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Zimowy krajobraz – fot. Krystyna Haladyn

Szanowni  Czytelnicy,

ze względu na drastyczne uszczuplenie możliwości pozyskania dotacji na „Zie-

loną Planetę”, jesteśmy zmuszeni w 2010 roku zmniejszyć objętość czasopi-

sma i zrezygnować z kolorowej wkładki. Mamy nadzieję, że w tej uszczuplo-

nej formie „Zielona Planeta” nie zawiedzie jednak Waszych oczekiwań. 

 Liczymy na to, że w przyszłym roku biuletyn wróci do dawnej objętości.

Z wyrazami szacunku –

Redakcja „Zielonej Planety”
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Przygotowania

Celem projektu, podobnie jak w poprzed-

nich edycjach, była inwentaryzacja terenów 

cennych przyrodniczo (m.in. parki krajobra-

zowe, doliny rzeczne i inne obszary o du-

żych walorach krajobrazowych) pod kątem 

występowania roślin inwazyjnych. Projekt 

objął północną i zachodnią część Dolnego 

Śląska – rejon Zgorzelca, Jeleniej Góry i Po-

lkowic. Wszystkie szkoły z tych okolic miały 

okazję wziąć udział w poszukiwaniach nie-

pożądanych gatunków roślin. Ze względu 

na możliwe trudności w badaniach tereno-

wych, projekt był w zamierzeniu skierowa-

ny do młodzieży ponadpodstawowej (gim-

nazja i licea). W czerwcu 2009 r. wysłano 

zaproszenia do 71 szkół z zachodniej czę-

ści Dolnego Śląska. Do projektu zgłosiło się 

13 szkół, w tym jedna podstawowa. Były to: 

Gimnazjum w Kotli, Gimnazjum w Wykro-

tach, Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu, 

Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju, 

Szkoła Podstawowa w Marciszowie, Zespół 

Szkół Gimnazjalnych we Włosieniu, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni, Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, 

Zespół Szkół Przyrodniczych w Głogowie, 

Zespół Szkół w Gromadce, Zespół Szkół w Je-

żowie Sudeckim, Zespół Szkół w Polkowicach 

i Zespół Szkół w Wojcieszowie. Do uczest-

ników wysłano zaproszenia wraz z planem 

sesji warsztatowej. W ramach przygotowań 

wykonano kolorowe ulotki o poszczególnych 

gatunkach inwazyjnych, rozdano (nieliczne 

już) egzemplarze pierwszego wydania bro-

szury „Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska” 

i zaplanowano zakup nagród dla uczestni-

ków projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Warsztaty

W celu przygotowania młodzieży do tego-

rocznej inwentaryzacji przeprowadzono trzy 

sesje warsztatowe, które odbyły się w Liceum 

Ogólnokształcącym w Zgorzelcu (24 wrze-

śnia), Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim 

(28 września) i w Liceum w Polkowicach 

(30 września). Szkoły udostępniły na potrzeby 

projektu sale i sprzęt audiowizualny. Spotka-

nia rozpoczynał Prezes OD PKE dr inż. Au-

reliusz Mikłaszewski, krótko przedstawiając 

historię organizacji i zapoznając młodzież 

z tematyką projektu. Warsztaty składały się 

z dwóch części: seminaryjnej i praktycznej. 

Część seminaryjna składała się z trzech refe-

ratów, przedstawianych przez pracowników 

i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Prezentację „Bioróżnorodność i problemy jej 

zachowania” wygłosiła Dorota Mysakowska, 

temat „Rośliny inwazyjne – zagrożenia dla śro-

dowiska i człowieka” został omówiony przez 

Michała Śliwińskiego, a referat „Obcy są wśród 

nas – rozpoznawanie gatunków inwazyjnych” 

przedstawiła Ewa Leś. Dzięki temu młodzież 

zapoznała się z najnowszymi informacjami 

dotyczącymi bioróżnorodności, poznała pod-

stawowe cechy gatunków inwazyjnych i na-

uczyła się je rozpoznawać. Część praktyczna 

polegała na przedstawieniu sposobu inwen-

taryzacji. Uczniowie zapoznali się z prezen-

tacją pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie 

inwentaryzacji”, przedstawioną przez Michała 

Śliwińskiego. Uczestnikom przekazano mapy 

terenowe, karty stanowisk roślin inwazyjnych 

i etykiety na dokumentację zielnikową. Przed-

miotem poszukiwań było 14 gatunków uzna-

wanych w Polsce za inwazyjne, tj.: barszcz 
Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, cze-
remcha amerykańska Padus serotina, dąb 
czerwony Quercus rubra, klon jesionolistny 

Acer negundo, kolczurka klapowana Echino-

cystis lobata, nawłoć kanadyjska Solidago 

canadensis, nawłoć późna Solidago gigan-

tea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora, niecierpek gruczołowaty Impa-

tiens glandulifera, rdestowiec ostrokończysty 

19 listopada 2009 r. zakończyła się trzecia edycja projektu prowadzonego przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu 

Ekologicznego, poświęconego ciągle aktualnemu problemowi roślin inwazyjnych na Dolnym Śląsku. W poprzednich 

etapach uczniowie szkół inwentaryzowali obszar miasta Wrocławia, środkową część województwa dolnośląskiego 

i tereny zachodniej Opolszczyzny. Trzecia edycja objęła swoim zasięgiem zachodnią część Dolnego Śląska.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

p r z e d  r o ś l i n a m i  i nwa z y j ny m i
podsumowan i e  p ro j ek tu

O c h r o n aO c h r o n a
bioróżnorodnościbioróżnorodności
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Reynoutria japonica, rdestowiec sachaliński 
Reynoutria sachalinensis, robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia, rudbekia naga Rud-

beckia laciniata i słonecznik bulwiasty He-

lianthus tuberosus. Badania terenowe miały 

trwać około miesiąca, a uczestnicy projektu 

zostali zobowiązani do nadesłania sprawoz-

dań-raportów do siedziby OD PKE w terminie 

do 30 października 2009 r., aby wziąć udział 

w konkursie z nagrodami. Ostatnim etapem 

było praktyczne rozpoznawanie gatunków in-

wazyjnych na świeżych okazach roślin, do-

starczonych przez prowadzących warsztaty. 

Młodzież rozpoznawała je i wskazywała na 

ich charakterystyczne cechy, które umożliwia-

ją szybką i właściwą identyfikację tych roślin 

w terenie. Każdy uczestnik warsztatów otrzy-

mał broszurę pt. „Rośliny inwazyjne Dolnego 

Śląska” jako pomoc merytoryczną do prac te-

renowych, a opiekunowie grup otrzymali pla-

katy „Uwaga! Rośliny inwazyjne” oraz ulot-

ki do rozwieszenia i zaprezentowania tema-

tu w swoich szkołach. W warsztatach wzięły 

udział 182 osoby z 13 dolnośląskich szkół.

Wyniki

Końcowe raporty nadesłało 11 grup tere-

nowych z 10 szkół. Dane zawarte w kartach 

stanowisk zostały szczegółowo opracowane 

w celu przedstawienia ich na seminarium pod-

sumowującym projekt. Badania prowadzono 

w 6 powiatach (bolesławieckim, jeleniogórskim, 

głogowskim, lubańskim, polkowickim i zgo-

rzeleckim), w rejonie 29 miast i wsi: Czernica, 

Dębrznik, Dziwiszów, Głogów, Godzieszów, 

Gromadka, Guzice, Jeżów Sudecki, Kotla, Ko-

ścielnik, Kunów, Lubań, Marciszów, Nawojów, 

Nielestno, Patoka, Płoszczyna, Ptaszków, Po-

lkowice, Radogoszcz, Sędzisław, Szyszkowa, 

Świeradów Zdrój, Tylice, Uniegoszcz, Wierz-

bowa, Wykroty, Zagajnik i Zgorzelec (ryc. 1). 

W trakcie badań uczestnicy projektu odnoto-

wali występowanie 14 gatunków inwazyjnych 

na 224 stanowiskach. Do najczęściej występu-

jących gatunków należały: robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia (52 stanowiska), nawłoć 
kanadyjska Solidago canadensis (28), nawłoć 
późna Solidago gigantea (27), dąb czerwony 

Quercus rubra (22) i klon jesionolistny Acer 

negundo (14). Z otrzymanych danych wynika, 

że największą powierzchnię zajmowały gatunki 

z rodzaju nawłoć Solidago – suma powierzchni 

ich stanowisk (9280 m2) to około 70% całkowi-

tej powierzchni zajętej przez rośliny inwazyjne 

(16 425 m2). Oszacowano również liczbę ich 

osobników (15 630), stanowiącą ponad 50% 

całkowitej liczby osobników roślin inwazyj-

nych (22 330) (ryc. 2). Wskazuje to na fakt, że 

w skali regionu nawłocie należą do najbardziej 

rozprzestrzenionych roślin spośród wszystkich 

gatunków inwazyjnych. 

Na wyniki badań mogły negatywnie wpły-

wać trzy czynniki – pobieżność penetracji wy-

znaczonego terenu, brak doświadczenia w in-

wentaryzacjach i błędy w identyfikacji roślin. 

Do najczęstszych pomyłek dochodziło w przy-

padku kolczurki klapowanej (mylona z rdestów-

ką Auberta), czeremchy amerykańskiej (z cze-

remchą zwyczajną i bzem dzikim czarnym), 

rudbekii nagiej (ze słonecznikiem bulwiastym) 

i barszczu Sosnowskiego (z barszczem zwy-

czajnym). Jednak w większości przypadków 

gatunki inwazyjne zostały zidentyfikowane 

poprawnie, dzięki czemu sprawozdania mia-

ły wysoką wartość merytoryczną. Raporty 

i uzyskane z nich dane będą przechowywane 

w siedzibie OD PKE i w razie potrzeby udo-

stępniane zainteresowanym podmiotom.

Wszystkie raporty nadeszły w wyznaczo-

nym terminie i wzięły udział w konkursie. 

Posiedzenie Komisji Konkursowej w skła-

dzie dr Zygmunt Dajdok (przewodniczący), 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, mgr Krystyna 

Haladyn i mgr Michał Śliwiński odbyło się 

5 listopada 2009 r. Po szczegółowym zapozna-

niu się ze wszystkimi nadesłanymi sprawoz-

daniami wyłoniono zwycięzców. Przyznano 

trzy nagrody i cztery wyróżnienia, a pozo-

stałe szkoły otrzymały nagrody „zachęty” 

i dyplomy uczestnictwa w projekcie. 

Seminarium podsumowujące

W październiku, kiedy szkoły prowadziły 

badania, opracowano rozszerzoną, uaktualnioną 

i wydaną w nowej szacie graficznej broszurę 

„Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska”. Broszura 

Ryc. 2. Gatunki inwazyjne zachodniej części Dolnego Śląska (dane z projektu)
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miastami i wsiami, na terenie których 
przeprowadzono badania w celu określenia 
występowania roślin inwazyjnych
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była gotowa na seminarium podsumowujące 

projekt, które odbyło się 19 listopada 2009 r. 

w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Mło-

dzieży przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu. 

 Zaproszenia wysłano do wszystkich uczestników 

projektu, a także do przedstawicieli urzędów 

na terenach objętych badaniami, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Na spotkanie dotarły kilkuosobowe delegacje 

sześciu uczestników projektu, zabrakło jednak 

(z małymi wyjątkami) przedstawicieli zapro-

szonych urzędów. W seminarium podsumo-

wującym wzięły udział 42 osoby.

Po krótkim słowie wstępnym Prezesa OD 

PKE dr inż. Aureliusza Mikłaszewskiego, 

zaproszeni prelegenci wygłosili trzy referaty 

dotyczące problemów przyrodniczych Woje-

wództwa Dolnośląskiego. Pan mgr Andrzej 

Ruszlewicz z Fundacji „Partnerstwo Doliny 

Odry” przedstawił zagadnienie „Różnorod-

ność przyrodnicza – wartość czy przeszkoda 

w rozwoju regionu?”, w którym wyjaśnił pojęcie 

bioróżnorodności oraz omówił punkt widzenia 

różnych podmiotów w kwestii jej zachowania 

i korzystania z jej zasobów.  Następnie, mgr 

Marek Malicki z Uniwersytetu Wrocławskiego 

wygłosił referat pt. „Formy ochrony wartości 

przyrodniczych i ich znaczenie dla zrównowa-

żonego rozwoju”, w którym skupił się na pro-

blemach ochrony przyrody w Polsce (prowa-

dzeniu ochrony biernej i czynnej in situ oraz 

ex situ) i programie Natura 2000, służącemu 

ochronie bioróżnorodności. Referat pt. „Zagro-

żenie bioróżnorodności Dolnego Śląska inwazją 

obcych gatunków roślin” wygłosił dr Zygmunt 

Dajdok z Uniwersytetu Wrocławskiego, który 

jeszcze raz podkreślił konieczność podjęcia 

działań przeciwko roślinom inwazyjnym, jed-

nemu z największych zagrożeń dla rodzimej 

szaty roślinnej regionu. Na zakończenie części 

seminaryjnej mgr Michał Śliwiński w prezen-

tacji pt. „Ochrona bioróżnorodności przed ro-

ślinami inwazyjnymi – podsumowanie projek-

tu” krótko przypomniał etapy całego projektu, 

przedstawił jego wyniki i ocenił sprawozdania 

nadesłane przez uczestników.

Dla zgromadzonej na sali młodzieży nade-

szła długo oczekiwana chwila – rozdanie na-

gród. Przewodniczący Komisji Konkursowej 

dr Zygmunt Dajdok odczytał listę szkół, uczest-

ników trzeciej edycji projektu, które otrzymały 

nagrody książkowe (jako zachętę do dalszej 

pracy) i dyplomy uczestnictwa. Były to:

– Gimnazjum w Świeradowie-Zdroju (na-

ucz. Agnieszka Kurec),

– Gimnazjum w Wykrotach (naucz. Jó-

zefa Szwed),

– Gimnazjum w Kotli (naucz. Renata Do-

browolska-Fischer),

– Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu 

(naucz. Izabela Chodkiewicz).

Wyróżnienie, m.in. za wysoką wartość 

merytoryczną raportu i starannie wykonaną 

mapę, otrzymały szkoły:

– Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu 

(naucz. Anna Oleksyn, Renata Rak),

– Zespół Szkół w Lubaniu (naucz. Da-

nuta Furtak),

– Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim (na-

ucz. Maryla Kruze-Szmel),

– Gimnazjum w Gromadce (naucz. Alek-

sandra Szydełko).

Wyróżnione szkoły otrzymały dobrej ja-

kości aparaty cyfrowe, multimedialne atlasy 

przyrodnicze PWN, nagrody książkowe i dy-

plomy uczestnictwa w projekcie.

Wśród nagród głównych przyznano:

– trzecią nagrodę – za wysoką war-

tość merytoryczną raportu, bardzo dobrą 

dokumentację stanowisk, załączony opis 

tekstowy, dużą staranność sprawozdania 

i dobrze wykonany zielnik – przyznano 

Prezes OD PKE dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
otwiera warsztaty w Jeżowie Sudeckim

Prezes OD PKE dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
otwiera warsztaty w Jeżowie Sudeckim
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Szkole Podstawowej w Marciszowie (na-

ucz. Grażyna Jędruch). Szkoła otrzymała 

wysokiej jakości aparat cyfrowy marki CA-

NON wraz z ładowarką, atlas przyrodniczy 

PWN, nagrodę książkową i dyplom uczest-

nictwa w projekcie.

– drugą nagrodę – również za wysoką 

wartość merytoryczną raportu, dobrą do-

kumentację stanowisk, czytelną mapę, opis 

tekstowy, starannie wykonane sprawozdanie 

i bardzo dobrze zrobiony zielnik – otrzy-

mało Liceum Ogólnokształcące w Polkowi-

cach (nauczyciel Ewa Kowalik). Nadesłany 

raport spotkał się z dużym uznaniem Komisji. 

Oprócz dyplomu, szkoła otrzymała kamerę 

cyfrową marki JVC wraz z pokrowcem, pro-

gram komputerowy „Multimedialne lekcje 

biologii” i dwie nagrody książkowe.

– pierwszą nagrodę – za wysoką war-

tość merytoryczną raportu, czytelną mapę, 

bezbłędną identyfikację gatunków, przepro-

wadzoną audycję, szkolną gazetkę, ankietę 

i komiks o roślinach inwazyjnych – przy-

znano Zespołowi Szkół Przyrodniczych 

w Głogowie (nauczyciele Joanna Kmieć-

Beuge i Monika Markowicz). Według Ko-

misji Konkursowej, nadesłane sprawoz-

danie nie posiadało słabych punktów (!), 

dlatego też szkole przyznano najcenniejsze 

nagrody w postaci wysokiej jakości kame-

ry cyfrowej marki SONY z pokrowcem, 

programu komputerowego „Multimedial-

ne lekcje biologii”, dwie nagrody książko-

we i – oczywiście – dyplom uczestnictwa 

w projekcie.

W podsumowaniu seminarium odbyła 

się krótka sesja fotograficzna z udziałem 

zwycięzców, połączona z rozdawaniem au-

tografów przez autorów broszury „Rośliny 

inwazyjne Dolnego Śląska”.

W imieniu całego Okręgu Dolnośląskie-

go Polskiego Klubu Ekologicznego chciał-

bym serdecznie pogratulować zwycięzcom 

i wyróżnionym w konkursie, a wszystkim 

uczestnikom podziękować za udział w pro-

jekcie, uczestnictwo w warsztatach i przy-

gotowanie szczegółowych raportów. Są one 

doskonałym świadectwem zaangażowania 

młodzieży w badania nad rozprzestrzenianiem 

się roślin inwazyjnych na Dolnym Śląsku. 

 Zapraszamy do udziału w kolejnych projek-

tach edukacyjnych o charakterze ekologicz-

nym, prowadzonych przez Okręg Dolnoślą-

ski Polskiego Klubu Ekologicznego!

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

fotoreportaż
na ostatniej stronie!

Wspomnienie o śp. Bolesławie Springu

�
26 marca 2010 r. na Cmentarzu Ducha Świętego przy 

ul. Bardzkiej we Wrocławiu pożegnaliśmy dr. Bolesława 
Springa, z którym od wielu lat współpracowaliśmy. Dzięki 
Jego inicjatywie rośnie las posadzony przez Klubowiczów. 
Dzięki Niemu członkowie Klubu mogli poznać skutki klę-
ski ekologicznej w Górach Izerskich, a także zapoznać się 
z rekultywowanymi terenami kopalni Turów.

 Bolesław Spring był członkiem kolegium redakcyjnego 
„Zielonej Planety”. Z wykształcenia leśnik – o szerokich 
 zainteresowaniach i przyrodniczej wrażliwości – zawsze 
służył cennymi radami przy pracach redakcyjnych i dzia-
łalności ekologicznej Klubu. Publikował w „Zielonej Plane-
cie”. Był prezesem fundacji Eko Forest, z którą przez wiele 
lat Okręg Dolnośląski PKE współpracował.

Dr Bolesław Spring był człowiekiem pogodnym. Zawsze 
stawiał dobro Polski i jej środowiska przyrodniczego na pierw-
szym miejscu. Uczynny, koleżeński i życzliwy – takim Go 
zapamiętaliśmy i taki pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd OD PKE
Kolegium Redakcyjne „Zielonej Planety”
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Stan obecny – 

potrzeby – oczekiwania

Powszechnie zgadzano się, że konieczne 

jest podjęcie takich działań, by wzrost tempe-

ratury Ziemi nie przekroczył +2°C w stosunku 

do okresu przedprzemysłowego (1750 r.). Od-

powiada to koncentracji w atmosferze 450 ppm 

CO2. Obecnie wynosi ona 387 ppm i rośnie 

w tempie około 3 ppm/rok. Od okresu przed-

przemysłowego średnia temperatura Ziemi 

podniosła się o 0,7°C, a w Europie nawet 

o 0,94°C. Rezerwa jest więc niewielka, nie-

co powyżej 1°C i jej przekroczenie z dużym 

prawdopodobieństwem grozi katastrofalny-

mi skutkami (Raport Sterna). Od Kopenhagi 

oczekiwano więc podjęcia zdecydowanych 

kroków, które prowadziłyby do powstrzyma-

nia ocieplenia wywołanego efektem cieplar-

nianym na skutek emisji CO2.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego 

Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC – Intergo-

vernmental Panel of Climate Change) w UE 

i krajach rozwiniętych konieczna jest reduk-

cja emisji CO2 o 40% do roku 2020. Global-

na emisja gazów cieplarnianych powinna być 

zredukowana o 50% do roku 2050 (względem 

roku bazowego 1990). Aby umożliwić kra-

jom rozwijającym się czasowy wzrost emisji, 

kraje uprzemysłowione muszą ją ograniczyć 

o 60–80%, tak by łączna emisja nie spowo-

dowała przekroczenia wzrostu ocieplenia do 

+2°C. Kraje szybko rozwijające się powin-

ny zwolnić tempo emisji CO2 o 15–20% do 

roku 2020 i ten proces dalej kontynuować. 

Planowano również światową pomoc dla kra-

jów rozwijających się – około 110 mld euro 

rocznie – na obniżanie emisji CO2. Na UE 

przypadałoby z tej kwoty 2 do 15 mld euro, 

zależnie czy do obliczeń będzie brana wy-

sokość emisji czy PKB. Ważnym postulatem 

było też zaprzestanie rabunkowej eksploata-

cji lasów i przeznaczenie z funduszy publicz-

nych 30 mld euro do roku 2020 na zahamo-

wanie wylesień.

Dotychczasowe propozycje 

i deklaracje

1. Już w marcu 2007 r. UE przyjęła pro-

gram 3x20, zakładający, że do roku 2020 

nastąpi:

– zmniejszenie emisji GHG o 20% w po-

równaniu do roku 1990, a nawet o 30%, jeśli 

inne państwa się do tego przyłączą,

– zwiększenie efektywności energetycz-

nej o 20%,

– zwiększenie udziału OZE do 20% (dla 

Polski – 15%) i dodatkowo udział biopaliw 

w transporcie 10%.

2. USA, drugi światowy emitent CO2, de-

klarowały ograniczenie emisji GHG o 17% do 

roku 2020 w porównaniu do poziomu emi-

sji z roku 1990. Odpowiada to ograniczeniu 

emisji światowej o około 4% w porównaniu 

do roku 1990, a więc niewiele.

3. Były też rozważane propozycje ogra-

niczenia emisji o 80% do roku 2050.

4. USA zdecydowanie domagały się nie-

zależnych kontroli emisji w świecie.

5. Chiny – od 2 lat największy emitent 

CO2 na świecie – dotychczas nie obiecywały 

żadnych redukcji CO2, ale przed Kopenhagą 

padła deklaracja zmniejszenia emisji do roku 

2020 na każdą wytworzoną jednostkę PKB 

o 40–45%. To jest porównanie względne, bo 

może się okazać, że ze względu na szybki 

wzrost gospodarki emisja w roku 2020 bę-

dzie większa niż w roku 2005. Stale nato-

miast podkreślano, że gospodarka chińska 

musi się rozwijać. Chiny podejmują starania 

o ochronę środowiska.

6. Japonia deklarowała zmniejszenie 

emisji o 25%.

7. Indie i Brazylia niczego nie deklaro-

wały, ale prezydent Brazylii, Lula da Silva, 

zapowiedział wdrażanie własnej polityki 

ochrony klimatu i przyłączenie się do po-

mocy finansowej dla krajów biedniejszych. 

Rosja – niczego nie deklarowała.

Pomimo dużych różnic co do sposobu 

i wielkości redukcji emisji, wynikających 

z różnic poziomów gospodarczych i uwarun-

kowań politycznych, konferencja w Kopenha-

dze rodziła nadzieję na wspólny kompromis. 

Obiecany przyjazd głów państw w drugim 

tygodniu obrad wskazywał, że zostaną pod-

jęte ważne decyzje. Tak się jednak nie stało. 

Był nawet moment, że od stołu obrad odeszły 

COP-15 to skrót nazwy 15. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (Conference of the Parties), która odbyła się w Ko-

penhadze w dniach od 7 do 18 grudnia 2009 r. Wcześniej była konferencja na Bali w 2007 roku i w Poznaniu w 2008. 

W Kopenhadze powinny zapaść uzgodnienia dotyczące przedłużenia ustaleń Protokołu z Kioto (1997), czyli nowe posta-

nowienia dotyczące redukcji emisji CO2 (GHG – gazów cieplarnianych) w skali światowej na lata 2012–2020.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

 niespełnione  nadzieje

COP-15KOPENHAGA 2009

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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kraje afrykańskie, niezadowolone z braku po-

stępów i próby obciążenia biednych krajów 

kosztami redukcji. Dołączyły do nich inne 

kraje, łącznie 130 państw. Ten protest był 

sygnałem dla bogatych, by inaczej zaczęli 

myśleć o rozłożeniu kosztów ograniczenia 

emisji CO2 i związanych ze skutkami ocie-

plenia klimatu Ziemi. 

Generalny spór dotyczył więc rozwiązania 

problemu – kto powinien ponieść koszty re-

dukowania emisji CO2. Według krajów boga-

tych – wszyscy, którzy emitują CO2 powinni, 

proporcjonalnie do emisji, ponosić koszty jej 

ograniczenia. Kraje biedne natomiast twierdzą 

– za obecną emisję, zwiększoną koncentrację 

CO2 w atmosferze i związane z tym zagroże-

nia odpowiedzialne są kraje bogate i to one 

przede wszystkim powinny ponieść koszty 

jej ograniczania. Biednym należy pozwolić 

najpierw rozwinąć się gospodarczo (emito-

wać?), a później proponować ograniczenia 

emisji i obciążać gospodarki kosztami tych 

ograniczeń.

Podkreślano też dysproporcje w emisji, 

ale nie globalnej lecz na mieszkańca. W USA 

wynosi ona około 20,5 tony CO2 na rok, w UE 

i Polsce – 10,5 tony, w Chinach około 3,5, 

a w Indiach zaledwie 2,5 tony CO2 na rok. 

Koszty ograniczenia emisji powinni więc po-

nieść bogaci. Kraje ubogie domagały się od 

bogatych większej pomocy dla zmniejszenia 

u nich emisji, natomiast kraje rozwijające się 

– przedłużenia Protokołu z Kioto (według 

tego protokołu tylko kraje bogate są zobli-

gowane do zmniejszenia emisji, biednych to 

nie obowiązuje). Dużym mankamentem tej 

propozycji jest fakt, że najwięksi emitenci 

CO2, tj. Chiny i USA (45–50% światowej 

emisji), są nadal poza Protokołem.

Jakie jest stanowisko Polski

Trudno określić jednym słowem. Żartu-

jąc można powiedzieć, że delegacja rządo-

wa była „za, a nawet przeciw”. „Za” – gdyż 

obowiązują nas ustalenia UE, czyli redukcja 

emisji 20% CO2 do roku 2020, „przeciw” – 

gdyż każde podwyższenie wielkości reduk-

cji jest bardzo trudne dla energetyki opartej 

na węglu kamiennym i brunatnym (energe-

tyka cieplna oparta jest na węglu w 85%, 

elektryczna w około 95%). Tak dużego ob-

ciążenia nie miałby żaden kraj Europy, ale 

też żaden nie ma tak dużego udziału węgla 

w bilansie energetycznym. Sama obrona sta-

tus quo to jednak za mało i utrzymanie takie-

go stanu w przyszłości jest nie do przyjęcia. 

Konieczne jest więc postawienie ambitnych, 

ale realnych celów redukcji emisji. Zostały 

one zapisane w Polityce Klimatycznej Pol-

ski (2003) jako zobowiązanie do 40% re-

dukcji gazów cieplarnianych (GHG) w okre-

sie 1988–2020, tj. osiągnięcie w roku 2020 

poziomu emisji nie wyższego niż 338 mln 

ton CO2 rocznie. Dla porównania, w roku 

2006 emisja wyniosła 400,5 mln ton. Wy-

pełnienia tego postanowienia domagała się 

też Koalicja Klimatyczna, której członkiem 

jest m.in. Okręg Dolnośląski Polskiego Klu-

bu Ekologicznego. Koalicja zwraca uwagę na 

konieczność podjęcia działań dla wdrożenia 

Pakietu klimatyczno-energetycznego UE, tj. 

20–30-procentowej redukcji GHG w okresie 

1990–2020. Konieczne jest również uwzględ-

nienie w dokumentach strategicznych dal-

szej redukcji GHG o 60–80% do roku 2050 

(w stosunku do roku 1990), by sprostać wy-

maganiom wobec krajów bogatych. Tak nas 

bowiem postrzegają kraje biedne – Polska 

jest wśród 50 najbogatszych krajów świa-

ta. Możemy mieć na ten temat inne zdanie 

i wyliczać liczne niedostatki naszej rzeczy-

wistości, ale nie zmieni to przekonań więk-

szości krajów, że do biednych nie należymy, 

powinniśmy więc ponosić koszty redukcji 

emisji GHG w świecie.

Niezbędne jest więc podjęcie zdecydowa-

nych działań, przyczyniających się do obniże-

nia emisji CO2 w skali kraju, które powinny 

iść w trzech kierunkach:

– oszczędzanie energii (energochłonność 

liczona na jednostkę PKB jest w Polsce około 

trzy razy większa niż w UE-15),

– zwiększenie efektywności wytwarzania 

energii (tu możliwa jest około 10-procentowa 

poprawa w stosunku do UE-15),

– zwiększenie udziału OZE (realne jest 

uzyskanie udziału 20% do roku 2020, a na-

wet zwiększenie do 30% według dwóch nie-

zależnych raportów).

Konieczne jest także zmniejszenie strat 

w przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej, 

gdyż nadal są one zbyt duże w porównaniu 

z krajami UE-15.

Dyplomatyczne manewry

W ostatnim dniu obrad (18.12.2009 r.) 

do Kopenhagi przyjechali przywódcy państw 

i faktyczni decydenci. Ożyły nadzieje na po-

zytywne decyzje, ale spotkanie prezydenta 

USA Baracka Obamy z premierem Chin Wen 

Jiabao nie przyniosło rezultatów. Późniejszy 

lunch szefów USA, Chin, Indii, Brazylii i Unii 

Europejskiej, który przerodził się w niefor-

malne, wielogodzinne spotkanie, zakończył 

się również brakiem postanowień. W grupie 

5 państw (USA, Chiny, Indie, Brazylia i RPA), 

późną nocą 18–19.12.2009 r., zredagowano 

tekst deklaracji, którą później przedstawio-

no delegacjom pozostałych 188 uczestników. 

Na spotkaniu plenarnym przedstawiciele 193 

państw przyjęli „do wiadomości” deklarację 

polityczną „Copenhagen Accord”, która nie 

ma żadnej mocy prawnej.

Spotkanie w Kopenhadze zakończyło 

się bez zadowalających rezultatów, gdyż 

zabrakło:

– powszechnego zobowiązania do reduk-

cji gazów cieplarnianych dla powstrzymania 

wzrostu temperatury, tak by do roku 2050 

świat emitował ich o 50% mniej, zgodnie 

z ostatnim raportem IPCC;

– ustaleń w jaki sposób zapobiec nega-

tywnym skutkom zmian klimatu – postano-

wiono tylko, że państwa bogate mają do se-

kretariatu ONZ przekazać plany ogranicze-

nia emisji GHG na kilka dekad;

– przyjęcia wiążących limitów emisji GHG 

i sankcji za ich niedotrzymanie;

– decyzji o międzynarodowej weryfikacji 

i kontroli ograniczeń emisji, z czego najbardziej 

zadowolone były Chiny – największy emitent 

GHG na świecie i najbardziej zdecydowany 

przeciwnik zewnętrznych kontroli.

Porozumienie Kopenhaskie – 

deklaracja polityczna

Porozumienie Kopenhaskie, wynegocjowane 

(ułożone) przez 5 państw i przyjęte „do wiado-

mości” przez pozostałe na końcowym spotkaniu 

plenarnym, nie ma żadnej mocy prawnej i nie 

jest wiążące dla jego sygnatariuszy.

Zakłada ono, że:

– do roku 2050 średnia temperatura Ziemi 

nie powinna podnieść się o więcej niż 2°C;

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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– w latach 2012–2020 kraje bogate będą 

przekazywały biednym po 100 mld dolarów 

rocznie na rozwój zielonych technologii;

– utworzony zostanie Zielony Fundusz 

Klimatyczny, na który w latach 2010–2012 

państwa rozwinięte przekażą 30 mld dola-

rów (około 10 mld dolarów rocznie, wkład 

UE około 2,5 mld dolarów rocznie);

– państwa biedniejsze i rozwijające się 

nie będą musiały obiecywać żadnej reduk-

cji – ewentualna redukcja emisji GHG może 

być sfinansowana za pieniądze na nowe tech-

nologie od państw bogatych.

Spostrzeżenia i opinie 

o Kopenhadze

„Całkowitą katastrofą” nazwała szczyt 

w Kopenhadze sprawująca przewodnictwo 

w Unii Szwecja, a szwedzki minister Andre-

as Carlgren na spotkaniu ministrów środowiska 

UE powiedział, że „szczyt nie spełnił żadne-

go z oczekiwań”. Brazylia uznała deklarację 

kopenhaską za „zawód”, a RPA „nie ma za-

miaru jej respektować” (pomimo, że sama ją 

współtworzyła). Negocjator RPA, Tuvalu, po 

ogłoszeniu deklaracji oświadczył, że oznacza 

ona zagładę jego kraju i rozpłakał się. Zmia-

ny klimatu już zachodzą i nie poczekają na 

decyzje polityków. Powszechnie obwinia się 

USA i Chiny, które emitują około 40–50% CO2 

w świecie, a nie zdołały wyjść poza wcześniej-

sze deklaracje. Brak zgody Chin na kontrolę 

emisji również uniemożliwił porozumienie 

(Amerykanie oświadczyli, że nie zgodzą się 

na żaden pakt bez międzynarodowej kontroli). 

Na świecie zarysował się więc nowy układ sił 

– na czołowe miejsce wysunęły się kraje ma-

jące dużo ludności i duże emisje, nie zawsze 

będące w technologicznej czołówce, jak Chiny, 

Indie i Brazylia, ale ją skutecznie doganiające. 

Utrzymały swą pozycję USA, Japonia i chyba 

jednak Unia Europejska. Chyba, gdyż UE nie 

zaproszono do wspólnego redagowania poro-

zumienia kopenhaskiego i – podobnie jak 188 

pozostałych delegacji – postawiono przed fak-

tem dokonanym. Propozycje UE były najbar-

dziej wymagające i dla potęg gospodarczych 

trudne do przyjęcia, stąd ostrożność i rezer-

wa wobec unijnych propozycji. Zaskoczeniem 

była marginalizacja Rosji. Rosjanie niczym się 

nie wyróżniali, niczego nie proponowali, nie 

zostali dostrzeżeni, a ich prezydent, Dimitrij 

Miedwiediew, szybko opuścił COP.

Sytuacja Polski

Delegacja Polski wróciła z Kopenhagi 

zadowolona. Porozumienie nie jest bowiem 

dokumentem wiążącym wszystkie państwa 

i nie ma przewidzianych sankcji za nieprze-

strzeganie jego postanowień. Polski przemysł 

i energetyka, oparte na węglu, nie będą zmu-

szone do szybkiej modernizacji, intensywne-

go oszczędzania energii i wzrostu udziału 

OZE. Unia pozostała więc przy zadeklaro-

wanym poziomie 20% redukcji emisji CO2, 

dla Polski będzie to poziom 15% ze względu 

na uzależnienie od węgla. Osiągnięcie tego 

będzie o wiele łatwiejsze niż deklarowane 

przez Unię przed COP 30% (Polsce przy-

padłoby wtedy też proporcjonalnie nieco 

więcej niż 15%). Nie grożą nam też szyb-

kie płatności – w Kopenhadze postanowio-

no odłożyć ustalenie składki UE na fundu-

sze dla najbiedniejszych państw dotkniętych 

zmianami klimatu (2–15 mld euro rocznie). 

Jeśli kryterium obliczeń byłaby emisja CO2 

na mieszkańca, to Polska płaciłaby rocznie 

1,2 mld euro (z 15 mld), jeśli poziom PKB 

na mieszkańca (za czym była Polska), to 430 

mln euro rocznie. Poparły nas w tym kraje 

środkowoeuropejskie i Włochy. Polska za-

biega również o zachowanie nadwyżek praw 

do emisji CO2. Zamiast wymaganych przez 

Protokół z Kioto 6% zredukowaliśmy GHG 

o 29%. Mamy nadwyżkę około 500 mln ton 

CO2 warte około 2 mld euro.

Czy były jakieś pozytywy?

Wydaje się, że jednak były. W Kopenhadze 

pojawiły się delegacje 193 państw. To najwięk-

sze światowe forum, świadczące o ważności 

problemów globalnego ocieplenia. Ponadto, 

w żadnym przemówieniu nie negowano po-

trzeby zahamowania zmian klimatu i przeciw-

działania ich skutkom, podkreślano również 

naukowe, wiarygodne podstawy wyjaśnienia 

przyczyn globalnego ocieplenia. Po raz pierwszy 

w negocjacjach w Kopenhadze uczestniczyli 

też przywódcy państw, co świadczy o randze 

problemu i odpowiedzialności.

W tak złożonej materii, jaką są zmiany 

klimatyczne i określenie wpływu na nie czło-

wieka, uzyskanie naukowych podstaw i pod-

jęcie środków zaradczych jest długim proce-

sem. Jednak najwięcej czasu wymaga zmia-

na sposobu myślenia i przekonań. Ten proces 

właściwie się toczy i fakt, że poważnie trak-

tuje go tak duże gremium międzynarodowe, 

jakim jest Konferencja Stron Konwencji Kli-

matycznej przy wsparciu naukowym IPCC, 

daje podstawę do optymizmu. Trudne decy-

zje wymagają wiedzy i determinacji. Wie-

dzę w znacznym stopniu już mamy, przyjazd 

głów państw do Kopenhagi świadczy o tym, 

że determinacji także przybywa. 

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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A jednak jest cieplej – 
takie prognozy widzimy coraz częściej

A jednak jest cieplej – 
takie prognozy widzimy coraz częściej

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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G M OG M Ojest wokół nas? (3)

Czy

Czym jest żywność?

W ustawie o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia „żywnością (środkiem spożyw-

czym) jest każda substancja lub produkt w ro-

zumieniu art. 2 rozporządzenia nr 178/2002” 

Parlamentu Europejskiego i Rady. Zatem 

„żywność (lub środek spożywczy) ozna-

cza jakiekolwiek substancje lub produkty 

przetworzone, częściowo przetworzone lub 

nieprzetworzone, przeznaczone do spoży-

cia przez ludzi, lub których spożycia przez 

ludzi można się spodziewać.

Środek spożywczy obejmuje napoje, 

gumę do żucia i wszelkie substancje, łącz-

nie z wodą, świadomie dodane do żywno-

ści podczas jej wytwarzania, przygotowa-

nia lub obróbki.

Definicja ta obejmuje wodę zgodną 

z normami określonymi w art. 6 dyrektywy 

98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów 

dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE.

Środek spożywczy nie obejmuje: pasz; 

zwierząt żywych, chyba że mają być one 

wprowadzone na rynek do spożycia przez 

ludzi; roślin przed dokonaniem zbiorów; 

produktów leczniczych w rozumieniu dy-

rektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG; ko-

smetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/

768/EWG; tytoniu i wyrobów tytoniowych 

w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG; 

narkotyków lub substancji psychotropowych 

w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach 

odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o sub-

stancjach psychotropowych z 1971 r.; pozo-

stałości i kontaminantów.”

Czym jest genetycznie 
zmodyfikowana żywność?

Żywność genetycznie zmodyfikowana 

według ustawy o bezpieczeństwie żywno-

ści i żywienia to żywność w rozumieniu 

art. 2 pkt 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 wrze-

śnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfi-

kowanej żywności i paszy (tab.1).

Znakowanie żywności 
genetycznie zmodyfikowanej

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-

pieczeństwie żywności i żywienia z późn. zm. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225), w ar-

tykule 50 przeczytamy, że szczegółowe wy-

magania dotyczące oznakowania żywności 

genetycznie zmodyfikowanej określają prze-

pisy art. 12–14 rozporządzenia nr 1829/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady oraz art. 

4 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003.

W Rozporządzeniu nr 1829/2003 Parla-

mentu Europejskiego i Rady znajdujemy in-

formację, że zasady znakowania „stosuje się 

do środków spożywczych dostarczanych w tej 

postaci do konsumenta końcowego lub zakła-

dów zbiorowego żywienia we Wspólnocie...” 

oraz „które zawierają lub składają się z GMO, 

lub są wyprodukowane z, lub zawierają skład-

niki wyprodukowane z GMO”.

„Tych zasad nie stosuje się do środków 

spożywczych zawierających materiał, który 

zawiera, składa się lub jest wyprodukowa-

ny z GMO w części nie większej niż 0,9% 

Codziennie wybieramy się do sklepu, żeby kupić „coś” do jedzenia. Ale zanim się tam udamy powinniśmy przygo-

tować się do tego teoretycznie. Bo jeśli chcemy kupić produkty bez GMO lub z jak najmniejszym ich udziałem, 

to musimy zdobyć wiedzę na temat przepisów, zwłaszcza mówiących o prawidłowym znakowaniu produktów za-

wierających GMO. Czy nam się to uda, będzie zależało przede wszystkim od naszej świadomości na ten temat!

Czy w przyszłości będziemy
kupować wyłącznie takie produkty?..

Czy w przyszłości będziemy
kupować wyłącznie takie produkty?..
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składników, żywności rozpatrywanej odręb-

nie lub żywności zawierającej jeden składnik 

z zastrzeżeniem, że jego występowanie jest 

przypadkowe lub nieuniknione technicznie. 

W celu ustalenia, czy występowanie tego ma-

teriału jest przypadkowe lub nieuniknione 

technicznie, podmioty gospodarcze muszą 

być w stanie przedstawić dowód przekonu-

jący właściwe organy, że podjęto właściwe 

kroki mające na celu uniknięcie występowa-

nia takiego materiału”.

Zatem, zgodnie z wypowiedzią Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z obowiązku 

znakowania zwolnione są produkty zawierające 

GMO na poziomie nieprzekraczającym 0,9%, 

pod warunkiem, że ta obecność jest niezamie-

rzona lub nieunikniona technicznie (w innym 

przypadku znakowanie jest obowiązkowe).

Etykietowanie żywności 
genetycznie zmodyfikowanej

Wymogi etykietowania środków spożyw-

czych zgodnie z Rozporządzeniem 1829/2003 

są następujące:

– jeżeli żywność składa się z więcej niż 

jednego składnika – określenie „genetycznie 

zmodyfikowane” lub „wyprodukowane z gene-

tycznie zmodyfikowanego (nazwa składnika)” 

pojawia się w wykazie składników przewidzia-

nym w art. 6 dyrektywy 2000/13/WE w nawia-

sie, obok przedmiotowego składnika;

– jeżeli składnik jest oznaczony za pomocą 

nazwy kategorii – określenie „zawiera genetycz-

nie zmodyfikowany (nazwa organizmu)” lub 

„zawiera (nazwa składnika) wyprodukowany 

z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa orga-

nizmu)” pojawia się w wykazie składników;

– jeżeli nie istnieje wykaz składników 

– określenie „genetycznie zmodyfikowane” 

lub „wyprodukowane z genetycznie zmody-

fikowanego (nazwa organizmu)” umieszcza 

się wyraźnie na etykiecie;

– oznaczenia określone w pierwszym 

i drugim przypadku mogą pojawiać się 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE

DOTYCZĄCE GMO

1. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfi-

kowanych z dnia 22 czerwca 2001 r.(Dz. U. 2001, 

Nr 76, poz. 811, z późn. zm.);

2. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i ży-

wienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006, 

Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania Pra-

wa Żywnościowego powołujące Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

(Dz. U. L 31 z 1 lutego 2002 r.);

4. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 

żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18 paź-

dziernika 2003 r.; Dz. Urz. UE, polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 32);

5. Rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 

2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykieto-

wania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

oraz możliwości śledzenia żywności i produktów 

paszowych wyprodukowanych z organizmów zmo-

dyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrek-

tywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18. paź-

dziernika 2003 r.; Dz. Urz. UE, polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 32);

6. Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 

zamierzonego uwalniania do środowiska organi-

zmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylają-

ca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. U. L 106 

z 14 kwietnia 2004 r.);

7. Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 

w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 

środków spożywczych (Dz.U. L 109 z 6 maja 2000 

r.) – dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2001/

101/WE (Dz. U. L 310 z 28 listopada 2001 r.).

Tabela 1.  Najważniejsze definicje dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które powinniśmy 
znać, udając się do sklepu spożywczego

Definicje zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

genetycznie zmodyfikowany 
organizm (GMO)

oznacza genetycznie zmodyfikowany organizm określony w art. 2 ust. 
2 dyrektywy 2001/18/WE, z wyłączeniem organizmów uzyskanych za 
pomocą technik modyfikacji genetycznej wymienionych w załączniku 
I B do dyrektywy 2001/18/WE

genetycznie zmodyfikowana 
żywność

oznacza żywność zawierającą lub wyprodukowaną z GMO

genetycznie zmodyfikowany 
organizm do użytku spożywczego

oznacza GMO, który może być użyty jako żywność lub materiał źródło-
wy do produkcji żywności

wyprodukowane z GMO
oznacza uzyskane w całości lub w części z GMO, ale niezawierające lub 
nieskładające się z GMO

wprowadzanie do obrotu
oznacza posiadanie żywności w celu sprzedaży, w tym oferowanie do 
sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie, oraz 
sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania

Definicje zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych 
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE 

możliwość śledzenia oznacza możliwość śledzenia GMO i produktów wyprodukowanych 
z GMO na wszystkich etapach wprowadzania ich do obrotu w łańcuchach 
produkcji i dystrybucji

niepowtarzalny identyfikator oznacza zwykły, numeryczny lub alfanumeryczny kod służący do identy-
fikacji GMO na podstawie zatwierdzonego przypadku transformacji, w 
wyniku której został wytworzony, i stanowiący środek dostępu do infor-
macji dotyczących specyficznych informacji na temat tego GMO

konsument końcowy oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wyko-
rzystuje żywności w ramach operacji lub działalności gospodarczej

pierwszy etap wprowadzenia 
produktu do obrotu

oznacza wstępną transakcję w łańcuchach produkcji i dystrybucji, w trak-
cie której produkt zostaje udostępniony stronie trzeciej
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w przypisie do wykazu składników. W tym 

przypadku należy je wydrukować czcionką 

przynajmniej tej samej wielkości co wykaz 

składników. Jeżeli nie istnieje wykaz skład-

ników umieszcza się je na etykiecie;

– jeżeli żywność jest oferowana do sprze-

daży konsumentowi końcowemu w postaci 

żywności wstępnie niepakowanej lub żywności 

wstępnie pakowanej w niewielkich pojemni-

kach, z których największa powierzchnia mie-

rzy mniej niż 10 cm2, informacje wymagane 

należy w sposób trwały i widoczny umieścić 

albo na etykiecie wystawowej żywności, albo 

bezpośrednio obok niej lub na opakowaniu 

czcionką na tyle dużą, by można było łatwo 

ją odnaleźć i odczytać.

Natomiast w Rozporządzeniu (WE) nr 

1830/2003 Rady i Parlamentu Europejskiego 

przeczytamy w art. 4 o wymaganiach doty-

czących możliwości śledzenia (traceability) 

i etykietowania produktów zawierających lub 

składających się z GMO. „Na pierwszym etapie 

wprowadzania do obrotu produktu zawiera-

jącego lub składającego się z GMO, włącznie 

z ilościami hurtowymi, podmioty gospodar-

cze zapewniają, aby następujące informacje 

zostały przekazane na piśmie podmiotowi 

gospodarczemu otrzymującemu produkt: że 

produkt zawiera lub składa się z GMO oraz 

jaki posiada niepowtarzalny identyfikator 

nadany tym GMO. (...) Na wszystkich kolej-

nych etapach wprowadzania do obrotu pro-

duktów określonych podmioty gospodarcze 

zapewniają, aby informacje otrzymane zgod-

nie zostały przekazane na piśmie podmiotom 

gospodarczym otrzymującym produkty (...)”. 

System śledzenia wymaga zatem od podmio-

tów gospodarczych posiadania dokumentacji 

surowców i gotowych wyrobów zawierają-

cych GMO, które te podmioty wprowadzają 

do obrotu lub kiedy otrzymują produkt, który 

został wprowadzony do obrotu. 

Potrzebnej wiedzy prawniczej już nam 

wystarczy. Wkrótce udamy się wspólnie do 

najbliższego supermarketu na zakupy pro-

duktów spożywczych. Kupimy żywność, któ-

ra trafi do naszej lodówki, a potem na nasz 

stół. Dopilnujmy, by nasza lodówka była 

naszą twierdzą, która będzie „strefą wolną 

od GMO”, i by nasz stół nie był poligonem 

doświadczalnym dla przemysłu biotechno-

logicznego.

DR INŻ. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY

Bogdan Szymański
laureatem konkursu 

„Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2009”

21 kwietnia 2010 r., w ramach obchodów „Dnia Ziemi 
2010”, ogłoszony został wynik konkursu „Człowiek Roku 
Polskiej Ekologii 2009*. Laureatem został Bogdan Szy-
mański, nasz kolega z Okręgu Mazowieckiego, który jako 
nagrodę otrzymał szklaną „Tarczę Wojownika Gai”.

Bogdan Szymański, z wykształcenia architekt i socjo-
log, to urodzony działacz, zaangażowany całym sercem, 
poświęcający swej pasji wszystkie siły i czas. Oprócz pra-
cy zawodowej udzielał się w Polskim Towarzystwie Tu-
rystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwie Krzewienia Kul-
tury Fizycznej (laureat Odznaki Honorowej TKKF), Klubie 
Jeździeckim PAN, Spółdzielczości Mieszkaniowej i Towa-
rzystwie Urbanistów Polskich (TUP). W TUP był współ-
organizatorem i sekretarzem Sekcji Ładu Przestrzennego, 
gdzie czynnie uczestniczył w debatach nad poprawą sy-
tuacji w tym zakresie, również w Sejmie i w Senacie, za 
co został odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP i Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

Jest aktywnym działaczem Polskiego Klubu Ekologiczne-
go – był członkiem Zarządu przez kilka kadencji i Prezesem 
Okręgu Mazowieckiego PKE przez dwie kadencje. Obecnie 
jest wiceprezesem Koła PKE Otwockie Sosny w Okręgu 

Mazowieckim. Był członkiem Zarządu Głównego PKE, gdzie 
przez dwie kadencje pełnił funkcję Wiceprezesa. 

Jako Przedstawiciel PKE brał udział w Komisji Nagród 
Ministra Środowiska, a od 12 lat (tj. od początku) – w Ra-
dzie Programowej Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”. W Ko-
mitecie Monitorującym (KM) program SAPARD był przed-
stawicielem organizacji ekologicznych; przez ostatni rok 
w KM ZPORR – początkowo w KM ISPA, a obecnie w KM 
Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności. Od 15 lat 
współpracuje z Komitetem Ochrony Środowiska Senatu, 
a od około 10 lat – z Komisją Ochrony Środowiska Sejmu 
(a także innymi w sprawach zrównoważonego rozwoju 
np. Komitetem Infrastruktury). Odznaczony Odznaką „Za-
służony dla Ochrony Środowiska”. Członek Stowarzyszenia 
„Ład na Mazowszu” i uczestnik działań na rzecz ochrony 
krajobrazu i ładu przestrzennego. Członek Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego.

* Konkurs na Człowieka Roku Polskiej Ekologii – autorytet w dzie-

dzinie ochrony środowiska zgłoszony przez pozarządowe organizacje 

ekologiczne, instytucje lub osoby prywatne. Człowiek Roku to osoba, 

która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w danym roku dla ochrony 

środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego. 

Nagroda przyznawana jest od roku 2000 przez niezależne jury, złożo-

ne z wcześniejszych laureatów nagrody. Konkurs służy popularyzacji 

osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego 

w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie.

Z ŻYCIA KLUBU



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1 (88)/2010 13

Różnorodność przyrodnicza

Obrazem bioróżnorodności zdefiniowa-

nej powyżej jest na przykład mnogość rodzi-

mych gatunków roślin i zwierząt w naszym 

otoczeniu, a Polska jest jednym z niewielu 

krajów Europy o wielkich zasobach bioróż-

norodności.

Bioróżnorodność należy rozpatrywać 

na co najmniej trzech poziomach organiza-

cji przyrody:

– bioróżnorodność gatunkowa – rozma-

itość wszystkich roślin, zwierząt i mikroor-

ganizmów występujących na Ziemi;

– bioróżnorodność ekologiczna – przeja-

wiająca się w rozmaitości zgrupowań ekolo-

gicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobra-

zów; krajobraz jest podstawową, ponadekosys-

temową jednostką ekologiczno-przestrzenną 

i strukturalno-funkcjonalną, której skład de-

cyduje o różnorodności biologicznej;

– bioróżnorodność genetyczna – rozma-

itość genów obecnych w pulach genowych 

populacji różnych gatunków; różnice mię-

dzyosobnicze decydują o bioróżnorodności 

w obrębie tego samego gatunku. Istotne jest, 

że populacje tego samego gatunku, żyjące 

w odmiennych obszarach, różnią się między 

sobą. Każda z tych populacji ma genotyp naj-

lepiej przystosowany do lokalnych warunków 

siedliskowych.

Bioróżnorodność jest wynikiem działa-

nia wielu czynników takich jak:

– niezwykle duże bogactwo informacji 

genetycznej;

– różnorodność genów i genotypów;

– zróżnicowanie osobników wewnątrz 

populacji tego samego gatunku;

– różnice między populacjami w obrę-

bie gatunku;

– mnogość gatunków i podgatunków;

– mechanizm dziedziczenia cech, dobór 

naturalny i sztuczny;

– mechanizmy ewolucji;

– historia kształtowania się różnorodno-

ści biologicznej;

– dynamika różnorodności biologicz-

nej.

Różnorodność przyrodnicza przynosi ko-

rzyści pokoleniom ludzi, między innymi po-

przez usługi ekosystemowe, takie jak:

– wytwarzanie zasobów żywieniowych, 

paliw, włókien oraz substancji leczniczych;

– zapewnienie równowagi obiegu wody;

– regulację warunków klimatycznych 

i zanieczyszczenia powietrza;

– utrzymanie żyzności gleby oraz obiegu 

składników odżywczych;

– urozmaicony i wspierający odnowę psy-

chiczną i biologiczną krajobraz.

Szacuje się, że dochody wynikające z tych 

usług w Europie sięgają setek miliardów euro 

rocznie. Usługi ekosystemowe są podstawą 

wzrostu zatrudnienia i dobrobytu, jednak-

że stan około dwóch trzecich tych usług na 

świecie pogarsza się w wyniku nadmiernej 

eksploatacji i utraty różnorodności gatunko-

wej, która gwarantuje ich stabilność.

Odczuwane obecnie skutki utraty bioróż-

norodności są wielorakie, a natężenie ich wy-

stępowania wykazuje tendencję narastającą. 

Przykładem są gwałtownie spadające zaso-

by ryb, powszechna utrata żyzności gleby, 

zmniejszanie się populacji owadów zapyla-

jących rośliny, ograniczenie zdolności dolin 

rzecznych do retencji wód powodziowych 

a rzek do samooczyszczania. Wcześniejsze 

przekonanie o możliwości zastąpienia tych 

naturalnych systemów zabezpieczających na-

szą egzystencję ludzką pomysłowością bądź 

technologią okazało się błędem. Nawet gdy 

uda się je zastąpić, to koszty są często wyższe 

od kosztów zapobiegania utracie różnorod-

ności przyrodniczej. Po osiągnięciu pewnego 

poziomu niekorzystnych zmian, odtworzenie 

ekosystemów staje się niezmiernie trudne lub 

wręcz niemożliwe, a wyginięcie gatunku jest 

procesem nieodwracalnym. 

Człowiek nie może przetrwać bez natu-

ralnych ekosystemów wspierających jego ży-

cie, dlatego musi chronić różnorodność przy-

rodniczą, aby ocalić kształt przyrody naszej 

planety i zachować niezbędne procesy ekolo-

giczne decydujące o jego egzystencji.

Różnorodność przyrodnicza 
Dolnego Śląska

O różnorodności przyrodniczej Dolnego 

Śląska świadczy bogactwo występujących tu 

gatunków, form ochrony przyrody i atrakcyj-

ność krajobrazu. Do obszarów chronionych 

na Dolnym Śląsku należą 2 parki narodowe 

(Karkonoski, Gór Stołowych), 67 rezerwatów 

przyrody, 12 parków krajobrazowych (10% po-

wierzchni województwa, 207 tys. ha), 17 ob-

szarów chronionego krajobrazu (180 tys. ha) 

oraz obszary Natura 2000 – 10 Obszarów Spe-

Różnorodność przyrodnicza (bioróżnorodność) to rozmaitość form i struktur żywej materii, wynikająca z informacji 

genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów na Ziemi.

ANDRZEJ RUSZLEWICZ

Różnorodność przyrodnicza 
szansą dla rozwoju

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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cjalnej Ochrony ptaków i 88 (57+ 31 nowych) 

Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk.

Fauna na Dolnym Śląsku reprezentowa-

na jest przez:

– ptaki – 348 gatunków (w Polsce 446) 

z tego 192 lęgowe; 29 gatunków jest zagro-

żonych wyginięciem (m.in. głuszec, cietrzew, 

podgorzałka);

– herpetofaunę – 15 gatunków płazów (Pol-

ska – 18) i 7 gatunków gadów (Polska – 9);

– ssaki – 52 gatunki (Polska – 91), w tym 

20 gatunków nietoperzy (Polska – 22);

– ryby – 48 gatunków naturalnie występu-

jących i 11 gatunków obcych (Polska 87).

Flora – w granicach województwa wystę-

powało lub występuje 1890 gatunków i pod-

gatunków roślin naczyniowych rodzimych 

lub trwale zadomowionych, wśród nich jest 

3,3% gatunków wymarłych, a na czerwonej 

liście gatunków zagrożonych jest w regionie 

aż 33,86% gatunków (Kącki 2003). O zróżni-

cowaniu pokrywy roślinnej Dolnego Śląska 

świadczy geobotaniczny podział regionu.

Cechą specyficzną Dolnego Śląska jest 

duże urozmaicenie krajobrazu – od terenów 

nizinnych po wysokie góry.

Rozwój gospodarczy 
a różnorodność przyrodnicza

Osadnictwo
Postępująca urbanizacja i zagospodarowa-

nie regionu realizowane są często bez uwzględ-

nienia wymagań ekologicznych, w tym zasad 

ochrony bioróżnorodności. Prowadzi to do li-

kwidacji powierzchni zajmowanej przez na-

turalną i półnaturalną przyrodę, do zaburze-

nia funkcjonowania ekosystemów (w tym ich 

łączności) oraz dysharmonii krajobrazu. Do 

zagrożeń, które dla różnorodności przyrodni-

czej niesie osadnictwo, należy fragmentacja 

siedlisk, degradacja i zniszczenia powodowane 

zmianą w użytkowaniu gruntów, prowadzenie 

prac budowlanych, nadmierna eksploatacja, 

rozprzestrzenianie się obcych gatunków inwa-

zyjnych i zanieczyszczenie środowiska.

Jednocześnie pogłębia się tendencja ucie-

kania z osadnictwem do „natury”, co szcze-

gólnie widoczne jest w otoczeniu dużych 

aglomeracji, a czego przykładem są okolice 

Sobótki. Wielu deweloperów reklamuje swoje 

osiedla wskazując, że są one położone w te-

renach o dużej różnorodności przyrodniczej. 

Wśród zamożnej części społeczeństwa silne są 

tendencje do budowania domów na terenach 

prawnie chronionych. Świadczy to o dużej 

wrażliwości na cechy związane z różnorod-

nością przyrodniczą, urozmaicony krajobraz 

i czystość środowiska. Wskazuje też, że za-

mieszkiwanie w obszarach o dużej różnorod-

ności przyrodniczej jest pożądanym wyróż-

nikiem pozycji w społeczeństwie.

Turystyka
Wielu ludzi ze względów etycznych sprze-

ciwia się działaniom, które decydują o losie 

przyrody, prowadząc często do utraty gatun-

ków i siedlisk naturalnych. Patrząc na tę kwe-

stię bardziej przyziemnie, natura jest cenna 

dla ludzi ponieważ stanowi źródło inspiracji 

i przyjemności. Mimo iż tego rodzaju wartości 

są trudne do wyrażenia ilościowo, środowisko 

przyrodnicze jest podstawą funkcjonowania 

sektora turystyki i wypoczynku. Na Dolnym 

Śląsku jest około 5 tys. km szlaków turystycz-

nych, w tym 3,5 tys. km w lasach, coraz liczniej 

powstają też przyrodnicze ścieżki edukacyjne. 

Dynamicznie rozwijają się gospodarstwa agro-

turystyczne i większość z nich opiera swoją 

ofertę o okoliczne walory przyrodniczo-kra-

jobrazowe. Często na nich opiera się też cała 

koncepcja rozwoju miejscowości. Taką rolę 

spełnia na przykład stary cis „Henryk” w Hen-

rykowie Lubańskim (1250 lat), z którym zwią-

zane są organizowane tu imprezy.

Przykładem znaczenia różnorodności przy-

rodniczej jest sposób prezentowania Dolnego 

Śląska na stronach internetowych Dolnoślą-

skiej Organizacji Turystycznej. Oto kilka wy-

branych fragmentów tekstu z tych stron:

„Walory turystyczne województwa – 

rozległe lasy, jeziora, wzgórza morenowe, 

a przede wszystkim góry – stanowią niewąt-

pliwą atrakcję turystyczną Dolnego Śląska. 

(...) Na terenie województwa dolnośląskiego 

występują ogromne obszary lasów, wspaniałe, 

stare pasma górskie (Karkonosze, Góry Sto-

łowe, Góry Sowie, Góry Kaczawskie), rze-

ki tworzące liczne wodospady i największe 

w Polsce skupisko stawów rybnych w Kotli-

nie Milickiej i Żmigrodzkiej. Osią Niziny 

Śląskiej jest rzeka Odra. Najatrakcyjniejsze 

turystycznie są Sudety, rozciągające się od 

Bramy Łużyckiej na zachodzie, do Bramy 

Morawskiej na wschodzie. Na terenie Kotliny 

Kłodzkiej znajdują się najważniejsze uzdro-

wiska: Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Dusz-

niki Zdrój, Lądek Zdrój i inne. Obfitość ryb, 

różnorodność gatunków ptaków oraz pięk-

ne krajobrazy czynią z doliny Odry jeden 

z najatrakcyjniejszych w tej części Europy 

obszarów dla turystyki i rekreacji. Atrakcją 

turystyczną są Stawy Milickie, słynne z ho-

dowli karpi. Największy w kraju zespół tego 

typu obiektów, położony w Dolinie Baryczy, 

tworzy park krajobrazowy”.

Turystyka niesie jednak ze sobą szereg 

zagrożeń dla różnorodności przyrodniczej. 

Wiąże się to z nadmierną penetracją terenów 

o dużej bioróżnorodności, gdyż zazwyczaj są 

to również najbardziej atrakcyjne tereny dla 

turystów (np. Karkonosze, Wąwóz Myślibor-

Ciek o dużej
różnorodności przyrodniczej

Ciek o dużej
różnorodności przyrodniczej

fo
t. A

n
d
rze

j R
u
szle

w
ic

z

Ciek o bioróżnorodności
znacznie uproszczonej

Ciek o bioróżnorodności
znacznie uproszczonej

fo
t. A

n
d
rze

j R
u
szle

w
ic

z

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1 (88)/2010 15

ski). Niektóre formy turystyki wymagają agre-

sywnego inwestowania w terenach wrażliwych 

na degradację (np. narciarstwo i problem wy-

ciągów w Karkonoszach i Górach Izerskich). 

Zagrożeń jest znacznie więcej. Na szczęście 

coraz częściej podmioty zainteresowane roz-

wojem turystyki zauważają, że niezbędne są 

działania zachowujące podstawę rozwoju tej 

branży, czyli wysokie walory przyrodniczo-kra-

jobrazowe (przykładem może być Przemkow-

ski Park Krajobrazowy oraz gminy w dolinie 

Odry, zwłaszcza Jemielno i Wińsko).

Rolnictwo
Dzięki różnorodności biologicznej moż-

na w sposób naturalny krzyżować gatunki 

i rasy. Dzięki temu są one bardziej odporne 

na przeróżne zagrożenia i mają lepsze cechy 

użytkowe bez uciekania się do metod inży-

nierii genetycznej, wciąż niedoskonałych, 

cechujących się dużą przypadkowością. Ale 

rolnictwo niesie także nowe zagrożenia dla 

różnorodności przyrodniczej, takie jak:

– fragmentacja siedlisk;

– degradacja i zniszczenia powodowane 

zmianą w użytkowaniu gruntów i intensyfi-

kacją systemów produkcji;

– zaniechanie tradycyjnych metod gospo-

darowania, często sprzyjających różnorodno-

ści biologicznej;

– monokultury i nadmierna eksploatacja;

– rozprzestrzenianie się obcych gatunków 

inwazyjnych, w tym GMO;

– zanieczyszczenie środowiska.

Nadmierna intensyfikacja rolnictwa pro-

wadzi m.in. do zaniku wielu starych lub lokal-

nych, niekiedy bardzo wartościowych, odmian 

roślin uprawnych i ras zwierząt. Następuje 

genetyczne ujednolicenie agroekosystemów, 

potęgujące niebezpieczeństwo degeneracyj-

ne populacji osobników w obrębie rodzajów 

i gatunków, a także wzrost infekcji, chorób 

i szkodników. W Unii Europejskiej zwróco-

no szczególną uwagę na włączenie kwestii 

różnorodności biologicznej do polityki rolnej 

i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wy-

nika z tego, że działalność rolnicza, obejmu-

jąc znaczną część terytorium Europy, może 

przyczynić się do ochrony zasobów genetycz-

nych, gatunków i siedlisk. Problem ten podjęto, 

gdyż w ostatnich dziesięcioleciach intensyw-

na i wyspecjalizowana działalność rolnicza, 

przy jednoczesnej marginalizacji i niepełnym 

wykorzystaniu gruntów, spowodowała dużą 

utratę różnorodności biologicznej. Szczegól-

ną uwagę zwrócono na działania w zakresie 

melioracji w nowych krajach członkowskich. 

Niepokój budzi zwłaszcza niszczenie dolin 

rzecznych (prostowanie, wycinanie roślinno-

ści, sztuczne kształtowanie koryta), co pro-

wadzi do wielu negatywnych zjawisk.

Ostatnio zauważa się dość często powrót 

do uprawiania rodzimych gatunków roślin, 

głównie w sadownictwie. Jest to raczej dzia-

łanie dla urozmaicenia oferty turystycznej, 

ale pozwala na zachowanie rodzimych od-

mian i puli genowej najlepiej dostosowanej 

do warunków Dolnego Śląska. Coraz więk-

szą popularność zdobywa rolnictwo ekolo-

giczne bazujące na wysokich walorach śro-

dowiskowych. Zauważalne jest też większe 

zaangażowanie rolników w programy rolno-

środowiskowe, które najefektywniej mogą być 

wdrażane na terenach cennych przyrodniczo 

(ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sie-

dlisk przyrodniczych).

Transport 
Niesie on spore zagrożenia dla bioróż-

norodności, takie jak fragmentacja siedlisk 

poprzez budowę autostrad i dróg szybkiego 

ruchu, tworzenie barier w korytarzach ekolo-

gicznych, degradacja i zniszczenia powodo-

wane zmianą w użytkowaniu gruntów i pro-

wadzeniem prac budowlanych. Duże niebez-

pieczeństwo stanowią też katastrofy (pożary, 

wyciek substancji niebezpiecznych), rozprze-

strzenianie się obcych gatunków inwazyjnych 

i zanieczyszczenie środowiska.

Przemysł
Przemysł (w tym wydobywczy) jest, z przy-

czyn podobnych jak transport, sporym zagro-

żeniem dla różnorodności przyrodniczej.

Podsumowanie

Unia Europejska podjęła kroki w celu za-

hamowania tendencji spadku różnorodności 

przyrodniczej na naszym kontynencie. Szko-

da, że deklaracje nie przerodziły się w czy-

ny i rok 2010 nie jest rokiem, w którym ten 

cel zostanie osiągnięty. Podejmuje się jednak 

szereg pozytywnych działań i są już pierwsze 

efekty. Polska ma duży wkład w ten proces 

– dzięki naszym staraniom zachowaliśmy dla 

ludzkości żubra, odradza się populacja bobra 

europejskiego, a orzeł bielik występuje już 

nie tylko na monetach. Ochrona różnorod-

ności biologicznej nie jest jedynie obowiąz-

kiem ekologów i rządów. To nasz obywatel-

ski obowiązek, ale też nasz interes jako ludzi 

– jeśli chcemy przetrwać.

MGR INŻ. ANDRZEJ RUSZLEWICZ

fo
t.

 A
n
d
rz

e
j 
R

u
sz

le
w

ic
z

Łąka o bogatej 
różnorodności przyrodniczej

Łąka o bogatej 
różnorodności przyrodniczej

fo
t.

 A
n
d
rz

e
j 
R

u
sz

le
w

ic
z

Pole uprawne z monokulturą zbożową
o ubogiej róznorodności przyrodniczej

Pole uprawne z monokulturą zbożową
o ubogiej róznorodności przyrodniczej

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu



FORUM EKOLOGICZNE

16 ZIELONA PLANETA 1 (88)/2010

Ramowa Dyrektywa Wodna

Dyrektywa Ramowa określa stan ekosyste-

mów na podstawie szeregu wskaźników obej-

mujących standardowe parametry chemiczne, 

fizyczne i bakteriologiczne, jak również skład 

gatunkowy organizmów wodnych i występu-

jących w dolinach oraz charakterystykę geo-

morfologiczną koryt cieków. Dla wszystkich 

parametrów określono wartości progowe (nor-

my) pozwalające oceniać stan ekosystemów. 

Normy te preferują akweny naturalne (natu-

ralne jeziora oraz nieuregulowane i nieobwało-

wane cieki), występowanie gatunków zwierząt 

i roślin charakterystycznych dla naturalnego 

akwenu w danych warunkach fizjograficznych 

oraz brak znaczących oddziaływań gospodar-

ki człowieka na chemiczne, fizyczne i bakte-

riologiczne parametry wód. Oczywiście taki 

idealny akwen trudno znaleźć w Europie poza 

niektórymi parkami narodowymi. Autorzy DR 

nie są ekologicznymi fundamentalistami lecz 

pragmatykami i wartości progowe poszczegól-

nych wskaźników, pozwalające zakwalifiko-

wać rozważany akwen do kategorii dobrego 

stanu, są realistyczne i możliwe do osiągnięcia 

w warunkach niezbędnego wykorzystywania 

wód przez człowieka. Wyrazem tego pragma-

tyzmu jest wyróżnienie w DR akwenów silnie 

przekształconych, gdzie żąda się nie dobrego 

stanu lecz dobrego potencjału ekologicznego 

wód, co pozwala zachować sztuczne zbiorniki 

retencyjne i uregulowane rzeki bez absurdal-

nego żądania totalnej renaturyzacji. 

Lektura raportów opracowywanych przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska 

prowadzi do wniosku o złej jakości wód 

w Polsce w świetle wskaźników chemicz-

nych i bakteriologicznych. Syntetyczne dane 

można znaleźć w rocznikach GUS. Przyta-

czam dane z rocznika 2005 (w latach póź-

niejszych zmniejszyła się istotnie liczba po-

bieranych próbek, ale obraz ogólny nie uległ 

zmianie). W roku 2005 do analizy pobrano 

ogółem 1360 próbek wody ze zbiorników po-

wierzchniowych. Badania wykazały:

– 1 próbkę w klasie I (wody nadające się 

do picia),

– 27 próbek w klasie II (wody nadające 

się do kąpieli i rekreacji),

– 522 próbki w klasie III,

– 560 próbek w klasie IV,

– 250 próbek w klasie V.

Jest to zatrważająca statystyka, świad-

cząca o katastrofalnym zanieczyszczeniu 

polskich wód.

Podkreślam dwa ważne fakty: 

1) DR wymaga od krajów członkowskich 

osiągnięcia dobrego stanu lub dobrego poten-

cjału do roku 2015, grożąc dotkliwymi sank-

cjami za przekroczenie tego terminu; 

2) okres 15 lat od wejścia w życie DR był 

wystarczający dla spełnienia stawianych wa-

runków nawet przez kraje biedne i cywiliza-

cyjnie opóźnione (zaliczam do nich Polskę), 

zważywszy możliwość uzyskania znaczącej 

pomocy od krajów „Starej Unii”.

Działania i zaniechania 
w Polsce 

Uznanie osiągnięcia dobrego stanu ekosys-

temów za główny cel gospodarki wodnej spo-

wodowało konsternację w środowiskach hy-

drotechników, meliorantów i urzędników od-

powiedzialnych za gospodarowanie zasobami 

wodnymi w Polsce. Przez dziesięciolecia głów-

nym celem było „zaspokojenie uzasadnionych 

potrzeb wodnych ludności, przemysłu i rolnic-

twa”. Jako ważne i uzasadnione postrzegano 

m. in. potrzeby żeglugi i energetyki wodnej. 

Wszystkie potrzeby traktowane były wyłącz-

nie w kategoriach ilościowych. Ze względu na 

brak kryteriów nie oceniano zasadności po-

trzeb artykułowanych przez poszczególnych 

użytkowników – była to kontynuacja praktyk 

z okresu realnego socjalizmu. Warto przypo-

mnieć, że u schyłku lat siedemdziesiątych oce-

niano zapotrzebowanie na wodę w roku 2000 

na 40 miliardów m3 rocznie, podczas gdy re-

alne zużycie wyniosło 11,048 miliarda m3, 

z tego 6,659 miliarda m3 zużywały elektrow-

nie wodne o otwartym obiegu chłodniczym, 

gdzie większość wody wraca do rzeki. Zużycie 

bezzwrotne wynosiło około 3% całkowitych 

poborów. Jednocześnie silnie propagowano (do 

dnia dzisiejszego) tezę o szczególnym upośle-

dzeniu Polski pod względem dostępności zaso-

bów wodnych, co uzasadniało presję na budowę 

zbiorników retencyjnych. Bezzasadność i ana-

chroniczność powyższych poglądów starałem 

się udowodnić w publikacji: „Siedem mitów 

gospodarki wodnej” (Problemy Ocen Środo-

wiskowych nr 2/37/2007). Mity te traktowa-

ne są nadal powszechnie jako bezdyskusyjna 

wiedza, co jest główną przyczyną opóźnień 

w realizacji zobowiązań traktatowych. Nie 

było oficjalnych krytycznych wystąpień i pu-

blikacji, bowiem otwarta krytyka jest trudna 

w sytuacji gdy DR stała się obowiązującym 

w Polsce prawem. Wystąpiło natomiast – nie 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Dyrektywy unijne są obowiązującym w Polsce prawem. Dyrektywa Parla-

mentu Europejskiego i Rady Nr 2000/60/WE z 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności 

Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, zwana dalej Dyrektywą Ramową (DR), jako cel główny gospodarki wodnej 

traktuje uzyskanie dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych.

JANUSZ ŻELAZIŃSKI

JAKOŚĆ WODYJAKOŚĆ WODY
p r i o r y t e t e m  g o s p o d a r k i  w o d n e j
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waham się użyć tego słowa – sabotowanie zo-

bowiązań wynikających z DR w działalności 

praktycznej, przez puste deklaracje i działania 

biurokratyczne, przy jednoczesnym tworzeniu 

pozorów pełnej akceptacji i realizacji wszyst-

kich zobowiązań. Oto kilka przykładów:

1. Podczas kolejnych nowelizacji ustawy 

„Prawo wodne” wprowadzano wybrane zapisy 

z DR, pozostawiając anachroniczne i sprzeczne 

z DR sformułowania ze starej ustawy. Zjawi-

sko to opisano szczegółowo w opracowaniu: 

„Zmiany polskiego prawa wodnego niezbędne 

dla pełnej transpozycji Ramowej Dyrektywy 

Wodnej” (WWF Polska 2004). Po upływie 6 lat 

od daty opublikowania powyższego raportu 

stan regulacji prawnych nie zmienił się.

2. Po roku 2000 Polska uzyskała znaczące 

środki w postaci pożyczek, m.in. z Europej-

skiego Banku Inwestycyjnego. Środki te wyko-

rzystano na przedsięwzięcia hydrotechniczne, 

które miały służyć ochronie przed powodziami. 

Organizacje pozarządowe – Towarzystwo na 

Rzecz Ziemi (TnZ) oraz Polska Zielona Sieć 

(PZS) – przeprowadziły ocenę wykonanych 

i planowanych robót. Wykazano, że: 

– żadne z analizowanych kilkudziesięciu 

przedsięwzięć nie zmniejsza ryzyka powodzi, 

natomiast wiele z nich ryzyko to w sposób 

istotny zwiększa,

– wszystkie przedsięwzięcia w sposób zna-

czący pogarszają stan ekosystemów wodnych 

i od wody zależnych, co stanowi drastyczne 

naruszenie prawa europejskiego i polskiego.

Tezy powyższe szczegółowo udokumento-

wano w publikowanych raportach TnZ i PZS: 

„Ocena wybranych robót hydrotechnicznych 

finansowanych z pożyczki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego” (2005); „Zapory a powodzie” 

(2006); „Środowiskowe skutki przedsięwzięć 

hydrotechnicznych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej” (2007).

3. W roku 2008 rozpoczęto prace nad „Na-

rodową Strategią Gospodarki Wodnej do roku 

2030”. Kolejne wersje tego dokumentu (do-

tychczas nie przyjętego przez Rząd) zawierają 

szereg pustych deklaracji (przepisanych z DR), 

bez listy konkretnych działań pozwalających 

osiągnąć cel główny. Jedyną propozycją kon-

kretnych działań, wraz z oceną kosztów, jest 

lista inwestycji hydrotechnicznych o znaczących 

negatywnych skutkach środowiskowych, często 

ingerujących w obszary Natura 2000.

4. Realizowany jest „Program Małej Re-

tencji”. W ramach tego programu, pod hasłem 

ograniczania ryzyka powodzi i suszy, buduje 

się setki spiętrzeń na małych ciekach. Wybu-

dowane zbiorniki małej retencji, które bada-

łem, w najmniejszym stopniu nie realizują po-

wyższych celów – są zbyt małe aby możliwa 

była redukcja fal powodziowych i alimenta-

cja niżówek. Natomiast wszystkie spiętrzenia 

(małe i duże) skutkują degradacją jakościową 

wód (poprzez zahamowanie procesów samo-

oczyszczania i gromadzenie zanieczyszczeń), 

powodują szkodliwą erozję poniżej spiętrzenia, 

uniemożliwiają wędrówkę ryb i wymianę ge-

nów, ograniczają bioróżnorodność. Skutkiem 

realizacji tego programu jest degradacja śro-

dowiska i bezsensowne wydatki.

Listę podobnych przedsięwzięć, planów 

i programów wynikających z anachroniczne-

go podejścia do gospodarki wodnej można 

znacząco rozszerzyć. Można również z praw-

dopodobieństwem zbliżonym do pewności 

stwierdzić, że stracono czas, który upłynął od 

podpisania Traktatu Akcesyjnego, zmarno-

trawiono znaczące środki, a osiągnięcie przez 

Polskę dobrego stanu (lub dobrego potencjału) 

ekosystemów wodnych i od wody zależnych 

w roku 2015 jest nierealne. Realne są tylko 

dotkliwe sankcje ze strony UE.

Czy preferencje wynikające 
z DR są uzasadnione?

Eksponowanie problemu stanu ekosyste-

mów wodnych i dolinowych, w tym jakości 

wody, zostało z aplauzem przyjęte przez orga-

nizacje zorientowane na ochronę środowiska, 

czyli „zielonych”. Ma to jednak negatywne 

skutki w odbiorze społecznym. Zwolennicy 

tradycyjnego podejścia przedstawiają wyni-

kające z DR potrzeby jako szkodliwą aberra-

cję, narzuconą przez zielonych preferujących 

dobrostan „żabek i kwiatków” kosztem inte-

resów społeczeństwa. Zjawisko to drastycz-

nie ujawniło się podczas kłótni o przebieg 

obwodnicy Augustowa. Jest to głębokie nie-

porozumienie. Wszyscy potrzebujemy czystej 

i zdrowej wody do „picia, mycia i gotowania”. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyka-

zała, że 70% chorób w krajach rozwijających 

się jest skutkiem niewłaściwej jakości wody. 

W Polsce praktycznie brak wody I klasy, czy-

li nadającej się do picia. Korzystamy z wody 

poddanej skomplikowanym procesom uzdat-

niania, co nie jest obojętne dla zdrowia. Chlo-

rowanie wody zanieczyszczonej związkami 

organicznymi prowadzi m.in. do powstawania 

związków silnie rakotwórczych. Praktycznie 

wszystkie wody powierzchniowe w Polsce są 

mocno zanieczyszczone bakteriami kałowy-

mi (Coli). W Tatrzańskim Parku Narodowym 

potoki prowadzą wody, które ze względu na 

przekroczenie dopuszczalnych wartości miana 

coli nie nadają się do picia i kąpieli. Badania 

wykazały, że jednym z podstawowych skład-

ników gleb tatrzańskich jest ludzki kał. Koryta 

wszystkich polskich cieków są wykorzystywane 

do utylizacji padliny i jako wysypiska śmieci 

– wiem o tym z autopsji, uprawiając turystykę 

kajakową. Podaję te fakty, bowiem w moim 

przekonaniu stan higieniczny polskich cieków 

jest charakterystyczny dla krajów rozwijają-

cych się (cywilizacyjnie zacofanych).

Powszechną dostępnością zdrowej, czystej 

wody zainteresowane jest całe społeczeństwo. 

Zainteresowany jest również przemysł, bowiem 

zanieczyszczona woda powoduje ogromne straty 

wskutek korozji. Inwestycje hydrotechniczne 

degradują ekosystemy wodne, są kosztowne i nie 

prowadzą do osiągnięcia celów deklarowanych 

przez projektantów i inwestorów. Na łamach 

„Zielonej Planety” pisałem o nieskuteczności 

hydrotechniki w ograniczaniu ryzyka powo-

dzi. Ze środków publicznych realizuje się więc 

głównie cele niszowych grup interesu – projek-

tantów, właścicieli przedsiębiorstw budownic-

twa wodnego, elektrowni wodnych i barek. Nie 

neguję oczywiście konieczności budowy ujęć 

wody, ochrony obiektów infrastrukturalnych 

i aglomeracji miejsko-przemysłowych, gdzie 

hydrotechnika często jest jedynym realnym 

rozwiązaniem. Podkreślam jedynie, że „za-

spokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych” 

to przede wszystkim zapewnienie mieszkań-
com kraju dostępu do czystej, zdrowej wody, 
takiej którą można pić, w której można się 
kąpać, łowić ryby, wykorzystywać do sportu 
i rekreacji. Osiągnięcie głównego celu DR 
jest więc najważniejszym społeczno-ekono-
micznym zadaniem gospodarki wodnej, a nie 
podejrzanym pomysłem grupki „słabych na 
umyśle zielonych”.

DR INŻ. JANUSZ ŻELAZIŃSKI
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 Niedźwiedź brunatny
MAREK STAJSZCZYK

PPrawdziwe giganty natomiast żyją na ala-

skańskiej wyspie Kodiak – mierzą prawie 

3 m, a ich waga sięga ponad 700 kg. Podobną 

wielkość ma ich polarny kuzyn, ale waga naj-

większych samców osiąga u tego arktycznego 

gatunku nawet 800 kg. Dla porównania, naj-

więksi przedstawiciele kotowatych – tygrysy 

amurskie (samce) – dorastają wprawdzie do 

około 3 m długości, ale ważą maksymalnie 

„tylko” 325 kg (Jakubiec 2004; Garshelis 

2009; Sunquist, Sunquist 2009).

Te ogromne gabaryty niedźwiedzi z pół-

nocno-wschodniej części Azji oraz Ameryki 

Północnej to m.in. efekt reakcji na tamtejszy 

surowy klimat oraz specyficzny pokarm, ja-

kim są wędrujące na tarło pacyficzne gatun-

ki łososi: czawycza, gorbusza, keta, kiżucza, 

nerka i sima. W pokarmie karpackich niedź-

wiedzi ryby są śladowym elementem. W ich 

diecie dominuje pokarm roślinny, a mięsny, 

w postaci upolowanej zwierzyny oraz znale-

zionej padliny, spożywany jest okazjonalnie 

(Jakubiec 2004). Niedźwiedź brunatny jest 

pokarmowym oportunistą, wykorzystującym 

wszelkie dostępne w danym momencie skład-

niki spożywanego menu. Trudno się więc dzi-

wić, że kiedy zwęszy miód, nie zawaha się 

splądrować położonej niedaleko zabudowań 

pasieki, a gdy wyczuje dojrzałe jabłka, usa-

dowi się w sadzie i ogołoci niemal wszystkie 

jabłonie. Nie odpuści też zagonowi z niedoj-

rzałym owsem, który będzie regularnie od-

wiedzać i wyjadać miękkie kłosy z ziarnem 

zawierającym słodkie „mleczko”. Ostatnio 

karpackie misie upodobały sobie również ku-

kurydzę – ubiegłej zimy (2008/2009) obser-

wowano kilka osobników, które zamiast spać 

w barłogu, żerowały w najlepsze przy paśni-

ku, w miejscu dokarmiania jeleni. Te ostat-

nie obserwowały z bezpiecznej odległości, 

jak brunatni intruzi pałaszowali strawę po-

zostawioną dla zamieszkujących las kopyt-

nych. W ten sposób niedźwiedzie bez proble-

mu przetrwały do wiosny, a jelenie obeszły 

się smakiem...

W sprzyjających okolicznościach niedźwiedź 

brunatny jest skutecznym łowcą. Zwykle ściga 

i zabija młode jelenie, ale spod jego ciężkiej 

łapy ginie też czasami dzik, łoś, a nawet tak 

wielki zwierz, jakim jest żubr. Georgij Kar-

cov podaje, że w latach 1832–1873 na terenie 

Puszczy Białowieskiej niedźwiedzie zabiły 12 

żubrów (Samojlik 2004). Właśnie te „umie-

jętności” w znacznej mierze spowodowały, 

że niedźwiedź stał się obiektem bezlitosnego 

tępienia. W Europie zachodniej i południowo-

zachodniej zwalczano go tak skutecznie, że 

w połowie XX w. ostały się tylko szczątko-

we populacje w Hiszpanii (Góry Kantabryj-

skie i Pireneje), Francji (Pireneje) i Włoszech 

(Alpy i Apeniny) (Garshelis 2009).

Areał niedźwiedzia brunatnego jest 

ogromny – obejmuje większą część północ-

nej i środkowej Azji, północno-wschodnią oraz 

częściowo środkową i południową Europę, 

a także północno-zachodnią część Ameryki 

Północnej. Spotkać go można zarówno w ark-

tycznej lasotundrze Alaski, Kanady i Sybe-

rii, jak i w górach Iraku, Iranu, Indii i Nepa-

lu (Himalaje), a także na Pustyni Gobi oraz 

w wiecznie wilgotnych borach o łagodnym 

oceanicznym klimacie na wybrzeżu Pacyfiku, 

w rejonie kanadyjskiego Vancouver. Obecny, 

ograniczony zasięg niedźwiedzia brunatnego 

jest wynikiem aktywności człowieka. Jesz-

cze 2 tysiące lat temu występował on w całej 

niemal Europie łącznie z Wyspami Brytyj-

skimi, w Azji sięgał do Palestyny i Jordanii, 

w Afryce żył w górach Atlas (od Maroka do 

Tunezji), a w Ameryce Północnej niespełna 

100 lat temu spotykano go nawet na półpu-

styniach Kalifornii, Arizony i północnego 

Meksyku (Garshelis 2009).

NNa ziemiach polskich w średniowieczu 

niedźwiedź brunatny był ssakiem licznie 

występującym, a przywilej polowań tylko dla 

władców chronił go przed wytępieniem. Jed-

nak trzebież lasów na ogromną skalę oraz 

kłusownictwo spowodowały, że pod koniec 

XVIII w. zniknął z zachodniej części ziem 

polskich. Na Śląsku ostatnie niedźwiedzie za-

bito w dorzeczu Małej Panwii i Stobrawy w la-

tach 1715–1736, a w Karkonoszach i Górach 

Izerskich przed 1783 r. (Jakubiec, Buchalczyk 

2001). W nizinnej części kraju ostatnie osob-

niki unicestwiono w Puszczy Białowieskiej 

w latach 1873–1878. Od 1937 r. rozpoczęto 

prace nad reintrodukcją niedźwiedzia brunat-

nego w tej królewskiej kniei. W czasie okupacji 

prace te kontynuowali Niemcy. Wypuszczo-

ne na wolność niedźwiedzie wyprowadziły 

co najmniej dwa mioty. W latach 1945–1947 

w Puszczy Białowieskiej żyło minimum 4–5 

osobników, z których 2 skłusowano, a pozosta-

łe ją opuściły. Ostatniego osobnika, prawdo-

podobnie z dorzecza Berezyny lub z Polesia, 

widziano w Puszczy Białowieskiej w 1963 r. 

Nieźwiedź brunatny to, po niedźwiedziu polarnym, największy na Ziemi ssak z rodziny drapieżnych (Carnivora). Nasze 

karpackie „miśki” dorastają do 2,5 m długości i osiągają wagę 300 kg. Ale na Kamczatce i wybrzeżu Morza Ochockiego 

oraz w kontynentalnej części Ameryki Północnej można spotkać olbrzymy mierzące ponad 2,7 m i ważące 0,5 tony.

SKUTECZNA OCHRONA GATUNKÓW
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(Samojlik 2004). Do przełomu lat 80 i 90 XX 

w. niewielka populacja niedźwiedzia brunat-

nego istniała na białoruskim Polesiu, około 

200 km na wschód od Białowieży (Klakot-

ski, Vadkovski 1989).

Absolutne minimum polska populacja 

niedźwiedzia osiągnęła zaraz po I wojnie 

światowej, kiedy występował tylko w Tatrach, 

w liczbie zaledwie kilku sztuk. Po II wojnie 

światowej wyludnienie Bieszczad i Beski-

du Niskiego oraz zarzucenie wypasu owiec 

w Tatrach wpłynęło pozytywnie na odbudowę 

populacji tego ssaka w polskiej części Kar-

pat. O ile do końca lat 50. XX w. żyło tam 

do 16–17 osobników, to w 1976 r. już oko-

ło 38, w 1987 r. ponad 90, a obecnie około 

110–130 osobników (Jakubiec, Buchalczyk 

2001, Jakubiec 2004). Występuje on w całym 

polskim paśmie Karpat – od Gór Słonych 

i Bieszczad, przez Beskid Niski i Sądecki, 

Gorce i Tatry, po masyw Babiej Góry, Be-

skidu Żywieckiego i Śląskiego.

Wyraźny wzrost liczebności niedźwiedzia 

w Karpatach (np. w Rumunii około 5 000, a na 

Słowacji ponad 700 sztuk) spowodował, że po-

wrócił on na wschodnie tereny Czech (do 5 osob-

ników w Białych Karpatach) oraz coraz częściej 

zaczął pojawiać się na północ od Karpat. Poje-

dyncze misie widywano w rejonie Chrzanowa, 

Tarnowa i Niska, a nawet na południu Mazow-

sza – w 1964 r. nieopodal Warszawy, a w latach 

1994–1995 w rejonie Grójca i w Puszczy Ko-

zienickiej (Jakubiec 2001, Kutal 2008).

Absolutnym novum było pojawienie się, 

po około 210 latach przerwy, jednego niedź-

wiedzia w Sudetach. Przebywał on na pogra-

niczu polsko-czeskim co najmniej od wiosny 

1991 do maja 1998 r., penetrując obszar od 

Lasockiego Grzbietu po Jeseniki (Jakubiec, 

Spisek 1998). To również efekt rozprzestrze-

nienia się karpackiej populacji niedźwiedzia 

brunatnego.

Naturalną ekspansję tego ssaka, sponta-

nicznie powracającego na dawniej utracone 

tereny, obserwuje się także w zachodniej 

części Europy Wschodniej. W rejonie pod-

moskiewskim ostatnie „miszki” skłusowano 

w latach 20. XX w., ale w ostatnich trzech 

dekadach nastąpił trwały powrót niedźwie-

dzia, stymulowany obecnością rozmnaża-

jących się populacji w rejonie Jarosławia, 

Smoleńska i Tweru. Przed 15 laty w obwo-

dzie moskiewskim stwierdzono około 10–15 

osobników (Tshestin 1998). Na Łotwie ostat-

nie niedźwiedzie ubito w części zachodniej 

w 1811 r., a we wschodniej w 1900 r., zaś 

naturalna rekolonizacja rozpoczęła się w la-

tach 60. XX w. Przed 30 laty na Łotwie żyło 

co najmniej kilkanaście osobników (Aigare 

i in. 1985). Tworzą one – wraz z populacją 

estońską (ponad 800 osobników), niewielką 

populacją ze wschodniej części Litwy, a tak-

że populacją północnobiałoruską (ponad 100 

osobników) i zachodniorosyjską (rejon Pe-

tersburga, Pskowa i Smoleńska) – skrajnie 

południowo-zachodnią część nizinnej po-

pulacji niedźwiedzia brunatnego w Europie 

(Siivonen 1979; Klakocki, Vadkovski 1989; 

Garshelis 2009).

KKonsekwencją wzrostu liczebności i po-

większania się areału niedźwiedzia we 

wschodniej części basenu Morza Bałtyckie-

go były ponowne stwierdzenia występowania 

tego zwierzęcia na obszarze Mazur. Pierw-

sze stwierdzenie w Puszczy Piskiej – po 175 

latach – miało miejsce niedaleko Ukty we 

wrześniu 1979 r., a drugie – w okolicach ga-

jówki Czerwony Dwór w roku 1984 lub 1985. 

 Kolejne osobniki niedźwiedzia zarejestrowano 

w Puszczy Rominckiej. Najpierw odnotowano 

go w 1991 r., a następnie – według rosyjskiej 

służby granicznej – w 1994 r., w październiku 

1995 r. i kilkakrotnie wiosną 1996 r. Ponadto 

w lipcu 1993 r. tropy niedźwiedzia widziano 

niedaleko Lejd na Warmii (Jakubiec 1996). 

Poza tym, w 2003 r. obserwowano po jednym 

osobniku niedaleko naszych granic, na zacho-

dzie Białorusi – najpierw w marcu na wschód 

od Grodna, a później dwuletni miś przebywał 

niedaleko Prużan (Kozlo 2006).

Powtarzające się obserwacje niedźwiedzi na 

pograniczu polsko-białorusko-litewskim skła-

niają do rozważenia pomysłu o reintrodukcji 

tego gatunku w obrębie Podlasia i wschodniej 

części Mazur. Należy wykorzystać doświad-

czenia zdobyte w Alpach i Pirenejach podczas 

podobnych działań podjętych na przełomie XX 

i XXI w. dla ratowania tamtejszych szczątko-

wych populacji, jak i wnioski z prowadzonej 

po 1937 r. restytucji niedźwiedzia brunatnego 

w Puszczy Białowieskiej (Garshelis 2009). Idea 

reintrodukcji ssaków drapieżnych jest w ostatnich 

dziesięcioleciach realizowana z coraz większym 

rozmachem, a skuteczność dotychczasowych 

akcji wyzwala kolejne propozycje ich wpro-

wadzania na obszary, gdzie uprzednio zostały 

wytępione (Garshelis 2009; Sunquist, Sunqu-

ist 2009). W Polsce proponowana jest reintro-

dukcja niedźwiedzia brunatnego na Podlasiu 

i w Sudetach (Jakubiec 2004). Warto podjąć 

merytoryczną dyskusję nad tą propozycją.
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Opinia o wilku była od stuleci zafał-

szowana. W kulturze europejskiej 

przedstawiany był jako ucieleśnienie 

zła, tymczasem rzeczywisty wizeru-

nek wilka jest zdecydowanie bardziej 

pozytywny. 

WWilk jest pod względem występowania 

najbardziej uniwersalnym drapieżnikiem 

wśród ssaków półkuli północnej. Ten najwięk-

szy z dzikich psowatych zasiedla arktyczną 

tundrę i borealną tajgę, strefę lasów miesza-

nych i liściastych, lasostep, step oraz półpusty-

nie i pustynie, a także lasy monsunowe i góry, 

z Himalajami włącznie (Sillero-Zubiri 2009). 

W środowisku, w którym żyje, wilk pełni rolę 

sanitariusza, eliminując z eksploatowanych przez 

siebie populacji ssaków kopytnych większość, 

o ile nie wszystkie, osobników wykazujących 

różnorakie odstępstwa od normy. Jednocześnie 

redukuje liczebność mniejszych drapieżników, 

m.in. kojotów, lisów i jenotów (Novikov, So-

kolov 1989; Sillero-Zubiri 2009). Zdarza się 

też, że atakuje zwierzęta wielokrotnie większe 

i cięższe od siebie, jak np. dorosłe bizony i żubry, 

ale wówczas czyni to wataha (grupa rodzinna 

wilków), a ofiara jest zazwyczaj w kiepskiej 

kondycji fizycznej. Przykładem jest zabicie 

przez wilki w styczniu 2002 r. starej samicy 

żubra w Puszczy Białowieskiej, chorego żubra 

w Bieszczadach na początku 2002 r. i podro-

śniętego cielaka w styczniu 2004 r. (Krasińska, 

Krasiński 2004; Pabis 2004). Poza człowie-

kiem naturalnym wrogiem wilka jest tygrys 

– jego amurski podgatunek całkowicie wyparł 

wilka z terytorium Ussuryjskiego Rezerwatu 

Przyrody, na dalekim wschodzie Rosji (Vasi-

leev i in. 1985).

Konflikt człowieka z wilkiem na obszarze 

Europy istniał od stuleci, ale od XIX w. wy-

raźnie przybrał na sile (Okarma 1992, Samek 

1992). W carskiej Rosji funkcjonował presti-

żowy zawód wilczarza, zajmującego się wy-

łącznie unicestwianiem wilków (Nikiforov et 

al. 1991). Geneza tej rywalizacji leży w prefe-

rowaniu przez wilka dużej zdobyczy, którą sta-

nowi zazwyczaj jeleń, w Fenoskandii i skrajnie 

północnej Rosji renifer, a na stepach czarno-

morsko-kaspijskich suhak. Sarna, łoś oraz dzik 

zabijane są przez wilka rzadziej (Okarma 1992; 

Jędrzejewska, Jędrzejewski 2001), co jednak nie 

było w oczach ówczesnych europejskich nem-

rodów żadnym usprawiedliwieniem. Myśliwi 

czuli się władcami lasów, zwierzynę chcieli 

mieć wyłącznie dla siebie, więc konkurentów 

eliminowano. W efekcie na przeważającym ob-

szarze zachodniej i środkowej Europy nie ma 

wilka, rysia i niedźwiedzia. Tępiono je bezlito-

śnie, wszelkimi możliwymi sposobami: kulą, 

śrutem, pułapkami i trucizną, a nawet rozko-

pywaniem kryjówek, aby zgładzić niedołężne 

młode. We Francji tylko w 1883 r. unicestwiono 

co najmniej 1300 wilków, głównie przy pomo-

cy zatrutych przynęt (Dorst 1971).

Na Śląsku wilk został wytępiony pod ko-

niec XIX w. Nawet na obszarze zachodniej czę-

ści Karpat stał się rzadkością, choć wcześniej 

występował licznie. Ponowne trwałe pojawie-

nie się wilka na Śląsku nastąpiło po II woj-

nie światowej. Jednak władze Polski Ludowej 

uznały go – analogicznie jak żołnierzy WiN 

i innych oddziałów podziemia niepodległo-

ściowego – za szkodnika zasługującego jedy-

nie na kulę. Intensywna akcja eksterminacji 

w ramach zwalczania tzw. wilczej plagi, cał-

kowicie wyeliminowała go z regionu śląskie-

go. O skali prześladowania świadczy ponad 

420 wilków zabitych w 1956 r. na obszarze 

całej Polski. Przed 40 laty, na początku lat 70. 

XX w., doliczono się w kraju zaledwie około 

100 wilków. Pojawiły się głosy autorstwa Bu-

chalczyka, Klarowskiego, Sumińskiego, Ław-

niczaka i Wołka, biorące te zwierzęta w obronę 

(Ławniczak 1980, Wołk 1982, Okarma 1992). 
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Zaczęto powoli łagodzić restrykcje względem 

wilka – od 1973 r. wprowadzono zakaz tru-

cia, od 1975 r. uznano go za zwierzę łowne 

z okresem ochronnym od kwietnia do lipca, 

jednak w Karpatach utrzymano odstrzał ca-

łoroczny. Czteromiesięczny okres ochronny 

w całym kraju zaczął obowiązywać od 1982 r., 

a siedem lat później, w 1989 r., odstąpiono od 

wypłacania myśliwemu kwoty 5 000 zł za za-

bicie wilka. Ochronę gatunkową wprowadzo-

no w Polsce dopiero w 1998 r.

Wilk dość szybko zareagował na wdrożenie 

częściowej ochrony – już przed 25 laty zaczął 

przenikać na zachód i pojawiać się na Śląsku 

łącznie z Sudetami, na Ziemi Lubuskiej, w Wiel-

kopolsce i na Pomorzu. Niestety, część wilków 

zabijano podczas zimowych obław – w latach 

1980/81-1989/90 w północno-zachodniej czę-

ści kraju zastrzelono co najmniej 21 osobni-

ków (Okarma 1992). Zdarzały się też odstrzały 

w okresie ochronnym, np. latem 1986 r. zabi-

to wilka w rejonie Lubszy, między Brzegiem 

a Rogalicami na wschodzie Dolnego Śląska 

(M. Stajszczyk, materiały własne). 

PPojawienie się wilka na zachodzie Polski 

wywołało frustrację wśród myśliwych. Część 

z nich nielegalnie strzelała do prawowitych 

włodarzy borów i lasów, jednak postępująca 

ekspansja ze wschodu doprowadziła wilka na 

zachodni brzeg Nysy Łużyckiej. Jako zwierzę 

ściśle chronione w całych Niemczech, wilk 

zadomowił się w Brandenburgii i Saksonii, 

gdzie od prawie 20 lat notowane są przypad-

ki rozrodu (Anonymus 1993, Kluth 2002). 

Po naszej stronie Nysy Łużyckiej, w Borach 

Dolnoślaskich, żyją co najmniej 3 wilcze wa-

tahy. Mają tu wprawdzie „do dyspozycji” roz-

ległe drzewostany oraz liczne jelenie i sarny, 

ale brak im spokoju. Zorganizowany w lipcu 

2009 r. rajd Drezno–Wrocław z ponad 200 

gazikami, quadami i ciężarówkami jadącymi 

po poligonie świętoszowskim i żagańskim, 

spowodował przymusową migrację jednej 

z watah razem z małymi wilczętami (Mi-

kołuszko 2009). To wbrew zasadom doty-

czącym siedlisk i gatunków objętych ochro-

ną w ramach sieci Natura 2000, gdzie wilk 

traktowany jest jako gatunek priorytetowy 

(Jędrzejewski, Bereszyński 2004). 

Wilk powraca na dawno utracone tereny. 

Na Śląsku występuje stale także w Beskidzie 

Śląskim, pojawia się też coraz częściej w La-

sach Pszczyńskich, Borach Stobrawskich i Su-

detach. Jeśli nie będzie prześladowany, sta-

nie się stałym mieszkańcem naszych lasów. 

Jest w nich potrzebny. Najważniejsze, by nie 

podzielił losu swych pobratymców z Japonii, 

którzy bezpowrotnie zostali wytępieni – mowa 

o podgatunku Canis lupus hattai z Hokkaido 

oraz Canis lupus hodophilax z Honsiu (Sille-

ro-Zubiri 2009). W Stanach Zjednoczonych 

czynione są wysiłki mające na celu rozmno-

żenie wilka z podgatunku Canis lupus baileyi 

i reintrodukowanie go na wolności w Arizonie 

i Nowym Meksyku. Amerykanie posiadają 

stosowne doświadczenie z Gór Skalistych: 

w Yellowstone odnieśli sukces – ponownie 

wprowadzone tam wilki wyraźnie zwiększy-

ły liczebność i obszar występowania (Paqu-

et 2006, Sillero-Zubiri 2009). Ten przykład 

niesie nadzieję na dalszą egzystencję wilka 

w zdominowanym przez ludzi świecie. 
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JJej ostry atak na Wrocław o mało nie skomplikował mojego wy-

jazdu, bo pakowałam się w ów styczniowy weekend, gdy mia-

sto prawie stanęło. Obawiałam się, że samolot może nie polecieć, 

a tu okazało się, że prawdziwym problemem był dojazd na lotni-

sko. Żadna z firm, do których dzwoniłam po taksówkę, nie chciała 

przyjąć zamówienia. Panie odbierające telefon twierdziły, że miasto 

jest przejezdne tylko pługiem, a oni takowego na stanie nie mają. 

Na nadmiar śniegu nie reagowały na szczęście internetowe łącza. 

Z wiadomości docierających do mojego komputera wynikało, że 

jakimś cudem mój lot powinien odbyć się planowo. Ale jak do-

trzeć do tego lotniska? 

Pomógł mi sąsiad – trochę starszej daty, a więc pamiętający jak się 

po śniegu jeździ. Całą drogę z domu na lotnisko wspominaliśmy różne 

zimy w naszym życiu, nie pomijając zimy stulecia, kiedy to podgrze-

waliśmy się kuchenkami gazowymi jak zawiodła elektrociepłownia. 

Rozglądaliśmy się też za pługami, założywszy się o to, kto ich nali-

czy więcej. Zakładu jednak nikt nie wygrał, bo jedyny pług, jaki zo-

baczyliśmy przejeżdżając miasto z jednego końca na drugi, stał przed 

lotniskiem. Jego widok wydobył z nas remisowe okrzyki radości.

 

GGdy siedziałam już w samolocie szybko wzbijającym się po-

nad chmury nie dając napatrzyć się na pokryte bielą miasto, 

do mojej świadomości dotarły słowa z radiowej audycji, która cicho 

unosiła się dopiero co w aucie. Tematem były kłopoty jakie niesie 

zima, szczególnie te związane z solą. Ktoś narzekał, że lada moment 

może jej zabraknąć, ktoś inny alarmował, że sypie się jej za dużo. 

Ponieważ bagaż miałam bardzo ograniczony restrykcjami taniego 

lotu i nie miałam nic do czytania, więc zamiast czytać rozmyśla-

łam. Za okienkami samolotu było biało od wyjątkowo grubej war-

stwy chmur, w pamięci miałam biel śniegu na ulicach – no i ta sól 

z audycji, ale nie tylko. Bowiem w czytanej przez któregoś pasa-

żera gazecie zauważyłam nagłówek informujący, że „W Kłodawie 

kończy się sól drogowa”! 

W mojej ukołysanej warkotem silnika głowie zrobiło się słono. 

Zagościła w niej sól drogowa, sól warzona, sól spożywcza – jodo-

wana i niejodowana – przemysłowa, lecznicza, kosmetyczna. Sól 

z Wieliczki, sól z Bochni, z Kłodawy i morska. Sól na autach i bu-

tach, słone kałuże, zasolone ścieki, gleba i rzeki. Sól jako przypra-

wa, sól jako konserwant, sól jako lekarstwo itd.

Trudno sobie wyobrazić życie bez soli. Może dlatego nowo-

żeńcy witani są od wieków nie tylko chlebem, ale i solą, a wita-

jący ich rodzice życzą, by tego właśnie im w życiu nie zabrakło. 

Do tego, jak ważnym elementem życia jest sól, nawiązywał wie-

lokrotnie Jan Paweł II, odwołując się do słów Chrystusa „Wy je-

steście solą ziemi”.

JJaka jest waga soli w odniesieniu do zimy? Sól zimą jest na 

wagę życia – jeśli pomyślimy o oblodzonych, zaniedbanych 

drogach, na których dochodzi do kolizji i tragicznych wypadków. 

Jest na wagę gipsu i pracy lekarzy ratujących ręce i nogi połamane 

na śliskich chodnikach, wejściach do sklepów, a nawet przychod-

ni i szpitali. Wartość soli można jednak oceniać inaczej. Można ją 

przeliczać słonymi cenami napraw samochodów i butów. Kłopota-

mi zdrowotnymi zwierząt, które swoimi łapkami stąpają po solo-

nej nawierzchni albo cierpią z pragnienia, bo w kałużach solanka. 

Nie dość, że doskwiera im zimno i brak pożywienia oraz słodkiej 

wody (bo zamarzła), to jak już coś znajdą do picia – to coś jeszcze 

bardziej wzmaga pragnienie.

Konkluzja „coś za coś”, często powtarzana w dyskusjach zwią-

zanych z ochroną środowiska, wiele tłumaczy i trudno się z nią nie 

zgodzić. Bywa jednak, że jest rodzajem odbicia piłeczki w kierunku 

dyskutanta mającego inne zdanie. Spotykamy się z tym zjawiskiem 

rokrocznie obserwując działania drogowców. Żeby zapobiec goło-

ledzi lub usunąć gromadzący się na drogach lód, nie ma lepszego 

sposobu od użycia soli. To prawda. Można jednak skuteczniej od-

śnieżać mechanicznie, a do posypywania dodać więcej innych dro-

gowych „przypraw”, takich jak piasek, żwirek, drobne kamyczki. 

Byle nie przesolić!

DR MARIA KUŹNIARZ

Od jakiegoś czasu jestem w Anglii, a więc poza zasięgiem srogiej polskiej zimy. Czytam jednak na polskich stronach in-

ternetowych o mrozie, o soplach, o zaspach i ślizgawicach, o powalonych śniegiem drzewach – o wszystkim, co zwyczaj-

ne dla zimy, a co jakoś nam z pamięci wyleciało po tym jak nawiedzały nas tylko „sezony zimopodobne”. Wtedy maru-

dziliśmy, że z zimą coś nie tak, bo nie ma śniegu, a być powinien. Tym razem wydaje nam się, że zima trochę przesoliła.

Lepiej nie przesolić!



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. 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. 501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie, leszekfx@poczta.onet.pl

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński

tel. 77 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska

tel. 71 357 18 75, ul. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes Monika Słonecka

tel. 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. 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. 77 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. 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. 76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów, maria.szkatulska@interia.pl

Koło w Zgorzelcu (X) – prezes Dariusz Szołomicki 

tel. 75 771 66 46, ul. Kulczyńskiego 3, 59-900 Zgorzelec, mdsprojekt@wp.pl

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. 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. 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. 76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocławskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

tel. 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. 76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Henryk Słotwiński

tel. 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. 75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

tel. 76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 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. 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 71 347 14 45, tel. 71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel. 71 347 14 45, 71 347 14 44
e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

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

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

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

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

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

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

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

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

KOMISJA REWIZYJNA

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

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

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

e-mail: slotwinskiH@op.pl

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

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

e-mail: matyniak@kn.pl

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

e-mail: monika_slonecka@op.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Dobrosław Klimek
członek, tel. 71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 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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