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(Cor ylus  avel lana)

fot. Aureliusz Mikłaszewski

Polski Klub Ekologiczny (KRS 0000085480) posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP). Klub powstał równolegle z „Solidarnością” i był pierwszą w byłej 
Europie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz podej-
mującą interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub 
prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe 
dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności sympatyków 
Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochro-
ny środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków za-
mieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację! 

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2007 nie odprowadzamy samodziel-
nie 1% od podatku na konto wybranej OPP – robi to bezpośrednio urząd skarbo-
wy. W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisujemy 
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, na-
tomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
dopisujemy: 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE
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PPrzed 20 laty zaniechano budowy elek-

trowni atomowej w Żarnowcu. Polski 

Klub Ekologiczny był tej inwestycji zdecy-

dowanie przeciwny. Przeważały argumenty, 

które podzielała wtedy przytłaczająca więk-

szość społeczeństwa – wysokie koszty budo-

wy i dekontaminacji elektrowni, uzależnienie 

od dostaw uranu i odbioru odpadów radioak-

tywnych (lub konieczność budowy ich składo-

wiska), przestarzała technologia, zagrożenie 

awariami, aktami sabotażu lub zamachem 

terrorystycznym. Awaria w Czarnobylu przy-

pieczętowała podjęcie decyzji o zaniechaniu 

budowy elektrowni atomowej w Polsce na 

długie lata. Okazało się też, że kraj może się 

rozwijać bez energetyki jądrowej.

Ale w ostatnich latach problem powrócił 

i rozpoczynają się dyskusje lub wręcz mówi 

się o konieczności budowy elektrowni atomo-

wej, jako niezbędnej dla rozwiązania polskich 

problemów energetycznych. Dziś, po 20 latach, 

wiele się zmieniło, wzrosła niezawodność i bez-

pieczeństwo reaktorów jądrowych i pojawiły 

się inne argumenty, jak np. konieczność ob-

niżenia emisji dwutlenku węgla. Polski Klub 

Ekologiczny czuje się zobligowany do ponow-

nego zajęcia stanowiska w tej sprawie. 

Tematyka konferencji została tak pomy-

ślana, by referaty objęły wszystkie istotne 

zagadnienia, które należy wziąć po uwagę 

przy podejmowaniu decyzji o rozwoju lub 

zaniechaniu rozwoju energetyki jądrowej 

w Polsce. Należą do nich:

1. Rzeczywiste potrzeby energetyczne
W zależności od przyjęcia scenariusza 

rozwoju gospodarczego można przewidywać 

wzrost zapotrzebowania na energię, można 

położyć nacisk na oszczędzanie energii w go-

spodarce i konsumpcji indywidualnej i wtedy 

zapotrzebowanie będzie niższe. Konieczne jest 

stosowanie zapisanej w Konstytucji RP zasa-

dy zrównoważonego rozwoju, która narzuca 

ograniczenia bezzasadnego wzrostu zużycia 

energii. Konieczne jest również ujęcie w sce-

nariuszach rozwoju gospodarczego ograni-

czeń związanych z zobowiązaniami Polski, 

wynikających z podpisanego i ratyfikowane-

go protokołu z Kioto oraz ograniczeń, jakie 

zostaną przyjęte w Unii Europejskiej.

Podstawowe informacje dotyczące pol-

skiego i światowego sektora energetycznego 

przedstawił dr Jan Soliński – sekretarz Polskie-

go Komitetu Światowej Rady Energetycznej 

 (referat pt. „Światowy i polski sektor energe-

tyczny – stan obecny i perspektywy rozwoju 

do roku 2030”), a potrzeby polskiej energetyki 

Pod tym tytułem 11 grudnia 2007 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja, zorganizowana przez Okręg Dolnośląski 

Polskiego Klubu Ekologicznego. Jej celem było zebranie opinii i przygotowanie źródłowych informacji dla zajęcia 

przez Zarząd Główny PKE stanowiska w sprawie rozwoju energetyki jądrowej. Bardzo nam zależało, aby wzięły 

w niej udział osoby mające dorobek naukowy, opiniotwórczy, eksperci, a także uznane autorytety, tak by przedsta-

wione referaty i dyskusja stanowiły rzetelny materiał źródłowy. To się udało, a nazwiska autorów referatów świad-

czą o tym, że kryterium fachowości zostało spełnione z nawiązką.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

ENERGETYKA JĄDROWA
b e z p i e c z e ń s t w o  c z y  z a g r o ż e n i e ?

Uczestnicy konferencji
z uwagą śledzili kolejne referaty

Uczestnicy konferencji
z uwagą śledzili kolejne referaty
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– prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki 

Warszawskiej (referat pt. „Potrzeby polskiej 

energetyki – kierunki rozwoju”).

Problemem do rozwiązania jest praktyczna 

realizacja zasady decouplingu, która mówi, 

że zapotrzebowanie na energię nie powin-

no być wprost proporcjonalne do rozwoju 

gospodarczego, że rozwój gospodarczy jest 

możliwy bez równoległego zwiększania ilości 

zużytej energii. Ważnym zadaniem powinno 

być zmniejszenie energochłonności gospodar-

ki. Według Narodowego Planu Rozwoju jest 

ona 1,7 do 2,6 razy większa, niż w krajach 

Europy Zachodniej. Świadczy to o dużym 

opóźnieniu technologicznym, ale też stwarza 

ogromne możliwości zaoszczędzania ener-

gii poprzez zmniejszenie energochłonności 

i rozwoju bez budowy dodatkowych obiek-

tów produkujących energię. Takie obniżenie 

energochłonności nie niesie żadnych ujem-

nych skutków ubocznych, nie obciąża środo-

wiska i pozwala na wydłużenie eksploatacji 

zasobów paliw kopalnych. 

2. Możliwości uzyskania energii ze źró-
deł krajowych oraz importu

Konieczne jest odniesienie się do faktu, 

że w polskiej energetyce szczególną rolę od-

grywa i długo jeszcze będzie odgrywał wę-

giel. Obecnie około 95% energii elektrycznej 

i około 80% energii cieplnej otrzymujemy 

z węgla kamiennego i brunatnego. Problemy 

związane z racjonalną gospodarką zasobami 

węgla kamiennego i brunatnego zawierały dwa 

referaty: prof. Andrzeja Szlęka, dr Krystyny 

Kubicy i prof. Ryszarda Wilka z Politechni-

ki Śląskiej (referat pt. „Czyste technologie 

pozyskiwania energii z węgla kamiennego” 

wygłoszony przez dr Annę Katelbach) oraz 

mgr. inż. Jacka Sawickiego i mgr. inż. Barto-

sza Fedurka z BOT Górnictwo i Energetyka 

z Łodzi (referat pt. „Rola węgla brunatnego 

w polskiej energetyce”).

Spalanie węgla obciąża środowisko py-

łami, tlenkami siarki, azotu, dwutlenkiem 

węgla, którego emisję stosownie do raty-

fikowanego przez Polskę protokołu z Kioto 

musimy obniżać. Należy więc dążyć do ob-

niżenia szkodliwych emisji. Z pyłami, tlen-

kami siarki dajemy sobie radę i ich emisję 

udało się radykalnie obniżyć. Aby obniżyć 

emisję CO2 należałoby spalać mniej węgla.  

Patrząc na polską gospodarkę, szybka rezy-

gnacja z węgla nie jest możliwa. I to z kil-

ku powodów:

– zmiana technologii produkcji prądu i cie-

pła i przejścia z węgla na inne nośniki energii 

jest kosztowna i wymaga wielu lat;

– nowe nośniki energii (ropa, gaz) też będą 

drogie i trzeba je importować, a to uzależnia 

nas od dostawcy;

– dysponujemy kadrą inżynierów kształ-

conych na trzech wyższych uczelniach z wy-

działami górniczymi (w Krakowie, Gliwicach 

i Wrocławiu), zapleczem naukowym i badaw-

czym górnictwa podziemnego i odkrywkowego 

(IMG PAN w Krakowie, GIG w Katowicach, 

Poltegor we Wrocławiu), dobrze przygotowaną 

kadrą górników i rozwiniętym przemysłem 

maszyn i urządzeń górniczych. W górnictwie 

pracuje około 120 tys. ludzi. Łącznie z zatrud-

nionymi w przemysłach towarzyszących jak 

energetyka, hutnictwo, przeróbka chemicz-

na węgla, z węglem związanych jest kilkaset 

tysięcy zatrudnionych. I tego potencjału nie 

wolno pochopnie zmarnować ani – ze wzglę-

du na możliwe napięcia społeczne – szybko 

likwidować. Wszelkie zmiany zmierzające 

do ograniczenia udziału węgla w energetyce 

muszą być więc przeprowadzane stopniowo 

i rozłożone w czasie;

– posiadanie złóż węgla i opartej na nim 

energetyki zwiększa naszą niezależność ener-

getyczną, bowiem decyzje o eksploatacji wę-

gla zapadają w Warszawie, a nie poza gra-

nicami Polski. W razie napięć politycznych 

bezpieczeństwo energetyczne Polski staje się 

argumentem najważniejszym. 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener-

getycznego przedstawił prof. Jacek Mal-

ko z Politechniki Wrocławskiej (referat 

pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – wybra-

ne aspekty”).

Posiadanie węgla nakłada obowiązek 

przodowania w dziedzinie efektywnego jego 

wydobycia, spalania i przeróbki chemicznej. 

Oznacza to ograniczenie szkód górniczych, 

wpływu górnictwa na środowisko, rekulty-

wację terenów pogórniczych, poprzemysło-

wych, ale przede wszystkim, bardziej efek-

tywne spalanie, znaczne zmniejszenie obcią-

żenia środowiska, skojarzone wytwarzanie 

prądu i ciepła (kogeneracja) oraz oszczędne 

gospodarowanie węglem. Te zadania leżą 

w zasięgu możliwości naszej kadry nauko-

wej i technicznej. 

Osobne zagadnienie to ropa i gaz. Pra-

wie całą ilość zużywanej ropy i około 2/3 

gazu musimy importować. Z tym związane 

są określone koszty i polityczne uzależnie-

nia. Niezbędna jest dywersyfikacja źródeł 

zaopatrzenia, mimo konieczności poniesie-

nia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Ale 

taka jest cena zwiększenia niezależności ener-

Dr hab. K. Żmijewski podczas
prezentacji swojego referatu

Dr hab. K. Żmijewski podczas
prezentacji swojego referatu

Referat wygłasza
prof. J. Niewodniczański

Referat wygłasza
prof. J. Niewodniczański
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getycznej. Konieczne jest zatem określenie 

rzeczywistych potrzeb importu ropy i gazu, 

biorąc pod uwagę, że zmniejszymy energo-

chłonność gospodarki, że energię będziemy 

oszczędzali, a Polska będzie się rozwijała, 

zgodnie z zapisaną w Konstytucji zasadą 

zrównoważonego rozwoju.

3. Konieczna jest analiza zalet i wad 
energetyki jądrowej

Przedstawił je prezes Państwowej Agen-

cji Atomistyki, prof. Jerzy Niewodniczański 

w referacie pt. „Energetyka jądrowa – ko-

rzyści i zagrożenia”. Po stronie zalet nale-

ży odnotować brak emisji CO2 (poza fazą 

budowy, gdy używa się dużo stali i cemen-

tu, których produkcja obciąża środowisko), 

dużą niezawodność i automatyzację. Ale są 

też i wady, do których należą wysokie kosz-

ty budowy i później dekontaminacji, rosną-

ce koszty uranu i uzależnienie się od jego 

dostaw oraz dotychczas nierozwiązany za-

dawalająco problem składowania odpadów 

jądrowych. Zawsze istnieje też zagrożenie 

ze strony celowego sabotażu czy ataku ter-

rorystycznego.

Decyzja o budowie elektrowni atomowej 

powinna więc być podjęta jedynie wtedy, gdy 

wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki 

zmniejszania energochłonności, oszczędzania 

energii i pozyskiwania jej z odnawialnych, 

nieodnawialnych źródeł, a brak energii sta-

nowiłby realne zagrożenie dla gospodarki 

i bezpieczeństwa państwa.

4. Energia ze źródeł odnawialnych
Polski Klub Ekologiczny popiera korzy-

stanie z takiej energii, widząc w tym zarów-

no konieczność, jak i przyszłość w dalekim 

horyzoncie czasowym. Klub popiera wyko-

rzystanie energii z takich źródeł, gdyż nie 

obciąża to środowiska i będą one podsta-

wowymi źródłami energii w przyszłości. 

Dlatego konieczne jest intensywne bada-

nie możliwości efektywnego wykorzysta-

nia energii z odnawialnych źródeł. W Pol-

sce udział tej energii w ogólnym bilansie 

wynosi około 4,7%, a do roku 2010 powi-

nien on osiągnąć 7,5%. Zamierzenia Unii 

Europejskiej idą znacznie dalej, bo według 

przygotowanych jesienią 2007 roku planów 

powinno to być 20% do roku 2020. Unia za-

mierza także ograniczać emisję CO2 o 20% 

i obniżyć zużycie energii o 20%. Tak więc 

zwiększenie „zielonej energii” w bilansie 

energetycznym jest koniecznością. Efektem 

środowiskowym jest obniżenie emisji spa-

lin, oszczędzanie, a przez to, wydłużanie 

czasu użytkowania zasobów kopalin ener-

getycznych i wypełnienia zobowiązań mię-

dzynarodowych (protokół z Kioto i planów 

Unii Europejskiej). Zielona energia generu-

je dodatkowe tzw. „zielone miejsca pracy”. 

W Polsce zielona energia to przede wszyst-

kim ciepło ze spalania biomasy, elektrownie 

wodne, energetyka wiatrowa i słoneczna. Je-

steśmy na początku intensywnego rozwoju 

energetyki wiatrowej oraz kolektorów sło-

necznych i urządzeń fotowoltaicznych – bar-

dzo czystego źródła energii. 

Mamy nadal duże, ale niewykorzystywa-

ne (poza nielicznymi wyjątkami), możliwości 

korzystania z geotermii głębokiej i płytkiej, 

jako wspomaganie ogrzewania. Nie wyko-

rzystujemy należycie metanu z kopalń ani 

ciepła wód kopalnianych, a także biogazu 

w rolnictwie. Osobne zagadnienie to pro-

dukcja biopaliw, gdzie też nadal jesteśmy 

na początku drogi. Z jednej strony świad-

czy to o opóźnieniu w stosunku do wielu 

rozwiniętych krajów, a z drugiej – o dużych 

możliwościach pozyskania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Najważniejsze wydaje się obecnie pyta-

nie: ile rzeczywiście możemy mieć tej ener-

gii i w jakim stopniu źródła odnawialne są 

w stanie pokryć nasze potrzeby energetyczne? 

Na to pytanie odpowiedział prezes Instytutu 

Energetyki Odnawialnej z Warszawy, mgr 

Grzegorz Wiśniewski w referacie pt. „Możli-

wości pokrycia części potrzeb energetycznych 

Polski przez energię ze źródeł odnawialnych”. 

Powiało wyważonym optymizmem i zaryso-

wały się rzeczywiste możliwości zwiększe-

nia udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w bilansie energetycznym kraju.

5. Aspekty ekonomiczne
Dziś nadal podstawą wyboru źródeł ener-

gii są możliwości techniczne i koszty jej uzy-

skania. Ekonomika wygrywa z ochroną śro-

dowiska. Ale rolą państwa jest, by za pomocą 

instrumentów ekonomicznych, kształtować 

taki rozwój energetyki, który spełniałby wa-

runki ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

energetycznego, trwałości użytkowania, nie-

zawodności, energooszczędności, odporności 

na awarie losowe. Konieczne jest rzetelne li-

czenie kosztów zewnętrznych energii pozyski-

wanych z różnych źródeł. Ekonomika może 

być czynnikiem oceny, ale też instrumentem 

kształtującym rozwój energetyki. Aspekty eko-

nomiczne korzystania z różnych technologii 

energetycznych przedstawił prof. Jan Popczyk 

Głos w dyskusji 
zabiera 
prof. Z. Kozłowski

Prof. J. Popczyk 
odpowiada na pytania

Prof. J. Popczyk 
odpowiada na pytania

Głos w dyskusji 
zabiera 
prof. Z. Kozłowski
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z Politechniki Śląskiej (referat pt. „Aspekty 

ekonomiczne korzystania z różnych techno-

logii energetycznych”).

PPo wygłoszonych referatach zaczęła się 

dyskusja, bardzo żywa, na wysokim me-

rytorycznym poziomie, bo też była ku temu 

okazja, by bezpośrednio wyjaśniać różne kwe-

stie z autorami referatów i licznymi uczest-

nikami, wśród których byli przedstawiciele 

środowisk naukowych, biur projektowych, 

instytutów badawczych związanych z ener-

getyką i ochroną środowiska. 

Efektem konferencji jest publikacja książ-

kowa (pod takim samym tytułem jak kon-

ferencja). Są w niej przedstawione referaty 

 (autorzy swoje prezentacje konferencyjne roz-

szerzyli i uzupełnili o dodatkowe informacje) 

oraz zapis dyskusji. Jej zadaniem jest przed-

stawienie rzeczowych argumentów na temat 

przyszłości polskiej energetyki. Po wnikliwej 

analizie przedstawionych zagadnień i wzię-

ciu pod uwagę wszelkich uwarunkowań tech-

nicznych, ekonomicznych, środowiskowych 

i społecznych, można dopiero wyrobić sobie 

pogląd na potrzebę lub zaniechanie budo-

wy elektrowni atomowej w Polsce. Pewnym 

jest, że nadrzędnym kryterium powinna być 

trwałość rozwoju i bezpieczeństwo energe-

tyczne Polski. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania 

i przedstawione na konferencji argumenty Za-

rząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego 

przyjął jednogłośnie, 12 stycznia 2008 r. stano-

wisko w sprawie rozwoju energetyki jądrowej 

w Polsce, które publikujemy poniżej.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

PREZES ZARZĄDU OD PKE

S T A N O W I S K OS T A N O W I S K O
Polskiego Klubu Ekologicznego

w  s p r a w i e  r o z w o j u  e n e r g e t y k i  j ą d r o w e j  w  P o l s c e

W imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręg Dolnośląski PKE zorganizował 11 grudnia 2007 r. we Wrocławiu konferen-

cję pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?”. Referentami byli wybitni krajowi specjaliści i uznane autorytety 

w dziedzinie energetyki. Tematyka referatów obejmowała pełne spektrum zagadnień – potrzeby energetyczne Polski, możliwości po-

zyskania energii z tradycyjnych źródeł (węgiel, ropa, gaz), energetyka jądrowa, realne możliwości pokrycia części potrzeb energe-

tycznych ze źródeł odnawialnych oraz techniczne i ekonomiczne aspekty, zobowiązania międzynarodowe, bezpieczeństwo energe-

tyczne Polski i zasady zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji można stwierdzić, że nie zachodzi pilna potrzeba rozwijania 

w Polsce energetyki jądrowej. Przemawiają za tym argumenty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Do najważniej-

szych należą:

1. Produkcja energii oparta jest w Polsce na węglu kamiennym i brunatnym (około 95% energii elektrycznej i około 80% energii 

cieplnej). Ze względu na posiadane zasoby, przygotowanie techniczne i problemy socjalne węgiel pozostanie jeszcze długo podsta-

wowym źródłem energii. Udokumentowane zasoby operatywne wystarczą, w zależności od wydobycia i spalania w elektrociepłow-

niach, na około 38 (węgiel kamienny) do 50 (węgiel brunatny) lat. Ale są jeszcze zasoby perspektywiczne, znacznie większe, które 

wskazują na możliwość wydłużenia czasu eksploatacji od 80 do 100 lat. Polska dysponuje zapleczem naukowym (trzy wydziały na 

wyższych uczelniach w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu kształcą górników), fabrykami maszyn górniczych, technologią wydoby-

cia na światowym poziomie.

Elektrowania jądrowa w Hamm (Niemcy)
wygaszona w roku 1989, obiekty zostaną rozebrane
dopiero po ustaniu promieniowania, czyli około 2015 roku

Elektrowania jądrowa w Hamm (Niemcy)
wygaszona w roku 1989, obiekty zostaną rozebrane
dopiero po ustaniu promieniowania, czyli około 2015 roku
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Zbyt szybka likwidacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego wywołałaby duże napięcia społeczne wśród górników i osób 

zatrudnionych w przemysłach towarzyszących. Wszelkie zmiany należy zatem przeprowadzać tak, by był to proces rozłożony w cza-

sie, zapewniający możliwość zmiany zawodu i miejsca pracy, rozłożony na dziesiątki lat. 

Spalanie węgla obciąża środowisko m.in. pyłami, tlenkami siarki i azotu, dwutlenkiem węgla. Postęp techniczny pozwolił na 

znaczne zmniejszenie tych obciążeń. Problemem pozostaje emisja CO2 i dlatego dążyć należy do oszczędzania energii i rozwijania 

energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

Posiadanie zasobów węgla podwyższa znacznie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale energetyka oparta na węglu obliguje 

Polskę do:

– intensywnego polepszania efektywności wykorzystania węgla (spalanie, przeróbka chemiczna);

– zmniejszania obciążeń środowiska produktami spalania węgla;

– oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co pozwoli wydłużyć czas ich eksploatowania.

2. Ogromne rezerwy tkwią w nadmiernej energochłonności gospodarki. Wedługg Narodowego Planu Rozwoju (2006) polski pro-

dukt narodowy brutto (PKB) jest 1,7 – 2,6 razy bardziej energochłonny niż PKB krajów zachodniej Europy. Świadczy to o opóźnieniu 

technologicznym, ale też o ogromnych możliwościach rozwoju bez dodatkowych źródeł energii. 

– Ze strony producentów energii konieczne jest więc uzyskanie z węgla większej ilości energii poprzez zwiększenie efektywności 

spalania, skojarzoną produkcję prądu i ciepła oraz zmniejszenie strat przesyłowych.

– Konieczne jest oszczędzanie energii we wszystkich sektorach gospodarki poprzez produkcję energooszczędnych maszyn i urzą-

dzeń oraz szeroką kampanię promowania oszczędzania energii w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest wczesna edukacja w szko-

łach w zakresie oszczędzania energii przez jej konsumentów. 

– Budowanie elektrowni atomowej przyczyniłoby się do utrwalenia obecnego stanu nadmiernej energochłonności gospodarki i bra-

ku nawyku oszczędzania energii. Duże koszty budowy, składowania odpadów i kontaminacji elektrowni po zakończeniu pracy, rosnące 

ceny uranu, a tym samym uzależnienie się od jego dostaw oraz względy bezpieczeństwa (awarie, ewentualnie zamachy terrorystyczne), 

przemawiają przeciwko takiej budowie. Zaletą elektrowni atomowej jest brak emisji CO2 (poza fazą budowy; cement, stal).

– Zamiast inwestować w budowę elektrowni atomowej, znacznie bezpieczniejsze jest inwestowanie w oszczędzanie energii. Po-

wstanie trwały efekt obniżenia energochłonności gospodarki, przy jednoczesnym uniknięciu problemów oraz dużych kosztów zwią-

zanych z budową i likwidacją elektrowni atomowej, składowaniem odpadów promieniotwórczych.

3. Konieczne jest intensywne rozwijanie energetyki oparte na źródłach odnawialnych. Całkowity potencjał techniczny energii 

ze źródeł odnawialnych szacowany jest na 1750 PJ/rok. Stanowi to około 47% obecnego zużycia energii pierwotnej (91,0 Mtoe). 

Wykorzystujemy go w 4,7%. Są to więc nadal ogromne możliwości zwiększenia ilości zielonej energii, nie obciążającej środowiska, 

dającej miejsca pracy i poprawiającej niezawodność zasilania systemu energetycznego. Przy odnawialnych, rozproszonych źródłach 

energii znacznie zmaleją straty przesyłowe. W polskich warunkach jest to energia z biomasy, wiatru, geotermii i słońca. Według 

 Instytutu Energii Odnawialnej ECBREC przeprowadzone analizy potwierdziły możliwość osiągnięcia udziału energii ze źródeł od-

nawialnych w bilansie zużycia energii finalnej na poziomie 20% w 2020 roku.

Każdy GJ i kWh energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych oznacza obniżenie spalania paliw kopalnych, a tym samym obniżenie 

obciążenia środowiska i wydłużenie eksploatacji zasobów nieodnawialnych.

Reasumując, Polski Klub Ekologiczny uważa, że:

– Nie ma obecnie pilnej potrzeby budowania elektrowni atomowej w Polsce.

– Podstawowym źródłem energii będzie węgiel kamienny i brunatny, efektywnie wykorzystywany, uzupełniony zdywersyfikowa-

nym importem ropy i gazu ziemnego. Przemawia za tym ważny argument bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Ogromne rezerwy tkwią w zmniejszaniu energochłonności gospodarki i tu należy szukać potrzebnej dodatkowej energii zamiast 

budować nowe zakłady produkujące energię.

– Konieczny jest intensywny rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, gdyż jest to energia przyszłości, nie obciąża 

środowiska i jej używanie odpowiada zapisanej w Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Stanowisko przyjęte przez Zarząd Główny PKE, Kraków, 12 stycznia 2008 r.

 Opracował Prezes Zarządu Głównego

 Prezes Okręgu Dolnośląskiego PKE Polskiego Klubu Ekologicznego

 dr inż. Aureliusz Mikłaszewski mgr Maria Staniszewska
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Roślin i zwierząt genetycznie zmodyfikowanych Bóg nie stworzył. Bóg uporządkował Świat, stworzył rośliny i zwie-

rzęta, i „widział, że były dobre”. Człowiek, niestety, wprowadza chaos na nowo, nie wierząc, że to, co dał Stwórca, 

było i jest dobre (Śniady, Wolski 2005).

ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY, ŁUKASZ WOLSKI

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą 

się wody spod nieba w jedno miejsce 

i niech się ukaże powierzchnia sucha! 

A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą 

powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód 

nazwał morzem.

Bóg widząc, że były dobre, rzekł: Nie-

chaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy 

dające nasiona, drzewa owocowe rodzące 

na ziemi według swego gatunku owoce, 

w których są nasiona. I stało się tak.

Ziemia wydała rośliny zielone: trawę 

dającą nasienie według swego gatunku 

i drzewa rodzące owoce, w których było 

nasienie według ich gatunków. A Bóg 

widział, że były dobre.

Księga Rodzaju 1, 9-13
(Biblia Tysiąclecia)

DDlaczego pozwalamy na niszczenie dzieła 

Boga? Dlaczego przyzwalamy na niszczenie 

Natury – świata człowieka, roślin i zwierząt? 

Czy nie wiemy, że stwarzany przez niektó-

rych ludzi świat roślin i zwierząt genetycznie 

zmodyfikowanych, a także za chwilę świat 

genetycznie zmodyfikowanego Homo sapiens 

biotechnologicus, będzie światem chaosu bio-

logicznego, społecznego, ekonomiczno-poli-

tycznego, a także i militarnego?

Czy nie możemy przewidzieć, że świat 

może się wkrótce stać miejscem sporów spo-

łecznych, religijnych, politycznych i wojsko-

wych, w których jedyną bronią, a zarazem 

celem pożądania stanie się żywność?.. Bro-

nią, która będzie silniejsza od bomby ato-

mowej, a która będzie w posiadaniu tylko 

kilku ponadnarodowych koncernów biotech-

nologicznych. Musimy pamiętać, że po bio-

technologii rolniczej, przyjdzie czas na bio-

technologię człowieka. Rolnictwo jest tylko 

poligonem doświadczalnym przed tym, co 

dopiero ma nastąpić. 

CCzy naprawdę tego chcemy? Francis Fu-

kuyama pisze w swojej książce pt. „Ko-

niec człowieka. Konsekwencje rewolucji bio-

technologicznej”, że „chcemy chronić naszą 

złożoną, wytworzoną przez ewolucję natu-

rę przed dokonywanymi przez nas samych 

próbami modyfikacji. Nie chcemy niszczyć 

jedności, ani ciągłości natury ludzkiej wraz 

z opartymi na niej prawami człowieka”. 

A jednak, to za naszym przyzwoleniem glo-

balizacja negatywna staje się wszechobecna 

i wkrótce może stać się nową formą kolonia-

lizmu i niewolnictwa XXI wieku. 

Jeśli już nie jesteśmy w stanie zapobiec 

globalizacji, to uczyńmy ją przynajmniej pozy-

tywną i ekologicznie, etycznie, moralnie oraz 

religijnie odpowiedzialną (Michnowski 2003). 

Bo jeśli dopuścimy do uprawy roślin transge-

nicznych na polskich polach, jeśli dopuścimy 

do hodowli sklonowanych zwierząt gospodar-

skich w polskich gospodarstwach rolnych, to 

nadejdzie czas, że polski rolnik stanie się ro-

botnikiem rolnym na usługach ponadnarodo-

wych korporacji. Znikną małe i średnie gospo-

darstwa, wzrośnie bezrobocie na wsi, wszędzie 

otaczać nas będą pola pylące alergicznymi pył-

kami opatentowanych roślin genetycznie zmo-

dyfikowanych, a pod oknami naszych domów 

na wsi staną śmierdzące, gigantyczne fabryki 

produkujące góry sklonowanego mięsa.

CCzy tego chce polskie społeczeństwo i pol-

skie tradycyjne, rodzinne rolnictwo? Mo-

delu amerykańskiego i kanadyjskiego rolnic-

twa nie można przecież wprowadzać w Pol-

sce, gdzie mamy tylko 15.957 tys. ha użyt-

ków rolnych, a średnia powierzchnia ogólna 

gospodarstwa rolnego wynosi 8,6 ha (Mały 

Rocznik Statystyczny 2007). Wszyscy też na 

pewno wiemy, że Polacy kochają bardziej tra-

dycję i przeszłość, niż nowoczesną i pełną 

niebezpieczeństw przyszłość. 
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Papież Jan Paweł II w swojej encykli-

ce „Sollicitudo rei socialis” przestrzegał, 

że „Rozwój tylko ekonomiczny nie może 

wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, 

prowadzi do większego jeszcze zniewole-

nia. Rozwój, który nie obejmuje wymiarów 

kulturowych, transcendentnych i religijnych 

człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie 

uznaje istnienia takich wymiarów i nie do-

strzega w nich własnych celów i priorytetów, 

tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wy-

zwolenie. Istota ludzka jest całkowicie wolna 

tylko wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich 

praw i obowiązków; to samo trzeba powie-

dzieć o całym społeczeństwie”.

 Francis Fukuyama (2006) natomiast 

stwierdza, że „nie musimy postrzegać sie-

bie jako niewolników nieuchronnego postę-

pu technicznego, jeżeli postęp ten nie służy 

ludzkim celom. Prawdziwa wolność oznacza 

wolność społeczności do chronienia tych war-

tości, które uważają za najważniejsze – i wła-

śnie z tej wolności musimy skorzystać dziś, 

w obliczu rewolucji biologicznej”. W Polsce 

także chcemy prawdziwej wolności, żeby chro-

nić to, co dla naszego człowieczeństwa jest 

najważniejsze. Nie chcemy być niewolnikami 

„nieuchronnego postępu technicznego”.

CCzy wiemy, że Konstytucja Rzeczypospo-

litej Polskiej* ustanowiona z wdzięczno-

ści naszym przodkom za ich pracę, za walkę 

o niepodległość okupioną ogromnymi ofia-

rami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijań-

skim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 

wartościach, (...) by przekazać przyszłym po-

koleniom wszystko, co cenne z ponad tysiąc-

letniego dorobku, (...) ma na zawsze zagwa-

rantować prawa obywatelskie, a działaniu 

instytucji publicznych zapewnić rzetelność 

i sprawność? Konstytucja została ustano-

wiona w poczuciu odpowiedzialności przed 

Bogiem lub przed własnym sumieniem, (...) 

jako prawa podstawowe dla państwa.

Czy możemy pozwolić na zaprzepaszczenie 

wszystkiego, co cenne z naszego tysiącletnie-

go dorobku? Czy możemy pozwolić na utratę 

tego, co zawdzięczamy naszym przodkom? 

Czy wolno pozwolić na łamanie podstawo-

wych praw człowieka i obywatela w Polsce 

przez obce korporacje przemysłowe i biotech-

nologiczne? Czy możemy dać przyzwolenie 

na brak poszanowania naszej wolności i spra-

wiedliwości? Czy możemy utracić kulturę za-

korzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 

Narodu i ogólnoludzkich wartościach?

Gdzie jest poczucie odpowiedzialności 

polityków i naukowców „przed Bogiem lub 

przed własnym sumieniem”? Nie możemy 

pozwolić na fakt, że ludzie, w tym i niektó-

rzy naukowcy, którzy powinni stać na straży 

naszej konstytucyjnej wolności, łamią nasze 

podstawowe prawa obywatelskie. Popierają 

oni bowiem wprowadzenie GMO na polskie 

pola, do ogrodów i sadów, do polskich do-

mów (pomimo protestów organizacji poza-

rządowych i obywateli Rzeczypospolitej Pol-

skiej) i przyczyniają się do naruszenia naszej 

– przez Konstytucję RP zapewnionej – god-

ności i wolności. Wolności wyboru, pracy, 

myślenia i życia. 

„Naruszają nasze Prawa Człowieka, od-

bierając nam wolność wyboru zakupu, diety 

oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form 

rolnictwa” napisał m.in. w swoim liście Hen-

ryk Skolimowski (2007). Czy w niedalekiej 

przyszłości (jeśli na to przyzwolimy), obecne 

na naszych polach rośliny genetycznie zmo-

dyfikowane, których pyłki będą krążyły w at-

mosferze, nie wystawią polskiego społeczeń-

stwa na ukryty eksperyment naukowy, mimo, 

że nikt nie może być poddany eksperymentom 

naukowym, w tym medycznym, bez dobrowol-

nie wyrażonej zgody. A przecież polskie spo-

łeczeństwo takiej zgody nie wyraża, bo każdy 

ma prawo do ochrony zdrowia. Również każdy 

jest obowiązany do dbałości o stan środowi-

ska i ponosi odpowiedzialność za spowodo-

wane przez siebie jego pogorszenie. 

Wiemy także z Konstytucji, że władze 

publiczne prowadzą politykę zapewniającą 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu 

i przyszłym pokoleniom, że ochrona środo-

wiska jest obowiązkiem władz publicznych, 

że władze publiczne wspierają działania 

obywateli na rzecz ochrony i poprawy sta-

nu środowiska oraz, że każdy ma prawo do 

informacji o stanie i ochronie środowiska. 

W Konstytucji przeczytamy również, że 

władze publiczne chronią konsumentów, 

użytkowników i najemców przed działania-

mi zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności 

i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi 

praktykami rynkowymi.

DDziś zmienia się rośliny i zwierzęta, ju-

tro zostanie zmieniony człowiek, a zmie-

szanie genów człowieka z genami innych ga-

tunków spowoduje, że człowiek zatraci swoje 

człowieczeństwo, po prostu przestanie być 

człowiekiem. 

My nie chcemy tego! My nie chcemy żyć 

w takim świecie! Nie możemy pozwolić na 

taki koniec historii człowieczeństwa! Dlatego 

należy się zgodzić z tezą Fukuyamy (2006), 

że „nauka nie jest w stanie ustalić celów, ja-

kie ma osiągnąć. Nauka może odkryć szcze-

pionki oraz lekarstwa przeciw chorobom, lecz 

może również stworzyć drobnoustroje cho-

robotwórcze; może rozwinąć fizykę półprze-

wodników, lecz również fizykę bomby wo-

dorowej. Nauki jako takiej nie interesuje, czy 

dane zbierane są zgodnie z zasadami, które 

ściśle chronią interesy osób poddawanych ba-

daniom. Dane to w końcu dane, lepsze dane 

zaś można często otrzymać, naginając zasa-

dy lub w ogóle ich nie przestrzegając. (...) To 

właśnie jedynie teologia, filozofia czy polity-

ka mogą określić cele nauki i techniki przez 

nią stworzonej oraz wydać sąd, czy cele te są 

właściwe, czy nie”.

Więcej o tym, co czeka rolnika w Polsce, 

gdy pozwolimy na ograniczenie naszych praw 

obywatelskich w zakresie GMO, napiszemy 

w następnym numerze „Zielonej Planety”.

DR ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY 

MGR INŻ. ŁUKASZ WOLSKI
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Wprowadzenie

O tym, po co chronimy środowisko, na 

co dzień nie myślimy, a szkoda – gdyż od-

powiedź na to pytanie ułatwiłaby przyjęcie 

hierarchii wartości, wskazującej na ważność 

lub wręcz konieczność ochrony obszarów cen-

nych przyrodniczo. Jest kilka przyczyn, dla 

których chronimy środowisko. Do najważ-

niejszych należą:

– ochrona różnorodności biologicznej,

– zachowanie przyrody dla potomnych,

– pokazanie jak wygląda(ło) środowisko 

przed rozwojem przemysłu czy rolnictwa,

– dla kształcenia, dydaktyki i badań na-

ukowych,

– dla zachowania puli genowej,

– dla wypoczynku i rekreacji.

W Polsce ochrona przyrody ma długie tra-

dycje. W roku 1374 Kazimierz Wielki wpro-

wadził kary za wyrąb cudzych drzew. Znacz-

nie wcześniej Bolesław Chrobry zakazał za-

bijania bobrów, wyznaczając strażników do 

pilnowania ich siedlisk. W czasach Zygmunta 

Starego chroniono żubra, sokoła i łabędzia. 

Zygmunt III Waza zakazał polowań na tury. 

Nie udało się jednak tura ochronić i podob-

no w roku 1627 zginął ostatni tur w Puszczy 

Jaktorowskiej. Obecnie za ochronę przyro-

dy odpowiada Minister Środowiska (Głów-

ny Konserwator Przyrody i konserwatorzy 

wojewódzcy). Organem opiniującym Mini-

stra jest Państwowa Rada Ochrony Przyro-

dy i Państwowa Rada Ochrony Środowiska. 

Na poziomie wojewódzkim są wojewódzkie 

komisje ochrony przyrody. Najstarszą polską 

organizacją społeczną w ochronie przyrody 

jest, powstała w roku 1928, Liga Ochrony 

Przyrody. W roku 1981 powstał Polski Klub 

Ekologiczny, później Ogólnopolskie Towa-

rzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzy-

stwo Ochrony Przyrody „pro Natura”, „Sala-

mandra” i wiele innych organizacji lokalnych. 

Problematyką ochrony przyrody zajmują się 

wyższe uczelnie, instytuty naukowe, placów-

ki badawcze Polskiej Akademii Nauk, a tak-

że fundacje. 

Ochrona środowiska przyrodniczego 

realizowana jest poprzez tworzenie obsza-

rów chronionych, ochronę gatunkową roślin 

i zwierząt oraz ochronę indywidualną ele-

mentów przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Jeszcze z okresu przed przystąpieniem Pol-

ski do Unii Europejskiej do naszego systemu 

ochrony wchodzą:

– parki narodowe – obszary objęte ochro-

ną prawną zachowane w stanie naturalnym, 

niewiele zmienionym przez człowieka. Mają 

one ogromne walory naukowe, przyrodnicze, 

krajobrazowe, kulturowe. Jest to najwyższa 

forma ochrony przyrody.

– rezerwaty przyrody – utworzone dla 

zachowania ekosystemów naturalnych lub pół-

naturalnych, mające wartość ze względów 

naukowych, przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych. W rezerwatach ścisłych 

Po co chronimy środowisko przyrodnicze? To pytanie stawiamy często dopiero wtedy, gdy zaistnieje konflikt pomię-

dzy potrzebami cywilizacji a koniecznością zachowania lub ochrony części środowiska*.

NATURA 2000
dla kogo ta przyroda?

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Obszar Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” (PLB020003) 
obejmuje oprócz stawów z pasem szuwarów także fragment 
jesionowo-olszowych łęgów oraz wilgotne łąki

Obszar Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” (PLB020003) 
obejmuje oprócz stawów z pasem szuwarów także fragment 
jesionowo-olszowych łęgów oraz wilgotne łąki
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wykluczono jakąkolwiek ingerencję człowie-

ka, w części z nich dopuszczane są niektóre 

zabiegi gospodarcze.

– parki krajobrazowe – tworzone są ze 

względu na wyjątkowe wartości środowiska 

przyrodniczego, często związane z krajobra-

zem, ale nazwa ta nie oddaje wszystkiego. 

Celem ich tworzenia jest zachowanie, popu-

laryzowanie i udostępnianie walorów przy-

rodniczych w warunkach racjonalnego go-

spodarowania.

– obszary chronionego krajobrazu – 

tworzone ze względu na potrzebę zachowa-

nia walorów krajobrazowych. Dopuszczalna 

dotychczasowa działalność gospodarcza pod 

warunkiem nieingerowania w krajobraz. 

– pomniki przyrody – są to twory przy-

rody ożywionej lub nieożywionej, charakte-

ryzujące się dużymi wartościami naukowy-

mi, krajobrazowymi, historycznymi, kultu-

rowymi bądź estetycznymi. Mogą nimi być 

zabytkowe drzewa lub ich skupiska, parki, 

aleje, głazy narzutowe, formy geologiczne, 

jaskinie, wodospady.

– stanowisko dokumentacyjne – jest to 

forma ochrony przyrody nieożywionej, prze-

ważnie obejmująca utwory geologiczne waż-

ne dla nauki i dydaktyki.

– użytki ekologiczne – są to pozostałości 

ekosystemów, mające znaczenie ze względu na 

zachowanie unikatowych typów środowiska, 

jak naturalne zbiorniki wodne, zadrzewienia 

śródpolne, kępy drzew, krzewów, bagna, wy-

dmy, starorzecza, cieki wodne.

– zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

mające nieprzeciętne walory widokowe ob-

szarów przyrodniczych i powiązane ze sobą 

wartości przyrodnicze i architektoniczne.

Formą ochrony przyrody są także leśne 
kompleksy promocyjne, tworzone dla za-

chowania lub odtwarzania lasów metodami 

racjonalnej gospodarki leśnej, opartej na pod-

stawach ekologicznych. 

Wszystkie formy ochrony przyrody 

i ograniczenia z nich wynikające powinny 

być uwzględnione w planach zagospodaro-

wania przestrzennego.

Aby te formy ochrony przyrody nie ule-

gły degradacji i nadal pełniły swoje funkcje, 

oprócz ich ochrony konieczne jest połączenie 

ich korytarzami ekologicznymi. Korytarze 

ekologiczne umożliwiają przemieszczanie 

się zwierząt, wymianę genów, wyrównywa-

nie populacji, zachowanie bioróżnorodności. 

Izolacja obszaru chronionego prowadzi do 

jego degradacji przyrodniczej i zaniku funk-

cji, jaką pełni w środowisku. Równie groźna 

jak izolacja, jest fragmentacja terenów. Na 

podzielonych obszarach spada liczebność po-

pulacji gatunków zwierząt, a przy dalszym 

podziale zanika zupełnie.

Obszary chronione połączone korytarzami 

ekologicznymi tworzą system zwany „Wiel-

koobszarowym Systemem Obszarów Chro-

nionych” (WSOCh), którego prekursorem był 

m.in. prof. Stefan Kozłowski. Bez korytarzy 

ekologicznych system traci swoje funkcje. Ko-

rytarz ekologiczny mogą tworzyć:

– lasy, zagajniki, kępy drzew położone 

w niedalekiej odległości,

– doliny rzeczne, rzeki, cieki wodne, stru-

myki wraz z obudową biologiczną,

– zadrzewienia śródpolne, czyżnie, mie-

dze, nawet szereg słupów linii wysokiego na-

pięcia zarośniętych u podstaw,

– rowy melioracyjne, szpalery drzew, 

krzewów, tereny zieleni izolacyjnej,

– parki miejskie i wiejskie, działki (nie-

przegrodzone siatkami metalo wymi),

– tereny pogórnicze, poprzemysłowe, 

szczególnie zrekultywowane zwały i hałdy, 

na które wkroczyła roślinność,

– tereny upraw różnych roślin (ale nie 

ogromne, schemizowane monokultury),

– nawet dostatecznie duże działki i ogródki 

przydomowe, nieodgrodzone od innych.

Jak ważna jest funkcja korytarza ekolo-

gicznego świadczy fakt wyłożenia przez rząd 

Niemiec 225 tys. euro na budowę tunelu dla 

żab pod trasą szybkiego ruchu w berlińskiej 

dzielnicy Reinickendorf. Żaby przemiesz-

czały się tą trasą „od zawsze” nad pobli-

skie jezioro, by wiosną złożyć skrzek i brak 

przejścia spowodowałby zanik populacji żab 

w tym miejscu.

Wielkoobszarowy System Obszarów Chro-

nionych był w Polsce dobrze przemyślany i zdał 

praktyczny egzamin. Jednak od 1 maja 2004 r. 

przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i w związ-

ku z tym wraz z traktatem akcesyjnym przy-

jęliśmy też uregulowania dotyczące ochrony 

środowiska. Do nich należy system Natura 

2000, obowiązujący obecnie obok dotych-

czasowych form ochrony przyrody.

Podstawy systemu Natura 2000 

i zasady jego funkcjonowania

Od wielu lat były podejmowane próby ure-

gulowań prawnych w różnych krajach doty-

czące ochrony przyrody. Znaczącym aktem 

była Konwencja Ramsarska, odnosząca się 

do obszarów wodno-błotnych (1971), później 

konwencja Bońska (1979) i Berneńska (1982). 

Mimo to, nadal obserwowano zmniejszanie 

się populacji i zagrożenia dla różnorodności 

biologicznej. Konieczne było bardziej zdecydo-

wane, globalne działanie. W rezultacie w roku 

1992 podpisano w Rio de Janeiro konwencję 

o różnorodności biologicznej. Jej celem jest 
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Na obszarze naturowym (PLB020001) „Dolina Baryczy” 
intensywna hodowla ryb musi być pogodzona z ochroną przyrody

Na obszarze naturowym (PLB020001) „Dolina Baryczy” 
intensywna hodowla ryb musi być pogodzona z ochroną przyrody
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ochrona różnorodności biologicznej poprzez 

działania ochronne, odtworzeniowe, a także 

zrównoważone wykorzystanie jej elementów 

i gospodarowanie nimi oraz sprawiedliwy po-

dział korzyści czerpanych z zasobów gene-

tycznych. Sieć Natura 2000 stanowi wypeł-

nienie zobowiązań Unii Europejskiej nałożo-

nych przez Konwencję z Rio. Podstawą prawną 

sieci stanowią dwa akty prawne UE:

– Dyrektywa „Ptasia” o ochronie dziko 

żyjących ptaków, nr 79/409/EWG z roku 

1979,

– Dyrektywa „Siedliskowa” w sprawie 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flo-

ry i fauny, nr 92/43/EWG z roku 1992.

Mają one na celu utrzymanie różnorodno-

ści biologicznej środowiska poprzez ochronę 

najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fau-

ny i flory. Cel ten realizowany jest poprzez 

utworzenie europejskiej sieci ekologicznej. 

Sieć ta składa się z:

– Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), utwo-

rzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej,

– Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), 

utworzonych na podstawie Dyrektywy Sie-

dliskowej.

Obszary Specjalnej 
Ochrony są to obszary 

mające kluczowe znacze-

nie dla ochrony gatunków 

ptaków, wymienionych 

w załączniku I DP, na ob-

szarach występowania tych 

gatunków, a także regular-

nie występujących gatun-

ków migrujących, niewy-

mienionych w tym załącz-

niku, z uwzględnieniem ob-

szarów lęgowych, pierzenia 

się, zimowania oraz miejsc 

przestankowych na trasach 

wędrówek.

Specjalne Obszary 
Ochrony są to obszary 

wyznaczone dla zachowa-

nia w stanie naturalnym sie-

dlisk i/lub populacji gatun-

ków (z wyjątkiem ptaków), 

dla których obszar został 

wyznaczony w stanie natu-

ralnym lub w celu odtwo-

rzenia takiego stanu.

Są jeszcze Obszary o Znaczeniu Wspól-
notowym (OZW) – są to obszary, które w zna-

czący sposób przyczyniają się do zachowania 

lub odtworzenia typów siedlisk naturalnych 

lub gatunków wymienionych w załączniku 

I i II DS, a także mogą się przyczynić do za-

chowania spójnej sieci Natura 2000 i/lub przy-

czynią się znacząco do zachowania różnorod-

ności biologicznej w obrębie danego regionu. 

Są to potencjalne obszary ochrony.

Zasady gospodarowania 

na obszarach Natura 2000

Podczas typowania obszarów do sieci 

Natura 2000 okazało się, że wiele z nich nie 

było dotychczas objętych żadną formą ochro-

ny. W trakcie badań stwierdzono, że są one 

cenne przyrodniczo i powinny być chronio-

ne. Nie oznacza to jednak zaniechania do-

tychczasowej formy ich użytkowania, lecz 

konieczność prowadzenia gospodarki w spo-

sób, który pozwoli na zachowanie walorów 

przyrodniczych terenu.

Ograniczenia w gospodarowaniu będą wy-

nikały ze specyfiki chronionych siedlisk. Nie-

które z nich, jeśli stan ich jest właściwy, nie 

będą wymagały żadnych działań ochronnych. 

Pozostaje więc taki sposób gospodarowania, 

jaki był dotychczas. Nie powinno się go jed-

nak zmieniać ani zbytnio intensyfikować, by 

nie wywoływać negatywnych zmian w śro-

dowisku. Takimi siedliskami mogą być np. 

torfowiska, jeziora oligotroficzne, siedliska 

nabrzeżne. Ograniczenia w gospodarowaniu 

polegają na zakazie mechanicznego niszcze-

nia tych siedlisk oraz zmiany podstawowych 

warunków, np. wodnych, co mogłoby dopro-

wadzić do pogorszenia stanu siedliska lub 

jego zniszczenia.

W niektórych sytuacjach konieczne jest 

wręcz zachowanie dotychczasowego gospo-

darowania. Nie powinno się więc np. zbytnio 

intensyfikować produkcji rolnej na łąkach, 

nie dosiewać nowych gatunków traw, inten-

sywnie nawozić, ale też nie zaprzestawać ich 

wykaszania (po okresie lęgowym) czy wypa-

sania, gdyż prowadziłoby to do ich zarastania 

i utraty walorów przyrodniczych. Koszenie 

też powinno się odbywać w tradycyjny spo-

sób (od środka ku obrzeżom łąki), najlepiej 

kosami lub prostymi kosiarkami, tak by nie 

zabijać ani zbytnio nie płoszyć gniazdujących 

ptaków, by zwierzynie dać szansę ucieczki 

z łąki na czas koszenia. Chodzi o utrzymanie 

dobrego stanu siedlisk, a to zapewni dotych-

czasowy sposób gospodarowania, dzięki któ-

remu takie siedliska się ukształtowały.

Również ochrona siedlisk leśnych, mimo 

ich charakteru zbliżonego do naturalnego, nie 

polega na objęciu lasu ochroną rezerwatową 

i wyłączeniu go z gospodarki leśnej. Celem 

ochrony nie jest zachowanie lasu o charak-

terze pierwotnej puszczy. Możliwe jest pro-

wadzenie na tym obszarze gospodarki leśnej 

ale z uwzględnieniem ekologicznych wzor-

ców zarządzania, zgodnych z ustawą o la-

sach, która najwyższą rangę nadaje środo-

wiskotwórczym, a więc pozaprodukcyjnym 

funkcjom lasu.

Problemem jest ograniczenie gospodarki 

łowieckiej i rybackiej, polegającej m.in. na 

zabijaniu, zwanym eufemistycznie pozyski-

waniem zwierzyny czy ryb. Konieczny jest 

więc rozsądny kompromis, w którym prio-

rytet będą miały działania prośrodowisko-

we, a w żadnym wypadku niepogarszające 

stan środowiska.
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„Torfowisko pod Zieleńcem” – 
obszar naturowy (PLH020014) obejmuje 
torfowisko wysokie (Topielisko) 
i przejściowe (Czarne Bagno), 
położone w paśmie Gór Bystrzyckich

„Torfowisko pod Zieleńcem” – 
obszar naturowy (PLH020014) obejmuje 
torfowisko wysokie (Topielisko) 
i przejściowe (Czarne Bagno), 
położone w paśmie Gór Bystrzyckich
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Dla nowych inwestycji konieczne jest na-

tomiast wykonanie oceny oddziaływania na 

środowisko, w tym szczególnie na obszary 

Natura 2000. 

Zachowanie dobrego stanu siedlisk obsza-

rów Natura 2000 jest głównym celem utwo-

rzenia tej sieci. Stwarza to ogromną okazję 

do rozwoju turystyki, agroturystyki, turystyki 

kwalifikowanej i różnego rodzaju szkoleń. Sta-

tus obszaru należącego do sieci Natura 2000 

jest w Polsce i Europie znakomitą, bezpłatną 

promocją regionu, jako gwarancja dobrego 

stanu środowiska przyrodniczego. Jest więc 

okazją do rozwoju różnych wspomnianych 

odmian turystyki w taki sposób, by zapewnić 

kontakt z przyrodą, nie zagrażając środowi-

sku, gdyż ono właśnie stając się przedmio-

tem ochrony stanowi również o atrakcyjności 

przebywania na tym obszarze. Status Natura 

2000 to także uprzywilejowanie w ubieganiu 

się o fundusze unijne, związane z programa-

mi rolno-siedliskowymi, dydaktycznymi czy 

ochrony środowiska.

Tak więc na obszarach Natura 2000 moż-

liwa jest gospodarka niepogarszająca stanu 

środowiska i otwiera się ogromna okazja do 

rozwoju gospodarki, dotychczas zaniedba-

nej, uwzględniającej warunki ochrony ob-

szarów. Należy do nich rękodzielnictwo, 

wyroby regionalne, regionalne produkty 

spożywcze i ogromna atrakcja turystyczna, 

która może przesądzić o nowych kierunkach 

rozwoju regionu.

Konflikty

Zdarzają się one, gdy inwestor chce zbu-

dować instalację lub inwestycję liniową na ob-

szarach Natura 2000 i inwestycja taka będzie 

miała znaczący wpływ na stan chronionego 

środowiska. Ich praprzyczyną jest brak zro-

zumienia istoty tworzenia obszarów chronio-

nych. Generalną zasadą tworzenia obszarów 
Natura 2000 jest ich ochrona przed nega-
tywnymi zmianami, a nie formalna ochro-

na, jak było w czasach PRL-u, a praktyce, 

gdy tylko zaszła taka potrzeba – ingerencja, 

czasami daleko idąca (oczywiście, na zasa-

dzie wyjątku). Takie poglądy, a co gorsze 

– nawyki – u projektantów pokutują do dziś 

i co jakiś czas słyszymy o jedynie słusznym 

(jednowariantowym, oczywiście!) rozwią-

zaniu, blokowanym przez przyrodników 

(Rospuda, droga do Sokołowska czy kopal-

nia bazaltu Rybnica Leśna, o których pisała 

„Zielona Planeta”).

Projekty i przedsięwzięcia oddziaływu-

jące negatywnie na obszary Natura 2000 nie 

powinny być realizowane. Od tej zasady prze-

widziano jednak wyjątek, gdy spełnione są 

jednocześnie cztery warunki:

– gdy brak jest rozwiązań alternatyw-

nych,

– gdy nadrzędny jest cel publiczny (zdro-

wie ludzkie, bezpieczeństwo),

– gdy przewidziano skuteczne środki ła-

godzące i kompensację,

– gdy została poinformowana i zgadza 

się Komisja Europejska.

Są to jasne sformułowania i tu nie powinno 

być wielu konfliktów. Te, które się pojawiają, 

wynikają z braku świadomości bądź bagateli-

zowania przez inwestora wspomnianych wa-

runków. Rośnie też świadomość zagrożonych 

grup społecznych, które potrafią coraz lepiej 

wykazywać swoje racje. Oby tak było.

Przemawia za tym ściśle określona se-

kwencja procedur. Odstąpienie od niej oznacza 

złamanie prawa. Nadrzędny 

interes publiczny musi rze-

czywiście być uzasadnio-

ny. Gdy istnieją warianty 

alternatywne – nie ma za-

stosowania. I wreszcie waż-

ny warunek: przy ocenie 

wariantów alternatywnych 

aspekty ekonomiczne nie 

mogą być ważniejsze od 

ekologicznych. Tu spoty-

kamy się czasem z dema-

gogią, np. gdy przesunięcie 

projektowanej drogi i omi-

nięcie chronionego biotopu 

kosztuje parę milionów zło-

tych i inwestor pyta, czy te 

parę roślin jest warte tyle 

pieniędzy? To źle posta-

wione pytanie, gdyż nie 

chodzi o parę roślin, lecz 

o ich siedlisko, powiązane 

z innymi, i często zniszcze-

nie jednego z nich i frag-

mentacja terenu powodu-

ją straty o wiele większe. 

Na szczęście, kraje zachodnie w porę doce-

niły wagę argumentów przyrodniczych, co 

znalazło swój wyraz przy konstrukcji sieci 

Natura 2000.

Pole do nadużyć

Jest jednak pewien obszar w procesie po-

dejmowania decyzji, który wymaga szcze-

gólnej kontroli ze strony urzędów państwo-

wych i samorządowych, a także społeczeń-

stwa poprzez różne formy organizacyjne, 

czy organizacje społeczne. Chodzi o ocenę 

oddziaływania na środowisko (OOŚ). Daw-

niej do ich wykonywania potrzebne były 

formalne uprawnienia biegłego, nadawane 

przez ministra środowiska lub wojewodę. 

Obecnie opracowanie OOŚ może wykonać 

właściwie każdy. Mamy więc wyraźne po-

gorszenie się jakości ocen. U podstaw tego 

pogorszenia jakości jest możliwość zleca-

nia ich bezpośrednio przez inwestora, który 

płaci i wymaga, by ocena była „właściwa”, 

czyli umożliwiała inwestowanie. Niestety, 

spotyka się oceny podpisane przez osoby 

z tytułami naukowymi, zgodne z potrzeba-
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Karkonosze to obszar naturowy 
(PLB020007, PLH020006), 
park narodowy i rezerwat biosfery

Karkonosze to obszar naturowy 
(PLB020007, PLH020006), 
park narodowy i rezerwat biosfery
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mi zlecającego, pomijające istotne warun-

ki ochrony środowiska, bądź bagatelizują-

ce zagrożenia.

Do podstawowych wad takich złych 

OOŚ należy:

– brak stwierdzenia negatywnego wpły-

wu inwestycji na obszar Natura 2000 po-

przez niedoszacowanie wpływu. Może tu 

mieć miejsce brak danych ze strony inwe-

stora, bądź niewłaściwa ocena wykonujące-

go OOŚ. W obydwu przypadkach rezultat 

jest taki sam – umniejszanie negatywnego 

wpływu inwestycji.

– dzielenie inwestycji na części, np. współ-

pracujących ze sobą kopalni węgla i elektrow-

ni czy osobne rozpatrywanie kilku odcinków 

drogi, mostów, wiaduktów – jakby to były 

osobne inwestycje.

– za tym idzie brak oceny wpływów 

skumulowanych. Może się zdarzyć, że każ-

dy z rozpatrywanych zakładów nie przekra-

cza dopuszczalnych stężeń substancji szko-

dliwych w powietrzu, co wykażą osobne 

OOŚ, a ludzie i środowisko będą narażeni 

na łączny wpływ, przekraczający dopusz-

czalne wartości.

– odwoływanie się do nadrzędnego inte-

resu publicznego, gdy właściwy interes ma 

jedynie grupa osób. Ten publiczny interes też 

często bywa interpretowany zgodnie z wolą 

rozwoju zakładu inwestora. Interes publicz-

ny nie może być argumentem, gdy istnieją 

rozwiązania alternatywne. To wykonujący 

OOŚ powinien zwrócić na to uwagę, a nie 

oceniać jedynie słuszną koncepcję przedsta-

wioną do oceny.

– brak oceny wariantów alternatywnych ze 

względu na wpływ na obszary Natura 2000. 

Brak wariantów uniemożliwia wybór. Warian-

ty powinny też być opracowane równorzęd-

nie w stosunku do wariantu podstawowego. 

Dla bezstronnego wyboru żaden z warian-

tów nie powinien być wyróżniany czy pre-

ferowany przez inwestora. Niektórzy z nich 

stosują naiwną, ale skuteczną sztuczkę: co 

zrobić, by przeszedł wariant słaby? Dać mu 

do konkurencji dwa, jeszcze słabsze, wręcz 

nonsensowne. Wtedy ten słaby zostanie for-

malnie wybrany i wymogi wariantowania 

zostaną spełnione... Często projektant jest 

przywiązany do jednego, wykoncypowane-

go wariantu i zmuszony do przedstawienia 

innych, robi to minimalnym 

wysiłkiem, byleby wypełnić 

formalne wymogi. Takie wa-

rianty są słabiej udokumen-

towane, gdyż nie warto się 

wysilać, gdy i tak zostaną 

odrzucone. Gorzej, jeśli za 

brakiem wariantowania lub 

ich niestarannym wykona-

niem stoją ukryte interesy, 

które trudno czasami bez-

pośrednio ocenić i udowod-

nić. Wadą OOŚ jest także 

odwoływanie się do starych 

rozwiązań wariantowych, 

wykonanych w zupełnie in-

nych warunkach, ale rozpa-

trywanych po to tylko, by 

je odrzucić. Może się też 

zdarzyć, że wariantowanie 

przebiegu krótkiego odcin-

ka drogi (parę kilometrów) 

rzeczywiście nie ma sensu, 

gdy sąsiednie odcinki są już 

zatwierdzone. Konieczne jest 

wtedy rozpatrzenie przebie-

gu trasy na znacznie większym obszarze, czy 

nie wystąpiły takie cząstkowe, po kawałku 

drogi, projekty stwarzające konieczność je-

dynie słusznego wyboru przebiegu brakują-

cego odcinka.

– łagodzenie wpływu i kompensacja jako 

odpowiedź na wszelkie zastrzeżenia ze strony 

przyrodników. Tu otwiera się ogromne pole 

do subiektywnych ocen. Nie dopracowano 

się dotychczas wystarczająco prostej i rze-

telnej parametryzacji elementów środowiska. 

Wymaga to wielokryterialnej analizy oceny 

wartości środowiska. Łagodzenie wpływu in-

westycji napotyka na barierę kosztów i jest 

kompromisem pomiędzy możliwościami 

technicznymi, finansowymi a rzeczywistą 

potrzebą ochrony środowiska. Na ogół jest 

niewystarczające, a inwestor stara się koszty 

łagodzenia wpływu inwestycji zminimalizo-

wać. Kompensacja nie może być ceną płaconą 

za dokonane zniszczenia. Jest akceptowalna 

przy kompensacji elementów porównywal-

nych (np. las za wycięte drzewa), ale już dys-

kusyjna lub wręcz nie do przyjęcia jest wtedy, 

gdy za zanik unikatowego gatunku propo-

nuje się wzrost populacji innego. Rozważa-

nia ile sadzonek drzew zrekompensuje brak 

orła bielika są pozbawione sensu. Istnieje tu 

cały szereg rozwiązań pośrednich, a złożone 

procesy odtwarzania elementów środowiska 

wymagają szczególnie wiedzy i wyobraźni, 

by kompensacja nie była jedynie papierowym 

elementem lecz spełniła swoje zadanie.

Tak więc, na pytanie postawione w tytu-

le „dla kogo ta przyroda”, można odpowie-

dzieć, że dla ludzi, ale pod warunkiem, że 

będziemy z niej umieli mądrze korzystać. Są 

więc pewne obszary, które musza być chro-

nione, by najcenniejszych elementów środo-

wiska nie zniszczyć. Na tych terenach możli-

we jest gospodarowanie, które nie pogorszy 

ich stanu. A nowe inwestycje w stosunku do 

chronionych terenów, powinny spełniać, zna-

ną w medycynie zasadę, primum non nocere 

– po pierwsze, nie szkodzić.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

* Referat wygłoszony w Chocianowie 6 października 

2007 r. na konferencji zorganizowanej przez Koło OKE 

OD w Chocianowie pt. „Gmina to mieszkańcy”.
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Walory Karkonoszy
(na zdjęciu wodospad Szklarki)

przyciągają rzesze turystów,
warto je więc zachować

w naturalnym stanie

Walory Karkonoszy
(na zdjęciu wodospad Szklarki)

przyciągają rzesze turystów,
warto je więc zachować

w naturalnym stanie
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Rola drzew
w środowisku

KRYSTYNA HALADYN

Oszczędność energii

Obniżenie temperatury powietrza poprzez 

zacienienie przez zieleń wysoką to mniejsze 

zużycie energii na klimatyzację pomieszczeń. 

Porównanie kosztów (według badań amery-

kańskich) chłodzenia pomieszczeń, wynika-

jącego z podniesienia efektywności urządzeń 

technicznych, i oddziaływaniem drzew, jest 

korzystniejsze dla zieleni wysokiej aż dzie-

sięciokrotnie. Sadzenie drzew, nawet przy 

uwzględnieniu kosztów sadzenia, nawadniania 

i pielęgnacji, okazuje się bardziej efektywne 

ekonomicznie w zakresie oszczędności ener-

gii niż sposoby techniczne. 

Wysokie drzewa wokół terenów zabudowa-

nych skutecznie chronią przed wywiewaniem 

ciepła w zimnej porze roku, redukując szyb-

kość wiatrów w zimie. Pozwala to gospodar-

stwom domowym na zmniejszenie wydatków 

na ogrzewanie pomieszczeń. Badania wpływu 

drzew od strony nawietrznej budynków, pro-

wadzone w różnych miastach USA, wykaza-

ły, że oszczędności domowego budżetu mogą 

wynosić około 50–90 dolarów (Chicago). Sy-

mulacje komputerowe dla całych Stanów Zjed-

noczonych, zakładające, że na jeden budynek 

przypadałyby trzy drzewa, wykazały, że rocz-

ne zapotrzebowanie na energię w skali kraju 

można by zredukować o 30 bilionów kWh! 

Do tego dochodzą zaoszczędzone fundusze 

na budowę nowych elektrowni. W dodatku 

niewybudowane elektrownie to także niewy-

emitowane miliony ton dwutlenku węgla oraz 

niezużyte wody do chłodzenia wykorzystywane 

w elektrowniach! Drzewa sadzone w klimacie 

umiarkowanym jako osłona od wiatru mogą 

zmniejszyć koszty ogrzewania od 10 do 12%, 

dzięki redukcji szybkości wiatrów i zmniejsze-

nia o 50% infiltracji zimnego powietrza. 

Wartość terenów budowlanych

Na rynku nieruchomości działki budow-

lane z zadrzewieniami lub położone w pobli-

żu terenu parkowego, czy leśnego, osiągają 

większą wartość od tych, które nie mają ta-

kich atutów. Widać to nawet w naszym kraju, 

gdzie ciągle występuje niedobór mieszkań. 

Nawet my jesteśmy gotowi zapłacić więcej za 

drzewa na działce, pod warunkiem, że budo-

wa własnego domu nie będzie wymagała ich 

wycinki, co się wiąże z dodatkowym kosz-

tem. Piękne drzewo okazuje się wartością, 

dla której warto zostawić otwór w dachu czy 

przesunąć planowany dom.

A dlaczego chcemy mieć blisko zadrze-

wienia lub park? Działka z drzewami stwa-

rza możliwość odpoczynku w ich cieniu od 

zaraz, bez czekania 50 czy 80 lat, aż drze-

wa posadzone przez nas urosną. Drzewo na 

działce to obietnica śpiewu ptaków, to na-

dzieja na oglądanie jesienią kolorowych li-

ści, a wiosną – na wyglądanie pierwszych 

pączków na drzewie. To przyjemność z całej 

gamy zmiennego wyglądu drzewa o różnych 

porach dnia i roku. Drzewo to wartość sama 

w sobie! Tym bardziej, że wokół nas coraz 

mniej jest terenów zadrzewionych, a na nowy 

park trzeba czekać dziesiątki lat.

Coraz bardziej cenimy sobie tereny po-

kryte drzewostanem, parki czy lasy komu-

nalne, najchętniej mieszkalibyśmy tuż obok 

nich. Zauważyli to już dawno deweloperzy, 

którzy w reklamach budowanych przez siebie 

domów i osiedli starają się podkreślić obec-

ność zieleni wysokiej, często osiedlu nadają 

nazwy wiążące się z zielenią, począwszy od 

„Zielonego osiedla” po „Osiedle pod lasem” 

lub tylko „Osiedle pod brzozami”, mimo, iż 

w pobliżu jest jedna rachityczna brzoza, któ-

ra rośnie na sąsiedniej działce. W reklamach 

osiedli zabudowa mieszkaniowa zawsze oto-

czona jest drzewami. Symulacja komputero-

wa pozwala na dowolną kompilację obrazu, 

wobec czego w tle budynków istnieją tylko 

parki lub dorodne drzewa. To nic, że osiedle 

budowane jest w „szczerym polu” lub ma 

w otoczeniu okropną zabudowę przemysło-

wą lub autostradę, ludzie chcą mieszkać bli-

sko drzew, blisko parku, więc trzeba im to 

zasugerować. W najgorszym wypadku urzą-

dzi się skwer lub trawnik między budynkami 

i posadzi jakieś drzewko. 

Wielce przewidujący byli planiści Nowego 

Jorku, którzy 150 lat temu zlokalizowali 400 

(część 4)

Przyjęło się, że wyceniając wartość drzewa, przeliczamy, ile otrzymamy za jego drewno (deski, drewno opałowe 

itp.), czasami dodając jeszcze do tego, ile musimy zapłacić za pozwolenie na wycinkę. Nikt jednak nie zadaje sobie 

trudu policzenia rzeczywistej wartości drzewa, tzn. wartości dodanej, uwzględniającej korzyści płynące z żyjącego 

drzewa, a nie tylko z jego drewna. Drzewa pomagają nam np. obniżyć wydatki na energię, podnoszą walory działki 

budowlanej czy zmniejszają koszty utrzymania dróg!
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hektarowy Central Park i to na terenie, któ-

ry sprzedawałby się bardzo dobrze, podzie-

lony na działki budowlane. Park nie wnosi 

przychodu do budżetu miasta, ale wartość 

działek wokół niego i czynsze w budynkach 

wzrosły na tyle, że już po 30 latach pokry-

ły „stratę” z powodu niezabudowania jego 

obszaru. Dziś Central Park jest „cudem na-

tury” w centrum miasta, otoczonym niebo-

tycznymi wieżowcami, w których czynsze są 

astronomiczne, tylko z powodu sąsiedztwa 

bądź widoku na park. Szkoda, że nie wszyscy 

planiści są tak dalekowzroczni. Największą 

wagę do zieleni wysokiej przywiązują nie-

mieccy planiści, którzy uważają, że nieprze-

myślana lokalizacja ma negatywne oddzia-

ływanie na wiele aspektów rozwoju miasta, 

a naprawa tego błędu jest bardzo kosztowna. 

Rząd niemiecki na równi traktuje racjonalną 

gospodarkę terenami z ekonomią kraju, tym 

bardziej, że tereny atrakcyjne przyrodniczo 

przyciągają inwestorów. Wartość krajobrazu 

ma wymierny aspekt gospodarczy. W Ber-

linie zinwentaryzowano wszystkie drzewa 

i pozakładano im kartoteki informacyjne, 

gdzie gromadzone są wszystkie informacje 

dotyczącego danego drzewa. Drzewa wypo-

sażono w małe tabliczki z numerem kartote-

ki, w tej sytuacji żadne drzewo nie zniknie 

z pola widzenia władz miasta. Świadczy to 

o wyczuleniu na zieleń i wartości, jaką przy-

pisuje się zadrzewieniom. 

Badania prowadzone w wielu krajach 

wykazały, że ceny mieszkań położonych 

przy parku są wyższe od tych, które nie 

mają bezpośredniego dostępu do parku, od 

4 aż do 33%!

Wzrost cen za działki budowlane czy 

mieszkania, dzięki bliskości zadrzewień 

czy terenów parkowych, opłaci się także lo-

kalnym samorządom, które uzyskują więk-

sze wpływy do budżetu z tytułu podatku od 

transakcji kupno-sprzedaż.

Utrzymanie dróg, 
mniejsze zużycie paliwa

Słońce operujące na powierzchni nie-

osłoniętej jezdni nagrzewa ją, podnosząc 

temperaturę nawierzchni. Jadąc autostradą, 

obserwujemy wskaźniki temperatury powie-

trza i nawierzchni jezdni. Różnice tempera-

tury w upalne, letnie dni między temperaturą 

powietrza a nagrzaną asfaltową powierzch-

nią dróg sięga nawet 20–24°C! Przy dużych 

różnicach termicznych nawierzchnia drogi 

szybko się niszczy, o czym najlepiej wiedzą 

drogowcy. Drogi bez możliwości zacienienia 

trzeba częściej remontować, a wystarczyłoby 

obsadzić je szpalerami drzew. W dodatku, 

o ileż przyjemnej jedzie się aleją, niż dro-

gą bez jednego drzewka! W tym kontek-

ście akcja wycinania przydrożnych drzew, 

rozpętana ostatnio w kraju, pod pretekstem 

bezpieczeństwa ludzi, zakrawa na przestęp-

stwo ekonomiczne. Tym bardziej, że wycinkę 

drzew prowadzi się bez uprzedniego nasadze-

nia nowych drzew we właściwych, zdaniem 

drogowców, miejscach.

Dobre wyposażenia miasta w tereny 

zieleni, które znajdują się w zasięgu dojścia 

pieszego od miejsca zamieszkania, mają też 

pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia 

energii i mniejsze zanieczyszczenie środowi-

ska. Mając wspaniałe tereny parkowe lub le-

śne w zasięgu dojścia pieszego, mieszkaniec 

miasta najpierw się zastanowi, czy opłaca mu 

się wsiadać do samochodu, by pospacerować 

po odległym lesie. Rezygnacja z wyjazdów, 

szczególnie na 2–3 godziny, to mniejsze zuży-

cie paliwa, mniejsza emisja spalin. Oszczęd-

ności paliwa mogą być nawet znaczne, pod 

warunkiem, że tereny zieleni są atrakcyjne, 

dobrze urządzone i... blisko domu.

Obliczanie wartości 
ekonomicznej drzew

W wielu krajach drzewo jest wartością 

ekonomiczną, drzewo rosnące na obszarze 

miejskim zaliczane jest do infrastruktury 

i stanowi majątek trwały gminy. Drzewa ro-

snące poza miastem są „bogactwem ekolo-

gicznym”, przydrożne i przyuliczne stanowią 

wizytówkę kraju, dlatego stosuje się obowią-

zek rekompensaty za wycięte drzewo. W Ber-

linie zinwentaryzowano dokładnie wszystkie 

drzewa i doliczono się około 400 tys. drzew, 

których wartość w 1997 roku wyceniono na 

3 mld euro. Amerykanie wycenili swoje drze-

wa (około 3,8 mld w 48 stanach) na 2,4 trylio-

na dolarów. Badania przez nich prowadzone 

wykazały, że 100 drzew w wieku powyżej 40 

lat przynosi 225 tys. dolarów zysku w ciągu 

roku, oczywiście biorąc pod uwagę retencję 

wody, poprawę jakości środowiska i klima-

tu, oszczędność energii itp.

W Polsce przy obliczeniach wartości eko-

nomicznej zadrzewień stosuje się dwie me-

tody: substytucyjną i restytucyjną. Metoda 

substytucyjna polega na obliczaniu kosztów 

utworzenia substytutu, który mógłby pełnić 

dla środowiska podobną rolę, jaką pełniły 

wycinane zadrzewienia. Jednak zazwyczaj 

dyskusyjna jest ocena czy substytut spełnia 

wymagane funkcje równie dobrze, jak wy-

cięte zadrzewienia. Nie jest to wierne osza-

cowanie traconego elementu środowiska, 

lecz próba oszacowania jego rzeczywistej 

wartości z uwzględnieniem roli, jaką pełnił 

w środowisku.

Bardziej dokładna jest metoda restytucyj-

na. Polega ona na odtworzeniu drzew wraz 

z ich otoczeniem, czasami całego biotopu. 

Pokazuje jak wiele zabiegów należy wykonać 

(i za nie zapłacić), by odtworzyć to, co za-

mierza się zniszczyć. W praktyce jest trudna 

do szybkiego zrealizowania, gdyż wymaga 

czasu. Odtworzenie starodrzewu czy poje-

dynczych starych drzew jest bardzo rozcią-

gnięte w czasie. Lepiej jest z pnączami, mło-

dymi zadrzewieniami czy kępami krzewów. 

Metoda ta pozwala na dokładne policzenie 

kosztów odtworzenia, np. biotopu wraz z ko-

niecznymi kosztami pielęgnacji, uzupełniania 

uschniętych drzew czy poprawy zmienionych 

warunków wodnych.

Obydwie metody pokazują skalę kosztów, 

jakie należałoby ponieść przy wyrównaniu 

skutków wycinania drzew i dają pogląd, ile 

rzeczywiście takie drzewa kosztują. Tymcza-

sem w Polsce wycinamy pośpiesznie drzewa 

przydrożne, nie sadząc w zamian nowych, 

tereny zadrzewione zamieniamy na nowe 

osiedla, kępy drzew na autostrady.

Może jednak warto zastanowić się nad 

rzeczywistą wartością drzew i zadrzewień, 

ich rolą w środowisku i kształtowaniu po-

prawnych warunków zamieszkiwania, kształ-

towaniu krajobrazu, a także zacząć inwesto-

wać w nowe tereny zieleni parkowej, w nasa-

dzenia przydrożne, aleje, zadrzewienia śród-

polne. Czy nasz kraj nie zasługuje na ładną 

wizytówkę?

MGR KRYSTYNA HALADYN
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Wprowadzenie

Po przejściowym ustabilizowaniu się sy-

tuacji i zahamowaniu szybkiego tempa de-

strukcji lasu, na początku XXI wieku proces 

ten ponownie nasilił się, tym razem głównie 

na obszarach uznawanych dotąd za zagrożone 

w niewielkim stopniu. Jak się okazało, średni 

czas przebywania w atmosferze dwutlenku 

siarki – głównego czynnika zanieczyszcza-

jącego – wynosi do 6 dni. Przez ten okres 

może on ulec przeniesieniu nawet na odległość 

4000 km od źródła emisji (O’Neill 1998).

W początkowej fazie działania, kwaśne 

zanieczyszczenia powodują zlokalizowane 

uszkodzenia rośliny, które nie mają wpły-

wu na ogólne funkcje biologiczne. Zaatako-

wane komórki zaprzestają swych czynności, 

a następnie obumierają. Przy dużym zanie-

czyszczeniu tkanek stężenie jest tak duże, 

że roślina usycha (Krzechowska i in. 2000). 

Na terenie Polski obserwuje się postępujące 

wylesienie we wszystkich częściach Sudetów, 

najgwałtowniej jednak deforestacja stoków 

przebiega obecnie w zachodniej części Be-

skidów, a także częściowo w Tatrach.

Zaistniała sytuacja skłoniła członków 

Koła Naukowego Studentów Geografii 

Uniwersytetu Wrocławskiego do podjęcia 

się opracowania i realizacji niniejszego 

projektu badawczego. Badania terenowe 

miały na celu inwentaryzację uszkodzeń 

drzew w różnych piętrach wysokościowych 

stoków o zróżnicowanej ekspozycji – w kon-

tekście depozycji antropogenicznych zanie-

czyszczeń powietrza. Badanie wpływu wa-

runków meteorologicznych oraz czynników 

antropogenicznych na depozycję zanieczysz-

czeń w górach jest problemem stojącym na 

pograniczu kwestii wewnątrzpaństwowych 

i międzynarodowych. Podczas typowej cyr-

kulacji zachodniej, pasmo Sudetów jest eks-

ponowane na zanieczyszczenia przemysłu 

ciężkiego i spalania bogatego w siarkę wę-

gla brunatnego pochodzące z Polski, Czech 

i Niemiec (Dore i in. 1999).

Jak wspomniano, na stan ekosystemów 

leśnych w dużym stopniu wpływają warun-

ki klimatyczne. Należy tu przede wszystkim 

wymienić: silny wiatr, nadmierne opady desz-

czu lub śniegu, suszę, głębokie spadki tempe-

ratury powietrza, czy też obciążenie sadzią. 

Warunki atmosferyczne mają także znaczenie 

pośrednie, ponieważ są odpowiedzialne za 

przestrzenne zróżnicowanie depozycji zanie-

czyszczeń atmosferycznych wnoszonych do 

środowiska, głównie poprzez opady i osady 

atmosferyczne (Urban i in. 2005). Kwestia 

ta została uwzględniona podczas lokalizacji 

stanowisk pomiarowych.

Inwentaryzacja była przeprowadzana każ-

dorazowo na wyznaczonych w terenie poligo-

nach, zakładanych na planie kwadratu o boku 

W drugiej połowie XX wieku w lasach górskich na obszarze Europy Środkowej zaobserwowano nasilenie się proce-

sów degradacji drzewostanu, w szczególności iglastego. Zjawisko to przybrało wyjątkowo intensywny charakter 

pod koniec lat 70. na obszarze Sudetów Zachodnich oraz rozległych terenów Średniogórza Niemieckiego.

KAMILA FLOREK, GRZEGORZ GAŁEK, MICHAŁ GODEK, 
RADOSŁAW JARMUŁOWICZ, MAŁGORZATA MATEJKO

Meteorologiczne uwarunkowaniaMeteorologiczne uwarunkowania
destrukcji lasów górnoreglowychdestrukcji lasów górnoreglowych
w polskich Sudetach i Karpatach Zachodnich

fo
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25 metrów. Poligony były lokalizowane wzdłuż 

profilu NW–SE po obu stronach masywu gór-

skiego, z zachowaniem ujednoliconej deni-

welacji pomiędzy stanowiskami, wynoszącej 

w przybliżeniu 150 m. Orientacja profilu zo-

stała uwarunkowana dominującym kierunkiem 

cyrkulacji atmosferycznej na obszarze badań, 

obejmującym reprezentatywne pasma górskie 

w obrębie makroregionów: Sudety Zachodnie 

(Góry Izerskie), Środkowe (Góry Stołowych) 

i Wschodnie (Góry Bialskie) oraz Beskidy Za-

chodnie (Beskid Żywiecki). Całość projektu 

została zrealizowana w okresie od kwietnia 

do października 2007 roku.

 

Góry Izerskie

Na obszarze Gór Izerskich dokonano in-

wentaryzacji na pięciu stanowiskach, na wyso-

kościach odpowiednio: 650 (GI1), 790 (GI2), 

930 (GI3), 1105 (GI4) i 930 m n.p.m. (GI5), 

w profilu NW–SE. Położenie gór na północno-

zachodnim skraju Sudetów, tj. od strony prze-

ważającej cyrkulacji atmosferycznej i głów-

nych źródeł emisji zanieczyszczeń, warunkuje 

przestrzenną zmienność strumienia depozycji 

w toposkali. Ponadto góry te charakteryzują 

się największym w skali Sudetów przychodem 

wody (opady i osady mgielne) i depozycją za-

nieczyszczeń (Błaś, Sobik 2003). 

Najniżej położone stanowisko (GI1) obej-

mowało regiel dolny, z charakterystyczną dla 

tego obszaru monokulturą świerkową, gdzie 

ponad 75% stanowiły drzewa o wysokości 

przekraczającej 10 m. Pozostałą część sta-

nowiły drzewa niskie – do 5 m wysokości 

(25%). Zwartość koron określono średnio na 

40%. W podłożu przeważały trawy i opadłe 

igliwie, miejscami występowało odsłonięte 

podłoże skalne. 

Stanowisko drugie (GI2) i trzecie (GI3) 

można określić mianem zarastającej halizny, 

po wcześniejszym wylesieniu. Występujące 

tu drzewa były w znacznym rozproszeniu 

i wszystkie obejmowały klasę wysokości od 

5 do 10 m. W pierwszym przypadku zdecydo-

wanie dominował świerk, natomiast w drugim 

– w przewadze był buk z domieszką świerka 

i brzozy. Zwartość koron nie przekroczyła tu 

5%, a w podłożu dominowały wyraźnie tra-

wy i borówczyska.

Kolejne stanowisko (GI4) znajdowało się 

na szczycie Stogu Izerskiego i obejmowało 

regiel górny, w którym 50% drzew zakwalifi-

kowanych zostało do przedziału wysokościo-

wego 3–5 m, a pozostałe 50% do przedziału 

5–10 m. Dominującym gatunkiem był świerk 

(około 60%), odnotowano też modrzew i ja-

rząb. W podłożu przeważały borówczyska, 

mniej było traw i innych form pokrycia pod-

łoża. Zwartość koron określono na 10%.

Na ostatnim stanowisku (GI5) przedziały 

wysokościowe drzew plasowały się bardzo po-

dobnie jak uprzednio, a drzewostan tworzyły 

głównie świerki i modrzewie. Zwartość koron 

była nieco większa, gdyż przekraczała 40%. 

Na każdym stanowisku dokonano określenia 

liczby drzew z uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz chemicznymi. Uszkodzenia mechanicz-

ne odnotowano na dwóch stanowiskach (GI4 

i GI5), gdzie odpowiednio wyniosły one 12% 

oraz 7% wszystkich drzew iglastych. Również 

na dwóch stanowiskach zaobserwowano fla-

gowy pokrój korony świerka (GI2, GI3).

Najwięcej uszkodzonych przez czynni-

ki chemiczne drzew odnotowano na stano-

wisku GI3, gdzie drzewa martwe stanowiły 

prawie 60% drzew iglastych. Zdecydowanie 

mniejszy odsetek uszkodzonych drzew zaob-

serwowano na stanowiskach GI2 oraz GI4, 

przy całkowitym braku tych drzew na pozo-

stałych poligonach badawczych.

Góry Stołowe

Na obszarze Gór Stołowych dokonano 

inwentaryzacji stanu lasu na czterech stano-

wiskach, na wysokościach odpowiednio: 730 

(GS1), 840 (GS2), 913 (GS3), 835 m n.p.m. 

(GS4), w profilu NW–SE. Najniżej położone 

stanowisko (GS1), eksponowane w kierun-

ku północno-wschodnim, porastał iglasty 

las wysokopienny, ze zdecydowaną domi-

nacją świerka (około 90%) oraz domieszką 

modrzewia. Drzewa powyżej 10 m stanowiły 

tu ponad 60% drzewostanu, a zwartość koron 

była duża i wynosiła około 70%. 

Na stanowisku GS2, w wysokopiennym 

lesie świerkowym, wystąpiły znaczące ubytki 

(wiartowały), a wysokość wszystkich drzew 

przekraczała 10 m. Podobna monokultura 

świerkowa objęła stanowisko GS4, jednak 

tu udział wiatrowałów był znacznie mniej-

szy, a zwartość koron osiągnęła 85%. Poli-

gon położony najwyżej (GS3) stanowił niemal 

zupełnie wylesioną powierzchnię z pojedyn-

czymi okazami świerka i brzozy.

Na obszarze objętym obserwacjami drzewa 

charakteryzowały się znacznymi uszkodzenia-

mi mechanicznymi. Uszkodzenia odnotowano 

na wszystkich stanowiskach, przy czym na 

dwóch położonych najwyżej wszystkie drze-

wa określono jako posiadające uszkodzenia 

mechaniczne, podczas gdy na pozostałych 

ich udział wyniósł około 50%. 

Na stanowiskach usytuowanych najwy-

żej (>900 m n.p.m.) było również najwięcej 

chemicznych uszkodzeń drzew. Drzewa mar-

twe stanowiły tam aż 60% obserwowanego 

drzewostanu. Pozostała część drzew (40%) 

fo
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znalazła się w klasie z uszkodzeniami stano-

wiącymi od 30 do 60% korony drzewa. 

Na żadnym z pięciu stanowisk nie zaob-

serwowano drzew iglastych z flagowym po-

krojem korony, co świadczy o mniejszej na 

tym obszarze (w stosunku do Gór Izerskich) 

roli wiatru, jako czynnika destabilizującego 

ekosystem leśny.

Góry Bialskie

Na obszarze Gór Bialskich dokonano in-

wentaryzacji stanu lasu na ośmiu stanowi-

skach, zlokalizowanych na stokach Suszy-

cy, Czernicy i Łyśca, na wysokościach: 750 

(GB1), 900 (GB2), 1045 (GB3), 1030 (GB4), 

900 (GB5), 1050 (GB6), 950 (GB7) i 800 m. 

n.p.m. (GB8). Większość z nich – pięć – po-

łożonych było na stokach o ekspozycji NW, 

trzy pozostałe – SE. Na stanowiskach zlokali-

zowanych najniżej (GB1 I GB8) stan lasu nie 

wskazywał na istotną degradację. Zaznaczyła 

się jednak pomiędzy stanowiskami różnica 

w stopniu zwartości koron oraz składzie ga-

tunkowym. Stanowisko (GB5) o ekspozycji 

SE, na wysokości (900 m n.p.m.) charakte-

ryzowało się większą zwartością koron, jak 

i udziałem drzew liściastych (buk) niż sta-

nowiska GB1 i GB8 położone zdecydowanie 

niżej (750 oraz 800 m n.p.m.). Ponadto na 

stanowisku GB5, oprócz drzew dojrzałych, 

wyróżniono liczne młode w klasie wysoko-

ściowej 5–10 m. 

Stanowiska GB2 i GB7 położone wzglę-

dem siebie na podobnej wysokości (900–950 

m n.p.m.), na stokach o przeciwnej ekspozy-

cji charakteryzują się uszkodzeniami mecha-

nicznymi (20–40% drzewostanu) oraz che-

micznymi (20% drzewostanu). Powyższe sta-

nowiska porastała monokultura świerkowa, 

a w poziomie ściółki licznie pojawiały się 

borówczyska. 

Pozostałe poligony badawcze zlokalizo-

wane zostały w obrębie partii szczytowych 

powyżej 1000 m n.p.m., przy czym jedynie 

stanowisko GB3 na właściwej wierzchowinie, 

a GB4 i GB6 na podszczytowym załamaniu 

stoku o ekspozycji ESE–SE. Ta niewielka 

różnica w położeniu zaznaczyła się w stanie 

drzew, ponieważ na stanowiskach GB4 i GB6 

odsetek drzew z uszkodzeniami mechanicz-

nymi wyniósł 50–90%, a chemicznymi około 

50%, w stosunku do całkowitego (pozornie) 

braku uszkodzeń drzew na GB3. Pomimo tak 

daleko posuniętej degradacji lasu na stano-

wiskach GB4 i GB6, w rzeczywistości stan 

lasu na poligonie GB3 przedstawia się jako 

znacznie gorszy, ze względu na zniszczenie 

w przeszłości 100% drzewostanu, czego do-

wodem są obecnie jedynie pozostałości su-

chych pni wśród nowych nasadzeń świerka 

i modrzewia. Usunięcie przez człowieka po-

zostałych części uschniętych niegdyś drzew 

uniemożliwiło obecnie uzyskanie informacji 

co do ich dokładnej liczby na obszarze zało-

żonego poligonu, stąd odnotowany pozorny 

brak uszkodzeń. 

Góry Bialskie, pomimo położenia w rela-

tywnie dużej odległości od głównego obszaru 

źródłowego zanieczyszczeń atmosferycznych, 

są masywem stosunkowo silnie zdegradowa-

nym, szczególnie w wyższych partiach. Za-

znacza się tu wyraźna prawidłowość zróżnico-

wania poziomu degradacji lasu w zależności 

od ekspozycji stoku. Na stokach dowietrznych 

skutki degradacji są dużo wyraźniejsze niż 

po stronie przeciwległej. Dowodem na to jest 

analiza porównawcza stanowisk położonych 

na podobnej wysokości bezwzględnej, lecz 

po przeciwnej stronie wzniesienia. Doskona-

łym przykładem tej prawidłowości jest zu-

pełne wylesienie wierzchowiny Suszycy od 

strony NW i pozostałości częściowo tylko 

zniszczonego lasu po stronie SE, świadczą-

ce o mniejszej intensywności zachodzących 

tu procesów.

Beskid Żywiecki

Najbardziej na wschód wysuniętym ob-

szarem badań został, reprezentatywny dla 

Beskidów Zachodnich, Masyw Rysianki 

(1322 m n.p.m.) i Romanki (1367 m n.p.m.) 

w Beskidzie Żywieckim. W ramach tego eta-

pu wykonano dwa profile stokowe: Rysianki 

i Romanki – oba jednak o ekspozycji w przy-

bliżeniu północno-zachodniej. 

W ramach profilu Rysianki przeprowa-

dzono inwentaryzację uszkodzeń drzewostanu 

na czterech stanowiskach badawczych, zlo-

kalizowanych na wysokościach: 870 (BZ1), 

1020 (BZ2), 1170 (BZ3) oraz 1320 m n.p.m. 

(BZ4). Najniżej położone stanowisko znaj-

dowało się tuż nad dnem Doliny Żabnicy, 

najwyżej zaś położone na niewielkim wy-

płaszczeniu szczytowym Rysianki. 

W ramach profilu stoku Romanki wyko-

nano inwentaryzację uszkodzeń drzewostanu 

na trzech stanowiskach badawczych, zloka-

lizowanych na wysokości odpowiednio: 930 

(BZ5), 1150 (BZ6) oraz 1365 m n.p.m. (BZ7). 

Najniżej położone stanowisko znajdowało się 

nieco powyżej Przełęczy Słowianka, najwyżej 

zaś położone na szczycie Romanki.

Przeprowadzone na obu profilach badania 

wykazały współistnienie na wspomnianym 

obszarze dwóch, różniących się skalą i szyb-

kością postępowania, procesów deforestacji 

stoków, czego nie obserwowano dotychczas 

w Sudetach. W przypadku najniżej położonych 

stanowisk, na stoku Rysianki (BZ1) natrafio-
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no na bardzo zwartą, młodą buczynę o cha-

rakterze monokulturowym, co uniemożliwiło 

obiektywną ocenę stanu egzemplarzy świer-

ka na tym poziomie wysokości. Natomiast na 

stoku Romanki na najniższym stanowisku 

badawczym (BZ5) był to już mocno przerze-

dzony, zamierający drzewostan świerkowy, 

sąsiadujący od dołu z całkowicie wylesionym 

fragmentem stoku. Zachowały się na nim je-

dynie pojedyncze młode buki, rosnące wcze-

śniej jako domieszka, pod okapem zwartej 

świerczyny. W podłożu przeważały krzewy 

jeżyn, ścięte gałęzie i borówczyska, a świerk 

stanowił 96% drzew w piętrze koron.

Na profilu Rysianki wykonano kolejne dwa 

stanowiska badawcze na wysokościach: 1020 

oraz 1170 m n.p.m. Na pierwszym z nich (BZ2) 

zinwentaryzowano zachowany w dobrym sta-

nie fragment lasu mieszanego, o składzie ga-

tunkowym zbliżonym na tej wysokości do na-

turalnego: w piętrze koron buk stanowił 61%, 

świerk 30% a jawor 9% drzew na stanowisku 

badawczym. W podszycie oraz runie świerk 

był nieznacznie bardziej liczebny niż buk. Na 

drugim stanowisku (BZ3) zinwentaryzowano 

górnoreglowy bór świerkowy, również w re-

latywnie dobrym stanie, z rozwiniętym ru-

nem, jednak z istotnymi uszkodzeniami drzew. 

Odsetek drzew iglastych uszkodzonych me-

chanicznie wynosił na tym stanowisku 22% 

(w stosunku do 0% na stanowisku niższym), 

natomiast odsetek drzew iglastych uszkodzo-

nych chemicznie znalazł się na poziomie 19% 

– tym 15% obumarłych całkowicie (w stosun-

ku do 0% na stanowisku niższym).

W analogicznym przedziale wysoko-

ści na stoku Romanki zinwentaryzowano 

pierwsze stanowisko badawcze na poziomie 

1150 m n.p.m. (BZ6). Natrafiono tu na bar-

dzo zwarty drzewostan świerkowy, młodszy, 

gęstszy i mocniej zacieniający strefę podo-

kapową niż w przypadku Rysianki, ponadto 

w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej: jedynie 

2% drzew z uszkodzeniami mechanicznymi 

i brak uszkodzeń chemicznych, pożółkłego 

w widoczny sposób igliwia oraz flagowych 

pokrojów korony (przy jednoczesnej 85-pro-

centowej zwartości koron). 

Interesujących danych dostarcza porów-

nanie stanowisk szczytowych – na Rysiance 

i Romance. W pierwszym przypadku mocno 

skarłowaciały las świerkowy regla górnego jest 

zachowany w lepszym stanie niż w przypadku 

drugim, co jest związane z większą ekspozycją 

szczytu Romanki w kierunku północno-zachod-

nim. Na szczycie Rysianki tylko 13% świerków 

wykazywało uszkodzenia chemiczne, natomiast 

na szczycie Romanki odsetek ten wzrósł do 

32%. Podobnie było w przypadku uszkodzeń 

typowo mechanicznych – odpowiednio 17% 

i 23% oraz udziału świerków całkowicie ob-

umarłych (lecz znajdujących się w pozycji pio-

nowej) – odpowiednio 4% i 14%. Na Rysiance 

zaznacza się jednak większy udział drzew o fla-

gowym pokroju korony (17%) w stosunku do 

Romanki (5%), a także nieco mniejsza zwar-

tość koron drzew, co oznacza, iż dominującym 

czynnikiem, związanym z silną ekspozycją 

szczytowych partii badanych gór, nie jest siła 

wiatru, lecz intensywność i częstość depozy-

cji mgielnej zanieczyszczeń. Widoczny staje 

się również fakt, iż uszkodzone drzewostany 

świerkowe w szczytowych partiach Beskidu 

Żywieckiego i wylesienia w partiach dolnych 

tworzą dwie oddzielne, stopniowo zbliżające 

się do siebie strefy degradacji lasu.

Badania wykazały, iż zachodnia część 

Beskidu Żywieckiego odznacza się obecnie 

znaczną dynamiką procesu deforestacji stoków. 

Zjawisko to dotyczy przede wszystkim drze-

wostanów świerkowych i postępuje w szybkim 

tempie od kulminacji, znajdujących się bez-

pośrednio nad Doliną Soły w głąb masywu 

górskiego. Dominującą bezpośrednią przyczy-

ną zamierania świerków jest gradacja korni-

ka drukarza na skalę nieobserwowaną od co 

najmniej kilku dziesięcioleci, co powoduje, że 

drzewostan uszkadzany jest w krótkim czasie 

na różnych poziomach wysokości bezwzględ-

nej. Prawdopodobną przyczyną obecnej gra-

dacji kornika, zapoczątkowanej latem 2006 

roku w Beskidzie Śląskim i nasilającej się od 

wiosny 2007 roku na obszarach sąsiednich, 

stało się wystąpienie bezpośrednio po sobie 

wyjątkowo uciążliwej suszy hydrologicznej 

w miesiącach czerwiec – lipiec 2006 roku 

oraz niespotykanie ciepłego i bezśnieżnego 

okresu zimowego: listopad 2006 – styczeń 

2007 roku. Równocześnie ze wspomnianym 

już procesem w Beskidzie Żywieckim zacho-

dzi, jednak w znacznie wolniejszym tempie, 

analogiczny do sudeckiego, proces zamiera-

nia świerczyn górnoreglowych, najmocniej 

eksponowanych na depozycję osadów mgiel-

nych. Przejawem tego są widoczne uszkodze-

nia w szczytowych partiach Romanki, zaini-

cjowane jeszcze w latach 60. XX wieku.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania w żaden sposób 

nie wyczerpują bogatego i złożonego zagad-

nienia, jakim jest obecna kondycja lasów gór-

skich w Polsce. Jednakże, uwidaczniają po 

części narastającą skalę zjawiska oraz jego 

kroczący w kierunku wschodnim charakter – 

zarastające niemal 30-letnie halizny w Górach 

Izerskich i świeże rozległe wylesienia z lat 

2006–2007 w Beskidzie Żywieckim. Realiza-

cja projektu umożliwiła terenową weryfikację 

pojawiających się coraz częściej w mediach, 

jak i w szeroko rozumianym obiegu publicz-

nym, niepokojących informacji o zasięgu tego 

negatywnego zjawiska. Umożliwiła również 

propagowanie kompleksowej wiedzy odno-

śnie ekologicznych i antropogenicznych uwa-

runkowań funkcjonowania górskich lasów, 

a także dyskusję na temat skali i metod ich 

ochrony na forum studentów geografii Uni-

wersytetu Wrocławskiego. 

KAMILA FLOREK, GRZEGORZ GAŁEK,

MICHAŁ GODEK, RADOSŁAW JARMUŁOWICZ,

MAŁGORZATA MATEJKO

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW GEOGRAFII 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
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Z
Ze strony polskiej w konferencji we Lwo-

wie uczestniczyli: pan Jarosław Perduta 

– organizator wyjazdu i przedstawiciel Biura 

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządo-

wymi UM Wrocław, pani Lilla Jaroń – dyr. 

Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Wrocła-

wia, pani Anna Solska – przedstawiciel Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocła-

wiu, pan Łukasz Kadrowicz – przedstawiciel 

Ligi Ochrony Przyrody – Okręgu Wrocław-

skiego i niżej podpisany, Henryk Słotwiński 

– członek ZO PKE we Wrocławiu.

Pierwszego dnia po przyjeździe, 4 wrze-

śnia, udaliśmy się do jednej ze szkół średnich 

Lwowa, gdzie przyjął nas dyrektor szkoły. 

W spotkaniu uczestniczyła też radna miasta 

Lwowa. Naszą uwagę zwróciło bardzo ubo-

gie wyposażenie klas, szarość i smutek. Smu-

tek potęgowała deszczowa pogoda, a przede 

wszystkim brak uczniów, którzy tego dnia na-

ukę rozpoczynali dopiero o godzinie 11. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki po 

Lwowie był dworek, w którym mieszkał zna-

komity polski podróżnik, odkrywca i lekarz 

Benedykt Dybowski. Aktualnie mieści się tam 

Centrum Ekologiczno-Naturalistyczne. Miej-

sce to jest punktem, w którym spotykają się 

przede wszystkim dzieci i młodzież Lwowa. 

W centrum działa kilkadziesiąt kółek zain-

teresowań. Ponieważ Lwów nie ma ogrodu 

zoologicznego, jest to jedyne miejsce, gdzie 

dzieci, młodzież i dorośli mogą zobaczyć na 

żywo niektóre gatunki dzikich zwierząt. Znaj-

duje się ich tam około 90 gatunków. Tam też, 

pod okiem opiekunów, uczą się zachowań 

ekologicznych, biorą udział w konkursach, 

organizują przedstawienia o treściach ekolo-

gicznych, opiekują się zwierzętami zarówno 

tymi w pomieszczeniach zamkniętych, jak 

i w wolierach.

N
Następnym miejscem zwiedzanym 

przez nas była Wyższa Szkoła Gastro-

nomii i Turystyki, i tu przyznam, byliśmy 

wszyscy pod wrażeniem, nie tylko smaczne-

go obiadu i przyjęcia, jakie nam zgotowali 

pani dyrektor szkoły, uczniowie i ich opie-

kunowie, ale także rozmachu, z jakim działa 

szkoła. Hotel i restauracje prowadzone przez 

uczniów (jedna restauracja jest własnością 

szkoły, druga – wydzierżawiona), pracow-

nie bogato wyposażone w sprzęt potrzebny 

do nauki zawodu – można pozazdrościć za-

pobiegliwości i przebojowości pani dyrektor 

oraz umiejętności uczniów.

J
Jeszcze tego samego dnia mieliśmy oka-

zję podziwiać panoramę Lwowa ze wzgórz 

Regionalnego Parku Krajobrazowego „Zne-

sinnia”, miejsca, które przez wieki służyło 

kultom religijnym. Było ono poświęcone 

chrześcijańskim świętom Wniebowstąpie-

nia, a także służyło prowadzeniu obserwa-

cji astronomicznych.

Następnego dnia o godzinie 9.15 rozpo-

częła się trzecia, międzynarodowa konfe-

rencja, poświęcona edukacji ekologicznej. 

Ze strony niemieckiej uczestniczyli w niej 

przedstawiciele organizacji ekologicznych, 

W dniach od 3 do 7 września 2007 r. we Lwowie odbyła się konferencja poświęcona edukacji ekologicznej. Zorgani-

zowano ją w ramach trójstronnego polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu, dofinansowanego przez Niemiecką Fun-

dację Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), realizowanego w kooperacji miast: Wrocław, Drezno i Lwów. 

Program współpracy
Drezno – Wrocław – Lwów

HENRYK SŁOTWIŃSKI

Dworek 
Benedykta Dybowskiego

Dworek 
Benedykta Dybowskiego
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fundacji na rzecz ochrony środowiska Drezna 

i Saksonii oraz prywatnego zakładu oświaty 

zawodowej. Każdy z prelegentów miał okazję 

przedstawić to, czym zajmuje się jego orga-

nizacja, jakie podejmuje działania na rzecz 

edukacji ekologicznej. Pan dr Hans Joachim 

Gericke z saksońskiej fundacji przyrody mó-

wił o strukturze i organizacji oświaty eko-

logicznej w Saksonii.

Podobny temat poruszyła w swoim wy-

stąpieniu pani Lilla Jaroń. Dotyczyło ono 

oświaty ekologicznej we Wrocławiu. Mię-

dzy innymi przedstawiła projekt eduka-

cyjny, który realizuje Okręg Dolnośląski 

PKE we współpracy z Wydziałem Eduka-

cji „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii 

w szkołach wrocławskich – projekt 50/50”. 

Pani Betina Bauer przedstawiła działania 

na rzecz wychowania ekologicznego wśród 

dzieci i młodzieży Drezna. Mówiła między 

innymi o wycieczkach dzieci do piekarni, 

gdzie pod opieką dorosłych mogły przygoto-

wać i wypiekać chleb, czy do papierni, gdzie 

brały udział w produkcji papieru. 

Pan Łukasz Kadrowicz zapoznał wszyst-

kich z działalnością Ligi Ochrony Przyrody 

w Polsce na przykładzie Okręgu Wrocław-

skiego. Ja natomiast przedstawiałem dzia-

łalność Polskiego Klubu Ekologicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności 

Okręgu Dolnośląskiego i koła, do którego 

należę. Po każdej prezentacji zgromadzeni 

na sali studenci, pracownicy naukowi, dzia-

łacze ukraińskich organizacji ekologicznych 

i dziennikarze zadawali pytania, na które pre-

legenci na bieżąco odpowiadali. 

6 września 2007 r. odbyła się konferen-

cja prasowa, z udziałem m.in. pani L. Jaroń 

i pana J. Perduta – przedstawicieli Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, po której pojechali-

śmy na Cmentarz Łyczakowski. Jest to jeden 

z najstarszych cmentarzy w Europie, utwo-

rzony w 1786 roku, miejsce wiecznego spo-

czynku wielu wybitnych ludzi, zasłużonych 

dla polskiej kultury, nauki, polityki. Od 1919 

roku w jednej z części cmentarza utworzono 

Cmentarz Obrońców Lwowa, potocznie zwany 

„Cmentarzem Orląt Lwowskich”. Następne-

go dnia, około godziny dziewiątej, udaliśmy 

się w drogę powrotną do Polski.

Wyjazd oprócz możliwości zobaczenia 

Lwowa, dał okazję do wymienienia poglądów 

na sprawy związane z edukacją ekologiczną, 

poznania miejsc, ciekawych ze względów przy-

rodniczych, historycznych, poznania i nawią-

zania kontaktów z działaczami organizacji 

ekologicznych z Niemiec i Ukrainy.

M
Mam nadzieję, że nasza obecność i to, 

co zaprezentowaliśmy, zostanie wy-

korzystane przez słuchaczy, że będą mogli 

przelać część naszych doświadczeń na swój 

grunt, a my z kolei będziemy mogli skorzy-

stać z doświadczeń innych. Szczególnie po 

obejrzeniu materiałów, jakie zaprezentowali 

przedstawiciele organizacji ekologicznych 

z Niemiec, Polski i Ukrainy, widać było róż-

norodność i nowoczesność w wyposażeniu 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wykorzy-

stywane w pracy na rzecz edukacji ekolo-

gicznej. Mam nadzieję, że my jak i strona 

ukraińska, ze swoim zapałem i determina-

cją, niedługo osiągniemy podobne efekty, jak 

nasi sąsiedzi z zachodu, jak również, że we 

Lwowie nie będzie problemów z wodą, że 

znikną hałdy śmieci, że wyższa będzie kul-

tura ekologiczna – co oczywiście nie ozna-

cza, że my nie mamy już nic do zrobienia. 

A samo miasto Lwów nabierze blasku po 

kilkudziesięciu latach komunistycznego 

zniewolenia, co wywarło swoje piętno nie 

tylko na budynkach...

MGR INŻ. HENRYK SŁOTWIŃSKI
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Zakończenie projektu

Zanim rozpoczęło się seminarium zostały 

nadesłane prace uczestników projektu. Wzięły 

w nim udział 22 szkoły – podstawowe, gim-

nazja i licea. Warsztaty, mające przygotować 

uczniów do badań terenowych, które odbyły 

się między 17 a 26 września 2007 r., okazały 

się trafionym przedsięwzięciem. Potwierdziły 

to nadesłane materiały. Zawierały one szcze-

gółowo wypełnione karty stanowisk gatunków 

inwazyjnych, mapy terenu objętego inwenta-

ryzacją, a także materiały dodatkowe, pod-

noszące wiarygodność zebranych danych jak 

zielniki i zdjęcia fotograficzne – z Internetu 

(poniekąd również świadczące o znajomości 

wyglądu gatunku) i wykonane własnoręcznie 

przez uczestników projektu. Razem z kartami 

i mapami stanowisk, grupa szkół dostarczyła 

prezentacje multimedialne projektu (nierzadko 

wykonane w profesjonalny sposób), rysunki 

i inne materiały, wzbogacające surowe dane, 

pochodzące z kart stanowisk.

Podczas analizy nadesłanych prac, zaob-

serwowano jednak pewne nieścisłości. Często 

zdarzały się pomyłki w identyfikacji gatunków 

– m.in. barszczu Sosnowskiego z rodzimym 

barszczem zwyczajnym, rudbekii nagiej ze 

słonecznikiem bulwiastym (zresztą również 

ekspansywnym) i czeremchy amerykańskiej 

z aronią i lilakiem. Duża tutaj zasługa załą-

czonych zielników i fotografii, dzięki któ-

rym udało się skorygować te pomyłki. Jed-

nak bardzo duża liczba stanowisk nie została 

w żaden sposób udokumentowana, niektóre 

stanowiska nie zostały naniesione na mapy, 

zdarzały się również niewypełnione pola w sa-

mych kartach. Wątpliwości dotyczyły też sie-

dlisk gatunków inwazyjnych – opis słowny 

nie zawsze zgadzał się z zaznaczonym niżej 

typem siedliska. 

Pomimo drobnych pomyłek, projekt okazał 

się sukcesem. Uzyskano obraz flory inwazyjnej 

centrum miasta Wrocławia (ryc. 1) i wybra-

nych obszarów Kotliny Kłodzkiej. Uczniowie 

z pasją szukali gatunków również poza obsza-

rem wyznaczonym przez Klub Ekologiczny 

– np. w Jarnołtowie i Kiełczowie. Odnotowano 

prawie 800 stanowisk gatunków inwazyjnych, 

głównie robinii akacjowej (ryc. 2), rdestowców 

– ostrokończystego i sachalińskiego, nawło-

ci – późnej i kanadyjskiej, dębu czerwonego 

i klonu jesionolistnego. Na obszarach, które 

badały dwie lub więcej szkół, część stanowisk 

gatunków inwazyjnych pokrywała się, a dane 

okazały się bardzo szczegółowe – dotyczyły 

nawet pojedynczych okazów drzew inwazyj-

nych z dokładnie zaznaczoną ich lokalizacją. 

Większość stanowisk (56%) znajdowała się 

bezpośrednio w terenie zabudowanym, lecz 

gatunki inwazyjne znajdowano również na 

poboczach dróg i torów (21% stanowisk) i na 

brzegach rzek (11%). Biorąc pod uwagę zaj-

mowaną powierzchnię, 63% stanowisk miały 

obszar do 10 m2, 30% stanowisk – do 100 m2, 

a tylko 3% – ponad 1000 m2. Choć inwen-

taryzacja gatunków inwazyjnych po części 

skupiła się na podsadzanych w miastach ro-

binii akacjowej i dębie czerwonym (ryc. 1), 

to informacje na temat rozmieszczenia stano-

Projekt Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, dotyczący analizy rozmieszczenia gatunków inwa-

zyjnych we Wrocławiu i w Kotlinie Kłodzkiej, dobiegł końca. 22 listopada 2007 r., w budynku NOT we Wrocławiu, 

odbyło się seminarium podsumowujące wyniki, będące rezultatem kilkutygodniowych badań terenowych, w których 

uczestniczyły wybrane szkoły z Wrocławia, Dusznik-Zdroju i Domaszkowa.

Rośliny inwazyjne

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk dębu czerwonego i robinii akacjowej

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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wisk nawłoci i rdestowców (ryc. 2) są bardzo 

cenne. Ponadto w Kotlinie Kłodzkiej dobrze 

udokumentowano co najmniej dwa stanowiska 

groźnego gatunków inwazyjnego – barszczu 

Sosnowskiego. W gminie Szczytna, uczestni-

cy projektu sfotografowali tablicę z napisem: 

„Nie dotykać rośliny barszczu Sosnowskiego. 

Urząd miasta i gminy w Szczytnej ostrzega, 

że kontakt z tą rośliną może spowodować 

poparzenia skóry”. To unikatowy przykład 

aktywności władz samorządowych wobec 

zagrożenia, jaki niesie ze sobą ten gatunek. 

W celu oceny nadesłanych prac, powoła-

na została Komisja Konkursowa w składzie: 

dr Zygmunt Dajdok z Uniwerstytetu Wro-

cławskiego (przewodniczący), dr inż. Au-

reliusz Mikłaszewski, mgr Krystyna Hala-

dyn i mgr Piotr Tubielewicz z Okręgu Dol-

nośląskiego Polskiego Klubu Ekologiczne-

go i mgr Michał Śliwiński z Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Komisja ustaliła kryteria 

oceny, którym zostały poddane nadesłane 

materiały: staranność wykonania map i kart 

inwentaryzacyjnych, obecność załączników 

pozwalających na zweryfikowanie opraco-

wania (zdjęcia, zielnik, rysunki), wkład wła-

sny uczniów (zdjęcia, rysunki, prezentacja 

w programie PowerPoint) i formę pracy 

(oprawa, wstęp teoretyczny, podsumowa-

nie i inne dodatkowe informacje). Ustale-

nie zwycięzcy nie było łatwym zadaniem! 

Dopiero kilkugodzinna dyskusja wyłoniła 

najlepszego uczestnika projektu.

Seminarium

Dnia 22 listopada b.r., w budynku NOT 

we Wrocławiu, odbyło się seminarium pod-

sumowujące cały projekt i wyniki, będące 

rezultatem kilkutygodniowych badań tere-

nowych. Zaproszono nauczycieli i uczniów, 

biorących udział w projekcie, władze samo-

rządowe i przedstawicieli administracji Lasów 

Państwowych i Leśnego Banku Genów. Pre-

zes Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu 

Ekologicznego, dr inż. Aureliusz Mikłaszew-

ski, otworzył spotkanie, sala była wypełniona 

do ostatniego miejsca. Pierwsze wystąpienie, 

pt. „Bioróżnorodność – wartość zagrożona” 

wygłosił mgr Andrzej Ruszlewicz z Fundacji 

„Zielona Akcja”. Przedstawił złożony pro-

blem spadku bioróżnorodności, nie tylko 

w spojrzeniu makro – dotyczącym gatunku 

i środowiska, lecz również niewidocznym dla 

ludzkiego oka. Słuchacze mieli okazję zapo-

znać się z różnymi punktami widzenia tego 

zagadnienia oraz konsekwencjami nieustanne-

go zmniejszania się różnorodności biologicz-

nej. Po prelekcji nikt nie miał wątpliwości, 

że warto chronić bioróżnorodność, czynnik 

mający ogromną wartość dla prawidłowego 

trwania i rozwoju ludzkości. W drugiej ko-

lejności, słuchacze mieli okazję zapoznać się 

z programem Natura 2000. Programem wciąż 

słabo znanym, niewłaściwie rozumianym i ma-

jącym duże opóźnienie w Polsce. Mgr Artur 

Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego, wy-

głaszając referat p.t. „Natura 2000 jako na-

rzędzie ochrony bioróżnorodności”, rozwiał 

wszystkie wątpliwości uczestników spotka-

nia. Omawiając trudne zagadnienia, w łatwy 

i przystępny sposób, rozbudził zainteresowa-

nie publiczności. Skróty, jak SOO, OSO czy 

termin „Shadow List” przestały być w koń-

cu tajemnicą, a teoria poparta przykładami 

zdumiewała i „bawiła”, jednocześnie przed-

stawiając niekorzystną sytuację Polski na tle 

innych krajów europejskich. Trzecią prelekcję 

poprowadził dr Zygmunt Dajdok z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, prezentując zagadnie-

nie „Inwazja gatunków obcych – narastający 

problem”. Jeśli ktokolwiek miał pytania od-

nośnie terminologii, mechanizmów inwazji, Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk rdestowców i nawłoci
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sposobów walki z najeźdźcami i prognoz eks-

pansji niepożądanych gatunków na najbliższe 

dziesięciolecia – mógł je zadać. Szczegóło-

wa prezentacja dr Dajdoka nie pozostawiła 

żadnych wątpliwości. Ostatnia część, podsu-

mowująca wyniki badań terenowych, zosta-

ła przedstawiona przez autora tego artykułu. 

Krótko opisałem gatunki, które objęto inwen-

taryzacją, a reszta prezentacji była zasługą 

kilkudziesięciu uczniów, którzy przez kilka 

tygodni szukali i oznaczali w terenie gatunki 

inwazyjne. Przedstawiłem zestawione mapy 

stanowisk gatunków inwazyjnych i wykre-

sy, dotyczące wielkości płatów i siedlisk, na 

których najczęściej odnotowano rośliny in-

wazyjne. Wszystkich prelegentów nagrodzo-

no brawami, lecz największe oklaski należą 

się nauczycielom i uczniom, za ich wysiłek, 

dociekliwość i cierpliwość w odnajdywaniu, 

nieraz ukrytych przed ciekawskim wzrokiem, 

gatunków inwazyjnych.

Po przerwie Komisja konkursowa przed-

stawiła ocenę nadesłanych prac. W pierwszej 

kolejności ogłoszono szkoły, które nie wy-

różniły się w szczególny sposób. Dyplomy 

i książkowe nagrody pocieszenia za udział i za-

angażowanie w projekcie otrzymały szkoły: 

Samorządowe gimnazjum nr 1 z Międzylesia 

(nauczyciel Anna Urbanowicz-Horożańska), 

Zespół Szkół nr 5 z Wrocławia (Maria Ku-

nicka), Gimnazjum nr 1 z Wrocławia (Ma-

ria Kasprowska), Liceum Ogólnokształcące 

nr 17 z Wrocławia (Grażyna Schick), Gim-

nazjum nr 28 z Wrocławia (Barbara Storel), 

Gimnazjum nr 30 z Wrocławia (Jolanta Ba-

nach), Szkoła Podstawowa z Domaszkowa 

(Violetta Skotnicka), Liceum Ogólnokształ-

cące nr 13 z Wrocławia (Elżbieta Kędzierska), 

Samorządowe Gimnazjum nr 2 z Domasz-

kowa (Janina Karwowska), Liceum Ogólno-

kształcące nr 15 we Wrocławiu (Iwona Jezier-

ska), Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Wro-

cławia (Andrzej Wolanin), Gimnazjum nr 14 

z Wrocławia (Izabela Kościelniak) i Zespół 

Szkół nr 25 z Wrocławia (Barbara Maniew-

ska-Nowosiadły).

W drugiej kolejności ogłoszono szkoły, które 

otrzymały wyróżnienia. Dyplomy i nagrody 

książkowe odebrały szkoły: Liceum Ogólno-

kształcące nr 2 z Wrocławia (nauczyciel Donata 

Budzianowska), Gimnazjum nr 29 z Wrocła-

wia (Przemysław Żelazko, Anna Brachmań-

ska), Liceum Profilowane nr 18 z Wrocławia 

(Barbara Maniewska-Nowosiadły), Gimna-

zjum nr 17 z Wrocławia (Urszula Dol, Joan-

na Wolniak), Liceum Ogólnokształcące nr 10 

z Wrocławia (Elżbieta Ślipek), Gimnazjum 

nr 5 z Wrocławia (Iwona Dzięcioł) i Gimna-

zjum nr 19 z Wrocławia (Ewa Palm).

I na koniec „pudło”, czyli podium. Ni-

żej wymienione szkoły otrzymały dyplomy 

i cenne nagrody książkowe.

Trzecie miejsce – za pracę oprawioną, 

czytelną mapę, zielnik uzupełniony rysun-

kami, zdjęcia własne i z Internetu oraz pre-

zentację w programie PowerPoint na płycie 

CD – zajęło Gimnazjum nr 9 z Wrocławia 

(nauczyciel Stanisława Dudek).

Drugie miejsce – za pracę wykonaną ręcz-

nie, oprawioną, zielnik uzupełniony opisami 

i rysunkami oraz zdjęcia na płycie CD – zaję-

ło Publiczne Gimnazjum Sportowe w Dusz-

nikach-Zdroju (Elżbieta Galler).

Pierwsze miejsce – za pracę oprawioną, 

staranne opracowanie kart stanowisk i map 

z dokładnym wskazaniem stanowisk, sta-

rannie wykonanym zielnikiem i prezenta-

cją w programie PowerPoint na płycie CD 

– zajęło Gimnazjum nr 38 z Wrocławia (Ja-

cek Kawalec).

Wszystkim uczestnikom projektu, w szcze-

gólności zwycięzcom, gratulujemy!

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Nagrodzone prace
cieszyły się 
zainteresowaniem
nauczycieli
i konkurencyjnych 
zespołów
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Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia aktywnego udzia  łu w projekcie, który właśnie się roz-

poczyna. Projekt adresowany jest, przede wszystkim, do mieszkańców podgórskich gmin Dolnego Śląska, w tym 

młodzieży szkolnej i władz samorządowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie moż-

na znaleźć szczegółowe informacje oraz telefony kontaktowe. Uruchomiony został również Punkt Kontaktowy.

Radon – jak z nim żyć?

O projekcie

Nie jest tajemnicą, że Dolny Śląsk jest bardzo „uprzywilejowanym” 

regionem Polski, jeśli idzie o naturalne promieniowanie jonizujące, a jego 

źródłem w największym stopniu jest gaz radon, wydobywający się z gleby 

i wody. Budzi to oczywiście zaniepokojenie mieszkańców, którzy nie są 

w stanie dokonać właściwej oceny stanu zagrożenia. Władze publiczne też 

nie zawsze potrafią sobie poradzić z tym zagadnieniem. Z tego m.in. powo-

du, w połowie 2006 r. Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego 

zorganizował we Wrocławiu konferencję, mającą na celu lepsze poznanie 

problemu występowania zagrożenia radonowego, jego obecności i profilak-

tyki w budownictwie, korzystania z wody na obszarach potencjalnie zagro-

żonych. O wadze tych zagadnień świadczy objęcie konferencji patronatem 

przez Głównego Geologa Kraju – prof. Mariusza-Oriona Jędryska. Kon-

ferencja dokonała ogólnego przeglądu sytuacji, skupiając głównie eksper-

tów, a zatem krąg odbiorców był ograniczony do uczestników konferencji 

oraz czytelników materiałów konferencyjnych („RADON w środowisku 

życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska”, PKE OD, Wrocław 

2006). Kolejnym etapem działań Klubu będzie transmisja wiedzy eksperc-

kiej i doświadczeń na szczeble gmin oraz powiatów regionu Karkonoszy. 

Podjęty przez nas projekt „RADON – jak z nim żyć?” służy temu celowi 

i jest realizowany od lutego do listopada 2008 r. w oparciu o środki finan-

sowe Unii Europejskiej.

Większość społeczeństwa w Polsce nie ma świadomości, że ponad 50% 

pochłanianej dawki promieniowania pochodzi od radonu, który jest stosun-

kowo rozpowszechnionym, naturalnym gazem promieniotwórczym. Istnie-

ją możliwości znaczącego ograniczenia tej dawki promieniowania poprzez 

zmniejszenie ekspozycji na oddziaływanie radonu. Dla ochrony zdrowia 

konieczne jest też kontrolowanie tego narażenia, w tym kontrola przy ści-

słej współpracy społeczeństwa i lokalnych władz. Problem jest szczególnie 

istotny w południowych (a zwłaszcza w południowo-zachodnich) regionach 

Polski, co wynika z budowy geologicznej kraju.

 
Cele ogólne Projektu to

– popularyzacja problematyki zagrożenia zdrowia na skutek promienio-

wania jonizującego występującego w naturalnym środowisku;

– uświadomienie konieczności podejmowania działań profilaktycz-

nych;

– kształtowanie standardów współpracy samorządów i społeczności lo-

kalnych, promocja dobrych praktyk kształtowania demokratycznego ładu 

społecznego;

– umocnienie pozycji lokalnej społeczności w kontaktach z władzą;

– zwrócenie uwagi władzom krajowym, w tym ustawodawczym, na ko-

nieczność wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych.

Cele szczegółowe Projektu

– podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców regionu karkono-

skiego w zakresie stałego narażenia na szkodliwe wpływy radonu w środo-

wisku zamieszkiwania, pracy i nauki;

– bezpośrednie spotkania z mieszkańcami regionu karkonoskiego, w tym 

z uczniami, w celu przedstawienia problemu zagrożeń radonowych, podnie-

sienia wiedzy ekologicznej lokalnych społeczności i prezentacji możliwych 

rozwiązań technicznych ograniczających zagrożenia związane z radonem;

– wzmocnienie współpracy mieszkańców regionu karkonoskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi „non-profit”, aktywizacja mieszkańców i lo-

kalnych władz w kierunku działań chroniących zdrowie;

– pośrednictwo w kontaktach pomiędzy mieszkańcami regionu karko-

noskiego a lokalnymi władzami samorządowymi i administracyjnymi;

– sformułowanie wniosków eksperckich i dezyderatów społecznych, umoż-

liwiających ich wprowadzenie do gminnych programów ochrony środowiska, 

czy gminnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

– poradnictwo prawne dla mieszkańców regionu karkonoskiego (i innych, 

zainteresowanych osób) w zakresie zagadnień objętych Projektem.

Punkt Kontaktowy mieści się w siedzibie Klubu przy ul. Czerwonego 

Krzyża 2–4 we Wrocławiu i jest czynny w każdy wtorek i czwartek, w godzi-

nach 1300–1500. Pytania do naszych ekspertów oraz uwagi i wnioski związa-

ne z projektem można kierować również telefonicznie na specjalnie urucho-

miony w tym celu numer telefonu komórkowego 0-722 133 683. 

Podziękowania

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej: Schemat Gran-

towy w ramach Programu Środki Przejściowe 2005/017-488.01.01 „Pod-

noszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań 

monitorujących organizacji pozarządowych”.

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE wyraża podziękowanie wszystkim, 

którzy przyczynili się do rozpoczęcia realizacji niniejszego Projektu, a szczegól-

nie Fundacji „Fundusz Współpracy”, Jednostce Finansująco-Księgującej.

Opinie wyrażane przez beneficjenta oraz przez innych uczestników pro-

jektu nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej 

i innych dysponentów przyznanych środków finansowych.

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA



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 Wrocławskiej (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



A tak właśnie... wygląda zima!

fotografie Krystyna Haladyna


