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Wprowadzenie

Ditlenek węgla stanowi podstawowy 

tzw. gaz cieplarniany, jego udział w global-

nym efekcie cieplarnianym wynosi aż 50%. 

Naturalny obieg CO2 w przyrodzie, bazują-

cy w znacznej mierze na asymilacji i prze-

twarzaniu go na biomasę, został zakłócony 

w wyniku działalności człowieka, głównie 

poprzez spalanie energetyczne paliw kopal-

nych. Systematyczny wzrost zawartości CO2 

w atmosferze ziemskiej obserwowany jest od 

początku rewolucji przemysłowej, tj. od poło-

wy XVIII w., a skutkiem nadmiernego ocie-

plania się atmosfery ziemskiej – a co za tym 

idzie powierzchni oceanów i, w mniejszym 

stopniu, lądów – są gwałtowne katastrofy ży-

wiołowe, stepowienie coraz większych ob-

szarów rolniczych w strefie klimatu umiar-

kowanego czy przesuwanie się w obszary 

chłodniejsze gorących stref klimatycznych. 

Protokół z Kioto z 1997 roku przewiduje ogra-

niczenie emisji gazów cieplarnianych w roku 

2012 o 8% w stosunku do poziomu z roku 

1990. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu 

jest zwiększenie udziału biopaliw do celów 

grzewczych, szczególnie w sektorze komunal-

nym i mieszkaniowym. Największe doświad-

czenie w Europie w wykorzystaniu drewna 

i jego odpadów do celów energetycznych 

mają kraje zasobne w drewno – Szwecja, 

Dania, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, 

a w świecie – Stany Zjednoczone Ameryki. 

Dla przykładu, w Szwecji około 22% energii 

potrzebnej dla celów grzewczych w sektorze 

komunalnym i mieszkaniowym pochodzi ze 

spalania drewna, a w roku 2000 ten system 

pozyskiwania energii na cele grzewcze wy-

stępował w co trzecim gospodarstwie domo-

wym (Swedish National... 2000). Udział bio-

masy w pozyskaniu energii w świecie przed-

stawiono na ryc. 1.

Wielkość biomasy w tej konsumpcji jest 

zależna od stopnia ogólnego rozwoju kraju. 

W krajach rozwijających się energia pozyska-

na z biomasy stanowi aż 38%, podczas gdy 

w krajach uprzemysłowionych – jedynie nieca-

łe 3% (Kendall i in. 1997). W Polsce, w 2006 

roku, torf i drewno stanowiły tylko 3,2% zu-

życia nośników energii w gospodarce naro-

dowej (Rocznik... 2006). Z punktu widzenia 

zaopatrzenia w drewno można wyróżnić dwa 

podstawowe źródła – lasy i przemysł drzew-

ny. Lasy w Polsce stanowią przede wszyst-

kim drzewa iglaste (78%), z przeważającym 

udziałem sosny (prawie 70%), natomiast li-

ściaste stanowią jedynie 22%.

W zależności od sposobu wykorzystania 

ciepła, drewno może być spalane w otwartych 

kominkach, boilerach oraz piecach. W ko-

minkach drewno spalane jest na specjalnym 

ruszcie, umożliwiającym opadanie powstałe-

go popiołu. Coraz częściej do kanału spali-

Coraz głośniej mówi się o konieczności zwiększenia odnawialnych paliw w pozyskiwaniu energii. Spalanie paliw 

kopalnych – węgla czy oleju opałowego – obok ditlenku siarki czy tlenków azotu, powoduje emisję ditlenku węgla, 

co przyczynia się do systematycznego wzrostu CO2 w atmosferze ziemskiej.

ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

Zanieczyszczenie powietrza 
podczas spalania drewna
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Świat Kraje rozwijające się Kraje uprzemysłowione

Ryc. 1. Udział biomasy w ogólnej konsumpcji energii pierwotnej na świecie, w krajach rozwijających się i uprzemysłowionych (Kendall i in. 1997)
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nowego podawane jest dodatkowe, wstępnie 

podgrzane powietrze, umożliwiające dokład-

niejsze dopalenie powstałych gazów pizoli-

tycznych i karbonizatu. Coraz większą po-

pularność zdobywa możliwość ogrzewania 

pomieszczeń ciepłem odzyskanym ze spalin, 

dzięki wkładom powietrznym lub wodnym. 

W boilerach ciepło ze spalania drewna aku-

mulowane jest w wodzie, służącej nie tyl-

ko do celów użytkowych ale i grzewczych. 

Piece służą do bezpośredniego ogrzewania 

pomieszczeń lub gotowania; często instalo-

wane są tak, że jeden piec może ogrzewać 

nawet kilka pomieszczeń. Wadą małych pa-

lenisk jest zwykle duża powierzchnia spala-

nia w stosunku do objętości komory, co po-

woduje duże straty ciepła odbieranego przez 

obudowę i krótki czas przebywania paliwa, 

zarówno w formie gazów jak i cząstek sta-

łych w strefie spalania. Procesom spalania 

nie sprzyja zimne powietrze dochodzące do 

strefy spalania. Na jakość produktów spala-

nia negatywny wpływ ma również niesta-

bilność procesu spalania, nieregularne po-

dawanie paliwa oraz brak kontroli regulacji 

podawanego do spalania tlenu.

Zanieczyszczenia powietrza 

powstające podczas spalania drewna

Podczas spalania drewna emitowane są 

lotne związki organiczne (LZO), tlenek węgla, 

sadze i smółki wraz z wielopierścieniowy-

mi węglowodorami aromatycznymi (WWA) 

oraz tlenki azotu. Na skład zanieczyszczeń 

emitowanych podczas spalania drewna ma 

wpływ technika i warunki spalania, konstruk-

cja paleniska i jakość drewna. Podstawowymi 

składnikami drewna są: celuloza (45–55% 

masy), hemiceluloza (12–20% masy) i ligni-

ny (20–30% masy). Ponadto w jego skład 

wchodzą żywice, garbniki, tłuszcze, białka 

oraz substancje mineralne. Głównym skład-

nikiem drewna jest węgiel (50%), tlen (43%) 

oraz wodór (6%). Azot i związki mineralne 

stanowią mniej niż 1% masy.

Spalanie drewna przebiega etapowo:

– podgrzewanie i suszenie drewna,

– piroliza drewna prowadząca do otrzy-

mania gazów o dużej zawartości cząsteczek 

palnych oraz produktu stałego – koksu (wę-

gla drzewnego),

– spalanie gazów pirolitycznych i pozo-

stałości stałej – koksu.

Rozkład drewna rozpoczyna się już po-

wyżej 220°C, a poszczególne składniki – he-

miceluloza w zakresie 220–320°C, celuloza 

w 320–380°C oraz lignina w 220–500°C.

Schemat procesu spalania biomasy, w tym 

również drewna, przedstawiono na ryc. 2. 

Istotny wpływ na sposób spalania drewna 

ma ilość tlenu i temperatura. Swobodny do-

pływ tlenu i wysoka temperatura sprzyjają 

spalaniu płomieniowemu, gdyż wytworzo-

na smoła ulega wówczas rozkładowi na pal-

ne produkty gazowe. Przy niedoborze tlenu 

i niskiej temperaturze będzie miało miejsce 

wytlewanie, gdyż w takich warunkach smo-

ła będzie ulegać karbonizacji (Kordylewski 

2000). Bezpośrednio po wprowadzeniu do 

paleniska świeżego ładunku drewna następuje 

odparowanie wody oraz wysoka emisja niespa-

lonych LZO oraz tlenku węgla. Ze wzrostem 

temperatury drewna zaczynają się uwalniać 

palne części lotne, smoły i bardzo reaktywne 

drobne pyły węglowe – koks. Gdy gazy osią-

gną temperaturę zapłonu substancji lotnych 

i smół, rozpoczyna się ich spalanie, co powo-

duje znaczący spadek emisji niedopalonych 

związków oraz wyraźny wzrost temperatury 

strefy reakcji. Równocześnie przez cały czas 

następuje zwęglanie się pozostałości stałej. 

Wskutek spalania stężenie lotnych substan-

cji palnych zmniejsza się, płomień stopniowo 

zanika i rozpoczyna się proces wytlewania, 

podczas którego zachodzi częściowe utlenienie 

reaktywnych cząstek smolistych. Ponownie 

wzrasta stężenie niespalonych LZO i tlenku 

węgla. Typowy przebieg zmian temperatury 

i stężeń CO w czasie spalania drewna przed-

stawiono na ryc. 3.

Bardzo wysokie stężenia CO w pierwszych 

kilkunastu minutach od rozpoczęcia spala-

nia mogą być wynikiem niepełnego spalania 
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Ryc. 3. Przebieg zmienności stężeń CO i temperatury spalania drewna w czasie (Sans-Soria 2001)
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Ryc. 2. Schemat spalania biomasy
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LZO z gazów pirolitycznych. Wzrost stęże-

nia CO i jednocześnie spadek temperatury 

spalin po około 1,5 godziny spowodowany 

był ponownym załadunkiem nowego paliwa; 

wzrost stężenia CO fazie końcowej spalania 

wynika ze spadku temperatury paleniska po 

spaleniu lotnych części palnych.

W dymach pochodzących ze spalania 

drewna w kominkach wykryto ponad 200 

rozmaitych związków organicznych, a wśród 

nich szczególnie szkodliwe dla organizmów 

żywych węglowodory aromatyczne, aldehy-

dy i ketony oraz WWA (Simoneit i in. 1998). 

Obecność pochodnych tlenowych w spalinach 

wynika ze znacznego udziału tlenu w składzie 

pierwiastkowym drewna. Skład zanieczysz-

czeń zależy od gatunku spalanego drewna 

i warunków spalania. W tabeli 1 przedsta-

wiono typowe wskaźniki emisji zanieczysz-

czeń z procesu spalania drewna.

Szczególnie niebezpieczną grupą zanie-

czyszczeń są WWA. Stanowią one grupę związ-

ków zbudowanych z połączonych pierścieni 

benzenowych, szczególnie niebezpiecznych ze 

względu na muta- i kancerogenne własności 

wielu z nich. Ogólnie uważa się, że szkodli-

wość ich rośnie ze wzrostem liczby pierścieni 

w cząsteczce. Szczególnie niebezpieczne są 

wielopierścieniowe heterozwiązki – tleno-, 

azoto- i siarkopochodne. Antropogenicznym 

źródłem WWA są przede wszystkim proce-

sy niepełnego spalania różnorodnych paliw 

– węgla, drewna, pochodnych ropy naftowej. 

Mechanizm powstawania WWA ciągle nie 

jest dostatecznie rozpoznany. Powszechnie 

uważa się, że do ich tworzenia przyczyniają 

się rodniki organiczne, powstające w wyni-

ku spalania bądź pirolizy, które wchodząc 

we wzajemne reakcje tworzą związki o co-

raz większej liczbie pierścieni. Jeden ze sche-

matów powstawania WWA przedstawiono 

na ryc. 4.

Uważa się, że WWA stanowią pomost 

pomiędzy paliwem i sadzą, gdyż zwykle 

wykrywane są tuż przed pojawieniem się 

sadzy. Wielu badaczy przyjmuje model 

utworzenia pierwszego pierścienia benze-

nowego w wyniku pirolizy węglowodorów 

z paliwa, a następnie przyłączanie cząste-

czek C1Hm lub C2Hn po ich odwodornieniu. 

Podstawową jednostką w tych reakcjach jest 

acetylen, wykrywany w płomieniu w dużych 

ilościach. Dalszy wzrost cząsteczek następu-

je w wyniku reaktywnej koagulacji. Proces 

tworzenia WWA zależy przede wszystkim 

od temperatury pirolizy, czasu reakcji i stę-

żenia tlenu. WWA i sadza powinny zacząć 

się tworzyć, gdy stosunek zawartości węgla 

do tlenu jest równy 1, zgodnie z równaniem, 

gdy m = 2y (Słupek 1996):

CmHn + y O2 � 2y CO + 0,5 n H2O + (m – 2y) C

Praktycznie WWA i sadza zaczyna-

ją się pojawiać już przy C:O wyższym od 

0,5. Zmniejszenie zawartości WWA i sadzy 

w produktach spalania można uzyskać, gdy 

utlenianie zachodzi przede wszystkim po-

przez atak tlenu cząsteczkowego na rodniki 

aromatyczne. Podobny efekt osiąga się, gdy 

utleniacze takie jak O2 czy OH– będą reago-

wać z rodnikami C2H3 lub C4H3, co powo-

duje spadek szybkości tworzenia prostego 

pierścienia aromatycznego.

Największy udział w emisji WWA ma 

tzw. niska emisja. Według danych z 2006 

roku w Polsce udział emisji WWA ze spa-

lania paliw w sektorze komunalnym (w ma-

łych paleniskach domowych) wynosił aż 

81%, podczas gdy z transportu drogowego 

jedynie 3,4% (Rocznik 2006). Jeszcze go-

rzej przedstawiają się dane statystyczne dla 

Anglii, gdzie w roku 1993 udział małych 

palenisk domowych w emisji WWA stano-

wił aż 87% (z transportu 10,5%), przy czym 

około 22% tej emisji pochodziło ze spalania 

drewna. Zmiana sposobu ogrzewania miesz-

kań w Londynie w latach 90. XX wieku spo-

wodowała – pomimo intensywnego rozwo-

ju motoryzacji – zmniejszenie stężeń WWA 

o dwa rzędy wielkości w porównaniu z po-

ziomem z lat 50.

Obecnie zarówno polskie jak i unijne 

prawo nie reguluje wielkości emisji z ko-

minków opalanych drewnem, chociaż np. 

w Szwecji udział LZO z tych źródeł w cał-

kowitej emisji stanowił w latach 90. ubiegłe-

go stulecia aż 94%, przy jedynie niecałym 
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Węglowodory

CxHy

Paliwo
Węglowodory

CxHy

Główne składniki gazowe
CO2, H2O, CO, N2, O2

Jednopierścieniowe
związki aromatyczne

(JZA)

Wyższe związki
aromatyczne (WZA)

Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne

(WWA)

Pierwotne cząstki 
sadzy

Nieaktywne 
wielopierścieniowe aromaty

WWA

reakcje
wtórne

reakcje 
z węglowodarami

C1, C2, C3

dodawanie
C2H2

przegrupowania
międzycząsteczkowe

dodawanie
poliacetylenów

inter-
konwersja

Ryc. 4. Jeden z możliwych schematów powstawania WWA w procesach spalania paliw węglowodorowych

Tab. 1.  Wskaźniki emisji typowych zanieczyszczeń 
pochodzcych ze spalania drewna 
(Śliwińska, Śliwowski 2000)

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji
[g/kg drewna]

Tlenek węgla
Tlenk azotu

Ditlenek siarki
LZO ogółem

Metan
Benzen

Alikilowe pochodne benzenu
Utlenione monoaromaty

Alkany C24–C30
Aldehydy

Pochodne furanów
Kwas octowy

Kwas mrówkowy
WWA

Naftalen
Pochodne naftalenu

Chlorek metylu
Chlorowane dioksyny

80 – 370
0,2 – 0,9
0,16 – 0,9

0,16 – 0,24
14 – 25
0,6 – 4
1 – 6
1 – 7

1 . 10–3 – 6 . 10–3

0,6 – 5,4
0,15 – 1,7
1,8 – 2,4

0,06 – 0,08
0,15 – 1

0,24 – 1,6
0,3 – 2,1

0,01 – 0,04
1 . 10–5 – 4 . 10–5
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5% ich udziale w produkcji ciepła. Dlatego 

też rzadko oferuje się kominki wyposażone 

w systemy oczyszczania tego typu spalin. 

Jedną z proponowanych metod jest katali-

tyczne dopalanie emitowanych zanieczysz-

czeń. Kominki z katalitycznym dopalaniem 

zanieczyszczeń sprzedawane są np. w Nor-

wegii. Przykładowe rozwiązanie przedsta-

wiono na ryc. 5.

Badania nad możliwością 

katalitycznego dopalania 

zanieczyszczeń organicznych 

emitowanych w procesie spalania 

drewna

W Instytucie Inżynierii Ochrony Środowi-

ska od szeregu lat prowadzone są badania nad 

katalitycznym utlenianiem organicznych zanie-

czyszczeń powietrza, pochodzących z różnych 

źródeł, w obecności katalizatorów wytworzo-

nych we współpracy z Instytutem Technolo-

gii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych. 

Przeprowadzono również badania nad moż-

liwością katalitycznego dopalania zarówno 

LZO, jak i WWA, pochodzących z procesu 

wytlewania drewna, przede wszystkim pod 

kątem możliwości oczyszczania dymów wę-

dzarniczych.

Do badań wykonano dwa katalizatory:

– jeden klasyczny monolityczny na no-

śniku z folii ze stali żaroodpornej z dodat-

kami (M-9),

– drugi na ceramicznym nośniku kordie-

rytowym, o konstrukcji umożliwiającej wypa-

lanie cząstek smolistych, emitowanych w dy-

mach z wytlewania drewna (A-1).

Na oba szkielety, przed naniesieniem czyn-

nika aktywnego, wprowadzono tzw. warstwę 

pośrednią z γ-Al2O3 z dodatkiem lantanow-

ców, stanowiącą właściwy nośnik kataliza-

tora. Po wysuszeniu i wyprażeniu warstwa 

pośrednia stanowiła 1,5–2% masy. Czynni-

kiem aktywnym były metale z grupy platy-

nowców; platynę nanoszono z roztworu kwasu 

chloroplatynowego, pallad i rod z roztworów 

ich chlorków. Katalizator A-1 zawierał platy-

nę i pallad, odpowiednio 0,13 i 0,06% masy. 

Katalizator M-9 zawierał platynę i rod, oba 

składniki w ilości 0,04% masy.

Dymy z pirolizy drewna wytwarzano 

w rurowym reaktorze kwarcowym o spe-

cjalnej konstrukcji, w którym na specjalnej 

rynience z folii aluminiowej wytlewano wióry 

z drewna bukowego, najczęściej stosowanego 

w wędzarniach. Układ pomiarowy przedsta-

wiono na ryc. 6.

W reaktorze ze szkła kwarcowego (1), 

umieszczonego w piecu, po wygrzaniu go 

do temperatury 250°C wkładano rynienkę 

z naważką 5 g wiórów drewnianych (2). Tem-

peraturę w reaktorze rejestrowano na rejestra-

torze (3), a przepływ powietrza wymuszano 

pompką (4). Natężenie przepływu powietrza 

przez układ wynosiło 0,05 m3/h. Próbki do 

analizy pobierano przed (P) i za kataliza-

torem (K). Dymy pojawiały się po około 

4 minutach, osiągając maksymalne stężenie 

po 12 minutach prowadzenia procesu. Cały 

cykl trwał około 40 minut. Analizę lotnych 

związków organicznych wykonano metodą 

chromatografii gazowej, na chromatografie 

firmy Pekin-Elmer 3920, z zastosowaniem 

detektora płomieniowo-jonizacyjnego, ko-

lumną pakowaną 1,8 m/2,7 mm, wypełnio-

ną 10% PEG na Chromosorbie W.

Próbki do analizy pobierano bezpośred-

nio przy pomocy strzykawek gazoszczelnych. 

WWA również analizowano chromatograficz-

nie, na chromatografie gazowym Hewlett-Pac-

kard 5890 seria II, z kolumną kapilarną HP-1, 

detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, z pro-

gramowaną temperaturą pieca. Do kalibracji 

przyjęto mieszaninę atestową 16 wzorcowych 

WWA, zalecanych przez Agencję Ochrony 

Środowiska (EPA, USA), w skład których 

wchodzą: naftalen, acenaftylen, acenaften, 

fluoren, fenentren, antracen, fluoranten, pi-

obejście

wylot
czystych
gazów

katalizator

izolacja

powietrze
wtórne

ruszt

powietrze
pierwotne

Ryc. 5. Schemat paleniska do spalania drewna z wkładem katalitycznym

�

�

P

K

21

3

4

Ryc. 6. Układ pomiarowy do analizy dymów z wytlewania drewna
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ren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)flu-

oranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, 

indenol(1,2,3cd)piren, dibenzo(e,h)antracen 

i benzo(g,h,i)perylen (wzorce PAH-mix IX fir-

my Dr. Ehrenstorfer GmbH L 209509). WWA 

mogą występować zarówno w fazie gazowej, 

jak i zaadsorbowane na pyłach. Dlatego pró-

by WWA pobierano na drobnoporowaty filtr 

z włókna szklanego TFAGF 810 firmy Sta-

plex oraz węgiel grafitowany typu SKC-lot 

120 (USA). Zastosowany zestaw umożliwiał 

pobór prób WWA w obu fazach. Ze względu 

na znacznie niższe stężenia WWA niż LZO, 

przed analizą należało je wyekstrahować z ca-

łego materiału organicznego i zagęścić. Zasto-

sowano metodę ekstrakcji do fazy stałej przy 

pomocy zestawu SPE 12G System, J. T. Baker. 

Schemat przedstawiono na ryc. 7.

Analiza organicznych zanieczyszczeń 

powietrza emitowanych w dymach 

z wytlewania drewna

Należy zaznaczyć, że w celu określenia 

jakościowego składu gazów z wytlewania 

drewna, proces ten prowadzono tak, aby uzy-

skać wysokie stężenia emitowanych związ-

ków, znacznie wyższe od stosowanych, np. 

w procesach wędzarniczych. Wyniki anali-

zy LZO emitowanych z procesu wytlewania 

drewna przedstawiono w tabeli 2.

Na ryc. 8 przedstawiono typowy udział 

poszczególnych grup związków emitowa-

nych LZO.

Jak wykazują wyniki analizy, podstawowy-

mi składnikami dymów z wytlewania drew-

na są połączenia tlenopochodne. Aldehydy, 

w przeliczeniu na węgiel organiczny, stanowią 

około 58% emitowanych związków, a wśród 

nich w najwyższych stężeniach wykryto al-

dehydy izobutylowy i butylowy. Drugą pod 

względem wielkości stężeń grupę związków 

stanowią acetony (około 17%), reprezentant 

ketonów. W znacznie mniejszych stężeniach 

wykryto węglowodory – alkany węglowodory 

lekkie od C1 do C4 stanowiły około 3%, nato-

miast udział węglowodorów aromatycznych, 

toluenu i benzenu, wyniósł około 15%.

W spalinach wykryto również wielopier-

ścieniowe węglowodory aromatyczne, jed-

nak ich stężenia były o trzy rzędy niższe niż 

LZO (tab. 3.).

Największy udział w emitowanych 

WWA miał fluoren (28–40%) oraz acena-

ften (18–33%). Przy wyższej temperaturze 

wytlewania w stosunkowo wysokim stężeniu 

wykryto naftalen, jego udział stanowił prawie 

20%. Należy zauważyć, że tylko w niższej 

temperaturze wytlewania drewna wykryto 

benzo(a)piren, jedyny normowany w Polsce 

reprezentant WWA, o udowodnionym dzia-

łaniu rakotwórczym; jego udział w ogólnej 

emisji WWA był jednak niewielki i wyniósł 

2,7%. Stężenia związków organicznych, za-

równo lotnych jak i WWA, w przebadanych 

warunkach rosły ze wzrostem temperatury.

Badania katalitycznego dopalania 

emitowanych zanieczyszczeń

Wyniki dopalania obu grup organicznych 

zanieczyszczeń powietrza, LZO i WWA, na 

testowanych katalizatorach przedstawiono 

na ryc. 9 i 10.

Katalizator A-1, o specjalnej konstruk-

cji, umożliwiającej wypalenie cząstek smo-

listych, wykazał bardzo wysoką skuteczność 

w dopalaniu LZO. Już w temperaturze 250°C 

niemal wszystkie lotne związki były dopa-

lane ze skutecznością przekraczającą 97%. 

Wyjątkiem był aceton, który dopalany był 

ze skutecznością 86–93%. Jedynie stężenia 

węglowodorów lekkich (od C1 do C4) za ka-

talizatorem obniżały się w niewielkim stop-

SĄCZEK I WĘGIEL 
AKTYWNY Z RURKI

EKSTRAKT 
CHLORKU METYLENU

KONCENTRAT
CHLORKU METYLENU

ROZTWÓR 
WODNO-PROPANOLOWY

ADSORBENT 
ZAWIERAJĄCY WWA

EKSTRAKT
CHLORKU METYLENU

ANALIZA 
CHROMATOGRAFICZNA

Ekstrakcja chlorkiem metylenu 

w polu ultradźwięków

Odparowanie pod próźnią

do objętości 0,5 cm3

Rozpuszczenie w roztworze:

propanol-2 + woda (15+85 cm3)

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

na kolumienkach C-18

Ekstrakcja WWA z kolumienek 

chlorkiem metylenu (2 x 0,2 cm3)

Zagęszczenie ekstraktu pod próżnią 

do objętości 0,2–0,4 cm3

Ryc. 7.  Schemat przygotowania próbki zawierającej 
WWA do analizy chromatograficznej

Tab. 2.  Stężenia LZO [g/m3] wykrytych w dymach 
z wytlewania drewna w temperaturze 250 i 
300°C, przy stężeniu przepływu powietrza 
0,05 m3/h

Związek

Temperatura 
wytlewania

250°C 300°C

Węglowodory lekkie (C1–C4)
Aldehyd octowy

Aldehyd propionowy
Aldehyd izobutylowy

Aldehyd butylowy
Aldehyd walerianowy

Aceton
Octan erylu

Octan propylu
Benzen
Toluen

3,83
1,73
2,39
2,22
2,75
n.w.
2,3
4,54
0,83
0,18
0,5

3,1
3,51
3,44
6,88
5,79
5,31
6,79
6,23
n.w.
0,45
0,89
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Ryc. 8.  Udział poszczególnych grup związków
w ogólnej emisji LZO w dymach
z wytlewania drewna

Tab. 3.  Średnie stężenia WWA [mg/m3] w dymach
z wytlewania drewna

Związek

Temperatura 
wytlewania

250°C 300°C

Naftalen
Acenaftylen
Acenaften

Fluoren
Fenantren
Antracen

Fluoranten
Piren

Chryzen
Benzo(a)piren

n.w.
0,286
0,902
1,974
0,367
0,927
n.w.
0,03
0,214
0,133

1,95
1,0

3,267
2,807
0,322
n.w.
0,2

0,287
0,27
n.w.



FORUM EKOLOGICZNE

8 ZIELONA PLANETA 2 (77)/2008

niu. Mogło to być spowodowane znacznym 

udziałem metanu w tej grupie związków; naj-

prostszy z alkanów o symetrycznej budowie 

jest jednocześnie najtrudniejszym do spalania. 

Aby uniknąć zablokowania cząstkami smo-

listymi powierzchni klasycznego katalizato-

ra monolitycznego M-9, kierowane na niego 

dymy rozcieńczano powietrzem w stosunku 

1:3. Pomimo tego, skuteczność spalania LZO 

na M-9 była wyraźnie niższa. Najlepiej do-

palały się węglowodory aromatyczne, toluen 

spalał się całkowicie już w 250°C, a skutecz-

ność spalania benzenu wyniosła 88,5 i 96% 

odpowiednio w 250 i 300°C. Zaobserwowano 

bardzo niską skuteczność dopalania aldehy-

du octowego w 250°C, wynika to z faktu, iż 

może on stanowić produkt niepełnego spa-

lania połączeń tlenopochodnych. Najlżejsze 

węglowodory dopalane były z nieco większą 

skutecznością niż w obecności A-1, ale i tak 

nie przekroczyła ona 65i 73%, odpowiednio 

w 250 i 300°C.

Również WWA wyraźnie lepiej dopalały 

się na katalizatorze A-1 i wszystkie wykryte 

WWA w jego obecności dopalały się niemal 

całkowicie. W obecności M-9 jedynie naf-

talen, acenaftylen i fluoren dopalały się cał-

kowicie w obu temperaturach. Skuteczność 

spalania WWA ogółem wyniosła 74 i 92%, 

odpowiednio w 250 i 300°C.

Podsumowanie

Analiza organicznych zanieczyszczeń 

powietrza emitowanych w dymach z wytle-

wania drewna wykazała obecność zarówno 

węglowodorów lekkich (C1 do C4), wyższych 

alkanów, węglowodorów aromatycznych oraz 

pochodnych tlenowych – acetonu i szeregu 

aldehydów. Właśnie, przede wszystkim, po-

łączenia tlenopochodne odpowiedzialne są za 

tak charakterystyczny zapach dymów z wy-

tlewania drewna. Jednocześnie są produkta-

mi pożądanymi w procesach wędzarniczych, 

gdyż zapewniają produktom, poddawanym 

wędzeniu, odpowiednią trwałość oraz walo-

ry smakowe i zapachowe.

Obok lotnych związków organicznych, 

dymy z wytlewania drewna zawierają szereg 

wielopierścieniowych węglowodorów aroma-

tycznych, związków szczególnie niebezpiecz-

nych dla człowieka ze względu na kancero- 

i mutagenne właściwości niektórych z nich. 

Jedyny normowany w Polsce związek z tej 

grupy, benzo(a)piren, wykryto w najniższym 

stężeniu, w porównaniu z innymi WWA.

Badania skuteczności katalitycznego do-

palania emitowanych związków organicznych 

zarówno w grupie LZO, jak i WWA, wyka-

zały wysoką skuteczność katalizatora A-1, 

zawierającego bardzo małe ilości czynnika 

aktywnego – platyny i rodu, ale o konstruk-

cji pozwalającej na okresowe wypalenie czą-

stek smolistych, osadzających się na jego po-

wierzchni. Klasyczny katalizator monolitycz-

ny, pomimo większej zawartości czynnika 

aktywnego, był mniej aktywny w tym pro-

cesie, przede wszystkim przez blokowanie 

powierzchni emitowanymi w dymach cząst-

kami smolistymi.

Metoda katalitycznego dopalania orga-

nicznych zanieczyszczeń powietrza, jak też 

CO również powstającego w procesach wy-

tlewania czy spalania drewna, wydaje się 

być bardzo przydatną w oczyszczaniu spa-

lin, powstających z wytlewania drewna. Przy 

opracowaniu konstrukcji dopalacza, należy 

przewidzieć konieczność okresowej regene-

racji katalizatora, poprzez wypalenie cząstek 

smolistych, zawsze towarzyszących procesom 

wytlewania drewna.

DR INŻ. ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA
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Ryc. 9.  Skuteczność dopalania wykrytych LZO na testowanych katalizatorach Ryc. 10.  Skuteczność dopalania WWA na testowanych katalizatorach
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DDo osiągnięcia takich powiązań niezbęd-

na jest wszechstronna wiedza, zarówno 

w zakresie biologii roślin, dotycząca m.in. 

cech przestrzennych, dynamiki i skali wzrostu 

ich elementów nadziemnych i podziemnych, 

jak również i inżynierii budowli, traktująca 

o wymaganiach technicznych obiektów i za-

bezpieczeniach związanych z przebiegiem bu-

dów. W dotychczasowych przepisach głów-

nym celem normalizacji odległości między 

elementami roślinnymi i technicznymi in-

westycji jest, przede wszystkim, zabezpie-

czenie urządzeń inżynierskich przed znisz-

czeniem lub uszkodzeniem, spowodowanym 

przez zieleń; przepisy te całkowicie ignoru-

ją przyczyny i skutki zagrożeń dla zieleni. 

Zarówno w świetle prawa budowlanego, jak 

i ustawy „Prawo ochrony środowiska”, obo-

wiązek właściwego zabezpieczenia elementów 

środowiska przyrodniczego, a w tym i drzew, 

spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor ze 

swej strony powinien dopilnować czy wyko-

nawca robót zabezpieczył drzewa, w sposób 

gwarantujący skuteczną ochronę przed ich 

uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Wykonywanie różnych prac remontowo-

budowlanych szczególnie związane jest z za-

grożeniem pojedynczych drzew lub ich całych 

partii, a zagrożenie to wzrasta z wiekiem drze-

wostanu oraz stanem technicznym prac.

Do podstawowych zagrożeń, na jakie na-

rażone są drzewa na placach budów, to:

– zagęszczenie gleby lub silne utwardze-

nie powierzchni,

– podwyższenie lub obniżenie poziomu 

gruntu,

– nawodnienie lub odwodnienie terenu,

– zmiana chemizmu gleby,

– umocowanie do pni drzew drutów, żer-

dzi, łańcuchów, kabli itp.

Najczęstsze uszkodzenia drzew to:

– uszkodzenie mechaniczne pni i koron 

(otarcia, złamania, opalenia),

– zniszczenia mechaniczne korzeni (zmiaż-

dżenia, rozerwania),

– zatrucie lub zaduszenie korzeni,

– opalenie lub spalenie listowia.

Często spotykane są kolizje zieleni z:

– budynkami – pień lub system korzenio-

wy drzew rozrasta się u podstawy budynków, 

ogrodzeń, a korony drzew przylegają do ele-

wacji budynków;

– infrastrukturą naziemną, np. system 

korzeniowy rozrasta się u podstawy a ko-

rona przylega do słupów przesyłowych lub 

oświetleniowych;

– infrastrukturą nadziemną, np. korona 

drzew przylega do skrajni ciągów komuni-

kacyjnych;

– infrastrukturą podziemną, np. system 

korzeniowy rozrasta się w obrębie przewo-

dów elektrycznych, telekomunikacyjnych, 

ciepłowniczych, melioracyjnych, wodocią-

gowych, gazowych.

Jednym z najpewniejszych sposobów za-

bezpieczenia zieleni na terenach różnych ro-

Niezmiernie ważnym zagadnieniem w kształtowaniu terenów zieleni, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu eksten-

sywnej zabudowy mieszkaniowej, jest tworzenie, zarówno na etapie projektu, jak i realizacji, bezkolizyjnych powią-

zań elementów roślinnych z elementami urządzeń inżynierskich.

MARIA PRZYBYLSKA-WOJTYSZYN

Ochrona drzew
na terenach inwestycji budowlanych

Zasypanie korzeni i pni drzew w czasie robót ziemnychZasypanie korzeni i pni drzew w czasie robót ziemnych
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bót budowlanych jest całkowite wygrodzenie 

zwartym płotem powierzchni, na której rosną 

drzewa wraz z powierzchnią zajętą przez korze-

nie i korony drzew (rzuty koron). Najkorzyst-

niejszym jest płot o wysokości 1,50–1,70 m, 

stanowiący litą, szczelną ścianę, chroniący 

jednocześnie przestrzeń między drzewami 

przed wykorzystaniem jako parking czy ma-

gazynowanie materiałów budowlanych. Jeżeli 

na placu budowy nie można wygrodzić całej 

grupy drzew, a są one pojedyncze w różnych 

odległościach od siebie, to powszechnie stoso-

wanym sposobem jest zabezpieczenie samych 

pni drzew, z uwagi na łatwość ich uszkodze-

nia mechanicznego, otarć, złamań, opaleń, 

mocowania do pni różnych łańcuchów, lin, 

przewodów. Pnie drzew można zabezpieczyć 

w zasadzie dwoma sposobami:

– oszalowując je, np. matami, deskami;

– po uprzednim zabezpieczeniu dodat-

kowo dać np. słomę.

PPrzy szalowaniu pni deskami, należy 

zwrócić uwagę, aby dolna część deski 

była lekko wkopana w podłoże, a jeżeli jest 

to niemożliwe ze względu na nabiegi korze-

niowe, należy obsypać je ziemią. Deski po-

winny przylegać na całej powierzchni pnia, 

a w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie 

przylega do pnia (np. skrzywienie), powsta-

łą przestrzeń wypełnić np. słomą, starymi 

oponami. Wysokość desek powinna sięgać 

najkorzystniej do wysokości pierwszych ga-

łęzi (około 2 m, minimum 1,5 m. Oszalowa-

nie powinno być przymocowane opaskami 

z taśmy lub drutu (co 40–60 cm).

Należy zadbać również o zabezpiecze-

nie koron drzew, bo te elementy drzewa są 

bardzo często narażone na uszkodzenia – 

złamania, obcięcia. Korony w tym wypad-

ku można podwiązać, a na gałęzie położyć 

osłony, folię itp.

Na placach budów bezpośrednio uszko-

dzeniom ulegają nie tylko drzewa. Wskutek 

intensywnego ruchu pojazdów, magazynowa-

nia szerokiego asortymentu i dużych ilości 

materiałów budowlanych ulega uszkodzeniu 

otoczenie drzew. Najczęściej dochodzi tam 

do zagęszczenia gruntu wskutek intensyw-

nego ruchu i parkowania pojazdów, maszyn 

budowlanych, wibracji, składowania mate-

riałów stałych, chemicznych jak i stawiania 

tymczasowych budynków, np. szop, bara-

kowozów, zalewania cementem, betonem. 

Zagęszczenie gruntu w obrębie systemu 

korzeniowego (za zasięg systemu korze-

niowego należy uznać powierzchnię okre-

śloną promieniem korony powiększonym 

o 1,5 m), powoduje ograniczenie lub wręcz 

uniemożliwienie oddychania gleby i korze-

ni (poniżej 12% zawartości O2 w powie-

trzu glebowym korzenie zaczynają cierpieć, 

a przy 2% O2 są już martwe). Zagęszczenie 

gruntu powoduje również utrudnienie prze-

nikania wody i zniszczenie gruzełkowatej 

struktury gleby, zamarcie życia biologicz-

nego, wytworzenie się w glebie szkodli-

wych związków chemicznych, np. aldehy-

dów, siarkowodoru, kwasów organicznych. 

Ubijaniu nawierzchni najszybciej ulegają 

grunty zwięzłe i podmokłe.

Na terenach budów w otoczeniu ziele-

ni dochodzi często do obniżenia poziomu 

gruntu i niestety, ma on charakter stały. 

Jest to niekorzystne ze względu na to, że 

obniżenie gruntu, szczególnie w obrębie 

systemu korzeniowego, powoduje znisz-

czenie stosunkowo cienkiej (około 30 cm) 

warstwy gleby, decydującej o zaopatrzeniu 

drzewa w składniki pokarmowe. Ponadto 

występuje równocześnie przesuszenie od-

krytych korzeni, jak również zmniejszenie 

stabilności drzewa. Obniżenie gruntu poza 

systemem korzeniowym może rozpoczynać 
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Odsłonięcie i uszkodzenie korzeni 
drzew podczas robót ziemnych

Odsłonięcie i uszkodzenie korzeni 
drzew podczas robót ziemnych

Ryc. 1. Zabezpieczenie pni i systemu korzeniowego drzew na placu budowy
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się bardzo gwałtownie. Konieczny jest wte-

dy murek oporowy, którego budowę musi 

poprzedzić wykonanie specjalnego ekranu 

korzeniowego. Negatywne skutki występu-

ją w przypadku obniżenia poziomu gruntu 

w otoczeniu drzewa na głębokości poniżej 

zalegania wód gruntowych. Zniszczenie bo-

wiem warstwy wodonośnej powoduje usy-

chanie drzew, a jedynym rozwiązaniem jest 

dostarczenie wody z zewnątrz lub zainsta-

lowanie systemu nawadniającego.

Następstwem wielu prac budowlanych 

jest często podwyższenie gruntu, co powo-

duje zaburzenie wymiany gazowej między 

atmosferą a glebą, utrudnia wnikanie wody 

opadowej, zmniejszenie lub ustanie działal-

ności mikrofauny i mikroflory glebowej, 

duszenie korzeni. W takich przypadkach 

należy zapewnić stałe napowietrzanie ca-

łego systemu korzeniowego. Można to osią-

gnąć przez wprowadzenie tzw. sektorów na-

powietrzania i ukorzenienia, utworzonych 

na przemian z warstwy grubego żwiru czy 

tłucznia, z sektorami z lekkiej ziemi uro-

dzajnej, dodatkowo wzbogaconych systemem 

przewietrzającym z perforowanych rurek dre-

narskich. Gdy na podwyższonym terenie, 

w obrębie rzutu korony, przewidziany jest 

ruch pieszy (czy lekkich maszyn), należy 

wykonać pomost metalowy czy drewniany, 

wsparty na fundamentach punktowych.

CCzęsto w wyniku modernizacji ulic, drze-

wo pozostaje znacznie wyżej niż wyso-

kość krawędzi np. chodnika. W takiej sytu-

acji należy od strony jezdni wykonać murek 

oporowy w celu zabezpieczenia bryły korze-

niowej przed utratą wilgoci i niedopuszczenia 

do erozji gleby spod korzeni.

Na placach budów często dochodzi do 

rozlania olejów, farb, kwasów, zasad, środ-

ków grzybobójczych, różnych impregnatów, 

rozsypywania wapna, soli, cementu. Skut-

kiem tego jest zmiana warunków fizycznych 

i chemicznych gleby, ciśnienia osmotyczne-

go, prowadzące do zaburzenia przyswajania 

przez drzewa pierwiastków, co z kolei po-

woduje niedożywienie lub zatrucie drzew. 

Jeżeli doszło do takiej sytuacji w obrębie 

systemu korzeniowego, należy natychmiast 

wymienić warstwę tej gleby ręcznie lub wy-

płukać dużą ilością wody o niskim ciśnieniu. 

Należy uważać, aby nie spowodować jedno-

cześnie intoksykacji innych drzew w pobli-

żu. Do uzupełnienia usuniętej gleby należy 

użyć ziemi kompostowej. Znane są opaten-

towane sposoby wymiany gleby za pomocą 

silnych urządzeń zasysających.

W przypadku zanieczyszczenia gleby 

kwasami należy dążyć do szybkiej ich neu-

tralizacji zasadami, np. wapnem. Neutrali-

zację lub lekkie zakwaszenie gleby zanie-

czyszczonej wapnem, cementem lub gru-

zem budowlanym o odczynie zasadowym, 

możemy osiągnąć siarkując glebę sprosz-

kowaną siarką, a przy zasoleniu – stosować 

gips. Dla większości drzew korzystny jest 

odczyn lekko kwaśny, tzn. pH 4,5 – 5,0. 

Pomocniczym zabiegiem w utrzymaniu tej 

kwasowości może być ciągłe mulczowanie 

powierzchni kwaśnym torfem, ściółką z li-

ści dębowych lub sumakowych, igliwiem 

sosnowym lub trocinami.

Duże zagrożenie dla egzystencji drzew, 

szczególnie tych rosnących blisko jezdni, 

a związane również ze zmianą chemizmu 

gleby, stwarza corocznie sól, która może 

przedostawać się bezpośrednio pod drzewa 

w trakcie odwilży zimowych czy w wyni-

ku rozbryzgania błota spod kół jadących 

samochodów. Jednym ze skutecznych spo-

sobów zmniejszających przedostawanie się 

Ryc. 2. Sposób zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew przy zmianie poziomu terenu

Ściany oporowe zabezpieczające drzewa 
od strony obniżonego poziomu jezdni

Ściany oporowe zabezpieczające drzewa 
od strony obniżonego poziomu jezdni
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dużych ilości soli i innych środków chemicz-

nych jest stosowanie osłon z krawężników 

lub płyt chodnikowych o wysokości oko-

ło 40 cm, ustawianych pionowo na granicy 

miski drzewa.

NNa placach budów jak i w warunkach 

naturalnych mamy do czynienia również 

z odwodnieniem lub nadmiernym nawod-

nieniem terenu. Wskutek przejściowego lub 

trwałego odwodnienia terenu, spowodowa-

nego wypompowywaniem wody z wykopów 

lub spuszczaniem wody ze zbiorników wod-

nych, drzewa, szczególnie starsze, zaczy-

nają więdnąć i w efekcie szybko usychać. 

Najgroźniejsze dla drzew jest obniżenie 

zwierciadła wody podczas okresu wege-

tacyjnego, a zwłaszcza podczas upalnego 

lata. Przy przewidywanym dużym odwod-

nieniu terenu, do projektu zabezpieczenia 

drzewostanu powinna być dołączona eks-

pertyza o zasięgu tzw. leja depresyjnego. 

Przy przejściowym odwodnieniu terenu, 

drzewa powinny uzyskiwać systematycz-

nie dawkę wody – przez zraszanie, desz-

czowanie, system studzienek lub perforo-

wanych rurek drenarskich wokół zasięgu 

systemu korzeniowego, które później mogą 

stanowić trwałe zabezpieczenia.

Prace ziemne w otoczeniu drzew bardzo 

często związane są z wykopami pod funda-

menty budynków, w celu położenia różnych 

przewodów, rurociągów itp. W wyniku tych 

działań, prócz mechanicznego uszkodzenia, 

dochodzi do odkrywania korzeni, co prowa-

dzi do ich przesuszenia i przemarzania. Szko-

dliwość wpływu prac ziemnych na system 

korzeniowy drzew zależy w dużym stopniu 

od jego kształtu i głębokości, pory roku, dłu-

gości okresu na jaki wykop zostaje otwarty. 

Odsłonięte korzenie niezwłocznie muszą zo-

stać okryte matami (ze słomy, tkanin wor-

kowych) a rany uszkodzonych zabezpieczo-

ne. W celu ochrony systemu korzeniowego 

wskazane jest wykonanie przed rozpoczę-

ciem prac ziemnych tzw. ekranu korzenio-

wego w odległości około 50 cm od przewi-

dywanego wykopu.

Podobnie korzenie mogą być zagrożone 

(jak również w relacjach odwrotnych) przez 

urządzenia podziemne takie jak przewody 

wodociągowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, 

przewody drenujące, elektryczne, telefoniczne. 

Należy prowadzić je pod korzeniami, poprzez 

tunelowanie lub tzw. „kretowanie” w rurach 

osłoniętych, w odpowiedniej odległości (prze-

widzianej normami) od systemu korzeniowego. 

Niektóre urządzenia inżynierskie powodują 

znaczny wzrost temperatury w kilkumetro-

wym pasie ich przebiegu, co ma niekorzystny 

wpływ na rośliny wieloletnie, wskutek wysu-

szania gleby oraz przedwczesnego rozwija-

nia się tych roślin na wiosnę i zbyt późnego 

przechodzenia w okres spoczynku zimowego. 

Zdarza się, że z instalacji gazowych uwalnia 

się gaz zatruwający korzenie.

RReasumując: należy pamiętać, że nie-

zależnie od tego, czy dane drzewo jest 

usytuowane bezpośrednio przy obiekcie ro-

bót budowlanych, czy np. obok magazynu, 

musi być w sposób skuteczny zabezpieczo-

ne lub wydzielone z rejonu budowy. Na te 

sprawy należy uczulić inspektora nadzoru 

do spraw zieleni, który w imieniu inwestora 

czuwa nad robotami. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości, powinien on bezzwłocz-

nie powiadomić wykonawcę, sporządzając 

notatkę służbową lub wpis do dziennika 

budowy. W ostateczności inspektor może 

wstrzymać prace w rejonie drzew, do chwili 

ich właściwego zabezpieczenia.

DR MARIA PRZYBYLSKA-WOJTYSZYN

Ryc. 3. Sposób zabezpieczenia drzewa w strefie ulicznych zagrożeń komunikacyjnych

Drzewa wychodzące swoją 
podstawą pni poza krwężnik jezdni 

bez zabezpieczeń stanowią zagrożenie, 
zrówno dla ruchu jak i samych drzew

Drzewa wychodzące swoją 
podstawą pni poza krwężnik jezdni 

bez zabezpieczeń stanowią zagrożenie, 
zrówno dla ruchu jak i samych drzew
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JJaka jest rzeczywistość? Wielu przyrodni-

ków podkreśla fakt, że drzewa pomnikowe 

to drzewa zapomniane. Małe zainteresowa-

nie tą formą ochrony powoduje, że brak jest 

nowych zgłoszeń dla drzew, które już dawno 

przekroczyły wymagany obwód. Przyrodni-

cy są zdziwieni, że na wiekowych jesionach, 

dębach i bukach w dalszym ciągu brakuje, 

widocznych z daleka, zielonych tabliczek. 

Dawniej, w zgłaszaniu nowych drzew po-

mnikowych przodowali znawcy drzew, ma-

jący ogromne doświadczenie i możliwości 

– czyli leśnicy. Czasy się zmieniły. Obecnie 

drzewo pomnikowe jest „inwestycją nie-

opłacalną” – elementem przyrody ożywio-

nej, wciąż traktowanym jako źródło surowca 

i przeszkodą, zwłaszcza na terenach pry-

watnych i przy inwestycjach. Ostojami 

tych nielicznych drzew są parki miejskie 

i podworskie, pobocza mało uczęszcza-

nych dróg, rzadziej prywatne posesje. Nie 

zawsze pomniki przyrody są oznakowa-

ne. Jeśli tak, tabliczki mogą być pogięte 

i zardzewiałe, a doniosły napis „prawem 

chroniony” i godło naszego kraju – ledwo 

widoczne... Liczbę drzew pomnikowych 

w Polsce szacuje się na niewiele ponad 

30 000. Nastały czasy, w których drzewa 

wycinane są całymi tysiącami, zatem po-

winniśmy sobie uświadomić, jak niewiel-

ka jest to liczba.

Tymczasem zgłoszenie drzewa po-

mnikowego jest bardzo proste. Urzędami 

przyjmującymi wnioski są gminne i wo-

jewódzkie wydziały ochrony środowiska. 

Odpowiedni formularz może dostarczyć 

każdy, a „szukanie” drzew pomnikowych 

nie jest zajęciem wymagającym wiedzy bo-

tanicznej. Do zmierzenia obwodu drzewa 

potrzebna jest tylko miarka. Jeśli ktoś nie 

jest pewny gatunku, liście drzewa można 

zebrać z ziemi, żeby później je oznaczyć. 

Jest to doskonały pomysł na projekt dla 

szkoły, z korzyścią dla wiedzy uczniów 

i dla przyrody, która sama nie obroni 

najcenniejszych drzew przed chorobami, 

ludzkim zaniedbaniem, czy piłami drogo-

wców. Obecnie, proponuje się nawet zgła-

szanie drzew, które są po prostu... piękne, 

a niekoniecznie „najgrubsze”. Dotyczy to 

również okazów, którym brakuje „kilku 

centymetrów do zostania pomnikiem przyro-

dy”. Wówczas, o sztywnych regułach wszyscy 

powinni zapomnieć. Jak sugerują różni au-

torzy i przyrodnicy, należy takim drzewom 

stworzyć warunki, żeby mogły osiągnąć wy-

magane rozmiary. Po zgłoszeniu drzewa, nie 

można o tym fakcie zapomnieć! Jeśli przez 

jakiś czas na drzewie nie widać tabliczki, 

można zgłoszenie ponowić.

CCo ciekawe, pomnikiem przyrody może 

zostać również drzewo obcego pocho-

dzenia. Okazała robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia, czy rozłożysty dąb czerwony 

Quercus rubra, których obwód dawno prze-

kroczył ustalone polskim prawem wymiary, 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, formą ochrony przyrody są również drzewa pomni-

kowe (art. 6), które stanowią około 90% wszystkich pomników przyrody. Drzewa takie (lub grupy drzew), wyróż-

niają się od pozostałych indywidualnymi cechami, mają wartość przyrodniczą, naukową, historyczną lub krajobra-

zową (art. 40). Aby drzewo otrzymało rangę pomnikowego, wystarczy żeby obwód jego pnia w tzw. „pierśnicy” 

(wysokość około 130 cm) przekroczył wartość, ustawowo określoną dla danego gatunku. Ale to tylko teoria...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Drzewa pomnikowe
z a p o m n i a n e  d z i e d z i c t w o

Oznakowane dęby
przy kościele w Bierutowie

Oznakowane dęby
przy kościele w Bierutowie
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nie powinny być wycięte, lecz za wytrwałość 

i znalezienie dogodnych warunków do rozwoju, 

otrzymać „w nagrodę” zieloną tabliczkę.

Drzewa pomnikowe rzadko figurują 

w przewodnikach turystycznych, a ludzie, 

zamieszkujący dany rejon często nie wiedzą, 

co rośnie na skraju wsi. Zatem konieczna jest 

aktualizacja spisu drzew pomnikowych i ich 

lokalizacji. Miejsca takie mogą być celem 

wycieczek rowerowych, pieszych, a także 

wyjść terenowych w ramach lekcji biologii 

oraz podnoszenia świadomości w zakresie 

ochrony przyrody, co w dzisiejszych czasach 

wciąż ma marginalne znaczenie.

WWedług oficjalnych informacji, między 

Wrocławiem a Sycowem znajduje się 

około czterdziestu drzew pomnikowych. Brak 

dokładnej lokalizacji sprawił, że odnalezienie 

ich było trudne, a czasem wręcz niemożliwe. 

Oczywistym faktem jest, że z „takiej” ochro-

ny przyrody nie ma wiele pożytku. Okazałe 

drzewa łatwiej jest odnaleźć w stanie bezlist-

nym – można wówczas podziwiać ich wspa-

niale ukształtowane konary i gałęzie, okryte 

później warstwą liści. Już niecałe dwa kilome-

try od granicy administracyjnej Wrocławia, 

w Domaszczynie, znalazłem dwa oznakowane 

drzewa, rosnące przy ulicy Zamkowej. Roz-

łożysty dąb szypułkowy Quercus robur znaj-

duje się w granicach posesji z zabytkowym 

pałacem. Drugi dąb rośnie w zadrzewieniach 

za budynkiem. W sąsiadującym Szczodrem, 

na polanie w dawnym parku przypałacowym, 

rosną obok siebie trzy okazałe dęby szypuł-

kowe (tylko dwa z nich mają tabliczki). Trzy 

oznakowane drzewa znalazłem w Oleśnicy. 

Jedno z nich, dąb szypułkowy „Oleś”, znaj-

duje się przy ulicy Wały Jagiellońskie, przy 

domu nr 6. Dwa kolejne rosną w sąsiadują-

cym parku miejskim – buk zwyczajny Fagus 

sylvatica, obok placu zabaw, i dąb szypułko-

wy, przy skrzyżowaniu parkowych alejek. Na 

trasie Szczodrów – Zawada, na długości około 

500 metrów, odnalazłem aleję kilkudziesięciu 

kasztanowców zwyczajnych Aesculus hippo-

castanum. Jeden z nich został oznakowany, 

tabliczka była prawie nieczytelna. W Drołto-

wicach, w parku we wsi, znajduje się piękny 

okaz sosny czarnej Pinus nigra. Po drugiej 

stronie drogi, przy ścieżce do małego stawu, 

rośnie – opatrzony zielonym znakiem – dąb 

szypułkowy. W Sycowie, w parku miejskim, 

mimo obecności wielu dorodnych drzew, ta-

bliczkę znalazłem tylko na klonie zwyczajnym 

Acer platanoides, w pobliżu zabudowań daw-

nego folwarku, 10 metrów od głównej alejki 

w parku. Jadąc od Komorowa w kierunku 

Międzyborza, po kilkuset metrach, przejeż-

dża się obok rozłożystego dębu szypułkowego, 

sąsiadującego z lasem po lewej stronie drogi. 

To już wszystkie oznakowane pomniki przy-

rody – w liczbie dwunastu.

PPozostałych okazów nie odnalazłem – może 

ktoś inny to zrobi? Wiele z drzew, które zasłu-

gują na miano pomnika przyrody, nie są ozna-

czone tabliczkami. W Szczodrem, na północ 

od wspomnianej polany w tym samym parku, 

przy północno-zachodniej ścianie zabytkowego 

pałacu rośnie piękny, rozłożysty dąb szypułko-

wy – nieoznakowany. 200 metrów na północ 

od leśniczówki w Szczodrem, przy strumie-

niu rośnie równie dorodny dąb. Bez tabliczki. 

W Bierutowie, na pl. Kościelnym przy koście-

le pw. Świętej Katarzyny rosną trzy wysokie 

dęby szypułkowe. Miasto dba, aby samocho-

dy tam nie parkowały... Tablica głosi: „Zakaz 

parkowania w obrębie dębów”. Brzmi to tak, 

jakby chciano je uchronić przed opadającymi 

gałęziami, a drzewa są nieoznakowane. Jest 

piękna aleja kilkudziesięciu lip drobnolistnych 

Tilia cordata na trasie Radzowice – Kwaśnina. 

Ale bez tabliczki. W Drołtowicach nad brze-

giem wspomnianego małego stawu znalazłem 

okazały, rozłożysty dąb szypułkowy – wyglą-

dał na pomnikowy, ale nim nie był. W Syco-

wie, przed wejściem do rejonowej przychodni 

zdrowia, na klombie rośnie niesamowity platan 

klonolistny Platanus x acerifolius – to będzie 

piękny pomnik przyrody... jeśli ktoś go zgło-

si. To tylko niektóre z drzew, które zasługują 

na to, żeby otrzymać zielony znak i formalnie 

stać się pomnikami przyrody.

Tab. 1.  Dolne granice wymiarów pomnikowych
(http://przyroda.katowice.pl/)

Gatunek
(rodzaj dzewa)

Średnica 
pnia

na wys. 
130 cm

Obwód 
pnia 

na wys. 
130 cm

buk
brzoza brodawkowa

brzoza omszona
czeremcha

dąb
jabłoń

jarzębina
grab

jesion
jodła
klon
lipa

modrzew
osika
sosna
świerk
wiąz

wierzba biała i krucha
topola biała i czarna

klon jawor

100
70
70
30
120
30
50
60
80
100
70

100
100
70

100
100
70

100
120
70

314
220
220
95
377
95
157
188
251
314
220
314
314
220
314
314
220
314
377
220

Czy to takie trudne? To tylko mała, zielo-

na tabliczka. Każdy z nas, obejmując drzewo 

(z miarką w dłoniach) może przyczynić się 

do ochrony przyrody.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Aleja kasztanowców 
na trasie Szczodrów – Zawada

Aleja kasztanowców 
na trasie Szczodrów – Zawada
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CZ. 1 – ZIMOWLA PSZCZÓŁ

If the bee disappeared off the surface of the globe 

then man would only have four years of life left.

No more bees, no more pollination, no more plants, 

no more animals, no more man.

Albert Einstein

ŻŻycie rodziny pszczelej w okresie jesienno-

zimowym nazywamy zimowlą. W styczniu 

brak jest zewnętrznych objawów życia pszczół, 

chyba że temperatura zewnętrzna wzrośnie 

powyżej +10°C. Wówczas pszczoły masowo 

wylatują z ula na tzw. loty oczyszczające. 

Najczęściej jednak o tej porze roku jest ostra 

zima, a mimo to temperatura kłębu zimującego 

wzrasta i matki przystępują do minimalnego 

składania jaj. Wraz ze wzrostem temperatury 

kłębu, rośnie zużycie pokarmu. Jednak o tej 

porze roku głód jeszcze pszczołom nie zagra-

ża. Pszczelarze nadal zajmują się przygotowa-

niami do sezonu pszczelarskiego.

Podczas ciepłych dni w okresie zimowym, 

można zauważyć, że pszczoły latają. Uprze-

dzając pytania Czytelników, wyjaśniam, że 

pszczoły zimą nie śpią, tylko zmieniają cał-

kowicie charakter swojej pracy. Otóż, tworzą 

one ciasny kłąb zimowy (im zimniej, tym 

bardziej zwarty) i produkują ciepło, tak aby 

w samym środku kłębu mógł następować po-

wolny rozwój rodziny. Natomiast zewnętrzne 

warstwy pszczół, gdy wskutek wychłodzenia 

obniża się im ciepłota ciała, stale przemiesz-

czają się do środka, aby ogrzać się i zjeść tro-

chę pokarmu, a następnie zastąpić zziębnięte 

towarzyszki znajdujące się w tym momencie 

na zewnątrz kłębu. W pierwszej fazie zimow-

li pszczół (od listopada do końca grudnia), 

cały kłąb obniża swą ciepłotę do około 28°C 

w środku, a matka wtedy nie znosi jaj. Rów-

nocześnie zmniejszona ciepłota ciał, powodu-

je nieco mniejsze zapotrzebowanie na poży-

wienie (zgodnie z prawem van Hoffa), przez 

co pszczoły oszczędzają swe zapasy. Dopiero 

mniej więcej od Nowego Roku podnoszą one 

temperaturę wnętrza kłębu tak, aby królowe 

mogły zacząć minimalne czerwienie1.

PProdukty przemiany materii pszczoły 

gromadzą przez całą zimę w jelicie tyl-

nym. Niekiedy kału w jelicie jest tak dużo, 

że dochodzi do jego rozdęcia. Zjawisko to 

nasila się zwłaszcza u rodzin porażonych 

biegunką pszczelą (nosemozą) i żywionych 

nieodpowiednim pokarmem (miodem spa-

dziowym). Rodziny zdrowe potrafią utrzy-

mać kał do samej wiosny, zaś chore pszczo-

ły, nie mając możliwości lotu, brudzą ramki. 

Inne pszczoły zarażają się, dochodzi do po-

nadnormatywnego osypu zimowego pszczół, 

a niekiedy do upadku całej rodziny. Biegunce 

pszczół przeciwdziałają wczesne pożytki pył-

kowe (leszczyna i wierzba iwa) i w związku 

z tym, że na Nizinie Śląskiej takich pożytków 

MACIEJ WINIARSKI

Pszczoła miodna (udomowiona) i przedstawiciele dziko żyjących gatunków pszczół muszą być niezmiernie ważne 

w przyrodzie, skoro tak mocno o ich roli w przyrodzie ożywionej wypowiedział się jeden z największych umysłów 

w historii ludzkości. Dlatego, w kilku kolejnych artykułach postaram się przybliżyć Czytelnikom najciekawsze i mało 

znane momenty życia gromady pszczelej, poczynając od zimy, poprzez wiosnę, lato i na wczesnej jesieni kończąc...

1 Czerwiem nazywamy zniesione do pszczelich lub trutowych komórek przez matkę jaja, wszystkie stadia 

larwalne pszczół i zasklepione poczwarki. W swoim cyklu rozwojowym pszczoły przechodzą całkowite prze-

obrażenie (przyp. Autora).

Pszczoły podczas lotów 
pod koniec zimy
mogą zbierać pyłek 
np. z krokusów

Pszczoły podczas lotów 
pod koniec zimy
mogą zbierać pyłek 
np. z krokusów
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jest mało, uważam, iż loty zimowe pszczół 

są zbawienne dla ich zdrowia. Jednak dłu-

gie okresy ciepłej pogody w zimie są rów-

nież szkodliwe dla pszczół, bowiem wtedy 

nadmiernie się rozwijają i przy nagłych za-

łamaniach pogody dochodzi do przeziębie-

nia czerwiu, co może prowadzić do innych, 

groźnych chorób pszczół.

NNa przedwiośniu i na wiosnę pszczoły 

niesłychanie szybko się rozwijają, tzn. 

królowa coraz więcej składa jaj w komór-

kach pszczelich, z których wylegają się lar-

wy, by po przeobrażeniu stać się pszczołami. 

W tym okresie, zapotrzebowanie na pokarm 

wzrasta kilkakrotnie w stosunku do miesięcy 

zimowych. Rośnie temperatura utrzymywa-

na przez kłąb zimowy pszczół z 28 do 35°C. 

Powoduje to intensywniejszą przemianę ma-

terii u wszystkich pszczół, a ponadto czerw 

(larwy) wymaga coraz większych ilości pyłku, 

pokarmu węglowodanowego i wody. Dlatego 

pszczoły wykorzystują każdą minutę dobrej 

pogody, aby przynieść do ula właśnie pyłek 

i wodę. Pszczelarze na tą okoliczność kon-

struują poidła dla pszczół oraz karmią je spe-

cjalnym ciastem cukrowo-miodowym, zmie-

szanym z odebranym w poprzednim sezonie 

pyłkiem kwiatowym. Do poideł nalewa się 

ciepłą wodę, tak aby pszczoły nie zastygały 

przy nim z zimna. W dużej pasiece (50 uli) 

pszczoły potrafią przez dzień pobrać i zanieść 

do uli wiadro wody (10 l). Stąd też ważne jest 

stosowanie takich poideł. Pszczoły bez tego 

typu udogodnień przeżyją trudny dla nich 

okres, ale znaczna ich liczba może zginąć 

w drodze „do” lub „z” naturalnych cieków 

wodnych. Rodziny pszczele mogą zostać zupeł-

nie niepotrzebnie nadmiernie osłabione, a od 

liczby znajdujących się w rodzinie robotnic 

zależy wydajność miodu z pnia, szczególnie 

zbieranego z wczesnych pożytków, takich jak 

sady, mniszek lekarski czy rzepaki.

Jeżeli pszczoły po zimie posiadają duże 

zapasy syropu cukrowego, chcąc zrobić miej-

sce na rozwój gniazda (na larwy), częściowo 

przenoszą go do miodni, gdzie miesza się 

z miodem uzyskanym z najwcześniejszych 

kwiatów. Nie ma to nic wspólnego z fałszo-

waniem miodu, bowiem ustawodawca przewi-

dział taką sytuację i Polska Norma dopuszcza 

podwyższoną zawartość sacharozy w miodach 

wiosennych. Gdyby jednak latem obficie kar-

miono pszczoły takim syropem, to mielibyśmy 

do czynienia z ewidentnym zafałszowaniem 

miodu przez samego pszczelarza.

SSzanujący się pszczelarz – a takich mamy 

olbrzymią większość w Polsce – nigdy 

nie dopuści do fałszowania miodu syropem 

cukrowym. Najczęściej proceder ten odbywa 

się już poza pasieką, tzn. gdy do handlu mio-

dem „dorywają” się zupełnie przypadkowi 

ludzie, chcący poprawiać swój wynik finan-

sowy przy pomocy syropu cukrowego, który 

dobrze się miesza z miodem. Dlatego, radzę 

zaopatrywać się w produkty pszczelarskie, 

albo bezpośrednio u pszczelarza, albo kupo-

wać miody tzw. markowe. Produkt markowy 

jest wtedy, kiedy znana firma nie „wstydzi” 

się swojego produktu i na opakowaniu daje 

wyraźnie opisaną etykietę z nazwą gatunku 

miodu, adresem swojej firmy, terminem waż-

ności produktu i czasami z krótkim wskaza-

niem, jakim schorzeniom najlepiej przeciw-

działa dany gatunek miodu.

Przez całą zimę pszczelarze nadal inten-

sywnie pracują: naprawiają sprzęt pszczelar-

ski, zajmują się sprzedażą miodu, przetapiają 

wosk, analizują efekty gospodarowania w po-

przednim roku i uczestniczą w różnego ro-

dzaju szkoleniach pszczelarskich.

 

DR INŻ. MACIEJ WINIARSKI

Zimą ule wyglądają
na uśpione...

Zimą ule wyglądają
na uśpione...
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Pierwsze ciepłe promienie 
słoneczne wywabiają pszczoły z ula

Pierwsze ciepłe promienie 
słoneczne wywabiają pszczoły z ula
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WprowadzenieWprowadzenie

Większość roślin murawowych to gatunki 

wieloletnie i one starają się przede wszyst-

kim zwiększyć pobieranie wody i ograni-

czyć jej utratę. W skrajnych przypadkach 

dysproporcja części nadziemnej i podziem-

nej gatunków murawowych jest olbrzymia: 

osiągające około 30 cm wysokości rośliny 

piaszczysk mogą mieć korzenie dorastające 

do 4 m długości. Mechanizmów ogranicze-

nia parowania jest wiele, może być to wy-

twarzanie grubej skórki pokrywającej liść, 

często z warstwą lub pasmami tkanki skle-

renchymatycznej pod skórką, pokrywanie 

liści ochronną warstwą wosku lub włosków, 

co daje im charakterystyczny szarawy lub 

niebieskawy kolor, a w przypadku pokrycia 

gęstym owłosieniem, tzw. kutnerem, kolor 

żółtawy, szarobiały aż do białego. Ponadto 

zmniejszana jest powierzchnia liści przez 

redukcję blaszki lub jej zwijanie – wówczas 

powierzchnia parowania jest zdecydowanie 

mniejsza. Z murawami ciepłolubnymi zwią-

zane są także sukulenty: rośliny, które okres 

suszy są w stanie przetrwać dzięki zgroma-

dzonym zapasom wody. W naszym kraju są 

to sukulenty liściowe z rodzaju rozchodnik 

Sedum i rojownik Jovibarba.

W Polsce występują murawy ciepłolubne 

związane z trzema typami siedlisk.

Murawy napiaskowe (psammofilne) –Murawy napiaskowe (psammofilne) –
klasa klasa Koelerio-CorynephoreteaKoelerio-Corynephoretea

Są to zbiorowiska niskie, budowane przez 

wąskolistne, kępkowe trawy oraz terofity, su-

kulenty i dwuliścienne byliny, gdzie często 

wysoki udział mają porosty i sucholubne mchy. 

Dawniej występowały na naturalnych piasz-

czystych i bezleśnych obszarach: wydmach 

nadmorskich i śródlądowych, utworach polo-

dowcowych, regularnie odnawianych piasz-

czyskach w dolinach dużych rzek. Obecnie 

zajmują głównie siedliska antropogeniczne: 

zręby, przydroża, piaskownie i żwirownie, 

suche pastwiska. Obserwowane w ostatnich 

latach zmniejszanie się ich powierzchni zwią-

zane jest z wieloma czynnikami: zmianą spo-

sobu gospodarowania w lasach (nie wykonu-

je się już wielkopowierzchniowych zrębów 

i nie przeoruje runa), utrwaleniem i wyasfal-

towaniem wielu wiejskich dróg, zalesieniem 

znacznej części nieużytków i mało wydajnych 

pastwisk – ustało regularne niszczenie okry-

wy roślinnej, zatrzymujące sukcesję i odsła-

niające podłoże, niezbędne do istnienia mu-

raw psammofilnych. W zależności od zasię-

gu i składu wyróżnia się w ich obrębie dwie 

grupy zbiorowisk, omówione poniżej.

Atlantyckie i subatlantyckie 
murawy napiaskowe 
(Corynephoretalia canescentis)

Pionierskie, atlantyckie i subatlantyc-

kie murawy napiaskowe rozwijają się na 

ubogich, kwaśnych piaskach w Europie Za-

chodniej i Środkowej. Znaczna część gatun-

ków w nich występujących osiąga w Polsce 

wschodni kres zasięgu i można obserwować 

jego oscylację: po mroźnych zimach zasięg 

Murawy ciepłolubneMurawy ciepłolubne
EWA SZCZĘŚNIAK

Murawy ciepłolubne to pojęcie obej-

mujące roślinność zróżnicowanych 

siedlisk. Łączą te siedliska dwie ce-

chy: są nasłonecznione, więc ciepłe 

lub bardzo ciepłe oraz dzięki wysokiej 

przepuszczalności podłoża suche lub 

nawet bardzo suche. Różni je rodzaj 

podłoża, jego żyzność, odczyn pH 

i skład mechaniczny. Rośliny rosnące 

w murawach ciepłolubnych wykształ-

ciły wiele przystosowań umożliwia-

jących im przetrwanie suszy. Część 

gatunków (terofity) ma bardzo krótki, 

kilkutygodniowy cykl życiowy, zdążą 

więc wytworzyć nasiona przed nasta-

niem letniej suszy i w takiej postaci 

przeczekują niesprzyjający okres. 

Murawy szczotlichowe 
na siedlisku antropogenicznym 
(przydrożu) w Kotlinie Żmigrodzkiej

Murawy szczotlichowe 
na siedlisku antropogenicznym 
(przydrożu) w Kotlinie Żmigrodzkiej
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gatunków subatlantyckich zmniejsza się, po 

zimach łagodniejszych wracają na stanowi-

ska wysunięte na wschód.

Murawy te mają charakterystyczną struk-

turę: głównym składnikiem są kępkowe tra-

wy, luźno rozrzucone na powierzchni piasz-

czyska. Najczęściej jest to szczotlicha siwa 
Corynephorus canescens – dzięki jej stałej 

obecności murawy te są nazywane także mu-

rawami szczotlichowymi. W postaci inicjal-

nej przestrzeń między trawami stanowi nagi 

piach z niewielką liczbą niepozornych gatun-

ków jednorocznych (terofitów), m.in. sporka 
wiosennego Spergula morisonii i chroszcza 
nagołodygowego Teesdalia nudicaulis oraz 

sucholubnych mszaków i porostów, przede 

wszystkim z rodzaju chrobotek Cladonia. 

Pokrycie podłoża przez rośliny naczyniowe 

nie przekracza tutaj 30%. W bardziej zaawan-

sowanych stadiach sukcesji obecne są roze-

tkowe byliny dwuliścienne i sukulenty z ro-

dzaju rozchodnik Sedum, a pokrycie osiąga 

50–60%. Wyłącznie w części północnej i za-

chodniej Polski występują murawy budowane 

przez malutkie, najczęściej około 10 cm wyso-

kości, jednoroczne trawy: wulpię mysi ogon 

Vulpia myurus oraz śmiałkę wczesną Aira 

praecox i szerzej rozprzestrzenioną śmiałkę 
goździkową A. caryophyllea.

Gatunki tej grupy muraw to typowe ro-

śliny pionierskie: wytwarzają bardzo wiele 

nasion, szybko zwiększając liczebność po-

pulacji kolonizują cały dostępny obszar, lecz 

jako konkurencyjnie słabsze, są w krótkim 

czasie eliminowane przez roślinność rozwi-

jającą się w toku naturalnej sukcesji. 

Środkowoeuropejskie murawy 
psammofilne (Festuco-Sedetalia)

Polska leży w centrum zasięgu środkowo-

europejskich muraw psammofilnych, są one 

w naszym kraju bardzo dobrze rozwinięte i sze-

roko rozprzestrzenione. Zasiedlają piaski już 

utrwalone, żyźniejsze i często wilgotniejsze 

od siedlisk muraw pionierskich i są zdecydo-

wanie barwniejsze i florystycznie bogatsze 

od nich. Bardzo często stanowią kolejne sta-

dium sukcesji na piaszczyskach, zastępujące 

pionierskie murawy napiaskowe.

Najczęstsze z tej grupy są w Polsce mu-

rawy związane ze strefą przejściową mię-

dzy obszarem atlantyckim a kontynental-

nym. W większości są to zbiorowiska zwar-

te, pokrywające w zależności od fazy rozwoju 

40–100% podłoża. Głównym gatunkiem jest 

tutaj kostrzewa owcza Festuca ovina oraz 

barwnie kwitnące byliny dwuliścienne, m.in. 

zawciąg pospolity Armeria maritima, od któ-

rego murawy te bywają nazywane murawami 

zawciągowymi, goździk kropkowany Dian-

thus deltoides, pięciornik srebrny Potentil-

la argentea, kocanki piaskowe Helichrysum 

arenaria, często występuje jastrzębiec ko-
smaczek Hieracium pilosella.

Na podłożu piaszczystym, lecz zasado-

wym, wykształcają się murawy wyższe i bo-

gatsze florystycznie. Obecne są w nich gatun-

ki wspólne z murawami kwietnymi: goździk 
kartuzek Diantus carthusianorum, tymotka 
Boehmera Phleum phleoides, szałwia łąko-
wa Salvia pratensis. W strefie wpływu klima-

tu kontynentalnego występują także rośliny 

o subkontynentalym lub kontynentalnym ty-

pie zasięgu: traganek piaskowy Astragalus 

arenarius i kostrzewy: poleska Festuca pole-

sica, piaskowa F. psammophila i in. Ta gru-

pa muraw jest najbardziej zróżnicowana we 

wschodniej części Polski. Bardziej zasadowe 

siedliska obecne są także na wybrzeżu, na 

zapleczu wydm białych, częściowo utrwalo-

nych wydm szarych oraz na klifach nadmor-

skich. Wyspecjalizowane murawy polskiego 

wybrzeża są zubożałe w stosunku do postaci 
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Szczotlicha siwa
Corynephorus canescens
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Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum,
gatunek siedlisk obojętnych i zasadowych
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zachodnioeuropejskich. Gatunki tu rosnące 

często występują w specyficznych podgatun-

kach lub odmianach, np. przelot pospolity 

w podgatunku nadmorskim Anhyllis vulne-

raria subs. maritima czy jasieniec piaskowy 

w odmianie nadbrzeżnej Jasione montana 

var. littoralis. Wyróżnia je także udział psam-

mofitów (gatunków napiaskowych) nadmor-

skich: mikołajka nadmorskiego Eryngium 

maritimum czy honkenii piaskowej Honc-

kenya peploides.

Ciepłolubne murawy naskalne Ciepłolubne murawy naskalne 
(Sedo-ScleranthetaliaSedo-Scleranthetalia)

Zbiorowiska pionierskich muraw naskal-

nych występują na pogórzu i w piętrze regla 

dolnego w Sudetach oraz obecne są na od-

słonięciach skalnych części wyżynnej Pol-

ski. Pierwotnie ich siedliskiem były szcze-

liny, półki i rumosz skalny naturalnych wy-

chodni, gdzie występowały w mozaikowych 

układach ze zbiorowiskami paproci szczeli-

nowych, muraw kserotermicznych, ciepłolub-

nych okrajków i zarośli, zasiedlających gleby 

o różnym stopniu rozwoju. Układy tego typu 

są bardzo stabilne, klimaksowe – głównym 

czynnikiem ograniczającym rozwój roślin-

ności jest dostępność podłoża, warunkowa-

na tempem wietrzenia skały i akumulowania 

materiału w szczelinach i na półkach skal-

nych. Zagrożeniem muraw naskalnych było 

i jest pozyskiwanie materiału skalnego – na-

turalne wychodnie skał są najłatwiej dostęp-

nym źródłem kamienia i wapnia. Ponieważ 

akumulacja gleby na dużych powierzchniach 

wyrobisk jest dużo szybsza niż na niewiel-

kich półkach skalnych, sukcesja roślinności 

także jest szybsza i światłożądne gatunki mu-

rawowe zanikają, zacienione przez krzewy, 

a potem drzewa.

W obrębie muraw naskalnych wyróżnia-

ją się dwie grupy: budowane głównie przez 

terofity (ożanka pierzastosieczna Teucrium 

botrys, skalnica trójpalczasta Saxifraga tri-

dactylites) oraz przez sukulenty (rojownik 
zwyczajny Jovibarba sobolifera oraz roz-
chodniki Sedum, rozwijające się na 

płytkich, silnie szkieletowych i szybko 

wysychających glebach oraz murawy 

ze znacznym udziałem lub dominacją 

traw, przede wszystkim kostrzewy 
bladej Festuca pallens i perłówki 
siedmiogrodzkiej Melica transsy-

lvanica, zajmujące podłoże nieco 

głębsze.

Murawy stepowe i kwietne Murawy stepowe i kwietne 
(klasa (klasa Festuco-BrometeaFestuco-Brometea)

Ciepłolubne murawy o charakterze 

stepowym, nazywane także murawa-

mi kserotermicznymi, niezwykle bo-

gate florystycznie, rozpowszechnione 

są w Europie południowej. W Polsce 

rozwijają się na nasłonecznionych rę-

dzinach i pararędzinach (glebach wy-

kształconych na podłożu zasadowym, 

głównie wapieniach). Zawierają w swoim skła-

dzie wiele efektownych i obecnie zagrożonych 

gatunków roślin, m.in. storczyki, w tym nie-

zwykle ciekawy dwulistnik muszy Ophrys 

insectifera, którego kwiat upodobnił się do 

samicy zapylającego go gatunku błonkówek. 

Ruń jest zwarta, wysoka, udział terofitów i su-

kulentów oraz mszaków i porostów jest w niej 

minimalny, co różni je od obu poprzednich 

typów muraw. Polska jest strefą przejściową, 

gdzie kres zasięgu osiągają murawy ksero-

termiczne wschodnio- (rząd Festucetalia va-

lesiacae) i zachodnioeuropejskie (rząd Bro-

metalia erecti). W efekcie znaczna część wy-

stępujących w Polsce muraw wykształca się 

w postaci zubożałej, a większość gatunków 

związanych z klasą Festuco-Brometea jest 

w różnym stopniu zagrożona.

W Polsce zbiorowiska te mają charakter 

reliktowy (relikty ciepłych interglacjałów za-

chowane na skarpach w dolnej i środkowej 

dolinie Odry i Wisły) lub migrowały z połu-

dnia po ustąpieniu lodowca. Należą do naj-

bardziej zagrożonych zbiorowisk – trwają 

obecnie niejako poza swoim czasem i miej-

scem i bez ludzkiej ingerencji w teraźniej-

szych warunkach klimatycznych zostałyby 

wyparte przez krzewy i ciepłolubne zbioro-

wiska leśne. Utrzymanie ich wymaga ochrony 

czynnej: ekstensywnego użytkowania, najle-

piej wypasu. Próby powstrzymania sukcesji 
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Fragment murawy naskalnej
z rojownikiem pospolitym 

Jovibarba sobolifera
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Dwulistnik muszy
Ophrys insectifera,
posiadający kwiaty 
w kształcie muchy
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przez wypalanie okazały się niewystarczające 

i w wielu przypadkach doprowadziły do nad-

miernego rozrostu kilku zaledwie gatunków, 

m.in. omana wierzbolistnego Inula salicina 

i trzcinnika piaskowego Calamagrostis epi-

geios, a w efekcie do zdominowania roślin-

ności przez jeden gatunek (monotypizacji). 

Dużym zagrożeniem są także próby zagospo-

darowania muraw, powszechnie traktowanych 

jako nieużytki: nawożenie, zaorywanie, za-

lesianie, dzikie składowiska śmieci itd., co 

prowadzi do ich fizycznego zniszczenia lub 

przebudowy składu.

Murawy
kontynentalno-submediterrańskie
(rząd Festucetalia valesiacae)

Kontynentalno-przyśródziemnomorskie 

murawy kserotermiczne występują w Polsce 

południowej i południowo-wschodniej (Niecka 

Nidziańska, Góry Pieprzowe), ponadto ode-

rwane, reliktowe stanowiska mają w dolinach 

środkowej i dolnej Wisły i Odry. Osiągają 

w naszym kraju północny kres zasięgu. Tu 

należą niezwykle efektowne murawy ostni-

cowe, z dużym udziałem wysokich traw z ro-

dzaju ostnica Stipa (ostnica Jana S. Joannis, 

ostnica powabna S. pulcherrima, ostnica 
włosowata S. capillata) i bardzo dużą liczbą 

efektownych bylin dwuliściennych, a także 

wysokie murawy kwietne, niezwykle barw-

ne, których składnikami są m.in. występują-

ce w Polsce na zaledwie kilku stanowiskach 

szyplin jedwabisty Dorycnium germanicum, 

dziewięćsił popłocholistny Carlina onopo-

difolia czy sierpik różnolistny Serratula ly-

copifolia oraz objęte ścisłą ochrona prawną 

miłek wiosenny Adonis vernalis, kosaciec 
bezlistny Iris aphylla, sasanka zwyczajna 
Pulsatilla vulgaris, len włochaty Linum hir-

sutum. Są to jedne z najbogatszych florystycz-

nie zbiorowisk w Polsce.

Murawy
subatlantycko-submedoterrańskie
(Brometalia erecti)

Subatlantycko-przyśródziemnomorskie 

murawy kserotermiczne są rozprzestrzenio-

ne w Europie na południowy zachód od Polski. 

Są to przede wszystkim zbiorowiska eksten-

sywnie użytkowanych pastwisk podgórskich 

i górskich, wykształcające się na podłożu za-

sadowym i niezwykle bogate florystycznie. 

W Polsce dotychczas notowane były tylko 

w Sudetach, gdzie rozwinęły się na glebach 

nawapiennych w paśmie Krowiarek (Masyw 

Śnieżnika) i w obniżeniu Kudowy, na mniej-

szych powierzchniach w Górach i na Pogórzu 

Kaczawskim oraz w specyficznych postaciach 

na glebach naserpentynitowych na Przedgó-

rzu Sudeckim. Ponieważ są to zbiorowiska 

na skraju zasięgu, wykształcają się w postaci 

silnie zubożałej. Zajmują przeważnie niewiel-

kie powierzchnie na skrajach lasów, przydro-

żach i w sąsiedztwie kamieniołomów, jedynie 

w Krowiarkach i okolicach Kudowy obecne są 

na większych obszarach. Budowane są przez 

wysokie trawy, przede wszystkim stokłosę 
wyprostowaną Bromus erectus i strzęplicę 
piramidalną Koeleria pyramidata oraz bardzo 

liczne, barwnie kwitnące byliny, m.in. spar-
cetę siewną Onobrychis viciifolia, ostrożenia 
krótkołodygowego Cirsium acaule, goryczki 
i goryczuszki: krzyżową Gentiana cruciata, 

orzęsioną Gentianella ciliata i Wettsteina 

G. germanica. Z tym typem muraw związane 

są liczne gatunki storczyków, w tym wymarły 

już niestety w Polsce koślaczek stożkowaty 
Anacamptis pyramidalis.

Ochrona muraw ciepłolubnychOchrona muraw ciepłolubnych

Murawy ciepłolubne są tworzone przez ga-

tunki wysoko wyspecjalizowane, więc w przy-

padku jakichkolwiek zmian siedliska słabsze 

konkurencyjnie i ustępujące. Stopień ich za-

grożenia obrazuje to, że w Polskiej Czerwonej 

Księdze Roślin Naczyniowych gatunki cie-

płolubne są trzecią co do liczebności grupą 

siedliskową. Dla ich zachowania w polskim 

krajobrazie konieczna jest ochrona czynna. 

Dotyczy to zarówno muraw, których siedli-

ska człowiek przekształca lub niszczy (psam-

mofilnych i naskalnych), jak i tych, które 

zanikają w wyniku naturalnych procesów 

(murawy stepowe i kwietne). Zbiorowiska 

te są miejscem występowania bardzo róż-

norodnych gatunków roślin, zwierząt, grzy-

bów i mikroorganizmów, których wymarcie 

byłoby dla bioróżnorodności naszego kraju 

wielką stratą.

Szczególnie cenne w skali Europy – i dla-

tego objęte ochroną ustawową jako siedliska 

priorytetowe Natura 2000 – są zbiorowiska 

muraw kserotermicznych z udziałem stor-

czyków (kod 6230) i śródlądowe murawy 

napiaskowe na podłożu zasadowym (6120); 

ponadto siedliskami „naturowymi” są także 

pionierskie murawy naskalne (6110).

DR EWA SZCZĘŚNIAK

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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W związku z zapowiadaną przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego weryfika-
cją Listy projektów indywidualnych Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, niżej podpisani przedstawiciele 
pozarządowych organizacji ekologicznych 
wnoszą o wykreślenie z niej projektowa-
nych spalarni odpadów komunalnych oraz 
realokację środków w kierunku segregacji 
odpadów i ich recyklingu.

UZASA DNI ENI E

NNa przygotowanej przez poprzedni rząd 

Liście projektów indywidualnych Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

umieszczono dziewięć, bardzo kosztownych, 

projektów obejmujących zakłady termicznej 

utylizacji odpadów, o łącznym koszcie ponad 

1 miliarda euro. Są to projekty:

1. Nr 291. Gospodarka odpadami komu-

nalnymi w Łodzi – faza II (115 mln euro);

2. Nr 292. Program gospodarki odpadami 

komunalnymi w Krakowie (150 mln euro);

3. Nr 294. Rozwiązanie problemów go-

spodarki odpadami w Warszawie (148 mln 

euro);

4. Nr 301. Zintegrowany system gospo-

darki odpadami dla aglomeracji białostockiej 

(52 mln euro);

5. Nr 305. System gospodarki odpadami 

dla metropolii trójmiejskiej (150 mln euro);

6. Nr 310. System gospodarki odpadami 

aglomeracji śląskiej – budowa centrum za-

gospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej 

(150 mln euro);

7. Nr 311. System gospodarki odpada-

mi aglomeracji śląskiej – budowa centrum 

zagospodarowania odpadów w Katowicach 

(150 mln euro);

8. Nr 310. System gospodarki odpadami 

dla miasta Poznania (58 mln euro);

9. Nr 324. Utworzenie sprawnego sys-

temu gospodarki odpadami (Szczecin – 80 

mln euro).

PPowyższy program budowy spalarni od-

padów komunalnych budzi nasz zdecydo-

wany sprzeciw gdyż:

1. Program ten pochłonie ponad połowę 

środków dostępnych na duże projekty w za-

kresie gospodarki odpadami – łączny pla-

nowany koszt projektów, uwzględniających 

termiczną utylizację odpadów, to 1053 mln 

euro, spośród 1907 mln euro na wszystkie 

duże projekty w sektorze gospodarki od-

padami komunalnymi (bez rekultywacji 

i ochrony wybrzeża), czyli aż 55%. Jest to 

sprzeczne z ustawową hierarchią postępowa-

nia z odpadami, zgodnie z którą odzysk ter-

miczny powinien stanowić jedną z najmniej 

preferowanych metod postępowania z odpa-

dami. Taka alokacja środków dziwi, biorąc 

pod uwagę niski poziom rozwoju systemów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

i ich recyklingu w Polsce (w 2004 roku je-

dynie 2,5% odpadów komunalnych zostało 

zebranych w sposób selektywny1).

2. Wdrożenie programu budowy spalar-

ni zahamuje rozwój systemów selektywnej 

zbiórki odpadów oraz recyklingu w miastach, 

gdzie przewidziane są te zakłady. Wynika to 

z dwóch przyczyn. Po pierwsze, spalarnie 

odpadów to systemy o niezmiennej przepu-

stowości, co oznacza, że raz wybudowane 

wymagać będą stałego dopływu danej ilości 

odpadów przez następne dekady. W przypad-

ku wielu z powyższych projektów planowane 

jest spalanie większości odpadów wytwarza-

nych w obrębie danego miasta i jego okolic. 

Oznacza to, że rozwijanie recyklingu na tych 

terenach będzie utrudnione, a odpady trafiać 

będą do spalarni. Po drugie, technologia spa-

lania odpadów konkuruje o pewne rodzaje 

STANOWISKO ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
w sprawie programu budowy spalarni odpadów komunalnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Mała kompostownia 
rozwiązuje problem bioodpadów 

pobliskiej zabudowy (Kolding, Dania)

Mała kompostownia 
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odpadów z przemysłem recyklerskim, chodzi 

tu głównie o plastik oraz papier. Tak więc, 

wybudowanie zakładów termicznej utylizacji 

odpadów może skutecznie zahamować recy-

kling plastiku i papieru w obrębie wspomnia-

nych miast i ich okolic.

3. Dziwi więc, dlaczego w ramach funduszy 

unijnych promowane są technologie droższe 

i bardziej szkodliwe dla środowiska, jakim 

jest spalanie, kosztem technologii tańszych 

– recyklingu. Już obecnie przewiduje się2, iż 

w najbliższych latach wystąpi deficyt w za-

kresie ilości odpadów poddawanych recyklin-

gowi, jeśli poziom finansowania selektywnej 

zbiórki i segregacji odpadów nie ulegnie znacz-

nej poprawie. Deficyt ten wyniesie w 2009 

roku, w poszczególnych grupach opakowań 

(w stosunku do wymogów dyrektywy opako-

waniowej i regulacji krajowych): tworzywa 

– 313,1 tys. ton, aluminium – 19,9 tys. ton, 

blacha – 53,7 tys. ton, papier – 86,0 tys. ton, 

szkło – 227,0 tys. ton, materiały naturalne 

– 246,1 tys. ton, czyli łącznie niemal 1 mln 

ton. Postępowanie przed Komisją Europejską 

w sprawie naruszenia przez Polskę postano-

wień wyżej wymienionej dyrektywy zostało 

już wszczęte i w roku 2010 należy spodziewać 

się dotkliwych kar, wynikających z naruszenia 

dyrektyw w sprawie gospodarki odpadami. 

Proponowany kształt Listy nie przybliża Pol-

ski do rozwiązania tego problemu. Przy takim 

ukierunkowaniu środków (spalanie zamiast 

selektywna zbiórka i recykling), Polska nie 

ma szans na wywiązanie się ze zobowiązań 

wynikających z dyrektywy opakowaniowej.

4. Przy takim ukierunkowaniu środków 

(spalanie zamiast znacznie tańszego kompo-

stowania) Polska nie ma również szans na 

wywiązanie się ze zobowiązań wynikają-

cych z dyrektywy składowiskowej (25% re-

dukcji odpadów biodegradowalnych do 2010 

i 50% do 2013). Przyjmując koszt inwesty-

cyjny instalacji do spalania na 600 euro/Mg 

odpadów, za kwotę 1053 mln euro można 

unieszkodliwić 1,8 mln Mg odpadów komu-

nalnych. Przyjmując, że około 50% z tego 

stanowią odpady biodegradowalne, osiągnię-

ta zostanie redukcja rzędu 0,9 mln Mg tych 

odpadów. Tymczasem ilość wytwarzanych 

odpadów ulegających biodegradacji (w tym 

papieru) w 1995 r. wyznaczona została przez 

Ministerstwo Środowiska na poziomie 4,38 

mln Mg, czyli wymagany stopień redukcji to 

2,19 mln Mg odpadów w 2014 r3.

5. Należy zaznaczyć, że spalanie odpadów 

nie jest jedyną opcją postępowania z odpada-

mi, dostępną w Polskich warunkach. Należy 

tu zwrócić uwagę na całą gamę dostępnych 

rozwiązań w zakresie mechanicznego i bio-

logicznego przetwarzania odpadów. Są one 

tańsze, bardziej przyjazne środowisku, mniej 

kontrowersyjne społecznie, a co więcej – bar-

dziej elastyczne i mogą być dostosowywane 

do ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych 

w danych warunkach lokalnych. Oprócz pozy-

skiwania surowców do recyklingu w zakładach 

tych możliwa jest produkcja biogazu, kompo-

stu czy ziemi, która może być stosowana np. 

przy budowie i utrzymaniu dróg, plantacjach 

energetycznych, w leśnictwie, rekultywacji, 

czy utrzymaniu wysypisk śmieci4. Istnieją już 

przykłady polskich miast, które skutecznie 

pracują nad alternatywami do spalania odpa-

dów komunalnych, np. programy gospodarki 

odpadami w Bydgoszczy i Płocku5. Innym 

przykładem jest Wrocław, w którym w naj-

bliższym czasie nie tylko nie planuje się budo-

wy spalarni, ale właśnie rozpoczęto realizację 

sortowni mogącej przerobić 210 tys. ton od-

padów komunalnych – całość wytwarzanych 

przez Wrocław tego typu odpadów6.

6. Projekty budowy spalarni są w znacz-

nej części nieprzygotowane, w szczególności 

nie zostały uwzględnione w planach zagospo-

darowania przestrzennego (np. Kraków, Ka-

towice, Łódź, Poznań, Białystok) lub lokal-

nych planach gospodarki odpadami i budzą 

ogromne kontrowersje społeczne. Przykła-

dowo, w Krakowie doszło już do protestów 

mieszkańców, którzy nie chcą, aby w pobliżu 

ich miejsca zamieszkania powstała spalar-

nia7. Podobnych protestów należy spodzie-

wać się w innych miejscach potencjalnych 

lokalizacji spalarni. W praktyce może oka-

zać się, że realizacja tych projektów będzie 

niemożliwa przed 2013 rokiem, a umiesz-

czenie ich na liście indykatywnej pozbawi 

możliwości finansowania inne, lepiej przy-

gotowane projekty.

7. Należy również zaznaczyć, że ostat-

nia wersja Listy, z dopisanymi spalarniami 

odpadów, została opublikowana w pierwszej 

połowie października, a więc w okresie gdy 

rząd działał już bez kontroli parlamentarnej. 

Powstaje podejrzenie, że działanie to było re-

zultatem nieuczciwego lobbingu firm spalar-

niowych wewnątrz Ministerstwa Środowiska 

lub Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

8. Wszystkie oficjalne plany i scenariusze 

w zakresie gospodarki odpadami, np. Kra-

jowy Plan Gospodarki Odpadami, zakładają 

stały i duży wzrost odpadów komunalnych. 

Tymczasem GUS odnotowuje trend odwrotny 

wynikający zapewne z emigracji zarobkowej. 

Wyjazd za granicę około 2 mln mieszkańców, 

nota bene mających duże potrzeby konsump-

cyjne, powoduje, że należy skorygować plany 

gospodarki odpadami, w tym plany budowy 

spalarni – instalacji wymagających dostarczania 

dużych ilości odpadów przez długi okres.

PPlanowany sposób wydatkowania środków 

UE absolutnie nie gwarantuje osiągnięcia 

zakładanych celów w gospodarce odpadami, 

a wręcz przeciwnie, uniemożliwi je, gdyż po-

chłonie środki, które mogłyby być przezna-

czone na zdecydowanie bardziej efektywne 

metody unieszkodliwiania odpadów – segre-

gację odpadów i recykling oraz kompostowa-

nie, czy zintegrowane systemy mechanicz-

no-biologicznego przetwarzania odpadów. 

Poważne wątpliwości budzi również fakt, 

że projekty z Listy pochłaniają ponad 90% 

środków UE przewidzianych w ramach Prio-

rytetu II – Gospodarka Odpadami i Ochrona 

Powierzchni Ziemi Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, 

że mniej niż 10% środków będzie dostępne 

w trybie konkursowym.

W informacji dla Komisji Ochrony Śro-

dowiska Sejmu RP z lutego 2007 r. Mini-

sterstwo Środowiska słusznie stwierdza, że 

najważniejszymi celami do osiągnięcia w go-

spodarce odpadami komunalnymi są:

– objęcie wszystkich mieszkańców kraju sys-

temem selektywnego zbierania odpadów,

– podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa,

– podniesienie skuteczności selektywnego 

zbierania i transportu odpadów, ze szczegól-

nym uwzględnieniem selektywnego zbierania 

i transportu odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji, odpadów wielkogabary-

towych, odpadów z remontów oraz odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych,
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– intensyfikacja działań w zakresie za-

mykania, rekultywacji lub modernizacji skła-

dowisk odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne, na których są składowane odpa-

dy komunalne,

– wdrażanie nowoczesnych technolo-

gii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

w tym metod termicznego przekształcania 

odpadów zgodnie z zapisami planów gospo-

darki odpadami.

W związku z tym, prosimy o wyjaśnienie 
zasadności podjętych po rozwiązaniu Par-
lamentu decyzji w tej sprawie oraz o zastą-
pienie planowanych zadań związanych z bu-
dową spalarni kompleksowymi systemami 
minimalizacji, selektywnej zbiórki, segrega-
cji, sortowania, kompostowania i recyklingu 
odpadów komunalnych, tak aby działania 
wspierane w ramach listy indykatywnej były 
zgodne z hierarchią postępowania odpada-
mi, przewidzianą przez unijne i krajowe 
prawodawstwo oraz wymienionym stano-
wiskiem Ministerstwa Środowiska.

Zaoszczędzone środki należy przynajmniej 

w części pozostawić poza listą indykatyw-

ną dużych projektów, tak aby fundusze prze-

widziane w ramach Priorytetu II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

dostępne były w większym stopniu w trybie 

konkursowym.

Ponadto z przykrością zauważamy, że 

zapisy Programu Operacyjnego wykluczają 

finansowanie jakichkolwiek projektów mają-

cych na celu zapobieganie powstawaniu od-

padów, mimo że jest to działanie najbardziej 

efektywne i stojące najwyżej w hierarchii za-

lecanych środków. W szczególności z progra-

mu nie można finansować linii do produkcji, 

mycia i napełniania opakowań zwrotnych czy 

automatów do ich skupu.

Powyższe stanowisko zostało podpisane przez Za-

rząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego 12 stycznia 

2008 r., a następnie przekazane pani Elżbiecie Bień-

kowskiej – minister rozwoju regionalnego oraz panu 

Maciejowi Nowickiemu – ministrowi środowiska.

Przypisy
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szawa 2006.
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POLECAMY

N„...Niech mi wolno będzie jeszcze za-
chęcić wszystkich do wnikliwego czytania 
skądinąd trudnego tekstu, choć napisane-
go pięknym językiem, by zrozumieć pro-
pozycję zmiany sensu filozofii i etyki śro-
dowiskowej, ponieważ wraz z niezbędnym 
pojawieniem się nowej jakości „ruchu zie-
lonych” na pewno będzie potrzebna nowa 
jakość naszej świadomości. Lepsza praktyka 
w XXI wieku będzie już tylko jej pochodną, 
niezależnie od jakikolwiek ideologii, religii, 
polityki, kultury i stopnia zaawansowania 
cywilizacyjnego. Misją człowieka jest nie 
tylko przetrwanie, ale stawanie się coraz 
lepszym, także w budowaniu dobra blisko 
siebie i odleglejszego ... mając na uwadze 
naszą kruchą Ziemię i potężny Kosmos. 

Lem powiedział kiedyś, że rozumie Ko-
smos, ale nie chciałby w nim mieszkać, bo 
jest ciemny i zimny. Dla przyszłości Zie-
mian dobrze by było, żeby nasza planeta 
mogła go rozjaśnić i ocieplić, ale żeby to 
nastąpiło, najpierw musi zaistnieć w nas 
ciepło miłości i humanizmu, porządek ak-
sjologiczny serca i umysłu, jak to kiedyś 
pięknie napisał profesor UJ Tadeusz  Sinko. 
Żeby więc doszło do przezwyciężenia glo-
balnych plag XXI wieku i polepszenia co-
dziennego życia milionów ludzi, musi się 
zacząć zmieniać świadomość – jest to wa-
runek konieczny, niezbędny.

Do tej zmiany może się przyczynić – mię-
dzy innymi, ta wartościowa publikacja.”

prof. dr hab. Jan Pawlica

Wydawnictwo „Zielone Brygady”
Kraków 2006
ISBN 978-83-87331-79-5
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OOdpowiedzi na te i inne pytania mogli 

uzyskać uczniowie naszej szkoły pod-

czas „Tygodnia Energetycznego”, który 

miał miejsce w dniach od 14 do 18 stycznia 

2008 r. Wspólnie z koleżanką, Joanną Kolk-

Paruzel – szkolnym koordynatorem Projek-

tu 50/50, zorganizowałyśmy akcję „Energia 

– oszczędzam i uczę oszczędzać”. Każda 

klasa przygotowywała prace konkursowe: 

plakat, rebus z hasłem, piktogram, prezen-

tację multimedialną oraz fraszkę lub wiersz 

na temat oszczędzania energii. Wychowaw-

cy klas motywowali swoich podopiecznych 

do pracy i prowadzili lekcje wychowawcze 

na temat „Jak oszczędzać energię?”. Ucznio-

wie najchętniej pracowali metodą metapla-

nu. Najciekawsze prace zostały wywieszone 

na szkolnych korytarzach, tak aby wszyscy 

mogli je obejrzeć.

Nauczyciele poszczególnych przedmio-

tów też mieli wyznaczone swoje specjalne 

zadania. Na lekcjach religii panie katechetki 

przybliżały postać św. Maksymiliana Marii 

Kolbego – patrona energetyków, zwanego 

również „nowoczesnym świętym”. Lekcja 

przebiegała dwuetapowo. W pierwszej czę-

ści uczniowie zdobywali informacje, które 

wyszukiwali w Internecie i opracowywali 

je na kartach pracy. Następnie na podstawie 

tych wiadomości tworzyli projekty w formie 

plakatu mówiące o życiu i działalności zakon-

nika z Niepokalanowa. Poloniści pomagali 

w tworzeniu „ekologicznych” fraszek. Oka-

zało się, że wśród naszej szkolnej młodzieży 

jest wielu zdolnych poetów, dobrze rozumie-

jących problem oszczędzania energii, czego 

przykładem jest poniższy wierszyk:

Energooszczędność to dobra rada,

lecz nie jest to zabawa.

Kto dziś prądu mniej zużywa,

ten oszczędnym się nazywa.

 Czas oszczędzać w naszym kraju,

 by nam żyło się jak w raju.

 Światło w domu, dobra rzecz,

 każdy chce ją ciągle mieć.

Lecz, niestety, w życiu tak już jest,

że nie każdy może je mieć.

Kto oszczędza prąd, ten go ma,

więc oszczędzaj tak jak ja.

NNauczyciele języka angielskiego i niemiec-

kiego zapoznawali uczniów ze słownictwem 

związanym z oszczędzaniem energii. Następnie 

młodzież tworzyła projekty w danym języku 

i przedstawiała swoje prace w formie plakatu. 

Historycy zaś omawiali rozwój i dzieje oświe-

tlenia – „Od łuczywa do żarówki”. Natomiast 

na lekcjach techniki młodzież zapoznawała 

się ze współczesnymi technikami oświetle-

niowymi, budową żarówki i świetlówki oraz 

Żarówka istniała już w starożytności – czy to możliwe? Jak łatwo zaoszczędzić pieniądze, energię i wodę? A może 

warto byłoby mieć w domu własnego producenta energii – węgorza elektrycznego? Czy kurze odchody mogą być 

przydatne do rozwiązania problemów energetycznych?

LIDIA BUKOWSKA

Tydzień Energetyczny
w Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu

W czasie trwania
„Tygodnia Energetycznego”

tematyce oszczędzania energii
podporządkowane zostały 

zajęcia ze wszystkich przedmiotów

W czasie trwania
„Tygodnia Energetycznego”

tematyce oszczędzania energii
podporządkowane zostały 

zajęcia ze wszystkich przedmiotów
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rodzajami elektrowni. Nauczyciele geografii 

przedstawiali uczniom zalety i wady ener-

getyki wodnej na przykładzie polskich rzek 

i rzeki Nil. Omawiali również źródła energii 

na Ziemi oraz porównywali zużycie energii 

odnawialnej i nieodnawialnej. Na lekcjach 

matematyki były rozwiązywane zadania do-

tyczące oszczędzania wody i energii, m.in. 

uczniowie pomagali obliczyć rodzinie Ko-

walskich, czy oszczędzając wodę i energię, 

będzie mogła odłożyć w ciągu roku wystar-

czającą ilość pieniędzy na zakup komputera. 

Młodzież mogła sama przekonać się, czy jest 

to możliwe. Podczas lekcji fizyki uczniowie 

liczyli zadania, wykorzystując informacje 

dotyczące tradycyjnej żarówki 100 W oraz 

energooszczędnej żarówki 20 W. Obliczali, 

jaką sumę pieniędzy można zaoszczędzić 

używając na co dzień energooszczędnej ża-

rówki zamiast zwykłej. Na biologii zapozna-

no uczniów z naturalnymi „żywymi bateria-

mi” – producentami energii elektrycznej, tj. 

z rybami Ameryki Południowej (węgorz elek-

tryczny, płaszczka). Lekcje informatyki były 

poświęcone projektowaniu i tworzeniu arku-

szy kalkulacyjnych do wcześniej omawianych 

zadań z matematyki i fizyki. W czasie zajęć 

powstawały również prezentacje „Energia – 

oszczędzam i uczę oszczędzać”.

W W czasie trwania Tygodnia Energetyczne-

go na szkolnych korytarzach wywieszono 

prace naszych uczniów. Poszczególne klasy 

zyskały za nie punkty w ramach ligi klas.

Podsumowaniem Tygodnia Energetycz-

nego było wydanie gazetki szkolnej „Głos 4” 

ze specjalną wkładką, dotyczącą omawianej 

akcji. Uczniowie mogli przeczytać i zobaczyć 

efekty swojej pracy – wiersze, rebusy, rysunki. 

Na stronach gazetki podano również sposoby 

oszczędzania energii i wody. Można było do-

wiedzieć się, jak zbudować energooszczędny 

dom, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń 

elektrycznych, dlaczego święty Maksymilian 

Maria Kolbe został patronem energetyków. 

Każdy mógł zapoznać się z ciekawostkami 

energetycznymi, a na koniec wypróbować 

swoje siły, rozwiązując quiz energetyczny. 

W ramach „Projektu 50/50 – bezinwestycyjne 

oszczędzanie energii” powstała także insce-

nizacja teatralna propagująca idee programu. 

Nasze działania opisujemy na stronie interne-

towej http://energiagim4.republika.pl/.

Myślę, że nasi uczniowie nie mają już żad-

nych problemów z odpowiedzią na pytanie: czy 

warto oszczędzać energię i wodę. Zachęcam 

wszystkich nauczycieli do przeprowadzenia 

w swoich szkołach „Tygodnia energetyczne-

go”. Na pewno po takiej akcji wzrośnie świa-

domość oszczędzania energii i wody wśród 

młodzieży, a przy okazji pozyskamy ciekawe 

pomysły na scenariusze lekcji.

MGR LIDIA BUKOWSKA

SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTU 50/50

Uczniowe wyszukują
w Internecie
informacje na temat
świętego z Niepokalanowa –
patrona energetyków

Uczniowe wyszukują
w Internecie
informacje na temat
świętego z Niepokalanowa –
patrona energetyków

Prace uczniów 
prezentowano w ramach ligi klas

Prace uczniów 
prezentowano w ramach ligi klas
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OOszaleliśmy na punkcie jedzenia! Nie ma dnia, nie ma programu, 

by ktoś czegoś nie pichcił na oczach setek telewidzów. Przygotowy-

wane przez specjalistów od kulinariów i różne publiczne osoby dania 

są coraz bardziej wyszukane i udziwniane, a przy tym i wymyślnie 

ozdabiane. Gdy pierwsze tego typu audycje pojawiły się na naszych 

ekranach, śledziłam je z zainteresowaniem. Nauczyły mnie niema-

ło, także jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Od pewnego czasu czuję 

jednak, że się nimi przejadłam. Bywa, że odczuwam wręcz niesmak, 

zwłaszcza gdy potrawy przygotowywane są z drogich, niedostępnych 

telewidzowi składników albo gdy obserwuję jawne nieumiarkowanie 

w jedzeniu i piciu, nie wspominając o marnotrawstwie.

Nie chcę „truć”, że to całe egzotyczne jedzenie jest sprzeczne z ide-

ami ekorozwoju, bo powinniśmy odżywiać się przede wszystkim tym, 

co nasze lokalne, ale... czy tak nie jest? Nie namawiam też nikogo do 

jedzenia wyłącznie ziemniaków i chleba. Z sympatią myślę o królowej 

Bonie, która sprowadziła sporo warzyw, ale już mniej wyrozumiała je-

stem dla handlarzy transportujących do nas nie tylko rozliczne frykasy, 

ale i tony zwyczajnego, codziennego dla innych kultur jedzenia po to, 

by zaspokajać podniebienia snobów, którym się znudził żurek.

ZZ przyjemnością obserwuję więc kilkuletnich kucharzyków z upa-

planymi jajkiem i tartą bułką paluszkami. Cieszy mnie, że uczą się 

robić tradycyjne polskie schabowe, a nie egzotyczną zupę, której składni-

kami są pręciki szafrana, mleko kokosowe lub ostrygowy ocet. Zabawa 

w schabowe może przynieść im dużo korzyści, nie tylko manualnych. 

Może się okazać, że któryś z nich dopiero przy tej pracy się dowie, że 

jajka „produkują” kury, a mleko jest od krowy! Podobne niedouczenie 

w dziedzinie kulinarnego materiałoznawstwa może się zdarzyć nawet 

doświadczonym gospodyniom. Ja na przykład niedawno robiąc zaku-

py, odkryłam „schab od rzeźnika”! Dotąd żyłam w przekonaniu, że 

mięso, które kupuję pod nazwą schab, pochodzi od świni, a tu taka 

niespodzianka! Był też „schab od górala”, ale ten akurat był podwę-

dzony – tylko nie bardzo wiadomo czy świni czy rzeźnikowi.

Wydawać by się mogło, że mając tak łatwy dostęp do kulinarnej 

wiedzy, jakiej dostarcza nam telewizja, przy równoczesnej obfitości 

produktów żywnościowych będących w sprzedaży, karmienie rodziny 

jest tylko sprawą pieniędzy i dobrej woli. Tymczasem jak usłyszałam 

kiedyś w autobusie, jest to jedno z najtrudniejszych zadań dzisiejszych 

gospodyń! W pierwszej chwili tak mnie to poruszyło, że już miałam się 

wtrącić do rozmowy i wytknąć, że „ktoś tu chyba zapomniał o kart-

kach żywnościowych”. Na szczęście się powstrzymałam, bo niepro-

szona staram się nie wtrącać do rozmów, zwłaszcza telefonicznych. 

Po chwili moje poruszenie osłabło do tego stopnia, że z pełnym zro-

zumieniem wsłuchiwałam się w to, jak przyssana do komórki pasażer-

ka dyskutuje z kimś listę zakupów na rodzinną uroczystość. Tak była 

tym zatroskana, że gdy już całkiem nie mogła się zdecydować, którą 

szynkę kupić, żeby nie była „taka wodnista”, zaczęłam jej po prostu 

współczuć. Karmienie rodziny dzisiaj wcale nie jest łatwe.

ZZaczęły mi się przypominać rozterki, jakie sama przeżywam 

w czasie dokonywania zakupów. Najgorsze wiążą się chyba z na-

białem, a zwłaszcza z jajami. Na szczęście zdarza mi się to stosun-

kowo rzadko, bo sąsiadka dostarcza mi jaja od chłopa. Gdy jednak 

muszę je kupić w sklepie, zabiera mi to sporo czasu. Podobno naj-

zdrowsze są jajka od kur zielononóżek. Mój lekarz polecił mi jed-

nak jaja z kwasami Omega 3, przekonując, że są w walce ze złym 

cholesterolem najbardziej skuteczne. Przyjaciółka kupuje tylko jaja 

ściółkowe, ale zawsze sprawdza czy napis na opakowaniu potwier-

dzony jest nadrukiem na skorupce. Przed numerem weterynaryjnym 

producenta i krajem pochodzenia musi być dwójka. To daje gwa-

rancję, że kury które je zniosły, miały chociaż namiastkę swobody, 

a nie siedziały w ciasnych klatkach. Są też jakieś specjalne jaja dla 

seniora, inne dla juniora, a jeszcze inne to biojaja, wybitnie specja-

listyczne jaja zdrowotne, wzbogacone w selen i jod...

Kręcę się więc przy półkach z jajami, wkładam okulary, by wczy-

tać się we wszystkie informacje na opakowaniach, sprawdzić nie tyl-

ko datę ważności, ale w miarę możności wybrać te od producenta, 

który wdrożył do produkcji system HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point), co ma gwarantować, że dokonano analizy 

ryzyka i skontrolowano wszystkie punkty krytyczne, a więc jaja są 

z sanitarnego punktu widzenia w porządku. Gdy w końcu wybrane 

z niemałym trudem jajka są już w lodówce, a ja mam ochotę na ja-

jecznicę, marzę, aby zadzwonił telefon i głosem sąsiadki oznajmił 

„mam jaja od chłopa... ile chcesz?”

DR MARIA KUŹNIARZ

Zapłakane deszczem przedpołudnie. Nie mogąc pracować w ogródku, postanawiam sprawdzić „co tam w telewizji”. 

Zwykle wciskany losowo pilot trafia o tej porze w reklamy albo do sejmu lub jakiejś kuchni. I rzeczywiście... na ekra-

nie uwijają się przedszkolaki i tłuką z rozmachem kawałki mięsa na kotlety. Są bardzo zaangażowane w to, co robią, 

i mają miny co najmniej tak poważne, jak mistrzowie kuchni stołecznych hoteli...

MARIA KUŹNIARZ

Jajecznica



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 44

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



Kwiaty wczesnej Wiosny...
fotografie Krystyna Haladyn


