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Pierwsza strona okładki
Wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris)

fot. Aureliusz Mikłaszewski

1%
Polski Klub Ekologiczny – KRS 0000085480 – posiada status Organizacji Po-

żytku Publicznego (OPP). Klub powstał równolegle z „Solidarnością” i był pierwszą 
w byłej Europie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz 
podejmującą interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, 
Klub prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, czę-
ściowe dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności sympa-
tyków Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz 
ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warun-
ków zamieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację! 

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2008 nie odprowadzamy samodziel-
nie 1% od podatku na konto wybranej OPP – robi to bezpośrednio urząd skarbo-
wy. W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisujemy 
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, na-
tomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
dopisujemy: 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE
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Zawartość skargi do WSA

Skarżący, tj. PKE oraz Komitet Obrony 

Praw Mieszkańców Wałbrzycha, wniosko-

wali o uchylenie w całości zaskarżonej decy-

zji ministra środowiska z dnia 13.10.2005 r., 

wraz z poprzedzającą ją decyzją I instancji 

z dnia 20.04.2005 r., uzupełnioną w dniu 

20.05.2005 r. Zaskarżonej decyzji zarzuco-

no niezgodność z prawem, liczne i znaczące 

naruszenia przepisów postępowania admini-

stracyjnego oraz prawa materialnego.

Zdaniem skarżących, nastąpiło ogranicze-

nie się organu koncesyjnego do jedynie for-

malnego sprawdzenia kompletności wniosku 

koncesyjnego, jakby już samo złożenie takiego 

wniosku było rozstrzygające. Wojewoda nie 

ustosunkował się do argumentów stron skar-

żących i ograniczał prawa stron skarżących, 

co jednak nie wzbudziło zastrzeżeń organu 

odwoławczego. Organy I oraz II instancji nie 

ustosunkowały się do treści dowodów skła-

danych przez skarżących, a nawet zakwestio-

nowały ich istnienie. W sposób znaczący na-

ruszono art. 7 k.p.a. (dokładne wyjaśnienie 

stanu faktycznego) i art. 8 k.p.a. (pogłębianie 

zaufania obywateli).

W opinii skarżących, udzielenie koncesji 

przy tak wielu uchybieniach i wątpliwoś ciach 

nie tylko narusza prawo, ale zupełnie nie od-

powiada współczesnym standardom w tym 

zakresie. Udzielenie koncesji jest w jaskra-

wej sprzeczności z zasadą nr 15 (tzw. zasada 

przezorności) Deklaracji Konferencji Naro-

dów Zjednoczonych w sprawie środowiska 

i rozwoju z dnia 14 czerwca 1992 r. z Rio de 

Janeiro, która jest obecnie przyjęta za pod-

stawę systemu ochrony środowiska w krajach 

Wspólnoty Europejskiej: Wszystkie państwa 

powinny szeroko zastosować zapobiegawcze 

podejście w celu ochrony środowiska, ma-

jąc na uwadze własne możliwości. Tam gdzie 

występują zagrożenia poważnymi lub nieod-

wracalnymi zmianami, brak całkowitej na-

ukowej pewności (w sprawie tych zagrożeń 

i zmian) nie może być powodem opóźniania 

efektywnych działań zapobiegających degra-

dacji środowiska.

Treść skargi na koncesję obejmowała kil-

kanaście zarzutów, z obszernym materiałem 

dowodowym i wykładnią prawa, z których 

najważniejsze przedstawiamy z dużymi skró-

tami. WSA oraz NSA skupiły się tylko na 2–3 

zarzutach, uznając je za wystarczające dla 

uchylenia koncesji. Niestety, nie znamy sta-

nowiska sądów w pozostałych kwestiach.

W toku postępowania zarówno wojewo-

da dolnośląski (geolog wojewódzki, dyrektor 

wydziału środowiska i rolnictwa), jak i Mi-

nisterstwo Środowiska „poszli w zaparte”, 

kierując do WSA pisma procesowe, które 

można streścić jednym zdaniem: wszystko 

było wielokrotnie kontrolowane, jest w naj-

lepszym porządku i w zgodzie z prawem – nie 

było potrzeby dopuszczania żadnych dodat-

kowych dowodów, ani podejmowania dzia-

łań wyjaśniających, bo to tylko niepotrzebnie 

opóźniłoby postępowanie.

Prawo geologiczne i górnicze (GG)
Zdaniem PKE naruszony został art. 18 

ust. 1 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 2 Prawa GG: 

wbrew prawu inwestor nie wykazał, że po-

siada środki do uruchomienia i prawidło-

wego prowadzenia kamieniołomu. Kapitał 

założycielski spółki i udziały to wielkości 

tylko nominalne, niebędące dowodem na 

posiadane środki. Zresztą te kwoty były po-

nad 10-krotnie za małe na uruchomienie ko-

palni, co jednoznacznie wynikało z wniosku 

o udzielenie koncesji. Jako dowód na posiada-

nie wymaganych środków organ koncesyjny 

uznał... promesę jednego z banków, który jest 

„zainteresowany współfinansowaniem inwe-

stycji” (a czy którykolwiek bank komercyjny 

odpowiedziałby inaczej w tak niezobowią-

zującym piśmie?). Oczywiście, ta deklara-

cja nie miała nic wspólnego z określeniem 

zdolności kredytowej inwestora lub umową 

kredytową.

Nastąpiło naruszenie art. 25 ust. 2, skut-

kujące naruszeniem art. 25 ust. 1, art. 20 

ust. 1 pkt 4 oraz art. 41 ust. 3 Prawa GG 

Wyrokiem z 5 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uznał słuszność argumentów 

skarżącej organizacji ekologicznej i uchylił w całości dwie decyzje administracyjne: koncesję na wydobycie melafiru oraz 

decyzję ministra środowiska, który jako organ odwoławczy, podtrzymał tę koncesję. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2008 r. 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną koncesjobiorcy, a zatem uchylenie decyzji jest ostatecz-

ne. Orzecznictwo niezawisłych sądów i tzw. studium przypadku są ważnymi elementami edukacji ekologicznej oraz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Skłoniło to redakcję „Zielonej Planety” do zreferowania okoliczności sprawy.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Chrońmy środowiskoChrońmy środowisko
przed... urzędnikamiprzed... urzędnikami
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i art. 156 §1 pkt. 2) k.p.a.: zdaniem skarżą-

cych organ koncesyjny, pomimo uzyskanego 

uzgodnienia z prezesem Wyższego Urzędu 

Górniczego, wyznaczył granice terenu i ob-

szaru górniczego w sposób niezgodny z pra-

wem, nie mając wymaganych prawem da-

nych. Organ po prostu zastosował ekstrapo-

lację wyników rozpoznania geologicznego 

z trzech otworów zamiast wymaganej pra-

wem interpolacji.

Organ koncesyjny utrzymywał, że nie ma 

konfliktu z terenem Parku Krajobrazowego 

Sudetów Wałbrzyskich, co byłoby prawnie 

zabronione, podczas gdy mapy w miejsco-

wych planach zagospodarowani przestrzennego 

(obowiązujące prawo lokalne) były sprzeczne 

w zakresie przebiegu granicy tego obszaru 

i wskazywały na prawdopodobne wejście ka-

mieniołomu na teren parku; dwa lata później 

wojewoda dolnośląski podjął działania w celu 

skorygowania sprzeczności, co jest przyzna-

niem się do słuszności naszych zarzutów.

Nastąpiło naruszenie art. 26b Prawa geo-

logicznego i górniczego oraz art. 125 Prawa 

ochrony środowiska: w opinii skarżących 

planowana działalność narusza wymagania 

ochrony środowiska, ponieważ nie jest zgodna 

z racjonalną gospodarką złożami oraz unie-

możliwia wykorzystanie nieruchomości zgod-

nie z ich przeznaczeniem. Nie można korzy-

stać z terenów rekreacji i masowych sportów 

(trzy główne wyciągi narciarskie są w odle-

głości 50–200 m od wyrobiska górniczego), 

w miejscu gdzie na terenie górniczym muszą 

być ustawione tablice ostrzegaw cze o zagroże-

niu zdrowia i życia oraz o czasowym zakazie 

przebywania. Skarżący uważają, że budowa 

drugiego wielkiego kamieniołomu...

– tuż obok już istniejącego kamieniołomu 

o degradującym działaniu na krajobraz, przy-

rodę, środowisko oraz infrastrukturę,

– na bezpośrednim zapleczu turystyczno-

rekreacyjnym dużego miasta powiatowego 

(około 5 km od Wałbrzycha),

– na projektowanym terenie europejskiej 

sieci obszarów chronionych Natura 2000,

– w regionie o udokumentowanym po-

tencjale i aspiracjach do rozwoju w kierunku 

agroturystycznym,

– w bezpośrednim sąsiedztwie istniejące-

go parku krajobrazowego i w otoczeniu jego 

głównych punktów widokowych,

...powoduje kumulację w jednym miej-

scu i czasie wielu degradujących oddziaływań 

oraz jest w całkowitej sprzeczności z zasadą 

zrównoważonego rozwoju czy racjonalną go-

spodarką złożami.

Nastąpiło naruszenie art. 53 ust. 2 oraz 

art. 53 ust. 1 Prawa GG: w opinii skarżących 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego (mpzp) dla terenu górniczego sporządzono 

niezgodnie z „trybem określonym odrębnymi 

przepisami”, w szczególności w zakresie za-

pewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz 

ochrony środowiska. Szczególnie bulwersu-

jący jest brak odniesienia się w całym postę-

powaniu z udziałem społeczeństwa do poten-

cjalnego zagrożenia uranowego. Na projek-

towanym terenie górniczym występuje stara, 

zawalona sztolnia uranowa, pozostałość po 

wydobyciu uranu w latach 1950–1953. Duża 

hałda skały odpadowej wskazuje na kilkaset 

metrów chodników, które poprowadzono do-

kładnie w stronę złoża melafiru lub warstw 

podścielających to złoże. Brak jakiejkolwiek 

informacji na ten temat jest przede wszyst-

kim w sprzeczności z Prawem Atomowym, 

art. 6 Konwencji z Aarhus, że nie wspomnieć 

o kodeksie karnym.

Ochrona przyrody
Zdaniem skarżących organ koncesyjny 

oraz organ odwoławczy nie odniosły się do 

faktycznej wartości przyrodniczej, w tym 

do kwalifikowania się obszaru obejmujące-

go ustanowiony teren górniczy do sieci Natura 

2000, i nie podjęły wynikających stąd dzia-

łań ochronnych, czym naruszono art. 6 (2), 

art. 6(3) i art. 6(4) Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG oraz ustalenia Traktatu Wspólnoty 

Europejskiej. Niezależnie, czy uznać Shadow 

List, czy nie, organ koncesyjny posiadał wie-

dzę o wartości przyrodniczej tego obszaru, 

choćby stanowisko Wojewódzkiej Komisji 

Ochrony Przyrody z dnia 03.02.2003 r., ale 

nie zrobił z niej użytku.

Trudno się temu dziwić, skoro Minister-

stwo Środowiska wyraża w piśmie do WSA 

następujące stanowisko (prawie dwa lata po 

wejściu do WE, ponad rok po złożeniu Shadow 

List, w obliczu skarg Komisji Europejskiej 

do ETS na Polskę): Bliżej niesprecyzowane 

zamierzenia, projekty czy plany przyszłych 

rozstrzygnięć w zakresie ochrony środowi-

ska, ochrony przyrody (np. plany objęcia ja-

kiegoś fragmentu terenu poza terenem gór-

niczym ochroną w sieci obszarów NATURA 

2000), dla których nie ma żadnej pewności 

i gwarancji, że zostaną w najbliższej przy-

szłości zrealizowane i czy w ogóle zostaną 

zrealizowane, nie mogły mieć mocy rozstrzy-

gającej w podjęciu decyzji w postępowaniu 

odwoławczym – utrzymującym w mocy de-

cyzję koncesyjną.

Ogłaszamy konkurs: ile razy w tym jednym 

zdaniu główny geolog kraju mija się z prawdą 

i narusza prawo? Odpowiedzi jednocyfrowe 

nie będą w ogóle rozpatrywane. Jako wska-

zówkę można dodać, że wymienienie bra-

ków i opóźnień w zakresie wdrażania ochro-

fo
t.
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Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
teren projektowanego kamieniołomu

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
teren projektowanego kamieniołomu
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ny na obszarach Natura 2000 zajęło ostatnio 

NIK prawie 80 stron, por. www.nik.gov.pl, 

Nr P/07/114, lipiec 2008 r.

Ochrona środowiska
Skarżący podnosili naruszenie art. 47 oraz 

art. 52 ust. 1 i ust. 1b ustawy Prawo ochrony 

środowiska: postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) było wa-

dliwe, a raport OOŚ jest niekompletny, nie-

obiektywny, zaniżający oddziaływania i zu-

pełnie pomijający najistotniejsze problemy 

ekologiczne (transport kruszywa, zagrożenie 

dla siedlisk gatunków chronionych prawem 

unijnym, konflikt z dotychczasową funkcją 

rekreacyjno-sportową przedmiotowego rejo-

nu, opinie społeczne). Raport o oddziaływa-

niu przedsięwzięcia na środowisko nie zawie-

ra wielu istotnych danych lub przedstawia je 

w niewłaściwy sposób, mogący wprowadzić 

w błąd organ decyzyjny i opinię społeczną. 

Dotyczy to w szczególności:

– niewłaściwej charakterystyki całego 

przedsięwzięcia i jego wpływu na warun-

ki życia ludzi,

– braku profesjonalnego opisu elementów 

przyrodniczych środowiska, w tym siedlisk 

i gatunków chronionych (dane przyrodnicze 

czerpano głównie z... encyklopedii, weryfika-

cja terenowa – w zimie, pod śniegiem),

– braku analizy skutków skumulowanych 

(różne emisje nowego kamieniołomu),

– braku analizy skutków skumulowanych 

z sąsiednim kamieniołomem,

– braku analizy oddziaływań pośrednich 

na aglomerację wałbrzyską (transport),

– braku obiektywnego przedstawienia 

opinii społecznej i kompletne niedocenie-

nie możliwych konfliktów społecznych,

– braku bilansu zysków i strat ekonomicz-

nych w skali średnio- i długoterminowej,

– braku wariantów alternatywnych.

Raport nie spełnia wymogów rzetelno-

ści i odpowiedzialności zawodowej ani na-

ukowej.

Jest rzeczą oczywistą, ale nie dla wszyst-

kich urzędów, że zakład przeróbczy kruszy-

wa o wydajności 300 ton/godz., usytuowany 

w odległości 100–150 m od granicy parku 

krajobrazowego, uniemożliwi realizację ce-

lów utworzonego parku (Dz. Urz. Woj. Wałb. 

Nr 34 z dnia 31.12.1998 r.), który powstał dla: 

„stworzenia przybywającym do parku godzi-

wych warunków do wypoczynku, rekreacji, 

rozwijania kompleksowej działalności tury-

stycznej, jak również globalnego programu 

rozwoju tego obszaru pod kątem prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rezerwatowej, leśnej, 

łowieckiej, wodnej”.

W sposób bardzo specyficzny zapewniono 

„udział społeczeństwa” w postępowaniu: in-

westor powołał lokalne stowarzyszenie w Ryb-

nicy Leśnej (ten sam adres, co inwestor), któ-

re oczywiście wsparło inwestycję, a urząd 

skrzętnie to odnotował. Prawie 1000 podpi-

sów turystów na liście protestacyjnej, wyło-

żonej w schronisku „Andrzejówka”, ponad 

450 podpisów protestujących mieszkańców 

Wałbrzycha, kilka manifestacji (z udziałem 

m.in. Olgi Tokarczuk), protesty kilkunastu 

organizacji społecznych, prezydenta i radnych 

z Wałbrzycha, posłów, a nawet ówczesnego 

marszałka województwa czy lista sprzeciwów 

mieszkańców Rybnicy Leśnej (ponad 80% 

mieszkańców) nie zostały uznane przez or-

gan koncesyjny, bo jakoby dotyczyły... inne-

go postępowania – koncesji na rozpoznanie 

złoża, a nie na wydobycie kopaliny i uru-

chomienia kamieniołomu. W świetle przed-

stawionych wyżej danych bulwersujący jest 

wniosek w raporcie OOŚ, że według obec-

nego stanu wiedzy nie ma racjonalnych do-

wodów, że budowa nowego kamieniołomu 

może wywołać konflikty z miejscową lud-

nością. Urząd Wojewódzki i Ministerstwo 

Środowiska też tak uważają.

Raport przewiduje transport samochodo-

wy z projektowanego kamieniołomu o mak-

symalnej intensywności 20–40 pojazdów na 

godzinę (do tego dochodzą kursy powrotne). 

Te prognozy należy zwiększyć o około 100%, 

jeśli uwzględnić łączną produkcję obu zakła-

dów górniczych. W wiosenno-letnim sezonie 

liczby te są z reguły jeszcze większe.

Taki transport przez całą wieś i ulicami 

dużego miasta – co kilkadziesiąt sekund jed-

na ciężarówka – jest kluczowym problemem 

w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Raport wprawdzie porusza ten 

problem w tekście zasadniczym, ale kłopo-

tliwe uwagi zostały „wycięte” w konkluzjach 

końcowych i problem... przestał istnieć. Sądy 

administracyjne trafnie dostrzegły ten zdu-

miewający brak spójności i do bariery trans-

portowej przywiązały dużą wagę. Stała się 

ona osnową obu wyroków.

Była możliwość bezpośred niego skon-

frontowania opinii przy udziale świadków 

i biegłych, ale organ koncesyjny nie dopu-

ścił do rozprawy administracyjnej, pomimo 

złożonego wniosku strony (PKE).

Kodeks postępowania 
administracyjnego

Wymienione wyżej uchybienia są same 

w sobie naruszeniem kodeksu postępowania 

administracyjnego (k.p.a.), w szczególności 

w zakresie objętym art. 7, 8, 75, 76.3, 77, 107. 

Przykładowo, koncesja wojewody dolnoślą-

skiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. zawierała 

Wyciąg Gwarek koło schroniska Andrzejówka
znajduje się w strefie rozrzutu odłamków

Wyciąg Gwarek koło schroniska Andrzejówka
znajduje się w strefie rozrzutu odłamków
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dyskwalifikującą ją wadę, bo nie określiła 

rodzaju i sposobu prowadzenia działalności 

objętej koncesją, co jest bezpośrednio sprzecz-

ne z art. 22 pkt 1 Prawa GG. Zdumiewająca 

sytuacja, gdy koncesja nie określa systemu 

eksploatacji (kopalnia odkrywkowa) i nie 

wspomina ani słowem o użyciu materiału 

wybuchowego! Zastrzeżenia te podniósł 

PKE w odwołaniu do ministra środowiska 

z dnia 04.05.2005 r.

Organ koncesyjny sam uzupełnił (de fac-

to zmienił) swoją wadliwą decyzję w dniu 

20.05.2005 r. traktując ewidentne błędy jak... 

„pomyłkę pisarską”. PKE od początku uczest-

niczył w postępowaniu koncesyjnym i miał 

zagwarantowane wszystkie prawa strony, ale 

został ich pozbawiony przy uzupełnianiu 

(zmienianiu) koncesji, o którym dowiedział 

się dopiero po fakcie. Czy organ administra-

cyjny może wydać decyzję bez staranności 

i z grubymi błędami, a potem uzupełnić ją 

w niejasnych okolicznościach, nawet nie po-

wiadamiając stron w postępowaniu, nie mó-

wiąc już o ich czynnym i skutecznym udziale? 

Potencjalnie stwarzałoby to pole do nadużyć 

i obchodzenia prawa. Nie ma tu znaczenia, 

czy uzupełnienie miało charakter meryto-

ryczny, formalny czy inny, czy zagadnienie 

było wcześniej rozpatrywane i w jakim za-

kresie. Skarżący, jako strony w postępowa-

niu z udziałem społeczeństwa, mieli prawo 

m.in. do społecznej kontroli przestrzegania 

przez organ koncesyjny (i inne strony) proce-

dur postępowania przewidzianych prawem. 

Zdaniem skarżących nastąpiło znaczące 

ograniczenie praw przysługujących stronom 

i znaczące ograniczenie skutecznego udzia-

łu organizacji społecznych w postępowaniu 

z udziałem społeczeństwa.

WSA oraz NSA przychyliły się do zastrze-

żeń PKE i uznały, że wystąpiła nieuprawnio-

na zmiana koncesji, a nie jej sprostowanie, co 

musi skutkować uchyleniem koncesji.

Spośród innych metod dyskryminacji 

organizacji społecznych, uczestniczących 

w postępowa niu na prawach strony, wymie-

nić trzeba również: bezkrytyczne dopuszcza-

nie wszelkich dowodów składanych przez 

koncesjobiorcę, a równocześnie żądanie od 

strony społecznej przedstawienia ekspertyzy 

(na własny koszt oczywiście) zamiast wyja-

śnienia sprawy w ramach przysługującego 

prawa i obowiązków urzędu, odmowa roz-

prawy administracyjnej w celu konfrontacji 

dowodów i świad ków, skwapliwe aprobowa-

nie działań pozorowanych, wykonywanych 

przez koncesjobiorcę.

Tak było z deklarowanym rozwojem funkcji 

turystyczno-sportowej zakupionych działek, 

która szybko stała się funkcją turystyczno-

sportową z możliwością dopuszczenia eksplo-

atacji górniczej, a zaraz potem eksploatacją 

górniczą z możliwym zachowaniem funkcji 

turystyczno-sportowej, a w końcu już tylko 

terenem górniczym. W naszej opinii, plano-

wane tereny dla dzieci („małpi gaj”) w strefie 

rozrzutu odłamków skalnych to raczej szkoła 

przetrwania, a nie plac zabaw.

Tak było również z barierą transportową, 

którą jakoby rozwiązano za pomocą obwod-

nicy Rybnicy Leśnej (3 km nowej szosy wy-

tyczonej w trudnym terenie górskim) i nowej 

bocznicy kolejowa. Obwodnica nie tyle po-

wstała, co miała powstać. Gmina uchwaliła 

przystąpienie do zmiany mpzp (co zajmuje 

kilka minut), sporządzono mapy z wyryso-

waną trasą tej drogi i organowi koncesyjne-

mu to całkiem wystarczyło do udzielenia 

koncesji. Po sporządzeniu oceny oddziały-

wania inwestycji na środowisko (około rok 

po udzieleniu koncesji) okazało się, że owa 

droga spowoduje jeszcze większe straty śro-

dowiskowe, niż sam kamieniołom. Co cie-

kawe, sam wojewoda dolnośląski, czyli or-

gan koncesyjny, tym razem nie uzgodnił tej 

inwestycji. Słusznie więc postąpiła gmina, 

uchwalając odstąpienie od zamiaru budowy 

tej drogi. Tyle tylko, że koncesji to nie cofnęło, 

a organ koncesyjny uznał, że już sam zamiar 

jest udowodnionym faktem, ale nie zaprzątał 

sobie głowy podaniem na to dowodów, wy-

maganych przez art. 107 §3 k.p.a.

WSA oraz NSA z dużą wnikliwością 

przeanalizowały ten aspekt i bariera trans-

portowa okazała się głównym elementem 

rozstrzygnięcia sporu.

Przebieg rozpraw

Sądy administracyjne dokonują kontro-

li działalności administracji publicznej pod 

względem zgodności z prawem materialnym 

i przepisami procesowymi, nie zaś według 

kryteriów odnoszących się do słuszności 

rozstrzygnięć. Zdaniem strony skarżącej 

nie może to oznaczać samoograniczenia się 

sądów do jedynie formalnego sprawdzenia 

kompletności wniosku koncesyjnego, czyli 

do odczytania tytułów na okładkach doku-

mentów i nagłówków pism czy przeliczenia 

załączników. Sądy mają prawo i obowiązek 

zajrzeć, co jest w środku i czy tytuł na okład-

ce jest uprawniony w świetle obowiązujące-

go prawa. Z drugiej też strony, WSA i NSA 

rozstrzygając w granicach danej sprawy, nie 

są związane zarzutami i wnioskami skargi, 

czyli muszą przeanalizować wszystkie aspekty 

poruszone w skardze, a nawet więcej.

Tak też się stało. Po wnikliwej analizie 

zawartości treści raportu OOŚ (raczej tego, 

czego w nim brakowało) WSA uznał, że pro-

blem budowy nowej drogi kwalifikuje się do 

„innych wymagań dotyczących wykonywania 

działalności objętej koncesją, w szczególno-

ści w zakresie bezpieczeństwa powszechne-

go i ochrony środowiska”. Mówiąc krótko, 

obowiązek budowy nowej drogi przed uru-

chomieniem kamieniołomu powinien zostać 

wpisany „na twardo” do koncesji na mocy 

art. 22.4 Prawa GG.

WSA stwierdził w uzasadnieniu do wy-

roku, że naruszenie zasad ogólnych postępo-

wania administracyjnego mogło mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. Dotyczy to: zasa-

dy prawdy obiektywnej, zasady pogłębiania 

zaufania, zasad wysłuchania stron, zbierania 

i oceny dowodów, swobody oceny dowodów, 

uzasadniania decyzji.

W skardze kasacyjnej do NSA inwestor 

zarzucał przede wszystkim przekroczenie ko-

gnicji przez WSA, tj. wejście w zakres me-

rytoryczny sporu i nakładanie dodatkowych 

warunków, wbrew ustawie o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej, zamiast ograniczenia 

się do oceny zgodności koncesji z prawem. 

Stwierdził, że kluczowy w sprawie problem 

transportu został rozwiązany, bo istnieje do-

jazdowa droga publiczna, a „drogi są po to, 

aby po nich jeździć”. Trudno oprzeć się tutaj 

wrażeniu, że wycofano się z wcześniejszych 

deklaracji, a za rozwiązanie problemu uzna-

no... brak jego rozwiązania.

PKE zestawił natomiast terminy: koncesję 

wydano w dniu 20.04.2005 r. (uzupełniono 

20.05.2005 r.), czyli przed wejściem w życie 

w dniu 28.07.2005 r. „dużej” nowelizacji pra-
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wa ochrony środowiska. Organ odwoławczy 

rozpatrywał jednak sprawę 13.10.2005 r., gdy 

ta nowelizacja już obowiązywała. A zatem 

powinien stosować aktualny stan prawny i żą-

dać decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach, a takiej inwestor nie posiada.

NSA utrzymał uchylenie koncesji przez 

WSA, wyrażając pogląd, że w kilku kwestiach 

szczegółowych ma inne zdanie niż WSA, ale 

nie wpływa to na istotę rozstrzygnięcia.

Podsumowanie

1. Grupy społeczne i organizacje ekolo-

giczne często sprzeciwiają się nieprawidłowo 

podjętym decyzjom, ale trzeba mieć świado-

mość, że sprzeciw to dopiero początek długiej 

drogi. W omawianym przypadku czynności 

trwały – jak dotąd – dokładnie 6 lat.

2. Przedstawiony przypadek dowodzi, jak 

wielka jest rola obiektywnej i profesjonalnie 

wykonanej oceny oddziaływania na środowi-

sko. Ocena jest z reguły pisana na zamówie-

nie inwestora, stosownie do obecnego prawa, 

ale nie może być pisana pod jego dyktando. 

Konsekwencje wadliwej OOŚ i stronniczego 

postępowania ponosi m.in. sam inwestor.

3. Nie powinno być tolerancji dla sytu-

acji, gdy urząd ogranicza się tylko do spraw-

dzenia liczby wymaganych dokumentów, nie 

analizując ich treści i wartości dowodowej. 

Tak, jakby już samo pojawienie się inwestora 

w urzędzie i złożenie dokumentów było roz-

strzygające. Angażowanie w te proste czynno-

ści sądu administracyjnego świadczy o mało 

starannym wypełnianiu elementarnych obo-

wiązków przez organy władzy publicznej.

4. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w Pol-

sce władze publiczne różnych szczebli słabo 

rozumieją ustawową rolę organizacji społecz-

nych w postępowaniach dotyczących środo-

wiska. W rozwiniętych demokracjach (kraje 

zachodniej Europy), profesjonalne i zweryfi-

kowane pozarządowe organizacje ekologiczne 

są – w zakresie swojej działalności statutowej 

– niejednokrotnie dofinansowywane ze środ-

ków budżetowych państwa. Ich działalność, 

choćby na zasadzie „adwokata diabła”, jest 

ważnym elementem społeczeństwa obywa-

telskiego i przynosi duże korzyści.

5. Nasze doświadczenia wskazują, że 

dwuinstancyjność organów, będąca podsta-

wą systemu prawnego w Polsce, czasem pozo-

stawia wiele do życzenia. Skargi i odwołania 

organ drugiej instancji przekazuje rutynowo 

do organu zaskarżanego w celu (czy może 

pod pozorem?) wypowiedzenia się, po czym 

przytacza się otrzymaną odpowiedź w cało-

ści jako własne stanowisko. Okazuje się, że 

można być sędzią we własnej sprawie.

6. Decentralizacja władzy i przekazywanie 

jej samorządom są generalnie słuszne, jednak 

chyba powinny mieć jakieś racjonalne granice. 

Nikogo nie urażając, ale w sprawach bardziej 

złożonych gminy mają obecnie małe szanse 

na poradzenie sobie z wyzwaniem w postaci 

decyzji środowiskowych, wydawanych w opar-

ciu o „opasłe” raporty OOŚ i niejednokrotnie 

sprzeczne opinie eksperckie.

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA,

PROF. POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza młodzież szkolną do udziału w konkursie foto-

graficznym nt. roślin inwazyjnych. Tematyka prac obejmuje rośliny inwazyjne, zbliżenia tych roślin, zajmowane siedliska, 

miejsca występowania, charakterystyczne cechy lub warunki, w których się one pojawiły. 

Termin nadsyłania zdjęć – 30 października 2008 r. listem zwykłym pod adresem: PKE OD, 50-345 Wrocław, ul. Czer-

wonego Krzyża 2/4. Prace konkursowe można też dostarczyć osobiście do biura Klubu (adres jak wyżej) – w przypadku 

nieobecności osób w lokalu Klubu, zamknięte koperty można zostawić na portierni. 

Wymogi dla prac konkursowych:

– zdjęcia o formacie 18 x 24 lub 20 x 25 cm na papierze błyszczącym, podpisane na odwrocie godłem (symbolem);

– ilość – do 3 zdjęć;

– w oddzielnej kopercie oznaczonej godłem (symbolem) należy podać: imię i nazwisko autora zdjęć, adres domowy, 

adres szkoły, nazwisko, telefon i e-mail opiekuna (wychowawcy).

Konkurs fotograficzny przeprowadzany jest w ramach projektu pt. „Zagrożenie roślinami inwazyjnymi”. Do udziału 

w konkursie zachęcamy przede wszystkim młodzież, która brała udział w projekcie na temat roślin inwazyjnych w roku 

2007 lub uczestniczy w nim w 2008 oraz jest zainteresowana fotografią artystyczną i dokumentacyjną. Zainteresowani 

konkursem mogą w biurze OD PKE otrzymać broszurę pt. „Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska”. Przypominamy także, że 

w numerze 3/2007 „Zielonej Planety” znajduje się artykuł i kolorowa wkłada, poświęcone roślinom inwazyjnym.

Prace konkursowe oceni jury powołane przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE. Termin ogłoszenia wyników i wrę-

czenia nagród – na seminarium podsumowującym projekt w dniu 14 listopada 2008 r.

Konkurs fotograficzny!
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Berlin wykorzystał organizację Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do poprawy systemu transportowego, której 

fundamentem była wszechstronna promocja zrównoważonych środków transportu. Przeprowadzona akcja „Berlin 

się przesiada” przyniosła efekty – turniej uznano za najlepiej zorganizowany w historii, a po niemieckiej stolicy do 

dzisiaj jeździ się sprawnie i wygodnie!

TOMASZ ZABOROWSKI

Transfe r  doświadczeń Be r l in  – Wroc ław (część I I )

EURO 2012EURO 2012okazją do promocji zrównoważonego transportu

Koordynacja i nadzór ruchu podczas 
mistrzostw

Dla sprawnego przygotowania i przepro-

wadzenia mistrzostw w Berlinie kluczowe 

znaczenie miały prace logistyczno-organi-

zacyjne prowadzone przez sztab operacyjny 

złożony ze wszystkich instytucji odpowie-

dzialnych za transport w mieście. Sztab szyb-

kiego reagowania – złożony z przedstawicieli 

policji, berlińskich firm przewozowych, kolei 

podmiejskiej S-Bahn, Centrali Zarządzania 

Ruchem (VMZ), Straży Pożarnej, komitetu 

organizacyjnego mistrzostw – spotykał się 

codziennie podczas trwania mistrzostw i na 

bieżąco podejmował decyzje odnośnie dzia-

łania całego systemu transportowego miasta. 

Centrala Zarządzania Ruchem, koordynują-

ca ruch drogowy w Berlinie, dostarczała cią-

głych informacji na temat warunków ruchu, 

które następnie przekazywano podróżnym 

za pomocą radia, Internetu, tablic informa-

cyjnych na drogach, w punktach informacyj-

nych na dworcach i lotniskach. Nieustanne 

monitorowanie ruchu umożliwiło kierowanie 

potoków ruchu kibiców w celu jednakowego 

obciążenia dróg, także w nieprzewidzianych 

sytuacjach kryzysowych.

System kierowania ruchem kibiców

Istotnym elementem organizacji ruchu 

podczas rozgrywek był podział masy kibi-

ców na cztery grupy: VIP, dwie grupy kibiców 

przeciwnych drużyn i kibice neutralni. Każ-

dej z grup odpowiadał inny kolor na bilecie, 

który oznaczał także osobną strefę stadionu, 

oraz towarzyszył danej grupie w drodze na 

stadion i na parkingach. System różnokoloro-

wych oznaczeń wskazujących drogę umożliwił 

sprawne przeprowadzenie grup kibiców oraz 

rozdzielenie kibiców dwóch przeciwnych dru-

żyn. Segregacja kibiców miała miejsce już na 

autostradach oraz na stacjach metra i S-Bahnu, 

gdzie za pomocą oznaczeń kierowano ich na 

osobne parkingi, a następnie osobnymi dro-

gami na stadion. Ważnym punktem strategii 

organizacyjnej była lokalizacja stacji metra 

i kolei w pewnym oddaleniu od stadionu tak, 

aby wydłużyć czas dojścia, niezbędny dla roz-

ładowania emocji kibiców. Sprawne poruszanie 

się przyjezdnych umożliwiał jednolity system 

oznaczeń na stadionie, dworcach, drogach, 

ciągach pieszych i w pojazdach komunikacji 

zbiorowej. Rozdano także 1,5 mln specjalnie 

wydanych mapek FanGuide Berlin, zawie-

rających informacje o imprezach rozrywko-

wych, parkingach i komunikacji zbiorowej. 

Na stacjach komunikacji zbiorowej i w mie-

ście pracowało ponadto 2000 wolontariuszy 

FIFA, których w zakresie udzielania pomocy 

w podróżowaniu po mieście przeszkolił Ber-

liński Związek Transportowy (BVG).

Jednolity system oznaczeń na dworcach 
niemieckich (Berlin Zoologischer Garten)

Jednolity system oznaczeń na dworcach 
niemieckich (Berlin Zoologischer Garten)
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Sytuacja transportowa podczas MŚ

Wyniki Berlina w wykorzystaniu zrówno-

ważonych środków transportu były najlepsze 

w całych Niemczech, co nie znaczy, że pozo-

stałe miasta źle przygotowały się do turnie-

ju. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006 

w Niemczech FIFA uznała za najlepiej zorga-

nizowane w historii. Wydatnie przyczynił się 

do tego świetny system transportowy kraju. 

Średnio w Niemczech 70% kibiców korzystało 

ze zrównoważonych środków w celu dotarcia 

na stadion. Komunikacja zbiorowa obsłuży-

ła około 30 mln dodatkowych podróżnych. 

Obszary stadionów były z reguły opróżnione 

w ciągu 90 minut po zakończeniu gry.

Jakie są fundamenty niemieckiego sukcesu 

w obsłudze transportowej mistrzostw? Głów-

nym czynnikiem w tej kwestii był wybór zrów-

noważonych środków transportu jako podstawy 

komunikacyjnej na czas mistrzostw. W pomyśl-

nym wdrożeniu takiej koncepcji transportowej 

kluczową rolę odegrały dwa aspekty: istnienie 

znakomitej infrastruktury technicznej i orga-

nizacyjnej transportu zrównoważonego oraz 

zdecydowane zaangażowanie władz w pro-

mocję obranego modelu komunikacyjnego. 

Do czynnika infrastrukturalno-organizacyj-

nego należy zaliczyć istnienie regionalnych 

związków transportowych, sprawnych sieci 

kolei dalekobieżnych, regionalnych i miej-

skich oraz infrastrukturę ruchu rowerowego. 

Drugi czynnik, który można nazwać politycz-

nym, bazował na przemyślanej i konsekwentnie 

wcielanej polityce transportowej, dzięki której 

uniknięto dysharmonię działań. Poparcie władz 

umożliwiło przeprowadzenie kampanii infor-

macyjnych, uświadamiających korzyści obranej 

polityki transportowej. Tym sposobem organi-

zację mistrzostw wykorzystano do osiągnięcia 

długofalowych celów politycznych – promocji 

transportu zrównoważonego. Także na tym polu 

podjęty wysiłek przyniósł owoce.

Jak jeździ się dziś po Berlinie?

Przed dziesięciu laty zaczęto odwracać trend 

rozwoju ruchu samochodowego w mieście na 

rzecz komunikacji zbiorowej. Dokonano tego 

poprzez duże inwestycje w sieci transportu 

zbiorowego, wśród których jako kluczowe dla 

miasta wymienia się ciągłą rozbudowę metra 

i tramwajów. Dzięki tym działaniom od 2000 

roku zaczęto obserwować spadek udziału ru-

chu samochodowego w komunikacji miejskiej, 

choć wcześniej dominowała tendencja rosną-

ca. W Berlinie liczba samochodów na tysiąc 

mieszkańców, wynosząca 329, jest niższa niż 

we Wrocławiu, gdzie wskaźnik 344 samocho-

dów notowano już w 2001 roku, kiedy dopiero 

rozpoczynał się boom motoryzacyjny ostatnich 

lat. Ważnym aspektem trendu redukcji ruchu 

motorowego jest wzrost udziału transportu ro-

werowego. W 1998 r. (ostatnie kompleksowe 

badania) jego udział w Berlinie wynosił 10% 

ogólnej liczby podróży po mieście. Od tego 

czasu jednak obserwuje się ciągły wzrost licz-

by rowerzystów, co wymiernie przyczynia się 

do rozładowania ulic Berlina, dzięki czemu, 

w tym prawie 3,5-milionowym mieście, nie 

widać uciążliwych korków, a jazda po nim, 

zarówno na rowerze jak i samochodem, to za-

zwyczaj czysta przyjemność.

Transport rowerowy w Berlinie, stanowiący 

obecnie kilkanaście procent ruchu miejskiego, 

jest istotnym i widocznym gołym okiem skład-

nikiem jego komunikacji. 625 km tras rowe-

rowych w postaci wydzielonych dróg i pasów 

rowerowych na jezdniach umożliwia sprawne 

i bezpieczne poruszanie się rowerzystów po 

mieście. Istotne jest przemyślane rozwiązy-

wanie skrzyżowań, uwzględniające potrzeby 

rowerzystów, jak i kultura kierowców, którzy 

uważają na rowerzystów i szanują ich, wie-

dząc, że ich masowa obecność na ulicach jest 

korzystna dla miasta, w tym także dla nich 

samych. W Berlinie nie istnieje powszechny 

we Wrocławiu problem parkowania samocho-

dów na chodnikach – samochody zajmują je-

dynie przeznaczoną dla nich przestrzeń jezd-

ni. Wprowadza się innowacyjne rozwiązania 

organizacyjne, takie jak odrębna, nierzadko 

priorytetowa sygnalizacja dla rowerzystów, 

tudzież ulice rowerowe – wszystko po to, aby 

sieć tras rowerowych uczynić spójną i mak-

symalnie ułatwić poruszanie się rowerem po 

mieście. W obecnym obrazie ruchu rowerowego 

w Berlinie widać pokłosie kampanii „Berlin 

się przesiada” prowadzonej przed MŚ FIFA 

2006. Promocja roweru jako najlepszego środ-

ka transportu w mieście powiodła się, dzięki 

czemu liczba rowerzystów stale wzrasta, wraz 

ze świadomością mieszkańców o wszechstron-

nych korzyściach z tym związanych.

Istotnym elementem organizacyjno-infra-

strukturalnym w dziedzinie transportu zrów-

noważonego jest integracja ruchu rowerowego 

z komunikacją zbiorową. Berlin dysponuje oko-

ło 24,5 tys. miejsc postojowych dla rowerów 

w ramach systemu bike & ride. Świadczy to 

o wadze przykładanej do roli transportu zbio-

rowego jako podstawy obsługi komunikacyjnej 

miasta. Przeznaczanie 75% środków inwesty-

cyjnych budżetu komunikacyjnego na inwesty-

cje w transport zbiorowy przyniosło wymierne 

efekty w postaci rozbudowanej i wydajnej sie-

ci komunikacji zbiorowej aglomeracji berliń-

skiej, w tym: 260 km kolei regionalnej, 243 km 

szybkiej kolei miejskiej S-Bahn, 144 km linii 

metra U-Bahn, 188 km linii tramwajowych, 

Dogodne dla rowerzystów
rozwiązanie skrzyżowania

Dogodne dla rowerzystów
rozwiązanie skrzyżowania
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1220 km linii autobusowych. Ich średnie pręd-

kości użytkowe wynoszą odpowiednio: S-Bahn 

– 39,30 km/h, U-Bahn – 31,1 – km/h, tramwaj 

– 19,21 km/h, autobus – 19,35 km/h.

Wnioski dla Wrocławia

Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego zgodnie 

zaobserwowali trzy fakty, które można uznać za 

wnioski płynące z doświadczeń berlińskich:

– mistrzostw Europy w piłce nożnej nie 

da się obsłużyć transportem indywidualnym; 

istnieje konieczność usprawnienia i rozbudo-

wy sieci transportu zbiorowego jako podsta-

wowej formy komunikacji kibiców;

– transport rowerowy może wymiernie 

przyczynić się do odkorkowania miasta, pod 

warunkiem traktowania go jako równopraw-

nej i istotnej części ruchu drogowego;

– organizację mistrzostw należy wyko-

rzystać do szeroko zakrojonej promocji 

transportu zrównoważonego celem długo-

falowej zmiany nawyków transportowych 

mieszkańców miasta.

Powyższe wnioski można przełożyć na za-

dania inwestycyjne stojące przed organizato-

rami Euro 2012 we Wrocławiu. Za najpilniej-

sze z nich należy uznać przebudowę dworca 

kolejowego jako głównego węzła przesiadko-

wego dla kibiców i mieszkańców, uruchomie-

nie szybkiej kolei aglomeracyjnej, zapewnia-

jącej m.in. komunikację stadionu i lotniska 

z centrum miasta, zapewnienie bezpośrednich 

połączeń kolejowych Wrocławia z Berlinem 

i Pragą oraz budowę spójnej sieci wysokiej 

jakości dróg rowerowych wraz z opracowa-

niem i wdrożeniem kompleksowej polityki 

promocji transportu rowerowego.

Na powyższe wyzwania stojące przed Wro-

cławiem zwracali uwagę fachowcy z Niemiec, 

którzy uznali je za kluczowe dla powodzenia 

organizacji Euro 2012, jak również dla dal-

szego harmonijnego rozwoju miasta. Aktu-

alne priorytety inwestycyjne miasta – budo-

wa autostrad i parkingów przy stadionie oraz 

w śródmieściu – wydają się odbiegać od do-

świadczeń niemieckich. Opinie Niemców są 

zbieżne z wnioskami płynącymi z raportu In-

stytutu Spraw Obywatelskich na temat trans-

portu miejskiego. Stwierdza on bagatelizowa-

nie wagi inwestycji w transport zrównoważony 

w polskich miastach. Autor raportu krytykuje 

brak pasów rowerowych, powodowany chęcią 

uniknięcia zwężania powierzchni dla samo-

chodów, dobrze przemyślanych skrzyżowań, 

zapewniających odpowiednie skanalizowanie 

ruchu rowerowego i realizację dróg rowero-

wych ad hoc, bez spójnego planu. Zauważa 

też niewykorzystany potencjał infrastruktury 

kolejowej w transporcie aglomeracyjnym, któ-

ry świadczy o „zakorzenionej nieumiejętności 

zorganizowania dworca kolejowego jako głów-

nego węzła transportowego w mieście”.

Wycieczka urzędników magistratu i wro-

cławskich organizacji ekologicznych do Berlina 

była świetną okazją do aktualizacji koncepcji 

rozwoju transportu miejskiego w oparciu o naj-

lepsze doświadczenia europejskie. Jak wrocław-

scy urzędnicy wykorzystają berlińską lekcję 

– przekonamy się już za cztery lata.  Pozostaje 

mieć nadzieję, że wysiłki organizacji pozarzą-

dowych w propagowaniu nowoczesnych myśli 

rozwojowych nie pójdą na marne.

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

W wyniku pomyłki przy składzie po-
przedniego numeru „Zielonej Planety” 
pierwsza część tego artykułu ukazała się 
pod błędnym tytułem. Czytelników i Au-
tora serdecznie przepraszamy!

Wykaz literatury do artykułu dostępny 
u Autora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Wprowadzenie

Nie można dopuścić do niedorzecznej 

sytuacji, w której te same rośliny będą przez 

rolników sadzone, a przez przyrodników 

zwalczane. Niezbędne jest uporządkowanie 

listy roślin, dopuszczonych do upraw ener-

getycznych. Wrocławscy naukowcy apelują 

przy tym o wykluczenie z niej gatunków ob-

cego pochodzenia.

Za roślinę energetyczną uważa się każdy 

gatunek cechujący się wysokim przyrostem 

biomasy w relatywnie krótkim czasie – należą 

tu zarówno roczne i wieloletnie rośliny zielne, 

jak też drzewa i krzewy. Jednak do tej pory, 

pod pojęciem rośliny energetycznej rozumiano 

kryjącą się pod bezpieczną nazwą „wierzbę 

energetyczną” (wierzba wiciowa Salix vimi-

nalis). Roślina ta, lub jej mieszańce z innymi 

gatunkami wierzby, jest chętnie uprawiana – 

plantacje tego drzewa można spotkać w całej 

Polsce. Wierzba, jako jeden z dwóch gatunków 

(drugim jest róża wielokwiatowa Rosa mul-

tiflora), posiada dopłatę z funduszy unijnych 

na założenie plantacji, wynoszącą 45 euro 

na każdy hektar uprawy. Jednak ważniejszy 

czynnik, dla którego gatunek będzie wybie-

rany pod uprawę, to ilość biomasy uzyskanej 

z każdego hektara; większy plon przełoży się 

podczas sprzedaży na odpowiednio większe 

pieniądze. Po krótkim przeglądzie wszystkich 

gatunków roślin o obfitym przyroście bioma-

sy, okazuje się, że uprawa wierzby – pomimo 

dopłaty – wcale nie będzie tak opłacalna, jak 

innych gatunków! Jakich? Naukowcy ze śro-

dowisk rolniczych z coraz większą nadzieją 

patrzą na gatunki... obce i inwazyjne! Wy-

bierając te rośliny, polscy rolnicy nie dosta-

ną pieniędzy na założenie plantacji, ale zysk, 

który uzyskają, będzie dużo większy niż gdy-

by uprawiali gatunki rodzime...

Ustawa jest niedoskonała

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwiet-

nia 2004 roku odnosi się do wprowadzania 

do środowiska gatunków obcych w następu-

jący sposób:

Art. 120

1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przy-

rodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku ro-

ślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, a także 

ich form rozwojowych (...)

4. Zakazów, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się 

do wprowadzania i przemieszczania roślin:

1) przy zakładaniu i utrzymywaniu terenu zieleni 

oraz zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień poza lasami 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody;

2) wykorzystywanych w ramach racjonalnej go-

spodarki leśnej i rolnej.

Jak można przeczytać z ustawy, rolnicy 

będą stosować „zadrzewienia poza lasami 

i racjonalną gospodarkę rolną”, zatem za-

kaz pozostanie nienaruszony.

Polskie prawo 
na straży bezprawia

Lista roślin, dopuszczonych do upraw 

energetycznych jest długa i pełna gatunków 

obcych i inwazyjnych. Na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa (www.armir.gov.pl) można znaleźć spis 

roślin, uprawnionych do uzyskania płatności 

do upraw roślin energetycznych. Oprócz gatun-

ków rodzimych, znajdziemy na niej również: 

ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, 

słonecznik bulwiasty (topinambur), rdestowiec 

(rdest) sachaliński, robinię akacjową i sparti-

nę preriową. Wszystkie wymienione rośliny 

należą do grupy gatunków obcych. Szokuje 

zwłaszcza obecność rdestowca sachalińskie-

go i robinii akacjowej, zaliczanych przecież 

do grupy inwazyjnych! Naukowcy uważają 

słonecznik bulwiasty za równie groźny gatu-

nek, który powinien być w Polsce zwalczany 

(por. www.iop.krakow.pl).

Na podstawie wielu opublikowanych 

artykułów, można przedstawić długą listę 

gatunków obcych, które naukowcy związa-

ni ze środowiskiem rolniczym najchętniej 

widzieliby w polskich uprawach. Według 

niektórych źródeł, część z nich jest objęta 

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które mogą zmniejszyć 

emisję CO2 do atmosfery. W tym celu może być również wykorzystana energia pochodząca ze spalania biomasy. 

Lista potencjalnych „kandydatów” na rośliny energetyczne jest długa, jednak dużym zaskoczeniem dla przyrodników 

jest obecność na niej gatunków obcych, mających tendencje inwazyjne.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

e n e r g e t y c z ny m !
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dopłatami bezpośrednimi: miskant olbrzy-

mi Miscanthus x giganteus, miskant chiń-

ski Miscanthus sinensis, palczatka Gerarda 

Andropogon gerardi, proso rózgowe Panicum 

virgatum, rdestowiec ostrokończysty Reyno-

utria japonica, rdestowiec sachaliński Reyno-

utria sachalinensis, robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia, rożniak przerośnięty (sylfla) 

Silphum perfoliatum, słonecznik bulwiasty 

(topinambur) Helianthus tuberosus, spartina 

preriowa Spartina pectinata, szczaw tienszań-

ski Rumex tianschanicus, ślazowiec pensyl-

wański Sida hermaphrodita.

Różne listy roślin objętych dopłatami, za-

wierające gatunki obce i inwazyjne znajdują 

się już w Internecie. Pojawiają się zarówno 

na stronach informacyjnych, jak również na 

stronach dostawców sadzonek i materiału 

siewnego (www.energia.org.pl, www.biodie-

sel.pl, www.biowat.pl). Na niektórych stro-

nach  internetowych wręcz oferuje się pomoc, 

np. w sadzeniu miskanta. Nie można dopuścić 

do uprawy obcych gatunków roślin!

Flora nie obroni się sama!

Aktualnie flora Polski liczy 3554 gatun-

ki, z czego ponad 1/3 to gatunki obce (1017). 

Tendencje inwazyjne wykazuje około 60–80 

gatunków obcych (Tokarska-Guzik 2005).

Można zatem założyć, że co dziesiąta 

roślina obcego pochodzenia dopuszczona 

do uprawy, po wyjściu poza obszar uprawy, 

okaże się kolejnym gatunkiem inwazyjnym, 

wywierającym negatywny wpływ na różno-

rodność gatunkową. Jest duża szansa, że bę-

dzie posiadać także inne cechy, dzięki którym 

będzie powodować wymierne szkody ekono-

miczne (rdestowce i nawłocie), lub zagrożenie 

dla zdrowia człowieka (barszcz Sosnowskie-

go). Czy stać nas na takie ryzyko?

Polak – wcale nie mądry 
po szkodzie

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnow-

skyi, to przykład rośliny, pochopnie wprowa-

dzonej do uprawy w nadziei na otrzymanie 

wysokich plonów. W latach 60. i 70. XX w. 

w ZSRR prowadzono badania mające na celu 

uzyskanie wydajnej rośliny pastewnej. Dar od 

Instytutu Uprawy Roślin im. Wawiłowa w Le-

ningradzie przebadano w wystarczającym stop-

niu, żeby mógł trafić do Polski. Po krótkiej, 

eksperymentalnej uprawie w Zakładzie Roślin 

Pastewnych Instytutu Hodowli i Aklimatyza-

cji Roślin w Krakowie, barszcz Sosnowskiego 

został rozesłany do PGR-ów w całej Polsce. 

Nie dość, że nie sprawdził się jako roślina pa-

stewna (bydło po zjedzeniu kiszonki z barszczu 

Sosnowskiego dostawało biegunki), to szybko 

okazało się, że roślina posiada sok o toksycz-

nych właściwościach – pracownicy zatrudnia-

ni przy zbiorze rośliny skarżyli się na popa-

rzenia, dlatego musieli pracowalć w odzieży 

ochronnej. Uprawy zostały porzucone, w na-

dziei, że roślina sama ustąpi. Barszcz Sosnow-

skiego utrzymał się w miejscach uprawy i za-

czął spontanicznie się rozprzestrzeniać. Tam, 

gdzie występuje, roślina wywiera negatywny 

wpływ na rodzime gatunki. Jego „agresyw-

ne” właściwości zaowocowały nadaniem jej 

statusu rośliny inwazyjnej. O trujących wła-

ściwościach jego soku i olejków eterycznych 

informuje wiele źródeł, jednak wciąż docho-

dzi do dotkliwych poparzeń, występujących 

zwłaszcza u dzieci, często bawiących się ło-

dygami i baldachami tej rośliny.

Skandaliczna jest propozycja naukowców 

z PAN, dotycząca ponownego wykorzystania 

„walorów” barszczu Sosnowskiego – tym razem 

w celach energetycznych (Nalborczyk 2005). 

Nie do końca przemyślane decyzje mogą do-

prowadzić do ponownego obsadzenia pól tru-

jącym barszczem – tym razem w skali całego 

kraju! Czy podobną historię będą miały inne, 

wprowadzane do uprawy energetycznej obce 

gatunki roślin? Czy też posiadają ukryte wła-

ściwości, o których przekonamy się dopiero po 

fakcie ich wprowadzenia do środowiska?

Miskant – jak rdestowiec?

Niektóre gatunki obce posiadają cechy, 

które upodobniają je do poznanych już ga-

tunków inwazyjnych. Najsilniej zaznacza się 

to u miskanta olbrzymiego – niektóre cechy 

jego biologii są identyczne, jak rdestowca 

ostrokończystego – dobrze poznanego ga-

tunku inwazyjnego! Miskant ma podobny 

sposób zakorzeniania się – jego grube kłą-

cze tworzy mocny system korzeniowy, się-

gający do 2,5 metra w głąb ziemi, co sprawia 

że roślina jest praktycznie nie do usunięcia! 

Okres, po którym miskant ustępuje z miej-

sca uprawy, wynosi dopiero 25 lat! Dzieje 

się to wówczas, kiedy wyczerpie się zapas 

składników odżywczych w glebie. W roz-

mnażaniu, miskant olbrzymi wykorzystuje 

wyłącznie wzrost wegetatywny, mimo iż za-

leca się sadzić tylko 1–3 fragmenty kłącza 

na 1 m2, już po pierwszym sezonie wegeta-

cyjnym roślina podwaja plon, a w trzecim 

roku wykazuje maksymalne zwarcie na całej 

powierzchni uprawy (www.kpodr.pl). Taki 

potencjał wzrostowy nie może zostać zigno-

rowany – po ewentualnej ucieczce z miejsca 

uprawy, miskant może okazać się kolejnym 

gatunkiem inwazyjnym. Rdestowiec ostrokoń-

czysty w Europie był introdukowany w 1825 

Rdestowiec nad Bystrzycą
w rejonie Pankowa

Rdestowiec nad Bystrzycą
w rejonie Pankowa
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roku, po raz pierwszy stwierdzono go poza 

uprawą w 1886 roku, a od połowy XX wieku 

obserwuje się gwałtowny wzrost liczby jego 

stanowisk (Tokarska-Guzik 2003). Obecnie 

ma status rośliny inwazyjnej, należy do gru-

py 36 najmniej pożądanych roślin na świecie 

(McGrath 2005), 15 najmniej pożądanych ro-

ślin w Polsce (Mikołuszko 2005) i jest jedną 

z 20 roślin wymagających zwalczania w Eu-

ropie (Sheppard i in. 2006). Podejmując tak 

ważne dla środowiska decyzje, jak uprawa 

obcych gatunków roślin, wynikające z tego 

zagrożenie nie powinno być ignorowane.

Zachęcają rolników

„Uprawa roślin energetycznych powinna 

obejmować jak najwięcej gatunków (!), do-

stosowanych do zróżnicowanych warunków 

glebowo-klimatycznych oraz możliwości 

technicznych rolników (...) Różnorodność 

biologiczna jest najlepszą metodą ograni-

czania niebezpieczeństwa rozprzestrzenia-

nia się chorób i szkodników” (Majtkowski 

2003). Nie dość, że cytowany tekst można 

zrozumieć jako zachętę do uprawy wielu ga-

tunków obcych roślin na cele energetyczne, 

użycie terminu „różnorodność biologiczna”, 

w tym kontekście, jest wyjątkową pomyłką. 

Jest wręcz odwrotnie – wprowadzenie większej 

liczby gatunków obcych, to większa szansa 

na to, że niektóre wykażą tendencje inwazyj-

ne! W konsekwencji to może doprowadzić do 

znacznego zmniejszenia różnorodności wśród 

roślin towarzyszących uprawom i groźnych 

ucieczek poza miejsca uprawy.

W żadnym wypadku nie powinno się 

zachwalać pozornych zalet roślin obcego 

pochodzenia! Właśnie dzięki tym cechom 

osiągnęły sukces, zadomawiając się w na-

szych warunkach klimatycznych. Naukowcy, 

związani ze środowiskiem rolniczym, widzą 

tylko jeden aspekt uprawy – wysokość plo-

nowania. Konsekwencje uprawy niektórych 

gatunków obcych mogą okazać się bardzo 

niekorzystne dla środowiska, jednak są one 

przemilczane. Niektóre „walory” słonecznika 

bulwiastego i rdestowców (gatunków inwa-

zyjnych) przedstawiono poniżej.

Słonecznik bulwiasty:

– „Posiada małe wymagania siedlisko-

we (...) do zalet należy również wysoki po-

tencjał produkcyjny (...) łodygi i liście topi-

namburu są doskonałą karmą dla zwierząt” 

(www.energia.org.pl).

– „Zaletą tego gatunku (zwłaszcza w przy-

padku stanowisk trudnych do uprawy, np. na 

stoku) jest możliwość samoodnawiania się 

plantacji, co eliminuje konieczność corocz-

nych nasadzeń (...) wysokie rośliny topinam-

buru mogą również stanowić doskonałą osło-

nę wysypisk śmieci, tras komunikacyjnych” 

(Bal i in. 2005).

Rdestowce:

– „Ze względu na dużą dynamikę wzro-

stu oraz niewielkie wymagania glebowe, 

rdest japoński i rdest sachaliński zasługują 

na szersze zainteresowanie ze strony genety-

ków i hodowców (...) po pierwszym roku nie 

wymaga pielęgnacji, chwasty ani żadna inna 

roślinność pod nim nie wyrasta” (www.ener-

gia.org.pl).

– „Łatwość uprawy, niski koszt założenia 

plantacji oraz duże zdolności adaptacyjne do 

warunków glebowych, przemawiają za uprawą 

tego gatunku w Polsce” (Kaszak 2006).

– „W przeliczeniu na ciepło użytkowe 

z jednego hektara rdestu możemy uzyskać 

aż 580 GJ, co by wystarczyło dla ogrzewa-

nia przestrzeni odpowiadającej wielkości sze-

ściu średnio wielkich domków rodzinnych” 

(Trost i in. 2000).

– „Jest interesującym gatunkiem pod 

uprawy energetyczne ze względu na wy-

soką efektywność fotosyntetyczną, wysoką 

konkurencyjność, możliwość wzrostu na gle-

bach niskiej jakości, duże rozpowszechnie-

nie, brak szkodników powodujących choro-

by” (Callaghan i in. 1985).

Zachęcające do podjęcia uprawy obcych 

gatunków roślin są również dane, dotyczą-

ce wysokości ich plonowania. Podczas gdy 

plon większości rodzimych roślin wynosi od 

2 (słoma rzepakowa i zbożowa) do 12 (mo-

zga trzcinowata, wierzba i topola) ton suchej 

masy na hektar, plon pochodzący z uprawy 

obcych roślin jest dwa- do kilkakrotnie razy 

wyższy! Źródła podają różne liczby, ale oce-

nia się, że gatunki obce dają biomasę w za-

kresie 15–40 t s.m./ha. Posiadając informacje 

o tak wysokim plonowaniu, rolnik z pewno-

ścią zdecyduje się na uprawę roślin obcego 

pochodzenia...

Tymczasem „niechciane plantacje” gatun-

ków obcych już istnieją! Dlaczego wszyscy za-

chwycają się miskantem, a nikt nie wykazuje 

zainteresowania, rosnącym na brzegu rzeki, 

rdestowcem? Zwłaszcza w dolinach rzecznych 

całej południowej Polski (Zając, Zając 2001), 

całe hektary tego „potencjalnego producenta 

biomasy” leżą odłogiem. Rdestowiec gęsto ro-

śnie wzdłuż linii kolejowych, na przydrożach, 

wkracza również na tereny zabudowane. Dziko 

rosnące rdestowce są sporadycznie zwalczane 

bez wykorzystywania uzyskanej w ten sposób 

biomasy, podczas gdy botanicy od wielu lat 

bezskutecznie apelują o podjęcie zwalczania 

tych roślin nawet w skali regionu.

Można zatem wnioskować, że nie chodzi 

o pozyskiwanie biomasy, lecz głównie o samo 
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zaistnienie upraw obcych gatunków roślin. Stwa-

rza to podejrzenie istnienia potężnego lobby 

finansowego, nakierowanego na uprawy ener-

getyczne, dostarczającego sprzęt i środki do 

uprawy obcych gatunków roślin. Lobby to bę-

dzie zainteresowane wyłącznie zyskiem, a nie 

dbałością o zachowanie naturalnego środowi-

ska i różnorodności biologicznej Polski. To nie 

jest już sytuacja, w której „wygrywają wszy-

scy” (Nalborczyk 2005). Przegrywa przyroda, 

o czym wszyscy zdają się zapominać.

Protest botaników

W 2007 r. prof. dr hab. Jadwiga Anioł-

Kwiatkowska, dr Zygmunt Dajdok i dr Zyg-

munt Kącki z Zakładu Bioróżnorodności 

i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytutu Biolo-

gii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, wy-

stosowali oficjalny protest do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczący uprawy 

roślin obcego pochodzenia, zamieszczonych 

w Załączniku 2 do Rozporządzenia Rolno-

środowiskowego. Sprzeciw był kierowany 

odnośnie obecności na liście następujących 

gatunków: aster amerykański Aster novae-

angliae, nawłoć kanadyjska Solidago gigan-

tea, nawłoć późna Solidago gigantea, niecier-

pek gruczołowaty Impatiens glandulifera, rde-

stowiec ostrokończysty Reynoutria japonica 

i słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus. 

Jak ocenia Międzynarodowa Unia Ochrony 

Przyrody i jej Zasobów (IUCN), gatunki te 

stanowią poważne zagrożenie dla bioróżno-

rodności. Podczas gdy w krajach zachodnich 

zwalczane są dużym nakładem finansowym, 

w Polsce promuje się ich uprawę.

Konsekwencje uprawy roślin 
obcego pochodzenia

Podjęcie uprawy nieprzebadanych w wy-

starczającym stopniu, obcych gatunków ro-

ślin jest faktem niepokojącym. Niektóre ga-

tunki obce, jak ziemniak czy pszenica, nie 

są ekspansywne i tylko sporadycznie można 

je spotkać poza uprawą. Jednak są rośliny, 

takie jak barszcz Sosnowskiego, rdestowce 

i słonecznik bulwiasty, które szybko roz-

przestrzeniają się poza obszar uprawy i sta-

nowią zagrożenie dla rodzimych gatunków 

roślin. Niegdyś uprawiany barszcz Sosnow-

skiego przenika teraz na obszary chronione: 

stwierdzono go w rezerwacie „Gipsowa Góra” 

koło Kietrza (Dubiel, Spałek 1997), rozprze-

strzenia się również przy granicy Parku Naro-

dowego Gór Stołowych (Marek Krukowski, 

informacja ustna). Rdestowce każdego roku 

zwiększają swój areał na brzegach rzek ob-

szarów chronionego krajobrazu, np. w Parku 

Krajobrazowym Gór Opawskich (Małgorzata 

Gębala, informacja ustna) i Parku Krajobra-

zowym „Dolina Bystrzycy” (Śliwiński 2005). 

Gatunki te stanowią duży problem w ochro-

nie przyrody.

Pomijając aspekty środowiskowe, uprawa 

obcych roślin na cele energetyczne z pewno-

ścią spotka się z problemami ekonomicznymi. 

Uprawa roślin, które nie otrzymają dopłaty 

bezpośredniej, będzie bardziej kosztowna. Rol-

nik będzie zmuszony wyłożyć własne pienią-

dze na przygotowanie plantacji, zakup sadzo-

nek i sprzęt do zbioru biomasy, a to niemało! 

Tak ochoczo postulowana uprawa na terenach 

rekultywowanych i nieużytkach (Nalborczyk 

2005) nie będzie opłacalna ze względu na sła-

be plonowanie roślin – uprawy przeniosą się 

zatem na żyzne i świeże gleby, kosztem innych 

upraw. Tutaj istnieje zagrożenie dla zrówno-

ważoności rolnictwa i konkurencyjności dla 

produkcji żywności – ryzyko indywidualnych 

decyzji podejmowanych przez rolników. Ist-

nieje realna możliwość masowego przesta-

wiania się rolników z uprawy zbóż i wypasu 

Porzucona uprawa barszczu Sosnowskiego w Łężycach,
roślina rozprzestrzenia się przy granicy

Parku Narodowego Gór Stołowych

Porzucona uprawa barszczu Sosnowskiego w Łężycach,
roślina rozprzestrzenia się przy granicy
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na łąkach na uprawy obcych roślin energe-

tycznych. Nieznane są również konsekwencje 

wielkowymiarowego rozwoju plantacji ob-

cych roślin (Wiśniewski, Michałowska-Knap 

2008) – mogą nawet skutkować załamaniem 

się całej gałęzi gospodarki.

Właściwy kierunek 
dla upraw energetycznych

W Internecie funkcjonują różne wersje li-

sty roślin, dopuszczonych do uprawy na cele 

energetyczne. Lista powinna zostać ujedno-

licona oraz uporządkowana na drodze kon-

sultacji ze środowiskiem naukowym, lecz nie 

tylko rolniczym! Nie można dopuścić do upra-

wy obcych gatunków roślin, a tym bardziej 

wykazujących tendencje inwazyjne. Jest to 

niezgodne z polskim prawem i powinno być 

egzekwowane.

Uprawa roślin z przeznaczeniem na cele 

energetyczne powinna posiadać akceptację 

społeczną i ocenę oddziaływania na środo-

wisko. Do takich upraw powinno stosować 

się wyłącznie gatunki rodzime, o poznanej 

biologii, jak trzcina pospolita, mozga trzci-

nowata, wierzba i topola (wyłącznie rodzime 

gatunki i odmiany). Pewną wartość energe-

tyczną ma również słoma rzepakowa (Uzar 

2002). Tym samym, spalarnie biomasy po-

winny ukierunkowywać się na drewno odpa-

dowe i słomę, za przykładem PEC w Luba-

niu. Uruchomienie spalarni słomy spotkało 

się z pozytywną reakcją środowisk wiejskich 

(pozbycie się słomy), a brak kosztów trans-

portu i stabilne, lokalne źródło zaopatrzenia 

w ten surowiec jest korzystne dla spalarni 

(Krawczyk 2002).

Uprawa na cele energetyczne wyłącznie 

rodzimych gatunków roślin i rozpoczęcie 

zwalczania gatunków inwazyjnych z wy-

korzystaniem ich biomasy jest najszybszą 

i bezkonfliktową drogą do realizacji zało-

żeń protokołu z Kioto, przy jednoczesnym 

zwiększeniu udziału energii odnawialnej 

w bilansie energetycznym Polski.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Dedykuję ludziom zaangażowanym w ochro-
nę przyrody przed wnikaniem i rozprze-
strzenianiem się gatunków obcych.

Wykaz l it eratu r y

Bal R., Bieranowski J., Budny J., Gutowska A. E., 

Neugebauer M., Piechocki J., Szczukowski S., Paniczko 

S., Szutkiewicz P., Tworkowski J., Zaman A. S., 2005, 

Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źró-

deł energii, Białystok.

Callaghan T. V., Lawson G. J., Scott R., 1985, The 

potential of natural vegetation as a source of biomass 

energy, (w:) Palz W., Coombs J., Hall D. O. (red.), Ener-

gy from biomass, Elsevier Applied Science Publishers, 

London, 109–116.

Dubiel K., Spałek K., 1997, Plan ochrony rezerwa-

tu „Góra Gipsowa” (maszynopis), Opolskie Centrum 

Edukacji Ekolicznej, Opole.

Kaszak M., 2006, Efektywność energetyczna pro-

dukcji nośników energii z biomasy, praca dyplomowa, 

Akad. Tech-Roln., Bydgoszcz.

Krawczyk K., 2002, Możliwości zastosowania 

paliw pochodzenia roślinnego w energetyce – uwa-

runkowania, (w:) Wykorzystanie odnawialnych źró-

deł energii na przykładzie Dolnego Śląska, materiały 

konferencyjne, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dol-

nośląski, Wrocław.

Majtkowski W., 2003, Rośliny energetyczne – prze-

gląd, Czysta Energia, 10.

McGrath S., 2005, Globalny atak obcych, National 

Geographic 3 (66), 82–101.

Mikołuszko W., 2005, Triumfalny pochód obcych, 

National Geographic 3 (66), 102–105.

Nalborczyk E., 2005, Rolnicza energetyka, Aca-

demia 3 (7), 16–19.

Sheppard A. W., Shaw R. H., Sforza E., 2006, 

Top 20 environmental weeds for classical biological 

control in Europe: a review of opportunities, regula-

tions and other barriers to adoption, Weed Research 

46 (2), 93–117.

Śliwiński M., 2005, Wybrane kenofity brze-

gów  Bystrzycy w granicach Parku Krajobrazowego 

 „Dolina Bystrzycy”, praca dyplomowa, Uniwersytet 

Wrocławski.

Tokarska-Guzik B., 2003, The expansion of some 

alien plant species (neophytes) in Poland, (w:) Child L. E., 

Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M., 

Williamson M. (red.), Plant invasions: Ecological Thre-

at and Management Solutions, Backhuys Publishers, 

Leiden, The Netherlands, 147–167.

Tokarska-Guzik B., 2005, The establishment and 

spread of alien plant species (kenophytes) in the flo-

ra of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice.

Trost M., Kužel S., Peterka J., Fotopulos F., 2000, 

Rdest ostrokończysty (Reynoutria) – uciążliwe zielisko 

albo ekologiczna roślina przyszłości, referat wygłoszony 

na konferencji euroregionalnej dotyczącej problematyki 

roślin inwazyjnych, Bedřichov.

Uzar L., 2002, Rzepak jako surowiec dla produk-

cji biopaliwa, (w:) Wykorzystanie odnawialnych źró-

deł energii na przykładzie Dolnego Śląska, materiały 

konferencyjne, PKE OD, Wrocław.

Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., 2008, Moż-

liwości pokrycia części potrzeb energetycznych Polski 

przez energię ze źródeł odnawialnych, (w:) Energetyka 

jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?, materiały 

konferencyjne, PKE OD, Wrocław.

Zając A., Zając M., 2001, Atlas Rozmieszczenia 

Roślin Naczyniowych w Polsce, Pracownia Chorologii 

Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Rdestowce we wsi Krasków –
źródło biomasy, jakie wszędzie pełno

Rdestowce we wsi Krasków –
źródło biomasy, jakie wszędzie pełno

fo
t. M

ic
h
a
ł Ś

liw
iń

sk
i



FORUM EKOLOGICZNE

16 ZIELONA PLANETA 5 (80)/2008

Rozkosz jest jak pszczoła – miodu trochę,

a żądła i boleści wiele.

Piotr Skarga

WW krótkim artykule nie można omówić 

wszystkich aspektów przygotowywa-

nia się pszczół do zimy. W związku z tym, za 

pszczelarzami, przyjmujemy pewną wyraźną 

cezurę czasową, od której ten proces wyraźnie 

nasila się w rodzinie pszczół. Jest to moment 

wypędzania trutni z ula przez robotnice – mó-

wiąc brutalnie, zbędnych już w ulu. W róż-

nych latach moment ten zaczyna się w innym 

okresie – na Nizinie Śląskiej zazwyczaj na 

przełomie czerwca i lipca. W dobrze prowa-

dzonej pasiece (we wszystkich rodzinach znaj-

dują się rozczerwione królowe) pod koniec 

sierpnia w ulach nie ma już trutni.

Drugim aspektem, decydującym o przy-

gotowywaniu się do zimy rodziny pszczelej, 

jest drastyczne zmniejszanie „nieśności” ma-

tek pszczół. Jeżeli w maju królowe znoszą do 

2000 jaj na dobę, w lipcu ta liczba zmniejsza 

się do około 1000, a w sierpniu i we wrześniu 

do kilkuset jaj na dobę (młode królowe wię-

cej, stare znoszą znacznie mniej jaj). Dlaczego 

tak się dzieje? Szybko mija okres wiosenny, 

kiedy w otaczającej nas przyrodzie znajdu-

je się kilkaset gatunków kwitnących roślin, 

latem liczba ta szybko maleje, aby wczesną 

jesienią spaść do kilkunastu gatunków. Za-

tem, na wiosnę pszczoły żyją w nadmiarze 

białkowym w sensie ilościowym i jakościo-

wym. Stopniowo ta komfortowa sytuacja 

zmienia się, pszczoły o tym wiedzą i dają 

zmniejszone ilości mleczka pszczelego dla 

swojej królowej. Średnio pszczoły-robotni-

ce żyją latem tylko 38 dni, co oznacza, że 

w lipcu każdego dnia w rodzinie pszczelej 

umiera 2000 pszczół, a przybywa początko-

wo tylko 1,5 tysiąca, natomiast pod koniec 

lipca – tylko 1000 pszczół. Liczebność ro-

dziny pszczelej znacząco więc maleje, co nie 

jest przypadkowe, ponieważ rzeczą oczywi-

stą jest, że zimą łatwiej wyżywić mniejszą 

liczbę pszczół. Zmniejszanie liczby pszczół 

w rodzinie pszczelej jest istotnym elementem 

przygotowywania się pszczół do zimy.

PPszczoły cały czas pracują. W ramach 

tych prac gromadzą jak najwięcej poży-

wienia w postaci pyłku kwiatowego i nek-

taru. Pyłek jest wysokobiałkową substancją 

łatwo psującą się i aby mógł być w zimie wy-

korzystywany, pszczoły „wynalazły” meto-

dę konserwacji przy pomocy zakiszania go 

(fermentacji mlekowej). Każda porcja pyłku 

złożonego w komórce plastra w postaci ob-

nóża jest starannie przez pszczołę ubijana za 

pomocą... głowy. Pszczoła wielokrotnie ude-

rza porcję pyłku przednią częścią głowy (jak 

gospodynie drewnianym tłuczkiem kapustę). 

Komórka jest napełniana do dwóch trzecich 

wysokości pyłkiem, który, aby nie było kon-

taktu z powietrzem, jest zalewany cienką war-

stwą miodu. W tak zmagazynowanej „beczce” 

Przygotowywanie się pszczół do zimy odbywa się właściwie już od wczesnej wiosny. Instynkt gromadzenia zapasów 

w postaci nektaru i przetwarzania go na miód oraz zbierania pyłku wynika z potrzeby zabezpieczenia odpowiedniej ilości 

zapasów na okres jesienno-zimowy. Dlatego też, ustalenie momentu, kiedy w rodzinie pszczelej kończy się okres „szczę-

śliwej beztroski”, a zaczyna się rzetelne przygotowanie rodziny pszczelej do zimy, jest niemożliwe do rozgraniczenia.

MACIEJ WINIARSKI

PRZYGOTYWANIE SIĘ PSZCZÓŁ DO ZIMY 3
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nektaru dla pszczół
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pyłku zachodzi fermentacja mlekowa, a prze-

tworzona masa nosi nazwę pierzgi i w każdej 

chwili jest możliwe jej otworzenie i spoży-

cie przez pszczoły. Z kolei nektar kwiatowy 

oraz odchody mszyc i czerwców (spadź) jest 

wzbogacany śliną pszczół i zagęszczany, a gdy 

osiąga zawartość wody poniżej 20% – jest za-

sklepiany cieniutką warstewką wosku, który 

do wirowania musi być zdjęty, bo inaczej nie 

wyleci z komórki. Zagęszczony nektar lub 

kropelki spadzi są już miodem. Pszczelarze 

odbierają pszczołom miód, a w zamian kar-

mią je zimą syropem cukrowym. Syrop ten 

jest bardzo dobrze tolerowany przez pszczo-

ły; interesujące jest także to, że pszczołom 

nie służy miód spadziowy.

Wśród pszczół-robotnic istnieje społeczny 

podział pracy wynikający z wieku pszczół. 

Od 1 do 4 dnia życia są one „sprzątaczka-

mi”, 5–7 dzień opiekują się larwami, mię-

dzy 8–12 dniem życia rozwijają się pszczo-

łom gruczoły okołogardzielowe produkujące 

mleczko pszczele, między 13–16 dniem życia 

wypacają woski, z którego budowane są pla-

stry, między 17–20 dniem życia pełnią rolę 

wartowniczek i powyżej 20 dnia życia lecą 

w pole (pszczoły zbieraczki).

Ciekawostką jest przetwarzanie przez 

pszczoły nektaru i spadzi na miód. Nektar 

i krople spadzi są nadmiernie uwodnione 

(niektóre z nich mają prawie 90% wody) 

i w tej postaci nie nadają się do magazyno-

wania (uległyby skiśnięciu). Po przyniesieniu 

do ula porcji nektaru (około 40 mg jednora-

zowo) pszczoły nielotne (młode do 20 dnia 

życia) natychmiast biorą się do pracy. Ro-

botnice posiadają języczek długości 7,5 mm 

(rasa kaukaska posiada języczki nieco dłuż-

sze), który dzięki temu, że jest zwijany przez 

pszczołę tworząc rurkę (jak igła lekarska), 

zasysa nim nektar lub wodę, ale również 

potrafi nim wydalać zawartość wola (wole 

pszczoły spełnia rolę magazynu na pokarmy 

płynne). Ponieważ zakończenie języka jest 

w kształcie malusieńkiej łyżeczki, pszczoła 

wypuszcza na koniec języka malutką kropel-

kę nektaru (około 10 mg) i przez rurkę języ-

ka wdmuchuje do niej powietrze. Tworzy się 

delikatna bańka, która wielokrotnie zwiększa 

powierzchnię parowania tak przetwarzane-

go nektaru. Pszczoła czyni to wielokrotnie, 

dopóki nektar nie uzyska około 82% suchej 

masy, stając się miodem. Wyjątkiem jest miód 

wrzosowy, który posiada nieco wyższa za-

wartość wody (22%).

KKolejną sprawą, którą zajmują się pszczo-

ły, jest uszczelnianie ula. Robią to przy 

pomocy mieszaniny kitu pszczelego i wosku. 

Kit pszczeli (propolis) powstaje z wydzielin 

roślin znajdujących się w formie balsamów 

na pączkach liściowych i kwiatowych różnych 

gatunków roślin. Pszczoły je pracowicie zbie-

rają, mieszają ze śliną i zatykają nim każdą 

szpareczkę ula. Propolis jest naturalnym anty-

biotykiem i pszczoły zdają się o tym wiedzieć, 

bowiem przed każdym użyciem komórki pla-

stra (na czerw lub na gromadzenie zapasów) 

są czyszczone, dezynfekowane (smarowane) 

propolisem i polerowane. Dzięki takim za-

biegom giną szkodliwe bakterie.

Jeżeli późnym latem i wczesną jesienią 

rodzina pszczela jest na tyle liczna, że część 

pszczół nie musi opuszczać ula, to pozostaje 

w nim większość tych pszczół, które mają zi-

mować aż do wiosny. Jednak tylko pozornie 

pszczoły te nic nie robią. Przesiadują one na 

ostatnich ramkach ula oraz wyjadają miód 

i pierzgę. Odżywiają się bardzo obficie, przez 

to w ich ciałach tworzą się liczne ciała tłusz-

czowe, które również są formą magazynowania 

energii na trudne miesiące zimowe. Oczywi-

ście same ciała tłuszczowe nie wystarczą, aby 

pszczoły mogły przezimować; natomiast zna-

cząco poprawiają żywotność pszczół, a w sy-

tuacjach ekstremalnych pozwalają rodzinie 

przeżyć kilka dni. W przeciwnym wypadku 

zjadłaby ona całe zapasy zgromadzone na zimę. 

Rzecz jasna, rodziny słabsze (poniżej 10 tys. 

pszczół) nie mogą sobie pozwolić na luksus 

niepracowania licznej grupy pszczół. W ta-

kiej rodzinie robotnice muszą robić wszystko: 

nosić wodę, lecieć w pole, pielęgnować reszt-

ki czerwiu i przygotowywać swoje ciała do 

zimy. Rzecz jasna czynią to dużo gorzej niż 

pszczoły w silnych rodzinach i to jest jedną 

z podstawowych przyczyn, że zazimowane 

słabe rodziny osypują (giną), zanim doczekają 

zbawczych, ciepłych dni wiosennych.

Pszczelarze, pomagają pszczołom w ten 

sposób, że uzupełniają zapasy węglowodanowe 

(dodają syrop cukrowy) i zmniejszają gniazda 

przez odebranie nadmiaru ramek. Zasada jest 

bardzo prosta: na zimę pozostawia się tylko 

ramki, które są obsiadane przez pszczoły. Dzię-

ki temu zabiegowi, rodzina pszczela zimą ma 

mniejsze straty ciepła. Ponadto, przed samą 

zimą pszczelarz zakłada ocieplenia na gór-

ną powałkę ula – najczęściej są to poduszki 

ocieplające wykonane z różnych materiałów. 

Ostatnie badania wykazały, że takie postę-

powanie nie jest pszczołom potrzebne. Prze-

cież dziko żyjących pszczół nikt nie ociepla, 

a one doskonale zimują. Pszczołom zimno nie 

szkodzi – tylko przeciągi i głód.

Tak przygotowane pszczoły do zimy są 

w stanie przeżyć nawet 7 miesięcy bez po-

trzeby uzupełniania zapasów.

DR INŻ. MACIEJ WINIARSKI
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Wprowadzenie

Te trzy różne grupy roślin łączy podob-

ny schemat cyklu życiowego – pojawiają 

się w nim dwa odrębne pokolenia: sporofit 

– mający podwójny komplet chromosomów 

(diploidalny, 2n) oraz gametofit – funkcjonu-

jący jako odrębna roślina, rozmnażający się 

płciowo, o pojedynczej liczbie chromosomów 

(haploidalny, 1n). Dominującym pokoleniem, 

długotrwałym, zielonym, osiągającym w nie-

których przypadkach duże rozmiary, jest 

sporofit, czyli roślina wytwarzająca spory 

(zarodniki). Są one wytwarzane w zarod-

niach, gdzie komórki macierzyste przecho-

dzą podział redukcyjny (mejozę) i w efekcie 

z jednej komórki powstają cztery zarodniki 

o pojedynczej liczbie chromosomów (1n = 

haploidalne). Spory są produkowane w ol-

brzymich ilościach i roznoszone przez wiatr. 

Z kiełkujących haploidalnych zarodników 

rozwija się drugie pokolenie: haploidalny 

gametofit (roślina wytwarzająca gamety). 

U zdecydowanej większości paprotników 

zarodniki są jednakowe i rozwijają się 

z nich jednakowe gametofity. Wytwarza-

nie zarodników zróżnicowanych wielkością, 

tzn. małych – męskich (mikrospor) i dużych 

– żeńskich (makro spor), z których rozwija-

ją się rozdzielnopłciowe (męskie i żeńskie) 

gametofity, jest bardzo rzadkie – na 300 ro-

dzajów paproci i widłaków tylko 7 ma za-

rodniki zróżnicowane. Gametofity są nie-

wielkie, najczęściej krótko żyjące i poza 

botanikami chyba nikt ich w naturze nie 

dostrzega. Wytwarzają komórki rozrodcze 

(gamety) męskie i żeńskie, z których po za-

płodnieniu rozwija się diploidalny sporofit. 

Początkowo sporofit rozwija się na gameto-

ficie, lecz szybko się uniezależnia i staje się 

odrębną, samożywną rośliną. Gametofity 

noszą w języku polskim nazwę „przedro-

śla”, czyli czegoś, co rośnie przed właści-

wymi roślinami.

Pozycja systematyczna i pokrewieństwo 

widłaków, skrzypów i paproci jest cały czas 

obiektem badań. Do niedawna, opierając się 

na podobieństwie cyklu życiowego, łączo-

no je w jedną wspólną grupę systematycz-

ną: paprotniki (Pteridophyta), lecz obecnie 

wiadomo, że był to błąd. Według ostatnich 

badań wydziela się dwie odrębne grupy: 

wyraźnie odmienne widłakowe oraz – co-

raz częściej łączone razem – skrzypy i pa-

procie. Ponadto skrzypy i paprocie są bli-

żej spokrewnione z roślinami nasiennymi, 

niż z widłakami.

Widłaki oraz skrzypy i paprocie pojawi-
ły się w dewonie, około 400 mln lat 
temu, a szczytowy ich rozwój przypada 
na karbon, kiedy to stanowiły na Ziemi 
dominującą grupę roślin. Tworzyły 
wówczas rozległe zbiorowiska leśne, 
których ślady, odciśnięte w pokładach 
węgla, możemy jeszcze dziś obserwo-
wać. Dominacja ta zakończyła się pod 
koniec ery paleozoicznej wraz z wiel-
kim wymieraniem i postępującą po nim 
ekspansją, lepiej przystosowanych do 
środowiska lądowego, roślin nasien-
nych. Szacuje się, że obecna liczba 
gatunków widłaków, skrzypów i papro-
ci stanowi około 10% liczby gatunków 
z ich szczytowego momentu rozwoju, 
w tym, znaczna część to gatunki za-
grożone i wymierające.

EWA SZCZĘŚNIAK

Widłaki, skrzypy i paprocie –
roślinne dinozaury...

Ściana 
starego 

kamieniołomu
pokryta paprociami

Ściana 
starego 

kamieniołomu
pokryta paprociami

fo
t. E

w
a
 S

zc
zę

ś
n
ia

k



PREZENTACJE

ZIELONA PLANETA 5 (80)/2008 19

Widłakowe

Polska nazwa „widłak” podkreśla specy-

ficzny sposób rozgałęziania pędów i korzeni 

widłaków – dichotomicznie, zawsze na dwa 

równocenne odgałęzienia, czyli widlasto. 

W obrębie tej gromady wyróżnia się trzy 

odrębne jednostki, omówione poniżej.

Widłaki jednakozarodnikowe
Obecnie w naszym kraju występuje 9 ga-

tunków widłaków, do niedawna ujmowanych 

w obrębie jednego rodzaju Lycopodium – 

widłak, a obecnie zaliczanych do 4 rodza-

jów: Lycopodium (2 gatunki), Lycopodiella 

– widłaczek (1), Diphasiastrum – widlicz (5) 

i Huperzia – wroniec (1). Sporofity widłaków 

to niewielkie rośliny, osiągające przeważnie 

10–20 cm wysokości, o płożących się lub 

wzniesionych pędach, gęsto ulistnionych. Wi-

dłaki nie posiadają typowych liści, lecz tzw. 

mikrofile. Są one małe, najczęściej kilkumi-

limetrowe, mogą też być łuskowate, zawsze 

z pojedynczym, nierozgałęzionym nerwem. 

Zarodnie wykształcają się na ich górnej stro-

nie, listki zarodnionośne mogą być zebrane 

w kłos na szczycie pędu (większość naszych 

widłaków) lub mogą pojawiać się na określonej 

partii listków łodygowych (rodzaj Huperzia). 

Zarodniki widłaków są niezwykle drobne 

i produkowane w olbrzymich ilościach. Roz-

wijające się z nich gametofity są obupłciowe, 

bulwkowate, bezzieleniowe i rosną w glebie. 

Ponieważ nie przeprowadzają fotosyntezy, 

muszą mieć inne źródło substancji pokarmo-

wych – ich dostarczycielem są grzyby mi-

koryzujące, zasiedlające zewnętrzną część 

przedrośla. Rozwój gametofitów widłaków 

jest powolny i trwa przeważnie kilka lat. Po 

zapłodnieniu z zygoty rozwija się samożyw-

ny, fotosyntezujący sporofit. Zanim sporofit 

urośnie na tyle, by być zdolnym do produkcji 

zarodników, mijają kolejne lata. Cykl życio-

wy widłaków jest bardzo długi, od wykieł-

kowania zarodnika do wytworzenia zarodni-

ków przez młody sporofit może minąć nawet 

ćwierć wieku. Co prawda sporofity widłaków 

są długowieczne, ale niezwykle wrażliwe na 

wszelkie zmiany siedliskowe. Obecnie więk-

szość widłakowych jest w różnym stopniu 

zagrożona. Wszystkie widłaki objęte zostały 

w Polsce ścisłą ochroną prawną, nie można 

ich niszczyć, zrywać, nie można też pobie-

rać żadnych fragmentów tych roślin. Pełna 

ochrona jest istotna, ponieważ do niedawna 

rośliny te były użytkowane przez człowie-

ka. Najcenniejszą ich częścią były zarodniki 

– niezwykle lekkie, drobniutkie, w dotyku 

delikatne jak talk lub puder, do tego mają-

ce własności bakteriostatyczne. Zarodniki 

były używane jako osuszająca zasypka na 

rany. Miały znaczenie także w przemyśle: 

ze względu na ich jednorodność napylano 

nimi formy odlewnicze. Ponadto, setki lat 

temu używane były przez wróżki, czarow-

nice, magików i przedstawicieli podobnych 

profesji, do uzyskiwania efektu raptowne-

go płomienia w powietrzu. Drobne, mają-

ce dużą zawartość oleju, zapalały się wy-

buchowo, dając bardzo jasne, ostre światło. 

Tę ich własność wykorzystywano w czasach 

nam bardziej współczesnych do produkcji 

sztucznych ogni oraz w początkach fotografii 

jako domieszki do magnezji w pierwszych, 

„wybuchowych” lampach fotograficznych. 

W XIX wieku zbiory zarodników z Borów 

Dolnośląskich liczono w dziesiątkach i set-

kach kilogramów rocznie. Użytkowane były 

także pędy widłaków, m.in. do strojenia chat 

i koszyczków ze święconką. Obecnie w wie-

lu krajach są cennymi roślinami leczniczy-

mi, np. w Chinach uprawia się przedstawi-

cieli rodzaju Huperzia, których własności 

lecznicze są obiektem intensywnych badań 

–  hupercyna może stać się cennym lekiem, 

m.in. na chorobę Alzheimera.

Widliczki
Jest to bardzo różnorodna grupa, obejmu-

jąca około 700 gatunków, rosnących głów-

nie w krajach tropikalnych. Są to płożące lub 

wznoszące się rośliny o pojedynczych, łusko-

watych liściach z dodatkowym języczkiem. 

Wytwarzają wzniesione kłosy zarodniono-

śne, gdzie wykształcają się makrosporangia 

z 4 zarodnikami żeńskimi oraz mikrosporan-

gia z licznymi zarodnikami męskimi. W Pol-

sce notowane były dwa gatunki widliczek: 

widliczka szwajcarska Selaginella helve-

tica o charakterystycznie grzbietobrzusznie 

spłaszczonych pędach, obecnie uznawana za 

wymarłą, oraz górski gatunek – widliczka 
ostrozębna Selaginella selaginoides, nadal 

częsty np. w Tatrach, lecz w Sudetach zagro-

żony wymarciem. Widliczki objęte są w na-

szym kraju ścisłą ochroną prawną.

Porybliny (Widłaki różnozarodnikowe)
Łącznie obejmują one około 130–150 

gatunków, z czego w Polsce występują zale-

dwie dwa: poryblin jeziorny Isoëtes lacu-

stris (Polska północna i oderwane stanowisko 

w Karkonoszach) i poryblin kolczasty Iso-

ëtes echinospora (wyłącznie Polska północ-

na, zaledwie 8 stanowisk). Niewątpliwie po-

rybliny są najdziwniejszą grupą roślin wśród 

widłakowych. Są to rośliny ewolucyjnie stare, 

o bardzo specyficznej budowie: łodyga jest 

silnie skrócona, bulwiasta, z niej wyrastają 

dichotomicznie rozgałęziające się korzenie 

oraz sztywne, wzniesione, szydłowate liście. 

Są różnozarodnikowe: starsze, zewnętrzne 

liście wytwarzają u nasady makrosporangia 

(zarodnie duże) z makrosporami, z których 

rozwijają się gametofity żeńskie, a młodsze 

liście, bardziej wewnętrzne, wytwarzają mikro-

sporangia (zarodnie małe), produkujące mi-

krospory, z których powstają gametofity mę-

skie. Porybliny są roślinami wodnymi, rosną-

cymi w zbiornikach oligotroficznych (skąpo-

żywnych) o bardzo dużej przejrzystości wody. 

Ponieważ bardzo czyste jeziora oligotroficzne 

stają się coraz rzadsze, zanikają także pory-

bliny. Obecnie oba gatunki są objęte w Polsce 

ścisłą ochroną prawną, poryblin kolczasty ma 

ponadto ustawowo tworzoną strefę ochronną, 

obejmującą cały zbiornik, w którym gatunek 

występuje. Oba są zagrożone i znalazły się 

w polskiej Czerwonej Księdze.

Skrzypowe

Wszyscy, żyjący w naszych czasach, przed-

stawiciele skrzypowych należą do jednego ro-

dzaju Equisetum, czyli skrzypowe. Obecnie 

jest to 15 gatunków, wszystkie są roślinami 

zielnymi, z których największy, rosnący w tro-

pikalnej części Ameryk E. myriochaetum, 

osiąga wysokość 8 m. Drzewiaste skrzypo-

we (kalamity), osiągające do 30 m wysoko-

ści i tworzące na Ziemi w karbonie formacje 

leśne, należą już całkowicie do przeszłości. 

Sporofity skrzypów mają bardzo charak-

terystyczną budowę: składają się z węzłów 

i międzywęźli. W części podziemnej z wę-

złów wyrastają korzenie, w części nadziem-
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nej okółkowo wyrastają odgałęzienia boczne 

i silnie zredukowane liście. Nadaje im to spe-

cyficzny, „choinkowaty” wygląd. Fotosyntezę 

przeprowadzają pędy, a zredukowane liście, 

zrośnięte w tzw. pochewkę, jedynie osłaniają 

węzły. Zarodnie wykształcają się na spodniej 

stronie tarczkowatych liści zarodnionośnych, 

a te zebrane są w kłosy, wykształcające się na 

szczytach pędów. Kłosy mogą być wytwarzane 

na pozbawionych chlorofilu pędach wiosen-

nych, służących jedynie do produkcji zarod-

ników, jak ma to miejsce u skrzypa polnego, 

a zielone pędy fotosyntezujące pojawiają się 

później, mogą pojawiać się na pędach bez-

zieleniowych, które po wysypaniu zarodni-

ków zazieleniają się i podejmują fotosyntezę 

(skrzyp leśny), lub mogą się wykształcać na 

normalnych, zielonych pędach (np. skrzyp 
błotny). Zarodniki skrzypów mają tzw. ela-

tery (haptery), tj. taśmy występujące po dwie 

na zarodniku, skrzyżowane, a w stanie wil-

gotnym ciasno go owijające. Po wyschnięciu 

elatery zaczynają się rozkręcać, rozpychając 

masę zarodników, a jednocześnie powodu-

ją sczepianie się zarodników i rozsiewanie 

po kilka. Jest to istotne, ponieważ gameto-

fity skrzypów mogą być rozdzielnopłciowe 

i rozsiewanie po kilka zwiększa szansę po-

jawienia się obok siebie roślin o odmiennej 

płci, a co za tym idzie – możliwości zapłod-

nienia. Przedrośla skrzypów są malutkie, ta-

śmowate i zielone.

Polska nazwa „skrzyp” pochodzi od skrzy-

pienia zgniatanych pędów, powodowanego 

dużą zawartością krzemionki – z tego po-

wodu skrzypy były używane do polerowania 

metalowych naczyń, a do dnia dzisiejszego są 

m.in. ważnym źródłem łatwo przyswajalnych 

związków krzemu, używanym w farmako-

logii. W naszym kraju w naturze występuje 

9 gatunków skrzypów, w tym dwa objęte są 

ścisłą ochroną prawną: skrzyp pstry Equise-

tum variegatum i skrzyp olbrzymi E. maxi-

mum, osiągający wysokość ponad 2 metrów. 

Jedynym gatunkiem, który jest obecnie w eks-

pansji i zasiedla bardzo różnorodne siedliska, 

w tym także silnie przekształcone i zniszczone 

przez człowieka, jest skrzyp polny.

Paprociowe

Paprocie, najbardziej efektowne i rzucające 

się w oczy rośliny z omawianej grupy, były 

dla naszych przodków roślinami niezwykły-

mi i zagadkowymi. Przez bardzo długi czas 

ludzie byli całkowicie zależni od natury. Jej 

znajomość i zdolność przewidywania nastę-

pujących po sobie zmian, mogły decydować 

o przetrwaniu człowieka. Z obserwacji wyni-

kało, że, aby pojawiły się nowe rośliny, ko-

nieczne są kwiaty i nasiona. Mimo starań, 

ani jednych, ani drugich nie udało się zaob-

serwować na paprociach, a mimo to, w jakiś 

sposób pojawiały się nowe, małe roślinki. To 

spowodowało, że paprocie w bardzo wielu 

kulturach zostały uznane za rośliny magiczne. 

Ponieważ zgodnie z doświadczeniem, kwia-

ty i nasiona musiały istnieć, przyjęto więc, 

że istnieją. Ale ponieważ nikt nigdy ich nie 

widział, uznano, że pojawiają się w wyjąt-

kowych okolicznościach – w najkrótszą noc 

roku. Odnalezienie kwiatu paproci dawało 

znalazcy bogactwo, siłę, mądrość, ale że zdo-

bycie takich niezasłużonych dóbr było nie-

wychowawcze, wszystkie opowieści o zna-

lazcach kwiatu paproci mają wspólny, nie-

wesoły koniec – znalazca tracił wszystko, co 

dostał, a nawet więcej. Kwestia nasion paproci 

jest jeszcze ciekawsza – uznano, że muszą 

istnieć, bo pojawiają się nowe rośliny. Ale 

jednak nikt ich nie widział, to logiczne roz-

wiązanie nasuwało się tylko jedno –  nasiona 

są niewidzialne. Dodatkowo uznano, że sko-

ro zarodniki same są niewidzialne, to będą 

dawały niewidzialność posiadaczowi. Pięk-

ny dowód wiary w tę niezwykłą moc można 

odnaleźć w dramacie Szekspira „Henryk IV”. 

W XVII w. zastanawiano się nad naturą tzw. 

paprociowego pyłu, wytwarzanego przez li-

ście paproci. Jednak nawet wielkiemu Lin-

neuszowi nie udało się wyjaśnić jego natury. 

Rolę paprociowego pyłu oraz cykl życiowy 

paproci poznano dopiero na przełomie XVIII 

i XIX wieku. Obecnie wiemy, że niezwykle 

drobne zarodniki (wcześniej znane jako pa-

prociowy pył), wytwarzane są w olbrzymich 

ilościach w zarodniach (przeciętny liść ne-
recznicy krótkoostnej Dryopteris carthu-

siana o długości około 60 cm wytwarza po-

nad 7  300  000 zarodników) i transportowane 

przez wiatr na bardzo duże, sięgające tysięcy 

kilometrów, odległości. Z nich rozwijają się 

malutkie gametofity, przeważnie wielkości 

kilku, kilkunastu milimetrów, a na nich po 

zapłodnieniu rozwija się pokolenie diploidal-

ne, dużo większe i długotrwałe – to są wła-

śnie te piękne paprocie, które znamy z lasów, 

wilgotnych łąk czy kwiaciarni. U większości 

paproci oba pokolenia są samożywne i zielo-

ne. Podział systematyczny i pokrewieństwo 

różnych grup są nadal obiektem badań; w pol-

skiej florze występują 53 gatunki.

Nasięźrzałowe
Są to rośliny niezwykłe, o budowie game-

tofitów i sporofitów odmiennej od pozostałych 

paproci. Sporofity zbudowane są z podziem-

nego kłącza, które co roku wydaje z wierz-

chołka wzrostu tylko jeden liść, podzielony 

na dwie części: asymilującą i zarodnionośną. 

Nasieźrzał pospolity
Ophioglossum vulgatum

Nasieźrzał pospolity
Ophioglossum vulgatum
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U rodzaju podejźrzon Botrychium obie czę-

ści są pierzasto podzielone, u nasięźrzałów 

Ophioglossum obie części są niepodzielone. 

System korzeniowy jest słabo rozwinięty, wspo-

magany przez grzyby mikoryzowe. W stosun-

kowo dużych zarodniach (do 3 mm średnicy) 

powstają jednakowe zarodniki, a z nich roz-

wijają się gametofity. Przedrośla nasięźrzało-

wych mają strukturę osiową, ze szczytowym 

merystemem oraz sporadycznie pojawiającymi 

się strukturami tkankowymi (wyjątek wśród 

paproci, świadczący o tym, że kiedyś było to 

pokolenie normalnie wykształconych roślin), 

są bezzieleniowe i żyją pod ziemią, w symbio-

zie z grzybami mikoryzującymi. Wyniki ba-

dań cytochemicznych sugerują, że nasięrzało-

we mogą być odrębną grupą, o dużo dalszym 

pokrewieństwie z resztą paproci niż skrzypy. 

Nazwy obu rodzajów pochodzą od staropol-

skiego słowa „źrzeć”, czyli „patrzeć” (obecnie 

„źrenica”, dawniej „źrzenica”). Szczególnie 

ciekawy jest nasięźrzał, pochodzący od „na 

się źrzeć”, czyli „na siebie patrzeć”. Nazwa 

ta powstała w czasach, gdy lustra były przed-

miotem luksusowym, a przeciętna elegantka 

musiała zadowalać się niewielkim lusterkiem 

z polerowanego metalu, owalnym, na trzonku 

do trzymania. Liść nasięźrzału wygląda, jakby 

kłos przeglądał się w owalnej części asymilu-

jącej – stąd jego nazwa, ale też przekonanie, że 

skoro tak bardzo się sobie przygląda, to musi 

być dla siebie piękny. Ziele nasięźrzału sta-

ło się składnikiem wielu tajemnych mikstur, 

mających podnosić kobiecą urodę i przycią-

gać męskie spojrzenia. W najprostszej postaci 

po prostu się nim nacierano. Szczególne zna-

czenie miał w czasie obchodów nocy Kupały. 

Należy pamiętać, że wszystkie nasięźrzały 

i podejźrzony są objęte w Polsce ścisłą ochro-

ną prawną i wszelkie próby sprawdzenia ich 

skuteczności są zabronione.

U pozostałych paproci gametofit jest 

cienki, zielony i samożywny. Sporofit skła-

da się najczęściej z dużych liści, często wie-

lokrotnie złożonych, o rozgałęzionej nerwa-

cji (są to tzw. makrofile) i tworzących cha-

rakterystyczne pióropusze. Łodygi paproci 

w większości mają postać podziemnego lub 

nadziemnego kłącza, w przypadku tzw. pa-

proci drzewiastych wznoszą się i osiągają 

znaczne grubości – tu należy pamiętać, że 

u paproci nie występuje wtórny przyrost na 

grubość, a zwiększanie średnicy pędu zacho-

dzi nie w wyniku podziałów komórkowych 

wewnątrz pędu, lecz odkładania na zewnątrz 

kolejnej warstwy korzeni przybyszowych, po-

jawiających się u nasady każdego liścia i zra-

stających po łodydze, tzw. kłodzinie, w dół. 

Mówiąc obrazowo; paprocie robią się coraz 

grubsze nie poprzez „tycie”, lecz „nakłada-

nie kolejnej warstwy odzieży”.

Długoszowe
Wyróżniają się dużymi, wielokrotnie zło-

żonymi liśćmi i specyficzną budową zarodni 

– z jednej strony ma ona grupę grubościen-

nych komórek, które wysychając, zwiększa-

ją otwarcie zarodni i ułatwiają wysypywanie 

zarodników. Zarodnie stoją na liściach po-

jedynczo, nie są zebrane w skupienia, tzw. 

kupki. Zarodniki długoszowatych zawierają 

chlorofil i w efekcie tego ich trwałość i zdol-

ność kiełkowania jest wyraźnie krótsza, niż 

u pozostałych paproci, mających zarodniki 

bezzieleniowe. W Polsce występuje tylko je-

den gatunek: długosz królewski Osmunda 

regalis, będący największą polską paprocią, 

osiągającą wysokość do 2 m, a w wyjątkowo 

sprzyjających warunkach – podobną średnicę 

kęp. Niezwykle charakterystyczne są jego sze-

rokie i długie liście, Na szczycie wykształcają 

bezzieleniową część zarodnionośną. Długosz 

jest gatunkiem podmokłych lasów i torfowisk, 

zagrożonym w wyniku zanikania siedlisk, ale 

także wykopywania. W Polsce został objęty 

ścisłą ochroną prawną.

Hymenophyllales
Specyficzna grupa paproci, których spo-

rofity mają liście zbudowane tylko z jednej 

warstwy komórek i występują w strefie kli-

matu atlantyckiego. Odnalezienie przed-

stawiciela tej grupy w Polsce było bardzo 

dużym zaskoczeniem. Włosocień cienisty 

Trichomanes speciosa został znaleziony na 

początku roku 2000 w Sudetach. Sporofity 

tego gatunku rosną wyłącznie w zachodniej 

części Europy, dalej na wschód sięgają jedy-

nie gametofity, które są wieloletnie. Polskie 

stanowiska to oczywiście także gametofity, 

które rozwinęły się z zarodników przeniesio-

nych przez wiatr ponad 1000 km. Występują 

w wilgotnych szczelinach skał piaskowcowych, 

są niepozorne, zielone i nitkowate.

Paprocie cienkozarodniowe
Ta grupa paproci została wydzielona ze 

względu na specyficzną budowę zarodni: ścia-

na składa się tylko z jednej warstwy komórek, 

ponadto zarodnia otoczona jest tzw. pierście-

niem – pasem komórek o grubych ścianach, 

które wysychając powodują rozerwanie zarodni 

i wysyp zarodników. Zarodnie zawsze wystę-

pują tutaj w postaci skupień, często okrytych 

cieniutką osłonką, tzw. zawijką. Jest to jedy-

na grupa paproci, która znajduje się w fazie 

intensywnego rozwoju – 80% paproci, żyją-

cych obecnie na Ziemi, należy do tej grupy. 

W polskiej florze odnotowano 44 gatunki, 

w tym część jest pospolita i niezagrożona, 

17 znalazło się na czerwonej liście, a 16 obję-

Rozrzutka brunatna
Woodsia ilvensis – 
ciepłolubna paproć na 
stanowisku z sukulentem 
rojnikiem pospolitym 
Jovibarba sobolifera
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tych jest ochroną prawną. Do tej grupy należą 

najbardziej znane paprocie leśne – charakte-

rystyczne pióropusze liści to przedstawiciele 

rodzaju narecznica (nerecznica) Dryopteris 

oraz wietlica Athyrium. Można je od siebie 

odróżnić po kształcie skupień zarodni: na-

recznice mają je okrągławe, a wietlica prze-

cinkowate. Tu należy także, mająca długie 

i szybko przyrastające kłącza, orlica pospolita 

Pteridium aquilinum, wysoka do 2 m paproć, 

która niedawno rozpoczęła ekspansję w lasach 

i obecnie można ją obserwować niemal wszę-

dzie, a na zrębach i w młodych nasadzeniach 

leśnych staje się uciążliwym chwastem. Poza 

gatunkami leśnymi są tutaj także paprocie 

naskalne, z rodzajem zanokcica Asplenium 

na czele. Z jednej strony, w rodzaju tym są 

wąsko wyspecjalizowane i rzadkie paprocie 

serpentynitowe, w Polsce rosnące wyłącznie 

na Dolnym Śląsku na odsłonięciach serpenty-

nitów: zanokcica klinowata A. cunei folium, 

ciemna A. adiantum-nigrum i serpentyno-
wa A. adulterinum (wszystkie objęte ochroną 

prawną i umieszczone w Czerwonej Księdze), 

z drugiej – pierwotnie związana ze skałami 

zasadowymi, a obecnie pospolita i wystę-

pująca na murach niemal całej Polski – za-
nokcica murowa Asplenium ruta-muraria. 

Różnorodność tej grupy paproci jest bardzo 

duża; w polskiej florze mamy m.in. języcz-
nika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium 

o skórzastej, twardej, niepodzielonej blaszce 

liściowej i niezwykle delikatną paprotnicę 
górską Cystopteris montana. Występuje tu 

podrzeń żebrowiec Blechnum spicant i pió-
ropusznik strusi Matteucia struthiopteris, 

których liście zarodnionośne mają zupełnie 

inny kształt od asymilujących, czy wreszcie 

rosnąca w Polsce, już tylko na górze Wżar, 

na silnie nasłonecznionych skałach (siedli-

sku w ogóle nie kojarzonym z paprociami), 

pokryta od spodu łuskowatymi włoskami – 

rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis. Nie-

zwykle atrakcyjny wygląd paproci jest ich 

wrogiem: często są wykopywane i przeno-

szone do ogrodów, co powoduje zubożenie 

naturalnych zbiorowisk roślinnych.

Salwiniowe
Paprocie wodne, wtórnie przystosowane 

do tego siedliska, o specyficznej budowie – są 

to płaskie, unoszące się na wodzie struktury, 

o zredukowanych korzeniach (często aż do 

zaniku) ponadto liście są pokryte włoskami, 

uniemożliwiającymi zatopienie. Są to papro-

cie różnozarodnikowe. Ich zarodnie zebrane 

są w tzw. sporokarpia; grubościenne, bardzo 

odporne kapsuły, dzięki którym zarodniki 

mogą przeczekać niesprzyjające warunki. 

W Polsce obecnie występują dwa gatunki: 

salwinia pływająca Salvinia natans – ro-

dzima, coraz rzadsza paproć, objęta ochroną 

prawną i azolla karolińska Azolla filiculoides 

– gatunek amerykański, inwazyjny na połu-

dniu i zachodzie Europy, od niedawna zimu-

jący na Dolnym Śląsku. Jest to najmniejsza 

paproć świata, a jednocześnie jedyna, która 

ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne – 

dzięki symbiozie z sinicami może przyswajać 

azot atmosferyczny i w ciągu kilku dni jest 

w stanie podwoić masę (w warunkach labo-

ratoryjnych w ciągu trzech) – taka ilość bio-

masy z łatwo przyswajalnym azotem czyni 

z niej jeden z najcenniejszych zielonych na-

wozów, stosowany m.in. w uprawach ryżu. 

U nas namnaża się wyłącznie wegetatywnie, 

nie tworząc zarodników.

Marsyliowe
Są to także paprocie wodne, lecz związane 

ze strefą brzegową, mające płożące kłącza i li-

ście wyniesione do góry na długich ogonkach. 

W Polsce występowała marsylia czterolistna 
Marsilea quadrifolia, o liściach w kształcie 

czterolistnych koniczynek, obecnie w naturze 

wymarła, lecz zachowana w uprawie i wprowa-

dzana ponownie do środowiska, oraz gałusz-
ka kulecznica Pilularia globulifera, skrajnie 

rzadka, wymierająca w całej Europie paproć 

o liściach zbudowanych tylko z ogonków li-

ściowych. W ostatnich pięćdziesięciu latach, 

w Polsce obserwowana była na trzech sta-

nowiskach, ostatnio tylko na jednym. Obie 

wytwarzają sporokarpia, marsylia jajowate, 

gałuszka okrągłe, o bardzo dużej trwałości 

(sporokarpia gałuszki mogą przetrwać około 

20 lat zachowując zdolność kiełkowania). Oba 

gatunki objęte są ścisłą ochroną prawną.

Podsumowanie

W stosunku do omówionych roślin często 

używa się określenia „roślinne dinozaury”. 

Jest ono może nieco na wyrost, ale historia 

rozwoju i wymierania widłaków, skrzypów 

i większości paproci nasuwa takie skojarze-

nia. Znaczna część z tych, które przetrwały, 

jest obecnie zagrożona w wyniku działalno-

ści ludzkiej, a proces ich wymierania został 

przez człowieka przyspieszony. Być może 

i tak zniknęły by z naszego krajobrazu, ale 

pozwólmy tym roślinom z czasów dinozau-

rów odejść w spokoju, bez poganiania i wy-

rzucania z naszego świata.

DR EWA SZCZĘŚNIAK

obejrzyj

kolorową wkładkę!
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RRóża była wyjątkowo dobrze wykształcona 

we wszystkich kierunkach, a ze względu 

na unikatowość występowania tego typu form 

geologicznych, decyzją Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 kwietnia 

1959 r., na terenie kopalni ustanowiony zo-

stał rezerwat przyrody nieożywionej „Wil-

cza Góra”. Rezerwat o powierzchni 1,69 ha 

obejmuje wzgórze, w którym zawarte jest ok. 

9 mil. ton bazaltu. Różę bazaltową odwie-

dzały liczne wycieczki, praktyki studenckie, 

odbywały się tu zajęcia terenowe studentów 

geologii i górnictwa. Stała się regionalnym 

unikatem. Po zakończeniu eksploatacji bazaltu 

miała być dobrze wyeksponowaną osobliwo-

ścią geologiczną na Dolnym Śląsku. Dla jej 

ochrony decyzją Okręgowego Urzędu Górnic-

twa we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 1988 r. 

ustanowiono filar ochronny.

Dla kopalni rezerwat przyrodniczy stał 

się problemem, gdyż utrudniał eksploatację. 

 Mówiono o uwięzionych w filarze ochronnym 

zasobach, które wystarczyłyby, przy założonym 

poziomie produkcji około 500 tys. ton, na około 

20 lat, ale przede wszystkim kopalnia musia-

ła ograniczać wielkość ładunków materiałów 

wybuchowych odpalanych jednorazowo.

Rygory dotyczyły też całej techniki strzel-

niczej, m.in. strzelania rozszczepkowego, bez-

piecznych, maksymalnych ładunków, ustalania 

bezpiecznego promienia drgań sejsmicznych, 

ograniczenia strzelań pomocniczych otwora-

mi poziomymi, a nawet starannego wykony-

wania przybitki. Te zalecenia miały na celu 

ograniczenie negatywnego oddziaływania 

wstrząsów wywołanych odpalaniem mate-

riałów wybuchowych na ścianę z „różą”. Ścia-

na jednak obsypywała się i jej kąt nachylenia 

malał, a co jakiś czas od góry obrywały się 

kolejne fragmenty, tworząc rosnący latami 

stożek nasypowy u podnóża ściany. Nie za-

bezpieczono też wystarczająco dużego pozio-

mu, z którego można by było „różę” oglądać 

z pewnego dystansu. Dylemat, czy zostawić 

dużą platformę naprzeciwko „róży” i uwięzić 

w filarze platformy dodatkowe zasoby, czy 

podejść z eksploatacją jak tylko można naj-

bliżej, kopalnia rozstrzygnęła jednoznacznie 

odstrzeliwując co tylko się dało, a czasem 

nawet i więcej. Były na ten temat sygnały, 

ale w latach osiemdziesiątych (stan wojenny) 

władze miały inne problemy na głowie.

O „różę” nie dbano, zmieniali się właści-

ciele kopalni i obecnie należy ona do firmy 

COLAS –Kruszywa Spółka z o.o. Kopalnia 

prowadzi nadal eksploatację, a „róża” pozo-

stawiona bez żadnego zabezpieczenia powoli 

niknie pod osypującymi się skałami.

Warto by jednak pomyśleć o zabezpie-

czeniu tego unikatu, zachowaniu go na przy-

szłość oraz odpowiednim zagospodarowaniu 

otoczenia, tak, by bezpiecznie „różę” wyeks-

ponować i umożliwić jej podziwianie.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w kopalni bazaltu „Wilcza Góra” koło Złotoryi, po jednym z odstrzałów 

na urabianej ścianie, ukazał się przekrój komina wulkanicznego z rozchodzącymi się promieniście od środka słupami 

bazaltu, który nazwano później „różą bazaltową”.

Róża bazaltowa
zapomniany unikat

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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ZZa parę lat (być może) kopalnia zakończy 

eksploatację. Złoże bazaltu ma formę komina 

wulkanicznego o stromych ścianach z piaskow-

ca kredowego. Piaskowce te widać na górnych 

poziomach, odcinają się wyraźnie jaśniejszą bar-

wą, a na brzeżnych partiach wylewu występu-

ją tufy i brekcje bazaltowe. Zasoby komina się 

kończą, trzeba po nie sięgać wgłąb, otwierając 

coraz mniejsze ściany, co będzie też zagraża-

ło stabilności całej części kopalni z „różą” na 

górnej ścianie. Przemawia to za zakończeniem 

eksploatacji bazaltu w „Wilczej Górze” i otwie-

ra nowe możliwości zagospodarowania kopalni 

ze szczególnym wyeksponowaniem zachowa-

nego unikatu – „róży bazaltowej”.

Konieczna jest jednak przemyślana kon-

cepcja, by zrobić to mądrze i w sposób od-

powiadający potrzebom zachowania zabytku 

oraz przestrzennego zagospodarowania.

Jak to zrobić?

– Przede wszystkim odrzucić pomysły 

nie pasujące do koncepcji, jak np. wysypisko 

odpadów, składowanie odpadów niebezpiecz-

nych czy nawet baza transportowa.

– Przeprowadzić waloryzację całości ko-

palni, zakładu przeróbczego ze szczególnym 

uwzględnieniem stanu zachowania „róży ba-

zaltowej”.

– Konieczna będzie ekspertyza dotycząca 

stabilności ściany z „różą” i ścian w kopalni 

oraz sposobu zabezpieczenia „róży” przed 

wpływami klimatu.

– Sporządzenie projektu wyeksponowa-

nia „róży” – ściana, ewentualnie oświetlenie 

w nocy, taras widokowy, barierki zabezpie-

czające, ewentualnie na stałe zmontowany 

sprzęt optyczny (np. luneta).

Ale obserwowanie samej róży to za mało. 

Konieczne jest powołanie ośrodka edukacyj-

nego (można go zlokalizować np. na terenie 

obecnej kopalni), w którym eksponowane 

byłyby plansze pokazujące wulkanizm na 

Dolnym Śląsku, genezę powstania złóż ba-

zaltowych, a szczególnie złóż w rejonie Zło-

toryi, z pokazaniem mechanizmu tworzenia 

się „róży”, przechylenia stożka wulkaniczne-

go, tektoniki złoża. To wszystko może być 

uzupełnione, poglądowo przedstawionymi, 

informacjami o ówczesnej florze, faunie, kli-

macie na Ziemi. Taka ekspozycja byłaby też 

okazją do przedstawienia dziejów bliższych 

współczesnym – dawnego górnictwa złota 

(Złotoryja!) i obecnego górnictwa surowców 

skalnych oraz szeroko ujętych walorów regio-

nu. W ten sposób zapomniany unikat, czyli 

„róża bazaltowa”, może posłużyć do promo-

cji całego regionu złotoryjskiego.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

fotoreportaż
na ostatniej stronie!

Spotkanie 
z wielkim ptakiem

Podróżując w rodzinne strony mojej żony (Dolina Baryczy), 

2 maja 2008 r. na trasie Bielawy – Lubiel (gm. Wąsosz, woj. dol-

nośląskie), zauważyliśmy na łące dziwnie zachowującego się, 

bardzo dużego ptaka. Wiedziony ciekawością zatrzymałem sa-

mochód i udałem się w jego kierunku. Gdy się zbliżałem, ptak 

ten wykonując dziwne skoki, zaczął oddalać się. Wiedziałem 

już, że ptak musi być ranny i potrzebuje pomocy. Bez względu 

na jego spryt i drapieżne zachowanie, udało mi się go dogonić 

i złapać w zaroślach i trzcinach pobliskiego rowu. Z pobieżnych 

oględzin stwierdziłem, że jest to ptak objęty ochroną i trzeba 

mu natychmiast pomóc. W Głębowicach, od pracowników le-

śnych, dowiedzieliśmy się, że w miejscowości Trzcinka Wołow-

ska mieszka i pracuje ornitolog, pan Adam Guziak. Dotarliśmy 

do niego i dowiedzieliśmy się, że ten piękny i potężny ptak to 

orzeł bielik w wieku 4-6 lat.

Pan Adam natychmiast troskliwie zaopiekował się ptakiem, 

przekazując go służbom weterynaryjnym we Wrocławiu. Rozstając 

się z ornitologiem poprosiliśmy o informację o dalszych losach 

bielika. Kiedy już zwątpiliśmy w jakiekolwiek wiadomości o pta-

ku, na początku sierpnia otrzymaliśmy informację i fotografie 

„naszego” bielika. Dzięki fachowej pomocy weterynarzy orzeł 

wydobrzał, ma się bardzo dobrze. Przekazany został do wrocław-

skiego ZOO, ponieważ groźna kontuzja skrzydła nie pozwoliła 

wrócić mu do naturalnego środowiska. Cieszymy się bardzo, że 

orzeł przeżył, bo przecież 2 maja, dzień w którym go uratowali-

śmy, to Dzień Flagi i Godła Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Miłośnik przyrody – Antoni Głowacki

płk. Wojska Polskiego 
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Śmietnisko 

OOd razu weź ze sobą trochę śmieci z domu, 

wyrzucisz je pod drzewem, jak Twoi po-

przednicy. Weź czarny worek, jeśli się wsty-

dzisz lub wyrzucaj je prosto z samochodu 

– czuj się jak u siebie na podwórku! Masz 

jakieś nadmiarowe ubrania? Wyrzuć je nad 

Bajkałem, gdzie przyjeżdża tłum ludzi, może 

na kogoś będą pasować. Skończyłeś jeść nad 

jeziorem? Po co zabierać śmieci do domu – 

żeby rozerwał się przeciążony, czarny wo-

rek? Zostaw je tuż przy plaży i porzuć swoje 

zmartwienia! Przyjedź nad Bajkał – zobacz, 

jak wypoczywają wrocławianie!

Jezioro Bajkał to prawdziwa oaza spokoju 

dla wrocławian i mieszkańców okolicznych 

wsi – tutaj przyjeżdżają w weekend ciężko 

pracujący ludzie, chcący odetchnąć świe-

żym powietrzem, złowić rybę lub wykąpać 

się w miarę czystej wodzie. A tak napraw-

dę, większość z nich to prawdziwi śmiecia-

rze – i nie mam tu na myśli przedstawicieli 

tego szlachetnego zawodu, lecz ludzi, którzy 

bez wstydu i zażenowania zostawiają połowę 

swojego dobytku pod drzewami – bo w koń-

cu i tak nikt tam nie sprząta. Wjeżdżając na 

plażę od strony Kamieńca Wrocławskiego, 

od razu rzuca się w oczy kilka dzikich wy-

sypisk śmieci. Tam, gdzie nikt nie kontroluje 

wypoczywających, takie rzeczy się zdarza-

ją, więc mimo to byliśmy pełni optymizmu. 

Jednak gdy wędrując wzdłuż plaży odkry-

waliśmy coraz to więcej śmieci, nasz dobry 

nastrój prysł. Wtedy wpadliśmy na pomysł, 

żeby to udokumentować – i zaczęliśmy robić 

zdjęcia, ku wielkiemu zdziwieniu wypoczy-

wających. Minęliśmy ludzi grających przy sto-

liku w karty, którzy zaparkowali samochód 

na wielkiej kupie śmieci. Przeszliśmy obok 

wędkarza, który siedział na skraju szuwarów, 

dwa metry od wielkiej góry śmieci. Idąc da-

lej, minęliśmy dół, w którym leżało czerwo-

ne wiaderko i trochę innych śmieci – prze-

chodzący obok plażowicz przyjrzał się nam 

podejrzliwie. Dalej stał namiot z hałasującą 

i grillującą młodzieżą. Nie podeszliśmy bli-

żej, bo dostępu do namiotu bronił pierścień 

różnorodnych odpadków. Odwróciliśmy się 

w kierunku plaży – tam rozbiła mały namiot 

dziewczyna, której nie przeszkadzały dwa 

wielkie stosy śmieci plastikowych i szkla-

nych butelek, puszek po piwie i brudnych, 

zniszczonych ubrań. Nie szliśmy już dalej 

– zniesmaczeni, zawróciliśmy.

Zadaliśmy sobie pytanie: Jak można wypo-

czywać na takim śmietnisku? Nie widzieliśmy 

żadnych koszy na śmieci – czy żadne służby 

porządkowe tutaj nie zaglądają? Widocznie 

liczą na dobry gest ze strony wypoczywają-

Jeśli jesteś amatorem wypoczynku wśród potłuczonych butelek, śmierdzących resztek jedzenia i zwijającego się 

pod wpływem słońca plastiku, to Śmietnisko Bajkał zaprasza Ciebie i Twoją rodzinę na swoje plaże...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, AGATA RADWAŃSKA
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cych, którzy będą po sobie sprzątać... Akurat! 

Nad Bajkałem pod każdym drzewem moż-

na zobaczyć sterty śmieci. Co tam znajdzie-

my? Plastikowe butelki po napojach, worki 

foliowe, plastikowe tacki i sztućce po grillu, 

resztki jedzenia, szklane butelki i puszki po 

piwie i wódce, opakowania po różnych pro-

duktach, szmaty, które kiedyś były ubrania-

mi, i całe czarne worki pełne różnych nie-

spodzianek (których jednak zdecydowaliśmy 

się nie odkrywać). Temat śmieci jest chyba 

najczęściej poruszanym przez przyrodników 

zagadnieniem. Jest wiele skutków wynikają-

cych z obecności dzikich wysypisk śmieci, 

ale warto w tym miejscu podkreślić ich nie-

korzystne oddziaływanie na elementy krajo-

brazu – czyli to, co dzieje się aktualnie nad 

jeziorem Bajkał.

GGdyby zamknąć oczy i wyobrazić so-

bie jezioro bez śmieci, można naprawdę 

się zachwycić. Jezioro Bajkał jest położone 

na południowy wschód od Wrocławia, tylko 

2,5 km od granic administracyjnych miasta 

i jest połączone z Odrą krótkim kanałem. 

Wzdłuż brzegu jeziora ciągną się szuwary 

trzciny i rzadkie skupienia drzew, a co kil-

kanaście metrów znajduje się zejście nad 

wodę – zwłaszcza długi, zadrzewiony cypel 

to wprost wymarzone miejsce dla szukają-

cych zacisznego miejsca wędkarzy. Obszar 

sąsiadujący z jeziorem to las, w którym jest 

wystarczająco dużo przestrzeni dla kilkudzie-

sięciu osób, tak, żeby każde z nich zachowało 

odrobinę prywatności. Lustro wody jest prze-

piękne i na tyle duże, że można tu pływać 

łódką, kajakiem lub uprawiać windsurfing. 

Nawet hałas nie jest tutaj dokuczliwy, gdyż 

jest skutecznie tłumiony przez wszechobec-

ne rośliny. Otworzyliśmy oczy, chcąc ujrzeć 

ten idylliczny krajobraz Doliny Odry. Nieste-

ty, nasz wzrok znowu napotkał powyginane 

butelki, szmaty i potłuczone szkło... Chyba 

pora wracać.

Zresztą, nie tylko my zrezygnowaliśmy – 

w międzyczasie przyjechało nad plażę jeszcze 

kilka samochodów. Ludzie wysiadali, rozglą-

dali się i odjeżdżali. Ale przecież miejsca było 

pod dostatkiem! Więc może jednak te śmie-

ci... W końcu nie każda szanująca się mama 

pozwoli małemu dziecku biegać po potłu-

czonym szkle, szukać czegoś w kolorowych 

rzeczach pod drzewem, czy przymierzać no-

wych ubranek. Nawet młodzież odwracała 

się i odjeżdżała z tego miejsca. Może fak-

tycznie jezioro Bajkał zaczyna przeżywać 

trudne chwile. Za kilka lat znajdzie się tutaj 

miejsce tylko dla osób najbardziej odpornych 

na obecność śmieci. Jezioro Bajkał jest bar-

dzo dobrze znane wszystkim wrocławianom, 

jednak nikt nie słyszy o śmietniskach, się-

gających już niemal do samej wody. Panuje 

jakaś ogólna zmowa milczenia, a plażowi-

cze zakładają klapki na oczy i patrzą tylko 

do przodu – widzą tylko wodę lub swoich 

znajomych. Co jakiś czas ktoś wyrzuci za 

plecy butelkę, ale co tam, przecież leży ich 

już tak wiele! Kto mógłby zaprowadzić tutaj 

porządek? Może straż miejska lub gminna? 

W końcu w zakresie jej obowiązków znajduje 

się kontrola porządku i czystości. Jednak po 

wielkości śmietnisk można przypuszczać, że 

dawno jej tutaj nie było.

Podczas gdy w krajach zachodnich ob-

serwuje się prawdziwą krucjatę w kierun-

ku renaturyzacji dolin rzecznych, w Polsce 

wciąż panuje proces odwrotny – niszczenie, 

synantropizacja i ignorowanie wyjątkowych 

wartości krajobrazowych. I zobaczycie,  Polak 

znowu będzie „mądry po szkodzie”. Za ja-

kieś 50 lat!

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

MGR AGATA RADWAŃSKA
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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, boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.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 Monika Słonecka
tel. 0-74 814 71 62, ul. Ostrowicza 1/3, 57-540 Lądek-Zdrój, monika_slonecka@op.pl

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak
tel. 0-74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda, admi@malta.ng.pl

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, ul. 3 Maja 18e (ZSP Nr 2), 55-200 Oława, perska@poczta.onet.pl

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes Maria Szkatulska
tel. 0-76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów, maria.szkatulska@interia.pl

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, os. Włókniarzy 18/8, 58-260 Bielawa, iwona.chelmecka@op.pl

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,
bylinske@biol.uni.wroc.pl

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, 55-110 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” w Legnicy (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 Henryk Słotwiński
tel. 0-76 819 65 12, ul. Samorządowa 4c/8, 59-225 Chojnów, e-mail: slotwinskiH@op.pl

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, e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

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, 
e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

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. 0-71 347 14 45, 0-71 347 14 44

e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

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

e-mail: wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

dr Barbara Teisseyre
sekretarz, tel. 0-71 341 11 25, 0-606 103 740

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 783 15 75, 0-71 777 78 90

e-mail: krystyna.haladyn@um.wroc.pl

mgr Wiesława Gątkiewicz
członek, tel. 0-71 336 06 36, 0-601 866 914

e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Michał Śliwiński
członek, tel. 0-71 782 68 99, 0-663 326 899

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

dr Roman Śniady
członek, tel. 0-71 341 01 72, 0-604 276 751

e-mail: roman.sniady@up.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
przewodniczący, tel. 0-71 353 40 47, 0-605 620 208

e-mail: boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14, 0-76 819 65 12

e-mail: slotwinskiH@op.pl

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr inż. Zdzisław Matyniak
przewodniczący, tel. 0-71 330 30 50

e-mail: matyniak@kn.pl

Monika Słonecka
z-ca przewodniczącego, tel. 0-74 814 71 62

e-mail: monika_slonecka@op.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Dobrosław Klimek
członek, tel. 0-71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 0-76 852 68 69

e-mail: eugeniuszwezner@wp.pl

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

czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1630 do 1930
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fotografie: Aureliusz Mikłaszewski


