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Polityka ekologiczna państwa 

i strategia rozwoju kraju

Bardzo ważne są więc zapisane w do-

kumentach strategicznych priorytety odno-

szące się do rozwoju gospodarki, rolnictwa 

z uwzględnieniem zadań ochrony środowi-

ska, traktowanych równorzędnie. Tymczasem 

przyjęte dokumenty strategiczne oraz sposób 

ich tworzenia wskazują na potrzebę dalszego 

ich przedyskutowania i wprowadzenia takich 

zmian, które pozwalałyby na zgodny z Kon-

stytucją RP zrównoważony rozwój Polski.

29 listopada 2006 Rząd przyjął projekt 

pt. „Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–

2015” (SRK), który opracowało Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, a w sierpniu 2006 

Ministerstwo Środowiska opublikowało pro-

jekt pt. „Polityka ekologiczna państwa na lata 

2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2011–2014”.

Pierwszy dokument (SRK), po przyjęciu 

przez rząd, poddano konsultacjom społecznym. 

Ministerstwo nie miało więc rozeznania ani 

możliwości uwzględnienia uwag, które mogły 

być zgłoszone, gdyby przestrzegano zasady 

konsultowania projektu dokumentu przed jego 

opublikowaniem. Strategia będzie pełniła rolę 

dokumentu źródłowego, w którym określone 

są cele i priorytety rozwoju oraz sposoby jak 

ten rozwój realizować. Jest to więc nadrzęd-

ny dokument dla wojewódzkich i resortowych 

strategii i programów rozwoju.

Pominięte założenia zrównoważonego 

rozwoju

Strategia dotyczy głównie rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego, zupełnie pomija zaś 

zawartą w Konstytucji RP zasadę zrówno-

ważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój 

oznacza przecież równorzędne traktowanie 

rozwoju społecznego, gospodarczego i ekolo-

gicznego. W „Strategii ...” brakuje odniesienia 

do trwałości rozwoju, społecznej sprawiedli-

wości, racjonalnej gospodarki zasobami geo-

logicznym i przyrodniczymi, uwzględniającej 

potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń. Takie 

pojęcia zostały ujęte w Polityce Ekologicznej 

Państwa w roku 2000: „Podstawowym zało-

żeniem zrównoważonego rozwoju jest takie 

prowadzenie polityki i działań w poszczegól-

nych sektorach gospodarki i życia społeczne-

go, aby zachować zasoby i walory środowiska 

w stanie zapewniającym trwałe, niedoznające 

uszczerbku, możliwości korzystania z nich za-

równo przez obecne, jaki i przyszłe pokolenia, 

oraz naturalnej różnorodności biologicznej na 

poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, 

geostrukturalnym i genowym”. Tymczasem 

tak ważna problematyka przyrodnicza nie zo-

stała ujęta wśród sześciu, przedstawionych 

poniżej priorytetów SRK:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyj-

ności gospodarki.

2. Poprawa stanu infrastruktury technicz-

nej i społecznej.

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienia 

jego jakości.

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty spo-

łecznej i jej bezpieczeństwa.

5. Rozwój obszarów wiejskich.

6. Rozwój regionalny i podniesienie spój-

ności terytorialnej.

Konieczne jest więc uzupełnienie ich 

o założenia zrównoważonego rozwoju ze 

wskazaniem na warunki środowiskowe 

w priorytecie 1, dotyczącym wzrostu kon-

kurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

oraz w priorytecie 5, dotyczącym rozwoju 

obszarów wiejskich o programy rolno-śro-

dowiskowe UE, które zostały kompletnie 

pominięte (Kozłowski 2006b). Zostały na-

tomiast ujęte w Programie Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013, 

który 24 lipca 2007 r. przyjęła Komisja Eu-

ropejska. Pomimo, że negocjacje trwały od 

początku roku 2006, ich ustalenia nie zna-

lazły odbicia w SRK. Europejski program 

obszarów rolno-środowiskowych jest tym, 

co Polsce szczególnie odpowiada. Pozwoli 

bowiem zachować naszą różnorodność bio-

logiczną i rozwijać równocześnie efektyw-

ną gospodarkę rolną. Na zachodzie właśnie 

odchodzi się od dotowania produkcji, które 

doprowadziło do rozwoju ogromnych upraw 

monokulturowych kosztem środowiska przy-

rodniczego. Nie powinniśmy więc powielać 

tego błędu i chronić to, co na zachodzie z ta-

kim trudem jest odtwarzane.

O kierunku rozwoju kraju przesądzają przyjęte przez konstytucyjne jego organy dokumenty strategiczne. Określają 

one główne cele i horyzonty czasowe dla ich osiągnięcia, ale także warunki życia ludzi i stan środowiska przyrodni-

czego. Od stanu środowiska zależy bowiem jakość życia ludności oraz możliwości rozwoju kraju oparte na wykorzy-

staniu zasobów geologicznych, przyrodniczych, położenia geograficznego, warunków klimatycznych, a także zobo-

wiązań Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie wobec Unii Europejskiej, w której już od paru lat jesteśmy.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Brak korelacji pomiędzy 

strategią rozwoju kraju 

a strategiami branżowymi

Konieczne jest wprowadzenie poprawek 

do strategii już przyjętych oraz określenie 

zadań dla strategii, które powstaną w przy-

szłości. Strategia rozwoju kraju powinna być 

bowiem nadrzędną w stosunku do dokumen-

tów branżowych. Dotychczas przyjęto dwie 

strategie:

– „Krajową strategię ochrony i umiarko-

wanego użytkowania różnorodności biologicz-

nej wraz z programem działania na lata 2003 

–2006” (2003). Jej realizacja nie przebiega 

zadawalająco i konieczne jest opracowanie 

programu działań do roku 2015, co dotychczas 

nie zostało zrobione. Brak konkretnych zapi-

sów powoduje, że różnorodność biologiczna 

jest zagrożona, gdyż brak jest narzędzia jej 

skutecznej ochrony.

– „Krajowa strategia gospodarki wod-

nej” (2006). Brak korelacji z SRK, gdzie 

w ogóle nie ujęto gospodarki wodami pod-

ziemnymi i powierzchniowymi. Nie ma też 

nawiązania do unijnej Dyrektywy Wodnej 

(Kozłowski 2006b). Założenia europejskiej 

polityki wodnej zakładają przejście na sys-

tem zlewniowy w zakresie projektowania, 

zarządzania i finansowania. Celem głównym 

jest osiągnięcie w roku 2015 dobrego stanu 

wód powierzchniowych, a na razie niewiele 

wskazuje, że uda się to w założonym czasie 

osiągnąć. Zadanie jest trudne i wymagające 

dużych nakładów finansowych. Konieczne 

jest też ustalenie hierarchii ważności i pilno-

ści inwestycji w gospodarce wodnej.

Konieczne jest pilne ograniczenie strategii 

ochrony przyrody. Mówi się coraz częściej, 

że powinna powstać strategia ochrony kra-

jobrazu, by ratować co się jeszcze da z tak 

bardzo zagrożonych antropopresją polskich 

krajobrazów i nie popełniać więcej błędów 

dotychczasowych.

Natura 2000 – 

czy zapłacimy za opóźnienia?

Osobnym problemem jest realizacja po-

stanowień Dyrektyw „ptasiej” i „środowisko-

wej” oraz tworzenie Europejskiej Sieci Eko-

logicznej Natura 2000. Uchylanie się od jej 

tworzenia spowodowało, że Komisja Europej-

ska rozpoczęła kroki prawne do postawienia 

Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości. 

Może to grozić nałożeniem kar finansowych 

i wstrzymaniem dotacji UE, także na budo-

wę dróg i autostrad.

Gdzie programy ponadwojewódzkie?

W przedstawionej polityce regionalnej 

brak jest określenia strategii ponadwojewódz-

kich, które powinny mieć kierownictwo za-

pewniające realizację celów, dla których je 

sformułowano. Chodzi tu o „Zielone Płuca 

Polski”, Karpaty czy Zlewnie Odry i Wisły. 

Brakuje odniesienia do podpisanej Konwencji 

Karpackiej i Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Brakuje ich też w Programie Operacyjnym 

„Infrastruktura i Środowisko”. Inne proble-

my, które nie mieszczą się w strategiach wo-

jewódzkich, to budowa szybkiej kolei, auto-

strad i związane z tym korytarze o znaczeniu 

międzynarodowym, ewentualnie budowa du-

żego międzynarodowego lotniska (Kozłowski 

2006b). Brak jest przeglądu zobowiązań wy-

nikających z podpisanych konwencji i przy-

jęcia dyrektyw unijnych. Konieczne jest też 

zwrócenie uwagi, by wojewódzkie strategie 

rozwoju były oparte na rzetelnej analizie po-

siadanych zasobów przyrody, których zago-

spodarowanie powinno odbywać się zgod-

nie z założeniami zrównoważonego rozwoju. 

Narzucone odgórnie potrzeby prowadzą do 

nieracjonalnej gospodarki i pogłębiania się 

rozbieżności pomiędzy wymaganiami (pla-

nami) a możliwościami.

Przestrzeń ekologiczna – 

terra incognita?

Na wyższych uczelniach coraz częściej 

używa się pojęcia „przestrzeń ekologiczna”. 

Ale o tej przestrzeni we wspomnianych strate-

giach nie ma ani słowa. Pojęcia tego użyto po 

raz pierwszy oficjalnie w roku 1987, podczas 

tworzenia „Planu działań na rzecz ekorozwoju 

Holandii”. Jest ono coraz bardziej upowszech-

niane na świecie poprzez nowy „Program na 

rzecz zrównoważonych społeczeństw”, który 

realizuje międzynarodowy zespół Przyjaciół 

Ziemi. Nad podstawami naukowymi praco-

wał Instytut Klimatu, Środowiska i Energii 

w Wuppertalu (Niemcy). Wg sformułowania 

podanego przez Carleya i Spapensa w roku 

2000, „przestrzeń ekologiczna jest to całko-

wita ilość energii nieodnawialnej, zasobów 

ziemi, wód, drewna i innych zasobów, któ-

re można wykorzystać w skali globalnej lub 

regionalnej:

– nie powodując strat ekologicznych,

– nie naruszając praw przyszłych po-

koleń,

– w sposób zapewniający równe prawa do 

korzystania z zasobów i jakości życia wszyst-

kim narodom świata.

Podejście oparte na przestrzeni ekologicz-

nej wynika z ilościowej i jakościowej oceny 

zakresu zrównoważonego wykorzystania za-

Majestat Tatr jest symbolem 
największych wartości polskiej przyrody

Majestat Tatr jest symbolem 
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sobów na poziomie krajowym w porównaniu 

ze „sprawiedliwym udziałem” danego kraju 

w skali globalnej lub regionalnej oraz polityką 

i zmianami systemów wartości zmierzającymi 

do zapewnienia rozwoju w oparciu o wspo-

mniany sprawiedliwy udział bez utraty dobrej 

jakości życia”(Carley, Spapens 2000).

Dla realizacji tego celu „sprawiedliwy 

udział” powinien opierać się na trzech za-

sadach:

– potrzeby wymiernego postępu w kierun-

ku zrównoważonej produkcji i konsumpcji,

– zrównoważonych szans rozwoju dla 

wszystkich krajów,

– ogólnej jakości życia zamiast mate-

rializmu, przyjętej jako wiodące założenie 

polityki społecznej i systemu wartości (Ko-

złowski 2005).

Koncepcja przestrzeni ekologicznej jest 

podstawą dla sporządzenia realnego bilansu 

posiadanych zasobów i możliwości rozwoju 

opartego na ich wykorzystaniu. O przestrzeni 

ekologicznej mówi się w wielu krajach, a Da-

nia przyjęła koncepcję przestrzeni ekologicz-

nej jako podstawę rozwoju kraju. Konieczna 

jest więc rzetelna dyskusja i określenie prze-

strzeni ekologicznej dla Polski.

Generalne uwagi do „Strategii ...”

Aby Strategia spełniała oczekiwania i sta-

nowiła „strategię matkę” dla strategii woje-

wódzkich, konieczna jest jej korekta i mające 

na celu uwzględnienie:

– odniesienia do „Strategii zrównoważone-

go rozwoju Unii Europejskiej” z roku 2001,

– uwzględnienie zobowiązań Polski, wyni-

kających z Traktatu Akcesyjnego z UE i pod-

pisanych zobowiązań międzynarodowych,

– uwzględnienie ponadwojewódzkich po-

lityk regionalnych,

– przyjęcie przestrzeni ekologicznej 

jako podstawy dla tworzenia strategii roz-

woju kraju.

Z dużym prawdopodobieństwem można 

przyjąć, że okaże się, że przekraczamy znacz-

nie możliwe do wykorzystania ramy przestrze-

ni ekologicznej i zawłaszczając środowisko 

i jego zasoby należne przyszłym pokoleniom, 

zaciągamy środowiskowy kredyt między po-

koleniami. Tego jutro nie zmienimy, ale warto 

wiedzieć o ile przekroczyliśmy ramy tej prze-

strzeni i co trzeba zrobić, by w przewidywal-

nym horyzoncie czasowym osiągnąć poziom 

gospodarowania zgodny z konstytucyjną za-

sadą zrównoważonego rozwoju.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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E
razm z Rotterdamu, wielki książe stu-

diów humanistycznych, na początku XVI 

wieku w swej „Pochwale głupoty” pisał tak: 

„(...) Jak zatem te nauki są szczęśliwsze, któ-

re głupstwa są bliższe, tak najszczęśliwsi są 

ci, którzy mogli z nauką w ogóle nic mieć 

do czynienia, a tylko iść za naturą, w której 

żadnej nie masz braków, dopóki nie chcemy 

przeskakiwać granic tego, co człowiekowi pi-

sane”. „(...) Jakżeż więc, czy nie widzicie, że 

z wszystkich innych stworzeń te żyją najszczę-

śliwiej, którym jak najzupełniej obca jakakol-

wiek nauka i których nie prowadzi żaden na-

uczyciel prócz natury”. „(...) Jak więc wśród 

ludzi najdalsi od szczęśliwości są ci, którzy 

do mądrości się garną – podwójnie głupi, sko-

ro urodziwszy się ludźmi, zapominają jednak 

o tym, kim są, i o bytowanie bogów nieśmier-

telnych się kusząc za przykładem Gigantów 

wydają wojnę naturze przy pomocy nauk, niby 

maszyn wojennych, z nią walcząc (...)”.

Według raportu Międzynarodowego Insty-

tutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych 

(ISAAA) w 2006 roku uprawa roślin transge-

nicznych (GMO) na świecie zajmowała 102 

mln hektarów, a 10,3 mln „GMO-rolników” 

uprawiało te rośliny w 22 krajach. Według 

danych z 2006 roku w produkcji komercyj-
nej wyróżnia się cztery podstawowe gatun-
ki roślin: soja (około 57% „gen-powierzch-

ni”), kukurydza (około 25%), bawełna (około 

13%) oraz rzepak (około 5%). W Iranie, na 

powierzchni mniejszej niż 50 tys. ha, upra-

wiany był również transgeniczny ryż.

Okazuje się, że to nie jest wszystko. Nale-

ży wiedzieć, że „GMO-świat” to także:

– ziemniaki, które zawierają mniejszą 

ilość glikoalkaloidów (substancji szkodli-

wych dla człowieka, występujących w su-

rowych ziemniakach); które mają wprowa-

dzony gen odpowiedzialny za wytwarzanie 

taumatyny (słodkiego białka) – stąd ich na-

zwa: „słodkie ziemniaki”; w których wystę-

Kim są ludzie, którzy dzisiaj wydają wojnę Naturze, walczą z Nią w imię Jej naprawy i przekraczają granicę tego, 

co „człowiekowi pisane”? Czy organizmy genetycznie zmodyfikowane poprawią Naturę? Czy przeszło 10 lat uprawy 

transgenicznych roślin rolniczych oraz przekroczenie progu 100 mln ha na świecie poprawiło stan środowiska, zwięk-

szyło dochody rolników, polepszyło zdrowie konsumenta, czy może zmniejszyło głód w krajach Trzeciego Świata?

ROMAN A. ŚNIADY, ŁUKASZ WOLSKI

RZECZo genetycznie
zmodyfikowanych organizmach

Tab. 1.  Powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w roku 2006
(źródło: http://www.isaaa.org/)

Lp. Kraj
Powierzchnia upraw 

roślin GMO
[mln ha]

Główne rośliny uprawne

1 USA 54,6 soja, kukurydza, bawełna, rzepak, papaja, lucerna

2 Argentyna 18,0 soja, kukurydza, bawełna

3 Brazylia 11,5 soja, bawełna

4 Kanada 6,1 rzepak, kukurydza, soja

5 Indie 3,8 bawełna

6 Chiny 3,5 bawełna

7 Paragwaj 2,0 soja

8 RPA 1,4 kukurydza, soja, bawełna

9 Urugwaj 0,4 soja, kukurydza

10 Filipiny 0,2 kukurydza

11 Australia 0,2 soja

12 Rumunia 0,1 soja

13 Meksyk 0,1 bawełna, soja

14 Hiszpania 0,1 kukurydza

15 Kolumbia <0,1 bawełna

16 Francja <0,1 kukurydza

17 Iran <0,1 ryż

18 Honduras <0,1 kukurydza

19 Czechy <0,1 kukurydza

20 Portugalia <0,1 kukurydza

21 Niemcy <0,1 kukurydza

22 Słowacja <0,1 kukurydza
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pują geny żab, jakie mają chronić ziemniaki 

przed szeregiem chorób;

– truskawki – „mutanty”, które zawie-

rają wyższą słodkość owoców, cechują się 

spowolnionym dojrzewaniem albo odpor-

nością na mróz;

– pszenica posiadająca większą zawar-

tość glutenu, co ma powodować lepszą ja-

kość mąki;

– banany odporne za wirusy i grzyby, 

którymi są porażane na skutek uszkodzeń 

w czasie transportu;

– goździki – kwiaty o błękitnej oraz fiołko-

wej barwie płatków, odporności na herbicydy 

oraz dłuższej żywotności po ścięciu;

– drzewa i krzewy – głównie topole 

i świerki;

– krowy, kozy, owce – wytwarzanie ra-

zem z mlekiem odpowiednio zmienionych 

białek, np.: antytrombina (poprawa krzepli-

wości krwi), antytrypsyna (leczenie rozedmy 

płuc), erytropoetyna – (leczenie anemii);

– buhaje zawierające gen odpowiedzialny 

na produkcję laktoferyny – białka, którego 

preparaty stosuje się m.in. u osób z niedo-

borami żelaza;

– kozy, z mleka których uzyskać można 

włókno podobne do włókien pajęczych;

– owce posiadające niekurczącą się w pra-

niu i toksyczną dla moli wełnę;

– koty z niealergizującą sierścią;

– fosforyzujące rybki akwariowe i świn-

ki morskie;

– kury znoszące jaja, które zawierają biał-

ka wchodzące w skład leków wykorzystywa-

nych w terapii antynowotworowej;

– komary, które nie są zdolne do przenosze-

nia malarii (http://www. biotechnolog.pl/).

W
śród najważniejszych typów mody-

fikacji GMO można wyróżnić: od-

porność na herbicydy; na choroby grzybowe, 

wirusowe i bakteryjne; odporność na szkodniki 

(zwłaszcza owady); odporność na niekorzystne 

warunki środowiska oraz poprawa cech jako-

ściowych oraz użytkowych roślin i zwierząt 

(Śniady, Wolski 2006, 2007). „GMO-świat” 

– wbrew naszej woli – powoli roztacza się wo-

kół nas, a przecież już wiadomo, że:

– modyfikacje genetyczne nie przyczy-

niły się do zmniejszenia ilości stosowanych 

herbicydów;

– dochodzi na dużą skalę do krzyżowania 

między roślinami transgenicznymi a konwen-

cjonalnymi (pyłki roślin GM są przenoszone 

przez wiatr, owady, ludzi na sąsiednie upra-

wy i nie sposób temu zapobiec; pola rolni-

ków tradycyjnych i ekologicznych sąsiadujące 

z uprawami GM mogą doświadczyć skażenia 

i rolnicy nie będą mogli sprzedawać swoich 

produktów jako wolnych od GM);

– dowody zebrane w ostatnich latach wy-

kazują, że wysokość plonów bynajmniej nie 

wzrosła (rolnicy, którzy kupują materiał siewny 

GM, uzależniają się od chemicznych korporacji, 

GMO są patentowane i materiał siewny trzeba 

kupować co roku; zysk wynikający z upraw 

GMO trafia w dużej części do producentów 

nasion/ziarna objętych patentem);

– GMO zamiast przyczyniać się do roz-

wiązania problemu głodu, dodatkowo powo-

dują jego pogłębienie (rzeczywisty problem 

nie tkwi w braku żywności – jest nadproduk-

cja i żywność jest niszczona – lecz w niewła-

ściwej jej dystrybucji);

– w rejonach turystycznych, gdzie będzie się 

uprawiało GMO, nastąpi spadek cen gruntów 

oraz spadek dochodów instytucji turystycz-

nych i zdrowotnych, samorządy będą zmuszo-

ne poświęcić większe środki na monitoring 

i zabezpieczenie żywności oraz sprawdzanie 

jej pod kątem niedozwolonej zawartości GMO 

(http://www.organicconsumers.org/; Śniady, 

Wolski 2006, 2007).

Mimo to, imperium GMO powiększa się 

z roku na rok, ale jak pokazuje historia, każ-

de imperium, które dbając tylko o swój inte-

res, a występując przeciwko Naturze i czło-

wiekowi, osiąga granicę, po przekroczeniu 

której, szybko się rozpada.

Papież Jan Paweł II w swojej encyklice 

Sollicitudo rei socialis napisał: „(...) Jeszcze 

raz staje się oczywiste, że rozwój, jego pla-

nowanie, użycie zasobów i sposób ich wyko-

rzystania nie mogą być odrywane od posza-

nowania wymogów moralnych. Jeden z nich 

niewątpliwie wyznacza ograniczenia użycia 

widzialnej natury. Panowanie, przekazane przez 

Stwórcę człowiekowi, nie oznacza władzy ab-

solutnej, nie może też być mowy o wolności 

‘używania’ lub dobrowolnego dysponowania 

rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku 

na człowieka przez samego Stwórcę i wyra-

żone w sposób symboliczny w zakazie ‘spo-

żywania owocu drzewa’ (por. Rdz 2, 16–17) 

jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej 

natury jesteśmy poddani prawom nie tylko 

biologicznym, ale także moralnym, których 

nie można bezkarnie przekraczać.”

I
mperium rośnie, bo na dzień dzisiejszy, jak 

mówi Joanna Miś, koordynatorka kampa-

nii Greenpeace Polska przeciwko GMO: „(...) 

firma, będąca wytwórcą roślin modyfikowa-

nych genetycznie, nie tylko dostaje pozwole-

nie na opracowanie i przeprowadzenie badań 

nad bezpieczeństwem własnego produktu, ale 

także na dokonanie analizy wyników tych 

badań. Brak niezależnych instytutów badaw-

czych, odpowiedzialnych za przeprowadze-

Ponad 50% kukurydzy 
uprawianej w USA
jest zmodyfikowana 
genetycznie

Ponad 50% kukurydzy 
uprawianej w USA
jest zmodyfikowana 
genetycznie
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nie takich testów pokazuje, że w strukturach 

unijnych brakuje należytych procedur oce-

ny bezpieczeństwa żywności. Obecnie zgoda 

na wprowadzenie danego produktu na rynek 

wydawana jest firmom praktycznie na ślepo, 

a konsumenci europejscy są notorycznie na-

rażeni na spożywanie szkodliwej żywności” 

(http://www.greenpeace.pl/).

Gdyby nie istniały organizacje pozarządowe 

w Polsce, to praktycznie przeciętny konsument, 

czytelnik prasy, oglądacz telewizji niewiele do-

wiedziałby się o zagrożeniach ze strony GMO. 

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Pol-

skiej Wsi (http://www.icppc.pl/) i Greenpeace 

Polska, a także Polski Klub Ekologiczny, In-

stytut na rzecz Ekorozwoju, Społeczny Instytut 

Ekologiczny oraz Międzywydziałowe Studenc-

kie Koło Naukowe Rolnictwa Ekologicznego 

„SIEWCA” (http://www.ekorolnictwo.pl/) robią 

dużo, żeby wiedza ludzi, a zwłaszcza polskich 

rolników o problemach związanych z GMO, 

była jak najszersza.

W książce pt. „Nasiona kłamstwa, czyli 

o łgarstwach przemysłu i rządów na temat żyw-

ności modyfikowanej genetycznie” (wydanie 

pierwsze w Polsce ukazało się w tym roku), 

na początku siódmego rozdziału pt.„Wojna 

z mediami”, jej autor Jeffrey M. Smith napi-

sał „Podejrzewam, że o rzeczach, o których 

przeczytaliście w tej książce dowiadujecie się 

po raz pierwszy. To nie przypadek. Wiele me-

diów z całego świata, a szczególnie w USA, 

od dawna jest celem intensywnej „kampanii 

biotechnologicznej” mającej na celu zwięk-

szenie poparcia dla GMO. Dlatego media tak 

rzadko donoszą o problemach z GMO zwią-

zanych, szczególnie tych dotyczących zdrowia 

konsumenta. Poniższe przykłady pokazują, 

jak manipuluje się opinią publiczną na temat 

modyfikowanej genetycznie żywności...”

Jakie są to przykłady, możemy się domyślić 

choćby na podstawie podtytułów tego rozdzia-

łu, m.in.: Walka z telewizją, Dławienie prasy, 

Niszczenie czasopism, Wstrzymywanie druku, 

czy też Zatajanie opinii naukowych. Czego się 

boi Imperium, czego się boją ponadnarodowe 

korporacje? Pytań można stawiać dużo!

Zespół badawczy pod kierownictwem pro-

fesora Gillesa Erica Seraliniego, z Uniwersytetu 

w Caen, opublikował w marcu 2007 r. analizę 

wyników badań „GM-kukurydzy” odpornej na 

herbicyd, przeprowadzonych przez „GMO-kon-

cern”. „GM-kukurydza” została dopuszczona 

do obrotu i konsumpcji na obszarze Unii Eu-

ropejskiej w 2004 roku. Analiza wykazała, że 

w nerkach i wątrobach szczurów, karmionych 

tą kukurydzą przez 90 dni, zaobserwowano 

objawy reakcji toksycznych. W analizie tej 

zaobserwowano 60 istotnych różnic w orga-

nizmach dwóch grup szczurów karmionych 

„GM-” i normalną kukurydzą. Francuscy ba-

dacze twierdzą, że konieczne są dalsze bada-

nia (http://www.greenpeace.pl/).

Mówi się, że genetycznie modyfikowa-

ne organizmy są bezpieczne, że nie należy 

się obawiać „GMO-rolnictwa”. Dlaczego za-

tem, obowiązująca obecnie ustawa o organi-

zmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 

22 czerwca z 2001 roku (Dz.U. nr 76, poz. 

811) oraz akty wykonawcze, są tak obszerne 

i tyle się mówi w nich o zagrożeniu ze strony 

GMO dla zdrowia ludzi lub środowiska?

J
eśli GMO są bezpieczne, to dlaczego 

kontrolę nad przestrzeganiem prze-

pisów tej ustawy sprawuje nie tylko Mini-

sterstwo Środowiska, ale także: Państwowa 

Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, Inspekcja Ochrony Środo-

wiska, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja 

Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

Inspekcja  Jakości Handlowej Artykułów Rol-

no-Spożywczych i organy administracji celnej 

w zakresie kontroli legalnego obrotu GMO. 

Dlaczego wśród członków aż 19-osobowej 

Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-do-

radczego – jest m.in. przedstawiciel ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz przedsta-

wiciel Ministra Obrony Narodowej.

W artykule 3 wymienionej ustawy poda-

na jest także definicja awarii, która mówi, że 

jest „to każdy przypadek niezamierzonego 

uwolnienia GMO w trakcie ich zamkniętego 

użycia, który może stanowić bezpośrednie lub 

opóźnione zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 

środowiska”. Projekt nowej ustawy „Prawo 

o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” 

to już gruba księga licząca 107 stron. Należy 

powiedzieć, że projekt ten niestety pozwa-

la już na uprawę GMO na polskich polach. 

Przecież nie to obiecywał nam polski rząd! 

Jak nawołują Jadwiga Łopata i Julian Rose 

z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Wsi 

Polskiej: „Musimy zjednoczyć nasze wysił-

ki, aby uświadomić Posłom i Senatorom, że 

dopuszczenie tej ustawy otworzy wrota dla 

inwazji GMO” (http://www.icppc.pl/).

Podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2007 

roku Rada Ministrów przyjęła ten projekt, do 

którego obecnie swoje zastrzeżenia przedsta-

wiła Komisja Europejska. 27 sierpnia 2007 r. 

przedstawiono Komisji Europejskiej opinię 

prawną profesora Ludwiga Krämera, która 

stwierdza, że projekt polskiej ustawy jest 

zgodny z prawem europejskim.

W opinii czytamy między innymi:

„(...) Prawo wspólnotowe nie nałożyło 

jak dotychczas na państwa członkowskie 

obowiązku stosowania określonej techno-

logii. (...) Do chwili obecnej WE nie próbo-

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n

Do roślin GMO należy także rzepak.
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czysty od modyfikacji genetycznych?..
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wała narzucać, w imię swobody przepływu 

towarów, korzystania z energii jądrowej lub 

jakiejkolwiek innej technologii.

Sytuacja przedstawia się inaczej w przy-

padku GMO. Tu WE próbuje zobligować pań-

stwa członkowskie, by dopuściły na swoim 

własnym terenie hodowlę pewnych roślin. 

A w przyszłości również istnienie pewnych 

zwierząt – jako jedyne uzasadnienie przywo-

łując zasadę swobodnego przypływu.

Jest to odstępstwo od podstawowych zasad, 

na których opiera się Unia Europejska, tym bar-

dziej szkodliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę, 

że GMO ingerują w problematykę życia. Pod-

stawową zasadą, na której opiera się Unia Eu-

ropejska i WE, jest to, że prawo decydowania 

o stosowaniu pewnych technologii na własnym 

terenie należy do państw członkowskich, nie 

do WE. Jeśli państwa członkowskie nie chcą 

stosować pewnych technologii – w tym techno-

logii modyfikującej istoty żywe – mają do tego 

pełne prawo. Art. 95 Traktatu WE nie zawie-

ra żadnych zapisów, które usprawiedliwiałoby 

odstępstwo od w/w podstawowych zasad Unii 

Europejskiej” (http://www.greenpeace.pl/).

Wkrótce (może zmieniony?) projekt usta-

wy „Prawo o organizmach genetycznie zmo-

dyfikowanych” zostanie przekazany do Par-

lamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 11–12 czerwca 2007 r. doszło do 

zamachu na rolnictwo ekologiczne w Unii Eu-

ropejskiej. Podczas posiedzenia Rady ds. Rol-

nictwa Unii Europejskiej ministrowie z Krajów 

UE (Polska głosowała za) przyjęli rozporzą-

dzenie, które dopuszcza próg zanieczyszczenia 

żywności ekologicznej składnikami produktów 

GMO na poziomie 0,9%, w przypadku, gdy jest 

ono „przypadkowe lub technicznie nieunik-

nione” (Rozporządzenie ma wejść w życie od 

1 stycznia 2009 r.). Organizacje ekologiczne 

działają jednak na rzecz obniżenia tego pro-

gu. Unia Europejska powinna wprowadzić jak 

najszybciej prawo chroniące rolnictwo ekolo-

giczne i konwencjonalne przed GMO. Obec-

nie żywność ekologiczna nie może zawierać 

GMO, a zasady produkcji w ekorolnictwie 

wyraźnie stwierdzają, że nie wolno stosować 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

i/lub jakichkolwiek produktów od nich pocho-

dzących – zgodnie z Rozporządzeniem 2092/

91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r.

Imperium GMO rozrasta się już nawet 

kosztem rolnictwa ekologicznego. Dzisiaj 

próg 0,9%, a jutro?

J
ak widzimy i jak możemy się domyślić, 

nie jest możliwe współistnienie obok 

siebie „GMO-rolnictwa”, rolnictwa konwen-

cjonalnego i rolnictwa ekologicznego. Nie jest 

możliwe współistnienie bez zanieczyszczenia 

produktów rolnych powstających na polach, 

obok których rosną rośliny transgeniczne. Mó-

wił o tym Percy Schmeiser – rolnik z Kanady, 

który uczestniczył w seminarium nt. „GMO 

w rolnictwie a prawa rolników” we Wrocławiu, 

które odbyło się w dniu 27 kwietnia br. Powie-

dział wtedy także, że pszczoły w Kanadzie 

i USA wymierają z nieznanego powodu. Na 

amerykańskim Wybrzeżu Zachodnim znik-

nęło bowiem prawie 60% populacji pszczół, 

a na Wybrzeżu Wschodnim i w Teksasie po-

nad 70%. Zdarzenie dotknęło więcej niż po-

łowę wszystkich stanów USA, a także część 

Kanady (http://www.greenangels.org/).

Dzisiaj wiemy, że podobne problemy 

z pszczołami zaczynają mieć także europej-

scy pszczelarze. Można obecnie usłyszeć 

stwierdzenie, że „zagrożone zostało istnie-

nie pszczelarstwa”. Podejrzewa się „Bt-ku-

kurydzę” o szkodliwy wpływ na pszczoły. 

Jaka jest prawda? Dowiemy się o tym zapew-

ne wkrótce. Albert Einstein miał powiedzieć 

„Jeśli pszczoły znikną z powierzchni Ziemi, 

człowiekowi zostaną cztery lata życia. Nie ma 

pszczół, nie ma zapylania, nie ma roślin, nie 

ma zwierząt, nie ma ludzi”.

Na zakończenie słowa papieża Jana Paw-

ła II: „(...) nie można bezkarnie używać róż-

nego rodzaju bytów, żyjących czy nieoży-

wionych – składników naturalnych, roślin, 

zwierząt – w sposób dowolny, jedynie według 

własnych potrzeb gospodarczych. Przeciw-

nie, należy brać pod uwagę naturę każdego 

bytu oraz ich wzajemne powiązanie w upo-

rządkowany system, którym właśnie jest ko-

smos. (...)” (Sollicitudo rei socialis).

DR ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY

MGR INŻ. ŁUKASZ WOLSKI
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w laboratorium Instytutu 
Biochemii i Biologii Molekularnej
Uniwersytetu Wrocławskiego

Ziemniaki modyfikowane 
w laboratorium Instytutu 
Biochemii i Biologii Molekularnej
Uniwersytetu Wrocławskiego
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Cóż to takiego transport zrównoważony?

Wszystkie inicjatywy wymienionych 

or ganizacji stawiają wobec władz różnych 

szczebli następujące wymagania:

– zintegrować zagospodarowanie terenu 

i planowanie transportu w taki sposób, aby 

zmniejszyć zapotrzebowanie na transport 

i umożliwić rozwój alternatywnych wobec 

samochodów form transportu;

– zachęcać do korzystania z niesilniko-

wych środków transportu poprzez tworzenie 

sieci dróg dla rowerów i dla pieszych;

– kreować dogodne warunki środowiskowe, 

sposoby osadnictwa, infrastrukturę transportu 

zbiorowego o dobrych standardach obsługi;

– rozwijać i popierać tańsze, mniej szko-

dliwe i bezpieczniejsze dla środowiska środki 

transportu, takie jak transport zbiorowy;

– rozwijać transport miejski, dający prio-

rytet komunikacji zbiorowej;

– promować proekologiczne postawy 

w dziedzinie transportu, takie jak: ogra-

niczenie użytkowania samochodów, zmia-

na zachowań komunikacyjnych wymusza-

na nowymi przepisami ruchu drogowego, 

ograniczenia prędkości;

– ułatwiać na szczeblu międzynarodo-

wym, regionalnym i subregionalnym trans-

fer bezpiecznych dla środowiska technologii 

związanych z transportem;

– opierać decyzje inwestycyjne na pełnej 

analizie kosztów, uwzględniającej także kosz-

ty środowiskowe, pokrywanych przez użyt-

kowników systemu transportowego;

– zaktywizować działania w ramach 

zbierania, analizowania i wymiany infor-

macji dotyczących wpływu transportu na 

środowisko, ze szczególnym uwzględnie-

niem monitorowania emisji zanieczyszczeń 

i tworzenia baz danych;

– kontynuować techniczne usprawnianie 

pojazdów i paliw.

Tylko taki system transportowy jest według 

Ala (przedstawiciela Holandii, który na konfe-

rencji OECD w Berlinie w 1992 r. sformułował 

tę definicję) zrównoważony, który z pokole-

nia na pokolenie może w pełni funkcjonować 

przy przemieszczaniu osób i ładunków bez za-

właszczania: materiałów, energii, środowiska 

należnych każdemu pokoleniu. Aby to spełnić, 

komunikacja zbiorowa powinna mieć dominu-

jącą rolę, szczególnie na dłuższych dystansach 

i w codziennych podróżach. W zachowaniach 

komunikacyjnych powinny zajść istotne zmiany 

i rola samochodu sprowadzałaby się do reali-

zacji rzadkich podróży lub podróży do miejsc 

rozproszonych. Ruch pieszy i rowerowy sta-

łyby się podstawowymi formami odbywania 

krótkich podróży. Transport zbiorowy (w tym 

kolej) stałby się podstawą do odbywania co-

dziennych i dalekich podróży.

Formy integracji

Rower jest masowym pojazdem do odby-

wania krótkich podróży 3–9 km. Dzięki powią-

zaniu z transportem zbiorowym mógłby służyć 

także do odbywania podróży dalekich.

W łańcuchu przewozowym można wy-

różnić cztery formy integracji transportu ro-

werowego ze zbiorowym:

– dojazd rowerem z domu do przystanku 

komunikacji zbiorowej i kontynuacja podró-

ży transportem zbiorowym;

Integracja transportu
zbiorowego z rowerowym

wyzwaniem transportu zrównoważonego
TADEUSZ KOPTA

Sprawie zrównoważonego transportu poświęcono wiele dokumentów, publikacji i konferencji: Komisji Europejskiej, 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizcji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiej Konferencji 

Ministrów Transportu (ECMT), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) czy Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG).

fo
t.

 T
a
d
e
u
sz

 K
o
p
ta

Przechowalnia rowerów 
przy stacjach kolejowych 
zazwyczaj jest połączona 

z punktem napraw i wypożyczalnią

Przechowalnia rowerów 
przy stacjach kolejowych 
zazwyczaj jest połączona 

z punktem napraw i wypożyczalnią
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– dojazd z domu transportem zbiorowym 

do miejsca zaparkowania roweru i kontynu-

acja podróży rowerem;

– dojazd rowerem z domu do przystan-
ku – przewóz roweru – dojazd rowerem do 
celu podróży;

– dojazd rowerem z domu do przystanku 

komunikacji zbiorowej, kontynuacja podróży 

transportem zbiorowym bez roweru i dojazd 

do celu podróży drugim rowerem.

Spośród wymienionych form integracji 

transportu zbiorowego z rowerowym trzecia 

powinna najlepiej zaspakajać zduszone obec-

nie potrzeby społeczne. Ta forma musi być 

przedmiotem szczególnej troski przewoźników, 

zwłaszcza kolei. Przewoźnicy powinni także 

uwzględnić pozostałe trzy formy integracji.

Rola miejskiej komunikacji zbiorowej

Polscy przewoźnicy miejscy generalnie 

zabraniają przewozu rowerów autobusami 

i tramwajami. Tak postępuje m.in. Wrocław. 

Na szczęście powoli sytuacja ulega zmianie. 

Przewóz rowerów powinien się odbywać tak, 

aby nie przeszkadzać pasażerom. Obecnie 

występują następujące formy przewozu:

– przewóz bez ograniczeń czasowych, ilo-

ściowych, przestrzennych (Warszawa),

– przewóz tylko na określonych liniach 

np. podmiejskich lub turystycznych (Sosno-

wiec, Kraków),

– przewóz zależny od taboru, np. można 

w niskopodłogowym (Gdańsk),

– przewóz ograniczony czasowo, np. poza 

godzinami szczytu (Norymberga),

– przewóz ograniczony ilościowo, np. tyl-

ko dwa rowery na pojazd (Poczdam),

– przewóz tylko w sytuacjach nadzwy-

czajnych, np. awaria roweru lub załamanie 

pogody (Kraków, Poznań).

Przewóz odbywa się wewnątrz pojazdu na 

przestrzeni przeznaczonej dla wózków dzie-

cięcych lub inwalidzkich, na specjalnych kon-

strukcjach wewnątrz lub zewnątrz pojazdu. 

Zakres tej obsługi należy poszerzać i podnosić 

standardy, gdyż propozycje polskiej kolei nie 

są wystarczające. W zasadzie każdy pociąg 

(a nie tylko wybrane) powinien być wyposa-

żony w miejsca do przewozu rowerów.

Od kwietnia 2007 r. można przewozić ro-

wery autobusami i tramwajami poznańskiego 

MPK.  Nowy regulamin tego przewoźnika ze-

zwala na przewóz rowerów w razie ich awarii 

lub nagłego załamania pogody. Rower może 

być przewożony w pojeździe tylko w miejscu 

oznakowanym piktogramem, tak aby nie za-

grażał bezpieczeństwu oraz nie mógł zabrudzić 

odzieży współpasażerów i elementów wyposa-

żenia pojazdu. Zabrania się przewozu roweru 

w zatłoczonym pojeździe. Kierujący pojazdem 

ma prawo nie wyrazić zgody na przewóz rowe-

ru, jeśli w jego ocenie wymienione warunki 

nie zostały spełnione. Zezwolenie na przewóz 

rowerów pojazdami MPK od dawna słusznie 

postulowali poznańscy rowerzyści. W rozmo-

wach dotyczących zmiany regulaminu przewo-

zów MPK uczestniczyli przedstawiciele Sto-

warzyszenia Rowerzystów Miejskich. Rozwią-

zania zawarte w nowym regulaminie nie są 

w pełni satysfakcjonujące (m.in. z uwagi na 

odpłatność przewozu rowerów), ale stanowią 

istotny krok w dobrym kierunku. Do tej pory 

rowerzysta, którego pojazd uległ awarii, nie 

mógł przewieźć go autobusem, nawet gdyby 

ten jechał niemal pusty. Podobny regulamin 

obowiązuje w krakowskim MPK, z wyjątkiem 

autobusów programu Civitas II / Caravel.

Rola kolei

Kolej powinna zapewnić możliwość nie tyl-

ko pozostawiania roweru na stacjach, ale także 

ich dogodnego przewozu. Obecnie najlepiej 

ten warunek spełniają nowoczesne tramwaje 

i autobusy szynowe. Natomiast trójczłonowe 

jednostki elektryczne, stosowane powszech-

nie w ruchu podmiejskim przez PKP PR, po-

zwalają przewozić rowery lecz w większości 

nie zapewniają odpowiedniego standardu ich 

przewozu. Obecnie rowery można przewozić 

w wagonie lub przedziale bagażowym, lub 

w specjalnych wagonach.

W PKP IC zmodernizowane wagony bez 

przedziałowe klasy 2, z uchwytami do prze-

wozu rowerów (4 uchwyty w wagonie), obsłu-

gują pociągi kursujące do popularnych miej-

scowości turystycznych w kraju. W przypadku 

gdy w pociągu nie ma takiego wagonu, rower 

można przewieźć w pierwszym przedsionku 

pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku 

ostatniego, pod własnym nadzorem. PKP Inter-

city oferuje do przewozu rowerów 34 pociągi, 

a PKP PR – 40 pociągów pospiesznych.

Wszystkie stacje i przystanki kolejowe 

we Wrocławiu powinny być wyposażone 

w urządzenia (o zróżnicowanym charakte-

rze) do pozostawiania roweru. Według naj-

lepszych wzorców holenderskich i duńskich, 

tzw. centra rowerowe, oprócz miejsc do prze-

chowywania rowerów, posiadają: warsztaty 

rowerowe, sklepy z częściami i wyposaże-

niem oraz wypożyczalnie rowerów. Oprócz 

miejsc parkingowych płatnych, gwarantują-

cych bezpieczeństwo pozostawionemu rowe-

rowi, centra takie powinny posiadać znaczną 

liczbę miejsc do parkowania roweru bezpłat-

nie. Oprócz przystanków kolejowych także 

ważniejsze pętle autobusowe winny być wy-

posażone w stojaki rowerowe.
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Wielopoziomowe parkingi rowerowe 
to element systemu Bike & Ride

Wielopoziomowe parkingi rowerowe 
to element systemu Bike & Ride
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Rola autobusów i mikrobusów

PKS w Białymstoku rowery przewozi zgod-

nie z taryfą bagażową, jednakże nie wszystkie 

autobusy mają luki bagażowe przystosowane 

do przewozu rowerów. Inni przewoźnicy trak-

tują rowery jak bagaż, ale możliwości prze-

wozu są znikome ze względów technicznych 

(brak miejsca). Wielką niedogodnością, znie-

chęcającą do korzystania z przewozu roweru 

w PKS Białystok i w przypadku innych prze-

woźników, jest wymóg złożonych pedałów 

i kierownicy oraz zapakowania lub wyczysz-

czenia roweru. To wymóg praktycznie nie do 

spełnienia. Trudno sobie bowiem wyobrazić, 

aby rowerzysta, jadący drogą i chcący sko-

rzystać z usług przewoźnika w sytuacji awa-

ryjnej (zepsuty rower, załamanie pogody lub 

zdrowia), mógł te warunki spełnić.

W PKS Szczecin przewóz roweru trak-

towany jest jak przewóz bagażu i podlega 

ograniczeniom wynikającym z konstrukcji 

autobusów. Rower może być przewożony 

tylko w przypadkach, jeżeli autobus wypo-

sażony jest w odpowiednie luki bagażowe 

(autobus dalekobieżny) lub posiada pomost 

wewnątrz (autobus podmiejski). Przy czym 

przewóz roweru nie może utrudniać przejazdu 

innym podróżnym, utrudniać załadunek ba-

gażu (pod terminem „bagaż” – PKS rozumie 

torby i walizki) lub powodować szkodę.

Nie ma możliwości przewożenia w autobu-

sach, wykonujących regularną komunikację, 

większych ilości rowerów, a w przypadku dużej 

frekwencji podróżnych – nawet pojedynczych 

sztuk. Najgorszym jednak jest, że PKS w Bia-

łymstoku i inni przewoźnicy nie planują żadnych 

działań zmierzających do poprawy warunków 

przewozu rowerów. Uzasadniają to brakiem 

wpływu na producentów autobusów.

Większość mikrobusów nie jest wyposażona 

w bagażniki umożliwiające przewóz rowerów. 

Nie ma formalnie usankcjonowanych sposobów 

przewozu rowerów autobusami zamiejskimi. 

Praktycznie o możliwości przewozu decydu-

je zła lub dobra wola kierowcy. Tymczasem 
wszyscy przewoźnicy autobusowi i mikrobu-
sowi powinni umożliwiać przewóz rowerów 
w każdej sytuacji. W tym przypadku niezbędna 

jest inicjatywa władz samorządowych.

Walka o pasażera to udogodnienia 
taryfowe dla rowerzystów

Jedynym w Polsce przewoźnikiem god-

nym naśladowania jest MZK Warszawa. Wła-

dze miasta stołecznego Warszawy zezwoliły 

na nieodpłatny przewóz rowerów wszystkimi 

środkami komunikacji miejskiej pod warun-

kiem, że nie stanowi to uciążliwości dla in-

nych pasażerów, przy czym rower traktowany 

jest jak każdy inny bagaż.

Podstawą prawną jest Uchwała Nr XXX/

596/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 13 maja 2004 r. z późniejszymi zmia-

nami. Przepis o przewozie bagażu, za który 

uważa się także rower, jest sformułowany 

w sposób prosty i brzmi następująco:

„(...) Pasażer może przewozić w pojazdach 

bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszcza-

nia bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał 

przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia 

innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności 

obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeń-

stwu ruchu. Zabronione jest umieszczanie ba-

gażu lub zwierząt na miejscach przeznaczo-

nych do siedzenia. W przypadku naruszenia 

przez pasażera tych postanowień, obsługa 

pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu 

przez pasażera, wraz z przewożonym baga-

żem lub zwierzęciem.

Zabrania się przewożenia w pojazdach oraz 

wnoszenia lub wprowadzania na teren stacji 

metra: przedmiotów, które mogą wyrządzić 

szkodę innym pasażerom przez zanieczysz-

czenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, 

albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, 

przedmiotów mogących przeszkadzać innym 

pasażerom lub narażać ich na niewygody.

Na żądanie innych pasażerów, obsługi 

pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub 

kontrolerów biletów pasażer jest obowiąza-

ny: umieścić przewożony bagaż tak, aby nie 

utrudniać innym osobom korzystania z pojaz-

du. Pasażer zobowiązany jest do zapewnie-

nia nadzoru nad przewożonym bagażem lub 

zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynno-

ści niezbędnych dla zapobieżenia możliwości 

powstania szkód spowodowanych przez prze-

wożone przedmioty lub zwierzęta (...)”.

PKP PR za jednorazowy przewóz roweru 

pobiera opłatę zryczałtowaną w wysokości 

4,50 zł – niezależną od odległości taryfowej. 

W pociągach osobowych, przy przejazdach 

na odległość do 100 km, można nabyć bilet 

miesięczny na przewóz roweru. Przy zaku-

pie biletu lub do okazanego biletu na prze-

jazd w aglomeracji krakowskiej, wrocław-

skiej, pomorskiej lub do biletu turystycznego 

albo sieciowego, tygodniowego imiennego, 

podróżny może nabyć bilet na wielokrotny 

przewóz roweru. Oto obowiązująca w PKP 

PR taryfa przewozowa rowerów:

– za jednorazowy przewóz, od każdej 

sztuki – 4,50 zł;

– miesięczna, na odległość: do 30 km 

– 44,80 zł, 31–100 km – 75,00 zł;

– na obszarze: aglomeracji krakowskiej 

– 4,00 zł, aglomeracji wrocławskiej – 5,00 zł, 

województwa pomorskiego – 4,00 zł;
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– do biletu: turystycznego 10,00 zł; siecio-

wego tygodniowego imiennego 10,00 zł.

Zdecydowanie lepszą ofertę proponują Ko-

leje Mazowieckie, gdyż jednorazowy przewóz 

roweru kosztuje 3 zł, a w okresie maj – wrze-

sień obowiązuje promocja w formie darmo-

wego przewozu roweru. SKM w Trójmieście 

także proponuje darmowy przewóz rowerów 

w okresie lata. Nie jest zrozumiałym dlacze-

go ta oferta nie dotyczy całego roku? To, że 

wolno je wozić tylko w lecie, gdy wielu lu-

dzi ich używa, a nie o innej porze roku, gdy 

łatwiej o załamanie pogody, jest oczywistym 

absurdem. Koszt tego ponoszą nieliczni zi-

mowi rowerzyści. SKM i Koleje Mazowiec-

kie nie mają z tej sezonowości darmowego 

przewozu rowerów żadnego zysku.

Opłata za przewóz roweru w PKP Inter-

city jest zryczałtowana i wynosi 9,00 zł, nie-

zależnie od odległości.

Absurdalna taryfa PKP PR przeszkodą 
w integracji kolei z rowerem

Absurdalność taryfy PKP PR wynika 

z jej zaporowego charakteru. Proszę sobie 

wyobrazić czteroosobową rodzinę, która chce 

się wybrać na podmiejską wycieczkę, korzy-

stając z propozycji PKP PR. Rodzina ta musi 

wydać pieniądze na bilety korzystając z przy-

sługujących ulg i propozycji taryfowych PKP 

PR, a dodatkowo (4 x 4,50 zł) x 2 = 36 zł. Te 

dodatkowo wydane pieniądze w kwocie 36 zł 

stanowią, że propozycja ta może zadowolić 

jedynie bogaczy, a nie przeciętną polską ro-

dzinę. Koszt ten jest zbyt wysoki i powoduje, 

że przejazd PKP PR z rowerami jest abso-

lutnie niekonkurencyjny wobec kosztu prze-

jazdu własnym samochodem. Samochód nie 

dość że zapewni wyższy komfort podróży, to 

dodatkowo koszty przejazdu będą dla czte-

roosobowej rodziny niższe, niż korzystanie 

z drogiej oferty PKP PR.

W ten właśnie sposób PKP PR pozbawia 

się klientów i woli wozić powietrze oraz za-

mykać tzw. „nierentowne linie”, niż zapełnić 

swoje wagony i dobrze służyć integracji kolei 

z rowerem. Tak też trwoni się szansę na stwo-

rzenie w Polsce zrównoważonego transportu. 

Wciąż PKP PR patrzy prosto na zapełnienie 

swojej kasy, głównie przez stosowanie nie-

konkurencyjnych taryf. Zapomina, że czas 

monopolu kolei dawno minął i dziś pasażer 

ma wiele innych możliwości podróży. Ko-

lejarze powinni starać się odebrać pasażera 

konkurencji, przede wszystkim jednak kon-

kurować z samochodem.

Co zatem należy zrobić, aby Polacy ma-

sowo zaczęli korzystać z PKP PR? Trzeba 

stworzyć zachęcające i zintegrowane z innymi 

środkami transportu taryfy, a przede wszyst-

kim zlikwidować opłaty za przewóz roweru. 

Jeśli koniecznie PKP PR chciałaby pobie-

rać opłaty za przewóz rowerów, to mogłaby 

to być symboliczna złotówka. Jak wskazują 

liczne doświadczenia zagraniczne, przewóz 

za darmo rowerów lub za symboliczną kwo-

tę jest możliwy. Pokazują to także doświad-

czenia krajowe: Kolei Mazowieckich, SKM 

Trójmiasto, MZK Warszawa.

Przykłady rozwiązań

W Krakowie ruszył pilotażowy program 

Civitas II / Caravel, w ramach którego 15 

autobusów, obsługujących linie podmiejskie 

(w atrakcyjnych turystycznie terenach), wy-

posażono w specjalne bagażniki do przewo-

zu rowerów (takie autobusy funkcjonują już 

od wielu lat na linii do Lasku Wolskiego). 

Wadą tego rozwiązania jest fakt, że możliwość 

przewozu roweru wiąże się z koniecznością 

jazdy do końcowego przystanku. Rowerzyści 

nie mogą wsiadać na pośrednich przystan-

kach. Kierowca jest jedyną osobą zabezpie-

czającą rower na bagażniku, nie może tego 

czynić rowerzysta. Program jest adresowany 

do turysty rowerowego, a nie do codzienne-

go użytkownika roweru, którego celem jest 

ograniczenie używania samochodu.

W Europie Zachodniej, w wielu miastach 

zezwala się na przewóz rowerów środkami 

komunikacji miejskiej. Wielu przewoźników 

wskazuje w rozkładach jazdy kursy, podczas 

których istnieje możliwość przewozu jedno-

śladów. Nawet szerokie dopuszczenie prze-

wozu jednośladów nie powoduje utrudnień 

dla pasażerów, ponieważ z możliwości tej ro-

werzyści korzystają przede wszystkim w sy-

tuacjach awaryjnych. Zezwolenie na przewóz 

rowerów stanowi natomiast dobrą formę pro-

mocji miejskiego przewoźnika.

Rower w barwach paryskiego związku 

komunikacyjnego RATP można wypożyczyć 

na dobę za 10 euro. Użytkownicy mogą, poza 

godzinami szczytu komunikacyjnego, prze-

wozić je bezpłatnie kolejami RER i linią 

metra nr 1.

W Moguncji, ale także w całej aglome-

racji Frankfurtu, są wspólne bilety na: kolej, 

metro, autobus i tramwaj. Takiego wspólnego 

biletu sieciowego używa wielu mieszkańców, 

którzy pracują we Frankfurcie nad Menem, 

a studiują i mieszkają np. w Moguncji, od-

dalonej o około 100 km. Z jednym biletem 

jeżdżą wszystkimi wyżej wymienionymi 

środkami komunikacji. W każdym z nich 

przewóz roweru jest bezpłatny.

W Norymberdze istnieje możliwość prze-

wozu rowerów środkami komunikacji publicz-

W Berlinie do pociągu regionalnego 
można wsiąść razem z rowerem 
do wagonu zarówno II jak i I klasy
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nej. W autobusach i tramwajach przystoso-

wanych do przewozu niepełnosprawnych, 

można to czynić całą dobę.

W metrze, S-Bahnach i kolejach regional-

nych, które nie posiadają wagonu bagażowego 

lub przeznaczonego do przewozu rowerów, 

rowery przewozić można tylko poza godzi-

nami porannego i popołudniowego szczytu 

komunikacyjnego. Koszt przewozu roweru 

odpowiada cenie biletu dla dziecka.

W Holandii popularne są tzw. lockery – 

zamykane szafki na pojedyncze jednoślady. 

Zazwyczaj stosowane są na stacjach kolejo-

wych czy przy przystankach komunikacji 

publicznej. Zamknięcie roweru w specjal-

nej szafce-klatce chroni go również przed 

kradzieżą poszczególnych części i aktami 

wandalizmu. Korzystanie z lockerów wiąże 

się zazwyczaj z odpłatnością.

Burgenlandbahn jest przykładem nie-

mieckiej kolei rewitalizowanej na terenach 

słabo zaludnionych. Dzięki różnym formom 

marketingu od 2004 roku udało się zapew-

nić 24% przyrost pasażerów. Dodało to od-

wagi i jest dowodem, że także na obszarach 

słabiej zaludnionych rozsądne koncepcje 

przynoszą zadawalające rezultaty. Wszyst-

kie usługi świadczone przez spółkę Burgen-

landbahn zostały przedstawione wyraźnie na 

rozkładach jazdy. Znaleźć można tutaj nie 

tylko szczegółowy rozkład jazdy, ale także 

wszystkie połączenia, informacje o taryfach, 

wiele dodatkowych wskazówek i ofert. Na 

okładce zamieszczono, bogatą w szczegóły, 

mapę regionu z siecią połączeń kolejowych 

i auto busowych oraz możliwościami różno-

rakich połączeń. Aby przekonać podróżnych 

do przesiadki z samochodu na kolej, zastoso-

wano wiele zachęt, w tym niezwykle ważną 

jaką jest możliwość bezpłatnego zabierania 

w podróż rowerów.

W Poznaniu idea rowerów publicznych, 

a właściwie Bike & Ride, powstała na margi-

nesie dyskusji o potrzebie przedłużenia trasy 

Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do zlo-

kalizowanego na północnych przedmieściach 

campusu uniwersyteckiego. Spośród różnych 

pomysłów najbardziej realistyczny okazał się 

pomysł prezydenta miasta. Zamiast plano-

wanych wcześniej 200 rowerów z systemem 

automatycznych wypożyczalni, oddano do 

użytku tylko 25 jednośladów, które udostęp-

niane są w sposób podobny do tradycyjnych 

wypożyczalni. Korzystanie z rowerów pu-

blicznych jest bezpłatne. Mogą robić to tyl-

ko osoby posiadające imienną kartę miej-

ską – „KomKartę” –  będącą elektronicznym 

nośnikiem biletów okresowych komunikacji 

miejskiej. Warunkiem jest posiadanie aktual-

nego biletu oraz podpisanie specjalnej umo-

wy o korzystanie z rowerów. „KomKarta” 

służy właściwie tylko do szybkiej identyfi-

kacji osoby wypożyczającej. Chcąc wyna-

jąć rower, trzeba zgłosić się u dyspozyto-

ra ruchu, wylegitymować się kartą i pobrać 

klucz do roweru.

Rowery wypożyczane i zdawane są tylko 

w jednym punkcie – na pętli Poznańskiego 

Szybkiego Tramwaju. Wypożyczający może 

jednak pozostawić rower, np. przed budyn-

kiem uczelni. Temu służy, będąca na wyposa-

żeniu każdego pojazdu, kłódka typu U-lock. 

Nie wolno natomiast wypożyczać rowerów 

osobom trzecim. Za to grozi sankcja finan-

sowa w wysokości 20 zł za każdą godzinę 

użyczenia roweru innej osobie. W przypadku 

nieoddania roweru w dniu, w którym został 

on wypożyczony, należy również uiścić karę, 

jednakże jej wysokość jest wyższa – 100 zł. 

Rowery będące w gestii Miejskiego Przed-

siębiorstwa Komunikacyjnego to zwykłe, ka-

talogowe rowery marki Victus. Wyróżniają 

się właściwie tylko tym, że posiadają nama-

lowane na ramie i siodełku logo MPK oraz 

naklejony na błotniku i ramie kolejny numer. 

Wypożyczalnia jest czynna przez wszystkie 

dni tygodnia. W dni robocze można korzy-

stać z rowerów od godziny 6 do 21, w soboty 

od 7 do 21, a w niedziele od 7 do 16. Intencją 

pracy wypożyczalni w dni wolne jest umożli-

wienie korzystania z rowerów poznaniakom, 

którzy na jednośladzie chcieliby zwiedzać 

cenne przyrodniczo i krajobrazowo okolice, 

m.in. rezerwat „Meteoryt Morasko”.

W ciągu pierwszych trzech tygodni umowę 

z MPK podpisało ponad 100 osób. Codzien-

nie wypożyczanych jest kilkanaście jednośla-

dów. Wypożyczalnia jest przez MPK trakto-

wana bardziej jako eksperyment społeczny. 

Zakup dodatkowych rowerów przewoźnik 

rozważa w zależności od zainteresowania 

użytkowników

Zamiast podsumowania

Tworzenie wyżej wymienionych systemów 

integracji transportu rowerowego ze zbioro-

wym nie należy traktować jako dodatkowego 

obowiązku władz samorządowych i przewoź-

ników lecz, z jednej strony – jako istotny ele-

ment poprawy komunikacji, a z drugiej strony 

– tworzenie nowych miejsc pracy. To wszyst-

ko należy traktować jako działanie na rzecz 

rozwoju transportu zrównoważonego, które-

go głównym celem jest ograniczenie użytko-

wania samochodu, szczególnie w obszarach 

zurbanizowanych.

DR INŻ. TADEUSZ KOPTA

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, KRAKÓW

Berlin – pociąg aglomeracyjny (S-Bahn) 
ma wyraźnie oznakowane przedziały dla rowerzystów 
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Funkcje higieniczno-zdrowotne

Drzewa, pochłaniając zanieczyszczenia 

pyłowe i gazowe, oczyszczają powietrze z tok-

syn i alergenów. Czyste powietrze 

oznacza mniejsze narażenie zdrowia 

ludzi na czynniki chorobotwórcze. 

Dzięki mniejszej zawartości zanie-

czyszczeń w atmosferze nie narze-

kamy na ból głowy, nie reagujemy 

kaszlem na zanieczyszczenia draż-

niące układ oddechowy, jesteśmy 

mniej narażeni na choroby płuc, 

serca, czy nowotwory.

Zieleń dostarcza nam czyste-

go tlenu do powietrza; w proce-

sie fotosyntezy pobiera z powie-

trza dwutlenek węgla, przyswaja 

węgiel, a tlen uwalnia do atmos-

fery. Duże, zdrowe drzewo produ-

kuje przeciętnie w ciągu roku 118 

kg tlenu. Zważywszy, że człowiek 

w ciągu roku zużywa średnio 176 kg 

tlenu, wystarczą dwa drzewa śred-

niej wielkości, by zaspokoić roczne 

zapotrzebowanie człowieka na tlen 

(Szczepanowska 2007). Literatura 

przedmiotu dostarcza informacji, że 

1 m2 igieł sosny produkuje rocznie 

0,81 kg tlenu, ta sama ilość liści 

dębu szypułkowatego – produkuje 0,65 kg 

tlenu, a liści grabu aż 1,00 kg tlenu. Stuletni 

buk w ciągu 1 godziny dostarcza 1,7 kg tlenu, 

w ciągu roku natomiast pokrywa zapotrze-

bowanie na tlen 5 osób. Las o powierzchni 

1 km2 dostarcza dziennie 3 tony tlenu (pusz-

cza tropikalna nawet do 10 ton). Czysty tlen 

jest niezbędny do funkcjonowania organizmu 

człowieka, a jego stała (21%) za-

wartość w atmosferze umożliwia 

normalne oddychanie.

Otoczenie zieleni pozytywnie 

wpływa na samopoczucie człowie-

ka, pozwala mu na odprężenie i re-

laks, zmniejsza ból głowy, pozwala 

oczom na odpoczynek (kolor zielo-

ny, bogaty w odcienie, ma kojące 

oddziaływanie na oczy), zmniejsza 

odczucie zmęczenia. Dzięki pochła-

nianiu zanieczyszczeń i zwiększeniu 

wilgotności, zieleń zmniejsza wy-

stępowanie objawów kataru, kaszlu, 

chrypki i suchości w gardle, nawet 

o 40%, a suchości twarzy o 25% 

(badania Norvegian Agricultural 

University w Oslo).

Bardzo pozytywny wpływ ma 

zieleń na zdrowie psychiczne czło-

wieka, co przejawia się w podsumo-

waniu wyników badań nad optymal-

nym środowiskiem dla uzyskaniem 

pozytywnych zachowań ludzkich 

prowadzonych przez J. Wagnera 

(2003), brzmiącym: „im większy 

Rola drzew
w środowisku

(część 3)

KRYSTYNA HALADYN

W otoczeniu drzew, w lesie czujemy się lepiej niż w przegrzanym i hałaśliwym mieście. Kiedy jesteśmy zmęczeni, 

psychicznie „wypompowani”, szukamy zieleni, by odpocząć, by nacieszyć nią oczy. Faktycznie, w otoczeniu zieleni 

lepiej i szybciej wypoczywamy, skuteczniej szukamy natchnienia czy dobrego motywu do przemyślenia trudnych 

spraw. Jak to się dzieje, że drzewa nam tak bardzo pomagają w odbudowie naszych sił fizycznych i psychicznych?
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jest obszar przyrody i drzew w otoczeniu, tym 

mniej jest chorób psychicznych i aktów prze-

stępczych”. Szpitale i sanatoria, usytuowane 

wśród bujnej zieleni, notują dobre samopo-

czucie chorych i szybszy powrót do zdrowia 

rekonwalescentów.

Substancje lotne, wydzielane przez drze-

wa i rośliny zielne, zwane fitoncydami, mają 

własności toksyczne wobec drobnoustrojów, 

niektórych grzybów i owadów. Dzięki tym 

własnościom atmosfera wokół drzew i więk-

szości roślin zielnych zawiera mniej bakterii. 

Intensywność działania fitoncydów zależna jest 

od wilgotności powietrza, temperatury, pory 

roku, wieku drzew itp. Hamująco lub zabój-

czo na drobnoustroje działają fitoncydy sosny, 

świerka, jałowca (cechują się szczególnymi ce-

chami bakteriobójczymi, np. niszczą bakterie 

typu Coli), a także szałwi, arcydzięgla, mię-

ty, lawendy. Bakterie ropnego zapalenia ucha 

niszczone są przez fitoncydy sosny, świerka 

i berberysu. Natomiast uspokajająco na system 

nerwowy działają substancje wydzielane przez 

bukszpan, jesion, głóg, czarną porzeczkę, ja-

śminowiec, czeremchę (Lewińska 1991).

Olejki eteryczne, czyli fitoncydy o spe-

cyficznych własnościach leczniczych, parują 

szczególnie intensywnie w pierwszych mie-

siącach wegetacyjnych, kiedy rozwijają się 

pączki, młode liście i kwiaty. Ich wydzie-

laniu sprzyja duże nasłonecznienie, wzrost 

temperatury, ruch powietrza. Do drzew silnie 

wydzielających fitoncydy należą m.in. sosna, 

jodła, świerk, cis, jałowiec, czeremcha, robi-

nia, głóg, berberys, jesion, bez czarny, brzoza. 

Przyjmuje się, że fitoncydy drzew iglastych 

działają na człowieka uspakajająco, natomiast 

drzew liściastych – pobudzająco.

Fitoncydy sosny, świerka, jodły, modrze-

wia, jałowca i brzozy dezynfekują górne dro-

gi oddechowe, obniżają ciśnienie krwi, lek-

ko uspokajają. Działanie pobudzające układ 

nerwowy (podnoszą ciśnienie, wzmagają 

aktywność, usuwają zmęczenie) wykazu-

ją substancje wydzielane przez dęby, buki, 

lipy, klony, leszczynę, jarzębinę, bez czarny, 

a także przez konwalię, przetacznik lekarski. 

Rośliny wydzielające olejki eteryczne bak-

teriobójcze i balsamujące to m.in. gorczyca, 

chrzan, nostrzyk i bylica.

Większość fitoncydów jonizuje powietrze 

ujemnie; pod koronami drzew jonizacja ujem-

na jest 2-, 3-krotnie większa niż w przestrze-

ni otoczonej zabudową. Koncentracja jonów 

dodatnich, niekorzystnych dla samopoczucia 

człowieka, jest 3-, 7-krotnie mniejsza na te-

renie zadrzewionym niż na terenie zabudo-

wanym. Jony ujemne wywierają korzystny 

wpływ na psychikę człowieka. Do dodat-

niej jonizacji powietrza przyczyniają się 

m.in. kaktusy, pelargonie, asparagus, nato-

miast ujemnie jonizują powietrze m.in. sosny, 

brzozy, lipy, brzozy, róże, tulipany, hiacynty, 

rumianki i paprocie.

O prozdrowotnych własnościach drzew 

i roślin zielnych dobrze jest pamiętać przy 

zakładaniu nowych skwerów i parków na tere-

nach miejskich, czy choćby ogrodów przydo-

mowych. Rośliny wymienione wyżej wpłyną 

na poprawę naszego samopoczucia.

Zieleń, pochłaniając zanieczyszczenia 

z powietrza, eliminuje z niego wiele aler-

genów, zmniejszając podatność na alergię 

– chorobę cywilizacyjną. Z drugiej strony, 

zieleń jest przyczyną wielu alergii, o czym 

doskonale wiedzą osoby uczulone na pyłki 

traw, drzew czy kwiatów. Czynnikiem aler-

gizującym mogą być zarodniki, spory, pyłki 

kwiatowe. Do silnych alergenów należą pyłki 

kwiatowe, np. topoli, wierzby, leszczyny.

Korzyści społeczne

Zieleń jest zazwyczaj lubiana przez miesz-

kańców, którzy wybierają tereny parków na 

spacery, a skwery czy zielony kącik podwórka 

– na krótki odpoczynek. Tereny zadrzewione 

są często odwiedzane przez mieszkańców, 

a w czasie weekendu wielu z nich wyjeżdża 

poza miasto, do lasu, by „złapać kontakt” 

z przyrodą, nacieszyć oczy barwami zieleni, 

ukoić nerwy, dać odpocząć oczom i uszom 

od nadmiaru miejskich wrażeń.

Mieszkańcy cenią sobie walory wizualne 

otoczenia, w jakim przebywają. Drzewa i ro-

śliny sadzone na terenach zurbanizowanych 

dobierane są często pod kątem ich walorów 

estetycznych. Badania ankietowe ludności wy-

kazują, że wygląd drzewa ma duży wpływ 

na jego ocenę; drzewa połamane, usychające 

uznane zostały przez osoby ankietowane za 

obiekty o przygnębiającym wrażeniu. Zielo-

ne, ładnie ukształtowane drzewo ma wpływ 

na pozytywną ocenę przestrzeni, w której się 

znajduje, co uwarunkowane jest fizjologicznie. 

Człowiek od pradziejów przyzwyczajony jest 

do patrzenia na zieleń, przez co oko ludzkie 

w procesie rozwoju uwrażliwiło się na odcie-

nie zieleni i żółci, charakterystyczne dla tere-

nów zieleni. Istnienie drzew w otoczeniu czło-

wiek uznaje za naturalne, za walor przestrzeni, 

szczególnie przestrzeni zamieszkałej.

Drzewo, jak się okazuje, jest nie tylko 

walorem przestrzeni zamieszkałej przez czło-
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wieka, ale też ma wpływ na wzmacnianie 

struktur międzyludzkich i poprawę warun-

ków życia. Badania prowadzone w różnych 

częściach świata, m.in. w Nowym Jorku, 

ukazują, że dla ludzi bardzo dużą wartość 

ma kontakt z naturą czy widok z okna na 

zieleń, szczególnie na drzewa. Mieszkań-

cy dużych miast w Niemczech uznali, że 

otoczenie przyrodnicze poprawia nastrój, 

powiększa poczucie wartości, poprawia 

koncentrację, zwiększa poczucie bezpie-

czeństwa, poprawia stosunki międzyludz-

kie (udział wypowiedzi od największego 

do najniższego, tj. od 84 do 54%). Nato-

miast Anglicy cenią sobie bardziej zadrze-

wienia w mieście (uznając je za piękne) niż 

centra handlowe. Ale trzeba sobie zdawać 

sprawę, że nie wszystkie widoki zieleni są 

równie lubiane, np. nisko oceniane są roz-

ległe przestrzenie pokryte trawą, ale bez 

drzew i krzewów.

Mieszkańcy miast cenią sobie możliwość 

„odświeżenia” w otoczeniu przyrody, bez 

wyjeżdżania poza miasto. Zieleń, szczegól-

nie wysoka, ma bardzo korzystny wpływ na 

zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, szcze-

gólnie mieszkańców miast, o czym wiedzą 

np. planiści w Niemczech, uwzględniając 

zielone tereny wypoczynkowe w granicach 

10-minutowego dojścia pieszego od miejsca 

zamieszkania. Widok zieleni kojąco działa 

na nerwy, pomaga w leczeniu pacjentów po 

operacjach, łagodzi ból i stres. Potwierdzo-

ne to zostało badaniami chorych w szpita-

lu w Pensylwanii, przebywających w salach 

z widokiem na grupy drzew w przeciwień-

stwie do sal z widokiem na szarą ścianę są-

siedniego budynku, pozbawioną zieleni.

Wielu ludziom największą satysfakcję 

daje czynny i bezpośredni kontakt z rośli-

nami, stąd też tak duża popularność ogrodów 

działkowych w naszym kraju. Praca w ogro-

dzie najlepiej odpręża, pozwala na spalenie 

kalorii, zapewnia starszym osobom zacho-

wanie gęściejszej tkanki kostnej, co chroni 

je przed złamaniami. Nie bez znaczenia jest 

też aspekt społeczny ogrodów działkowych, 

gdzie nawiązuje się znajomości z sąsiadami 

– działkowiczami, tym łatwiej, że istnieje 

wspólne zainteresowanie tematyką ogrod-

niczą. Posiadacze ogródków chętnie dzielą 

się swoimi doświadczeniami.

Zagospodarowanie terenów osiedlowych 

zaniedbanych i zdewastowanych oraz wprowa-

dzenie tam zieleni przy współudziale miesz-

kańców przyczyniają się do budowy lokal-

nej społeczności oraz spadku przestępczości. 

Sąsiedzi, znający się dotąd tylko z widzenia, 

spotykają się przy sadzeniu drzew i krzewów, 

mają okazję bliżej się poznać, wymienić poglą-

dy oraz poczuć wspólnotę osiedla. Angażując 

się w urządzanie terenów zieleni osiedlowej, 

które będą służyć jemu i jego rodzinie, nie 

pozwolą na ich niszczenie. Nikt też nie łamie 

drzew, które sam posadził! Badania w USA 

i w Holandii wskazują na spadek przestępczo-

ści w osiedlach wielorodzinnych z zielenią, 

nawet o 48–56%, co tłumaczy się spadkiem 

agresji i przemocy w kontakcie z przyrodą. 

Ciągle jeszcze funkcjonuje fałszywy pogląd, 

że tereny zadrzewione i zakrzewione sprzyja-

ją ukrywaniu się przestępców, stąd nagmin-

ne wycinanie krzewów z parków miejskich. 

Tymczasem drzewa o wysoko uformowanej 

koronie, niskie krzewy, trawniki i rabaty 

kwietne nie ograniczają widoczności, nie 

stwarzają warunków do ukrywania się za 

krzewami, a wręcz odwrotnie – stwarzają 

poczucie bezpieczeństwa.

Tereny zieleni miejskiej pełnią też bardzo 

ważną funkcję dydaktyczną, z której chętnie 

korzystają nie tylko nauczyciele przedmio-

tów przyrodniczych. Gdzie najlepiej prze-

prowadzić lekcję biologii, jeśli nie w parku, 

pokazując konkretne gatunki rodzimej flory 

i fauny czy gatunki aklimatyzowane. Na te-

renach parkowych często też organizowane 

są ścieżki dydaktyczne, prezentujące typowe 

lub szczególne okazy, charakterystyczne dla 

danego obszaru.

Oprócz nauki przyrody, tereny zieleni są też 

doskonałym „poligonem” wychowania dzieci 

i młodzieży; to tu uczą się, że nie wolno bez-

myślne zadeptywać roślin czy je łamać, tylko 

dlatego, że właśnie mają na to ochotę. Tu do-

wiadują się, że każde dorosłe drzewo wymaga 

długich lat, aż urośnie i użyczy nam swego 

cienia lub owoców, że ktoś wykonał konkretną 

pracę, sadząc i pielęgnując to drzewo, którą 

trzeba uszanować. W ten sposób tereny zieleni 

pomagają w wychowaniu młodych ludzi, do-

strzeżeniu wysiłku innych osób i konieczności 

poszanowania efektów ich pracy.

MGR KRYSTYNA HALADYN
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Wprowadzenie

Wyróżniamy dwa podstawowe, zasadni-

czo od siebie różne, typy torfowisk związane 

z zupełnie odmiennymi stosunkami nawod-

nienia: 1) torfowiska wysokie, tzw. ombrofil-

ne, tj. zasilane w wodę wyłącznie przez opa-

dy atmosferyczne, dlatego też ubogie w sole 

mineralne (tzw. oligotroficzne); 2) torfowiska 

niskie – tzw. reofilne, tj. związane z wodą 

przepływającą, stąd bogate w sole mineralne 

(eutroficzne). Torfowiska wysokie opanowa-

ne są z reguły przez mchy torfowce z rodzaju 

Sphagnum, na ich poduszkach rosną charak-

terystyczne gatunki oligotroficzne, takie jak: 

wełnianka pochwowata Eriophorum vagi-

natum, bagno zwyczajne Ledum palustre, 

modrzewnica zwyczajna Andromeda poli-

folia, rosiczka okrągłolistna Drosera rotun-

difolia, borówka brusznica Vaccinium vitis 

idaea i inne. Torfowiska niskie żywią bogatą 

florę turzyc Carex spp., traw (roślin z rodzi-

ny Poaceae), bylin oraz krzewów, zwłaszcza 

wierzb Salix spp.; roślinność torfowiska ni-

skiego składać się może z gatunków należą-

cych do trzech grup ekologicznych: roślin 

wodnych, błotnych oraz lądowych. Te dwa 

typy torfowisk przedstawiają fitocenozy tak 

dalece odrębne, że trudno wskazać – poza ja-

kimiś przypadkowymi składnikami – gatun-

ki im wspólne. Istnieje jednak między nimi 

łącznik – tzw. torfowiska przejściowe, któ-

re wykazują pewne właściwości pośrednie, 

zarówno, co do stosunków nawodnienia, jak 

i co do składu roślinności.

Torfowiska wysokie

Tworzą je krzewinkowo-torfowcowe fi-

tocenozy czasem z udziałem roślin drzewia-

stych; związane są z kwaśnymi oligotroficz-

nymi siedliskami zasilanymi wyłącznie lub 

przeważnie przez wody opadowe. Torfowi-

ska wysokie zlokalizowane są w subarktycz-

no-borealnej i umiarkowanej strefie półku-

li północnej (wilgotna i chłodna – średnia 

roczna temperatura poniżej 10°C – północ 

Eurazji i Ameryki Północnej), w obszarach 

z przewagą opadu nad parowaniem w cyklu 

rocznym. W mniejszych płatach ten typ ro-

ślinności spotykamy również w niższych sze-

rokościach geograficznych półkuli północ-

nej, jednakże tylko w górach. Po znacznej 

przerwie, utworzonej przez pas strefy cie-

płej i gorącej, obszerne formacje tego typu 

znajdujemy ponownie na cyplu kontynentu 

Ameryki Południowej i na jej wyspach, w po-

staci ekologicznie niemal identycznej, choć 

florystycznie znacznie odmiennej.

Tego typu torfowiska nie przedstawiają 

jednolitej, ciągnącej się na znacznej przestrzeni 

fitocenozy, ale są tzw. kompleksem zespołów: 

kilku – w naszym przypadku zwykle dwóch 

– splecionych ze sobą na podobieństwo mo-

zaiki, tak, że niewielkie płaty jednego wy-

stępują z wyraźną prawidłowością pomiędzy 

Torfowiska są zbiorowiskami roślinny-

mi porastającymi wytworzone przez 

siebie złoże torfu, tj. osadu organicznego, 

złożonego z obumarłych części roślin. 

Torf posiada wyraźnie widoczną struktu-

rę roślinną, jest barwy zwykle brunatnej 

lub zbliżonej do niej; ulega procesowi 

zwęglenia w tempie bardzo powolnym, 

dzięki przesiąknięciu wodą ubogą w tlen. 

Dlatego też torf nie tworzy się w wodach 

zasobnych w tlen, jak np. źródliska czy 

szybko płynące potoki górskie. Torfowi-

ska występują głównie w obrębie strefy 

północnych lasów iglastych (tajga), rza-

dziej w strefie lasów iglastych klimatu 

umiarkowanego, w miejscach, gdzie woda 

gruntowa osiąga wysoki poziom, a ob-

umierająca roślinność bagienna (przeważ-

nie mchy i turzyce, czasem krzewinki) 

rozkłada się bardzo powoli pod wodą 

w warunkach beztlenowych.

Roślinność torfowisk
WITOLD BERDOWSKI, ZYGMUNT DAJDOK

Torfowiec magellański
Sphagnum magellanicum

Torfowiec magellański
Sphagnum magellanicum
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płatami drugiego. Na powierzchni typowo 

rozwiniętych torfowisk wysokich wykształ-

cają się zazwyczaj dwa zespoły: jeden zajmu-

je niewielkie wzgórki, tzw. kępy, drugi – za-

głębienia między nimi, tzw. dolinki. Oba są, 

co do składu florystycznego tak odmienne, 

że pod względem fitosocjologicznym (fito-

socjologia – dziedzina botaniki zajmująca się 

opisem zbiorowisk roślinnych) zaliczamy je 

do odrębnych jednostek.

Fitocenozy kępkowe. Tworzą je tor-

fotwórcze zbiorowiska gatunków torfowców 

z obfitym udziałem krzewinek i roślin o tra-

wiastym charakterze. Występują w bezod-

pływowych zagłębieniach na podłożu ubo-

gim w składniki pokarmowe i są nawad-

niane przez wody opadowe. Zbudowane są 

przede wszystkim przez gatunki torfowców 

o wzroście kępiastym i charakterystycznym 

czerwonym lub brunatnym zabarwieniu, nie-

znoszące zalania ani podtopienia przez wodę, 

takie jak: torfowiec brunatny Sphagnum fu-

scum, torfowiec Sph. medium i torfowiec 
czerwonawy Sph. rubellum. W tych miej-

scach rosną też w wielkiej obfitości, krze-

winki z rodziny wrzosowatych Ericaceae: 

żurawina błotna Oxycoccus palustris czy 

o wiele rzadziej spotykana modrzewnica 
zwyczajna Andromeda polifolia, a ponadto 

wełnianka pochwowata Eriophorum vagi-

natum, rosiczka okrągłolistna Drosera ro-

tundifolia oraz mech płonnik cienki Poly-

trichum strictum. Oprócz tych, charaktery-

stycznych dla torfowisk wysokich gatunków, 

spotyka się również tutaj bagno zwyczajne 

Ledum palustre, a ponadto bardzo rzadko, 

arktyczno-borealne gatunki, takie jak: brzoza 
karłowata Betula nana, malina moroszka 

Rubus chamaemorus czy chamedafne pół-
nocna Chamaedaphne calyculata.

Fitocenozy dol inkowe. W zagłębie-

niach (tzw. dolinkach) torfowisk wysokich 

rozwijają się zespoły zupełnie odmienne, 

wykazujące łączność florystyczną z częścią 

zespołów niskotorfowiskowych i wraz z nimi 

zaliczane do odrębnej jednostki fitosocjolo-

gicznej. Wyróżnia się w tej grupie dwa ze-

społy: zbiorowisko dolinkowe w komplek-

sie regeneracyjnym torfowisk wysokich typu 

atlantyckiego i bałtyckiego z panującymi ga-

tunkami charakterystycznymi – turzycą ba-
gienną Carem limosa oraz bagnicą torfową 

Scheuchzeria palustris; warstwę mchów bu-

dują tu zwykle: torfowiec szpiczastolistny 

Sphagnum cuspidatum (gatunek rosnący tylko 

w miejscach stale podtopionych), torfowiec 
kończysty Sphagnum fallax (gatunek zno-

szący przez pewien czas wyschnięcie pod-

łoża). Fitocenoza ta, oprócz tego, że zarasta 

podtopione dolinki torfowisk wysokich, wy-

stępuje również w wykopanych wśród nich 

rowach i dołach, może też tworzyć pływa-

jący kożuch na powierzchni zarastających 

śródtorfowiskowych stawków; jest to głów-

ny zespół torfotwórczy tego typu torfowisk; 

w Polsce rozpowszechniona jest na Pomo-

rzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, na Polesiu 

Podlaskim i Wołyńskim, Równinie Biłgoraj-

skiej oraz w górnoreglowym i subalpejskim 

piętrze w górach, fitocenoza z dominującą 

przygiełką białą Rhynchospora alba wystę-

puje w wilgotnych zagłębieniach torfowisk, 

nieraz na odsłoniętym torfie, w miejscach 

bardziej suchych niż zbiorowisko poprzed-

nie i często tworzy jedną z faz degeneracji 

podsuszonych torfowisk wysokich; w naszym 

kraju jest rozpowszechniona tam, gdzie wy-

stępują torfowiska wysokie, a w zachodniej 

części, zbiorowiska te są wzbogacone udzia-

łem subatlantyckiego gatunku – przygiełki 
brunatnej Rhynchospora fusca.

W obrębie tej grupy zbiorowisk wyróż-

niamy dwa typy: torfowiska wysokie nieleśne 

i leśne. Wśród torfowisk nieleśnych na uwa-

Brzoza karłowata
Betula nana

Brzoza karłowata
Betula nana
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gę zasługują: fitocenoza z udziałem wrzośca 
bagiennego Erica tetralix, charakterystycz-

nych krzewinek – żurawiny błotnej Oxy-

coccus palustris, modrzewnicy zwyczajnej 
Andromeda polifolia oraz rzadko innych ga-

tunków o subatlantyckim typie zasięgu; jest 

ona obecna przede wszystkim na niżu za-

chodnio-środkowoeuropejskim w zasięgu 

klimatu atlantyckiego i osiąga w Polsce 

wschodnią granicę rozmieszczenia, najbar-

dziej rozpowszechnione zbiorowisko mszar-

ne w Europie Środkowej z dominacją tor-

fowców, głównie torfowca czerwonawego 

Sphagnum rubellum, jako gatunku najbar-

dziej charakterystycznego; występuje u nas 

zarówno na niżu i w niższych położeniach 

górskich Sudetów i Karpat, zespół wysoko-

torfowiskowy z obfitym udziałem wełnia-
neczki darniowej Baeothryon caespitosum 

ssp. austriacum i turzycy skąpokwiatowej 
Carex pauciflora – arktyczno-alpejskich bądź 

borealnych gatunków; różni się on od po-

przednich niekępkową strukturą oraz loka-

lizacją (występuje w naszym kraju w piętrze 

regla górnego, powyżej 1000 m n.p.m., m.in. 

w Sudetach Zachodnich, gdzie tworzy mniej 

lub bardziej rozległe fitocenozy w kompleksie 

z bagiennym zespołem górnoreglowej świer-

czyny sudeckiej, zbiorowisko również o bez-

kępkowej strukturze z dominacją wełnianki 
pochwowatej Eriophorum vaginatum oraz 

niekępkowego gatunku – torfowca kończy-
stego Sphagnum fallax; jest bardzo często 

spotykaną postacią torfowiska i w niektórych 

przypadkach może mieć charakter antropo-

geniczny, tzn. powstaje na skutek wtórnego 

zabagnienia.

Do grupy torfowisk wysokich leśnych na-

leżą: górskie torfowiska z udziałem sosny 
górskiej Pinus mugo ssp. rotundata; mogą 

mieć one bardzo różną fizjonomię, często 

posiadają domieszkę gatunków krzewinek 

i mchów przechodzących ze zbiorowisk bo-

rowych, w Polsce występują gdzieniegdzie 

Sudetach i Karpatach, zbiorowiska kontynen-

talnych torfowisk z bardzo niskim i luźnym 

drzewostanem sosnowym Pinus sylvestris 

i masowym pojawem bagna zwyczajnego 

Ledum palustre; odznaczają się one brakiem 

struktury kępkowej i zlokalizowane są na niżu 

północno-wschodniej części Europy Środko-

wej oraz w Europie Wschodniej, a u nas we 

wschodnich regionach kraju.

Wśród naszych torfowisk wysokich wy-

różniamy dwa główne typy: bałtycki i konty-

nentalny. Pierwszy właściwy jest klimatowi 

wilgotnemu, bogatemu w opady, jakkolwiek 

torfowiska tu należące spotyka się jeszcze, choć 

dość rzadko, np. nawet na Polesiu. Znamienne 

dla torfowisk typu bałtyckiego jest to, że ich 

kępy składają się z dwóch części: ich szczy-

ty zarastają inne gatunki torfowców (torfo-
wiec brunatny Sphagnum fuscum i torfowiec 

Sphagnum medium) niż boki – w formie pier-

ścienia opasującego tamte gatunki (torfowiec 
kończysty Sphagnum fallax oraz torfowiec 
czerwonawy Sphagnum rubellum i in.). Tor-

fowiska wysokie typu kontynentalnego wy-

stępują w klimacie suchszym, o mniejszych 

opadach. W okresach suchych, np. latem, ich 

powierzchnia jest płaska; poziom wód grun-

towych leży wówczas znacznie poniżej niej 

na całej przestrzeni torfowiska. W okresach 

wilgotnych natomiast, np. na wiosnę, po-

wierzchnia torfowiska może się uwypuklić 

dzięki pęcznieniu torfu. Poziom wód grunto-

wych na samym torfowisku leży także w tym 

okresie poniżej powierzchni.

Jako siedliska zimne, a równocześnie do-

brze naświetlone, o skróconym okresie wege-

tacji, torfowiska wysokie są często ostoją dla 

przeżytków z epoki lodowej (reliktów), np. 

brzoza karłowata Betula nana czy żurawina 
drobnolistna Oxycoccus microcarpus.

Torfowiska niskie

Torfowiska niskie nie przedstawiają najczę-

ściej tak równomiernie wykształconego kom-

pleksu zespołów, jak torfowiska wysokie. Nie-

mniej rozwijające się na nich fitocenozy wystę-

pują w postaci mniejszych lub większych płatów 

rozmieszczonych prawidłowo, tj. odpowiednio 

do konfiguracji terenu, charakteru podłoża itp. 

Utrzymywanie się zespołów niskotorfowisko-

wych na tym samym miejscu przez dłuższy 

okres czasu związane jest z tym, że rozrasta-

jąc się powodują one stopniowe spiętrzanie się 

wód przez nie przepływających. Dzięki temu 

zwierciadło wody w torfowisku podnosi się 

stopniowo w miarę jak ono rośnie na grubość, 

a gromadzące się szczątki roślin zabezpieczo-

ne są przed całkowitym rozkładem.

Pod względem florystycznym torfowiska 

niskie w porównaniu do torfowisk wysokich 

wyróżniają się brakiem torfowców, a ich miej-

sce zajmują tutaj tzw. mchy brunatne; to jest 

częściowo przyczyną zmiany kolorytu czer-

wonych bądź czerwonobrunatnych torfowisk 

wysokich na zielone lub brunatnozielone tor-

fowiska niskie.

Wśród tego typu fitocenoz wyróżnia się 

między innymi tzw. kwaśne młaki niskotu-

rzycowe oraz eutroficzne młaki niskoturzy-

cowe. Są to zbiorowiska o fizjonomii niskich 

łąk tworzące roślinność darniowych torfowisk 

niskich nawadniane ruchliwymi wodami źró-

dliskowymi lub wysiękowymi.

Pierwsze z nich charakteryzują się obec-

nością takich gatunków, jak np. turzyca po-
Turzyca pospolita
Carex nigra

Turzyca pospolita
Carex nigra
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spolita Carex nigra, turzyca gwiazdkowa-
ta C. echinata, sit cienki Juncus filiformis, 

wąkrota zwyczajna Hyrdocotyle vulgaris, 

jaskier płomiennik Ranunculus flammula, 

gwiazdnica błotna Stallaria palustris, czy 

fiołek błotny Viola palustris. Najpospolitszym 

zbiorowiskiem kwaśnych młak turzycowych 

jest fitocenoza z udziałem mietlicy psiej Agro-

stis canina i turzycy siwej Carex canescens; 

występuje ona w zatorfionych zagłębieniach 

wśród łąk oraz na kwaśnych torfowiskach ni-

skich w całym kraju na niżu i w piętrze regla 

dolnego w górach. Większość z nich ma cha-

rakter antropogenicznych zbiorowisk zastęp-

czych, powstałych przez ekstensywne użyt-

kowanie jako jednokośnej łąki. Bardzo zbli-

żonym jest zbiorowisko, w którym dominuje 

sit Juncus filiformis, zajmuje ono analogiczne 

siedliska w wyższych położeniach w górach 

bezwapiennych (w Polsce zidentyfikowane 

dotychczas m.in. Karkonoszach). W przeci-

wieństwie do poprzedniego, zbiorowisko to 

ma w większości przypadków charakter na-

turalnego zbiorowiska trwałego.

Eutroficzne młaki niskoturzycowe wyróż-

niają się występowaniem wielu gatunków tu-

rzyc (np. turzyca włosowata Carex capillaris, 

turzyca Davalla Carex davalliana, turzyca 
dwupienna Carex dioica, turzyca żółta Ca-

rex flava), mchów (np. prątnik nabrzmiały 

Bryum pseudotriquetrum var. bimum, złocie-
niec gwiazdkowaty Campylium stellatum, 

Limprichtia długokończysta Limprichtia 

revolvens, skorpionowiec brunatny Scor-

pidium scorpioides) oraz gatunków z rodzi-

ny storczykowatych (np. kruszczyk błotny 

Epipactis palustris, storczyk błotny Orchis 

palustris, lipiennik Loesela Liparis loeselii); 

zasiedlają one podłoże zasobne w składniki 

mineralne i często zawierające znaczne ilości 

węglanu wapnia. Ważną fitocenozą tego typu 

młak jest eutroficzna młaka górska, pospo-

lita w piętrach leśnych, zwłaszcza dolnore-

glowym, gdzie dominację osiągają turzyca 
żółta Carex flava oraz wełnianka szeroko-
listna Eriophorum latifolium; zespół opisa-

ny z Karpat Zachodnich, gdzie jest szeroko 

rozpowszechniony, ponadto znany z Karpat 

Wschodnich (Bieszczady) oraz z Sudetów (Kar-

konosze); rzadkim w Polsce jest zbiorowisko 

torfotwórcze z przewagą turzycy Davalla Ca-

rex davalliana, występuje na bardzo żyznych 

torfowiskach źródliskowych zasilanych wodą 

zawierającą znaczne ilości węglanu wapnia, 

który często wytrąca się w postaci konkrecji 

tworząc charakterystyczne torfy wapienne; 

innym w tej grupie jest zbiorowisko torfowisk 

wapiennych z panującą marzycą czarniawą 

Schoenus nigricans, tworzy niewielkie po-

wierzchniowo fitocenozy w zagłębieniach na 

podsychających latem torfowiskach źródli-

skowych, centrum rozmieszczenia znajduje 

się w cieplejszej, południowej części Europy 

Środkowej, a w Polsce znany jest z niewielu 

miejsc na Pobrzeżu Szczecińskim oraz Poje-

zierzu Myśliborskim i jest osobliwością na-

szej szaty roślinnej.

Torfowiska przejściowe

Jak już wspomniano, torfowiska przejścio-

we wykazują właściwości pośrednie między 

torfowiskami wysokimi a niskimi. Dotyczą 

one zarówno warunków siedliskowych jak 

i składu florystycznego. Są to najczęściej 

zbiorowiska wąskolistnych turzyc, stanowią 

bardzo kwaśne torfowiska i przedstawiają 

subborealny typ rozmieszczenia. Najczęst-

szą fitocenozą w tej grupie jest zespół z pa-

nującą turzycą nitkowatą Carex lasiocar-

pa; tworzy ona darnie pływające lub kożuchy 

na powierzchni zbiorników wodnych w fazie 

ich lądowacenia albo występuje w okreso-

wo podtapianych zagłębieniach bezodpływo-

wych i rozpoczyna proces sukcesji w kie-

runku torfowisk przejściowych; w klimacie 

subkontynentalnym, np. na Polesiu jest często 

zbiorowiskiem inicjującym sukcesję roślin-

ności w kierunku torfowisk wysokich typu 

kontynentalnego; zespół jest znany w Polsce 

z licznych stanowisk rozproszonych w całym 

kraju, a zwłaszcza we wschodniej i północno-

wschodniej części; dość rzadkim u nas jest 

zbiorowisko z panującą turzycą obłą Carex 

diandra, rośnie ono na mokrym szlamie tor-

fowym we wczesnych stadiach sukcesji tor-

fowisk przejściowych; również rzadko jest 

spotykana fitocenoza z dominacją turzycy 
strunowej Carex chordorrhiza, będąca zbio-

rowiskiem reliktowym o kontynalno-boreal-

nym typie zasięgu, występuje często w po-

staci kożuchów pływających i zarastających 

odgórnie drobne zbiorniki wodne w kom-

pleksie torfowisk przejściowych; w Polsce 

znane jest z niewielu stanowisk, najczęściej 

z północno-wschodnich regionów.

W naszych warunkach torfowiska są 
jednym z najcenniejszych, a zarazem naj-
bardziej zagrożonych ekosystemów. W ciągu 
setek lat wiele z nich osuszono i zamieniono 
na nieużytki zielone. Ocenia się, że obecnie 
mamy już tylko około 1/3 tej powierzchni, 
jaka występowała dawniej.

DR WITOLD BERDOWSKI

DR ZYGMUNT DAJDOK

obejrzyj

kolorową wkładkę!

Wąkrota zwyczajna
Hyrdocotyle vulgaris
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Idea projektu

Podstawowym celem projektu jest zmniej-

szenie zużycia energii i wody w szkołach 

o 5–10% w skali rocznej poprzez populary-

zację świadomego, oszczędnego korzystania 

z energii elektrycznej i cieplnej oraz wody 

w praktycznych działaniach uczniów. Głów-

nie chodzi o to, żeby sami uczniowie przeko-

nali się, iż zmieniając nawyki, odpowiednio 

postępując i stosując sprzęt energooszczęd-

ny, można zmniejszyć obciążenie środowiska 

emisjami gazów cieplarnianych oraz płacić 

mniejsze rachunki za energię.

Podejmując proste działania kształtujące 

zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody, 

takie jak: gaszenie światła, zakręcanie kur-

ków, odpowiednie wietrzenie itp., możliwe jest 

zaoszczędzenie w ciągu roku średnio nawet 

10–15% energii. Zaoszczędzone w ten spo-

sób fundusze pozostają w 50% do dyspozycji 

szkoły, z pozostałych 50% tworzony jest tzw. 

fundusz energetyczny, będący w dyspozycji 

koordynatora finansowego, tj. Wydziału Edu-

kacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Fundusz energetyczny wykorzystuje się 

na kapitałochłonne inwestycje w szkołach, 

których celem jest dalsze ograniczenie zu-

życia energii, takie jak: wymiana stolarki 

okiennej, stolarki drzwiowej, zainstalowa-

nie termostatów na grzejnikach, ocieplenie 

budynku itp.

Efekt ekologiczny 
a oszczędność w zużyciu energii

W roku szkolnym 2006/2007 w pla-

cówkach edukacyjnych Wrocławia i regio-

nu Doliny Baryczy realizowano w PKE OD 

„Projekt edukacyjny 50/50 – Bezinwestycyjne 

oszczędzanie energii w szkołach wrocław-

skich i Doliny Baryczy” przy współpracy 

z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we 

Wrocławiu oraz Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. We Wrocławiu projekt reali-

zowano już po raz trzeci, a w placówkach 

Doliny Baryczy – po raz pierwszy. Z tego 

względu, tym ostatnim poświęcono więcej 

uwagi, organizując szkolenia o bezinwesty-

cyjnych metodach oszczędzanie energii, wy-

mianę doświadczeń i pomysłów pomiędzy 

uczestnikami Projektu oraz prezentacje mul-

timedialne z realizacji projektu.

W życiu codziennym często zadajemy 

pytanie: czy zwykły obywatel ma wpływ 

na zmniejszenie zużycia energii i czy jego 

potrzeby energetyczne będą mogły być za-

spakajane z oszczędzania? Indywidualnie 

wkład ten jest niewielki, lecz w skali społe-

Bezinwestycyjne oszczędzanie energii
p o d s u m o w a n i e  p r o j e k t u  e d u k a c y j n e g o  p o d s u m o w a n i e  p r o j e k t u  e d u k a c y j n e g o  5 0 / 5 05 0 / 5 0

Zakończyła się trzecia edycja „Projektu Edukacyjnego 50/50 – Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach 

wrocławskich i Doliny Baryczy”, prowadzonego przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego we współ-

pracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy jej podsumowanie.

KRYSTYNA GANS
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czeństwa – bardzo duży. Niewielkie oszczęd-

ności pojedynczego obywatela pomnożone 

przez miliony obywateli dają efekty znaczą-

ce w skali kraju. Gdyby akcja oszczędzania 

energii została podjęta w większości szkół, 

a także przez prywatnych odbiorców ener-

gii, to emisja zanieczyszczeń w skali kraju 

mogłaby zmniejszyć się o setki ton. Każde 

zaś zmniejszenie emisji zanieczyszczeń to 

wkład w ochronę środowiska naturalnego, 

zarówno w wymiarze lokalnym jak i glo-

balnym.

W badanym okresie 2004–2006, po ze-

braniu danych zużycia energii w Wydziale 

Edukacji Urzędu Miejskiego, zdecydowano 

nie tworzyć jeszcze funduszu energetycznego 

ze względu na krótki okres pomiarów zużycia 

energii, liczne błędy w odczytach, wreszcie 

małe oszczędności zużycia.

Proces zbierania, weryfikacji i analizy da-

nych dotyczących zużycia energii elektrycz-

nej, energii cieplnej oraz wody napotykał na 

szereg problemów. Stare instalacje centralne-

go ogrzewania – to częste awarie. Stare, nie-

szczelne okna powodują straty ciepła, a brak 

regulatorów ciepła na grzejnikach powoduje 

duże różnice temperatury między kaloryfera-

mi a salami. Innym problemem jest fakt, że 

na terenie szkoły lub przedszkola funkcjonują 

węzły zasilające również w ciepło budynek 

mieszkalny. Awarie są więc poza zasięgiem 

placówek. W takich sytuacjach opłatę za ciepło 

naliczano ryczałtem bez uwzględniania tego, 

że automatyka węzła jest zaprojektowana na 

obniżenie ciepła w budynku po godzinie 16 

oraz w sobotę i niedzielę. Takie sytuacje za-

ciemniają obraz zużycia ciepła, wody i energii 

elektrycznej. Głównym problemem były też 

błędy w odczytach danych jak i w podaniu 

danych bazowych, stosowanie różnych jedno-

stek pomiaru, co utrudniało prawidłowe ob-

liczenia osiągniętych oszczędności. Ponadto 

nie wszystkie placówki terminowo nadsyłały 

formularze odczytów.

Działania podejmowane 
w szkołach

Do projektu przystąpiło 29 placówek 

edukacyjnych z Wrocławia, w tym 2 licea 

ogólnokształcące, 5 zespołów szkół, 5 szkół 

podstawowych, 5 gimnazjów oraz 9 przed-

szkoli. Dolinę Baryczy reprezentowało 11 

placówek edukacyjnych z gmin: Milicz, 

Żmigród, Cieszków, Krośnice i Oleśnica, 

w tym 3 gimnazja, 4 szkoły podstawowe, 

1 przedszkole, 1 zespół szkół i 2 placówki 

wychowawcze. Placówki edukacyjne z Wro-

cławia zostały wybrane przez Wydział Edu-

kacji Urzędu Miejskiego, natomiast placówki 

w Dolinie Baryczy zgłosiły się samodzielnie, 

bowiem w niektórych gminach nastąpiły 

zmiany personalne po wyborach samorzą-

dowych, w niektórych urząd sprawowany 

był komisarycznie aż do lipca 2007 r., co 

w znacznym stopniu utrudniło rekrutację 

szkół do programu z powodu braku decyzji 

urzędu sprawującego nadzór nad placów-

ką. Każdy z uczestników projektu powołał 

grupy energetyczne, w skład których weszli 

nauczyciele, osoby z administracji szkolnej 

oraz uczniowie. Grupy energetyczne odpo-

wiedzialne za realizację projektu w danej 

szkole opracowały metody postępowania, 

rejestrowały raz w miesiącu zużycie energii 

elektrycznej, energii cieplnej i wody, a wy-

niki pomiarów przekazywały drogą elek-

troniczną do Okręgu Dolnośląskiego PKE 

i do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskie-

go Wrocławia. Przygotowywano również 

działania edukacyjne dla całej społeczno-

ści uczniowskiej w formie akcji informa-

cyjnych, pogadanek na lekcjach różnych 

przedmiotów, prezentacje multimedialne, 

albumy, gazetki, konkursy na wiersz eko-

logiczny, sesje plakatowe itp.

Efekty projektu

W okresie realizacji projektu największe 

oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 

osiągnęły: SP nr 67 – 17,53%, Zespół Szkół 

nr 18 – 8,39%, Przedszkole nr 105 – 7,54%, 

Gimnazjum nr 15 – 3,73%. Największe oszczę-

dności ciepła osiągnięto w Przedszkolu nr 148 

– 29,80%, w Przedszkolu nr 141 – 28,77% 

i w Zespole Szkół nr 67 – 24,29%. W oszczę-

dzaniu wody najlepszymi byli: Przedszkole 

nr 126 – 54,08%, Przedszkole 148 – 35,14% 

i SP nr 46 – 28,12%. Odnotowano również 

wzrost zużycia wody w takich placówkach 

jak Przedszkole nr 141 – 0,31%, Gimnazjum 

nr 15 – 15,19%, a w Zespole Szkół nr 18 – 

aż 116,11%.

Na szczególną uwagę i pochwałę wpro-

wadzenia celów projektu tj. systematyczne-

go, rzetelnego i konsekwentnego stosowania 

się do jego zasad podczas realizacji zasłu-

guje Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku 

w Gminie Milicz, w której koordynatorką 

jest pani Stanisława Łuczak. W pierwszej 

fazie projektu grupa energetyczna sporzą-

dziła zestawienie zużycia energii w szkole 

w ciągu ostatnich trzech lat i policzyła kosz-

ty zużycia energii, które od roku 2004 ob-

niżyło się znacznie w okresach zimowych, 

wiosennych i jesiennych, a mniej – w mie-

siącach letnich. To zdecydowanie wpłynę-

ło na obniżenie kosztów. Np. w styczniu 

2004 r. zapłacono za energię 1159,00 zł, 

zaś w styczniu 2006 r. zapłacono już tylko 
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925,00 zł. W marcu i kwietniu 2004 r. zuży-

cie energii elektrycznej wynosiło 2661 kWh, 

zaś w tym samym okresie w roku 2007 już 

tylko 1485 kWh, co stanowi 44,2% oszczęd-

ności. Zużycie wody w okresie trwania pro-

jektu (tj. marzec, kwiecień, maj 2007 r.) 

w stosunku do tego samego okresu w roku 

2006 wyraźnie się zmniejszyło. W 2006 

roku zużyto 52 m3 wody, natomiast w ba-

danym okresie 2007 roku zużyto 36,24 m3 

wody, co stanowi 30,3% oszczędności. Pod-

sumowując, oszczędności zużycia energii 

elektrycznej i wody w roku 2007 w Szkole 

Podstawowej w Nowym Zamku w dużej 

mierze wynikały z konsekwentnego stoso-

wania zasad projektu „50/50 – bezinwe-

stycyjne oszczędzanie energii”. Praca tej 

grupy energetycznej pod kierunkiem pani 

Stanisławy Łuczak udowodniła, że można 

zaoszczędzić energię i uzyskać korzyści 

finansowe w myśl hasła „Oszczędzajmy 

energię – to się opłaca”.

Głównym sukcesem projektu są korzyści 

edukacyjne. W trzeciej edycji projektu odby-

ło się 31 spotkań seminaryjnych, na których 

wygłoszono łącznie 20 wykładów, przepro-

wadzono 4 warsztaty edukacyjne, odbyły się 

trzy sesje posterowe pt. „Energia – oszczę-

dzam i uczę oszczędzać” oraz przygotowano 

dwa występy dzieci z programem artystycz-

nym o treści ekologicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

wykłady „Tendencje i obszary zagrożeń 

w sektorze energetycznym”, „Jednostki 

stosowane w pomiarach zużycia energii”, 

„Rozwój zrównoważony – produkcja i ob-

ciążenie”, „Oszczędzanie energii a zmiany 

klimatyczne” wygłoszone przez dra inż. Au-

reliusza Mikłaszewskiego i dra inż. Zdzisła-

wa Matyniaka z Politechniki Wrocławskiej. 

Młodzież, zwłaszcza ta młodsza, uczestni-

czyła bardzo efektywnie w warsztatach edu-

kacyjnych, celując przy tym w pomysłach na 

sposoby oszczędzania energii. Opracowano 

również całoroczny kalendarz działań eko-

logicznych dla poszczególnych poziomów 

szkół pod kierunkiem pani Ewy Załuskiej 

z Zespołu Szkół nr 3.

Na szczególną uwagę zasługuje ekospot-

kanie integracyjne na statku Goplana (rejs 

po Odrze w dniu 19 kwietnia 2007 r.), pod-

czas którego przedstawiono historię żeglu-

gi i urządzenia hydrotechniczne na Odrze 

dla połączonych zespołów grup energetycz-

nych z Wrocławia i Doliny Baryczy. Na stat-

ku odbyły się również warsztaty edukacyjne 

„Badanie i oznaczanie parametrów jakości 

wody” zaprezentowane dla uczestników pro-

jektu przez uczniów Gimnazjum w Sułowie 

według zasad Międzynarodowego Progra-

mu GLOBE pod kierunkiem pana mgra Ry-

szarda Ziębikiewicza. Ponadto każda grupa 

energetyczna przedstawiła plakaty na temat 

działań związanych z oszczędzaniem energii 

w swojej szkole na sesji posterowej „Energia 

– oszczędzam i uczę oszczędzać” . Uczest-

nicy ekospotkania poznawali się wzajemnie, 

wymieniali doświadczenia, a słoneczna po-

goda dodawała ciepła do miłej serdecznej 

atmosfery spotkania.

Ciekawą formę pracy w swojej szkole za-

proponowała koordynatorka ze Szkoły Pod-

stawowej nr 46, p. Lucyna Osada, organi-

zując Konkursy Ekologiczne dla klas I–III 

przy zaangażowaniu uczniów klas V i VIa, 

a następnie wystawy prac konkursowych dla 

całej społeczności szkolnej. W IV LO pod kie-

runkiem pani Małgorzaty Wojciechowskiej 

uczniowie przygotowywali prezentacje mul-

timedialne dotyczące zagadnień związanych 

z energią na lekcjach różnych przedmiotów. 

Uczniowie projektowali i wykonywali również 

urządzenia energooszczędne, które pokazano 

w gablotach tematycznych. Całoroczną sys-

tematyczną pracę w ramach projektu bardzo 

starannie realizowano w Przedszkolu nr 62 

pod kierunkiem pani Janiny Cieślak, Przed-

szkolu nr 105 pod kierunkiem pani Anny Wój-

cik, Przedszkolu nr 126 pod kierunkiem pani 

Anny Januszek i w Przedszkolu nr 141 pod 

kierunkiem pani Agnieszki Węgrzyn.

Efekty trzyletniego uczestnictwa 
w projekcie w Przedszkolu 
nr 126 „Różanka”

– systematyczne monitorowanie zużycia 

energii elektrycznej, cieplnej i wody;

– zajęcia edukacyjne z dziećmi – zasady 

oszczędzania wody i prądu, zasady bezpie-

czeństwa podczas posługiwania się urządze-

niami elektrycznymi;

– współpraca z przedszkolami nr 105 i 106 

– integracja dzieci wokół projektu „50/50”;

– założenie termostatów na kaloryferach 

w salach;

– wymiana okien we wszystkich salach 

i pomieszczeniach biurowych;

– remont łazienek – ograniczenie zuży-

cia wody;

– umieszczenie piktogramów przy wy-

łącznikach prądu;

– wymiana żarówek na energooszczęd-

ne w pomieszczeniach, w których jest to 

możliwe;

– prace plastyczne dzieci, wiersze, ha-

sła, gazetka;

– zakupienie za nagrody pieniężne mikro-

skopów i lup oraz gry dydaktycznej „Wszyst-

kie kolory recyklingu”.

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 G

a
n
s

Część projektu podsumowano 
podczas rejsu statkiem po Odrze

Część projektu podsumowano 
podczas rejsu statkiem po Odrze



EKOLOGIA W SZKOLE

ZIELONA PLANETA 5 (74)/2007 25

Spotkania podsumowujące 
III edycję projektu

Zorganizowano dwa spotkania pod-

sumowujące III edycję projektu „50/50”: 

dla szkół wrocławskich w dniu 12 czerwca 

2007 r. w Zespole Szkół Budowlanych przy 

ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu oraz dla 

szkół Doliny Baryczy w dniu 19 czerwca 

2007 r. w Gimnazjum w Sułowie.

W spotkaniach udział wzięli zaproszeni 

dyrektorzy szkół i koordynatorzy grup ener-

getycznych poszczególnych placówek, przed-

stawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miej-

skiego we Wrocławiu: pani Ewa Kęska, pani 

Anna Kaniewska i pani Małgorzata Wiewió-

rowska oraz przedstawiciele Okręgu Dolno-

śląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego: 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, mgr Kry-

styna Gans, dr inż. Zdzisław Matyniak i mgr 

Henryk Słotwiński.

Po przywitaniu uczestników spotkania, 

pan dr inż. Aureliusz Mikłaszewski wygłosił 

wykład pt. „Oszczędzanie energii a zmiany 

klimatyczne”. Następnie, podczas spotkania we 

Wrocławiu, pani Małgorzata Wojciechowska 

z IV LO we Wrocławiu przedstawiła prezen-

tację multimedialną „Projekt 50/50 w mojej 

szkole”. Podczas spotkania w Sułowie pre-

zentację multimedialną przedstawiła pani 

Stanisława Łuczak ze Szkoły Podstawowej 

w Nowym Zamku. Pełnego podsumowania 

III edycji projektu dokonała jej koordynator 

pani Krystyna Gans z PKE OD.

Obydwu spotkaniom towarzyszyła część 

artystyczna. Dzieci ze Sportowej Szkoły Pod-

stawowej nr 46 we Wrocławiu wystąpiły ze 

spektaklem „Nie ma życia bez wody, więc 

ratujmy naszą Ziemię”, przygotowanym przez 

panią Elżbietę Kozłowską, a dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Miliczu przygotowały 

występ pt. „Oszczędzaj energię” pod kierun-

kiem Danuty Przybylskiej.

Następnie przystąpiono do najbardziej 

oczekiwanej części spotkania – rozdania 

dyplomów i nagród. Nagrody wręczali pani 

Ewa Kęska z Wydziału Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, pan Aureliusz Mi-

kłaszewski z PKE OD oraz panie Krystyna 

Gans i Krystyna Piosik.

Każda ze szkół biorących udział w pro-

jekcie otrzymała dyplom uczestnictwa, ma-

teriały szkoleniowe w formie książkowej 

i elektronicznej, torbę ekologiczną wraz 

z segregatorem, a najlepsze placówki – Ze-

spół Szkół nr 18, Gimnazjum nr 15, Szkoły 

Podstawowe nr 46, 67, Przedszkola nr 105, 

126, 141 i 148 – otrzymały nagrody pieniężne 

ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia oraz nagrody rzeczo-

we: pamięci podręczne USB, encyklopedie, 

albumy, przewodniki turystyczne. Autorzy 

wyróżnionych plakatów otrzymali dyplomy 

i nagrody książkowe oraz zaproszenie do za-

prezentowania swoich prac na sesji posterowej 

IX Sympozjum pt. „Postawy proekologiczne 

u progu XXI wieku” w Sułowie 29 września 

2007 r. Każdy uczestnik grupy energetycznej 

otrzymał ponadto żarówki energooszczędne. 

Zakończeniu projektu towarzyszyła wystawa 

prac plastycznych wykonanych w placówkach 

w ramach jego realizacji.

Zamierzenia na przyszłość

Najważniejsze w realizacji projektu 

„50/50” było, jest i będzie kształtowanie 

proekologicznych zachowań uczestników 

projektu. Najtrudniejszym, a zarazem ko-

niecznym, jest zrozumienie i zaakceptowa-

nie celowości oszczędzania oraz oszacowa-

nie wymiernych i niewymiernych korzyści. 

Korzyści wymierne są łatwe do wyliczenia 

i dają się odczuć bezpośrednio pod względem 

finansowym. Efekty niewymierne są jednak 

o wiele cenniejsze: dzieci i młodzież przyswa-

jają i utrwalają wyrobione w szkole nawyki 

oszczędzania, co zaprocentuje niewątpliwie 

w ich dorosłym życiu, a jednocześnie mają 

wpływ na pozostałe osoby w swoich domach, 

dzięki czemu idea oszczędzania ma znacznie 

większy zasięg oddziaływania.

W zakończonym roku szkolnym projekt 

„50/50” odbił się szerokim echem zwłasz-

cza w regionie dolnośląskim Doliny Bary-

czy. W kolejnym roku szkolnym projekt na 

tym terenie będzie kontynuowany w jeszcze 

większej liczbie placówek. Dotychczasowi 

uczestnicy projektu będą mieli możliwość 

prowadzenia swojej pracy w roli liderów 

dla poszczególnych typów szkół. Każda ze 

szkół będzie opiekować się 3–4 placówkami. 

Szkoły liderskie będą prowadzić regularnie 

spotkania w szkołach podopiecznych. Kon-

wencja ta pozwoli zapoznać większą grupę 

młodzieży i nauczycieli z bezinwestycyjnymi 

metodami oszczędzania energii.

Serdecznie zapraszamy do współpracy 

i zachęcamy do prowadzenia podobnych 

projektów.

MGR KRYSTYNA GANS

KOORDYNATOR PROJEKTU

Gminy i szkoły zainteresowane wdro-
żeniem projektu „50/50” na swoim 
terenie proszone są o kontakt z koor-
dynatorem projektu pod adresami:
klub@eko.wroc.pl lub gans1@emit.pl.
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J
ak twierdzą, smak jej owoców jest im znany od pierwszej jesieni 

na „dzikim zachodzie”, kiedy wokół rosło jeszcze wiele drzew 

owocowych posadzonych niemiecką ręką. Niemal wszystkie padły już 

albo pod naporem działań budowlanych, albo zabiegów ogrodniczych, 

którym przyświecała nowoczesność polegająca na wycinaniu w pień 

wszystkiego, co stare. Tak więc koleżanki i koledzy naszej gruszy 

dawno już przeleciały przez sąsiedzkie kominy, a ona wciąż urzeka 

swoim dostojnym urokiem, obsypując się wiosną kwieciem i zapew-

niając nam zacienienie w letni upał. Mniej więcej co dwa lata nieźle 

daje mi też w kość, gdy z trudem nadążam ze zbiorem owoców, a za-

praszanie przyjaciół na gruszoucztę jest mało skuteczne.

Niezerwane w porę gruszki głośnym „klaps!” oznajmiają, że są już 

na ziemi i, niestety, sporo z nich nadaje się tylko na kompost. Między 

klapsem a kompostem ociekające sokiem owoce oblegają osy i szpaki. 

Podczas gdy osy korzystają z każdego położenia gruszek, te ostatnie 

zdecydowanie wolą konsumpcję nadrzewną, pogwizdując sobie od 

czasu do czasu. Mam wrażenie, że jest to swoista drwina ze mnie, że 

nie radzę sobie z urodzajem. A co ja mogę na to, że ponaglani znajomi 

mogą przyjechać po gruszki „jutro”, a nie dzisiaj? Jedyne, co mogę, to 

jak najszybciej przetwarzać ten urodzaj, pakując go w słoiki.

Z
abierając się do pracy, zamykam się w kuchni przed osami, ale nie 

mam sposobu na ukrycie się przed muszkami. Nawet, gdy obficie 

spłukuję owoce w ogrodzie, a potem jeszcze raz już w kuchni, w mig 

otacza mnie rój muszek. Jest ich mnóstwo, nie ma na nie siły! Mnożą 

mi się w oczach,. jakby to były białe myszki, a ja w stanie wskazują-

cym na spożycie. Nie mam zamiaru kryć, że pewna część obrabianych 

zbiorów, zwłaszcza ta super dojrzała, a nawet lekutko podfermentowa-

na, trafia do mojego żołądka. Z tym, że jeszcze nigdy nie zdarzyło mi 

się jakieś kręcenie w głowie. Jeśli już, to... w innej części ciała.

Nie mogąc sobie poradzić z tańczącymi wokół muszkami, postano-

wiłam zmienić do nich swoje podejście. Zamiast irytować się i kombi-

nować, jak je przechytrzyć, zwalczyć, wytępić, zaczęłam się im baczniej 

przyglądać. Przedtem, jak sobie któraś usiadła na mnie, np. na ocie-

kającej sokiem dłoni, żeby się pożywić, niecierpliwie ją odganiałam 

albo: pac! – trafiałam tym, co miałam w drugiej ręce. Teraz taką sie-

dzącą na ręce muszkę traktuję w pewnym sensie jak koalicjanta. Nie-

koniecznie musimy się lubić, ale współpracować możemy. Przyglądam 

się jej, obserwuję jej reakcje. Jak się zachowa, gdy lekko ją „podpusz-

czę” (np. podsuwając jakąś korzyść materialną w rodzaju nasączonej 

winem serwetki). Takie jedzenie sobie z ręki albo podpuszczanie part-

nera nieczęsto dalekie jest od szlachetnych zasad współpracy, zwłasz-

cza gdy w grę wchodzi polityka. Mój „zmuszkowy” przypadek jest 

absolutnie apolityczny, a do tego przyjazny środowisku, gdyż chodzi 

o zwykłe gruszki, których makro i inne elementy krążą w przyrodzie. 

Te ostatnie albo sobie pokrążą w słoikach przez moją spiżarnię, zanim 

trafią dalej, albo krążenie materii przechwyci je od razu poprzez musz-

ki gdzieś w inne miejsce, może do ptasiego żołądka, a potem na traw-

nik, a może do kanalizacji, wprost w paszcze bakterii. Widzę oczami 

wyobraźni plansze ilustrujące jakże prostą złożoność krążenia materii, 

ale i nie przestaję przyglądać się krążącym wokół muszkom. W dobrej 

koalicji można sobie bez obaw spojrzeć nawet w oczy!

W
patrywanie się w oczy muszkom owocowym w przeszłości 

okazało się niezwykle odkrywcze! Specem w tej dziedzinie 

okazał się Tomasz Morgan, który w latach dwudziestych ubiegłego 

stulecia tak zapatrzył się w muszki, że dokonał jednego z najważniej-

szych odkryć w dziedzinie genetyki. Pomimo, że mnie te muszki też 

aktualnie „kręcą” i bacznie się im przyglądam, po Morganie i jego 

uczniach nie zostało już chyba dla mnie nic do odkrycia. Wypatrzono, 

ile mają chromosomów, wypatrzono zjawisko crossing-over, a nawet 

opracowano mapy genów. Prześledzono całe pokolenia muszek o ta-

kich skrzydełkach skrzyżowanych z muszkami o siakich skrzydełkach, 

czerwonookich z białookimi, dzikich ze zmutowanymi itd. Z malutkiej 

muszki o oficjalnej nazwie Drosophila melanogaster Morgan zrobił 

modelowy obiekt genetyczny aktualny do dzisiaj!

Muszę przyznać, że jak tylko przypominam sobie miejsce musz-

ki w genetyce, łagodnieje moja wrażliwość na jej uporczywe tańce 

w kuchni. Gdyby nie ona i Morgan może do dzisiaj nie wiedzieliby-

śmy, od czego zależy płeć?! I nie tylko musza, ale nasza, ludzka!

Spoglądam, jak tylko mogę, najżyczliwiej w minioczka małej muszki, 

ale trochę mi wstyd... za uczonych, co nie przebierają w środkach, tylko 

wymyślają, jakby tu ją jeszcze wykorzystać. Znaleźli się na przykład 

tacy, którzy postanowili muszce perfidnie namieszać w życiu intym-

nym. W imię poszukiwań środków do walki z owadami w rolnictwie 

i postępu entomologii medycznej dwóch badaczy z Kalifornii posta-

nowiło wykorzystać feromony i tak oszukać muszki, by na jedwabniki 

reagowały jak na swoich partnerów seksualnych! Ładnie to tak?..

DR MARIA KUŹNIARZ

Mam w tym roku zatrzęsienie gruszek. Nasza grusza jest wiekowa i kto wie, czy nie pamięta czasów, gdy mnie na świe-

cie jeszcze nie było. Tak przynajmniej sugerują sąsiedzi, którzy zamieszkali tu w ramach powojennych przesiedleń.

MARIA KUŹNIARZ

Gruszki i muszki



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



Barwne szaty polskiej jesieni

fotografie Krystyna Haladyn


