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W ostatnich latach palenie tytoniu stało się zjawiskiem niezwykle powszechnym, choć szkodliwym. Z biegiem lat 

obserwuje się nasilenie tego nałogu, a zwyczaj palenia obejmuje wszystkie grupy wiekowe i środowiska społeczne. 

Wraz ze wzrostem popularności palenia tytoniu różnicują się również formy używania go, stanowiąc specyficzne 

formy stylu życia różnych klas społecznych. Palenie tytoniu jednoznacznie należy zaliczyć do zachowań antyzdro-

wotnych człowieka, szkodliwych zarówno dla osoby palącej, jak i osób znajdujących się w jej otoczeniu.

Styl  życia
a choroby nowotworowe

KATARZYNA MRÓZ

CZĘŚĆ 2. PALENIE TYTONIU

M oda na palenie papierosów przyszła 

do Polski z krajów zachodnich i bez-

pośrednio łączona jest z zachodnim stylem 

życia, szczególnie propagowanym w rekla-

mach zachodnich marek papierosów, a na-

kierowanych głównie do ludzi młodych. We-

dług danych Światowej Organizacji Zdrowia, 

ponad 1,1 mld ludzi na świecie pali tytoń, co 

stanowi 1/3 ogólnej populacji. Nałóg palenia 

jest najbardziej rozpowszechniony w krajach 

słabo rozwiniętych. Prawdopodobnie środo-

wisko miejskie bardziej sprzyja rozwojowi 

nałogu niż środowisko wiejskie. Badania so-

cjologiczne wykazują, że najczęściej palą ro-

botnicy niewykwalifikowani, a najrzadziej – 

ludzie z wyższym wykształceniem. Ponadto, 

środowisko rodzinne oraz jego struktura ma 

wpływ na palenie papierosów przez dzieci. 

Wśród dzieci pochodzących z rodzin, któ-

rych członkowie palą papierosy, jest więk-

sze prawdopodobieństwo sięgnięcia po pa-

pierosa i rozpoczęcia palenia. Według badań 

zetknięcie się po raz pierwszy z papierosem 

ma najczęściej miejsce w okresie dojrzewa-

nia, a wiąże się to z chęcią naśladowania do-

rosłych, którzy palą. Do innych motywów 

można zaliczyć ponadto chęć lepszego sa-

mopoczucia w towarzystwie, uspokojenie 

i przyjemność.

Skutki zarówno aktywnego, jak i bier-

nego palenia papierosów są dla organizmu 

niezwykle niebezpieczne. Związki chemicz-

ne obecne w dymie papierosowym powodu-

ją negatywne zmiany w metabolizmie. Na 

skutek porażenia komórek nerwowych pa-

lacz odczuwa ulgę, lekką euforię i poczucie 

uspokojenia nerwowego, co prowadzi do się-

gnięcia po następnego papierosa. W wyniku 

systematycznego palenia organizm przyzwy-

czaja się i stale odczuwa potrzebę palenia. Po 

pewnym czasie naturalna bariera odporności 

ulega zniszczeniu, co powoduje, że organizm 

uzależnia się od tytoniu. Jednak początkowo 

jest to tylko uzależnienie psychiczne, dopiero 

z czasem wytwarza się uzależnienie fizyczne, 

a także uzależnienie społeczne. Każdy wy-

palony papieros niszczy zdrowie. Palenie ty-

toniu ma udział w powstawaniu wielu nowo-

tworów: raka krtani, jamy ustnej, przełyku, 

gardła, języka, ślinianek, tchawicy, trzustki, 

nerek, pęcherza moczowego, żołądka, szyjki 
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Papieros – trucizna, 
która zabija nie tylko palaczy,

ale także tych którzy 
znajdują się w ich otoczeniu

Papieros – trucizna, 
która zabija nie tylko palaczy,

ale także tych którzy 
znajdują się w ich otoczeniu
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macicy, wątroby, a przede wszystkim – raka 

oskrzeli i płuc, który jest najczęściej spoty-

kanym nowotworem. W wyniku palenia ty-

toniu powstaje 40% nowotworów złośliwych 

u mężczyzn i 11% nowotworów złośliwych 

u kobiet. Według danych z 2000 roku wynika, 

że rak płuc znajduje się na pierwszym miej-

scu wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet, 

jeżeli chodzi o zachorowania na nowotwory 

złośliwe i zgony nimi spowodowane. Rak płuc 

stanowi ponad 1/3 wszystkich zgonów z po-

wodu nowotworów złośliwych u mężczyzn 

w Polsce i jest przyczyną 15 tysięcy zgonów 

rocznie wśród mężczyzn. 

W  dymie tytoniowym znajdują się licz-

ne związki rakotwórcze, do których 

zaliczamy wielopierścieniowe węglowodo-

ry aromatyczne, azaareny, N-nitrozoaminy, 

aminy aromatyczne, aldehydy oraz związki 

organiczne, takie jak: benzen, akrylonitryl, 

uretan, 1,1-dimetylohydrazyna, 2-nitropropan, 

chlorek winylu, ponadto wiele związków nie-

organicznych, na przykład: hydrazyna, arsen, 

nikiel, chrom, kadm, ołów 210 i polon 210. 

Związki te występują w fazie gazowej lub 

cząsteczkowej dymu tytoniowego, natomiast 

z zasadniczych składników dymu tytoniowego 

działanie rakotwórcze wykazuje substancja 

smolista. Do wielopierścieniowych węglowo-

dorów aromatycznych zaliczamy benzopiren, 

benzoantracen, dwubenzopiren i metylochry-

zen, które należą do słabych kancerogenów, 

jednak w tkance płucnej enzym hydroksy-

laza akrylowa węglowodorów uaktywnia 

kancerogeny. Pośród wszystkich wymienio-

nych związków rakotwórczych wyróżniamy 

kompletne kancerogeny, czyli takie, które nie 

wymagają innych czynników, aby wywołać 

zmianę nowotworową, oraz substancje współ-

rakotwórcze i promocyjne, czyli takie, które 

uaktywniają działanie kancerogenów. Sub-

stancję smolistą zaliczamy do kompletnych 

kancerogenów i z tego względu jej zawartość 

w dymie papierosowym jest istotnym mier-

nikiem potencjalnej rakotwórczości.

Wiele z substancji zawartych w dymie ty-

toniowym wytwarza wolne rodniki tlenowe, 

które uszkadzają kwasy nukleinowe, dopro-

wadzając do zmian w aparacie genetycznym 

komórek układu oddechowego i do transfor-

macji nowotworowej. Ryzyko jest pięciokrot-

nie większe dla osoby palącej w porównaniu 

do niepalącej, a zachoruje co piąta paląca 

osoba. W przypadku raka płuc znaczenie ma 

również predyspozycja genetyczna. Udowod-

niono, że wysoki poziom hydroksylazy akry-

lowej w przypadku dodatkowej ekspozycji na 

kancerogeny środowiskowe zwiększa ryzyko 

wystąpienia raka płuc. Ponadto ryzyko zacho-

rowania wzrasta wprost proporcjonalnie do 

liczby wypalanych papierosów. Systematycz-

ne wdychanie dymu tytoniowego uszkadza 

mechanizmy obronne płuc, upośledza odpor-

ność, zmniejsza wydolność fizyczną orga-

nizmu, obniża poziom witaminy C we krwi 

oraz narządach i w konsekwencji prowadzi 

do rozwoju raka płuc. Przyczyną powstawa-

nia nowotworu są zmiany w cząsteczce DNA 

komórki. Substancje rakotwórcze z dymu ty-

toniowego uszkadzają DNA, wywołując błę-

dy w kodzie genetycznym. Zadaniem genu 

p53 jest powstrzymywanie podziału komórki 

z uszkodzonym DNA, dzięki czemu istnie-

je możliwość naprawy. Jednak wielokrotny 

kontakt z substancjami rakotwórczymi może 

wywołać utratę jego własności w wielu ko-

mórkach poprzez mutację. Gdy jedna z ko-

mórek niechronionych przez gen p53 ulegnie 

mutacji w genach regulujących jej podział, 

może zacząć przekształcać się w komórkę 

nowotworową. Rak płuc daje przerzuty do 

regionalnych węzłów chłonnych, wątroby, 

mózgu, kości, nadnerczy, tkanki podskór-

nej i szpiku kostnego.

W  ostatnich latach obserwuje się znaczny 

wzrost liczebny występowania raka 

płuc, szczególnie wysoki odsetek zachoro-

wań notuje się wśród kobiet. Istotne znaczenie 

ma wiek rozpoczęcia palenia, im jest niższy, 

tym ryzyko zachorowania wzrasta. Uważa 

się również, że palenie fajki czy cygara ma 

znacznie mniejszy wpływ na ryzyko zachoro-

wania, ponieważ ci palacze nie zaciągają się 

dymem. Jednak niejednokrotnie osoby wcze-

śniej palące papierosy, przyzwyczajone do 

zaciągania się, paląc później fajkę, również 

zaciągają się i jest to równie, a nawet bardziej 

szkodliwe, gdyż tytoń fajkowy zawiera wię-

cej substancji smolistej i nie jest filtrowany. 

Niedawno badania epidemiologiczne wyka-

zały, że palenie papierosów z filtrem obni-

ża ryzyko zachorowania na raka płuc, gdyż 

w filtrze tym osadza się substancja smolista 

i rozpuszczona w niej nikotyna, dzięki cze-

mu o połowę obniża się ich poziom we wdy-

chanym dymie. Jednak obecnie uważa się, 

że filtry nie wpływają na redukcję ryzyka 

zachorowania na raka płuc, ponieważ oso-

by palące papierosy z filtrem, palą znacznie 

więcej i częściej się zaciągają, przez co do 

płuc przedostaje się więcej lotnych substancji 

rakotwórczych z grupy nitrozoamin.

U osób stykających się zawodowo z sub-

stancjami rakotwórczymi, palenie papiero-

sów zwiększa ryzyko zachorowania na no-

wotwór płuc. Takie synergiczne działanie 

zaobserwowano wśród robotników, pracu-

jących z azbestem i jednocześnie palących 

papierosy, u których stwierdzono ośmiokrot-

nie większe narażenie na wystąpienie raka 

płuc, niż u osób palących, którzy nie mają 

kontaktu z azbestem.

D o kolejnych chorób nowotworowych, 

związanych z paleniem tytoniu, za-

liczamy raka krtani, który praktycznie nie 

występuje u osób niepalących. Występuje 

częściej u mężczyzn, a ryzyko zachorowa-

nia wzrasta z liczbą wypalanych papierosów. 

Ponadto udowodniono synergizm działania 

dymu tytoniowego i alkoholu na powstawa-

nie raka krtani. Najczęściej występuje rak 

płaskonabłonkowy. Przebieg kliniczny tego 

nowotworu zależy od jego umiejscowienia. 

Raki głośni charakteryzują się powolnym 

przebiegiem, przerzuty do węzłów chłon-

nych występują rzadko. Szybszy wzrost ob-

serwuje się w przypadku raka nagłośni, gdy 

występują również wczesne przerzuty do wę-

złów chłonnych. Rak podgłośni cechuje się 

umiarkowanym tempem wzrostu, natomiast 

przerzuty mogą występować również w wę-

złach górnego śródpiersia.

Działanie kancerogenów dymu tytoniowego 

ma również wpływ na powstanie raka jamy 

ustnej, jednak wiąże się on również z uży-

waniem tytoniu do żucia. Cechą charaktery-

styczną raka jamy ustnej jest duże ryzyko wy-

stąpienia przerzutów do regionalnych węzłów 

chłonnych. Większość z tych nowotworów 

to rak płaskonabłonkowy. Udowodniono, że 

główną przyczyną powstawania raka przełyku 

jest palenie papierosów. Ryzyko wystąpienia 

raka płaskonabłonkowego u palaczy znacznie 
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wzrasta z równoczesną konsumpcją alkoho-

lu. Nowotwór ten zalicza się do stosunkowo 

rzadko występujących.

Kancerogeny dymu tytoniowego mogą 

mieć także wpływ na rozwój raka pęcherza 

moczowego. Niektóre badania wykazują, że 

jego występowanie u osób palących wiąże 

się z nieprawidłowym metabolizmem tryp-

tofanu i wysokiej koncentracji kancerogenów 

w moczu, jednak największy udział w pato-

genezie raka pęcherza ma dym tytoniowy, 

a w szczególności 2-naftyloamina. Istnieje 

również wyraźna zależność między pale-

niem papierosów i narażeniem zawodowym 

na substancje rakotwórcze a wzrostem ryzyka 

zachorowania na ten nowotwór. Wśród cho-

rych z rozpoznaniem raka pęcherza moczo-

wego o wysokiej złośliwości, bardzo często 

występują nałogowi palacze.

W przypadku raka trzustki obserwuje-

my synergizm działania tytoniu i alkoholu 

w patogenezie powstawania tego nowotworu. 

Większość przypadków tego nowotworu jest 

rozpoznawanych w zaawansowanym stadium 

klinicznym, kiedy proces nowotworowy prze-

chodzi poza trzustkę na narządy sąsiednie, 

dlatego też mało efektywne są współczesne 

metody leczenia tego nowotworu.

W ostatnich latach prowadzono badania 

nad wpływem palenia papierosów na zwięk-

szenie ryzyka wystąpienia raka szyjki ma-

cicy i obliczono, że palenie odpowiada za 

30% nowych przypadków raka szyjki maci-

cy. W latach 80. XX w. pojawiła się kontro-

wersyjna hipoteza amerykańskiego uczone-

go, zakładająca, że palenie tytoniu wykazuje 

antyestrogenowe działanie ochronne i dzięki 

temu może przyczynić się do zmniejszenia 

ryzyka zachorowań na raka sutka. Hipoteza ta 

nie znalazła jednak potwierdzenia w przepro-

wadzonych również przez polskich naukow-

ców badaniach epidemiologicznych.

Ponadto stwierdzono, że palenie papiero-

sów dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia 

białaczki limfatycznej i trzykrotnie białacz-

ki szpikowej w porównaniu z osobami nie-

palącymi. Wykazano również, że u nałogo-

wych palaczy wyraźnie częściej występują 

stany przedrakowe, takie jak: pachydermia, 

brodawczaki wieku dojrzałego, leukoplakie, 

chroniczne stany zapalne.

P alacze zagrażają nie tylko sobie, ale też 

swojemu otoczeniu. Wiele niepalących 

osób narażonych jest na wdychanie dymu ty-

toniowego w wyniku palenia przez innych 

w domu, pracy, środkach transportu. Okre-

śla się ich mianem palaczy biernych. W za-

dymionym powietrzu znajduje się kancero-

genny benzopiren, dwumetylonitrozoamina 

i w dużym stężeniu akroleina. Palenie bier-

ne tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na 

raka płuc o około 30–70%. Co roku na raka 

płuc, wywołanego biernym paleniem, umiera 

kilkaset osób. Obserwuje się znaczny wzrost 

ryzyka zachorowania u osób niepalących, któ-

rych współmałżonek pali, w stosunku do osób 

niestykających się z dymem.

Bardzo istotne znaczenie dla profilakty-

ki antyrakowej ma fakt zaprzestania palenia, 

nawet po kilkudziesięciu latach warto rzucić 

ten nałóg. Zachorowalność maleje znacznie 

z upływem czasu od przerwania palenia, po 

4–6 latach ryzyko zachorowania obniża się 

do połowy, aby po 10–15 latach abstynencji 

osiągnąć wartości podobne do tych z grupy 

osób niepalących. Zaprzestanie palenia ty-

toniu pozwala na uniknięcie dalszych uszko-

dzeń i prowadzi do zmniejszenia prawdopo-

dobieństwa powstania raka.

W ramach profilaktyki pierwotnej no-

wotworów najskuteczniejszą formą działania 

jest niewątpliwie eliminacja nałogu palenia, 

poparta szeroką akcją popularyzującą nie-

palenie i jego szkodliwość. Ostatnio coraz 

bardziej popularna staje się „moda” na nie-

palenie, zwiększa się również świadomość 

społeczeństwa o zagrożeniach, związanych 

z paleniem papierosów. W akcję włączyły 

się również czynniki państwowe, obligują-

ce producentów papierosów do umieszcza-

nia na każdej paczce informacji, rzucają-

cej się w oczy, o szczególnie negatywnych 

skutkach palenia. Istnieje więc realna szan-

sa, że coraz częściej preferowany zdrowy 

tryb życia wpłynie, jeśli nie na wyparcie, 

to chociaż na ograniczenie nałogu i chorób 

z nim związanych. Ważne jest wypracowa-

nie skutecznych metod profilaktycznych 

i terapeutycznych w dziedzinie walki z pa-

leniem oraz informowanie społeczeństwa 

o jego szkodliwości i zgubnym wpływie na 

cały organizm, nie tylko w aspekcie chorób 

nowotworowych. Palenie papierosów powo-

duje również wzrost częstości występowania 

choroby wieńcowej, zawałów serca, rozedmy 

płuc, zapalenia oskrzeli, miażdżycy tętnic 

kończyn dolnych i aorty. Ponadto palenie 

ujemnie wpływa na spermatogenezę i na 

potomstwo kobiet palących w czasie ciąży 

oraz na pogorszenie sprawności intelektual-

nej i pamięci. Jego negatywne skutki odczu-

wane są przez całe społeczeństwo.

KATARZYNA MRÓZ

STUDENTKA V ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
torki i w Redakcji „Zielonej Planety”.

Palenie
jest przyczyną
wielu chorób
nowotworowych

Palenie
jest przyczyną
wielu chorób
nowotworowych
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Wprowadzenie

Przebiegi takich pojazdów niejednokrot-

nie sięgają nawet ponad milion kilometrów. 

Spaliny silników o zapłonie samoczynnym, 

w porównaniu ze składem spalin z silnika za-

silanego benzyną, zawierają znacznie mniejsze 

ilości tlenku węgla i węglowodorów oraz po-

równywalne ilości tlenków azotu. Problemem 

podstawowym jest emisja sadzy, nazywanej 

„sadzą dieslowską”. Gazy kwaśne emitowa-

ne w spalinach Diesla – tlenki siarki i azotu 

– powodują zakwaszenie powietrza, a licz-

ne związki odorotwórcze, głównie aldehydy 

– nieprzyjemny zapach. W atmosferze miast 

problem emisji sadzy wiąże się nie tylko z za-

nieczyszczeniem powietrza, co bezpośrednio 

wpływa na stan zdrowia mieszkańców, ale 

szybkim brudzeniem i fizycznym niszcze-

niem elewacji budynków. To wszystko spra-

wia, że jednym z najpilniejszych problemów 

w ochronie powietrza jest opracowanie tech-

nologii ograniczania emisji zanieczyszczeń 

w spalinach silników Diesla, przede wszyst-

kim sadzy i tlenków azotu. Nowoczesne sil-

niki dieslowskie stosowane do ciężkich po-

jazdów (heavy-duty) emitują niewielkie ilo-

ści sadzy, istotnym problemem jest emisja 

NOx. W naszych warunkach najważniejszym 

problemem jest ograniczenie emisji sadzy ze 

spalin starszego typu silników wysokopręż-

nych, które są aktualnie i przez najbliższe 

lata będą eksploatowane w samochodach 

ciężarowych i autobusach, przede wszyst-

kim miejskich.

Cząstki sadzy ze względu na małe roz-

miary zaliczane są do najbardziej szkodliwej 

frakcji pyłu PM10 (o średnicy poniżej 10 µm). 

Pojedynczy zarodek sadzy ma rozmiar około 

25 nm, ale na wylocie układu wydechowe-

go są to już konglomeraty wielkości około 

200 nm. Cząstka „sadzy dieslowskiej” zbu-

dowana jest z jądra, zawierającego przede 

wszystkim węgiel (około 40%), z niewielkim 

udziałem metali w postaci związków nieorga-

nicznych (około 1%). Podczas schładzania się 

spalin na cząstkach sadzy ma miejsce kon-

densacja węglowodorów o niskich prężno-

ściach par, siarczanów i wody. Muta- i kan-

cerogenny charakter sadzy wynika przede 

wszystkim z obecności zaadsorbowanych na 

jej powierzchni lotnych związków organicz-

nych, a szczególnie z grupy WWA, wśród 

których wykryto benzo(a)piren, uznawany za 

wskaźnik mutagenności WWA oraz polarne 

tlenopochodne WWA, o udowodnionej ak-

tywności mutagennej (Schulz i in., 1999; Li 

i in., 1996; Reynolds, Richards, 2001; Dah-

mann, Bauer, 1997; Pott, 1991).

Emisja zarówno sadzy jak i związków 

organicznych w spalinach zależy zarów-

no od rodzaju silnika (wtrysk bezpośredni 

lub z wstępnym sprężaniem, doładowanie, 

stopień sprężania mieszanki), sposobu jego 

Wśród samochodów osobowych stale rośnie sprzedaż pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym. 

Chociaż cena takich pojazdów jest wyższa, jednak istotnym argumentem jest mniejsze zużycie paliwa. Silniki wy-

sokoprężne są natomiast powszechnie instalowane w rozmaitych pojazdach ciężkich, do których zaliczyć można 

autobusy, samochody ciężarowe, dostawcze, czy traktory.

ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

Część 3. silniki o zapłonie samoczynnym

Możliwość ograniczaniaMożliwość ograniczania
emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów samochodowych

Ryc. 1. Schematów procesów zachodzących w cylindrze silnika Diesla

CxHy

CO2 i H2O

CH•
i

(i = 0...3)

CH = CH
(acetylen)

sadza

benzen

spalanie

piroliza
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eksploatacji (obciążenie) jak i rodzaju pali-

wa (udział poszczególnych grup węglowodo-

rów – alkanów, alkenów, aromatów, gęstość 

i temperatura wrzenia paliwa, liczba ceta-

nowa). Badania nad warunkami tworzenia 

się związków organicznych i cząstek sadzy 

w spalinach silników Diesla wykazały, że 

w cylindrze zachodzą dwa równoległe pro-

cesy: znaczna część paliwa ulega utlenieniu 

do CO2 i wody, a część ulega wysokotem-

peraturowej pirolizie, w wyniku której two-

rzą się rodniki organiczne i z nich kolejno 

acetylen i benzen oraz sadza, przy czym na-

wet do 90% wytworzonej sadzy może ulec 

dopaleniu jeszcze w cylindrze (Schulz i in., 

1999). Schemat tych przemian przedstawio-

no na ryc. 1.

Stwierdzono, że ilość emitowanej sadzy 

zależy od stosunku nadmiaru powietrza do 

paliwa i dla niskich wartości λ (w zakresie λ 

= 0,7–2), ze zmniejszaniem się tej wartości 

rośnie niemal wykładniczo. Wielkość tej emi-

sji zależy również od rodzaju paliwa i rośnie 

ze wzrostem udziału frakcji węglowodorów 

aromatycznych w paliwie, a ponadto analiza 

rozpuszczalnych frakcji organicznych zaad-

sorbowanych na powierzchni sadzy wykazała 

znacznie większą zawartość węglowodorów, 

w tym szczególnie istotny wzrost zawartości 

WWA. Większy udział węglowodorów aro-

matycznych w paliwie wpływa z kolei na ob-

niżenie liczby cetanowej paliwa. To powoduje 

opóźnienie zapłonu, dzięki czemu wydłuża się 

czas przygotowania mieszanki paliwowo-po-

wietrznej, a lepsza jej homogeniczność hamuje 

tworzenie się sadzy (Schulz i in., 1999). 

Metody ograniczania 
emisji zanieczyszczeń 
z silników Diesla

Prace prowadzone od szeregu lat nad mo-

dernizacją i unowocześnianiem silników o za-

płonie samoczynnym doprowadziły do zna-

czącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

w spalinach. Działania te dotyczą moderni-

zacji sposobu dostarczania paliwa (wtrysk 

bezpośredni zamiast powszechnie stosowa-

nego wcześniej pośredniego, dającego w efek-

cie zmniejszenie zużycia paliwa), kąta wy-

przedzenia wtrysku, ciśnienia wtrysku oraz 

kształtu i rozpylenia strugi podawane go 

paliwa. Jeszcze w 1998 r. połowę silników 

wysokoprężnych do samochodów osobowych 

produkowanych w Europie stanowiły silniki 

z wtryskiem pośrednim, a w 2000 r. liczba ta 

spadła do 15% (Clerk, 1996). Do takich dzia-

łań skłaniają coraz bardziej zaostrzone normy 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń. W tabe-

li 1 przedstawiono kolejne normy wskaźników 

emisji zanieczyszczeń dla ciężkich pojazdów 

samochodowych (Clerk, 1996). 

Aby spełnić wymagania emisji dopusz-

czalnej do usuwania zanieczyszczeń ze spa-

lin silników Diesla obecnie proponowane są 

następujące systemy (Clerk, 1996; Zelenka 

i in., 1996):

– katalizator utleniający, którego zada-

niem jest dopalenie tlenku węgla, lotnych 

związków organicznych (LZO), w tym al-

dehydów, związków odorotwórczych oraz 

rozpuszczalnych związków organicznych 

zaadsorbowanych na pyłach, 

– filtr cząstek stałych z możliwością re-

generacji,

– katalizator DENOX do selektywnej lub 

nieselektywnej redukcji tlenków azotu.

Taka kolejność urządzeń do oczyszcza-

nia spalin może być zaproponowana jedynie 

w najnowszych rozwiązaniach. W celu ogra-

niczenia emisji tlenku węgla i związków or-

ganicznych w nowoczesnych silnikach sto-

sowane są monolityczne katalizatory utle-

niające, o niewielkich oporach przepływu. 

Czynnikiem aktywnym są zarówno metale 

szlachetne – platyna i pallad – jak i tlenki 

metali. Katalizatorom takim stawiane są wy-

sokie wymagania:

– żywotność jak silnika, czyli do prze-

biegu nawet 1 000 000 km, 

– skuteczność procesu utleniania > 65%,

– opory przepływu < 13,6 kPa.

Katalizator utleniający może również czę-

ściowo utleniać NO do NO2, a wyższy stosunek 

NO2 do NO ułatwia z kolei katalityczną redukcję 

tlenków azotu do N2. Problemem jest częściowe 

utlenianie SO2 do SO3 i tworzenie siarczanów, 

blokujących częściowo powierzchnię katali-

zatora. Proces ten jest znacznie ograniczony 

przy zastosowaniu katalizatorów tlenkowych, 

mniej aktywnych w tym procesie. 

Następny stopień oczyszczania spalin stanowi 

filtr cząstek stałych (DPF – Diesel Particulate 

Filter). Nanofiltry są to najczęściej monolity 

z ceramiki bądź węglików metali o wysokiej 

temperaturze topnienia z zaślepionym co dru-

gim kanalikiem na wlocie i przeciwnym na 

wylocie. Zmusza to strumień spalin do prze-

pływu przez porowatą strukturę ścianek i fil-

trację nanocząstek sadzy. Mogą to być również 

pianki ceramiczne, filtry z wełny metalicznej 

itp. Przykładowe rozwiązania przedstawiono 

na zamieszczonych fotografiach. 

Wielkość porów musi zapewniać odpo-

wiednią skuteczność filtracji i nie powinna 

przekraczać 0,085 mm. Ze wzrostem ilości 

zatrzymanej sadzy rośnie nie tylko skutecz-

ność filtracji, ale gwałtownie rosną opory 

przepływu gazów. W związku z tym filtry 

muszą być okresowo regenerowane. Najko-

rzystniejszy jest układ automatycznej rege-

neracji filtra w ruchu pojazdu, poprzez wy-

palenie nagromadzonej sadzy. Układ taki 

zwykle sterowany jest wzrastającymi opo-

rami przepływu spalin przez filtr. Proble-

mem jest stosunkowo wysoka temperatura 

zainicjowania reakcji wypalania sadzy – mi-

nimum 550°C. Temperatura spalin wydosta-

jących się z silnika ZS rzadko osiągają taką 

wartość. Przykładowo przy jeździe ze stałą 

prędkością 30 km/h temperatura spalin się-

ga 180°C, a w momencie przyspieszania do 

Tab. 1.  Dopuszczalne wskaźniki emisji [g/kWh] poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych z silników 
wysokoprężnych ciężkich pojazdów

Nazwa Rok wejścia CO HC NOx PM Zadymienie
[m-1]

EURO III 2000
2,1
5,5*

0,66
0,78*

5,0
5,0*

0,1
0,16*

0,8

EURO IV 2005
1,5

4,0*
0,25
0,25*

3,5
3,5*

0,02
0,03*

0,5

EURO V 2008
1,5

4,0*
0,25
0,25*

2,0
2,0*

0,02
0,03*

0,5

* ETC – European Transient Cycle (europejski test niestacjonarny)
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50 km/h wzrasta jedynie do 250°C (Roth i in., 

1998). W związku z tym, należy dostarczyć 

dodatkowe ciepło z zewnątrz lub obniżyć 

temperaturę zapłonu sadzy. Proponowane 

są następujące rozwiązania:

– dogrzanie spalin (np. elektrycznie),

– dogrzanie filtra (np. elektrycznie, mi-

krofalowo, przy pomocy palnika),

– obniżenie temperatury zapłonu sadzy 

przed filtrem (poprzez stosowanie specjalnych 

dodatków do paliwa, związków metaloorga-

nicznych ceru, miedzi czy żelaza),

– obniżenie temperatury zapłonu sadzy już 

w filtrze, poprzez pokrycie jego powierzchni 

odpowiednim katalizatorem (Tylus, 1999).

Optymalizację procesu regeneracji filtra 

próbowano uzyskać poprzez dodatek H2O2, 

co również obniżało temperaturę zainicjowa-

nia procesu wypalania sadzy poniżej 300°C, 

lub poprzez rewersyjny charakter przepływu 

spalin przez filtr (Roth i in., 1998; Konstan-

dopoulos, Kostoglou, 2000). 

Ostatnim elementem systemu jest układ 

katalitycznej redukcji tlenków azotu, najczę-

ściej selektywnej (SCR), przy użyciu amoniaku 

lub mocznika, bądź wybranych węglowodo-

rów dodawanych do spalin (propan, propen). 

Usuwanie tlenków azotu nie jest jeszcze po-

wszechnie stosowane i w wielu ośrodkach ba-

dawczych na świecie prowadzone są prace nad 

optymalizacją technologii usuwania tlenków 

azotu ze spalin silnikowych. Związane jest to 

przede wszystkim z coraz częściej propono-

wanym spalaniem tzw. mieszanek ubogich, 

zawierających znaczny nadmiar powietrza, 

co ułatwia proces całkowitego spalenia pali-

wa, ale również stwarza warunki sprzyjające 

powstawaniu NOx.

Badania własnych 
rozwiązań filtro-
katalizatorów

W Polsce, jak i innych krajach Europy 

Środkowej i Wschodniej, problem ogranicza-

nia emisji zanieczyszczeń z silników o zapło-

nie samoczynnym dotyczy przede wszyst-

kim starych silników w samochodach cię-

żarowych i autobusach, przede wszystkim 

miejskich, które są aktualnie eksploatowa-

ne, i ciągle jeszcze będą, przynajmniej przez 

następnych kilka lat. Ilości emitowanej sadzy 

są tak duże, że klasyczne filtry sadzy, z po-

wodzeniem pracujące w nowoczesnych sil-

nikach dieslowskich, nie zdają w tym przy-

padku egzaminu, gdyż zbyt szybko ulegają 

całkowitemu zabiciu zaadsorbowaną sadzą. 

Rozkład ilościowy cząstek sadzy o określonej 

wielkości z różnego typu silników wysoko-

prężnych przedstawiono na ryc. 2.

W Międzyinstytutowej Pracowni Katali-

tycznej Politechniki Wrocławskiej od szeregu 

lat prowadzone są badania nad możliwością 

ograniczania emisji sadzy i związków orga-

nicznych z silników Diesla. Już pierwsze do-

Modelowy filtr 
monolityczny 

z węglika krzemu

Modelowy filtr 
monolityczny 

z węglika krzemu

Przykłady filtrów z pianek 
ceramicznych o różnych 
wielkościach prześwitów

Przykłady filtrów z pianek 
ceramicznych o różnych 
wielkościach prześwitów
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Ryc. 2.  Rozkład wielkości cząstek sadzy z silników Diesla (IDI – z silnika z wtryskiem pośrednim, 
Trap – z filtrem sadzy, New – nowy, Old – starego typu, DI – z wtryskiem bezpośrednim) 
oraz starego typu zasilanego benzyną – Petrol old (Colls, 2002)
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świadczenia wykazały, że układ wymaga przede 

wszystkim skutecznego usunięcia sadzy, bo-

wiem stare silniki emitują znacznie większą 

masę sadzy i o znacznej rozpiętości wielkości 

cząstek. Dopiero po usunięciu sadzy można 

zainstalować katalizator utleniający związki 

organiczne i tlenek węgla. Próby eksploatacyjne 

filtro-katalizatorów prowadzono w autobusach 

miejskich typu IKARUS, charakteryzujących 

się wyjątkowo dużą emisją sadzy, o dużym 

zadymieniu spalin, rzędu 2,5–3,5 m-1. Są to 

autobusy powszechnie w Polsce eksploatowa-

ne jako środki komunikacji miejskiej (około 

40 tys. sztuk), i będące w użytkowaniu przez 

kolejnych co najmniej 5 lat. Układ przewidy-

wał automatyczną regenerację filtrów sadzy 

podczas ruchu autobusu, przy dostarczeniu 

energii elektrycznej. Początkowo do wypala-

nia sadzy zastosowano grzałki o mocy 2 kW, 

a następnie 3 kW, zasilane własnym źródłem 

prądu autobusu. Jednak odpowiednia nadwyż-

ka energii miała miejsce jedynie sporadycznie, 

kiedy nie była konieczna jazda na światłach 

czy ogrzewanie wnętrza autobusu. 

Do zainicjowania procesu wypalania sa-

dzy na zaproponowanych filtro-katalizatorach 

niezbędna była temperatura 450°C. W trak-

cie normalnej eksploatacji taką temperatu-

rę spalin uzyskiwano w czasie poniżej 10% 

czasu eksploatacji autobusu. Automatyczne 

wypalanie sadzy miało więc charakter jedy-

nie incydentalny, a nagromadzona w nadmia-

rze sadza spalała się gwałtownie powodując 

gwałtowny wzrost temperatury, co prowadzi-

ło do zniszczenia filtra. Wyniki tych badań 

skłoniły autorów do poszukiwania nowych 

rozwiązań polegających między innymi na 

wyselekcjonowaniu filtrów ceramicznych 

nie tylko o wysokiej skuteczności i zdolno-

ści sorpcyjnej, ale również odpowiedniej wy-

trzymałości termicznej (powyżej 2000°C) oraz 

poszukiwaniu zewnętrznego źródła energii 

do zainicjowania procesu wypalania sadzy, 

gdyż dotychczas stosowane grzałki elektrycz-

ne zasilane źródłem prądu własnym autobusu 

okazały się zbyt słabe.

Wstępne badania wykazały, że korzystne 

byłoby zwiększenie rozmiarów cząstek sadzy, 

nie tylko ze względu na łatwiejsze usunięcie 

większych cząstek, ale i znacznie większą 

szkodliwość najdrobniejszych, submikrono-

wych frakcji. Aby to osiągnąć, zapropono-

wano wydłużenie czasu potrzebnego do ich 

aglomeryzacji i ustawienie na drodze prze-

lotu spalin przeszkód, które zmuszą cząstki 

do wzajemnego zderzania się i co ważniej-

sze „przylepiania” się do ich powierzchni, 

skąd po wzroście do odpowiednich rozmia-

rów odrywane są strumieniem przepływa-

jących spalin. Obok wzrostu cząstek nastę-

puje jednocześnie ujednolicenie ich rozmia-

rów do wielkości powyżej 50 µm. Uzyskano 

to dzięki umieszczeniu filtra wyłapującego 

sadzę nie zaraz za cylindrami, lecz na koń-

cu zestawu filtrującego, oraz umieszczeniu 

na drodze przelotu cząstek porowatego wy-

pełnienia (Choroszy i in., 2002; Zabrzeski 

i in., 2003). Największą korzyścią ekologiczną 

zastosowanego układu jest wyeliminowanie 

najdrobniejszych cząstek sadzy, o najwięk-

szej szkodliwości. 

Opracowane filtro-katalizatory nowego 

typu instalowane są w miejsce tłumika hała-

su i podobnej jak tłumik wielkości. Zastosowa-

ny katalizator, Pt-Pd na nośniku metalicznym, 

ułatwia utlenianie tlenku węgla i węglowodo-

rów. Zaproponowano dwa warianty urządzenia 

– z możliwością automatycznego wypalania 

sadzy po przekroczeniu założonych oporów 

przepływu przez filtr oraz z układem wypala-

nia sadzy sterowanym przez obsługę autobusu. 

Schemat drugiego wariantu rozwiązania filtro-

katalizatora przedstawiono na ryc. 3.

Średni czas filtrowania bez negatywne-

go wpływu na pracę silnika wynosił od 4 do 

6 godzin. Czas pracy filtra ustalono w warun-

kach stacjonarnych. Przeprowadzono badania 

kontrolne dymienia przy eksploatacji autobusu 

w warunkach miejskich. W tabeli 2 przedsta-

wiono wyniki badań tego urządzenia.

Ryc. 3.  Filtro-katalizator z regeneracją czystym powietrzem: 1 – obudowa; 2 – rura wydechowa; 
3 – palnik olejowy; 4 – wlot spalin; 5 – filtr; 6 – katalizator; 7 – wylot gazów oczyszczonych; 
8 – złoże porowate; 9, 10 – klapy obrotowe; 11 – świeca zapłonowa; 12 – sprężone powietrze; 
13 – przewód paliwa dodatkowego; 14 – czujnik ciśnienia

Tab. 2. Badania testowe filtro-katalizatora zainstalowanego w autobusie IKARUS

Zadymienie [m -1 ] Uwagi

Test stacjonarny

3,13 bez filtra cząstek

0,83 po 2 godz. pracy na biegu jałowym

0,81 po 4 godz. pracy na biegu jałowym

Praca przy normalnej eksploatacji autobusu w ruchu ulicznym

3,10 bez filtra cząstek

0,80 po 3 godz. pracy

0,77 po 6 godz. pracy
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 W przeprowadzonych badaniach zasto-

sowano płaskie filtry żaroodporne, o grubo-

ści 3,5 do 4 cm i średnicy kanalików przelo-

towych rzędu 70–150 µm. Czas pracy filtra 

ustalono w warunkach stacjonarnych, ale 

przeprowadzono kontrolę dymienia również 

podczas normalnej eksploatacji autobusu w ru-

chu miejskim. Uzyskano średnio 3–4-krotne 

obniżenie dymienia spalin. Na ryc. 4 przed-

stawiono przykładowy wykres zadymienia 

spalin surowych (linia górna) i po przejściu 

przez filtro-katalizator (linia dolna).

Badania zaproponowanego rozwiązania 

trwające wiele godzin wykazały 3–4 krotną 

redukcję sadzy ze spalin silnika. Należy za-

znaczyć, że zainstalowany w miejsce tłumi-

ka filtro-katalizator również w około 30% 

redukował hałas, w stosunku do klasyczne-

go tłumika. Zastosowany filtro-katalizator 

jest jedynie około 2,5-raza droższy niż tra-

dycyjny tłumik hałasu Jego zainstalowanie 

trwa około 1 h, a eksploatacja przebiegała 

prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami. Po-

nieważ etap spontanicznego wypalania sa-

dzy zgromadzonej na filtrze również jest 

obarczony emisją związków szkodliwych, 

przede wszystkim WWA, Autorzy projektu 

kontynuują prace nad efektywnością filtra-

cji sadzy, jej gromadzeniem w trakcie jazdy 

i sposobem utylizacji.

DR INŻ. ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
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zanieczyszczeń powietrza w mieście
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HH ałas to zjawisko szkodliwe dla zdro-

wia. Stały i uciążliwy – męczy nas psy-

chicznie i fizycznie, pogarsza samopoczucie. 

Już starożytni Chińczycy znali zabójczą jego 

moc i „przeciwników Boga” skazywali na 

śmierć przez hałas, gdyż karę tę uznawali 

za najcięższą. Uciążliwy hałas prowadzi do 

osłabienia słuchu, a nawet do zupełnej głu-

choty. Jednak nie zawsze głośne dźwięki mu-

szą kojarzyć się z odczuciami negatywnymi. 

Mazurki Chopina, wygrywane przez sąsia-

da ciemną nocą, są hałasem nawet dla me-

lomana, ale wysłuchane w sali koncertowej 

są źródłem przyjemnych doznań. Natomiast 

hałas docierający zza okien naszych domów 

szkół, biur i szpitali to przykład hałasu, któ-

ry dla każdego, w każdym czasie i miejscu, 

jest nieakceptowany.

Nasz słuch przystosowany jest do odbio-

ru dźwięków naturalnych: własnego odde-

chu, bijącego serca, szmeru liści, brzęczenia 

owadów, śpiewu ptaków, odgłosów zwierząt 

i ludzkiej mowy. Nie zdołał się przystosować 

do hałasu maszyn i urządzeń, głośnej muzyki 

czy szumu komputerów. Najczęściej jednak 

słychać narzekania na hałas samochodów, 

pociągów i samolotów, czyli na hałas komu-

nikacyjny. To właśnie tego typu dźwięki sta-

nowią największy problem dla naszego do-

brego samopoczucia, mogą nie tylko prze-

szkadzać w spokojnym śnie i uniemożliwić 

odpoczynek, ale uporczywy i uciążliwy ha-

łas może również osłabić naszą koncentrację, 

wyzwolić agresję.

Badania wpływu hałasu na dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym oraz ich możliwości 

poznawcze i zdolności do uczenia się pokazu-

Życie człowieka przebiega w określonym środowisku, którego istotnym elementem jest tzw. klimat akustyczny. 

Tworzą go zjawiska dźwiękowe zachodzące w otoczeniu człowieka i wywołujące określone wrażenia słuchowe.

ANNA ANTOSZ

Klimat akustycznyKlimat akustyczny
wokół wrocławskich szkół i szpitali

Tab. 1. Zestawienie punktów kontrolnych badania klimatu akustycznego szkół i szpitali we Wrocławiu

Lokalizacja punktów pomiarowych Leq [dB] Odległość 
od jezdni [m]

Zespół Szkół nr 6
ul. Tęczowa 60 70,6 2,7

ul. Szpitalna 72,5 4

Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana 30 67,1 6,2

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73 69,1 6

Gimnazjum nr 17
ul. Ślężna 2/24 69,0 12

ul. Dyrekcyjna 68,9 8

Zespół Szkół nr 4 ul. Powst. Śląskich 210-218 71,2 12

Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86 68,3 13

Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębia 26 / ul. Gajowicka 67,3 11,5

Kolegium Nauczycielskie ul. Trzebnicka 42 71,7 12

Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Podwale 57 67,8 30

Gimnazjum nr 49
ul. Toruńska 67,0 3

ul. Brücknera 10 69,7 5,6

Liceum Ogólnokształcące nr 11 ul. Spółdzielcza 2a 66,4 6

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Solskiego 13 65,4 11,5

Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja 1-6 73,5 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Skargi 29/31 74,5 2,5

Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska 2 71,3 11

Gimnazjum nr 29 ul. Kraińskiego 1 65,6 3,4

Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32 66,8 8

Zespół Szkół nr 7 ul. Braniborska 57 68,7 4

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska 26 66,3 10

Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Poznańska / ul. Ścinawska 21 64,1 15

Zespół Szkół nr 18 ul. Młodych Techników 58 61,6 4

Autorskie Liceum Artystyczne ul. Robotnicza 36 67,3 4,5

Szkoła Podstawowa nr 107 ul. Prusa 67/74 63,0 11,7

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Kamieńskiego 24 64,1 15

Liceum Profilowane nr 2 ul. Borowska 105 71,9 6

Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jedności Narodowej 195 70,2 2

Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Wojszycka 1 68,9 4,7

Zespół Doskonalenia Zawodowego ul. Wiśniowa 81 70,8 3,8

Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 71 72,4 3,5

Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 49 70,5 8,5

Zespół Szkół nr 10 ul. Poniatowskiego 9 71,0 3

Przedszkole nr 50 ul. Dyrekcyjna 15 73,8 3

Kliniki Rozrodczości i Położnictwa ul. Dyrekcyjna 5 74,1 2,5

Publiczny Szpital Specjalistyczny ul. Traugutta 116 73,7 4,7

Okręgowy Szpital Kolejowy al. Wiśniowa 36 / ul. Sudecka 71,4 7,2

Szpital Kliniczny nr 5 ul. Traugutta 57/59 71,6 11,7

Dolnośląskie Centrum Onkologiczne pl. Hirszfelda 12 65,3 5,1
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ją znacznie gorsze wyniki w nauce mówienia, 

czytania, zapamiętywania u dzieci w przed-

szkolach i szkołach zlokalizowanych w gło-

śnych strefach miast w porównaniu do wyni-

ków osiąganych przez rówieśników z cichych 

stref. Przy hałasie powyżej 65 dB następuje 

wyraźne zakłócanie koncentracji uwagi, na-

silają się stany irytacji i wzrasta ogólne napię-

cie emocjonalne. Jednym z najważniejszych 

skutków hałasu jest zakłócenie porozumiewa-

nia się mową. Przy odległości 1 m przeciętnie 

natężenie głosu wynosi 60–65 dB. Gdy natę-

żenie dźwięku jest większe tylko o 10 dB od 

poziomu hałasu otoczenia, to słowa stają się 

niezrozumiałe. Różnica ta powinna wynosić 

20–25 dB, tzn. natężenie hałasu otoczenia 

może wynosić najwyżej 45 dB. Rozmowa 

prowadzona podniesionym głosem wyma-

ga dodatkowego wysiłku zarówno mówiące-

go jak słuchającego. Przepisy naszego prawa 

szczegółowo ,regulują jakie tereny podlega-

ją ochronie akustycznej i jaka dopuszczal-

na wartość poziomu równoważnego hałasu 

w środowisku przypisana jest dla terenów 

szczególnej ochrony tzn. szpitali i szkół. Do-

puszczalna wartość poziomu równoważnego 

hałasu w środowisku dla tego typu obiektów 

wynosi w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 

– 45 dB, tj. o 5–10 dB mniej niż dla zabudo-

wy mieszkaniowej z wyłączeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Mając na uwadze poziom hałasu w śro-

dowisku, a tym samym zmiany zachodzące 

w organizmie człowieka spowodowane ha-

łasem oraz jego skutkami, Wojewódzki In-

spektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

przeprowadził badania klimatu akustyczne-

go wokół 32 szkół oraz 5 szpitali zlokalizo-

wanych na terenie Wrocławia. Celem bada-

nia było stwierdzenie rzeczywistego klima-

tu akustycznego wokół obiektów szczególnej 

ochrony akustycznej. Biorąc pod uwagę fakt 

przebywania dzieci i młodzieży w placów-

kach oświatowych w porze dziennej, pomiary 

zostały wykonane tylko dla pory dnia. Prze-

prowadzone wyniki badań są niepokojące, 

na 40 punktów pomiarowych we wszystkich 

przekroczone są wartości dopuszczalne. W 17 

punktach (co stanowi 42,5% wszystkich prze-

badanych punków) obliczony poziom równo-

ważny hałasu dla 16 godzin dnia przekraczał 

wartość 70 dB, uważaną za bardzo uciążliwą. 

Poziomy hałasu stwierdzone przy elewacji tych 

budynków przekraczają wartości dopuszczal-

ne o kilkanaście decybeli. Wśród przebada-

nych terenów są ulice o wysokim natężeniu 

ruchu, z dużym udziałem samochodów cię-

żarowych w strumieniu ruchu (ul. Brücknera, 

ul. Krakowska, ul. Wiśniowa, ul. Powstańców 

Śląskich), ulice ze znaczącym ruchem samo-

chodami osobowymi a wyłączone z ruchu sa-

mochodów ciężarowych (ul. Skargi, ul. Koł-

łątaja, ul. Kraińskiego), jak i ulice, na których 

ruch pojazdami kołowymi jest niewielki, ale 

ponadnormatywny hałas powoduje komuni-

kacja tramwajowa (ul. Gliniana). Jak widać, 

o poziomie hałasu na danym terenie decydu-

je nie tylko ilość i jakość poruszających się 

środków transportu. W większości badanych 

terenów przyczyną uciążliwego hałasu, o war-

tościach przekraczających dopuszczalne po-

ziomy, jest zbyt bliska lokalizacja budynków 

szkolnych i dróg o dużym natężeniu ruchu. 

Nie bez znaczenia jest również bardzo zły 

stan nawierzchni wrocławskich ulic. 

BB adania przeprowadzone na terenie chro-

nionym szpitali, w porze dnia, wykaza-

ły również znaczące nieprawidłowości pod 

względem akustycznym. Lokalizacja budyn-

ków szpitalnych przy głównych ciągach ko-

munikacyjnych (ul. Tragutta ul. Pułaskiego, 

ul. Dyrekcyjna) daje podstawy aby sadzić, że 

również w porze nocnej mają miejsce duże 

Punkt pomiarowy 
przy ul. Piotra Skargi –
Zespół Szkół Ogólnokształcących

Punkt pomiarowy 
przy ul. Piotra Skargi –
Zespół Szkół Ogólnokształcących
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odstępstwa od obowiązujących przepisów. Po-

ziom równoważny hałasu obiektów objętych 

badaniami zdecydowanie odbiega od warto-

ści dopuszczalnych. 

Pomiarami objęto niewielki odsetek pla-

cówek szkolno-wychowawczych oraz szpital-

nych. Nie były brane pod uwagę żłobki, przed-

szkola oraz domy opieki. Nasuwa się jeden 

wniosek: ogromna rzesza naszych milusińskich 

oraz nastolatków jest obciążona dokuczliwym 

hałasem, a równocześnie narażona na choro-

by, związane ze skutkami długookresowego 

przebywania w zasięgu bardzo uciążliwego 

hałasu. Tereny położone wokół przebadanych 

szkół i szpitali to tereny zagrożone hałasem 

i dla tych terenów, w pierwszej kolejności, na-

leżałoby podjąć działania naprawcze.

Hałas wywoływany przez działalność 

transportową stanowi szczególne i coraz 

większe zagrożenie dla środowiska, gdyż 

jego eliminowanie jest prawie niemożliwe. 

Poziom hałasu komunikacyjnego zależy od 

warunków ruchu, które decydują o poziomie 

emisji hałasu, m.in. od przepustowości ulic, 

płynności poruszania się pojazdów, często-

tliwości zatrzymywania i ruszania samocho-

dów, od rodzaju i stanu nawierzchni jezdni 

oraz stanu technicznego pojazdów. Wiąże się 

on zarówno z przestarzałym i niedostosowa-

nym do współczesnych wymogów układem 

komunikacyjnym, jak i ze złym stanem tech-

nicznym środków komunikacji miejskiej oraz 

z niezadawalającym stanem nawierzchni dróg 

i torowisk tramwajowych. Kształtuje go rów-

nież charakter zabudowy w otoczeniu ulicy, 

który decyduje o sposobie rozprzestrzenia-

nia się fali dźwiękowej oraz o poziomie ha-

łasu na pierwszej linii zabudowy. Hałas ten 

jest odbierany przez mieszkańców Wrocła-

wia jako szczególnie dotkliwy. 

Wykorzystując zdobycze nauki i techni-

ki, należy dążyć do stworzenia środowiska 

akustycznego przyjaznego człowiekowi. Tym-

czasem, na skutek szybkiej industrializacji, 

dynamicznego rozwoju zabudowy, następuje 

zmiana środowiska w niepożądanym kierunku. 

Walka z hałasem jest walką o nasze zdrowie. 

Hałasu nie można przezwyciężyć bez poko-

nania obojętności i wyrobienia takiej posta-

wy wśród ludzi, która będzie uwzględniała 

potrzeby innych. Jednym z priorytetów po-

lityki ekologicznej w miastach powinno być 

tworzenie obszarów o „przyjaznym” człowie-

kowi klimacie akustycznym.

Przede wszystkim brakuje rozwiązań praw-

nych w odniesieniu do źródeł hałasu komuni-

kacyjnego. Brak jest także rozwiązań praw-

nych dotyczących niezbędnej korelacji między 

przepisami ochrony środowiska i przepisami 

budowlanymi, umożliwiającymi podejmowanie 

działań chroniących ludzi w budynkach. 

Należy szczególnie podkreślić, że ochrona 

środowiska przed hałasem ma swój poważny 

wymiar ekonomiczny, nawet dla najbardziej 

rozwiniętych gospodarczo państw świata. Sy-

tuacja ta jest o tyle poważna, iż mamy do czy-

nienia z nawarstwiającymi się efektami pew-

nych zaniedbań. Stąd doprowadzenie stanu 

klimatu akustycznego do granic wyznaczo-

nych najbardziej nawet liberalnymi normami, 

w stosunkowo niedługim czasie, jest przed-

sięwzięciem ekonomicznym bardzo trudnym 

do realizacji, praktycznie przez wszystkie, 

nawet najbogatsze społeczeństwa.

ANNA ANTOSZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY 

ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

Zatrzymane

w

obiektywie...

Wiosna!

fot. Andrzej Szyndrowski
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P
onieważ trudno jest ocenić zmiany, jakie 

zaszły w środowisku w czasie nieobec-

ności w nim danego gatunku, reintrodukcje są 

przeprowadzane w dwóch etapach: najpierw 

w ograniczonym zakresie, aby stwierdzić czy 

ponowne zadomowienia gatunku jest moż-

liwe, i dopiero w następnej kolejności – na 

większą skalę, która zagwarantuje odbudowę 

gatunku i rozprzestrzenienie się.

W Polsce aktywną ochronę gatunków pro-

wadzi się m.in. na obszarze parków narodo-

wych, a więc w środowisku najmniej narażo-

nym na zmiany wywołane działalnością czło-

wieka. Jedną z funkcji parków narodowych jest 

przywracanie naturalnych biocenoz. W ramach 

tych zabiegów przeprowadza się reintrodukcję 

roślin i zwierząt. Wśród zwierząt, w polskich 

parkach narodowych były reintrodukowane na-

stępujące gatunki ssaków: bóbr europejski 
(Castor fiber), niedźwiedź brunatny (Ursus 

arctos), ryś europejski (Felix lynx), łoś (Alces 

alces) i żubr europejski (Bison bonasus).

B
óbr eu ropejsk i  jest ssakiem rośli-

nożernym z rzędu gryzonie (Rodentia). 

Zajmuje bardzo urozmaicone siedliska, m.in. 

brzegi jezior, rzek, bagna, a także nieużytki. 

W Polsce do niedawna był gatunkiem nielicz-

nym, a jego występowanie było ograniczone 

do południowo-wschodniej części kraju. Po 

opracowaniu Programu Aktywnej Ochrony 

Bobrów w 1975 r. zdecydowano przeprowa-

dzić reintrodukcję w dorzeczu Wisły i Odry. 

Decyzję o wsiedleniu Castor fiber podjęto 

również w polskich parkach narodowych.

Głównym zamierzeniem przywrócenia bo-

bra na teren Bieszczadzkiego Parku Narodo-

wego (BPN) jest proces renaturalizacji doliny 

Sanu oraz przywrócenie gatunku po 300 latach 

jego nieobecności. Przy okazji poboru zwierząt 

do reintrodukcji było możliwe zmniejszenie 

przegęszczonej populacji bobrów w południo-

wo-wschodniej Polsce. W latach 1993–2000 

wypuszczono do potoków BPN i jego otuli-

ny 182 osobniki. Wsiedlenie bobrów przynosi 

widoczne efekty, prowadzące do odtwarzania 

ekosystemów. Powstawanie stawków bobro-

wych pociąga za sobą rozwój biocenoz wod-

nych. Pojawiają się nowe gatunki roślin i zwie-

rząt, co zwiększa różnorodność biologiczną. 

Nad Sanem rysuje się szansa na odtworzenie, 

również przy udziale bobrów, zniszczonych 

zbiorowisk łęgowych. Naturalny las łęgowy 

stanowi jeden z najbogatszych ekosystemów 

lądowych naszej strefy geograficznej. 

Wsiedlenie bobrów nie wszędzie jest do-

brodziejstwem dla przekształconych wskutek 

działalności człowieka środowisk. Na terenach 

intensywnie użytkowanych rolniczo, bóbr może 

być intruzem powodującym nawet szkody go-

Reintrodukcja jest ponownym wprowadzeniem na stare miejsca występowania rodzimych gatunków roślin i zwierząt, 

kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Należy zaznaczyć, że reintrodukcja jest celowa w przypadku, gdy 

znane są przyczyny wyginięcia gatunku na danym terenie i mogą one być usunięte oraz gdy środowisko pod wzglę-

dem wymagań gatunku nie zostało istotnie przekształcone.

PIOTR TUBIELEWICZ

Reintrodukcja ssaków
w polskich parkach narodowych

Bóbr europejski
(Castor fiber)

Bóbr europejski
(Castor fiber)

fo
t.

 P
e
r 

H
a
ra

ld
 O

ls
e
n
 (

W
IK

IP
E
D

IA
.o

rg
 /

 G
F
D

L
)



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 2 (71)/2007 15

spodarcze. Wyludnione części Bieszczad są 

takimi terenami, gdzie reintrodukcję można 

prowadzić bezkonfliktowo, z korzyścią dla 

regeneracji zniszczonych przez działalność 

człowieka ekosystemów. 

Kampinoski Park Narodowy (KPN) również 

stał się miejscem reintrodukcji bobra. W 1980 

roku wsiedlono 7 sztuk zwierząt. W drugiej 

połowie lat 80. XX w. ugruntował się pogląd 

o skuteczności reintrodukcji bobra, ponieważ 

zaczęto go obserwować w wielu miejscach z dala 

od terenów, które zasiedlił zaraz po wypuszcze-

niu. To świadczy o tym, że Castor fiber zaczął 

się rozmnażać. Według danych z 1998 roku, 

stan liczebności bobra w KPN był szacowany 

na 66–78 sztuk i wykazywał cechy stabilnej 

i rozwijającej się populacji. Porównując licz-

bę wypuszczonych ssaków (7 sztuk w 1980 

r.) z liczbą żyjących w 1998 r. (66–78 sztuk), 

można wyliczyć, że pogłowie bobra zwiększało 

się średnio o 3–4 osobniki rocznie. 

Kolejnym parkiem biorącym udział w re-

introdukcji bobra jest Poleski Park Narodowy. 

Gatunek ten żyje tu od 1992 roku. Zostało 

wypuszczonych 12 osobników, choć wystę-

pował na tym terenie jeszcze na początku XX 

wieku. Wyniki obserwacji w latach 1992–1995 

wskazywały, że bobry nie tylko zwiększy-

ły swoją liczebność (13–28 osobników), co 

świadczy o tym, że znalazły dobre warunki 

do życia, ale również systematycznie powięk-

szały żeremia. Jest to prawdopodobnie zwią-

zane z bogatą bazą pokarmową i budulcową 

wokół siedlisk tego gryzonia. 

Dotychczas w Roztoczańskim Parku Naro-

dowym reintrodukowano tylko jeden gatunek 

ssaka – bobra europejskiego. Przedsięwzięcie 

to miało swoje uzasadnienie, gdyż w XIX wie-

ku bobry zasiedlały rzekę Wieprz, przepły-

wającą przez teren parku. Proces wsiedlania 

bobra rozpoczęto w 1979 roku. Zwierzęta do 

zasiedlenia pochodziły z północno-wschodniej 

Polski. Wypuszczono 11 osobników na dwóch 

stanowiskach: na rzekach Wieprz i Świerszcz. 

Wprowadzone tutaj ssaki dały początek sta-

bilnej populacji. W wyniku inwentaryzacji 

stanowisk przeprowadzonej na terenie parku 

i jego otuliny w 2000 r. przybliżoną liczeb-

ność bobrów określono na 8 rodzin.

Świętokrzyski Park Narodowy został rów-

nież włączony do programu wsiedlania bobra. 

W przeszłości bobry licznie występowały na 

terenach obecnego parku. Najważniejszym 

motywem podjęcia decyzji o reintrodukcji 

była potrzeba poprawienia (w sposób natu-

ralny) stosunków wodnych w dolinie Czarnej 

Wody, które pogorszyły się w związku z ob-

niżeniem poziomu wód gruntowych. W 1989 

roku wypuszczono 9 par bobrów. Prawdopo-

dobnie dobrze się zaaklimatyzowały, o czym 

świadczy intensywność żerowania oraz znaczne 

podwyższenie tam i zwiększenie rozlewisk. 

Ostatecznie populacja bobra w parku liczyła 

15 osobników (dane z 1992 r.). 

K
olejnym ssakiem reintrodukowanym 

jest n iedźwiedź br unatny,  przed-

stawiciel rzędu drapieżne (Carnivora). Za-

mieszkuje trudno dostępne tereny, pierwotne 

lasy nizinne i górskie. Jest ssakiem wszystko-

żernym, pokarmem są jagody, grzyby, miód, 

a także – owady, jaja ptaków, gryzonie i in. 

W wyniku zmian środowiskowych, a tak-

że niekontrolowanych polowań pod koniec 

XIX wieku, zasięg tego zwierzęcia ograni-

czył się do Karpat (gdzie obecnie żyje około 

90 osobników). 

W okresie międzywojennym na terenie 

Białowieskiego Parku Narodowego i Pusz-

czy Białowieskiej miała miejsce reintroduk-

cja niedźwiedzia brunatnego. Zastosowano 

dwie metody: do puszczy wypuszczono młode 

osobniki mające wcześniej kontakt z ludźmi, 

a także wykorzystano niedźwiedzicę, która 

urodziła młode w puszczy. W pierwszym wy-

padku młode zaczęły odwiedzać osady ludzkie 

i zginęły, zaś w drugim – przetrwały. Ostatni 

raz widziano niedźwiedzia w Puszczy Biało-

wieskiej w 1963 roku. Według naukowców jest 

możliwa reintrodukcja tego ssaka w Puszczy 

Białowieskiej, przy czym należałoby wyko-

rzystać doświadczenie z lat międzywojen-

nych z osadzeniem ciężarnej niedźwiedzicy 

wewnątrz kompleksu leśnego.

D
rugim przedstawicielem rzędu drapież-

ne jest r yś.  Jest typowym gatunkiem 

leśnym. Preferuje stare drzewostany z gęstym 

podszyciem. Na zanikanie tego gatunku wpły-

nęło przede wszystkim wyniszczenie dużych 

lasów oraz polowania, zarówno na te zwierzęta, 

jak i na zające oraz zwierzynę płową – główne 

źródło pokarmu rysia. Obecnie występuje na 

Pojezierzu Mazurskim, Podlasiu, Karpatach 

oraz w Puszczy Kampinoskiej, gdzie został 

wsiedlony pod koniec XX wieku. 

Program reintrodukcji przeprowadzono na 

terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Powstała koncepcja odnowy populacji (po 200 

latach nieobecności) i wypełnieniu niszy eko-

logicznej tego drapieżnika w puszczy. Dla od-

tworzenia dzikiej populacji wykorzystano 30 

zwierząt pochodzących z ogrodów zoologicz-

nych. Opracowano dwufazowy przebieg ada-

ptacji. Pierwszy etap obejmował obszar za-

mknięty w warunkach naturalnych. Tu ssaki 

przechodziły kwarantannę oraz oswajały się 

z tutejszym środowiskiem. Drugi etap prze-

biegał na terenie otwartym, gdzie drapieżniki 

musiały przetrwać. Pierwsze rysie powróciły 

Niedźwiedź brunatny
(Ursus arctos)

Niedźwiedź brunatny
(Ursus arctos)
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do puszczy w 1993 roku, a rok później zostały 

wypuszczone na wolność. Rysie udowodniły, 

że są zdolne do samodzielnego życia w śro-

dowisku naturalnym, gdyż są odnajdywane 

liczne szczątki upolowanych saren. Drapież-

nik przystąpił również do rozrodu, część zo-

stała z sukcesem wychowana i samodzielnie 

funkcjonuje w biotopach Puszczy Kampino-

skiej. Niestety, stwierdzono również śmierć 13 

osobników (m.in. w wyniku ruchu samocho-

dowego, świadomego działania człowieka oraz 

chorób). W 2000 roku liczbę wolno żyjących 

rysi na terenie Kampinoskiego Parku Narodo-

wego oszacowano na 15 sztuk, z czego prawie 

połowa została urodzona na wolności.

Z
  rzędu parzystokopytnych (Artiodacty-

la) były reintrodukowane dwa gatunki 

ssaków: łoś  oraz żubr.  Typowym bioto-

pem łosia są duże kompleksy leśne z torfo-

wiskami i bagnami. Żywi się roślinami ziel-

nymi, pędami, korą drzew i krzewów. Ssak 

ten występuje w północno-wschodniej Polsce, 

a także w mniejszych populacjach na zachód 

od Wisły. Łoś podejmuje często dalekie wę-

drówki, dzięki czemu pojawia się w rejonach, 

w których uprzednio wyginął. Według da-

nych z 1998 r. liczebność łosia w Polsce jest 

szacowana na około 2000 sztuk.

Decyzję o reintrodukcji łosia w Kampino-

skim Parku Narodowym podjęto w latach 50. 

XX wieku. Materiał do wsiedlenia (5 osob-

ników) pochodził z Białorusi. Początkowo 

łosie trzymane były w zagrodzie, następnie 

po powiększeniu stada wypuszczono je. W la-

tach 1960–69 żyło około 73 łosi, w okresie 

1990–1999 było już 120 osobników. Dzięki 

reintrodukcji łoś stał się ssakiem stale wystę-

pującym w parku. Jako ciekawostkę dodam, 

że znajduje się również w godle Kampino-

skiego Parku Narodowego.

Żubr europejski (Bison bonasus), drugi 

przedstawiciel parzystokopytnych, jest naj-

większym ssakiem kopytnym w Europie. 

Środowiskiem życia żubra są lasy miesza-

ne o pierwotnym charakterze, z wilgotnymi 

polanami i dobrze rozwiniętym podszyciem 

z gatunków liściastych. Żywi się roślinami 

zielnymi, trawami, turzycami, korą i pędami 

drzew. W czasach historycznych żubr był sze-

roko rozpowszechniony w Europie. W ubie-

głym wieku jego zasięg skurczył się do Puszczy 

Białowieskiej. Malejąca liczebność i zawęża-

nie występowania doprowadziły do sytuacji, 

że w latach 1920–1928 gatunek ten nie był 

obecny w Białowieskim Parku Narodowym. 

Reintrodukcja żubra rozpoczęła się hodowla 

żubra w 1929 r. Od tej pory liczebność stada 

stale wzrastała. Największą liczbę urodzeń 

odnotowano w 1973 i 1975 (odpowiednio – 42 

i 46 osobników). W polskiej części Puszczy 

Białowieskiej maksymalny stan żubrów osią-

gnięto w 1998 r. i wynosił on 298 sztuk.

R
eintrodukcja ssaków w parkach naro-

dowych przyczyniła się do zwiększenia 

ich bioróżnorodności, a także jest korzystna 

z powodu widocznych efektów prowadzących 

do naturalizacji ekosystemów (np. powsta-

wanie stawków bobrowych pociąga za sobą 

rozwój biocenoz wodnych).

Znaczny wzrost liczebności i zasięgu re-

introdukowanych gatunków ssaków (np. żubr, 

bóbr), może wpływać niekorzystnie na ich śro-

dowisko naturalne, nie tylko ze wzglądu na na-

ruszenie równowagi biologicznej, ale również, 

ze względu na szkody leśne i gospodarcze, 

co wiąże się z koniecznością rozwiązywania 

problemu pozbywania się ich nadmiaru.

MGR PIOTR TUBIELEWICZ

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
tora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Ryś europejski
(Felix lynx)

Ryś europejski
(Felix lynx)

Żubr europejski 
(Bison bonasus)

Żubr europejski 
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Wprowadzenie

Dzięki tej działalności człowieka roślin-

ność synantropijna nie napotyka, przynajm-

niej w początkach swego istnienia, konku-

rencji ze strony zbiorowisk rodzimych i może 

mieć charakter stadiów inicjalnych, obfitu-

jących w gatunki łatwo rozprzestrzeniające 

się i łatwo ulegające innym w walce o miej-

sce. Rozwijają się one na siedliskach całko-

wicie sztucznych, takich jak pola uprawne, 

otoczenia osiedli, brzegi dróg, nasypy kole-

jowe itp. W miarę jak działalność człowie-

ka w naszej przyrodzie zatacza coraz szersze 

kręgi, tego rodzaju siedliska zajmują coraz 

większą przestrzeń i wykazują zwiększającą 

się różnorodność.

Panującym typem biologicznym są tutaj 

zwykle gatunki jednoroczne (tzw. terofity); 

w znacznej części są to rośliny obce naszej 

florze, zawleczone do Polski przez człowieka 

(antropofity) w odległych czasach, nierzadko 

również nowi przybysze. Wiele z nich odzna-

cza się obfitą produkcją nasion, dużą łatwością 

obsiewu i bardzo szybkim rozwojem, np. żół-
tlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora 

wydaje w okresie od maja do września kil-

ka, przynajmniej 2–3, pokoleń. Dzięki temu 

rośliny te mogą w krótkim czasie opanować 

znaczne przestrzenie siedlisk nie zajętych przez 

roślinność, a jako przykład służyć tu może, 

rosnące na ugorach przymiotno kanadyjskie 
Erigeron canadensis. Z drugiej jednak strony 

terofity, jako przedstawiciele typu biologicz-

nego nieharmonizującego z naszymi warun-

kami klimatycznymi, bardzo łatwo zostają 

wyparte przez rodzime rośliny wieloletnie, 

stąd synantropy znikają równie szybko jak 

się pojawiły. Z tego też powodu zbiorowiska 

synantropijne utrzymują się dłużej tylko przy 

nieprzerwanej ingerencji człowieka; pozosta-

wione samym sobie ustępują miejsca zespo-

łom naturalnym i na wpół naturalnym. Pomi-

mo swej nietrwałości, odznaczają się bardzo 

swoistym składem florystycznym, posiadają 

własne gatunki charakterystyczne, specyficz-

ne wymagania ekologiczne i własną historię. 

W warunkach stałej ingerencji ludzkiej roz-

wijają się zawsze w podobny sposób i mogą 

utrzymywać przez dłuższy czas, nie ulegając 

istotnym zmianom.

Roślinność synantropijna rozwija się na 

siedliskach dwojakiego rodzaju: na polach 

uprawnych i w ogrodach jako roś l inność 

segeta lna oraz towarzyszy osiedlom ludz-

kim, liniom komunikacyjnym i ośrodkom prze-

mysłowym jako roś l inność  r udera lna .  

Pomiędzy tymi dwiema grupami zbiorowisk 

istnieją wybitne różnice: na polach mamy do 

czynienia ze skupieniami roślin uprawnych, 

zwykle jednogatunkowych, wytworzonych 

świadomie ręką ludzką i pozostających pod 

stałą opieką człowieka. Tylko wbrew jego 

woli wciskają się tutaj gatunki obce – chwa-

sty, które uważa się zawsze za niepożądanych 

przybyszów i zwalcza wszelkimi dostępnymi 

środkami. Natomiast na siedliskach ruderal-

nych roślinność rozwija się samorzutnie, bez 

świadomej ingerencji ze strony człowieka. Od-

mienność rozwoju tych dwu grup zbiorowisk 

(segetalnych i ruderalnych) wpływa na ich 

zróżnicowanie florystyczne i ekologię. Te dwa 

Roślinność synantropijną tworzą gatun-

ki dzikich bądź zdziczałych roślin towa-

rzyszących człowiekowi (syn = „z”, 

antropos = „człowiek”). Swoje po-

wstanie i utrzymanie zawdzięcza ona 

ustawicznej ingerencji ludzkiej; zespoły 

synantropijne są więc w najwyższym 

stopniu związane z człowiekiem i skła-

dają się przeważnie z gatunków obcego 

pochodzenia, świadomie lub nieświa-

domie przez człowieka wprowadzo-

nych. Powstają wyłącznie na miejscach, 

na których człowiek zniszczył uprzed-

nio naturalną szatę roślinną (na polach 

celowo przez zabiegi uprawowe, a na 

terenach ruderalnych raczej przypadko-

wo, przez rozkopywanie gleby, składa-

nie popiołu i śmieci, deptanie itp.).

Roślinność synantropijna
JADWIGA ANIOŁ-KWIATKOWSKA, WITOLD BERDOWSKI

Mak polny
(Papaver rhoeas)

Mak polny
(Papaver rhoeas)
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typy zbiorowisk i siedlisk charakteryzują się 

równocześnie pewnymi cechami wspólnymi, 

np. odznaczają się glebą wyraźnie wzboga-

coną w rozpuszczalne sole mineralne, przede 

wszystkim w związki azotowe, co sprawia, 

że ich roślinność ma zawsze charakter mniej 

lub bardziej nitrofilny (azotolubny).

Roślinność segetalna

Segetalne zbiorowiska roślinne odgrywają 

dziś dominującą rolę w krajobrazie Polski; po-

nad połowę powierzchni kraju zajmują bowiem 

grunty orne. Szczególną cechą zespołów po-

lnych jest ich krótkotrwałość: co roku ulegają 

zniszczeniu w czasie obróbki roli i odradzają 

się ponownie. W związku z tym utrzymać się 

mogą tu zasadniczo tylko gatunki jednorocz-

ne, których pełny cykl życiowy mieści się 

między jedną orką a drugą, lub takie byliny 

(= rośliny wieloletnie wykształcające w okre-

sie zimy podziemne organy przetrwalnikowe, 

np. bulwy, kłącza, cebule), które są bardzo 

mało wrażliwe na przecinanie i przemiesz-

czanie w glebie ich części podziemnych (np. 

perz właściwy Agropyron repens, czosnek 
zielonawy Allium oleraceum), nadziemnych 

(np. jaskier rozłogowy Ranunculus repens) 

albo mają części podziemne umieszczone tak 

głęboko, że pług już do nich nie sięga (np. 

ostrożeń polny Cirsium arven-

se, powój polny Convolvulus 

arvensis). Jak już wspomnia-

no, ogromną większość naszych 

chwastów polnych tworzą tero-

fity; z nielicznych bylin stosun-

kowo najczęstsze są takie, które 

najlepiej znoszą orkę. Skład flo-

rystyczny zbiorowisk segetal-

nych nie zależy niemal zupełnie 

od gatunku uprawianej rośliny, 

natomiast związany jest bar-

dzo ściśle ze sposobem uprawy; 

inne zespoły występują w zbo-

żach, a inne w uprawach oko-

powych. Zarówno w zbożach, 

jak i w uprawach okopowych 

obserwujemy ponadto zróżni-

cowanie flory chwastów, uwa-

runkowane edaficznie.

Zespoły zbożowe mają dłuż-

szy i wcześniej rozpoczynający 

się okres wegetacji (w oziminach od jesieni, 

w zbożach jarych od wczesnej wiosny), kończą 

go jednak również wcześniej, bo już w lipcu 

lub w sierpniu. Od siewu aż do żniw rozwija-

ją się mniej więcej swobodnie, bez ingerencji 

człowieka. Natomiast zespoły upraw okopo-

wych rozpoczynają swój rozwój bardzo póź-

no, dopiero po ostatnim okopywaniu, a więc 

późnym latem, a kończą go już 

we wrześniu lub w październi-

ku; okres wegetacji trwa tu więc 

zaledwie około trzech miesię-

cy. Zgodnie z tym większość 

chwastów zbożowych kiełku-

je z reguły jesienią (np. kąkol 
polny Agrostemma githago, 

wyka czteronasienna Vicia 

tetrasperma), zimą lub wcze-

sną wiosną (np. nawrot polny 

Lithospermum arvense), kwit-

ną natomiast wiosną lub w po-

czątkach lata, a owocują jeszcze 

przed żniwami lub w czasie żniw. 

Natomiast rośliny charaktery-

styczne dla upraw okopowych 

kiełkują z reguły późno i rozwi-

jają się bardzo szybko, kwitną 

i owocują z końcem lata lub na 

początku jesieni (np. chwastni-
ca jednostronna Echinochloa 

crus-galli, rdest gruczołowaty Polygonum 

tomentosum). Zarówno w zbożach, jak i upra-

wach okopowych z chwastów jednorocznych 

rosną przede wszystkim te, które mają zdol-

ność kwitnienia i owocowania w różnych po-

rach roku (np. przetacznik polny Veronica 

arvensis, fiołek polny Viola arvensis).

Z espo ł y  zbożowe w najbardziej 

typowy sposób wykształcają się w ozimi-

nach, gdzie spotyka się najwięcej charakte-

rystycznych dla nich gatunków, natomiast 

w zbożach jarych gatunki te stają się nie-

raz rzadsze, a ich miejsce zajmują niektó-

re chwasty upraw okopowych. Dość długi 

roczny okres rozwoju zespołów zbożowych 

sprawia, że zaznaczają się tutaj zazwyczaj 

dwa wyraźne aspekty sezonowe: wiosenny, 

kiedy zboże jest jeszcze niskie i nie ocienia 

w pełni gleby, zakwitają drobne, światłożąd-

ne, przeważnie ozime chwasty wiosenne, jak 

np. wiosnówka pospolita Erophila verna, 

przetacznik trójlistkowy Veronica triphyl-

los oraz letni, w którym dominują chwasty 

wysokie dorównujące wzrostem zbożu, ta-

kie jak: kąkol polny, chaber bławatek Cen-

taurea cyanus, mak polny Papaver rhoeas 

i inne. O ile zaraz po żniwach nie dochodzi 

do zaorania ścierni, może rozwinąć się trze-

ci z kolei, wybitnie zubożały, ścierniskowy 

aspekt zespołów zbożowych, w którym obok 
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nielicznych chwastów letnich, odrastających 

po skoszeniu i zakwitających powtórnie (np. 

ostróżeczka polna Consolida regalis, czy-
ściec roczny Stachys annua i inne), zjawiają 

się już niektóre chwasty jare, właściwe upra-

wom okopowym, jak np. różne gatunki rde-
stów Polygonum i włośnic Setaria. Zespoły 

zbożowe wykazują wybitne zróżnicowanie 

edaficzne. Szereg gatunków chwastów pojawia 

się bądź to wyłącznie na glebach kwaśnych, 

bezwapiennych (np. miotła zbożowa Apera 

spica-venti, szczaw polny Rumex acetosella, 

czerwiec roczny Scleranthus annuus i wiele 

innych) bądź to przeciwnie – tylko na glebach 

obojętnych lub bogatych w węglan wapnia 

CaCO3 (np. ostróżeczka polna, jaskier po-
lny Ranunculus arvensis, rolnica pospolita 

Sherardia arvensis i inne). Typowym przed-

stawicielem fitocenozy zbożowej związanej 

z glebami kwaśnymi jest zespół chłodka 

i czerwca rocznego, występujący w Polsce, 

w postaci zubożałej, na najlichszych glebach 

piaszczystych tylko w zachodniej i środko-

wej części, np. na Dolnym Śląsku. Oprócz 

chłodka drobnego Arnoseris minima wyróż-

nia się on obecnością jednorocznych roślin 

piaskowych, jak np. chroszcz nagołodygowy 

Teesdalea nudicaulis czy sporek wiosenny 

Spergula vernalis. Najbardziej rozpowszech-

nionym i najważniejszym zespołem zbożo-

wym w naszym kraju wydaje 

się być zespół wyki czterona-

siennej, w którym oprócz ga-

tunku wiodącego – wyki czte-
ronasiennej Vicia tetrasperma 

– panują inne gatunki charak-

terystyczne, jak wyka kosmata 

Vicia villosa lub rzadsza – sto-
kłosa żytnia Bromus secalinus. 

Również częstym w całej Polsce 

jest zespół, w którym dominuje 

mak piaskowy Papaver arge-

mone; rośnie on na glebach gru-

boziarnistych, suchszych i sto-

sunkowo ciepłych oraz wyróżnia 

się charakterystycznym aspek-

tem wiosennym i dość krótkim 

okresem wegetacji. W niektó-

rych regionach (np. w Wielko-

polsce) należy do najpospolit-

szych zbiorowisk segetalnych 

na glebach lekkich.

Zespoły upraw okopowych związa-

ne są nie tylko z uprawami okopowymi, lecz 

występują również w ogrodach oraz w upra-

wach warzyw pielonych ręcznie. Czynnikiem 

najważniejszym, decydującym o ich składzie 

florystycznym, jest kilkakrotne w ciągu se-

zonu niszczenie chwastów. W najbardziej 

typowy sposób rozwijają się one w ogród-

kach wiejskich i na polach po-

łożonych w bezpośrednim są-

siedztwie wsi, gdzie nie upra-

wia się w ogóle zbóż. Dzięki 

temu chwasty okopowe utrzy-

mują się rokrocznie i rozrastają 

w ogromnych ilościach. Nato-

miast dalej od wsi, na polach, 

na których prowadzi się racjo-

nalny płodozmian, bywają nie-

kiedy tylko fragmentarycznie 

wykształcone. Charakterystycz-

na jest struktura zespołów oko-

powych; w przeciwieństwie do 

zbóż roślinność nie osiąga tu 

nigdy pełnego zwarcia. Bardzo 

krótki i późno rozpoczynający 

się okres wegetacji sprawia, że 

w zbiorowiskach okopowych nie 

zaznaczają się żadne wyraźne 

aspekty sezonowe: wszystkie 

chwasty kwitną i owocują tu 

z nadzwyczajnym pośpiechem, rozsypując swe 

nasiona jeszcze przed sprzętem uprawianej 

rośliny. Podobnie jak zespoły zbożowe, tak-

że fitocenozy okopowe różnicują się przede 

wszystkich w zależności od charakteru gleby. 

Szeroko rozprzestrzenionym w naszym kra-

ju, zwłaszcza na glebach gliniasto-piaszczy-

stych, przeważnie w środkowej i południo-

wej Polsce, jest zespół chwastnicy, w skład 

którego wchodzą liczne trawy (chwastnica 
jednostronna Echinochloa crus-galli, pa-
lusznik krwawy Digitaria sanguinalis, wło-
śnica sina Setaria glauca) oraz żółtlice (ż. 
drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, ż. 
owłosiona Galinsoga ciliata). Innym, inte-

resującym zespołem upraw polowych jest 

fitocenoza jasnoty różowej i przetacznika 

lśniącego, wyróżniająca się obecnością licz-

nych gatunków przetaczników (przetacznik 
lśniący Veronica polita, przetacznik ćmy 

Veronica opaca, przetacznik rolny Vero-

nica agrestis, przetacznik perski Veroni-

ca persica) oraz jasnoty różowej Lamium 

amplexicaule, wilczomlecza obrotnego Eu-

phorbia helioscopia i mlecza kolczastego 

Sonchus asper; występuje on w całym kraju, 

ale w pewnym rozproszeniu i na specyficz-

nych obojętnych lub zasadowych glebach. 

Typowym zbiorowiskiem upraw ogrodowych 

jest zespół z udziałem żółtlic i wilczomle-
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obejrzyj

kolorową wkładkę!

cza ogrodowego Euphorbia peplus. Rozpo-

wszechniony jest on w całej Polsce; najlepiej 

wykształca się w tradycyjnych ogródkach 

wiejskich, działkowych i osiedlowych oraz 

w uprawach przyzagrodowych.

Roślinność ruderalna

Fitocenozy ruderalne rozwijają się na sie-

dliskach najbardziej przez człowieka zmienio-

nych pod względem struktury, własności fi-

zycznych, a przede wszystkim chemicznych: 

na przydrożach, przychaciach, przy torach 

i nasypach kolejowych, wysypiskach, gruzo-

wiskach, hałdach przemysłowych i tym po-

dobnych miejscach. Narażone są więc one na 

gwałtowne i szybkie zmiany, co przyczynia 

się do niejednolitości składu florystycznego. 

Zespoły ruderalne występują na glebach sil-

nie zaburzonych przez człowieka, odznacza-

jących się m.in. zasobnością w rozmaite sole 

mineralne, zwłaszcza azotany, a także fosfo-

rany i sole potasowe. W naszym, stosunkowo 

chłodnym i wilgotnym klimacie związki te ule-

gają z łatwością wyługowaniu i dlatego nitro-

filna roślinność ruderalna rozwija się tu tylko 

w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich 

i jest stosunkowo uboga. Natomiast na obsza-

rach o klimacie bardziej suchym i cieplejszym 

(np. na Nizinie Węgierskiej czy 

w południowej Rumunii) staje 

się znacznie bogatsza i zajmuje 

większe przestrzenie. Siedliska 

ruderalne wyróżniają się bardzo 

dużym zróżnicowaniem nawet na 

małych przestrzeniach, zwłasz-

cza jeśli chodzi o właściwości 

gleb. Tej właśnie mozaikowa-

tości zawdzięczają w głównej 

mierze występujące tu zbiorowi-

ska swą uderzającą zmienność. 

Niemałe znaczenie mają także 

czynniki związane z rozprze-

strzenianiem się i wędrówkami 

chwastów; nawet na małej prze-

strzeni istnieć mogą przeszkody 

uniemożliwiające gatunkom sy-

nantropijnym częstym w jednych 

miejscowościach, przedostanie 

się do innych. Ma to ogromne 

znaczenie dla zbiorowisk rude-

ralnych, w których niezmiernie ważną rolę od-

grywają właśnie dawniejsi i nowi przybysze 

obcego pochodzenia. Jedną z najbardziej roz-

powszechnionych w naszym kraju fitocenoz 

ruderalnych jest zbiorowisko wysokich bylin 

z dominacją wrotycza pospolitego Tanacetum 

vulgare i bylicy pospolitej Artemisia vulgaris. 

Wyróżnia się ono dużym zapotrzebowaniem 

na związki azotowe i zasiedla miedze, przy-

droża śródpolne, przypłocia wiejskie, rumo-

wiska, jak również częste jest na terenach ko-

lejowych. Szczególnie pospolite w krajobrazie 

wiejskim południowej, cieplejszej części kraju 

jest zbiorowisko chwastów ruderalnych w ty-

pie ziołorośli z przewagą takich gatunków jak 

mierznica czarna Ballota nigra i serdecz-
nik pospolity Leonurus cardiaca. Jest to fi-

tocenoza o zasięgu wschodnio-środkowoeu-

ropejskim, występująca na żyznych siedliskach 

grądowych na przychaciach, pod płotami, na 

starych kompostownikach itp. Mniejsze wy-

magania termiczne i w związku z tym sięga-

jące dalej na północ oraz wyżej w regionach 

górskich jest zbiorowisko zdominowane przez 

gatunek charakterystyczny komosę strzałko-
watą Chenopodium bonus-henricus z obfitym 

udziałem jasnoty białej Lamium album i po-
krzywy zwyczajnej Urtica dioica. Jest ono 

związane z siedliskiem silnie zeutrofizowa-

nym, dosyć pospolite w zagrodach wiejskich 

przy gnojowiskach, śmietnikach, pod płotami, 

jak również w rejonie obór, miejsc koszaro-

wania i gromadzenia bydła itp. Interesującą 

jest również fitocenoza z przegorzanem ku-
listym Echinops sphaerocephalus, tworząca 

zbiorowiska wysokich, okazałych bylin, często 

o wyglądzie ostów i występująca na ciepłych, 

często żwirowatych wzniesieniach i stokach, 

na przychaciach, kamieńcach, w dolinach rzek, 

rozpowszechniona głównie w południowej czę-

ści kraju, szczególnie na obszarach o klimacie 

subkontynentalnym.

Nieco inny charakter wśród roślinności 

ruderalnej mają zbiorowiska roślin jednorocz-

nych i dwuletnich, stanowiące pierwszą fazę 

w zasiedlaniu terenów ruderalnych i ustępują-

ce miejsca w dalszych stadiach sukcesji zbio-

rowiskom roślin wieloletnich. Wśród nich na 

uwagę zasługują:

– bardzo charakterystyczne pod wzglę-

dem fizjonomicznym zbiorowisko z maso-

wym udziałem jęczmienia płonnego Hor-

deum murinum rosnące na przydrożach, pe-

ryferiach miast, placach budowy, nowych 

osiedlach mieszkaniowych oraz terenach 

kolejowych;

– wybitnie nitrofilna fitocenoza, w któ-

rej przeważają: pokrzywa żegawka Urtica 

urens i ślaz zaniedbany Malva neglecta; bar-

dzo pospolita jest ona na wsiach i w małych 

miasteczkach pod płotami, na podwórkach, 

przy zabudowaniach gospodarczych i na in-

nych miejscach zasobnych w związki amo-

nowe. Wymienionym gatunkom często to-

warzyszą komosy Chenopodium spp. oraz 

lulek czarny Hyoscyamus niger;

– ciepłolubne i słabo nitrofilne zbioro-

wisko ze stulichą psią Descurainia sophia; 

jest jednym z najpospolitszych ruderalnych 

zbiorowisk roślin jednorocznych, występuje 

w całym kraju na przypłociach, składowi-

skach, terenach kolejowych itp., jest to krót-

kotrwała fitocenoza wiosenna, zasychająca 

i ginąca już na początku lata.

PROF. JADWIGA ANIOŁ-KWIATKOWSKA

DR WITOLD BERDOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Sympozjum jest przedsięwzięciem cyklicz-

nym i z każdym rokiem obserwowany jest 

wzrost liczby uczestników, zwłaszcza wśród 

nauczycieli szkół średnich i wyższych z całej 

Polski. Goście mogą też, przy okazji udziału 

w sympozjum, podziwiać najcenniejszy w Eu-

ropie rezerwat ornitologiczny „Stawy Milic-

kie” oraz poznać i docenić produkty regionalne 

okolicznych producentów. W części plenarnej 

tegorocznego Sympozjum zebrani wysłucha-

li czterech interesujących wykładów, których 

autorami byli pracownicy naukowi wyższych 

uczelni Wrocławia i Poznania. 

Duże zainteresowanie wzbudził wykład 

o etyce w kontekście postawy człowieka wzglę-

dem środowiska, wygłoszony przez ks. prof. 

Romana Rogowskiego z Papieskiego Wydzia-

łu Teologicznego we Wrocławiu. Zwrócił on 

między innymi uwagę na postępującą wirtu-

alizację świata, która może okazać się dla czło-

wieka niebezpieczeństwem prowadzącym do 

jego degradacji. Poruszył problem zanikania 

takich postaw, jak szacunek wobec drugiego 

człowieka, współodczuwanie, solidarność, wo-

lontariat. Jako motto przytoczył słowa Roma-

no Cornuto „Człowiek XXI wieku albo będzie 

żył na co dzień etycznie, według norm moral-

nych, albo zahamuje swój rozwój i przestanie 

stawać się człowiekiem”. 

Specjalistyczne referaty zaprezentowa-

li wykładowcy Politechniki Wrocławskiej 

– dr hab. Jadwiga Sołoducho o naturalnych 

środkach zapachowych i ich właściwościach 

terapeutycznych oraz dr hab. Piotr Dobryszyc-

ki o mechanizmach postrzegania zapachów 

przez człowieka, które wyjaśniają możliwość 

30 września 2006 r. w Gimnazjum w Sułowie odbyło się po raz ósmy sympozjum proekologiczne i konferencja 

naukowo-metodyczna pt. „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” poświęcone tematom związanym z chemią 

życia codziennego, w których uczestniczyło 260 osób z całej Polski. Należy podkreślić, że liczną grupę uczestników 

stanowiła młodzież różnych poziomów kształcenia, tj. gimnazjaliści, licealiści i studenci.

KRYSTYNA GANS

SUŁOWSKIE  SPOTKANIA
P R O E K O L O G I C Z N E

Wykład prof. Hanny Gulińskiej
obfitował w „efekty specjalne”

Wykład prof. Hanny Gulińskiej
obfitował w „efekty specjalne”

fo
t. K

a
zim

ie
rz L

a
sk

o
w

ic
z

Eksperymentowali 
również dorośli...

Na fotografii 
Magdalena Michalska

Eksperymentowali 
również dorośli...

Na fotografii 
Magdalena Michalska

fo
t. K

a
zim

ie
rz L

a
sk

o
w

ic
z



EKOLOGIA W SZKOLE

22 ZIELONA PLANETA 2 (71)/2007

sygnalizacji chemicznej czyli porozumiewania 

się za pomocą ustalonych przez naturę sygna-

łów – substancji chemicznych.

Niezwykle ważnym pod względem meto-

dycznym okazał się wykład pani prof. 

dr hab. Hanny Gulińskiej na temat ekspery-

mentów, który przyjęty został z dużym en-

tuzjazmem. Podstawowym zadaniem szko-

ły jest nauczyć swoich uczniów sztuki ob-

serwacji świata w sposób, który pobudzi 

ich ciekawość i zachęci do nauki. Naucza-

nie chemii bez przeprowadzania ekspery-

mentów staje się procesem nieefektywnym 

i trudnym, gdyż od uczącego się wymagana 

jest wiara w prawdziwość poglądów głoszo-

nych przez autora podręcznika czy wykła-

dowcy, a przecież eksperymentowanie jest 

drugą naturą człowieka, wciąga i zachęca do 

samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na 

pytania i wątpliwości. Warsztaty edukacyj-

ne w plenerze to blok ośmiu tematycznych 

zajęć terenowych, przygotowanych specjalnie 

dla uczestników konferencji. Każdy biorący 

w nich udział został wyposażony w pełny 

opis terenu, kartę pracy i ankietę ewaluacyj-

ną w formie vademecum. Do wyboru uczest-

ników były: ścieżka piesza „Miłośnicy orni-

tologii”, ścieżka zaprzęgów konnych „Lasy 

Doliny Baryczy”, ścieżka kajakowa „Świat 

wodny Doliny Baryczy”, ścieżka rowerowa 

„Szlakiem osobliwości przyrodniczych Do-

liny Baryczy”, ścieżka piesza „Jak hodować 

karpie z certyfikatem w Rudzie Sułowskiej?”, 

ścieżka medialna „Przyrodnicza podróż ma-

giczna”, ścieżka piesza „Na szlaku Juliusza 

Słowackiego” oraz ścieżka piesza „Elementy 

Programu GLOBE”.

Warsztaty edukacyjne prowadzone były przez 

nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sułowie, 

którzy przygotowali informacje teoretyczne 

dotyczące środowiska przyrodniczego, a pod-

czas zajęć prezentowali walory krajobrazowe 

regionu Doliny Baryczy, a także prowadzili 

badania w zakresie atmosfery i hydrosfery. Ob-

serwatorami partnerskiej współpracy młodzież 

– młodzież, młodzież – nauczyciel i młodzież 

– samorządowcy byli przedstawiciele Rad Ro-

dziców z różnych szkół, kuratorium oświaty 

i innych organizacji pozarządowych. 

Wysoka frekwencja wśród uczestników 

konferencji świadczy o potrzebie or-

ganizowania podobnych przedsięwzięć, pod-

czas których mogą spotkać się ludzie dzielący 

tę samą pasję – ekologię, zarówno ci zainte-

resowani edukacją ekologiczną, wychowa-

niem młodzieży, zdrowym sposobem życia, 

jak również ci zainteresowani wszelkimi for-

mami działalności na rzecz ochrony środo-

wiska naturalnego. Bezpośrednie kontakty 

z pracownikami wyższych uczelni, osobami 

reprezentującymi organizacje pozarządowe 

i samorząd lokalny, pomagają kształtować 

właściwą, w stosunku do środowiska przy-

rodniczego, postawę młodzieży i społeczno-

ści dorosłych. Spotkania te stwarzają również 

szansę podjęcia współpracy i prowadzenia 

rozmów z nauczycielami, którzy mają okazję 

podzielić się swoimi osiągnięciami i sukce-

sami w zakresie promocji nowych rozwiązań 

dydaktycznych oraz innowacyjnych działań 

w zakresie ochrony środowiska. 

Ważnym elementem sułowskich konferen-

cji jest wydawanie materiałów sympozyjnych, 

starannie przygotowanych opracowań mogą-

cych stanowić cenną pomoc dydaktyczną i in-

spirację do własnych działań oraz podejmowa-

nia inicjatyw społecznych we własnym lokal-

nym środowisku. W bieżącym roku zapraszamy 

wszystkich chętnych do współpracy i udziału 

w kolejnym sympozjum, które poświęcone bę-

dzie problemom energetycznym.

MGR KRYSTYNA GANS
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Z upełnie inaczej to wygląda, kiedy z wła-

snego wyboru, dyktowanego ciekawością, 

sympatią i uznaniem dla organizatorów, jeź-

dzimy na sympozja, zjazdy, seminaria, gdzie 

czujemy się traktowani poważnie, uczestni-

czymy w wybranych przez siebie zajęciach, 

mamy czas na bardzo dla nas istotne rozmowy 

kuluarowe, weryfikujące nasz osąd różnych 

problemów, inspirujące ciekawe rozwiązania, 

niekonwencjonalne działania, dające okazję 

do konfrontacji i przewartościowań, poma-

gające odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego 

na mojej lekcji, w mojej szkole coś wychodzi 

inaczej; w jaki sposób wzbogacić i uatrakcyj-

nić trudny i nudny z pozoru materiał; które 

priorytety jawią się jako najistotniejsze; co jest 

w warunkach mojej szkoły wykonalne, a co 

nie i dlaczego; od kogo i jaką drogą można 

uzyskać radę, wsparcie, pomoc?”.

Zbyt ciepła, mokra i zgniła zima z dzie-

siątkami charakterystycznych dla takiej aury 

epidemii i problemów stanowi dla nas okres 

„przestoju”. Warto więc powspominać jesienne 

spotkania. Dwa z nich wydają się szczególnie 

istotne dla nauczycieli nauk przyrodniczych.

P ierwsze, z dłuższą nieco tradycją, to do-

roczny, XIII już, Zjazd Polskiego Stowa-

rzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrod-

niczych. Tym razem odbył się on w Warszawie 

w dniach 9–10 września, a temat przewod-

ni brzmiał „Nauki przyrodnicze a zdrowie 

człowieka”. Jak zwykle, był świetnie przy-

gotowany. Zarówno organizacja, jak i dobór 

zajęć merytorycznych oraz imprez towarzy-

szących, zaspokajały najbardziej wybredne 

wymagania. Rozpoczął się on wycieczką do 

cyklotronu. Pracownicy laboratorium wyja-

śniali nam działanie poszczególnych elemen-

tów, efekty i możliwości, jakie dają stosowane 

tam techniki. Uczestnicy zjazdu mieli okazję 

wysłuchania ciekawych wykładów. Dr hab. 

Ludwik Pieńkowski mówił o perspektywach 

energetyki jądrowej w Polsce, prof. dr hab. Ewa 

Bartnik wyjaśniała w ramach wykładu „Geny 

a zdrowie”, mechanizm chorób genetycznych 

i udział czynników środowiska w ich ekspresji. 

Gość z King’s College London – Justin Dillon 

– w wykładzie zatytułowanym „Risk, environ-

ment and health” mówił o trudnych wyborach 

i sposobie przedstawiania ich społeczeństwu, 

dającym z jednej strony świadomość pewne-

go ryzyka związanego z rozwojem różnych 

dziedzin nauki, z drugiej jednak, uwypuklają-

cym korzyści jakie mogą przynieść ludzkości. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z UAM 

w Poznaniu zakończył część merytoryczną 

zjazdu pełnym zaskakujących ciekawostek, 

wygłoszonym z niezwykłą swadą i humorem, 

wykładem „Pikantna chemia, czyli o substan-

cjach dodawanych do żywności i ich wpły-

wie na organizm człowieka”, ilustrowanym 

bogatym pokazem.

W czterech blokach odbyło się ponad 20 

warsztatów o różnej tematyce. Prowadzący przed-

stawiali, w oparciu o własną praktykę inspirujące 

propozycje niekonwencjonalnie prowadzonych 

lekcji, demonstrowali nietypowe rozwiązania 

metodyczne, nowe możliwości wykorzystania 

technologii komputerowych i internetu na za-

jęciach lekcyjnych. W czasie przerw wydaw-

nictwa edukacyjne prezentowały swoją bogatą 

ofertę. Wieczorem odbyła się sesja plakatowa 

połączona z konkursem na najciekawszy po-

ster i uroczysta kolacja. Nad całością czuwał 

Zarząd PSNPP oraz opiekun naukowy Stowa-

rzyszenia – dr Józefina Turło z UMK w Toru-

niu, doskonały dydaktyk, wspaniały człowiek, 

 ...zwłaszcza jeśli się jest nauczycielem zainteresowanym konkretną działalnością edukacyjną, bo – wbrew mniema-

niu dużej części społeczeństwa „nieoświatowego” – praca w szkole jest tak intensywna, że nie pozostawia czasu 

na dzielenie się spostrzeżeniami, ocenę pewnych zjawisk, wzajemne wspieranie się. Podobnie dzieje się w czasie 

konferencji, kursów, szkoleń i innych form doskonalenia. Z utęsknieniem czekamy, kiedy narzucony „kaznodzieja” 

nagada się do syta, żeby po dziesięciu, dwunastu godzinach pracy trafić wreszcie do własnego domu...

MAGDALENA MICHALSKA

Warto się spotkać!

Dr Józefina Turło 
i mgr Waldemar Gancarz 
otwierają Zjazd PSNPP
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bez reszty oddany idei rzetelnego nauczania 

poprzez budzenie zainteresowań i pasji. Każdy 

z uczestników czuł się przez nią dostrzeżony 

i wyróżniony, każdego witała jak osobistego 

przyjaciela. Jedyną wadą zjazdu był zbyt krót-

ki czas trwania. Wyjeżdżaliśmy z wyraźnym 

niedosytem. Nie zdążyliśmy się nagadać, po-

dyskutować, ponawiązywać nowych przyjaź-

ni i znajomości, a te przecież stanowią bardzo 

ważny element każdego spotkania.

S ułowskie sympozjum „Postawy proekolo-

giczne u progu XXI wieku” – „genialne 

dziecko” mgr Krystyny Gans, przewodniczą-

cej Sekcji Dydaktycznej Oddziału Wrocław-

skiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

i Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Huma-

nistycznej „Ekos” oraz mgr Krystyny Piosik, 

dyrektora Gimnzjum im Jana Pawła II w Suło-

wie – ostatniej jesieni ukończyło 7 lat. Po raz 

ósmy odbyło się, jak zwykle, w ostatnią sobotę 

września. Cały jego przebieg był zarówno pod 

względem organizacyjnym, jak i merytorycz-

nym świetnie dopracowany. Paniom Krysty-

nom udało się nawet „zarezerwować” piękną, 

słoneczną pogodę, eksponującą jesienne uroki 

Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (naj-

wyraźniej zaskarbiły sobie również względy 

odpowiednich świętych wyczulonych na pro-

blemy środowiska, a władających aurą). I nic 

dziwnego. Sympozjum to wielkie i niezwy-

kle pożyteczne przedsięwzięcie, wymagają-

ce ogromu pracy, ale dające wspaniałe efekty. 

Z roku na rok gromadzi coraz większą licz-

bę uczestników. Tym razem byli wśród nich 

mieszkańcy Sułowa, Milicza, Krotoszyna, 

Długołęki, Mstowa, Żmigrodu, Wrocławia, 

Łodzi, Poznania reprezentujący różne formy 

działalności społecznej i zawodowej.

Obecnych tu uczniów, nauczycieli, pracow-

ników naukowych różnych uczelni, przedsta-

wicieli władz miejskich, powiatowych, oświa-

towych oraz organizacji pozarządowych łączy 

zainteresowanie wychowaniem, edukacją, usta-

wodawstwem i wszelkimi formami działalności 

na rzecz ochrony środowiska.. Ze zrozumia-

łych względów impreza zorganizowana z ta-

kim rozmachem wzbudziła zainteresowanie 

mediów, które szczegółowo przedstawiły jej 

przebieg i liczne zalety. Wszelkie dane identy-

fikujące uczestników, streszczenia wykładów 

i dokumentacja fotograficzna zostały przedsta-

wione bardzo szczegółowo w starannie wyda-

nych i ciekawych materiałach opracowanych 

przez Krystynę Gans przy współpracy z Sekcją 

Dydaktyczną Wrocławskiego Oddziału PTCh. 

Mogę sobie więc pozwolić na rozważanie im-

presji i emocji, które towarzyszyły mojemu 

uczestnictwu w sympozjum. A były one różne. 

Z jednej strony zachwyt, podziw i satysfak-

cja, że tyle można zdziałać w szkole, z dru-

giej – nutka zazdrości „dlaczego im wychodzi, 

a nam nie?”. Zachwyt wynikał z uznania dla 

sprawnej organizacji, perfekcyjnego przebiegu, 

doboru wykładowców i tematyki wykładów; 

atrakcyjności pokazów, ścieżek edukacyjnych, 

ekspozycji i występów artystycznych, w które 

zaangażowani byli nie tylko uczniowie i na-

uczyciele, ale również liczni przedstawiciele 

społeczności sułowskiej. Zdumiewała łatwo 

dostrzegalna różnica między dziesiątkami 

imprez obserwowanych w innych szkołach, 

gdzie wyczuwało się wyraźnie mobilizację na 

jeden „popisowy” dzień, nie korespondującą 

z życiem codziennym danej szkoły. Tu nikt 

nie „malował trawy na zielono”. Na ścianach 

wisiały gabloty i gazetki ścienne, których nie 

demolowano, chociaż stanowiły stałą ekspo-

zycję gimnazjum. Uczniowie-wolontariusze 

byli samodzielni, uprzejmi, zainteresowani 

przebiegiem poszczególnych części impre-

zy, zaangażowani w powierzone im czynno-

ści i nawet wprawnym okiem starego belfra, 

wyczulonym na wszelką sztuczność i fasado-

wość, nie dostrzegałam najmniejszych przeja-

wów „tresury” do udziału w pokazie. 

A czego zazdrościłam sułowskiej szkole? 

Głównie tego, że stanowi swoiste centrum in-

tegracji społecznej. Świadczy o tym nie tylko 

zaangażowanie sułowian w przebieg sympo-

zjum; również fakt, że w miejscowym chórze 

śpiewają pospołu z dyrekcją i nauczycielami, 

rodzice uczniów i inni mieszkańcy Sułowa, że 

na moje głośno wyrażone zdumienie brakiem 

aktów wandalizmu, przypadkowy rozmówca 

odpowiedział: „Przecież my się wszyscy znamy. 

Gdyby ktoś zniszczył cudzą pracę – życia by 

nie miał”. U nas – miałby. Nikt poza pracow-

nikami szkoły nie potępiłby niszczyciela. Na-

wet rodzice zawiadamiani przez wychowawcę 

o podobnych wyczynach potomka, odpowiadają 

najczęściej: „a niech sobie nauczyciele pilnują”. 

Dobra współpraca ze środowiskiem rodzin-

nym dziecka daje nieocenione efekty w postaci 

identyfikowalności ucznia i to nie tylko, kiedy 

coś przeskrobie. Znając dziecko, łatwiej zdia-

gnozować jego zainteresowania, uzdolnienia, 

potrzeby i problemy. W tej szkole dzieci znają 

wszystkich, są przez wszystkich znane i oto-

czone troską. Inna sprawa, że troskliwość jest 

szczególnym przymiotem organizatorek semi-

narium. Każdego z gości starały się zauważyć, 

doinformować i zapewnić mu doskonałe samo-

poczucie. Dbały nawet o zabezpieczenie nam 

możliwości przyjazdu na seminarium i powro-

tu. Mamy im za co dziękować.

MGR MAGDALENA MICHALSKA

KOŁO PKE OD

PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Pani mgr Krystyna Gans
zapowiada kolejny wykład

Pani mgr Krystyna Gans
zapowiada kolejny wykład
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P roblematyka oszczędzania energii staje 

się coraz bardziej aktualna, nie tylko ze 

względu na pogarszający się stan środowiska, 

na konieczność zastępowania paliw kopalnych 

źródłami odnawialnymi, ale także ze wzglę-

du na rosnące ceny energii. Opłaty za energię 

i wodę stanowią znaczący składnik kosztów 

funkcjonowania placówek oświatowych.

Stosując różne formy kształcenia, należy 

uwrażliwiać młodzież na potrzebę oszczę-

dzania. Poprzez projekty energetyczne szko-

ły mogą uświadomić uczniom konieczność 

oraz korzyści wynikające z oszczędzania ener-

gii poprzez zmianę zachowań i wyrobienie 

prawidłowych nawyków. Obok efektu ekolo-

gicznego w postaci zmniejszenia obciążenia 

środowiska emisjami gazów cieplarnianych 

i efektu finansowego – mniejsze rachunki za 

energię – niezmiernie ważną jest integracja 

w działaniach na linii szkoła – samorząd lo-

kalny – organizacja pozarządowa. 

W tym roku szkolnym do projektu przy-

stąpiło 28 szkół z Wrocławia i 11 placówek 

oświatowych z regionu Doliny Baryczy. Każdy 

uczestnik powołał grupę energetyczną skła-

dającą się z nauczyciela, osoby z administra-

cji oraz uczniów, która jest odpowiedzialna 

za realizację projektu w danej szkole. Grupa 

energetyczna opracowuje metody postępowa-

nia i sposób realizacji zamierzeń w szkole. 

Uczniowie rejestrują raz w miesiącu zużycie 

energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, 

a informację o odczytach przesyłają pocztą 

elektroniczną do OD PKE i UM we Wrocła-

wiu. Po opracowaniu i analizie, wyniki po-

szczególnych szkół zostaną umieszczone na 

stronie internetowej PKE. W ramach projektu 

odbywają się szkolenia i seminaria etapowe.

Zaprezentowano m.in wykłady na tematy: 

„Rozwój zrównoważony – produkcja i obciążenie 

środowiska”, „Tendencja rozwoju i zagrożenia 

w sektorze energetycznym”, „Metody pomiarów 

zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody 

oraz jednostki stosowane w tych pomiarach”, 

„Kształtowanie świadomości ekologicznej na 

przykładzie działań OD PKE”. Odbyły się też 

warsztaty edukacyjne: „Sporządzanie rapor-

tów miesięcznych odczytów zużycia energii 

elektrycznej, cieplnej i wody” oraz „Energia 

– oszczędzam i uczę oszczędzać”.

W czerwcu planuje się podsumowanie pro-

jektu i uhonorowanie cennymi nagrodami rze-

czowymi i książkowymi nauczycieli i uczniów, 

którzy osiągną najlepsze wyniki w zakresie 

oszczędzania energii, a także działań eduka-

cyjnych. Dla najlepszych szkół przewidziano 

nagrody pieniężne. Ponadto nauczyciele-ko-

ordynatorzy projektu mają możliwość przed-

stawienia swoich osiągnięć w formie poste-

ru i artykułu w materiałach IX Sympozjum 

pt. „Postawy proekologiczne u progu XXI 

wieku”, poświęconego zagadnieniom ener-

gii, które odbędzie się 29 września 2007 r. 

w Gimnazjum w Sułowie.

S erdecznie zapraszamy do współpracy na-

uczycieli z placówek, które jeszcze nie 

przystąpiły do naszego projektu. Jego formuła 

pozwala zapoznać większą grupę młodzieży 

i nauczycieli z bezinwestycyjnymi metodami 

oszczędzania energii. Zainteresowani mogą 

skontaktować się z koordynatorami projek-

tu pocztą elektroniczną: klub@eko.wroc.pl, 

gans1@op.pl, anna.kaniewska@um.wroc.pl, 

sekretariatgimnazjum@wp.pl.

MGR KRYSTYNA GANS

KOORDYNATOR PROJEKTU

„Projekt 50/50 – Bezinwestycyjne oszczędzanie energii”
I I I  edyc ja  pro jek tu we wroc ławsk ich szko łach

KRYSTYNA GANS

W roku szkolnym 2006/2007 w dolnośląskich szkołach po raz trzeci jest realizowany projekt energetyczny 50/50, 

któremu patronuje Okręg Dolnośląski PKE oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy wsparciu 

 WFOŚiGW we Wrocławiu. Projekt promuje właściwe zachowania proekologiczne młodzieży, nauczycieli i admini-

stracji w placówkach oświatowych, związane z korzystaniem ze środowiska, w szczególności w zakresie prowadze-

nia oszczędnej gospodarki wodnej, zużycia energii i edukacji ekologicznej. 
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„Ekospotkanie” uczestników
Projektu 50/50,

które odbyło się na Odrze
w dniu 20 kwietnia 2007 r.

„Ekospotkanie” uczestników
Projektu 50/50,

które odbyło się na Odrze
w dniu 20 kwietnia 2007 r.
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N ajtrudniej jest chyba rybikom cukrowym w wykafelkowanych 

łazienkach. Zwłaszcza, gdy nieostrożnie zapędzą się zbyt da-

leko od szpar w glazurze. Rybik to pokryte srebrnymi łuseczkami 

centymetrowe zwierzątko, niemające oprócz nazwy nic wspólnego 

z cukrem. Prowadzi nocny tryb życia i nie lubi światła. Sądzę, że 

gdyby myślał kategoriami człowieka, nie lubiłby też być przezy-

wany „robalem” czy po prostu „robakiem”, co często robimy. Jest 

owadem, co prawda bezskrzydłym, ale owadem, a to już wyższa 

półka w drabinie systematycznej zwierząt. Uważany jest za szkod-

nika, ale nie jest groźny ani dla naszego zdrowia, ani dla nasze-

go domu. Zjada praktycznie wszystko, co organiczne i aczkolwiek 

może nam skubnąć tapetę, bo lubi celulozę, to zdecydowanie bar-

dziej interesuje się usuwaniem tego, czego nie wessał odkurzacz. 

Nie umie pływać i nie znosi chemicznych środków czystości, dla-

tego nieczęsto się zdarza, żeby doczekał sędziwego wieku, czyli 

jakichś ośmiu lat. Słyszałam, że najlepszym sposobem na pozbycie 

się rybików jest naftalina, ale ja bym ich nigdy tym nie truła! Nie 

przeszkadza mi, że czasem, gdy wchodzę do łazienki w popłochu 

sprzed nogi umyka kawałek srebrnej lamety. Z naftaliną poszłabym 

raczej na inną zwierzynę!

Tak zwane naftalinowe kulki to powszechnie stosowana broń 

przeciw molom. Ich łupem mogą paść wszelkiego rodzaju wełnia-

ne dywany, odzież, filcowe kapelusze i wyściółki. Te około 9-mi-

limetrowe uskrzydlone owady w stadium larwalnym są niezwykle 

żarłoczne. Nie tolerują światła słonecznego i to jest najlepsza me-

toda ich zwalczania. Mądrze robimy, gdy wystawiamy zawartość 

naszych szaf na działanie wiatru, trzepiemy i wietrzymy, zamiast 

„bawić się” wspomnianymi kulkami.

Powstrzymanie się od rzucania kulkami po szafach ma też 

i inną zaletę. Ich wąchanie jest szkodliwe... dla nas. Zawarty w nich 

PDB, czyli paradichlorobenzen, może uszkadzać nerki i wątrobę, 

źle wpływa na czynności oddechowe, działa odurzająco. Tak przy-

najmniej donoszą medyczne czasopisma. Zaś mądrość ludowa już 

dawno „wywąchała” jak skutecznym środkiem na mole jest bagno. 

Liście i pędy tej rosnącej na bagnach rośliny zawierają olejek ete-

ryczny, porażający układ nerwowy i działający odurzająco. Byłoby 

zatem lepiej wsadzić do szafy kilka gałązek bagna, zamiast strzelać 

w mole kulkami, gdyby nie to, że roślina ta podlega ochronie. No 

cóż, pozostają nam więc trzepaczki i świeże powietrze opromienione 

słońcem, czego mole nie lubią, nie tylko przed Wielkanocą.

W  okresie porządkowym trudno przetrwać nie tylko molom 

„wełnojadom”, ale i tym, które gustują w produktach mącz-

nych. Co jakiś czas okazuje się, że oprócz np. kaszy przynosimy 

do domu w tej samej torebce swoiste bonusy, które po okresie cza-

jenia się w szafce wylatują z niej i krążą jak ćmy w pobliżu lampy 

czy innego źródła światła. Ich obecność w szafkach można odkryć 

dopiero w trakcie przygotowań jakiejś potrawy. Potrzebne nam ma-

karon, orzechy, kasza czy jeszcze coś innego okazuje się być plą-

taniną jakby pajęczej nitki i nędznych resztek produktu. A w tym 

wszystkim wiją się małe „robaczki”. Te robaczki to żadne glisty czy 

owsiki, tylko larwy mola spożywczego, które są tak cwane, że po 

wyżarciu nam zapasów zmykają jak najdalej od źródła pożywienia 

i udają niewiniątka. Zauważyłam, że w mojej kuchni najbardziej im 

odpowiada styk ściany z sufitem. Gdyby móc prześledzić, od czego 

uciekają, to okazałoby się, że kolor larw odpowiada najczęściej ko-

lorowi produktu. Zjadły mąkę – są białe. Zjadły kakao – są brązo-

we. Zdarzają się też podobno różowe, a nawet zielone. Ciekawe, co 

zjadły?.. Jak tylko dotrą pod sufit, wytwarzają dużą ilość niteczek 

i otaczają się nimi, przechodząc równocześnie w stadium poczwarki. 

Moim zdaniem, wtedy najłatwiej je unicestwić. Robię to za pomocą 

odkurzacza, bo sufit mam wysoko. Bywa, że zastanawiam się wte-

dy, co na to św. Franciszek, ale lepszej metody nie znam, chociaż 

w Internecie reklamowane są różne środki owadobójcze.

Przedświąteczne porządki dotykają boleśnie także zadomowione 

u nas wołki zbożowe, rozkruszki lub inne roztocza, pająki, mrówki 

i muchy. Łagodniej obchodzimy się chyba jedynie z biedronkami, 

które przezimowały w naszych domach, a my przerywamy ich zi-

mowy sen myciem okien. No, ale biedronka to przecież „boża krów-

ka”! Liczymy kropki i... dajemy jej święty spokój.

DR MARIA KUŹNIARZ

W czasie porządkowania mieszkania na Wielkanoc przemknęło mi przez myśl, że jest to ciężki okres nie tylko dla 

utrudzonej gospodyni domowej. Jest to chyba najtrudniejszy okres dla wszelkich żyjątek, którym marzy się pokojowa 

egzystencja z nami pod wspólnym dachem. W czasie, gdy my w sposób szczególny czynimy starania o zaprzestanie 

ludzkich wojen i sporów, one przeżywają zmasowany atak odkurzaczy, mopów, szmat i chemii gospodarczej. Depta-

ne, wytrzepywane i na wiele innych sposobów wypraszane z zakamarków domu, mają małe szanse na przetrwanie.

MARIA KUŹNIARZ

Mole, rybiki i inne „robactwo”Mole, rybiki i inne „robactwo”



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. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław

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

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

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes 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 Biologii Roślin), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

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

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

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

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

tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. 0-76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. 0-76 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. 0-75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

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

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 0-76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. 0-74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

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

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

ZARZĄD OKRĘGU

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

e-mail: klub@eko.wroc.pl

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

e-mail: wbdom@op.pl

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

e-mail: ormat@interia.pl

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

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

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

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

KOMISJA REWIZYJNA

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

e-mail: czupry@hotmail.com

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

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

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

SĄD KOLEŻEŃSKI

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

e-mail: wgatk@go2.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

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

e-mail: magmichalska@gazeta.pl

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

e-mail: matyniak@kom-net.pl

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

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

czynne jest
w poniedziałki i środy: 1000–1900

we wtorki i piątki: 1000–1700

w czwartki: 1200–1900
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