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M ajówka rozpoczęła się tradycyjnie, 

czyli wspólnym śniadaniem w sie-

dzibie Koła, w podziemiach Zespołu Szkół 

w Głuszycy (Prezes Koła PKE w Głuszycy, 

Magdalena Styś-Kruszelnicka, po raz kolejny 

zaskoczyła nas wspaniałościami kulinarny-

mi). W związku z tym, niektórzy twierdzą, 

że Koło działa w podziemiu, ale nie do końca 

odpowiada to prawdzie. Najmocniejszy akcent 

ekologiczny miał miejsce na początku imprezy 

– zapoznanie się z „dzikim” składowiskiem 

odpadów w Boguszowie. Mechanizm jest zna-

ny i, niestety, bardzo typowy: tzw. inwestor 

odebrał od producenta świetlówek ponad 800 

ton stłuczki szklanej, mocno zanieczyszczonej 

rtęcią oraz zdeponował ją w sposób niekon-

trolowany i niezabezpieczony na terenie byłej 

kopalni, niedaleko zabudowań okolicznych 

mieszkańców i potoku Lesk. Z deklarowane-

go zamiaru utylizacji i immobilizacji odpadu 

nic nie wyszło, bowiem firma upadła, ale nie 

musi to jednak oznaczać, że do tego biznesu 

dołożyła. Dołoży natomiast Skarb Państwa, 

który ostatecznie ponosi odpowiedzialność 

za istniejącą sytuację, choć jest pedantyczny 

w badaniu zasadności wydatków z kieszeni 

podatników. W tej sprawie, przez wiele już 

lat, nic się nie działo i nie zanosi się na po-

prawę sytuacji, jeśli pominąć dziesiątki pism 

urzędowych. Majówkowicze, działając „we-

spół w zespół”, poradzili oprowadzającemu 

nas, mieszkającemu w Boguszowie, p. Ry-

szardowi Gnypowi, jak zwiększyć skutecz-

ność interwencji i wyegzekwować wykonanie 

wydanych decyzji administracyjnych.

Zwiedzanie Boguszowa nie zajmuje, nie-

stety, wiele czasu i niewiele pozostaje w pa-

mięci, za wyjątkiem najwyżej położonego 

ratusza w Polsce i kilku ciekawostek tury-

stycznych. Boguszów jest miastem o bogatej 

tradycji górniczej; od wydobycia rud ołowiu 

i srebra w średniowieczu po węgiel kamien-

ny, melafir i na koniec baryt. Tu znajdowała 

się najwyżej położona kopalnia głębinowa na 

ziemiach polskich, zresztą w centrum miej-

skiego rynku, i jedna z pierwszych koksowni. 

Przywileje górnicze sprzyjały lokalnej spo-

łeczności i rozwojowi miasta (górnicze talo-

ny na deficytowe artykuły AGD z końca lat 

siedemdziesiątych były chyba ostatnim tego 

dowodem) do tego stopnia, że w XVI wie-

ku miasto zatrudniało górników w liczbie... 

1 (jeden), aby utrzymać podupadający sta-

tus miasta górniczego. Papierowa statystyka 

i biurokracja nie są zatem odkryciem naszych 

czasów. Wygląda na to, że wraz z niedaw-

ną likwidacją kopalni barytu, ten rozdział 

historyczny jest już definitywnie zamknię-

ty. Słynny browar boguszowski też już nie 

istnieje, pozostała tylko nazwa ulicy, co dla 

części majówkowiczów nie było wystarcza-

jącą rekompensatą.

W ejście na górę Chełmiec od strony Bo-

guszowa jest trasą spacerową wyjątko-

wej urody, obfitującą w bardzo wartościowe 

siedliska przyrodnicze. Cieszą plany objęcia 

Masywu Chełmca ochroną w ramach planowa-

nego obszaru Natura 2000, martwią zamiary 

Po raz siódmy Koło „Ostoja-Włodarz” w Głuszycy zorganizowało coroczną imprezę plenerową pod nazwą „Majówka 

w Głuszycy”. Wczesna wiosna i tęsknota za majowymi klimatami skłoniły nas do powrotu do pierwotnego terminu: 

drugi weekend maja (ku wielkiemu niezadowoleniu maturzystów). Jak zwykle, sobotę poświęciliśmy na zapoznanie 

się z atrakcjami Ziemi Wałbrzyskiej – tym razem okolic góry Chełmiec, a niedzielę – na bliższe okolice Głuszycy.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Majówka w Głuszycy
czyl i  od przemysłu do pomysłu. . .  na ostoję Natura 2000
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Hałda szklanej stłuczki zanieczyszczonej rtęcią – 
nielegalne, wieloletnie składowisko w Boguszowie

Hałda szklanej stłuczki zanieczyszczonej rtęcią – 
nielegalne, wieloletnie składowisko w Boguszowie
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wybudowania w najcenniejszej przyrodniczo 

części wyciągu narciarskiego i dużego stoku 

slalomowego. Chełmiec nie był i zapewne nie 

będzie „wałbrzyską Gubałówką”, pokrywa 

śnieżna od strony Wałbrzycha utrzymuje się 

krótko, temperatury są stosunkowo wysokie. 

Zapewne lepsze efekty dałoby uporządkowa-

nie i doinwestowanie istniejącej infrastruktury 

w promieniu paru kilometrów (stok Dzikow-

ca, Sokołowsko i przede wszystkim okolice 

schroniska „Andrzejówka”). Za to o utwo-

rzonych ścieżkach rowerowych MTB złego 

słowa powiedzieć nie można.

Szczyt Chełmca nie robi imponującego 

wrażenia, bo jest na nim obecnie trochę za 

ciasno (stacja przekaźnikowa tv, nieczynna 

wieża widokowa, górnicza droga krzyżowa, 

krzyż milenijny, wiata), a usiąść i napić się 

herbaty nie ma gdzie już od 40 lat. 

Majówkowicze wybrali zejście w stronę 

Konradowa (obrzeża Wałbrzycha), które ma 

cechy prawdziwej trasy górskiej, i dalej ma-

lowniczą drogę polną w stronę uzdrowiska 

Szczawno-Zdrój. Tam przeczekano burzę przy 

obiedzie, a następnie zwiedzono jeszcze park 

uzdrowiskowy, chlubiący się pięknymi eg-

zemplarzami rododendronów, w którym za-

kończono trasę pierwszego dnia.

N iedzielny poranek prezes PKE OD Au-

reliusz Mikłaszewski rozpoczął trady-

cyjną sesją zdjęciową w plenerze, wykazując 

tym troskę o wzbogacenie klubowego archi-

wum fotograficznego. Po wyczerpującej i bo-

gatej we wrażenia sobocie, na niedzielę wy-

braliśmy trasę z jedną tylko atrakcją, ale za 

to zagraniczną – znaną już majówkowiczom 

stację klimatyczną Janovicky, tuż obok Głu-

szycy. Po drodze „zahaczyliśmy” o urokliwy 

kamieniołom, wypełniony wodą w kolorze 

głębokiej zieleni, a po czeskiej stronie podzi-

wialiśmy krajobrazy typowe dla tych okolic, 

z widocznymi na horyzoncie Górami Stoło-

wymi (już po polskiej stronie).

Degustacja specjałów kuchni czeskiej w Pen-

sion Zamcek przeciągnęła się do późnego po-

południa, a powrót był... niestety pod górę.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

SEKRETARZ KOŁA PKE W GŁUSZYCY

Panorama Gór Kamiennych 
i Gór Wałbrzyskich – 
widok od strony Głuszycy

Panorama Gór Kamiennych 
i Gór Wałbrzyskich – 
widok od strony Głuszycy
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Widok na TrójgarbWidok na Trójgarb
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W Szczawnie-Zdroju zwiedziliśmy park 
i pijanię wód mineralnych, na tle której 
część grupy chętnie pozowała do zdjęcia

W Szczawnie-Zdroju zwiedziliśmy park 
i pijanię wód mineralnych, na tle której 
część grupy chętnie pozowała do zdjęcia
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W spółczesny tryb życia wyeliminował 

wiele rodzajów aktywności ruchowej 

w życiu codziennym. W wyniku zmiany trybu 

życia można w znacznym stopniu zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. 

Wśród osób prowadzących zdrowy styl życia 

zauważono współwystępowanie aktywności 

fizycznej z tendencją do brania witamin i ogra-

niczania palenia papierosów. Istnieją dowody 

pozytywnej roli aktywności ruchowej, stano-

wiącej jedną z metod profilaktyki pierwotnej 

takich nowotworów jak: rak okrężnicy, prostaty, 

płuc, piersi czy narządów rodnych. Systema-

tyczne ćwiczenia wpływają korzystnie na pracę 

przewodu pokarmowego, warunkując lepsze 

trawienie, normalizację apetytu, zmniejszenie 

problemów z zaparciami. Ponadto wpływają 

korzystnie na pracę gruczołów dokrewnych, 

doskonaląc gospodarkę hormonalną i enzy-

matyczną, która wpływa na system obronny 

organizmu i podnosi jego odporność na cho-

roby. W dodatku aktywność fizyczna może 

być źródłem przyjemności, zabawy w grupie, 

sposobem aktywnego spędzania wolnego cza-

su. Codzienne ćwiczenia pomagają kontro-

lować masę ciała, przeciwdziałając otyłości, 

która może przyczyniać się do wystąpienia 

niektórych rodzajów raka. Aktywność fizycz-

na wspomaga działanie systemu sercowo-na-

czyniowego oraz immunologicznego. 

Prawidłowy trening zdrowotny może mieć 

wpływ na podwyższenie antyoksydantów, co 

przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu. Roz-

wijają się mechanizmy antyutleniające, ta-

kie jak podwyższenie stężenia glutationu, 

peroksydazy glutationowej, przez indukcję 

enzymów katalazy i dysmutazy ponadtlen-

kowej. Można zatem ćwiczeniom fizycznym 

przypisać działanie profilaktyczne w choro-

bach związanych ze stresem oksydacyjnym, 

do których zaliczamy choroby nowotworo-

we. Istnieje związek ćwiczeń aerobowych 

z usuwaniem z organizmu wolnych rodni-

ków niszczących komórki, a zatem odgry-

wają one znaczącą rolę w profilaktyce cho-

rób nowotworowych. Ćwiczenia aerobowe 

odbywają się w obecności wolnego tlenu, 

który dostaje się do organizmu przez płuca. 

Podczas wysiłku mięśnie oddechowe pracu-

ją szybciej i intensywniej, następnie tlen wę-

druje z krwią pompowaną przez serce. Ćwi-

czenia te poprawiają wydajność płuc i mięśni 

oddechowych oraz warunkują sprawniejsze 

oczyszczanie oskrzeli. 

Aktywność fizyczna zapewnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Analiza stylu życia w Polsce wskazuje na znacz-

ny niedobór aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych. Badania z 1995 r. ukazują, że w czasie wolnym 

jedynie 30% dzieci i młodzieży podejmuje aktywność fizyczną, odsetek wśród dorosłych wynosi 10%. Obecnie wy-

niki te są prawdopodobnie zaniżone, a wpływ na to ma na pewno wzrost komputeryzacji i siedzący tryb życia.

Styl  życia
a choroby nowotworowe

KATARZYNA MRÓZ

CZĘŚĆ 3. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

Regularne biegi zapewniają
dobrą kondycję i zdrowie!

Regularne biegi zapewniają
dobrą kondycję i zdrowie!
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Jednak zdecydowanie najbardziej jaskra-

wym przykładem, w przypadku wpływu ak-

tywności fizycznej na zapobieganie rozwoju 

nowotworów, są badania epidemiologiczne 

odnośnie raka sutka. Dowiedziono bowiem, 

że większa aktywność fizyczna zmniejsza ry-

zyko zachorowania na raka sutka poprzez mo-

dyfikację ekspozycji na hormony endogenne. 

Do grupy czynników, zwiększających ryzyko 

zachorowania na raka sutka zaliczana jest licz-

ba owulacji w okresie dojrzewania. Podczas 

owulacji proliferacja komórek gruczołu sut-

kowego zwiększa się nawet trzykrotnie w wy-

niku działania progesteronu lub też łącznego 

estrogenu i progesteronu. Największy wzrost 

ryzyka zachorowania na raka sutka występuje 

w wyniku nasilonej ekspozycji na estrogeny 

i progesteron. Dzięki intensywnym, częstym 

ćwiczeniom można zmniejszyć liczbę owula-

cji, a tym samym ryzyko zachorowania. W ra-

mach prewencji pierwotnej raka sutka zaleca 

się uprawianie 3–4 godziny tygodniowo in-

tensywnych ćwiczeń, takich jak gry sporto-

we, balet czy taniec. Dowiedziono, że stosując 

się do tej zasady można w znacznym stopniu 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka sutka.

Warto jednak zauważyć, że zbyt inten-

sywna i nadmiernie obciążająca aktywność 

fizyczna może być równie niekorzystna, jak 

bezruch. Każdy człowiek posiada inną nor-

mę fizjologiczną wysiłku, zależną od wieku, 

ogólnej kondycji i indywidualnych możliwo-

ści sprawnościowych. Zdecydowanie najko-

rzystniejszą dla zdrowia wydaje się być zatem 

umiarkowana aktywność fizyczna typu biega-

nie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik. 

 

W  wolnym czasie, szczególnie wiosną 

i latem, spędzamy znacznie więcej 

godzin na świeżym powietrzu i na słońcu, 

wyjeżdżamy na działki, a podczas waka-

cji w góry czy nad morze, gdzie w trakcie 

kąpieli, zabaw na plaży i opalania jesteśmy 

narażeni na intensywną ekspozycję słońca. 

Ochronę powierzchni ziemi przed dopływem 

szkodliwego promieniowania ultrafioletowego 

stanowi ozon, znajdujący się w stratosferze. 

W wyniku dziury ozonowej, czyli zjawiska 

zanikania ozonu w stratosferze, następuje 

wzrost ilości promieniowania ultrafioleto-

wego, które dociera na ziemię. Opalanie się 

na skutek działania słonecznych promieni ul-

trafioletowych stanowi mechanizm ochronny, 

ograniczający szkodliwe skutki promieni sło-

necznych. Skóra broni się przed promienio-

waniem i melanocyty zwiększają produkcję 

melaniny, a w rezultacie powstaje opaleni-

zna. Promieniowanie ultrafioletowe powo-

duje jednak niszczenie struktur białkowych 

i kwasów nukleinowych, przyspiesza starze-

nie się skóry, przyczynia się do zmniejszenia 

odporności w chorobach skórnych i może po-

wodować powstanie nowotworów. 

Ryzyko wystąpienia nowotworów skóry 

wzrasta wraz z poparzeniami słonecznymi. 

W celu ochrony należy używać kremów z fil-

trem i unikać opalania między godziną 10 a 14, 

gdyż wtedy światło słoneczne zawiera znacznie 

większą ilość promieni nadfioletowych, niż to 

padające wczesnym rankiem lub późnym po-

południem. W ramach profilaktyki powinno 

się zażywać pokarmy z dużą ilością beta-ka-

rotenu, gdyż wspomaga on zapobieganie, ale 

nie zastąpi kremów do opalania. Powinno się 

nakładać na skórę kremy z filtrem około pół 

godziny przed wyjściem na słońce.

Długotrwałe działanie promieni sło-

necznych należy do głównych czynników 

inicjujących powstawanie nowotworów skó-

ry. Podobnie lampy kwarcowe oraz solaria 

również generują promienie ultrafioletowe, 

mogące uszkadzać komórki. Szkodliwe jest 

zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB. 

Promienie UVB gromadzą się w naskórku, 

powodując nadmierne rogowacenie i oparze-

nia, a UVA przenikają głębiej do skóry właści-

wej, wywołując reakcje alergiczne i potęgując 

nowotworowe skutki promieni UVB. Solaria 

emitują głównie ultrafiolet A, ale do trzech 

razy więcej, co stanowi odpowiednik całego 

dnia na plaży w pełnym słońcu. 

Rak skóry zajmuje w Polsce czwarte miej-

sce najczęściej występujących nowotworów, 

występuje trzy razy częściej u mężczyzn w po-

równaniu z kobietami. Promieniowanie UVB 

powoduje zmiany w DNA wraz z tworzeniem 

dipirymidynowych fotoproduktów oraz mu-

tację supresorowego genu p53. Mutacja p53 

zachodzi we wczesnym okresie uszkodzenia 

słonecznego skóry i dotyczy stanów przedra-

kowych, na przykład rogowacenia słoneczne-

go, które może być punktem wyjścia raków 

kolczystokomórkowych lub podstawnokomór-

kowych. Zmutowaną formę genu p53 wykryto 

we wszystkich nowotworach nabłonkowych 

skóry i błon śluzowych, jest on zatem pod-

stawowym genem, biorącym udział w trans-

formacji nowotworowej.

Rak podstawnokomórkowy i kolczystoko-

mórkowy związany jest bezpośrednio ze sta-

łą ekspozycją na promienie słoneczne, głów-

nie u osób z jasną karnacją. Ludzie z jasną 

karnacją są bardziej narażeni na raka skóry 

ze względu na mniejszą zawartość melaniny, 

która działa ochronnie. Blondyni, osoby o ru-

dych włosach oraz ludzie, który mają zmiany 

barwnikowe, takie jak niedobory barwnika, 

czyli albinosi, to grupy podwyższonego ryzy-

ka wystąpienia raka skóry. W odróżnieniu od 

raków podstawnokomórkowych, raki kolczy-

Rower to forma aktywności 
fizycznej dla starszych 

i najmłodszych, zapewniająca 
dobre samopoczucie i zdrowie

Rower to forma aktywności 
fizycznej dla starszych 

i najmłodszych, zapewniająca 
dobre samopoczucie i zdrowie
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stokomórkowe mogą dawać przerzuty, głów-

nie do węzłów chłonnych, ponadto odznaczają 

się większą złośliwością i mają skłonność do 

wzrostu naciekającego. W miejscach działania 

promieni słonecznych, na skórze odsłoniętej 

może pojawić się guz rzekomorakowy, czyli 

rogowiak kolczystokomórkowy, jednak nie jest 

on groźny, gdyż samoistnie ustępuje.

Najbardziej niebezpieczną formą jest 

złośliwy czerniak skóry, ponieważ rozwija 

się bardzo szybko i daje wczesne przerzu-

ty. Najbardziej narażone na zachorowania są 

osoby o jasnej cerze, szczególnie rudowłose, 

które w dzieciństwie nadmiernie się opalały. 

Czerniak jest również związany z częstymi 

oparzeniami słonecznymi w dzieciństwie lub 

wczesnym okresie dojrzewania. Osoby ma-

jące piegi, pieprzyki, znamiona barwnikowe 

w większej ilości wzbudzające podejrzenia 

oraz wrodzone znamiona, są w większym stop-

niu narażeni na ryzyko wystąpienia czernia-

ka. Powstaje on w obrębie atypowych zmian 

barwnikowych lub w skórze niezmienionej. 

Z reguły czerniak złośliwy posiada rozmiar 

jednego centymetra, ale może się powiększać, 

ma kolor przeważnie czerwonordzawy, jego 

powierzchnia jest twarda, łuszcząca się, nie-

regularna, może krwawić. Podczas gdy ob-

serwuje się niewielki wzrost występowania 

czerniaka na twarzy, coraz częściej spostrzega 

się ten typ nowotworu na nogach i ramionach 

kobiet oraz tułowiu mężczyzn. Zdecydowanie 

wpływ na ekspozycję tych miejsc na promie-

niowanie słoneczne ma zmieniająca się moda 

w dziedzinie ubioru. Wczesne wykrywanie 

czerniaka złośliwego obniża umieralność. 

Promieniowanie słoneczne UV może przy-

czynić się także do wystąpienia raka sutka, 

ryzyko można jednak zmniejszyć przez spo-

żywanie witaminy D i jej metabolitów. W ra-

mach profilaktyki antynowotworowej zaleca 

się umiarkowane korzystanie z kąpieli sło-

necznych, stosowanie kremów ochronnych 

i unikanie oparzeń. 

 

KATARZYNA MRÓZ

STUDENTKA V ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

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

Zatrzymane

w

obiektywie...

Piwonia zroszona
majowym deszczem

fot. Łucja Szyndrowska

Odpoczynek na upalnej, słonecznej plaży
jest niewątpliwie atrakcyjny, ale koniecznie
trzeba pamiętać, aby zachować umiar...

Odpoczynek na upalnej, słonecznej plaży
jest niewątpliwie atrakcyjny, ale koniecznie
trzeba pamiętać, aby zachować umiar...
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W ydarzenie to może zwiastować zmia-

nę pełnego nieufności odnoszenia się 

władz admini stracyjnych do sieci Natura 2000. 

Postanowienie uchylił, w imieniu organu odwo-

ławczego, Samodzielny Wydział ds. Obszarów 

Natura 2000 i Parków Narodowych w Mini-

sterstwie Środowiska. Ten niedawno utworzo-

ny wydział dał dowód, że środki publiczne na 

jego utrzymanie nie są marnowane.

Obszar Natura 2000 „Góry Kamienne” 

(PLH 020038) znalazł się na tzw. Shadow List, 

zgło szonej Komisji Europejskiej w grudniu 

2004 r., został on przeanalizowany i zapropo-

nowany przez organizacje pozarządowe. Pod-

stawy merytoryczne zakwalifikowania tego 

terenu do ochrony, w ramach sieci obszarów 

kontynentalnych, zawiera Standardowy For-

mularz Danych – dostępny w wielu miejscach 

w internecie, choć niekoniecznie na stronach 

Ministerstwa Środowiska. Dodatkowo, jest to 

ważny korytarz ekologiczny pomiędzy Zawo-

rami, Górami Kruczymi, Rudawami Janowic-

kimi i Karkonoszami a Górami Sowimi i Gó-

rami Stołowymi. Po stronie czeskiej przylega 

do niego wielki obszar chronionego krajobra-

zu rejonu Broumova, w tym rezerwat przyro-

dy Skalne Mesto w okolicach Teplic (łącznie 

około 480 km2). Są to warunki bardzo podno-

szące atrakcyjność regionu, szczególnie jako 

zaplecza dużego miasta powiatowego. 

Uważa się, że dobrze zachowane środo-

wisko przyrodnicze jest poniekąd zasługą... 

PRL-u. Nie dlatego, żeby w minionej epoce 

władze tego przemysłowego regionu tak bar-

dzo dbały o przyrodę (wałbrzyszanie mogliby 

wiele na ten temat powiedzieć...), ale z tytułu 

położenia w strefie nadgranicznej i wynikają-

cych stąd ograniczeń administracyjnych. W tej 

okolicy wyróżnia się miejscowość Sokołowsko 

w gminie Mieroszów, do niedawna uzdrowi-

sko o ponad 150-letniej tradycji (zob. „Zielona 

Planeta” nr 3/2005). Miejscowość ta jest do 

tego stopnia zagubiona wśród gór, łąk i lasów, 

że prowadzi do niej tylko jedna droga, krzy-

żująca się w Kowalowej z lokalną linią kole-

jową i narażona na podtapianie w przypadku 

powodzi. Na drodze tej utrudnienie stanowi 

wąski i stosunkowo niski wiadukt kolejowy. 

Jaki jest stan techniczny tego wiaduktu, każdy 

widzi (por. fotografia) – strach się zbliżać. Od 

wielu już lat gmina czyni starania o jego re-

mont, czy przebudowę, ale PKP ma pilniejsze 

sprawy na głowie. Nie pomagają argumenty, że 

ograniczone są możliwości prowadzenia akcji 

ratowniczych przez straż pożarną czy dojazd 

do Sokołowska ciężkich pojazdów budowla-

nych oraz autobusów. Wkrótce miną 2 lata od 

wydania decyzji przez Dolnośląskiego Woje-

wódzkiego Inspektora Budowlanego, w której 

nakazano PKP m.in. zabezpieczenie obiektu 

i przystąpienie do zaprojektowania nowego 

wiaduktu. Niewywiązanie się z obowiązku, 

nałożonego decyzją administracyjną, jest ła-

Lokalne gazety wałbrzyskie odnotowały interwencję prawną Ministerstwa Środowiska w sprawie ochrony obszaru 

Natura 2000 „Góry Kamienne” w gminie Mieroszów. Uchylone zostało Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego (Wo-

jewódzkiego Konserwatora Przyrody), w którym uzgodniono pod względem przyrodniczym budowę drogi przez najcen-

niejszą cześć obszaru ustawowo chronionego. Podmiotem na prawach strony w tym postępowaniu był między innymi 

OD PKE, co zobowiązuje nas do krótkiego zrelacjonowania sprawy, zwanej dotąd przesadnie Rospudą-Bis. A teraz może 

raczej Anty-Rospudą, bo stanowisko Ministerstwa Środowiska jest w tej sprawie przeciwne, przynajmniej jak na razie.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

zaprowadzi ta droga?
D o k ą d

Obszar Natura 2000 „Góry Kamienne” –
rejon budowy drogi Unisław Śląski – Sokołowsko

Obszar Natura 2000 „Góry Kamienne” –
rejon budowy drogi Unisław Śląski – Sokołowsko
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twe do egzekwowania, ale do tego zapał władz 

gminnych nie jest specjalnie duży i ciągle ma-

leje, bo pojawiły się nowe pomysły. Trochę na 

zasadzie – zamiast naprawić w samochodzie 

zepsute koło, lepiej zażądać od Unii... kupna 

nowego samochodu. Czyli zamiast i tak nie-

uniknionego remontu wiaduktu, promowa na 

jest koncepcja budowy drogi gminnej – 3 km 

przez łąki i wzgórza z sąsiedniego Unisławia 

Śląskiego. Inwestycję wycenioną na ponad 2 mln 

złotych finansuje ZPORR, czyli de facto Bruk-

sela, przy aprobacie marszałka województwa, 

wojewody i Ministerstwa Finansów. Zdziwi 

się zapewne Komisja Europejska, gdy odkry-

je, że buduje drogę na terenie europejskiego 

obszaru Natura 2000, wbrew opinii zespołu 

przyrodników, wyrażonej w jednoznacznie ne-

gatywnej ocenie habitatowej. Władze gminy 

nie mają chyba świadomości, że w najlepszym 

przypadku pomoc unijna zostanie w całości 

cofnięta, a inwestycja obciąży budżet gminy. 

I na dodatek zostaną nałożone kary finanso-

we za zniszczenie środowiska. Były już takie 

przypadki. Dlatego z wielkim zaskoczeniem 

organizacje ekologiczne i stowarzyszenia 

mieszkańców tego regionu przyjęły, uzgod-

nienie w zakresie oddziaływania na obszar 

Natura 2000, którego dokonał Wojewódzki 

Konserwator Przyrody. A oto jak doszło do 

tej niecodziennej sytuacji. 

D roga z Unisławia do Sokołowska istnia-

ła w tym miejscu jakoby „od zawsze”, 

a inwestycja jest podobno jej przebudową, 

a nie budową (chochlik, jak zwykle złośli-

wy, używa jednak w dokumentach gminnych 

i projektach konsekwentnie słowa budowa, 

a nie przebudowa). Rok temu zorganizowa-

no nawet wizję lokalną, żeby tego dowieść. 

Tyle tylko, że wizytujący nie mogli w terenie 

tej „drogi” odnaleźć i trzeba było ich prze-

konywać, że ścieżka polna, którą idą, to jest 

właśnie to. Można było za to wtedy podzi-

wiać wielkie bogactwo flory i fauny, w tym 

– kijanki w kałużach na tej „drodze”. 

Udokumentowane doniesienia o wybit-

nych wartościach przyrodniczych tego tere-

nu pochodzą z inwentaryzacji przyrodniczej 

gminy Mieroszów z 2005 r. Chociaż jest to, 

z założenia, dokument o małej szczegółowości, 

to jednak przedmiotowy rejon został wów-

czas poprawnie oceniony i zaproponowano 

utworzenie tam użytku ekologicznego. Przez 

skromność nie wypada podnosić faktu, że 

OD PKE już w 2002 r. zgłaszał wybitne wa-

lory przyrodnicze tego regionu i wnioskował 

do Wojewody Dolnośląskiego o utworzenie 

obszaru chronionego krajobrazu, z pewny-

mi ograniczeniami w użytkowaniu terenu. 

Już wówczas podnosiliśmy, że zagrożone są 

liczne siedliska, które w Wspólnocie Euro-

pejskiej są objęte ochroną w ramach ekolo-

gicznej sieci obszarów Natura 2000.

Klub wielokrotnie przekonywał również, 

że konfiguracja terenu jest bardzo niesprzy-

jająca budowie drogi; znaczne deniwelacje, 

nieunikniona zmiana stosunków wodnych, 

ekspozycja krajobrazowa, rozległa propagacja 

hałasu, narażenie na zawiewanie śniegiem. 

Spowoduje to duże emisje spalin i hałasu oraz 

obciąży gminę dużymi kosztami utrzymania. 

Czy nie lepiej (bo na pewno taniej) po pro-

stu wyremontować i przy okazji powiększyć 

istniejący wiadukt?

D eklarowaną podstawą wniosku gminy 

o dofinansowanie w ramach programu 

ZPORR były zagrożenia bezpieczeństwa oraz 

utrudniony rozwój regionu, a konkretnie:

1) utrudniony lub niemożliwy przejazd 

ciężkich pojazdów pod wiaduktem, w szcze-

gólności w przypadku prowadzenia akcji ra-

towniczych,

2) ograniczenia dojazdu ciężkich maszyn 

budowlanych oraz dużych autokarów dowo-

żących gości do Sokołowska.

Przemilczano jednak, że droga, jak każ-

dy obiekt liniowy, wywołuje znaczące od-

działywania na środowisko, a już na pewno, 

jeśli ma przechodzić przez środek najcen-

niejszej części obszaru Natura 2000. Frag-

mentacja siedlisk i naruszenie spójności ob-

szarów są podstawowymi zagrożeniami dla 

tej sieci ekologicznej. Niby każdy o tym wie, 

ale jeśli nie ma wzmianki w dokumentacji, to 

niekoniecznie wie o tym urzędnik przydzie-

lający środki w urzędzie marszałkowskim, 

wojewódzkim lub w Ministerstwie Finansów. 

Po prostu „nie ma problemu”. Nie wspomnia-

no również, że droga rozpocznie intensywną 

zabudowę mieszkaniową na terenie chronio-

nym – działki już zostały sprzedane, a przy-

gotowania do niektórych budów są w toku. 

Zdaniem PKE jest to główny (a raczej jedyny) 

powód budowy drogi Unisław – Sokołowsko, 

nieudolnie skrywany.

Wojewoda Dolnośląski znał podane wyżej 

uwarunkowania, w tym presję na zabudowę 

obszaru chronionego, ale przychylił się do 

argumentacji gminy i wyraził zgodę na reali-

zację budowy drogi. Na tym przełomowym 

etapie decyzyjnym nie istniała jeszcze ocena 

wpływu inwestycji na obszar Natura 2000, 

a jedynie pewne cząstkowe i doraźne opinie, 

będące rozwinięciem niektórych zapisów z in-

wentaryzacji przyrodniczej gminy. 

Być może, na skutek kłopotliwych py-

tań zadawanych przez Pracownię na Rzecz 

Wszystkich Istot i OD PKE, czy może z in-

nych powodów, stanowisko urzędu zaczęło się 

Wiadukt kolejowy 
przy wjeździe do Sokołowska

Wiadukt kolejowy 
przy wjeździe do Sokołowska
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jakby zmieniać i w połowie czerwca 2006 r. 

Wojewoda Dolnośląski (dyrektor Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa) zasugerował gminie 

odstąpienie od inwestycji, na którą się nie-

dawno zgodził. Tymczasem w lipcu 2006 r. 

inwestor otrzymał pierwszą część dofinan-

sowania i równocześnie... opinię Wojewody 

Dolnośląskiego o obowiązku sporządzenia 

raportu oddziaływania inwestycji na obszar 

Natura 2000. Pierwszy sygnał, że coś tu chy-

ba nie jest w najlepszym porządku, bo można 

byłoby spodziewać się innej kolejności.

Wszyscy czekali zatem, co wykaże oce-

na przyrodnicza, autorstwa wysoko wykwa-

lifikowanych przyrodników. Ocenę habitato-

wą1 wykonano w okresie od 16 sierpnia do 

15 października 2006 r., z wykorzystaniem 

wcześniejszych wyników. Liczący prawie 

100 stron Raport, wzorcowy pod względem 

profesjonalizmu, daje m.in. precyzyjną wy-

kładnię prawa w zakresie obszarów Natura 

2000. W części merytorycznej szczegółowo 

analizuje występowanie w pobliżu przedmio-

towej drogi: 

– 4 gatunków motyli objętych ścisłą ochro-

ną w Polsce (w tym jeden gatunek uważany 

do niedawna za wymarły, jedyne stanowisko 

w Sudetach), 11 gatunków owadów wpisanych 

na Czerwoną Listę zwierząt ginących i zagro-

żonych w Polsce, 10 kolejnych gatunków owa-

dów rzadkich na Dolnym Śląsku i w Polsce; 

– 8 gatunków płazów i gadów objętych 

ścisłą ochroną w Polsce, w tym wymagające 

ochrony czynnej;

– 10 gatunków ptaków objętych ochroną 

w ramach unijnej Dyrektywy Ptasiej, 8 in-

nych gatunków waloryzującej obszary spe-

cjalnej ochrony ptaków (w tej liczbie jest 15 

gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową 

w Polsce), 5 gatunków wpisanych na Czer-

woną Listę zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce;

– 7 gatunków ssaków objętych ochroną 

w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej, 

10 gatunków objętych ścisłą ochroną prawną 

w Polsce, 3 gatunki objęte ochroną częściową, 

2 gatunki wpisane na Czerwoną Listę zwie-

rząt ginących i zagrożonych w Polsce;

– cenne składniki flory: 7 gatunków obję-

tych ścisłą ochroną prawną w Polsce, w tym 

wymagające ochrony czynnej, 6 gatunków 

objętych ochroną częściową, 9 gatunków 

wpisanych na Czerwoną Listę roślin giną-

cych i zagrożonych w Polsce.

P rzedstawiona na mapie lokalizacja cen-

nych stanowisk (ryc. 1) przypomina roz-

gwieżdżone niebo, przecięte grubą, przery-

waną linią, pokazującą przebieg przedmio-

towej drogi. Eksperci bardzo wysoko ocenili 

wartość siedlisk przyrodniczych, z których aż 

6 spełnia warunki do objęcia ochroną w ra-

mach Dyrektywy Siedliskowej na obszarze 

Natura 2000, a jeden typ siedliska ma zna-

czenie priorytetowe dla Wspólnoty Europej-

skiej. Jako spójna całość, teren w otoczeniu 

planowanej drogi ma wartości unikatowe. 

Przedstawiono następującą konkluzję: 

„Realizacja [inwestycji] spowoduje zna-

czące negatywne oddziaływania na gatunki 

i siedliska przyrodnicze [...], w tym gatunki 

i siedliska uznane za ważne dla Wspólnoty 

Europejskiej i chronione na obszarach Natura 

2000. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz skala 

związanych z nim oddziaływań uniemożliwia 

ich skuteczne ograniczenie przez zastosowa-

nie środków łagodzących, jak i wyrównanie 

tych strat przez działania w zakresie kom-

pensacji przyrodniczej”.

W obec tak jednoznacznych wniosków 

odstąpiono od sformułowania dzia-

łań kompensujących. Natomiast jako wariant 

alternatywny zalecono poprawę komunikacji 

na istniejącej drodze do Sokołowska, w szcze-

gólności remont i przebudowę niskiego wia-

duktu kolejowego. 

Z dużym zaskoczeniem przyjęli zapewne 

Autorzy Raportu wiadomość, jaki „użytek 

ekologiczny” zrobił z ich pracy Wojewoda 

Dolnośląski, mówiąc krótko: nijaki. Posta-

nowieniem z dnia 8 grudnia 2006 r. Woje-

woda Dolnośląski, odpowiedzialny na mocy 

art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody za 

stan obszarów Natura 2000 na swoim terenie, 

uzgadniając inwestycję, wyraził zgodę na zna-

czące negatywne oddziaływanie inwestycji 

na obszar Natura 2000, obszar z siedliskiem 

o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty 

Europejskiej. Do uzgodnienia wpisano wa-

runki ochrony, które zapewne jeszcze bar-

dziej zdumiały ekspertów, np. zalecono pro-

jektowanie rowów odwadniających wyłącz-

nie o łagodnie nachylonych skarpach, płotki 

naprowadzające zwierzęta do przepustów, 

częste oczyszczanie przepustów z nawiewa-

nych liści i śmieci, ograniczenie... prędkości 

ruchu do 60 km/godz. itp. Nie jest jasne, jak 

te warunki mają chronić populacje ginących 

owadów, ich żerowiska i tereny lęgowe, kilka-

dziesiąt stanowisk chronionych ptaków albo 

siedliska florystyczne.

Zalecane w Postanowieniu kompensacje 

są niewykonalne – chociażby dlatego, że na 

terenie o tak wielkiej bioróżnorodności i uni-

katowych siedliskach, po prostu nie ma na nie 

miejsca (pomijając, że zalecenia w większości 

są merytorycznie chybione). Nie ma przesady 

w stwierdzeniu, że należałoby przewidzieć 

„kompensację kompensacji”, skoro ma ona 

Przedstawiciele PKE 
w trakcie wizji lokalnej 
w Mieroszowie (maj 2006)

Przedstawiciele PKE 
w trakcie wizji lokalnej 
w Mieroszowie (maj 2006)
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być wykonana na terenie równie cennym, jak 

ten kompensowany. Fachowe odniesienie się 

do zaproponowanych kompensacji przedstawił 

w swoim zażaleniu do Ministra Środowiska 

Sudecki Oddział Pracowni na Rzecz Wszyst-

kich Istot, który poprosił jednego z Autorów 

oceny habitatowej o wypowiedzenie się na ten 

temat. Okazało się, że określone w Postano-

wieniu warunki kompensacji przyrodniczej 

są nieadekwatne, niewystarczające, niewłaści-

wie rozłożone w miejscu i w czasie, a w wie-

lu punktach niemożliwe do egzekwowania. 

Standardy w zakresie kompensacji przyrod-

niczych dla obszarów naturowych można ła-

two odnaleźć w Internecie2, ale organ decy-

zyjny nie zrobił z nich właściwego użytku. 

Również Krajowa Komisja OOŚ uważa, że 

„...nigdy kompensacja przyrod nicza nie po-

winna być środkiem, który stosuje się tylko 

po to, by umożliwić realizację przedsięwzię-

cia”. Tutaj właśnie tak się zdarzyło.

W zażaleniu do Ministra Środowiska skar-

żący wnosili o uchylenie w całości przedmio-

towego Postanowienia, z powodu jego uchy-

bień formalnych oraz wad merytorycznych. 

Po rozpatrzeniu zażaleń, Minister Środowi-

ska uznał argumenty skarżących. Niestety, 

nie odniósł się w swoim uchyleniu Postano-

wienia do kompensacji przyrodniczej i przed-

stawienie urzędowej wykładni nie jest obec-

nie możliwe. OD PKE w swoim zażaleniu 

zwrócił między innymi uwagę na wątpliwy 

cel tej inwestycji i „drugie dno” – udostępnie-

nie najwartościowszej części obszaru objęte-

go ustawową ochroną pod zabudowę miesz-

kaniową. Oczywiste jest naruszenie ustawy 

o ochronie przyrody, a konkretnie art. 33.1, 

w którym „zabrania się podejmowania dzia-

łań mogących w znaczący sposób pogorszyć 

stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ga-

tunków roślin i zwierząt, a także w znaczący 

sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000...”.

A zatem sprawa powinna się zakończyć, 

zanim jeszcze się zaczęła. Zasadniczo, ocena 

habitatowa dotyczy aktualnej sytuacji i zamie-

rzonego przedsięwzięcia, czyli budowy drogi. 

Z drugiej jednak strony, ocenia ona również 

skutki długoterminowe, wtórne i powiąza-

nia z innymi działaniami na przedmiotowym 

terenie, a zatem odnosi się do faktycznego 

i powszechnie znanego celu budowy tej drogi 

– budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast Wojewódzki Konserwator Przy-

rody, kierując się przychylnością do inwestora, 

a jakby mniejszą do europejskiej sieci Natura 

2000, skupił się w Postanowieniu niemal wy-

łącznie na art. 34.1 ustawy o ochronie przyrody: 

„Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi 

nadrzędnego interesu publicznego, w tym wy-

mogi o charakterze społecznym lub gospodar-

czym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, 

właściwy miejscowo wojewoda [...] może ze-

Ryc. 1.  Lokalizacja cennych stanowisk przyrodniczych na terenie planowanej budowy drogi Unisław – 
Sokołowsko (opr. na podstawie Raportu oceny habitatowej)
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zwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, 

które mogą mieć negatywny wpływ na siedli-

ska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwie-

rząt, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do za-

pewnienia spójności i właściwego funkcjono-

wania sieci obszarów Natura 2000...” 

Chociaż jest to samo przez się dostatecz-

nie jasne, w literaturze przedmiotu liczne są 

wykładnie, że w art. 34.1 muszą być spełnio-

ne łącznie trzy ustawowe warunki3: 

a) nadrzędny interes publiczny, 

b) dowiedziony brak rozwiązań alterna-

tywnych, 

c) zapewnienie wykonania kompensacji. 

Ad a) „Wpisaniu się” w nadrzędny inte-

res publiczny miało służyć powołanie się na 

utrudniony dojazd strażaków pod wiaduktem 

do Sokołowska. Tyle tylko, że takich wiaduk-

tów o świetle 3,5 m jest więcej w okolicy, a naj-

bliższy w odległości zaledwie 300 m i to do 

tego na drodze krajowej. Chodzi o drogę nr 35 

Wrocław – przejście graniczne w Golińsku, 

w tym m.in. dojazd z Wałbrzycha do Miero-

szowa, ale to jakoś nikomu nie przeszkadza. 

Zresztą straż pożarna (ochotnicza) nie musi 

dojeżdżać, ponieważ ma ona siedzibę... w So-

kołowsku, „po właściwej stronie” wiaduktu. 

Wóz strażacki jednak nie jeździ, bo jest ze-

psuty. Niemożliwy dojazd wielkich autokarów 

z gośćmi do centrum stacji klimatycznej rów-

nież nie jest nadrzędnym interesem publicz-

nym. Właściwie jest działaniem na szkodę 

interesu publicznego, bo miejscowości aspi-

rujące do miana stacji klimatycznej z założe-

nia nie wpuszczają do ciasnego centrum tego 

rodzaju pojazdów. Przesiadka na rogatkach do 

miejscowego transportu (ekologicznego) jest 

przyjmowana przez przyjeżdżających ze zro-

zumieniem, tworzy też miejsca pracy.

Ad b) Rozwiązań alternatywnych nie prze-

analizowano, ani tym bardziej nie wykazano ich 

braku. Właśnie do tego punktu, niestety – tylko 

do tego punktu, odniósł się organ odwoławczy 

uchylając Postanowienie. Nie przeanalizowa-

no rozwiązania najprostszego, tj. możliwości 

przebudowy wiaduktu (niewielkie pogłębie-

nie, niewielkie podniesienie niwelety toru, za-

stosowanie cieńszej konstrukcji przęsła), za-

słaniając się biernością właściciela wiaduktu. 

OD PKE już wcześniej oferował burmistrzowi 

lobbowanie za tym rozwiązaniem, które mo-

głoby uzyskać znaczące dofinansowanie ze 

środków unijnych – de facto, jako chroniące 

pośrednio obszar Natura 2000.

Ad c) Kompensacje w Postanowieniu okre-

ślono w sposób wadliwy, o czym już była 

mowa. Zbyt łatwo zapomina się, że ten wy-

móg dotyczy nie kompensacji samych w sobie, 

ale zapewnienia, że zostaną one wykonane. 

Oznacza to, że kompensacje muszą poprze-

dzać inwestycję i dopiero po ocenie skutecz-

ności ich wykonania dozwolona jest realiza-

cja planu lub przedsięwzięcia. Tak w świetle 

prawa unijnego realizuje się praktycznie tzw. 

zasadę przezorności.

U chylenie uzgodnienia oznacza tylko 

tyle, że sprawa wraca do punktu wyjścia 

i daleko jest do ostatecznego rozstrzygnięcia. 

A nawet bardzo daleko, ponieważ właściwie 

nie wiadomo, na jakiej podstawie prowadzone 

są postępowania i czynności administracyj-

ne, że nie wspomnieć o rozpoczętej budowie. 

Istnieje orzecznictwo (głównie Europejskie-

go Trybunału Sprawiedliwości), że do czasu 

ostatecznego ustanowienia sieci obszarów Na-

tura 2000, co w Polsce jeszcze nie nastąpiło, 

zabronione są wszelkie działania zagrażające 

– na zasadzie faktów dokonanych – narusze-

niem spójności i integralności tych obszarów. 

Wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty 

Europejskiej są zobowiązane zapewnić system 

właściwej ochrony istniejącym i planowanym 

obszarom naturowym, zgodnie z duchem i li-

terą Dyrektywy Siedliskowej4 oraz Traktatem 

Wspólnoty Europejskiej. A zatem, do czasu 

ostatecznego ustanowienia sieci obszarów 

Natura 2000 rygory związane z ich ochroną 

są nawet ostrzejsze, niż po jej zatwierdzeniu. 

W krajach Wspólnoty Europejskiej zasada 

przezorności wobec zagrożeń dla środowi-

ska traktowana jest bardzo poważnie. 

Wydarzenia ostatnich dni (połowa maja 

2007 r.) potwierdziły zasadność obaw organi-

zacji ekologicznych; na marne pozostałości po 

polnej drodze, od kilkunastu lat nieprzejezd-

nej i dawno zapomnianej, nawieziono wiele 

wywrotek kruszywa, zasypując nim głębo-

kie żleby. Ma to stwarzać wrażenie, że droga 

jest potrzebna i jak najbardziej użytkowana. 

A przynajmniej takie wrażenie ma odnieść 

wizytująca to miejsce komisja. Jeśli komisja 

pojawi się zanim spadnie ulewny deszcz, który 

wypłucze większość materiału, to być może 

uwierzy ona w tę mistyfikację. Pojawiły się 

też mało racjonalne pomysły, jak zmniejszyć 

degradujące oddziaływanie budowanej drogi 

na obszar Natura 2000; asfaltem pokryty zo-

stanie tylko początkowy i końcowy jej odci-

nek (tutaj zabudowa mieszkaniowa ma ruszyć 

lada dzień), a część środkową pozostawi się 

bez asfaltu – będzie ona służyła tylko straży 

pożarnej. Strażacy słyną z odwagi, ale czy 

zdecydują się, za parę lat, na przejazd taką 

szutrową drogą ciężkim wozem, o wysoko-

ści ponad 3,5 m, w nocy albo przez metrowe 

zaspy w zimie – tego nie wiadomo. Widać 

zatem wyraźnie, o co naprawdę chodzi z tą 

drogą. Może się też zdarzyć, że kilka dni po 

rozliczeniu inwestycji z Unią Europejską, do-

wiemy się, iż nieznani sprawcy... uzupełnili 

ten brakujący kawałek asfaltu.

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

Przypisy

1 Adamski A., Błachuta J., Masłowski J., Pender K., 

Wasiak P., Zając K., Raport o oddziaływaniu na obsza-

ry sieci Natura 2000 dla planowanego przedsięwzię-

cia pn.: „Budowa drogi Unisław Śląski – Sokołowsko 

(Gm. Mieroszów)”, Wrocław, październik 2006.

2 Studium wytycznych do działań kompensujących, 

o których mowa w art. 6 (4) Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG, ATECMA, marzec 2005.

3 W tym przypadku jest jeszcze warunek czwar-

ty: konieczna zgoda Komisji Europejskiej w związku 

z występowaniem siedliska priorytetowego o symbo-

lu 91E0.

4 Por. orzeczenie prejudikacyjne ETS w sprawie 

C-244/05. Do czasu zatwierdzenia projektu obszarów 

siedliskowych Natura 2000 przez Komisję Europejską, 

nie można zezwalać na ingerencje zagrażające tym ob-

szarom, nawet w imię nadrzędnego interesu publiczne-

go i nawet wykonując kompensację przyrodniczą; sto-

suje się bowiem nadrzędny zakaz pogarszania stanu, 

a nie stosują się regulacje art. 6 ustanawiające wyjątki 

od niego. Orzeczenia ETS są źródłem prawa bezpo-

średnio stosowanego w krajach UE, obowiązuje też 

zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed 

prawem krajowym.
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Funkcje biologiczne terenów zieleni

Zadania pełnione przez tereny zieleni, 

a szczególnie drzewa, możemy podzielić na 

dwie grupy: 1) zadania środowiskowe (kli-

matyczne, hydrologiczne, ekosystemowe), 

2) zadania sanitarno-higieniczne.

Znaczenie drzew dla kształtowania 

warunków klimatycznych

Tereny zadrzewione mają kapitalne 

znaczenie dla kształtowania warunków 

klimatycznych otoczenia. Drzewa zacie-

niając powierzchnię terenu, chronią ją 

przed przegrzaniem. Podczas procesu 

transpiracji i parowania drzewa zuży-

wają około 70–90% energii pozyskanej 

z promieniowania słonecznego, dzięki 

czemu wytwarzają wokół siebie odczucie 

chłodu. Energia słoneczna pochłania-

na przez korę drzewa jest wykorzysty-

wana w procesie transpiracji, w trakcie 

którego woda pobrana przez korzenie 

z gruntu jest później transportowana do 

liści. Tutaj paruje z powierzchni liści, 

pobierając ciepło z powietrza. Na wypa-

rowanie 1 grama wody drzewo zużywa 

przeciętnie 530 kalorii ciepła. Oczywi-

ście efekty parowania odczuwalne są 

szczególnie w upalne letnie dni; korona 

dużego klonu srebrzystego, w ciągu 1 go-

dziny w letni dzień, może wyparować nawet 

do 265 litrów wody! Tak więc, drzewa mogą 

obniżyć temperaturę powietrza o kilka, a na-

wet kilkanaście stopni Celsjusza, szczególnie 

na terenach gęsto zabudowanych. Któż z nas 

nie zna uczucia przyjemnego chłodu w cie-

niu starych drzew! Któż nie szuka cienistej 

alei do spaceru w upalne lato!

Przy temperaturze powietrza 32°C asfal-

towa nawierzchnia wystawiona na promie-

niowanie słoneczne nagrzewa się do 52°C, 

a powierzchnia betonowa do 43°C, podczas 

gdy temperatura powietrza pod drzewami 

osiąga „zaledwie” 28°C. 

Drzewa, oprócz obniżania wysokich tempe-

ratur, mają też korzystny wpływ na ogranicza-

nie szybkości zimnych wiatrów w zimie. 

Parawan z wysokich drzew skutecznie 

chroni teren zabudowy przed wychłodze-

niem. Tak więc zadrzewienia odgrywają 

bardzo ważną rolę w łagodzeniu ekstre-

malnych zjawisk klimatycznych. Trzeba 

tylko pamiętać o właściwym posadzeniu 

drzew wokół terenów zabudowanych, tak 

by umożliwić lekkie przewietrzanie, nie-

zbędne latem oraz zachować dostęp pro-

mieni słonecznych w czasie zimy. Osło-

na od wiatru w klimacie umiarkowanym 

powinna być odpowiednio „wybudowa-

na”. Drzewa zimozielone powinny być 

posadzone dość gęsto (tak by tworzyły 

ścianę), prostopadle do kierunku przewa-

żających wiatrów, odsunięte od budynku 

na 7,5–15 m. Długość osłony powinna 

być większa niż długość budynku, a naj-

lepiej jeśli składa się ona z co najmniej 

dwóch rzędów drzew. Tak więc, niemal 

na każdej działce można wprowadzić taką 

osłonę. W dodatku trzeba pamiętać, że 

posadzenie dużych gęstych drzew od stro-

Otaczająca nas zieleń jest stałym składnikiem krajobrazu miejskiego, krajobrazu otwartego, pozamiejskiego i terenów 

wiejskich. Praktycznie nie wyobrażamy sobie życia bez drzew, krzewów, zieleni różnego rodzaju, chociaż nie zawsze 

zdajemy sobie sprawę z korzyści, które czerpiemy z drzewa. Gdyby zapytać, ile jest drzewo warte, zapewne w pierw-

szej chwili usłyszelibyśmy, że tyle ile jest warte drewno z niego uzyskane. Być może w dalszej kolejności nasz respon-

dent zacząłby się zastanawiać nad korzyściami innego typu, tj. nad funkcjami biologicznymi, krajobrazowymi czy 

społecznymi. Spróbujmy prześledzić różne aspekty znaczenia drzew i terenów zieleni dla człowieka i środowiska...

Rola drzew
w środowisku

(część 1)

KRYSTYNA HALADYN
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ny południowej zbyt blisko budynku, może 

zimą utrudniać dostęp promieni słonecznych 

do elewacji budynku. Po stronie południowej 

i wschodniej lepiej posadzić drzewa liściaste 

o luźnej koronie (np. klony).

Zmniejszenie szybkości wiatru następuje 

na przestrzeni 30–40 (lub 20–30 według in-

nego źródła) wysokości pasa zadrzewień po 

stronie zawietrznej oraz 5–10 wysokości po 

stronie nawietrznej. Pas zadrzewień brzozo-

wych działa hamująco na wiatr w odległości 

250 m od pasa, w zasięgu 70–20% przy pełnym 

ulistnieniu drzew oraz w granicach 10–20% 

przy stanie bezlistnym. Oprócz ograniczenia 

prędkości wiatru pasy zadrzewień śródpolnych 

i przydrożnych sprzyjają zachowaniu więk-

szej wilgotności gleby, dzięki temu, że paro-

wanie gruntu w odległości do 25 wysokości 

od pasów zieleni jest mniejsze o 25–30% niż 

na terenie otwartym. Ograniczenie prędkości 

wiatrów i zachowanie wilgotności gleby jest 

bardzo ważne dla rolnictwa, gdyż zapobiega 

intensywnemu wywiewaniu najdrobniejszej 

frakcji z górnej warstwy glebowej, zwiększa-

jąc jej żyzność. Zjawisko wywiewania z gleb 

cząstek ma miejsce zazwyczaj w okresach 

jesiennych lub wczesnowiosennych, kiedy 

gleby nie są pokryte roślinnością ani śnie-

giem. Pasy zieleni wysokiej sprzyjają bar-

dziej równomiernemu rozkładowi pokrywy 

śnieżnej i nawilgoceniu gleby.

Zieleń wysoka wpływa na zwiększenie 

wilgotności powietrza, przy czym występują 

tu duże wahania w ciągu dnia. Różnica mię-

dzy wilgotnością względną lasu a otwartej 

przestrzeni wynosi około 5% po wschodzie 

słońca, o godzinie 1400 wynosi już 115–125%, 

po czym spada aż do wyrównania w porze noc-

nej. Obszary zalesione mogą mieć też wpływ 

na rozkład opadów atmosferycznych, wyha-

mowując siłę wiatru, zwiększając wielkość 

opadów po stronie nawietrznej. 

Drzewa mają bardzo istotne znaczenie 

dla poprawy warunków klimatu lokalnego 

szczególnie na terenach intensywnej zabudo-

wy miejskiej. Zieleń zmniejsza wahania tem-

peratur dobowych na terenie miasta, a efek-

tywność tego wyrównania temperatur zależna 

jest od wielkości terenu zieleni wysokiej. Te-

reny zieleni nie nagrzewają się tak silnie jak 

budynki, zieleń pochłania promieniowanie 

słoneczne w dzień, a w nocy wypromienio-

wuje ciepło. Różnice w pochłanianiu ciepła 

wywołują pionowe i poziome ruchy powie-

trza, które zawsze mają kierunek od zieleni do 

zabudowy. Dzięki temu, na tereny zabudowy 

mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie du-

żego parku lub lasu napływa powietrze świe-

że, bardziej czyste, o małej zawartości CO2 

i bogate w tlen. Wykorzystanie tego faktu 

w projektowaniu terenów zabudowy miejskiej, 

a także placów i ulic miejskich, może w du-

żym stopniu przyczynić się do ich lepszego 

przewietrzania oraz zapewnienia mieszkań-

com rzeczywiście komfortowych warunków 

zamieszkiwania. 

Intensywnie zabudowane obszary dużych 

miast (śródmieścia), pozbawione drzew, to ob-

szary występowania „miejskich wysp ciepła”, 

charakteryzujące się zazwyczaj dużym zanie-

czyszczeniem powietrza i niekorzystnymi dla 

człowieka parametrami stanu atmosfery (ob-

niżona wilgotność powietrza, podwyższona 

temperatura nawet o kilka stopni Celsjusza, 

zwiększona suchość, zapylenie, uczucie dusz-

ności). Przy dużym udziale zieleni, szczegól-

nie drzew, efekty miejskiej wyspy ciepła są 

łagodzone właśnie dzięki zacienieniu terenu 

i obniżeniu temperatury, zwiększeniu wilgot-

ności, lepszym przewietrzaniu.

Wzrost temperatury powietrza przyczynia 

się do zwiększenia zawartości w nim dwu-

tlenku węgla (gaz cieplarniany, odpowiedzial-

ny za zmiany klimatyczne) i innych zanie-

czyszczeń. Drzewa pomagają nam walczyć 

ze zmianami klimatu także w skali global-

nej, gromadząc w swojej masie dwutlenek 

węgla. Pochłanianie dwutlenku węgla zale-

ży od intensywności zadrzewień (lasy po-

bierają trzykrotnie więcej dwutlenku węgla 

niż parki), a także od wielkości i szybkości 

wzrostu drzew. Jednak w walce z globalnym 

ociepleniem liczy się każde drzewo. Badania 

wykazały, że w ciągu swojego życia niewiel-

kie drzewo (średnica pnia 7 cm) zgromadziło 

w swoich tkankach około 3 kg węgla, nato-

miast duże drzewo (o średnicy pnia powyżej 

77 cm) – aż 3186 kg węgla! 

Hydrologiczna rola drzew

Tereny zieleni w mieście pełnią bardzo 

ważną rolę regulatora obiegu wody w przy-

rodzie. Dzięki istnieniu terenów pokrytych 

różnego rodzaju zielenią (parków, skwerów, 

ogrodów, trawników, lasów), wody opadowe 

mogą przenikać w głąb ziemi, zasilając pozio-

my wód gruntowych. Powierzchnie zadrze-

wione i zadarnione spowalniają spływ wód 

opadowych do cieków, zapobiegając w ten 

sposób erozji oraz zbyt szybkiemu podno-

szeniu się poziomu wody w rzekach i ewen-

tualnym powodziom.

Krople deszczu przechwytywane są przez 

powierzchnię liści i korę drzew. Część wody 

pochłaniana jest przez liście i wyparowywa-

na, część powoli spływa do gruntu. Zdolność 

magazynowania wody opadowej w koronie 

drzewa określa się, w zależności od strefy 

klimatycznej, wielkości drzewa, powierzchni 

oraz szorstkości liści i kory, na 228 do 455 li-

trów. Tak więc, im korona drzewa jest więk-

sza i bardziej zwarta, tym więcej wody drze-

wo zatrzyma. Możliwości zatrzymania wody 

opadowej zależą także od pokroju drzewa, 

jego ulistnienia, wielkości terenu zadrzewio-

nego, poszycia, zwartości drzewostanu itp. Las 

magazynuje większe ilości wody, oddając ją 

w okresach suchych, ale np. las sosnowy za-

trzymuje przeciętnie 12–14% opadów rocznie, 

natomiast las świerkowy około 36%.

Efektywność przechwytywania deszczu 

zależy też od intensywności opadu atmos-

ferycznego; największy efekt widoczny jest 

przy opadach umiarkowanych, długotrwa-

łych. Przy opadach burzowych woda szyb-

ko spływa po pniu i grunt ulega nasyceniu 

wodą, a szybkość spływu wody nie powala 

jej na wnikanie w grunt. Z terenów gęsto po-

krytych drzewami odpływ wód opadowych 

(deszczowych) kształtuje się bardzo często 

w graniach 0–5%, natomiast z powierzch-

ni nieprzepuszczalnych i przy małej ilości 

powierzchni zieleni może wynosić od 60 do 

100% wody deszczowej.

Drzewa potrafią też „podciągnąć” wodę 

z dużych głębokości. Okazuje się, że po po-

sadzeniu drzew, woda pojawia się w dawno 

wyschniętych studniach. Dzieje się tak, dzięki 

szerokim systemom korzeniowym drzew, któ-

re w poszukiwaniu wody penetrują grunty na 

dużych głębokościach. W dodatku drzewa do-

brze i głęboko ukorzenione „wyłapują” z wody 

metale ciężkie, czym poprawiają jej jakość.

MGR KRYSTYNA HALADYN
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P oprosiliśmy wówczas o wyjaśnienia wice-

burmistrza gminy Oborniki Śląskie (miesz-

kańca Pęgowa, pod którego oknami jeździły 

ciężarówki z popiołem). Dowiedzieliśmy się, 

że wszystko jest jak najbardziej zgodne z pra-

wem, ponieważ właściciel glinianek ma na-

kaz rekultywacji tego terenu i posiada decyzje 

zezwalające mu na takie działania.

Postanowiliśmy zbadać sprawę dokładniej. 

Nie mieściło się nam w głowach, że ktokolwiek 

mógł uznać zasypywanie glinianek popiołem 

za ich rekultywację. Glinianek, które liczą 

sobie ponad 70 lat i dawno stały się spraw-

nie funkcjonującym ekosystemem, a w planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy fi-

gurują jako tereny wodno-rekreacyjne.

Okazało się, że żadnych pozwoleń nie 

ma, a i decyzja nakazująca rekultywację też 

straciła ważność. Dlaczego więc wicebur-

mistrz kłamał?

No cóż, wydawać by się mogło, że sko-

ro działalność jest nielegalna, to nic łatwiej-

szego jak ją zatrzymać, a nielegalnie dzia-

łającego, ukarać. Jednak lokalna władza, 

zamiast tego, postanowiła jak najszybciej ją 

zalegalizować.

27 lutego 2003 roku właściciel glinianek 

składa w Starostwie Powiatowym w Trzebni-

cy wniosek o zezwolenie na odzysk odpadów 

w procesie rekultywacji. Tego samego dnia 

burmistrz otrzymuje go do zaopiniowania, 

a 28 lutego wydaje pozytywną opinię w for-

mie decyzji. Natomiast decyzja zezwalająca na 

odzysk odpadów w procesie rekultywacji jest 

gotowa już 6 marca 2003 r. Trzeba przyznać, 

że tempo załatwienia sprawy robi wrażenie. 

Brawo urzędnicy! Tym bardziej, że sprawa nie 

jest prosta, bo dotyczy stu tysięcy ton niebez-

piecznego odpadu, który ma być zdeponowany 

na terenie wspomnianych glinianek.

C iekawy był proces wydawania tej de-

cyzji. Otóż urzędnik, który decyzję tę 

w imieniu Starosty Trzebnickiego wyda-

wał, z rozbrajającą szczerością przyznał się 

na jednym z zebrań w Pęgowie, że nigdy nie 

widział terenu, którego ta decyzja dotyczy. 

Wpłynął do niego wniosek, do którego do-

łączony był projekt rekultywacji oraz raport 

oddziaływania na środowisko i w oparciu 

o nie decyzję wydał.

W raporcie o oddziaływaniu na środo-

wisko zamieszczono między innymi takie 

oto informacje:

„...krajobraz nie przedstawia szczegól-

nych wartości...”

„...na obszarze przeznaczonym do rekul-

tywacji brak jest stałych cieków i zbiorników 

wód powierzchniowych...”

W raporcie flora i fauna, zostały właści-

wie pominięte.

Historia, którą chcę opowiedzieć, ma swój początek w styczniu 2003 r. Wtedy w Pęgowie pojawiły się po raz pierw-

szy ogromne ciężarówki wypełnione popiołem z wrocławskiej elektrociepłowni. Wzbudziło to niepokój mieszkańców, 

tym bardziej, że transport odbywał się pod osłoną nocy, a popiół składowany był na terenie miejscowych glinianek.

P Ę G Ó W
r ekr e ac ja  cz y  p opió ł?

LESZEK OLBIŃSKI

Atrakcyjne turystycznie
pęgowskie glinianki 
zamieniono w wyniku 
„rekultywacji”...

Atrakcyjne turystycznie
pęgowskie glinianki 
zamieniono w wyniku 
„rekultywacji”...
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zanieczyszczającego 
środowisko popiołu
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Zwrócono też uwagę na korzyści, jakie 

płyną z wykonania projektowanej „rekulty-

wacji”. Otóż długotrwałej i znaczącej popra-

wie mają ulec:

– jakość powietrza,

– klimat lokalny,

– gleba i powierzchnia ziemi,

– flora i fauna,

– krajobraz przyrodniczo- kulturowy,

– zdrowie ludzi.

I koniec. Nikt nie zastanawiał się, czy to 

rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, co na to 

lokalna społeczność. Konsultacji społecznych 

też nie było. A może by tak zrobić inwenta-

ryzację czy chociaż wizję lokalną, zamiast 

ślepo ufać ocenom projektanta związanego 

z dostawcą odpadów.

No cóż, decyzja wydana, można by pomy-

śleć – koniec sprawy. Jednak nie mogliśmy 

uwierzyć, że żyjemy w kraju, w którym pra-

wo zezwala na niszczenie środowiska. Stu-

diowanie ustawy o odpadach i prawa ochrony 

środowiska szybko wyjaśniło sytuację. Otóż 

okazało się, że urzędnicy pozwalają właści-

cielowi glinianek na działania, na które nie 

pozwala prawo. Dlaczego?

Artykuł 13. ustawy o odpadach mówi, iż 

odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może 

odbywać się tylko w miejscu, wyznaczonym 

w trybie przepisów o zagospodarowaniu prze-

strzennym, w instalacjach lub urządzeniach, 

które spełniają określone wymagania, z za-

strzeżeniem ust. 2–4. W dodatku, zabrania 

się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

poza instalacjami lub urządzeniami spełnia-

jącymi określone wymagania.

Miejsce, którego dotyczy decyzja Staro-

sty Trzebnickiego, to jak już wspomniałem 

– liczące kilkadziesiąt lat glinianki, które 

już dawno stały się sprawnie funkcjonują-

cym ekosystemem, a plan zagospodarowania 

przestrzennego określa to miejsce jako tereny 

wodno-rekreacyjne. Więc jest to miejsce nie-

przeznaczone do składowania odpadów.

Poza miejscami przeznaczonymi na skła-

dowiska i instalacjami, możliwy jest jedynie 

odzysk odpadów, za pomocą działań okre-

ślonych w załączniku nr 5 do ustawy o od-

padach, jako proces R10, czyli „rozprowa-

dzanie na powierzchni ziemi, w celu nawo-

żenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji 

gleby i ziemi ”. A to znaczy, że aby uznać 

działania za zgodne z R10, trzeba jednocze-

śnie spełnić dwa warunki: odpad musi być 

rozprowadzany na powierzchni ziemi i musi 

to powodować rekultywację.

Każdy, kto posiada umiejętność czyta-

nia ze zrozumieniem, nie jest w stanie uznać 

usypywania hałd popiołu o przekroju 15 na 

10 metrów za jego rozprowadzanie na po-

wierzchni ziemi ani wycinania drzew, nisz-

czenia naturalnych skarp i zastępowania ich 

hałdami popiołu za rekultywację.

W wyjaśnieniu do przepisów, które otrzyma-

liśmy z Ministerstwa Środowiska, znaleźliśmy 

pełne potwierdzenie, że działania prowadzo-

ne w Pęgowie i im podobne, to nic innego jak 

nielegalne składowisko odpadów. Zwróciliśmy 

się zatem do Samorządowego Kolegium Od-

woławczego o unieważnienie decyzji Starosty 

Trzebnickiego. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż 

nie mamy interesu prawnego, a co za tym idzie 

nie możemy być stroną postępowania.

S zukając możliwości dalszego działania 

postanowiliśmy uzyskać osobowość praw-

ną. I tak powstało w Pęgowie Koło Polskie-

go Klubu Ekologicznego. A ponieważ jak-

by „powstaliśmy z popiołów”, nazwaliśmy 

je „Feniks”.

Z kolejnym wnioskiem do SKO wystą-

piliśmy już jako Koło „Feniks”. Teraz już 

urzędnicy nie byli tak szybcy jak przy wy-

dawaniu decyzji. Po siedmiu miesiącach od 

złożenia przez Koło wniosku o unieważnie-

nie decyzji Starosty Trzebnickiego SKO od-

mówiło wszczęcia postępowania, ponieważ 

uznało, że za jego wszczęciem nie przema-

wia interes społeczny. 

Uzasadnienie jest po prostu kuriozalne. Otóż 

SKO uznało, że Koło „Feniks” nie reprezen-

tuje interesu społecznego, ponieważ wcześniej 

w tej samej sprawie niektórzy członkowie Koła 

występowali jako osoby fizyczne. W związku 

z tym Koło reprezentuje jedynie partykularne 

interesy tych członków (sic!). Uzasadnienie 

to, jak się zdaje, oparte jest na bezzasadnym 

założeniu, iż jakiekolwiek działania indywi-

dualne nie leżą w interesie społecznym. Po 

prostu „paragraf 22”... Nie możesz działać 
indywidualnie, bo nie masz interesu praw-
nego. Natomiast jak wstąpisz do organi-
zacji, to też nie możesz działać, ponieważ 
wcześniej działałeś indywidualnie.

Oczywiście walczymy nadal o swoje racje. 

Obecnie sprawę rozpatruje Wojewódzki Sąd 

Administracyjny. Natomiast nie kryjemy obu-

rzenia, że czyni nam się zarzut, z faktu korzy-

stania z konstytucyjnego prawa do zrzeszania 

się w legalnych organizacjach pozarządowych. 

To, że działamy w interesie społecznym jest dla 

nas oczywiste. Staramy się przecież o wycofa-

nie z obiegu prawnego decyzji, która pozwala 

dewastować środowisko. Mamy też poparcie 

mieszkańców Pęgowa. Prawie dwieście osób 

podpisało się na liście protestujących.

R ównolegle do tych działań, mając prze-

konanie oparte na wiedzy, że nie mamy 

do czynienia z rekultywacją, a jedynie z niele-

galnym składowaniem odpadów, doprowadzi-

liśmy do wszczęcia postępowania w sprawie 

usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nie-

przeznaczonego. Oczywiście burmistrz postę-

powanie to umorzył, czemu trudno się dziwić, 

gdyż wcześniej pod nazwą „rekultywacja” to 

składowisko zaakceptował (w chwili kiedy 

piszę ten tekst sprawa jest w SKO).

I tak minęło 4 lata. My piszemy pisma 

(często „...w terminie siedmiu dni pod rygo-

rem odrzucenia, oddalenia czy też nieważno-

ści...” ), urzędnicy nam na nie odpowiadają 

w terminie, w jakim im się podoba, a wła-

ściciel glinianek, legitymując się bezprawną 

decyzją, dewastuje środowisko.

Mówi się, że jeden obrazek zastępuje tysiąc 

słów. W takim razie zapraszam do obejrzenia 

fotoreportażu na ostatniej stronie biuletynu! 

Czas i miejsce akcji: XXI wiek, Pęgów, gmina 

Oborniki Śląskie (pół godziny samochodem 

spod Urzędu Wojewódzkiego).

Profesor Julian Aleksandrowicz powie-

dział kiedyś: „Ekologia to między innymi 

rzetelna wiedza i wysoka kultura”. Dlatego 

nie ma mowy o ekologii tak długo, jak długo 

decyzje dotyczące środowiska będą podej-

mowane przez urzędników działających na 

szkodę środowiska, których życiowa dewiza 

brzmi „Po nas choćby potop”.

LESZEK OLBIŃSKI

PREZES KOŁA PKE OD „FENIKS” W PĘGOWIE

fotoreportaż

na ostatniej stronie!
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Pierwsze sukcesy już zostały osiągnięte, 

zarówno te o charakterze cofnięcia pewnych 

decyzji administracyjnych, jak i te o charak-

terze medialnym. Po wielu latach problem 

ochrony środowiska, choć na kilkanaście 

dni, znalazł się w czołówce gazet i serwi-

sów informacyjnych. W rozmaitych zespo-

łach pojawiały się dyskusje o tym, kto ma 

rację, jakie są losy doliny Rospudy i co jest 

najważniejsze w tej całej sprawie. Dyskusje 

te nabierały wyjątkowego znaczenia właśnie 

tam na miejscu, w obozie ekologów w doli-

nie Rospudy.

Gdy w lutowy wieczór przyjechałem do 

Augustowa, niemalże od razu na dworcu zo-

stałem zidentyfikowany przez dwóch augusto-

wian jako jeden z tych, którzy jadą do obozu 

nad Rospudą. Być może zdradził mnie ple-

cak z karimatą i namiotem oraz niezorien-

towanie, w którą stronę mam iść po wyjściu 

z dworca. Po przybyciu na miejsce spotkałem 

już kilkanaście osób, które tego dnia rozwie-

siły na drzewach pierwsze liny i stanowiska 

noclegowe (namioty na platformach zawie-

szonych na drzewach). Od razu spisała mnie 

policja, której radiowóz aż do końca obozu 

towarzyszył nam, mając na celu m.in. zapo-

bieganie konfliktom pomiędzy zwolennika-

mi a przeciwnikami obwodnicy. Policjanci 

wciąż zachowywali się uprzejmie, jednak 

z dużą ostrożnością podchodzili do naszych 

zaproszeń na obiady bądź herbatę.

Powoli zapoznawałem się z życiem obo-

zowym, a wraz ze mną wciąż dojeżdżający 

kolejni jego uczestnicy. Spontanicznie sfor-

mowana ekipa kuchenna codziennie dowoziła 

nam pyszne posiłki – wszystkie wegetariań-

skie, a częściowo i wegańskie. Na początku 

sami „zrzucaliśmy się” na jedzenie – każdy 

wrzucał jakieś drobne do zawieszonych na 

gałęziach puszek. Wraz z upływem czasu 

to się zmieniło – wspierający nas okoliczni 

mieszkańcy zaczęli dowozić nam warzywa, 

pieczywo, słodycze, ciepłe ubrania.

To, co wspominam szczególnie, to posta-

wa ludzi. Zarówno członków obozowiska, jak 

i tych, którzy przyjeżdżali tu w odwiedziny. 

Ci pierwsi wzbudzali mój podziw tym, że 

przyjechali tu z najrozmaitszych zakątków 

Polski (choć byli i ludzie z zagranicy) i że 

byli skłonni do wyrzeczenia się ciepłego łóż-

ka, narażenia się na różne ryzyka związane 

z możliwością siłowego rozbicia obozu oraz 

konsekwencje prawne. A przy tym wszystkim 

uczestniczyli w zwykłych, codziennych pra-

cach obozowych oraz przyuczali się w róż-

Lutowe wspomnienia 

z doliny Rospudy
KRZYSZTOF OKRASIŃSKI

W wielu miejscach można przeczytać o tym, co się dzieje w postępowaniach administracyjnych związanych z ob-

wodnicą Augustowa, którą władze rządowe i samorządowe mają zamiar poprowadzić przez torfowiska doliny Ro-

spudy. Środowisko organizacji ekologicznych, wykorzystując najrozmaitsze środki prawne i medialne, jest wciąż 

zaangażowane w akcję mającą na celu obronę tego cennego miejsca.

Obozowisko w  dolinie RospudyObozowisko w  dolinie Rospudy
Adam Wajrak

rozmawia z mieszkańcami

Adam Wajrak
rozmawia z mieszkańcami
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nych dziedzinach związanych z funkcjo-

nowaniem tego dość specyficznego obozu. 

Bardzo miłym zaskoczeniem było to, że tak 

wielu mieszkańców Augustowa i okolic po-

piera ekologów w walce o ochronę torfowisk 

doliny Rospudy. To właśnie oni tak bardzo 

nam pomagali – oprócz wielkiej góry darów 

w postaci żywności, ubrań, lekarstw, cenne 

było samo to, że przyjeżdżali i nas wspiera-

li dobrym słowem i gestem. Niejednokrotnie 

wielką pomocą było przywiezienie garnka cie-

płej herbaty (w największe mrozy nasze małe 

kuchenki turystyczne nie mogły się rozpalić 

i nie można było roztopić śniegu na herbatę), 

zupy, ugotowanych i jeszcze ciepłych ziem-

niaków. A ciepłe słowa niejednokrotnie roz-

grzewały bardziej niż herbata. Nie jest więc 

prawdą to, że w Augustowie był konflikt pn. 

„Augustowianie kontra ekolodzy”. Tyle tylko 

że Ci, którzy nie podzielali zdania ekologów, 

głośniej podnosili głos i nie bali się ujawniać, 

natomiast przychylni nam mieszkańcy, bali 

się różnych konsekwencji.

Niemiłym zaskoczeniem była natomiast 

postawa niektórych polityków i partii poli-

tycznych. Oczywiście, konflikt związany 

z obwodnicą Augustowa świetnie nadawał 

się do wykorzystania w trwającej na Podlasiu 

kampanii wyborczej. Politycy każdej opcji 

krytykowali ekologów, zyskując tym samym 

poklask części społeczeństwa. Ale już chwy-

tanie się takich metod, jak rozdawanie przez 

przedstawicieli jednej z czołowych partii za-

pachów samochodowych w zamian za podpis 

przeciwko ekologom budziły pewien niesmak. 

Za to nie tylko niesmak, ale ból, powodowało 

wykorzystywanie krzyża w tej sprawie. Gdy 

polityk z krzyżem w ręku wygrażał ekologom 

i wspierał swoich zwolenników w życzeniu 

im różnych nieszczęść, a następnie dopusz-

czał do tego, by te krzyże zostały użyte do 

tego, by kogoś nimi uderzyć, to wielu kato-

lików to naprawdę zabolało.

Dobrze było stanąć w obronie Rospudy! 

Znów uwierzyłem, że jest wielu ludzi, któ-

rym zależy na przyrodzie.

MGR INŻ. KRZYSZTOF OKRASIŃSKI

PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT

Taksówkarz z Olecka
przywiózł nam ciepłe ubrania

Taksówkarz z Olecka
przywiózł nam ciepłe ubrania

Budowa domków na drzewachBudowa domków na drzewach

Budowa platformy, którą zawieszono
na wysokości 30 metrów

Budowa platformy, którą zawieszono
na wysokości 30 metrów
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Inwazje biologiczne – 
narastający problem

Z drugiej strony, przyroda to świat dosko-

nałych kompromisów pomiędzy organizma-

mi bardziej lub mniej wyspecjalizowanymi 

w zajmowaniu konkretnych siedlisk. Czyn-

niki, które warunkują ich istnienie, to przede 

wszystkim dostęp światła, uwilgotnienie i za-

sobność podłoża, ale nie bez znaczenia jest 

też obecność pasożytów, dla których dany 

gatunek rośliny często stanowi „być albo nie 

być”. Te klarowne mechanizmy kształtowały 

się przez miliony lat wzajemnego dopasowy-

wania się zwierząt i roślin do warunków sie-

dliskowych. I choć migracje zawsze trwały, 

przynajmniej w określonych granicach, to od 

kiedy do tych „rozgrywek” włączył się czło-

wiek, zaczęły nabierać tempa i rozmiarów na 

skalę wcześniej nie spotykaną. 

Wędrówki ludzi pierwotnych, przenoszących 

ze sobą nasiona roślin, zaowocowały poszerze-

niem zasięgów chwastów, które wraz z zebra-

nymi plonami były przypadkowo przenoszone 

na nowe miejsca. Na naszym obszarze wiele 

gatunków chwastów, pochodzących z obsza-

ru Morza Śródziemnego, to potomkowie tych 

dawnych przybyszów (tzw. archeofity). Z bie-

giem czasu w zmianach szaty roślinnej okre-

ślonych obszarów, oprócz zamiany lasów na 

pola, łąki i pastwiska oraz tereny zabudowa-

ne, coraz istotniejszym czynnikiem stało się 

sprowadzanie roślin z innych obszarów i ich 

uprawa w celach spożywczych lub ozdobnych. 

Człowiek zaczął zmieniać naturalne zasięgi 

przede wszystkim tych roślin, które najbardziej 

go interesowały, ale nieświadomie przenosił 

też nasiona, zarodniki lub części wegetatyw-

ne gatunków niepożądanych (np. z towarami, 

ziemią i wodą balastową w okrętach). 

Wydarzeniem, które miało największe 

znaczenie w całej historii rozprzestrzenia-

nia gatunków z udziałem człowieka, było 

dotarcie do Ameryki w 1492 roku. Wkrótce 

po odkryciu Nowego Świata zaczęła się wy-

miana pomiędzy Europą, Ameryką i Azją – 

nie tylko towarowa, ale także „biologiczna”. 

Zanim zaczęto dostrzegać negatywne skutki 

przypadkowego przenoszenia gatunków po-

między różnymi kontynentami i podjęto próby 

przeciwdziałania temu zjawisku, stało się ono 

na tyle groźne, że dziś zajmuje jedno z czoło-

wych miejsc na liście przyczyn zagrażających 

globalnej różnorodności biologicznej. Dlatego 

też tak wiele miejsca poświęca się w ostatnim 

czasie temu zjawisku, powstają specjalne ze-

społy ludzi opracowujących strategie w celu 

podjęcia środków zaradczych. Jednocześnie 

skala podejmowanych badań poświęconych 

rozprzestrzenianiu się i zadomowianiu or-

Konkurowanie pomiędzy organizmami 

o zajmowanie jak najlepszych siedlisk, 

na jak największym obszarze, przez 

rzesze nowych osobników danego ga-

tunku to jeden z nieodłącznych atrybu-

tów świata przyrody. Rośliny, w prze-

ciwieństwie do zwierząt, nie mają tak 

wielu możliwości skutecznej konkuren-

cji o zasoby środowiska, a może tak 

naprawdę nie wszystkie jeszcze pozna-

liśmy? Jednak różnorodność mechani-

zmów rozsiewania nasion i ich podróży 

do miejsc, gdzie nowym pokoleniom 

przychodzi dosłownie zapuścić korze-

nie, świadczy o ciągle trwających pró-

bach podboju nowych obszarów przez 

różne gatunki.

ZYGMUNT DAJDOK

Rośliny inwazyjneRośliny inwazyjne
–  zieloni  najeźdźcy–  zieloni  najeźdźcy

Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi ) –
jeden z groźniejszych
przedstawicieli roślin
inwazyjnych w Polsce

Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi ) –
jeden z groźniejszych
przedstawicieli roślin
inwazyjnych w Polsce
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ganizmów poza obszarami ich naturalnego 

zasięgu oraz liczba publikacji i różnego ro-

dzaju sympozjów dowodzi, że oto jesteśmy 

świadkami narodzin nowej dziedziny ekolo-

gii, nazywanej „ekologią inwazji”. 

Globalizacja w świecie roślin

Nawet pobieżne obserwacje otaczające-

go nas świata roślin pozwalają zauważyć, że 

są w nim zarówno gatunki, które ustępują 

z określonych obszarów w miarę nasilania 

się działalności człowieka, jak też takie, któ-

rym ta działalność sprzyja. Ta druga grupa 

to tzw. rośliny synantropijne (zjawisko doty-

czy także zwierząt). Są one reprezentowane 

zarówno przez gatunki obce jak i rodzime, 

które zdołały się przystosować do warunków 

siedliskowych, w dużym stopniu zmienionych 

przez człowieka, a nawet zwiększać swoją 

liczebność na takich obszarach. Te spośród 

roślin synantropijnych, które w szybkim tem-

pie i bardzo licznie rozprzestrzeniają się na 

duże odległości od roślin macierzystych, i są 

w stanie opanować duże obszary, nazywane 

są roś l inam i inwazyjnym i. 

W Polsce na ponad 3500 gatunków roślin 

około 1/3 stanowią rośliny obcego pocho-

dzenia. Część z nich to tylko chwilowi go-

ście na naszym obszarze. Zbyt mroźne zimy 

nie pozwalają im (jeszcze?) przetrwać dłużej 

niż jeden lub kilka sezonów wegetacyjnych 

(tzw. efemerofity). Natomiast gatunki obce, 

zadomowione na stałe w granicach Polski, to 

grupa około 460 roślin, spośród nich około 

30 uznaje się za gatunki inwazyjne. 

Rozważając zagrożenia wynikające z roz-

przestrzeniania się gatunków obcych, nale-

ży sobie uświadomić, że na obecnym etapie 

rozwoju cywilizacyjnego tego procesu zupeł-

nie zatrzymać już się nie da. Nie oznacza to 

jednak, że nie należy podejmować prób zła-

godzenia jego skutków. Ograniczanie areału 

objętego tym procesem i zmniejszanie popu-

lacji najgroźniejszych gatunków – to działa-

nia podejmowane przez kraje bardziej od nas 

dbające o ochronę rodzimej różnorodności 

biologicznej. 

Wydawałoby się, że Europa, ze względu 

na stopień przekształcenia środowiska i roz-

miary handlu, najbardziej ucierpiała na mię-

dzykontynentalnej wymianie flory. Jednak 

porównanie liczby gatunków amerykańskich 

zadomowionych w Europie oraz europejskich 

w Ameryce, wskazuje jednoznacznie, że to 

gatunki wywodzące się z Europy stanowią 

większy problem poza naszym kontynentem. 

Przyczyny takiej sytuacji tłumaczy się wła-

ściwościami flory europejskiej, która w cią-

gu trwającej wieki intensywnej działalności 

człowieka zdołała się lepiej do niej przysto-

sować niż rośliny w Ameryce. 

Czy więc w obliczu ciągle trwającego 

procesu wymiany flory grozi nam global-

ne ujednolicenie szaty roślinnej? Wydaje 

się, że jest to proces poważnie zagrażający 

obszarom o zbliżonych warunkach klima-

tycznych. Widać to doskonale na przykła-

dzie obszarów Ameryki i Europy o klimacie 

umiarkowanym.

Jeśli na zjawisko wymiany flory pomię-

dzy kontynentami popatrzeć przez pryzmat 

liczby gatunków, jakie w Europie zaliczamy 

do grupy trwale zadomowionych, to wydaje 

się, że najgorsze mamy już za sobą. Ocenia 

się, że na terenie Europy Środkowej najwięk-

szy „najazd” obcych gatunków roślin odno-

towano w XIX wieku. Tempo przybywania 

„nowych” wyraźnie spadło na początku XX 

w. Jednak sam proces trwa i przewiduje się, 

że będzie trwał nadal. Zmiany klimatyczne, 

o których coraz głośniej mówi się w środkach 

masowego przekazu, niestety, nie zahamują 

tego procesu, a raczej spowodują nasilenie 

rozprzestrzeniania się inwazyjnych roślin 

i zwierząt. Scenariusze zmian zasięgów, 

które przygotowuje się dla gatunków ob-

cych, już zadomowionych w Europie (m.in. 

niecierpek gruczołowaty, rdestowiec japoń-

ski, nawłoć późna), jednoznacznie wskazu-

ją, że w przypadku wzrostu średniej rocznej 

temperatury powietrza, poszerzenie zajmo-

wanego przez nie areału w Europie nastąpi 

w północnej i wschodniej części kontynen-

tu. Trzeba jednak pamiętać, że czym innym 

jest pojawianie się ciągle nowych gatunków, 

a czym innym – zwiększanie liczby stano-

wisk i zajmowanie nowych obszarów przez 

gatunki już zadomowione. W tym drugim 

przypadku wiele obcych roślin od dawna ro-

snących, także w Polsce, jest ciągle w trakcie 

„podboju” nowej ojczyzny. Warto dodać, że 

rozprzestrzenianie się może być przesunię-

te w czasie o kilka, a nawet kilkadziesiąt lat 

w stosunku do samego momentu pojawienia 

się rośliny na nowym obszarze. 

Podobnie jak różny jest czas zadomowia-

nia się poszczególnych gatunków na nowym 

obszarze, tak różne mogą być zdolności ga-

tunków obcych do konkurowania z gatun-

kami rodzimymi. Im mniej skomplikowana 

jest struktura zbiorowiska roślinnego i im 

większą presję wywiera na nie człowiek, 

tym łatwiej się w nim zadomowić przyby-

szom. W naszych warunkach są to głównie 

zbiorowiska wykształcające się na obszarach 

zabudowanych, wzdłuż dróg i torów kole-

jowych, określane ogólnie mianem terenów 

ruderalnych. Wyniki wielu badań wskazują, 

że analogicznie – im lepiej zachowana jest 
Niecierpek drobnokwiatowy ( Impatiens parviflora) –
przykład gatunku obcego w pełni zadomowionego w naszej florze

Niecierpek drobnokwiatowy ( Impatiens parviflora) –
przykład gatunku obcego w pełni zadomowionego w naszej florze
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struktura, skład i różnorodność gatunkowa 

jakiegoś zbiorowiska, tym trudniej zadomo-

wić się w nich roślinom obcym – w naszych 

warunkach są to lasy w niewielkim stopniu 

zniekształcone przez człowieka. Gatunki, 

które są zdolne osiągnąć ten najwyższy sto-

pień adaptacji – wnikać do zbiorowisk na-

turalnych, wyróżnia się w oddzielną grupę 

i nazywa neof it am i.  

Wśród gatunków współcześnie występują-

cych na obszarze Polski nie brakuje przykła-

dów roślin, którym udało się zadomowić nawet 

w najlepiej zachowanych zbiorowiskach. Do-

skonałym przykładem jest niecierpek drob-
nokwiatowy Impatiens parviflora. Gatunek 

ten sprowadzono z Azji Środkowej do ogrodów 

botanicznych w Genewie i Dreźnie, i już po 

kilku latach uprawy odnotowano w sąsiedz-

twie tych ogrodów. Następnie dziko rosnące 

okazy zaczęto odnajdywać na obszarach dalej 

położonych, a wkrótce potem poza granica-

mi sąsiednich państw. W Polsce niecierpek 

drobnokwiatowy pojawił się w połowie XIX 

wieku i jest przykładem gatunku, który zdo-

łał zadomowić się w zwartych zbiorowiskach 

leśnych na przeważającym obszarze kraju. 

Innym przykładem jest moczarka kana-
dyjska Elodea canadensis – roślina wodna, 

sprowadzona z Ameryki m.in. do ogrodu bota-

nicznego w Berlinie, skąd jej okazy trafiły do 

rzek i zbiorników wodnych. Obecnie gatunek 

ten występuje niemal w całej Europie. W na-

szym kraju trudno znaleźć zbiornik wodny 

czy rzekę wolne od jego okazów. 

Recepta na sukces

Rośliny inwazyjne to grupa bardzo zróż-

nicowana. Wśród zaliczanych tu roślin są 

zarówno gatunki dorastające do kilku cen-

tymetrów, jak też kilkudziesięciometrowe 

drzewa, organizmy jednoroczne i wielolet-

nie, rośliny miejsc suchych i występujące 

w środowisku wodnym. To, co je łączy, to 

przeważnie wytwarzanie dużej liczby na-

sion czy też zdolność do efektywnej rege-

neracji, nawet z niewielkich fragmentów 

wegetatywnych. Co ciekawe, zdolność do 

masowego rozprzestrzeniania się wykazują 

rośliny, które na obszarze ich naturalnego 

występowania o takie właściwości nie za-

wsze są posądzane. Dla przykładu krwaw-
nica pospolita Lythrum salicaria – roślina 

znana u nas z podmokłych łąk i obrzeży 

wód, gdzie występuje pojedynczo lub w nie-

wielkich kępach. Natomiast na kontynencie 

amerykańskim, gdzie została zawleczona na 

początku XIX wieku, miejscami występu-

je łanowo, co prowadzi do daleko idących 

zmian w całych ekosystemach związanych 

z obrzeżami wód. Podobnie rzecz się ma 

z nawłociami – późną (Solidago gigantea) 

i kanadyjską (S. canadensis), które w oj-

czystej Ameryce Północnej nie są tak eks-

pansywne jak w Europie, gdzie sprowadzo-

no je w XVIII wieku jako rośliny ozdobne 

i miododajne. Gatunki te na naszym kon-

tynencie osiągają nawet większe rozmiary 

niż na obszarze rodzimym.

Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele teorii 

wyjaśniających ten fenomen. Jedną z najsze-

rzej obecnie przyjmowanych jest tzw. teoria 

„naturalnych wrogów” wyjaśniająca sukces 

gatunku na nowym obszarze jako wynik 

„pozbycia się” patogenów (choroby wiruso-

we, bakteryjne, grzyby) i organizmów paso-

żytujących (przeważnie są to owady), które 

nie zostały przeniesione razem z roślinami, 

a które na pierwotnie zajmowanym prze te 

rośliny obszarze „kontrolują” wielkość ich 

populacji. 

Ponadto okazuje się, że w procesie roz-

przestrzeniania się niektórych roślin (nie tylko 

zresztą obcych), istotne znaczenie ma również 

to, że ich owoce są atrakcyjne dla zwierząt, 

często będących doskonałym środkiem trans-

portu. Przykładem takiej rośliny jest m.in. 

czeremcha amerykańska Padus serotina. 

Jej słodkie owoce są chętnie zjadane przez 

ptaki z rodziny drozdowatych, które w swo-

ich przewodach pokarmowych transportują 

pestki nawet na duże odległości od rośliny 

macierzystej. Aż trudno uwierzyć, że ten za-

liczany do najbardziej uciążliwych intruzów 

w wielu krajach Europy gatunek jest u nas 

nadal celowo sadzony w borach. Jednocze-

śnie w regionach, gdzie zdołał się już w peł-

ni zadomowić, przysparza wiele problemów 

gospodarce leśnej.

W samym procesie inwazji specjalne zna-

czenie odgrywają doliny rzeczne. W naszych 

warunkach są to ekosystemy o wyjątkowym 

bogactwie roślin i zwierząt. Jednocześnie sta-
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Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) –
obecnie pospolity gatunek wód eutroficznych w Polsce

Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) –
obecnie pospolity gatunek wód eutroficznych w Polsce
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Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) –
roślina rodzima dla Europy i Azji,
inwazyjna w Ameryce Północnej

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) –
roślina rodzima dla Europy i Azji,
inwazyjna w Ameryce Północnej
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nowią korytarze ekologiczne, którymi mi-

grują oczywiście nie tylko rodzime gatunki, 

ale także obce geograficznie. Wiele spośród 

tych ostatnich, wykorzystuje doliny rzeczne 

jako pierwsze przyczółki lub drogi do nowo 

zdobywanych terytoriów. Według niektórych 

źródeł aż 12 spośród 13 najbardziej rozpo-

wszechnionych w Środkowej Europie roślin 

inwazyjnych występuje na obszarach zale-

wowych. Dla wielu z nich woda jest swego 

rodzaju „promotorem” ułatwiającym rozsie-

wanie nasion. Natomiast same siedliska dolin 

rzecznych, w wyniku niszczenia roślinności 

przez okresowo wezbrane wody rzek oraz 

osadzanie się transportowanego przez wodę 

materiału, stwarzają dogodne warunki, w któ-

rych konkurencja z gatunkami rodzimymi 

może być ograniczona do minimum. 

Jedną z przyczyn licznego występowania 

gatunków inwazyjnych w dolinach rzecznych 

jest utrwalone w świadomości ludzi (w szcze-

gólności Polaków) przekonanie o braku szko-

dliwości wyrzucania wszelkich odpadów do 

rzek lub na ich brzegi. Wielu rodaków nadal 

wywozi nad rzeki śmieci z gospodarstw, ogro-

dów czy działek, wychodząc z praktycznego 

założenia, że „przyjdzie woda, to zabierze”. 

Woda rzeczywiście zwykle zabiera, a na do-

datek roznosi... jeżeli proces dotyczy nasion 

to hektary obsiewu są zapewnione. Taką dro-

gą rozprzestrzenia się dosłownie na naszych 

oczach, dorastający do 3 m, pochodzący z Azji, 

niecierpek gruczołowaty Impatiens glandu-

lifera. Ze względu na duże walory dekoracyj-

ne jest on chętnie wysiewany w ogródkach 

– zakwita najczęściej w odcieniach różu, ale 

można spotkać też okazy o kwiatach białych 

lub purpurowych. Warto mu się przyjrzeć, bo 

przewiduje się, że już niedługo będzie to rośli-

na powszechnie spotykana w Europie. 

Nad brzegami rzek osiedliła się również 

inna roślina, od dawna chętnie uprawiana 

– rudbekia naga Rudbeckia laciniata. Jako 

roślinę ozdobną sprowadzono ją z Ameryki 

do Europy już na początku XVII wieku. Ze 

względu na duże rozmiary (dorasta do po-

nad 2 m wysokości) i walory dekoracyjne, 

chętnie sadzono ją m.in. w parkach przypa-

łacowych. Z czasem jednak zaczęła rozprze-

strzeniać się poza uprawą i dziś najczęściej 

można ją spotkać w południowej części Pol-

ski, gdzie tworzy zwarte zarośla nad rzekami 

i na obrzeżach lasów łęgowych. 

Innym współczesnym „najeźdźcą” wyko-

rzystującym doliny rzeczne w rozprzestrzenia-

niu się jest kolczurka klapowana Echinocy-

stis lobata, nazywana też dzikim ogórkiem. 

Jest to roślina jednoroczna, chętnie uprawiana 

ze względu na długie, wspinające się po pod-

porach pędy, dlatego najczęściej wysiewana 

wzdłuż siatek ogrodzeniowych. Ostatnie lata 

to okres szczególnego nasilenia jej ekspansji. 

W drugiej połowie sezonu niemal w całej już 

Polsce można spotkać białe „welony” z do-

minacją tego gatunku, zarówno nad małymi 

strumieniami jak i dużymi rzekami, z Wisłą 

na czele. Kolczurka często tworzy gęste „zie-

lone maty” na roślinach, które wykorzystuje 

jako podpory, blokując im dostęp światła i de-

formując je (w tym także krzewy). 

Jeżeli do obrazu dolin rzecznych z udzia-

łem wymienionych gatunków dodamy jesz-

cze obce gatunki drzew, jak np. amerykański 

klon jesionolistny Acer negundo, to niestety 

obraz ten przedstawia ekosystemy dalekie od 

naturalnych dla Europy Środkowej. 

Zagrożenia 

Czy właściwie jest się czym przejmować? 

Nie brak osób, które twierdzą, że wręcz należy 

się cieszyć, że przybywa nam gatunków, które 

notabene są doskonale przystosowane do sie-

dlisk zmienionych przez człowieka. Owszem, 

można by podzielać taki optymizm, gdyby nie 

skutki „uboczne” zadomawiania się gatun-

ków obcych. Do najpoważniejszych spośród 

nich należy konkurencja z rodzimymi gatun-

kami flory o zasoby siedliskowe, wypieranie 

rodzimych roślin oraz tworzenie własnych 

zbiorowisk, często o charakterze monokultur, 

w których rośliny obce bezwzględnie dominu-

ją, w skrajnych przypadkach dochodzi nawet 

do zmiany warunków siedliskowych. Tak się 

dzieje np. na miejscach zajętych przez robi-
nię akacjową Robinia pseudacacia, roślinę 

z rodziny motylkowych. Jej obecność powo-

duje wzbogacanie gleby w azot, co w przy-

padku ubogich siedlisk wpływa na zupełną 

zmianę charakteru roślinności. 

Inne aspekty masowego rozprzestrzenianie 

się gatunków obcych dotyczą bezpośrednio 
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Nasadzenia czeremchy amerykańskiej
(Padus serotina) w Borach Dolnośląskich

Nasadzenia czeremchy amerykańskiej
(Padus serotina) w Borach Dolnośląskich

Gałązki czeremchy z owocami
chętnie zjadanymi przez ptaki

Gałązki czeremchy z owocami
chętnie zjadanymi przez ptaki
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naszego zdrowia. Barszcz Mantegazziego 

Heracleum mantegazzianum i barszcz So-
snowskiego H. sosnowskyi to rośliny pocho-

dzące z Kaukazu, osiągające nawet ponad 

4 m wysokości. Drugi z wymienionych ga-

tunków do Polski był sprowadzony w latach 

70. XX wieku jako roślina paszowa, natomiast 

barszcz mantegazziego częściej sadzono ze 

względu na walory dekoracyjne. W początko-

wym okresie uprawy obu gatunków nikt nawet 

nie przypuszczał, że okażą się one tak groź-

ne dla ludzi. Często w prasie można znaleźć 

doniesienia o poparzeniach spowodowanych 

przez barszcz. Dochodzi do nich w wyniku 

kontaktu z sokiem roślin zawierającym fura-

nokumarynę doprowadzającą do tzw. efektu 

fotodynamicznego – na skórze w miejscach 

wystawionych na działanie promieni słonecz-

nych pojawiają się poparzenia, często poważ-

ne, trudno gojące się. W skrajnych przypad-

kach, jeśli sok rośliny dostanie się do oczu, 

może dojść nawet do utraty wzroku. 

Masowe rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych to także konkretne skutki ekono-

miczne. W krajach Europy Środkowej stwier-

dzenie to dotyczy przede wszystkim rdestow-
ców – ostrokończystego Reynoutria japonica 

i sachalińskiego R. sachalinensis, a także od-

nalezionego niedawno mieszańca pomiędzy 

nimi – rdestowca pośredniego Reynoutria 

x bohemica. Rośliny te powodują wymierne 

straty ekonomiczne. Ich pędy mogą przera-

stać mury, a nawet przebijać się przez asfalt. 

Mogą też masowo rozwijać się nad brzegami 

rzek, tworząc niemal jednogatunkowe zaro-

śla. W niektórych krajach (np. Wielka Bry-

tania, Stany Zjednoczone, Niemcy) co roku 

przeznacza się ogromne sumy pieniędzy na 

ich zwalczanie, a działki gruntu, na których 

one występują, są znacznie tańsze niż takie, 

gdzie ich nie ma. 

Przeciwdziałanie
 

Zwalczanie gatunków inwazyjnych należy 

do zabiegów pracochłonnych. W zależności 

od formy życiowej rośliny stosuje się różne 

metody – od wyrywania poczynając po spro-

wadzanie „naturalnych wrogów” z ojczyzny 

danego gatunku. W stosunku do roślin jed-

norocznych podejmowano przede wszystkim 

akcje polegające na wyrywaniu poszczegól-

nych okazów – np. niecierpka drobnokwiato-

wego lub gruczołowatego. Jednak ze wzglę-

du na długi okres czasu utrzymywania się 

nasion w glebie (nie wszystkie nasiona kieł-

kują w tym samym roku) zabieg taki musi 

być powtarzany przez kolejne lata. Dlatego 

też w przypadku niecierpka gruczołowate-

go w niektórych krajach podejmuje się pró-

by zwalczania biologicznego jego populacji, 

sprowadzając z Azji owady, których larwy 

rozwijają się w liściach i pędach tego ga-

tunku. Podobne próby podejmowano także 

w stosunku do rdestowca ostrokończystego, 

choć zdecydowanie częściej stosuje się usu-

wanie pędów nadziemnych przez koszenie 

połączone z wykopywaniem kłączy. Warun-

kiem sukcesu jest bardzo dokładne wykona-

nie zabiegów ze względu na duże możliwości 

regeneracji tego gatunku. Może on wytwo-

rzyć pęd nawet z fragmentu kłącza o wadze 

zaledwie 0,7 g. Szybkich efektów nie przy-

nosi też zwalczanie chemiczne; aby uniknąć 

skażenia gleby, czasem stosuje się iniekcje do 

pędów poszczególnych okazów. W skrajnych 

wypadkach usuwa się cały pokład gleby do 

głębokości 2 m, choć oczywiście powstaje 

problem, co robić z takim materiałem. 

Zarówno w przypadku rdestowców, jak 

też barszczu mantegazziego, zastosowanie tyl-

ko jednej metody nie przynosi szybkich i za-

dowalających rezultatów. Chemiczne środki 

nie powodują całkowitego obumierania kłą-

czy, a z kolei po samym tylko skoszeniu pę-

dów nadziemnych, z kłącza wyrastają ciągle 

nowe odrosty. Jedna ze skuteczniejszych me-

tod zwalczania barszczu, wypróbowana m.in. 

w Wigierskim Parku Narodowym, polega na 

niedopuszczaniu do wysiewania nasion po-

przez zakładanie worków na kwiatostany. 

Zabieg ten nie powoduje powstawania no-

wych odrostów, a roślina po wydaniu na-

sion obumiera.

Sytuacja jest złożona także w przypadku 

inwazyjnych drzew i krzewów – i tu, samo ścię-

cie okazu w wielu wypadkach nie wystarcza. 

Takie gatunki, jak czeremcha amerykańska 

czy robinia akacjowa, tworzą liczne odrosty 

korzeniowe jeszcze przez wiele lat po ścięciu 

drzewa. Skutecznym zabiegiem jest usuwa-

nie całej karpiny (pozostały po ścięciu pień 
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Rudbekia naga
(Rudbeckia laciniata)

Rudbekia naga
(Rudbeckia laciniata)

Rudbekia naga tworzy zwarte płaty, 
głównie nad brzegami rzek –
fragment doliny Stobrawy pod Wołczynem

Rudbekia naga tworzy zwarte płaty, 
głównie nad brzegami rzek –
fragment doliny Stobrawy pod Wołczynem
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i korzenie). Jednak do tego zabiegu potrzebny 

jest ciężki sprzęt – straty, jakie powoduje jego 

użycie w ekosystemach leśnych, wydają się 

jednak niewspółmierne do zysków. 

Z punktu widzenia ochrony przyrody po-

cieszający jest wspomniany wyżej fakt, że ob-

szary o dobrze zachowanej różnorodności ga-

tunkowej są w mniejszym stopniu narażone na 

osiedlanie się gatunków inwazyjnych. W tych 

miejscach działania skierowane w głównej 

mierze na zachowanie bioróżnorodności są jak 

najbardziej słuszne. O ile więc, na wszystkich 

obszarach zwalczanie gatunków szczególnie 

uciążliwych może okazać się walką z wia-

trakami, to na obszarach o dużych walorach 

przyrodniczych, jest ono ze wszech miar uza-

sadnione. Na obecnym etapie wiedzy wydaje 

się, że najgorszym wyjściem, jakie możemy 

wybrać, jest pozostawienie gatunków inwa-

zyjnych samym sobie – w ten sposób przy-

zwalamy na powstawanie coraz większych 

powierzchni dostarczających coraz większej 

liczby nasion. Decydując się jednak na pod-

jęcie działań na określonym obszarze, warto 

zastanowić się nad priorytetami. 

Po pierwsze świadomość... 

W naszym kraju problem gatunków in-

wazyjnych właściwie nie istnieje. W prasie 

codziennej czy w innych środkach maso-

wego przekazu sporadycznie wspomina się 

o zagrożeniu, ale to zdecydowanie za mało, 

żeby przeciętny obywatel uświadomił sobie 

również własną rolę w procesie inwazji ga-

tunków obcych. Podczas gdy nasi najbliż-

si sąsiedzi na południu i zachodzie tworzą 

specjalne grupy robocze i zdobywają środ-

ki na akcje edukacyjne i zwalczanie najbar-

dziej groźnych gatunków, u nas ciągle są to 

odosobnione, krótkotrwałe inicjatywy na lo-

kalną skalę. Główna przyczyna tkwi w bra-

ku świadomości zagrożenia, jakie powodują 

organizmy inwazyjne oraz w prawnych uwa-

runkowaniach. W naszym prawodawstwie, 

mimo, że jest zapis o zakazie 

wprowadzania gatunków ob-

cych, nie ma służb egzekwu-

jących te przepisy. 

Duża część gatunków inwa-

zyjnych to rośliny sprowadzone 

w przeszłości, ze względu na 

walory dekoracyjne, do ogro-

dów botanicznych i ogródków 

przydomowych. Również wśród 

współczesnych amatorów ogrod-

nictwa nie brak takich, którzy 

np. w imię zaskoczenia sąsia-

dów sprowadzają z zagranicy 

ciągle nowe rośliny, których 

możliwości zadomowienia 

się poza uprawą trudno prze-

widzieć. Dlatego już na etapie 

dopuszczenia rośliny do ob-

rotu w handlu powinna być 

przeprowadzona selekcja pod 

tym kątem. Sami przed posa-

dzeniem nowej rośliny może-

my sprawdzić ją pod względem właściwości 

inwazyjnych. Obecnie możliwość taką dają 

różnego rodzaju internetowe bazy danych. 

Do pewnego stopnia skutecznym działaniem 

na „domową skalę” jest również dbałość, aby 

części uprawianych roślin nie wydostawały 

się poza nasz ogród – założenie składowiska 

odpadów organicznych może przynieść ko-

rzyści nie tylko w postaci kompostu. 

Zagadnienie to dotyczy również, a może 

jeszcze bardziej, gatunków, które planuje się 

wprowadzić w najbliższym czasie, nawet na 

masową skalę do uprawy jako rośliny ener-

getyczne. Wśród roślin, które bierze się pod 

uwagę, są m.in. rdestowce (!). Bez odgórnych 

decyzji możemy już wkrótce mieć sytuację, 

w której przyrodnicy będą wszelkimi sposo-

bami chronić pozostałości nieopanowanych 

przez gatunki inwazyjne ekosystemów, a inne 

gremia będą czerpały zyski z propagowania 

i uprawy tychże roślin. 

DR ZYGMUNT DAJDOK
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Kwiatostany robinii akacjowej
(Robinia pseudoacacia)
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Młody okaz rdestowca 
ostrokończystego
(Reynoutria japonica)
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ostrokończystego
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Państwowa Rada Ochrony Przyrody
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STANOWISKO
w sprawie kryzysu w ochronie przyrody w Polsce

Bardzo zaniepokojeni postępującą degradacją dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju oraz negatywnymi zjawiska-
mi w organizacyjno-prawnym stanie ochrony przyrody, zwracamy się z apelem do polskiego Rządu oraz społeczeństwa, 
o podjęcie wspólnych, energicznych działań na rzecz zmiany tego stanu.

Od czasów transformacji ustrojowej podejście do zagadnień ochrony środowiska uległo w Polsce poprawie. Dzięki zastoso-

waniu kompleksu rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych i edukacyjnych, a także w wyniku działania praw rynku, 

które wyeliminowały część największych źródeł zanieczyszczeń, wiele elementów środowiska życia człowieka ulega stopniowej 

poprawie. Tempo tych zmian jest różne w poszczególnych dziedzinach i regionach. Zróżnicowanie to zależy m.in. od aktywności 

organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz pojedynczych osób. Niestety, ów pozytywny trend 

nie obejmuje bardzo ważnego działu ochrony środowiska, jakim jest ochrona przyrody.

W naszym kraju następuje szybkie ubożenie zasobów przyrodniczych. Wyraża się to zmniejszaniem liczebności i zasięgów 

populacji, wymieraniem gatunków, zanikaniem i degradacją cennych siedlisk, dewastacją skarbów przyrody nieożywionej oraz 

walorów krajobrazowych. Rozwój gospodarczy nie może przebiegać bez poszanowania dziedzictwa przyrodniczego.

Za szczególnie ważne problemy Państwowa Rada Ochrony Przyrody uznaje:

– złą organizację sytemu ochrony przyrody;

– blokady prawno-organizacyjne, paraliżujące działania ochronne;

– niedostateczne postępy we wdrażaniu sieci Natura 2000;

– ignorowanie potrzeb ochrony przyrody w rozwoju gospodarczym;

– niewystarczające finansowanie ochrony przyrody;

– niedostateczną edukację przyrodniczą społeczeństwa.

Większość problemów można pokonać lub znacząco zredukować – czasami niewielkim nakładem sił i środków. Państwowa 

Rada Ochrony Przyrody opracowuje listę najważniejszych problemów ochrony przyrody, którą przedstawi władzom Państwa 

i społeczeństwu.

Z przykrością stwierdzamy, że ostatnich kilkanaście lat to dla ochrony przyrody czas w znacznej części stracony. Kolejne rządy 

deklarują u progu swych kadencji chęć rozwiązania przynajmniej części tych problemów, tymczasem w rzeczywistości niewiele 

się zmienia. Jedyną istotną, pozytywną zmianą jest wejście w Polsce w życie przepisów Unii Europejskiej, dotyczących ochrony 

przyrody. Niestety – z ich wdrożeniem i przestrzeganiem Polska ma największe problemy spośród wszystkich państw Unii, a obec-

na polityka sprawia, że nasz kraj jest postrzegany jako lider antyprzyrodniczych dążeń w europejskiej polityce. Ochrona przyrody 

w Polsce nie ma silnej, apolitycznej podstawy instytucjonalnej. Władze rządowe i samorządowe z przyczyn politycznych zdecy-

dowanie przedkładają interesy gospodarcze nad przyrodnicze – czasem także z naruszeniem prawa polskiego i unijnego. 

Polska jest dumna ze swojej przyrody oraz pięknej, długiej tradycji jej ochrony. Tradycja nie zastąpi jednak działania. Obec-

na stagnacja dłużej trwać nie może! Wszyscy powinniśmy podjąć działania, aby proces niszczenia naszej przyrody zatrzymać 

i odwrócić.

Najwyższy czas dokonać zasadniczej reformy systemu ochrony przyrody w Polsce, wykorzystując do tego współczesną wie-

dzę, adekwatne środki, najlepsze kadry, skuteczne prawo, wszelkie dostępne zasoby organizacyjne i zaangażowanie całego społe-

czeństwa. Państwowa Rada Ochrony Przyrody deklaruje, że będzie nieustępliwie przypominać o istniejących problemach i dzia-

łać na rzecz ich rozwiązania.
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W  moje wspomnienia wkradają się fragmenty rozmowy prowa-

dzonej przez telefon komórkowy. Jadące ze mną towarzystwo 

informuje kogoś o naszym aktualnym „położeniu geograficznym” 

i prawdopodobnym czasie dotarcia do celu. Przyjaciele, do których 

jedziemy są bardzo nowocześni i posługują się w podróży GPS-em. 

Wiedząc, że my jedziemy bazując na mapie i własnej orientacji, za-

dzwonili, żeby sprawdzić, jak nam się jedzie. Oni chcą precyzyjnie 

znać czas oczekiwania, zaś osoba z naszej strony połączenia życzli-

wie docieka, czy przypadkiem nie trzeba im po drodze coś załatwić, 

kupić, sprawdzić itp. Tamci kolejny raz pytają, czy na pewno znamy 

drogę, a Ci z kolei upewniają się, czy najlepiej skręcić zaraz „za nie-

bieskim mostkiem”. Drogę znam dobrze, więc wtrącam się z sugestią, 

żeby może lepiej wyłączyć tę komórkę, „bo pszczoły nie trafią do uli”. 

Reakcją jest moment zaskoczenia, a zaraz potem wielkie ożywienie: 

„Ty ekologu, czy to prawda, co piszą o pszczołach i komórkach?”

A ja nie wiem, czy to prawda, bo wiem tyle, ile na ten temat prze-

czytałam plus to, co podpowiada mi zdrowy rozsądek i intuicja. Prze-

czytałam, że pszczół ubywa, że jest duże poruszenie i niepokój wśród 

pszczelarzy i nie tylko pszczelarzy. Intuicja podpowiada mi, że jest to 

całkiem prawdopodobne, a pewność mam co do tego, że nadużywamy 

nie tylko alkoholu i innych używek, ale i komórek. W czasopismach 

medycznych nie trudno natknąć się na artykuły rozwijające przed nami 

wizję nie tylko głuchych pokoleń, ale i wcześnie starzejących się mó-

zgów na skutek degeneracji neuronów, poddanych działaniu telefonów 

komórkowych. Ale to dotyczy nas ludzi, którzy „sami sobie” los gotują. 

Pytanie, które właśnie padło, dotyczy pszczół. Czy tylko pszczół?

Od istnienia, zdrowia i sprawności tych pracowitych owadów zależy 

nie tylko zapylanie roślin i zbiory miodu. Jesteśmy z pszczołami zwią-

zani bardziej niż się komukolwiek wydaje. Nawet Albert Einstein, któ-

ry już lata temu pouczał, że bez pszczół możemy sobie pożyć najwyżej 

cztery lata, a potem dopadnie nas głód, też wszystkiego o pszczołach 

nie wiedział. Większość doniesień na temat CCD (Colony Collapse 

Disorder, co w wolnym tłumaczeniu należy rozumieć jako „masowe 

wymieranie pszczół”) odwołuje się do mądrości Einsteina, ale jego 

geniusz pszczelej nawigacji w żaden sposób już nie pomoże.

Jeśli dzisiejsze spekulacje okażą się prawdą, jeśli faktycznie przy-

czyną CCD są komórki, GPS i inne cudeńka nowoczesnych tech-

nologii, to światu potrzebny jest nowy geniusz albo... „genuś”. Ten 

pierwszy do wygenerowania antidotum na generowane przez nas 

niebezpieczeństwo, ten drugi może tak zmieni pszczołę, że np. utraci 

ona potrzebę wracania do domu. Może ten pierwszy wymyśli jakieś 

chipy, dające pszczelarzom możliwość „namierzenia” zabłąkanych 

pszczół, a ten drugi spowoduje, że pszczoła już sama z siebie bę-

dzie mieć jakieś tarcze antykomórkowe, dzięki którym przebije się 

przez gąszcz sms-sów. Kto wie, czy rzepak (poprawna nazwa to: 

kapusta rzepak), który jak uczy genetyka, powstał ze skrzyżowania 

kapusty polnej z kapustą warzywną, znowu się nie skrzyżuje z ja-

kąś inną kapustą i nie będzie doskonalszy o zdolność obchodzenia 

się w rozwoju bez pszczoły?

Może zdarzyć się jeszcze inaczej. Kapusta rzepak, czyli rzepak, 

pod wpływem najgenialniejszych osiągnięć technologii elektronicznej, 

już bez pomocy innej kapusty, sobie poradzi i sam zmutuje. Możliwe, 

że ubocznym efektem mutacji będzie zwiększona zawartość oleju, na 

dodatek gotowego do tankowania. Bo ten współczesny, co prawda 

też oleisty i głównie w tym celu uprawiany, w prosty sposób przy-

datny jest głównie dla potrzeb spożywczych. I aczkolwiek pierwszy 

zbudowany silnik Diesla był napędzany właśnie olejem roślinnym, 

to szersze zastosowanie oleju rzepakowego w motoryzacji wymaga 

modyfikacji pojazdów i różnych innych zabiegów, także politycznych. 

Ta dziedzina „rzepakologii” rozwija się, jak usłyszałam kiedyś w ra-

dio, „równolegle do wahań na petrorynku”. Od siebie bym dodała, że 

również nie całkiem apolityczna inżynieria genetyczna też może do-

łożyć swoje trzy grosze (oczywiście nie mam na myśli ceny baryłki). 

Jak się uprze, to tak zamiesza w DNA, że połączy w jedno i rzepak, 

i pszczołę i, co nie daj Boże, miód z olejem napędowym! Całe szczę-

ście, że już tego nie doczekam. Chyba, że podstępnie, najnowsza tech-

nologia wszczepi mi jakiś chip z przedłużaczem życia. To już chyba 

lepiej, żeby taka przygoda zdarzyła się zabłąkanej pszczole.

DR MARIA KUŹNIARZ

Dłuuuugi weekend. W dobrym towarzystwie trzęsę się samochodem po dolnośląskich drogach. Wokół szaleje wio-

sna, która przyszła chyba na krótko, bo jakby w pośpiechu kwieci wszystko równocześnie. Kwitną bzy i kasztanow-

ce, konwalie i orliki, a na polach gdzieniegdzie już czerwienią się maki. Jakby lato poganiało wiosnę, by sobie już 

poszła. W barwach dominuje świeża, jeszcze czysta zieleń oraz żółć. Pola rzepaku. Ze skupieniem prowadzę samo-

chód, chociaż wzrok co rusz ucieka w ich stronę. Przypomina mi się zapierający dech w piersiach widok tych upraw 

z góry, z samolotu: żółto-zielona kratka z pasmami dróg i cieków wodnych.

MARIA KUŹNIARZ

Pszczoły i komórki
w rzepakowym oleju



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. 0-601 866 914

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. 0-71 330 30 50

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, wtorki i czwartki

w godzinach od 1630 do 1930
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