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20 kwietnia 2010 r. w Auli 

im. Jana Pawła II na Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu 

odbyło się wręczenie statuetek 

i dyplomów laureatom konkursu 

organizowanego przez 

Stowarzyszenie Ekonatura.

LLaur Ekoprzyjaźni przyznawany był już 

po raz drugi w trzech kategoriach: I – dla 

wytrwałych, zaufanych Członków Wspiera-

jących wspomagających idee edukacji eko-

logicznej, II – dla instytucji wspierających 

edukacje ekologiczną i ochronę środowiska, 

III – dla osób indywidualnych o wybitnych 

zasługach na rzecz ekologii. 

Laur przyznawany jest przez Kapitułę, 

która 18 marca 2010 r. zebrała się w skła-

dzie: prof. dr hab. Józef Szlachta (Uniwer-

sytet Przyrodniczy), prof. dr hab. Michał 

Mazurkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy), 

prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet 

Ekonomiczny), prof. dr hab. Mariusz-Orion 

Jędrysek (Uniwersytet Wrocławski), pani 

Krystyna Gruszczyńska.

Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu 

tej nagrody Okręgowi Dolnośląskiemu Pol-
skiego Klubu Ekologicznego w kategorii 

II – dla instytucji wspierających edukację 

ekologiczną i ochronę środowiska. W ka-

tegorii III nagrodę otrzymała m.in. pani 
Ewa Czupry-Gójdź, członek Polskiego 

Klubu Ekologicznego i emerytowana na-

uczycielka XI LO we Wrocławiu – ser-

decznie gratulujemy!!

Wręczenie statuetek z brązu (projekt i wy-

konanie – Stanisław Wysocki) i dyplomów 

odbyło się podczas konferencji pt. „Zasoby 

i wykorzystanie energii odnawialnej w Pol-

sce”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

Ekonatura, której program przedstawiał się 

następująco:

– Wykład inauguracyjny – mgr inż. Ry-

szard Gruszczyński, Prezes Stowarzyszenia 

Ekonatura,

– „UE i Polska wobec zmian klimatycz-

nych” – dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, Pre-

zes PKE – OD,

– „Naturalne zasoby energetyczne Polsce” 

– dr hab. Andrzej Solecki, prof. UW,

– „Możliwości wykorzystania energii 

odnawialnej w Polsce” – prof. dr hab. Jó-

zef Szlachta.

KKonferencji towarzyszyły również stoiska 

wystawiennicze firm i instytucji. Okręg 

Dolnośląski PKE zaprezentował biuletyn 

„Zielona Planeta”, który się bardzo szybko 

rozszedł wśród uczestników konferencji.
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Ewa Czupry-Gójdź – 
laureatka konkursu w kategorii 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie ekologii
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Wszyscy laureaci konkursu 
Laur Ekoprzyjaźni 2009

LAUR EKOPRZYJAŹNI 2009
dla Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego
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D
Dariusz Zięba z WBU zaprezentował głów-

ne tezy „Studium”, w tym wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii na Dolnym Ślą-

sku (106 instalacji o łącznej mocy 70,42 MW, 

głównie elektrownie wodne, jedynie w 64 gmi-

nach na 169), uwarunkowania przyrodnicze 

(m.in. zasoby energii wiatru, obszary chronione 

i wartościowe przyrodniczo), uwarunkowa-

nia krajobrazowo-kulturowe (uwarunkowania 

prawne, charakterystyka zasobów dziedzic-

twa kulturowego, krajobraz) oraz techniczne 

i ekonomiczne lokalizacji elektrowni wiatro-

wych. Prelegent przedstawił także, w oparciu 

o Raport OOŚ, oddziaływanie elektrowni na 

środowisko i zdrowie człowieka (hałas gene-

rowany przez łopaty wirnika, emisja infra-

dźwięków, efekty optyczne – stroboskopowy 

i efekt cienia) oraz odległości parków wiatro-

wych lub pojedynczych elektrowni od zabu-

dowy mieszkaniowej (minimalne odległości 

stosowane w innych krajach to 1500 m we 

Francji, do 3200 m w USA).

W prezentowanym opracowaniu zapropo-

nowano następujące minimalne odległości far-

my wiatrowej (wzorując się na Saksonii): 

– 1000 m – od zabudowy mieszkaniowej 

i mieszkaniowo-usługowej, 

– 1200 m – od szpitali i domów opieki 

społecznej oraz od budynków związanych 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży,

– 1600 m – od zabudowy przeznaczonej 

na cele uzdrowiskowe,

– 850 m – od zabudowy przeznaczonej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W oparciu o analizę powyższych uwa-

runkowań obszar województwa podzielono 

na cztery strefy:

1) strefę ścisłej ochrony, w której loka-

lizacja elektrowni wiatrowych jest niemoż-

liwa (parki narodowe, rezerwaty przyrody, 

parki kulturowe);

2) strefę obarczoną wysokim ryzykiem 

(niebezpieczną) dla lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, ze względu na zintegrowaną 

ochronę walorów przyrodniczych, krajo-

brazowych i kulturowych;

3) strefę dużego ryzyka (zagrożoną) dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych, w której 

znajdują się obszary potencjalnie ważne dla 

ptaków i nietoperzy oraz trasy przelotów 

i żerowania gęsi;

4) strefę najbardziej bezpieczną, w której 

potencjalnie nie występują konflikty prze-

strzenne dot. energetyki wiatrowej (15% 

województwa).

Po prezentacji „Studium” na pytania i gło-

sy w dyskusji, poza panem D. Ziębą, odpo-

wiadały także panie Ewa Makowicz-Judycka 

i Elżbieta Strzelczyk. Poniżej przedstawiamy 

skrócony przebieg dyskusji (głosy z sali za-

znaczono wytłuszczonym drukiem, odpowie-

dzi ekspertów – zwykłą czcionką).

– Przerażają dwa fakty: planowana bu-
dowa 1300 elektrowni wiatrowych na 15% 
powierzchni Dolnego Śląska, co oznacza, 
że przy wymogu zachowania odległości 

dyskusja o możliwościach lokalizacji
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego zorganizował spotkanie dyskusyjne na temat lokali-

zacji elektrowni wiatrowych na Dolnym Śląsku, na które zaprosił pracowników Wojewódzkiego Biura Urbanistycz-

nego we Wrocławiu – autorów opracowania „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej 

w województwie dolnośląskim”. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w tym członkowie Klubu, organizacji 

ekologicznych oraz lokalnych grup działania i pracownicy naukowi.

Elektrownie wiatrowe
na Dolnym Śląsku

Holendrzy lokalizują elektrownie wiatrowe 
z dala od zabudowy – przy trasach komunikacyjnych
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masztów od siebie będziemy mieli co 3 km 
wiatrak, oraz to, że opracowanie WBU blo-
kuje wszelką inicjatywę w zakresie lokali-
zacji EW.

– Zapisy opracowania nie stanowią lo-

kalnego prawa, są jedynie informacją. Teore-

tycznie EW można zlokalizować wszędzie, 

poza obszarami, które są wykluczone z lo-

kalizacji EW, czyli parkami narodowymi 

i rezerwatami. Wskazanie 15% powierzch-

ni województwa jako możliwe do lokalizacji 

nie oznacza, że można tam postawić masz-

ty bez procedury OOŚ, która jest wymaga-

na prawem. Wspomniana ilość planowanych 

EW to plany deweloperów, co nie oznacza, 

że wszystkie powstaną.

– Dla jakiego rodzaju EW przygotowa-
no to opracowanie?

– Nie rozpatrywano konkretnego typu EW. 

Wyznaczono obszary najmniej konfliktowe 

dla lokalizacji masztów każdego typu.

– W opracowaniu są duże rozbieżności 
w zakresie wietrzności, skąd się wzięły? Ol-
brzymią barierą jest podłączenie EW do sieci 
elektrycznej – jak to rozwiązano w innych 
krajach? Jak to powinno być w Polsce?

– Różne opracowania dotyczące warunków 

wiatrowych podają różne wyniki. Mapa prof. 

Lorenz opiera się na standardowych pomiarach 

wykonywanych na wysokościach 20–30 m n.p.t., 

opracowanie IMGW jest ekstrapolacją dla wy-

sokości 120 m n.p.t. Tak naprawdę niemożliwe 

jest pokazanie w skali mapy regionu miejsc 

korzystnych dla lokalizacji EW. Dla każdej 

propozycji należy wykonać badania potencja-

łu energetycznego wiatru. Energetyka wydaje 

pozwolenia na przyłączenia do sieci i od niej 

zależą warunki tego przyłączenia. Warunki 

przyłączenia są ważne przez 2 lata.

– Moc EW zmienia się z trzecią potęgą 
szybkości wiatru, przy 4 m/s wiatrak włącza 
się, a przy 24 m/s – musi być wyłączony ze 
względów bezpieczeństwa. Ta zmienność 
pracy EW stanowi o jej małej efektywno-
ści, np. farma wiatrowa Kamieńsk wyko-
rzystuje zaledwie 12% mocy. Ze względu 
na bardzo nierówną produkcję energii EW 
musi być przyłączona do sieci przesyłowych 
a nie lokalnych, stąd trudne warunki przy-

łączenia. Specyfika pracy elektrowni wia-
trowej wymaga instalowania mocy rezer-
wowych, by zaspokoić potrzeby, gdy wiatr 
nie wieje lub wieje zbyt mocno. Dlatego 
najlepiej powiązać je z budową elektrowni 
gazowych. Dania, potentat w zakresie EW, 
ma ogromne problemy z chwilowym nad-
miarem energii, co wynika z braku moż-
liwości jej magazynowania, a to wpływa 
na jej cenę.

– Czy strefę 1000 m zastosowano także 
wokół obszarów chronionych?

  – Spotykamy się z dużą niechęcią spo-
łeczeństwa oraz z dużą indolencją władz 
lokalnych. Dlaczego w opracowaniu WBU 
tak mało jest obszarów wyłączonych z lo-
kalizacji EW? Przykładowo rejon Śnież-
nika nie jest wyłączony, a tam mieszkańcy 
chcą rozwijać turystykę i agroturystykę 
i nie chcą wiatraków w pobliżu.

– Obszar buforowy (1000 m) wokół za-

budowy nie został włączony do terenów 

niekorzystnych ze względu na skalę opraco-

wania. Oznacza to, że faktyczny obszar do-

stępny dla lokalizacji EW może skurczyć się 

z 15 do około 5% powierzchni województwa. 

Teore tycznie można EW lokalizować również 

na innych terenach, o ile inwestycja będzie 

miała pozytywny raport OOŚ. Dla terenów 

naturowych ptasich strefa buforowa wynosi 

3 km. Strefa pierwsza obejmuje tereny, gdzie 

wykluczenie lokalizacji EW wynika z prawa, 

prawo jednak nie zabrania ich lokalizacji na 

terenach parków krajobrazowych.

Celem opracowania jest pomoc inwesto-

rom, by nie tracili czasu na inwestycję na 

obszarze, gdzie występują mocne przeciw-

wskazania. Obszary strefy drugiej i trzeciej 

sugerują, że szanse na uzyskanie pozwole-

nia na budowę są małe. Jednak w kontekście 

„prostytucji” ekspertów wykonujących rapor-

ty OOŚ, może to wyglądać inaczej. Dzięki 

„Studium”, w przypadku tendencyjnego ra-

portu, można pójść do RDOŚ i podważyć 

jego jakość. 

– Alternatywą dla energetyki węglowej 
są OZE. Dlatego na najbliższą przyszłość 
EW jest najlepsza, energetyka słoneczna 
jest znacznie droższa. EW przeżywa me-
galomanię przy niskiej wydajności, a prze-
cież żeby pracować musi korzystać z ener-
gii produkowanej z węgla. Duże wiatraki 
wciskają nam Niemcy, którzy mają mocniej 
wiejące wiatry. Tymczasem we Francji po-
wstał nowy typ wiatraków – maszt wysoki 
na 30 m, na którym wiatraki umieszczo-
no pionowo. 

– „Studium” jest cenną inicjatywą, któ-
ra byłaby jeszcze cenniejsza, gdyby była 
bogatsza o wiedzę przedstawianą tu przez 
naukowców. Mamy mało terenów chronio-
nych w naszym województwie, a autorzy 
opracowania zasłaniają się brakiem prze-
pisów prawnych. 

– Zwalczyliśmy zapędy EW, która chcia-
ła postawić farmy wiatrowe koło Między-
lesia. Nie można zasłaniać się brakiem 
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Typowe usytuowanie elektrowni wiatrowej w Holandii
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prawa i pomagać inwestorom. Inwesto-
rzy sami dobrze wiedzą wszystko, gdzie 
i kogo można „kupić”.

– GDOŚ odpowiedziała na nasze pytanie, 

że do obszarów wykluczonych z lokalizacji 

EW możemy zaliczyć jedynie te, na których 

prawo zabrania ich lokalizacji.

– Infradźwięki są w Polsce ujęte jako 
hałas o poziomie 85 dB w miejscu pracy, 
ale rozchodzą się w środowisku na bar-
dzo dalekie odległości. EW nie powinny 
być lokowane bliżej niż 3 km od zabudowy 
mieszkaniowej (taką odległość określono 
w opracowaniu dla województwo lubelskie-
go), ludzie mieszkający w odległości 3,5 
km od wiatraków nie mogą spać! Mamy 
wyznaczone lokalizacje EW na morzu dla 
8 tys. MW – wybudujmy je.

 – Odniosłem wrażenie, że nasze opraco-

wanie odebrano jako sprzyjające EW. Ten do-

kument ma służyć uporządkowaniu rozwoju 

EW na Dolnym Śląsku.

– EW na Dolnym Śląsku to jakieś nie-
porozumienie, tym bardziej, że może być 
lokowana gdzie indziej. Problem odległości 
od zabudowy – są badania, które wskazują 
na to, że wiatraki mają bardzo negatywny 
wpływ na zdrowie. Dlaczego więc nie sta-
wiać wymogu, aby ta odległość wynosiła 
5 km. Strefę 2 należałoby nazwać „odra-
dzana lokalizacja”.

–  Co do aspektu ekonomicznego – Niem-
cy mają zainstalowane 20 tys. MW w EW, 
tj. prawie tyle ile potrzebuje cała Polska, 
ale nie słyszałem tylu negatywnych opi-
nii o EW, co tu. Wszyscy budują wiatraki 
(Szwedzi będą mieć 50% energii z EW), 
my też musimy uzyskać te 15–20% z OZE 
– w jaki sposób? Kraj nie ma opracowanej 
strategii rozwoju EW. Jako umiarkowany 
ekstremista pochwalam to opracowanie, 
które porządkuje rozwój przestrzenny EW, 
a na terenach strefy 2 inwestor ma sygnał, 
że będzie miał ostro „pod górkę”.

– Mam wrażenie, że jedyną z wad tego 

opracowania jest jego profesjonalizm! Nie 

chcę żyć w krajobrazie, gdzie co 3 km jest 

wiatrak. Za każdym wiatrakiem stoi potężny 

lobbysta-prawnik i wszystko, co nie ma twar-

dej podstawy prawnej, wyśmieje i nam „wy-

kreśli”. Polskie prawo nie pozwala na moc-

ną ochronę przed degradacją krajobrazu. Jak 

używać tego opracowania? Zapisaliśmy, że 

należy dążyć do wprowadzenia zupełnego za-

kazu EW na terenach chronionych. Poza tym 

należy wyeliminować złe raporty OOŚ.

– Proszę nie oczekiwać od klimatologów, 
że będziemy fałszować potencjał energe-
tyczny wiatru. W skali Dolnego Śląska jest 
zaledwie kilka-, kilkanaście miejsc na małe 
farmy wiatrowe (4–5 wiatraków).

– „Studium” powinno mieć moc praw-
ną, inaczej wszystko można podważyć.

– Z uznaniem wysłuchałem prezentacji 
WBU – jest to jedno z pierwszych takich 
opracowań. W Hiszpanii na każdym szczy-
cie jest wiatrak. Już widzę nasze Sudety 
upstrzone wiatrakami. Trzeba „postawić 
kropkę nad i” i w strefie 2 wykluczyć loka-
lizację wiatraków. Samo opracowanie WBU 
jest ważnym przyczynkiem do przemyśleń. 
W strategii województwa dolnośląskiego 
nie przewiduje się dotacji na wiatraki, je-
dynie na biomasę. 

– W Polsce nie ma regionalnego plano-
wania przestrzennego, stąd takie problemy. 
W regionie Hanoweru wnioski z takiego 
opracowania uwzględniane są w planie re-
gionalnym i stanowią prawo lokalne. 

–  Opieranie się na prawie jest co naj-
mniej dziwne w naszym kraju. We wszyst-
kich dokumentach strategicznych i progra-
mach napisane jest, że potencjałem naszego 

regionu są walory krajobrazowe i przyrod-
nicze. Tymczasem żadna z instytucji wo-
jewódzkich (RDOŚ, Zarząd Parków Kra-
jobrazowych) nie zgłosiła uwag do strate-
gii powiatu, w której umieszczono rozwój 
EW! Musimy zmienić to prawo.

– Kwestia prawa jest bardzo istotna. WBU 

opracowuje plan zagospodarowania przestrzen-

nego, w którym obowiązują jedynie inwesty-

cje publiczne. Opinia energetyki wiatrowej 

była – „jakim prawem wprowadzacie jakie-

kolwiek ograniczenia?!”

– Trzeba „odkłamać” opracowanie 
prof. Lorenz, którym samorządy chętnie 
się podpierają, szacując moc energetycz-
ną wiatru. 

– Mam taki przykład: inwestor po-
mierzył prędkości wiatru, wyszło 3,7 m/s 
i wycofał się, następnemu wyszło 4,2 m/s 
i też odstąpił, ale kolejny „kupił” pomiary 
wiatru (7 m/s), wybudował wiatraki, które 
teraz stoją i nie pracują.

N
Na tym dyskusja się zakończyła. Prezes 

A. Mikłaszewski podziękował zespoło-

wi WBU za prezentację opracowania, które 

przeciera szlak i wytycza kierunek rozwoju 

EW, a także wyraził bardzo pozytywne za-

skoczenie żywą dyskusją oraz przekonanie, 

że wszyscy uczestnicy będą bogatsi o wiedzę 

i prezentowane opinie merytoryczne.

OPRACOWAŁA KRYSTYNA HALADYN
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Temat klubowego spotkania wywołał ożywioną dyskusję
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Zanieczyszczenia obszarowe

W Polsce realizowany jest Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

i liczba oczyszczani zbudowanych w ramach 

tego programu jest znaczna, a planowana jest 

budowa następnych. Powstaje pytanie, dlacze-

go wyniki tego wysiłku inwestycyjnego nie są 

zadowalające? Wprawdzie po zmianie systemu 

politycznego jakość wody uległa szybko po-

prawie, ale to prawdopodobnie skutek upadku 

wielu gałęzi przemysłu emitującego ścieki. Czy 

zatem zakończenie programu KPOŚK dopro-

wadzi wody polskich rzek do zadowalającego 

stanu jakościowego? Moim zdaniem nie, po-

staram się ten pogląd uzasadnić.

Niedawno płynąłem kajakiem Drwęcą, 

jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych 

kraju. Zatory z pustych butelek plastikowych 

i arkuszy folii oraz rozkładająca się padlina to 

stały element polskich rzek. Oczywiście budo-

wa najznakomitszych oczyszczalni nie zmieni 

obyczajów ludu polskiego – to poważny problem 

cywilizacyjny, ale traktowanie rzeki jako wy-

sypiska to jeszcze nie wszystko. Co jakiś czas 

wpływaliśmy na cuchnący odcinek rzeki. Od-

cinków takich było wiele i nie były one zwią-

zane z koncentracją osadnictwa lub przemysłu. 

Zbadałem źródło fetoru, co doprowadziło do 

ciekawego odkrycia. Na łąkach w dolinie rze-

ki budowano prowizoryczne ogrodzenia, we-

wnątrz których wegetowały stada nierogacizny. 

Zwierzęta stały w odchodach, a w kierunku 

rzeki wykopano rowy, którymi odprowadzano 

gnojowicę. Były to tuczarnie świń pod gołym 

niebem, prawdopodobnie likwidowane jesie-

nią. Zainteresowałem się problemem gospo-

darki odchodami zwierzęcymi. Dzięki infor-

macjom uzyskanym od pracowników IMUZ 

Falenty (informacja ustna) dowiedziałem się, 

że ładunki azotu produkowanego przez inwen-

tarz hodowany w Polsce odpowiadają ładun-

kom produkowanym przez ponad 100 milio-

nów ludzi, a ładunki fosforu to odpowiednik 

populacji rzędu 140 milionów ludzi. Wynika 

z tego, że inwentarz produkuje znacznie więcej 

azotu i fosforu niż ludzie, więc oczyszczalnie 

ścieków komunalnych rozwiązują tylko część 

problemu. Teoretycznie odchody zwierzęce 

powinny być zagospodarowane jako nawozy 

w ten sposób, by azot i fosfor w całości budo-

wały tkanki roślin. Ale to tylko teoria, której 

wdrożenie wymaga inwestycji (n.p. budowy 

zbiorników gnojowicy) oraz opartej na nauko-

wych podstawach gospodarki nawozami. Tak 

zwane „dobre praktyki rolnicze” w zasadzie 

w Polsce nie istnieją. Drastycznym przykładem 

jest tradycyjny sposób nawożenia w polskich 

górach. Zimą, korzystając z sanny, obornik 

rozwożony jest na grunty orne i pastwiska, 

często położne na stromych stokach. W czasie 

roztopów i wiosennych deszczów znakomita 

większość nawozu spływa do potoków i rzek. 

W ramach budowy zbiorników w Dobczycach 

na Rabie i w Czorsztynie na Dunajcu wybu-

dowano liczne oczyszczalnie, aby zapobiec 

gromadzeniu w nich ścieków. Efekty są mi-

zerne, wody zbiornika Dobczyce (służącego 

zaopatrzeniu Krakowa w wodę pitną!) syste-

matycznie zakwitają wskutek napływu bioge-

nów, a wodociąg nowotarski na Białym Du-

najcu jest często unieruchamiany ze względu 

na zanieczyszczenia bakteriologiczne. 

Źródłem ładunków o objętości podobnej 

do produkowanej przez inwentarz jest rozkład 

gleb organicznych, głównie torfów, na przesu-

szonych terenach objętych wielkoobszarowymi 

melioracjami. Melioracje pochłonęły w minio-

nych latach ogromne środki. Systemy melio-

racyjne wybudowano, ale nikt tych systemów 

nigdy racjonalnie nie eksploatował. Ich zauwa-

żalny skutek to, obok emisji zanieczyszczeń, 

zwiększenie ryzyka powodzi i suszy w wyni-

ku zmniejszenia retencji terenowej.

Wieś polska jest w znacznym stopniu wy-

posażona w źródła bieżącej wody. Są to wodo-

ciągi gminne oraz indywidualne, instalowane 

w domach wyposażonych w hydrofory i uję-

cia wód podziemnych. Brak natomiast syste-

mów kanalizacyjnych i oczyszczalni. Ścieki 

bytowe są gromadzone w szambach, które po-

winny być wywożone wozami asenizacyjny-

mi do oczyszczalni. Taka jest teoria – dale-

ka od powszechnej praktyki. Korzystając od 

ponad dwudziestu lat z działki rekreacyjnej 

na pograniczu Mazowsza i Podlasia, miałem 

okazję zapoznać się dokładnie z praktyką. Ist-

nieje kilka powszechnie wykorzystywanych 

sposobów „utylizacji” ścieków bytowych. Naj-

W artykule „Jakość wody priorytetem gospodarki 

wodnej” (ZP 1/2010) przytoczyłem, za rocznikiem GUS 

z 2005 roku, wyniki monitoringu jakości wody. Na 1360 

pobranych próbek tylko jedna spełniała wymogi I klasy. 

Ważną przyczyną tak złego stanu jest koncentracja 

działalności na inwestycjach hydrotechnicznych, 

zazwyczaj szkodzących jakości wód.

Sugeruje to pogląd, że dla osiągnięcia postępu 

wystarczy zmiana alokacji nakładów, czyli ich 

koncentracja na budowie oczyszczalni. Postaram się 

wykazać, że nie jest to pogląd prawdziwy.

Co utrudnia poprawę jakości wody?
JANUSZ ŻELAZIŃSKI
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Jedynie budowa infrastruktury technicznej
związanej z oczyszczaniem ścieków 

i jej właściwe wykorzystanie 
może poprawić jakość wód powierzchniowych
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prostszy polega na wypuszczaniu ścieków do 

starej studni. Zazwyczaj hydrofor ujmuje wodę 

z nowej studni, wierconej niedaleko starej stud-

ni ocembrowanej. Powstaje swojego rodzaju 

zamknięty obieg wody. Często budowane są 

szamba bez szczelnego dna, z przemyślnym 

systemem drenów zwiększających intensyw-

ność filtracji ścieków do wód podziemnych. 

Jeżeli źródłem wody jest studnia wiercona, 

mamy podobny do opisanego wyżej obieg 

zamknięty. Być może dlatego rak przewodu 

pokarmowego jest częstą przypadłością pol-

skich rolników. Jeżeli w pobliżu szamba jest 

rów melioracyjny lub naturalny ciek, zazwy-

czaj instalowany jest „przelew bezpieczeństwa” 

i krótki rurociąg odprowadzający ścieki, co 

zapobiega przepełnieniu szamba. Małe pry-

watne firmy instalujące szamba traktują opisa-

ne procedury jako powszechnie obowiązujący 

standard. Potrzeba wykorzystywania wozów 

asenizacyjnych jest w tej sytuacji rzadkością, 

a również właściciele tych wozów często wy-

puszczają ścieki w pobliskim lesie lub do rowu 

melioracyjnego – zwiększa to efektywność 

ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Wszystkie opisane procedury powodują, że 

ogromne ładunki azotu i fosforu z przestrzeni 

rolniczej trafiają do wód podziemnych, rzek, 

jezior i Bałtyku. Eutrofizacja wymienionych 

akwenów ma znamiona klęski ekologicznej.

Obarczanie aglomeracji miejskich i prze-

mysłu winą za zanieczyszczenia wód azotem, 

fosforem i bakteriami coli to niedopuszczalne 

uproszczenie. Objęcie miast, osiedli i prze-

mysłu wysoko sprawnymi systemami oczysz-

czania ścieków (stosunkowo łatwe, bo wyma-

gające tylko inwestowania w sieci kanaliza-

cyjne i oczyszczalnie) nie doprowadzi wód 

polskich do akceptowalnej jakości. Trzeba 

najwyższą uwagę poświęcić zanieczyszcze-

niom obszarowym. W tej dziedzinie brak jest 

jakichkolwiek skutecznych działań.

Oczyszczalnie powinny 
oczyszczać ścieki!

Podczas wycieczek kajakowych zaobserwo-

wałem inne dziwne zjawisko. Rzeka relatyw-

nie czysta zamieniała się w nocy w cuchnący, 

spieniony ściek. Rozmowy z tubylcami szybko 

wyjaśniły przyczynę. Nocą lokalna oczyszczal-

nia zrzucała tam nieoczyszczone ścieki. Moż-

na łatwo wyjaśnić prawdopodobną przyczynę 

takiego postępowania. Praca oczyszczalni zu-

żywa energię elektryczną. Jeżeli gromadzone 

w ciągu dnia nieoczyszczone ścieki wypuścimy 

nocą (bez niepotrzebnych świadków) do rzeki, 

efektywność przedsięwzięcia istotnie wzrasta. 

Oczywiście chodzi tu o efektywność ekono-

miczną, a nie o efektywne oczyszczanie ście-

ków. Tak m.in. działa rynek...

Brak egzekucji prawa

Wszystkie opisane wyżej praktyki są dra-

stycznym naruszeniem polskiego i europejskie-

go prawa. Powstaje pytanie o przyczynę bra-

ku egzekucji prawa. Obserwacja faktycznego, 

a nie wynikającego z przepisów, stanu rzeczy, 

pozwala postawić diagnozę. Zacznę od opisu 

konkretnego przypadku. W ubiegłych latach 

często prowadziłem kursy procedury ocen od-

działywania na środowisko w ośrodkach położ-

nych nad Jeziorem Zegrzyńskim. Poziom wody 

w jeziorze w niektórych miejscach przekracza 

poziom otaczającego terenu. Takie, depresyj-

ne w stosunku do jeziora, tereny chronione są 

przed zalaniem wałami (zaporami bocznymi). 

Poza wałami są rowy przechwytujące wody 

infiltrujące przez korpus wałów, które przez 

system pompowni są przerzucane do Jeziora 

Zegrzyńskiego. Spacerując z kursantami pod-

czas przerw w zajęciach, zwróciliśmy uwagę 

na fatalną jakość wody w rowach. Okazało się, 

że pobliskie domy jednorodzinne, ośrodki wy-

poczynkowe i inni użytkownicy, wykorzystują 

rowy jako odbiorniki nieoczyszczonych ście-

ków komunalnych. Ścieki te były pompowane 

do jeziora, które zaopatruje pół aglomeracji 

warszawskiej w wodę pitną i jest głównym za-

pleczem rekreacyjnym miasta. Stało się jasne, 

dlaczego woda w Warszawie śmierdzi, a ką-

pieliska nad Jeziorem Zegrzyńskim są zamy-

kane przez SANEPID. Zaznaczam, że jest to 

opis stanu rzeczy z przed kilku lat i nie wiem 

czy stan ten uległ poprawie.

Pora na konkluzję. W Polsce brak służb 

gospodarki wodnej zdolnych do egzekucji pra-

wa chroniącego jakość wód. Prawo to istnieje 

na papierze, ale jest nagminnie łamane, co jest 

szkodliwe i demoralizujące. W licznych dys-

kusjach, gdy podnosiłem problem braku służb 

gospodarki wodnej, uzyskiwałem odpowiedź, 

że istnieje PIOŚ, policja i hierarchiczna struk-

tura administracji samorządowej. Wszystkie 

te instytucje stoją na straży prawa i powoły-

wanie dodatkowego bytu jest nieracjonalne. 

Nie zgadzam się z tym poglądem. Faktem 

jest, że to co istnieje nie działa. Oczekiwa-

nie, że władza lokalna (samorządy) będzie 

„prześladować” swój elektorat poprzez dono-

sy o łamaniu prawa, jest skrajną naiwnością. 

Policja nastawiona jest na zwalczanie innego 

rodzaju naruszeń prawa i trudno oczekiwać, by 

ścigała właścicieli nieszczelnych szamb, czy 

nielegalnych zrzutów ścieków. Powszechność 

opisanych praktyk oraz akceptacja społeczna 

– wyklucza skuteczne działanie PIOŚ. Pier-

wowzorem tego, co nazywałem służbami go-

spodarki wodnej (a co nie istnieje) mogą być 

strażnicy wodni, funkcjonujący w przeszłości 

na rzekach żeglownych. Strażnik był umun-

durowanym funkcjonariuszem państwowym 

(co kiedyś wiele znaczyło w społecznościach 

wiejskich), podlegającym Dyrekcji Dróg Wod-

nych. Był odpowiedzialny za konkretny odci-

nek rzeki, wynagradzany za pełnienie swoich 

obowiązków i karany zwolnieniem za zanie-

dbania. Strażnicy odpowiadali za utrzymanie 

szlaku żeglownego i zmieniali oznakowanie 

szlaku, gdy rzeka zmieniała nurt oraz meldo-

wali o pojawiających się przeszkodach. Innym 

rodzajem służby wodnej byli dzierżawcy od-

cinków rzek, uprawnieni do połowu ryb na 

swoich odcinkach. Ponieważ rybactwo było 

ich źródłem utrzymania, tępili kłusownictwo 

i dbali o rybostan. Na Żuławach, jeszcze za 

czasów krzyżackich, funkcjonowały służby 

wałowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

wałów przeciwpowodziowych. Wszystko to 

funkcjonowało, bowiem była personalna od-

powiedzialność za powierzone zadania, silna 

motywacja oraz skuteczne sankcje dla win-

nych wykroczeń (np. ciężkie pobicie złapanego 

kłusownika...). Mówiąc o służbach gospodar-

ki wodnej nie postuluję powoływania nowej 

struktury parapolicyjnej. Mówię o liniowych 

pracownikach zarządów zlewni (obecnie są 

to raczej biura), wyposażonych w stosowne 

uprawnienia i odpowiedzialnych za egzekucję 

prawa na powierzonym im obszarze. Jestem 

przekonany, że bez powołania takich służb nigdy 

nie osiągniemy celów, do których osiągnięcia 

zobowiązuje nas europejskie prawo.

DR JANUSZ ŻELAZIŃSKI
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DDoświadczony botanik, zajmujący się klasy-

fikacją roślin, nie zwróci na ten fakt więk-

szej uwagi. Kolor jest cechą diagnostyczną, ale 

stosunkowo słabą. W profesjonalnym kluczu 

do oznaczania roślin (Rutkowski 2006) kolor 

kwiatów ma czasem znaczenie przy oznacza-

niu gatunków, lecz nawet podobne do siebie 

rośliny nie różnią się wyłącznie barwą, gdyż 

istnieją cechy morfologiczne uznawane za moc-

niejsze, chociażby długość ich płatków. Biały 

kolor kwiatów nie jest podstawą do utworze-

nia nowego gatunku, ani nawet podgatunku. 

W ogrodnictwie takie osobniki ujmuje się 

w randze odmiany, dodając opis var. alba, 

jednak w przypadku roślin dziko rosnących 

nie jest to uzasadnione i raczej niespotykane. 

Ponadto, albinosy posiadają właściwie wy-

kształcone pozostałe części rośliny. Definicja 

również nie oddaje w pełni istoty tego zjawi-

ska, gdyż albinizmem u roślin określa się brak 

możliwości syntezy chlorofilu przez plastydy 

(Szweykowska, Szweykowski 2003), a płatki 

korony kwiatów ich nie zawierają.

Odmienna barwa płatków kwiatów u pospo-

litych gatunków może istnieć w wyniku procesu 

naturalnego. Za powstawanie albinotycznych 

kwiatów mogą być odpowiedzialne brak lub 

obecność bliżej nieokreślonych czynników ge-

netycznych, a tym samym formy albinotyczne 

mogą być określane jako odrębne genotypy. Inni 

autorzy sugerują, że brak lub obecność pew-

nych składników pokarmowych w glebie może 

powodować zanik antocyjanowych barwników 

w kwiatach (Stecki 1962). Można zadać pyta-

nie, czy osobniki, wytwarzające albinotyczne 

kwiaty, rosną na nietypowym dla siebie pod-

łożu? Otóż nie, często rosną tuż obok innych 

przedstawicieli swojego gatunku, posiadających 

właściwy kolor kwiatów. O ile doświadczony 

botanik może spodziewać się określonych ga-

tunków roślin na danym typie siedliska, o tyle 

trudno mu będzie wskazać miejsce, gdzie moż-

na odnaleźć osobniki albinotyczne. Tutaj rządzi 

wyłącznie przypadek.

Z obserwacji terenowych wynika, że bia-

łe kwiaty u roślin z reguły cechujących się 

inną barwą, występują bardzo rzadko. Trudno 

określić skalę tego zjawiska, ale jeden „albi-

nos” na kilka tysięcy osobników wydaje się 

być odpowiednią proporcją. Jesienią, wzdłuż 

szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, 

jest niebiesko od goryczki trojeściowej Gen-

tiana asclepiadea. Dopiero po kilku dniach 

wędrówki można odnaleźć nieliczne osob-

niki o białych kwiatach. To samo dotyczy 

pospolitego na łąkach dzwonka rozpierz-

chłego Campanula patula – kwiaty o kolo-

rze fioletowym są pospolite, a albinotyczne 

osobniki spotyka się bardzo rzadko. Podob-

nie wygląda szukanie „białej kropli” w morzu 

żółtych kwiatów niecierpka drobnokwiato-
wego Impatiens parviflora, opanowującego 

runo polskich lasów. Niecierpek gruczoło-
waty Impatiens glandulifera tworzy różno-

barwne kwiaty (od jasnoróżowych po ciemno-

purpurowe, co może być dowodem na wkro-

czenie do środowiska naturalnego odmian 

uprawnych gatunku), lecz w dalszym ciągu 

jego osobniki albinotyczne są bardzo rzadkie 

(ostroga musi być biała). Podczas botanicz-

nych wycieczek w góry można też odnaleźć 

pojedyncze, albinotyczne osobniki kukułki 
Fuchsa Dactylorhiza fuchsii i naparstnicy 
purpurowej Digitalis purpurea.

Badania florystyczne nad występowaniem 

tego zjawiska przeprowadzono w środkowej 

części Niziny Wielkopolskiej, gdzie w sumie 

odnotowano 64 gatunki roślin, u których stwier-

dzono występowanie kwiatów albinotycznych 

(Czerna 2006). Oprócz wyżej podanych przy-

kładów, w wykazie roślin znalazły się m.in. 

dąbrówka rozłogowa Ajuga repens (zazwyczaj 

kwiaty fioletowe), chaber bławatek Centau-

rea cyanus, bluszczyk kurdybanek Glecho-

Dzwonek pokrzywolistny
Campanula trachelium
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fotoreportaż

na ostatniej stronie!

W środowisku naturalnym panuje 

harmonia i równowaga. Czerwone 

płatki kwiatów są czerwone, 

niebieskie są niebieskie, żółte są 

żółte. Czy może być inaczej? Otóż 

może się zdarzyć, że u znanego nam 

gatunku, zamiast barwy właściwej 

występuje kolor biały. Najlepszym 

określeniem tego zjawiska jest 

„albinotyczność kwiatów” i podczas 

gdy w ogrodnictwie odmiany roślin 

o białych kwiatach nikogo nie 

dziwią, w środowisku naturalnym 

zjawisko to należy do rzadkości.

Albinotyczne kwiaty i formy roślin
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, ANNA JAKUBSKA-BUSSE
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ma hederacea (niebieskie), ślaz zaniedbany 

Malva neglecta, jasnota purpurowa Lamium 

purpureum (różowe), czy lnica pospolita Li-

naria vulgaris (żółte). W podsumowaniu pracy 

zasugerowano, że rośliny albinotyczne mogą 

stanowić oryginalny materiał dekoracyjny.

NNiezmiernie ciekawym zjawiskiem, podob-

nym w wyglądzie choć zdecydowanie różnym 

od albinizmu pod względem swojej genezy, 

są bezchlorofilowe formy roślin. Takie rośli-

ny są zazwyczaj biało wybarwione w całości, 

czyli od form albinotycznych, u których białe 

są jedynie kwiaty, odróżnia je całkowita utra-

ta chlorofilu w pędach i liściach. Powszech-

nie, choć raczej mylnie, uznaje się, iż rośliny 

takie nie mają szans na przeżycie. Rośliny, 

które pobierają substancje pokarmowe z grzy-

bów, na których pasożytują i nie wytwarzają 

barwników fotosyntetycznych, a co za tym 

idzie nie są zdolne do fotosyntezy, nazywa-

my mykoheterotrofami (Leake 1994, Trudell 

i in. 2003). Zjawisko to może mieć charakter 

pełny (gdy roślina nie wytwarza chlorofilu, 

a zatem i nie przeprowadza fotosyntezy, sub-

stancje pokarmowe pozyskując w całości od 

grzyba, na którym pasożytuje) lub częściowy 

czyli fakultatywny (gdy roślina przeprowadza 

fotosyntezę, pędy i liście są zielone, a z or-

ganizmu grzyba pobiera jedynie dodatkowe 

substancje odżywcze).

Mykoheterotrofy występują wśród różnych 

grup systematycznych. Opisano ponad 400 ga-

tunków roślin należących do 87 rodzajów, które 

odżywiają się pasożytując na grzybach (Leake 

2004). Zjawisko to spotkać można u gatun-

ków z rodziny Monotropaceae, m. in. Mono-

tropa uniflora L., którego korzenie połączone 

są z grzybnią Russula brevipes, czy u przed-

stawicieli rodziny Orobanchaceae – często 

u występującego wczesną wiosną łuskiewnika 
różowego Lathraea squamaria L.

Znane są gatunki storczykowatych, które 

mykoheterotrofami są tylko w pewnym okresie 

cyklu życiowego, zwykle w fazie protokormu, 

po czym, wraz z wiekiem, tracą zdolność do 

pasożytniczego trybu życia, pozyskując nie-

zbędną energię jedynie na drodze fotosyntezy. 

Niektóre storczyki pozostają fakultatywnymi 

mykoheterotrofami, tzn. zwykle w sytuacji nie-

doboru światła niezbędnego do prawidłowej 

fotosyntezy, powstającego na skutek zmian 

w siedlisku, powracają do „grzybożywności”. 

Nieliczne dane literaturowe wskazują, iż zja-

wisko to jest bardzo rzadkie i dotyczy przede 

wszystkim storczyków kłączowych. Szczególnie 

dobrze opracowane jest dla rodzaju Epipac-

tis, m.in. Epipactis helleborine (Salmia 1989), 

Epipactis muelleri (Kohns, Schneider 1993), 

Epipactis purpurata (Buttler 2000), Epipactis 

microphylla (Selosse i in. 2004) oraz Epipactis 

albensis (Jakubska, Schmidt 2005). 

Albinotyczne formy kruszczyków są zwy-

kle całkiem białe (rzadko spotyka się pędy 

biało-zielone, wytwarzające niewielką ilość 

chlorofilu), są zatem całkowicie zależne od 

symbiontów grzybowych, tj. Basidiomycetes 

(Sebacinaceae, Thelephoraceae, Russulaceae) 

oraz Ascomycetes (Helotiales, Pezizaceae, szcze-

gólnie trufli – Tuber sp.), które dostarczają im 

składników pokarmowych, w tym m.in. węgla 

(Selosse i in. 2004; Jakubska, Schmidt 2005). 

Co ciekawe, takie bezchlorofilowe osobniki 

storczyków mają prawidłowo wykształcony 

kwiatostan, zawiązki kwiatów, mają również 

zdolność owocowania i nie odstają rozmia-

rem od form chlorofilowych. Jasno lub bia-

ło wybarwione kwiaty storczyków możemy 

spotkać też w siedliskach o kwaśnym odczy-

nie pH – szczegóły dotyczące przyczyn tego 

zjawiska nie są do końca wyjaśnione, jednak 

występuje ono dosyć powszechnie, szczegól-

nie często obserwowane jest u przedstawicieli 

rodzaju stoplamek (Dactylorhiza).

OOsobną kwestię stanowi status taksono-

miczny osobników bezchlorofilowych. 

Kohns i Schneider (1993) traktują bezchlo-

rofilowe rośliny jako odmianę gatunku, choć 

biorąc pod uwagę fakt, iż zjawisko to może 

dotyczyć kilku pędów w obrębie jednego osob-

nika (genetu) nie wydaje się to być zasadne. 

Częściowymi mykoheterotrofami są niektó-

re gatunki z rodziny goryczkowatych (Taylor 

2002). Trudno jest jasno i klarownie wytłu-

maczyć w jaki sposób powstało to zjawisko 

– wiele danych wskazuje, iż rośliny mykohete-

rotroficzne rozwinęły się przez przekształcenia 

procesu mikoryzy (Bidartondo 2005).

Występowanie albinotycznych kwiatów 

i form u roślin nie stanowi wielkiej sensa-

cji, ale jest interesujące i stanowi zagadkę 

nawet dla botaników. Zjawiska albinizmu 

i mykoheterotrofii są ignorowane ze wzglę-

du na brak praktycznego ich wykorzystania, 

lecz warto uwieczniać je na zdjęciach, choć-

by na dowód, że „szufladkowanie” przyrody 

nie zawsze bywa skuteczne.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

DR ANNA JAKUBSKA-BUSSE

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Wpływ na środowisko 
i zdrowie ludzi

W okresie 1946–1990 we Wschodnich Niem-

czech zmarło na raka płuc, spowodowanego 

działaniem promieniowania, 7163 górników 

z kopalń uranu. Paliwo uranowe pozyskuje się 

zwykle różnymi metodami ługowania ze skał 

zawierających rudę uranową. Do ługowania 

używa się często kwasu siarkowego. Powsta-

ły w czasie ługowania szlam wpuszcza się do 

zbiorników retencyjnych albo wpompowany 

jest do tzw. studni głębokiego składowania. 

Ciecz ługująca zawiera wysokie stężenia sub-

stancji skażających, wielokrotnie większe niż 

normy dopuszczalne dla wody pitnej: kadm 

(400 razy), arsen(280 razy), nikiel (130 razy), 

uran (83 razy). W czeskiej kopalni Straż ciecz 

ługująca skaziła obszar o powierzchni 574 ha 

w sferze ługowania oraz 2800 ha poza nią. 

Odpady ze wstępnej obróbki uranu mają po-

stać szlamu, który ma nadal 85% początkowej 

radioaktywności rudy uranu (zostaje w nim 

m.in. tor 230 i rad 226) oraz zawiera metale 

ciężkie i inne substancje skażające, jak arsen. 

Radionuklidy zawarte w odpadach emitują 

zwykle 20–100 razy więcej promieniowania 

gamma niż naturalne poziomy tego promie-

niowania ze złóż! Na Ziemi pozostawiamy 

toksyczne góry, np. składowisko szlamu ko-

palni Roessing w Namibii zawiera 350 mln 

ton odpadów, w USA i Kanadzie – 30 mln ton 

w stanie stałym, a we wschodnich Niemczech 

– 86 mln ton (Kreusch i in. 2006).

Panuje mit o blisko 100% bezpieczeń-

stwie zdrowotnym elektrowni jądrowych. 

Można zobaczyć sielskie widoczki krów pa-

sących się na tle reaktorów. W dyskursie 

publicznym nie ma mowy o współczesnych 

zagrożeniach bezpieczeństwa dla środowi-

ska i zdrowia ludzi ze strony tych elektrow-

ni. Niestety, poważne katastrofy w dalszym 

ciągu mają miejsce – np. w elektrowni Paks 

na Węgrzech (2003 r.) czy w elektrowni 

Kruemmel k. Hamburga (w 2007 i 2009 r.). 

Diagnoza przyczyn powtarza się: niewyba-

czalne błędy konstrukcyjne, niedbały nad-

zór, błędne instrukcje obsługi, błędne oceny 

sytuacji pod wpływem stresu, jak również 

naiwna wiara w możliwości wysoce czu-

łej techniki... Awaryjność elektrowni ją-

drowych powoduje stałe zagrożenia bez-

pieczeństwa ludzi oraz niekiedy trwałe 

wyłączenia bloków. 

Z drugiej strony, część starych bloków, 

funkcjonujących bez dłuższych przerw, za-

chęca właścicieli do „biznesowego” myślenia 

o przedłużeniu ich działania. Normalnie blo-

ki były planowane na około 30 lat działania 

– obecnie mówi się o 40, a nawet 50 latach 

ich eksploatacji. W takich reaktorach ryzy-

ko nieoczekiwanych awarii i katastrof rośnie 

istotnie ze względu na starzenie się materia-

łów i instalacji – awarie związane ze starze-

niem materiałów: pęknięcia grafitu wykry-

te w brytyjskich reaktorach AGR w 2004 r., 

pęknięcia rur ze stali austenicznej w niemiec-

kich reaktorach BWR we wczesnych latach 

90. XX wieku (Froggatt 2006). 

Nierozwiązany jest również problem za-

gospodarowania i składowania odpadów ato-

mowych – śmiercionośny prezent dla naszych 

Zagrożenia ze strony Zagrożenia ze strony 
energetyki jądrowejenergetyki jądrowej

RADOSŁAW GAWLIK

Technologia energetyki jądrowej od początku szerszego wykorzystania niesie zagrożenia. Już wydobycie i przetwo-

rzenie uranu – paliwa dla elektrowni – ma dewastujący wpływ na środowisko, zdrowie i życie pracowników...
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Prawie gotowa elektrownia jądrowa w Kalkar (Niemcy), 
budowana w latach 1973–1991, 

została sprzedana i zamieniona na park rozrywki
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prawnuków. Do czasu zakazu zawartego w Pro-

tokole do Konwencji Londyńskiej z 1993 r. ra-

dzono sobie poprzez zatapianie beczek z od-

padami jądrowymi w... morzach i oceanach, 

m.in. w Morzu Północnym i Bałtyku. Obecnie 

jedynym w miarę bezpiecznym rozwiązaniem, 

choć trudnym społecznie i drogim, jest składo-

wanie odpadów nisko i średnioradioaktywnych 

w głębi ziemi. Przez 60 lat stosowania tech-

nologii nuklearnej nie rozwiązano problemu 

składowania odpadów wysokoradioaktywnych. 

Składuje się je, najczęściej przejściowo, na te-

renach elektrowni w basenach chłodzących. 

Miejsca te są dużo słabiej zabezpieczone na 

wypadek np. ataku terrorystów. Uderzenie sa-

molotu w taki basen lub budynek, w którym 

składowany jest pluton oddzielony od wypa-

lonego paliwa, miałoby katastrofalne skutki, 

znacznie poważniejsze niż w wypadku Czar-

nobyla (Kreusch i in. 2006).

Bezpieczeństwo 
energetyczne kraju

Budowa kolejnych scentralizowanych elek-

trowni opartych na energii atomowej, to wzrost 

zagrożeń związanych z awariami i terroryzmem. 

Niewątpliwie w systemie energetycznym bez-

pieczniejsze i bardziej stabilne jest posiadanie 

250 elektrowni wiatrowych czy biogazowni, 

systemów skojarzonych o mocy 4 MW, niż 

jednego bloku o mocy 1000 MW. Problemem 

jest stabilność pracy i ciągłość dostaw energii, 

ale to da się inaczej rozwiązać.

Dostępność paliwa uranowego jest niepewna. 

Planując rozwój elektrowni jądrowych Polska 

uzależnia się od ograniczonych zasobów ura-

nu, który musimy importować. Większa część 

tego paliwa jest wydobywana w krajach niesta-

bilnych politycznie, o dużym ryzyku. Znane 

zasoby uranu w złożach rud są w stanie zaspo-

kajać przewidywane zapotrzebowanie do około 

2030 r., a zasoby przewidywalne wyczerpią się 

do 2060 r. Trzeba będzie eksploatować źródła 

rud ubogich, co wiązać się będzie ze wzrostem 

kosztów i ogromnym negatywnym wpływem 

na środowisko (Kreusch i in. 2006).

Efektywność klimatyczna

Energetyka atomowa nie będzie mia-

ła większego wpływu na ochronę klimatu 

i nasz bilans energetyczny. Planowane przez 

rząd elektrownie jądrowe pokryłyby raptem 

1,3% zapotrzebowania na energię finalną 

w 2020 r., około 4% – w 2030 r., według 

Polityki Energetycznej Polski – około 6,5% 

(Greenpeace 2010). Elektrownie jądrowe to 

duże ryzyko, a małe efekty! Z bagatelizo-

wanych odnawialnych źródeł energii (OZE) 

mamy mieć w 2020 r. 15% energii finalnej. 

I jest to twarde, prawne zobowiązanie Pol-

ski wobec UE, zapisane także w Polityce 

Energetycznej Polski do roku 2030. 

Gonienie „mirażu jądrowego” podważa 

szanse na realizację zobowiązań klimatycz-

nych 3 x 20% (20% wzrost efektywności 

energetycznej, 20% – udział OZE, 20% spa-

dek emisji CO2) przyjętych przez prezydenta 

i rząd RP na szczycie UE w 2007 r. Na razie 

realizujemy te zobowiązania tak, że rząd za-

blokował ustawę o efektywności energetycz-

nej, a rozwój wykorzystania źródeł energii 

odnawialnych grzęźnie na kolejnych barierach 

biurokratycznych w rządzie i wśród koncer-

nów sieciowych – odbiorców energii!

Do bardzo ciekawych wniosków pro-

wadzi krzywa kosztów redukcji emisji ga-

zów cieplarnianych, opracowana przez fir-

mę McKinsey dla Polski w 2009 r. Autorzy 

opracowania, którzy zrobili już ponad 20 

takich raportów dla innych krajów świa-

ta, przeanalizowali ponad 120 dostępnych 

technologicznie metod redukcji gazów cie-

plarnianych w Polsce i uszeregowali je we-

dług kosztów – od najbardziej opłacalnych 

do najdroższych oraz według potencjału re-

dukcji (wielkości redukcji do wybranego 

roku 2030). Wnioski z tego opracowania 

potwierdzają większość tez, które są w ni-

niejszym tekście na temat „efektywności kli-

matycznej”, czyli oceny działań człowieka 

pod kątem ich wpływu na klimat:

– najefektywniejsze działania (po poniesieniu 

początkowych kosztów inwestycyjnych bardzo 

szybko przynoszące zyski) to m.in. inwestycje 

w oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej 

w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, 

budynkach użyteczności publicznej itp. (wy-

miana oświetlenia na LED, recykling nowych 

odpadów, podniesienie wydajności samocho-

dów benzynowych i diesla, hybrydowe samo-

chody, instalacje kogeneracyjne w energetyce, 

energooszczędny sprzęt RTV i AGD);

– nowe źródła energii – tu najefektyw-

niej oszacowano rolę energetyki atomowej, 

następnie biogazowni, elektrowni wiatro-

wych na lądzie, technologii węglowych 

CSC, wykorzystania biomasy, morskich 

elektrowni wiatrowych.

Raport jest bardzo ważny, ale niewątpli-

wie nie stanowi 10 przykazań. Podczas dys-

kutowania raportu na Koalicji Klimatycznej 

organizacji pozarządowych w lutym 2010 r. 

pytaliśmy o kwestie tak pozytywnej oceny 

elektrowni jądrowych. Otóż w raporcie do 

obliczeń przyjęto koszt wybudowania elek-

trowni na poziomie 3 mln euro/MW mocy. 

Zdaniem większości uczestników Koalicji 

to nierealne założenie. Prof. Mielczar-

ski mówił wówczas o 4,5 mln euro/MW. 

Obecnie niektórzy przedstawiciele rządu 

w Polsce sami mówią już o kosztach rzędu 

4 mln euro/MW. Gdyby policzyć po kosz-

tach o 50% większych, pozytywna ocena 

elektrowni jądrowych zamieni się w mało 

„efektywną klimatycznie”. Koalicja Klima-

tyczna miała więcej uwag i poprawek do 

założeń opracowania. Istnieje możliwość 

przeliczenia raportu na nowo. Należałoby też 

rozważyć metody redukcji emisji w trans-

porcie, które powinny stanowić integralną 

część raportu.

 

Efektywność energetyczna 
i gospodarcza

Jest trudno policzalna i obarczona du-

żym ryzykiem, gdyż:

1. Niepewność co do kosztów, to bariera 

budowy elektrowni z prywatnych źródeł. 

Zawsze koszty rzeczywiste były wyższe 

od planowanych – konkluzja prof. Steva 

Thomasa (2006). Uznawana za najnowo-

cześniejszą na świecie elektrownia jądrowa, 

powstająca w Oilkuiloto w Finlandii, jest 

już dużo droższa niż oczekiwano. Dotych-

czasowe opóźnienie budowy o 3 lata będzie 

kosztowało inwestora 2,3 mld euro. Powsta-

je ona tylko dzięki sowitemu patronatowi 

rządów (podatników) z Niemiec, Francji 

i Finlandii.

2. Rzeczywisty (prawdopodobny, ale nie 

ostateczny) koszt inwestycji w energetykę 

jądrową, wyliczony przez prof. Władysława 

Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej na 
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podstawie doświadczeń światowych, wynosi 

obecnie 4,5 mln euro/MW i jest dużo więk-

szy niż podaje rząd; obecny koszt energii 

wiatrowej: na lądzie – 1,2 mln euro/MW, 

na morzu – 2,5 mln euro/MW (Mielczar-

ski 2009).

3. Przedstawione obliczenia nie uwzględ-

niają kosztów składowania odpadów pro-

mieniotwórczych, którymi zostaniemy ob-

ciążeni – my, nasze wnuki i prawnuki, po-

przez wyższe ceny prądu lub poprzez dotacje 

z budżetu. Rząd powinien wyjaśnić kto ma 

pokrywać koszty zagospodarowania i skła-

dowania odpadów – czy podatnicy, jak we 

Francji i Niemczech? Jeśli tak, to koszty te 

powinny być ujawnione i wliczone w cenę 

inwestycji, aby pokazać jej rzeczywisty 

koszt. Czy wolno się godzić na przyjmo-

wanie z góry dotowania gospodarki odpa-

dów nuklearnych przez dziesiątki i setki lat 

z budżetu, skoro Państwo oszczędza na wielu 

kwestiach społecznie ważnych, gdy mamy 

wciąż potężny deficyt budżetowy?

4. Bez dotacji Państwa i naszych podat-

ków ten rodzaj energetyki nie wychodzi! 

Dlaczego – mimo zachęt finansowych ad-

ministracji, prezydenta i premiera – w USA 

i Wielkiej Brytanii nie buduje się elektrowni 

jądrowych od kilkudziesięciu lat?

5. Koło napędowe gospodarki w sekto-

rze energetyczno-paliwowym tkwi w no-

wych technologiach związanych z efek-

tywnością energetyczną oraz w zdecen-

tralizowanym wykorzystaniu odnawial-

nych źródeł energii, kojarzeniu produkcji 

ciepła i prądu, a w okresie przejściowym 

– w inwestycjach w gaz i w modernizacje 

oparte na węglu brunatnym i kamiennym. 

Nie jest rozwiązaniem energetyka nukle-

arna obarczona wieloma ryzykami, będą-

ca w permanentnej fazie technologiczne-

go testu i uczenia się, o czym przekonują 

się budowniczowie reaktora generacji III+ 

w Finlandii.

6. Strategia „węgiel + atom” jest także 

antymodernizacyjna ze względów ekono-

micznych – zmniejszania konkurencyjno-

ści naszej gospodarki, która jest 3,2 razy 

bardziej energochłonna od krajów 15 UE 

– 574 ton oleju ekwiwalentnego na 1000 

euro PKB w stosunku do 179 ton oleju 

ekwiwalentnego na 1000 euro PKB (Kas-

senberg 2010). Powstaje ważne pytanie, czy 

doradcy rządowi, media i politycy sejmowi 

tego nie wiedzą, proponując elektrownie 

atomowe mające dolać energii do dziura-

wej polskiej beczki? Jeśli marnotrawimy 

ponad 3 razy więcej energii w stosunku do 

krajów starej UE, to prościej i efektywniej 

wydać pieniądze na oszczędzanie energii, 

załatanie dziur i efektywne energetycznie 

technologie, niż proponować terapię doda-

wania energii jądrowej do energochłonnej 

(marnotrawnej) gospodarki. Kiedy ta ba-

nalna prawda przebije się do społeczeństwa 

i jego reprezentantów?

Efektywność i znaczenie 
społeczne budowy 
elektrowni jądrowych

Decyzja o budowie trzech elektrow-

ni została podjęta woluntarystycznie, bez 

otwartej konsultacji i jakiejkolwiek dyskusji 

społecznej. Narzuca się analogia – na po-

czątku stanu wojennego w 1982 r. ówczesny 

rząd rozpoczął budowę pierwszej elektrow-

ni atomowej w Żarnowcu. Pewnie i wtedy 

gen. Jaruzelski i jego doradcy byli prze-

konani, że to jedyne rozwiązanie na defi-

cyt energii w „mrocznym” czasie. Sonda-

że mówią o zgodzie co najwyżej połowy 

Polaków na energetykę atomową. Druga 

połowa społeczeństwa jest przeciwna lub 

niezdecydowana!

Pozyskanie uranu i składowanie odpa-

dów rodzi nierozwiązane problemy ekolo-

giczne – eksport zagrożeń zdrowotnych dla 

wnuków i prawnuków. Mamy do czynienia 

z technologiami, które są sprzeczne z art. 

5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na-

kazującym organom państwa działać zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Stawiając na rozwój energetyki jądro-

wej rząd wesprze miejsca pracy gdzieś we 

francuskim kompleksie jądrowym zamiast 

w Polsce, bo to najprawdopodobniej tam 

będziemy kupować technologie i wyposa-

żenie elektrowni jądrowych. Trwałe miej-

sca pracy można zdobyć szybciej, łatwiej 

i taniej w innych dziedzinach. Czekają one 

w Polsce przy dziesiątkach tysięcy małych 

i średnich inwestycji termorenowacyjnych, 

technologiach oszczędzających energię, ener-

gooszczędnych żarówkach, w budowie bio-

gazowni, wiatraków, kolektorów słonecz-

nych i ogniw fotowoltaicznych.

Społecznie bardziej nośne, efektywne 

oraz poprawiające kondycję każdego gospo-

darstwa domowego byłoby zainwestowanie 

państwa, lub lepiej dofinansowanie inwesty-

cji indywidualnych, w racjonalizację gospo-

darki i oszczędności energetyczne. Wysoka 

energochłonność PKB rodzi bowiem także 

wysokie koszty energetyczne każdego gospo-

darstwa domowego. Udział kosztów energii 

w budżecie gospodarstw domowych w Pol-

sce jest też ponad 3 razy większy niż w EU-

15, wynosi on 10,4% w RP w porównaniu 

do 3% w EU-15 (Kassenberg 2010).

Zaangażowanie się sejmu i rządu na tym 

obszarze przynieść może same wygrane: 

zwiększenie budżetów domowych obywa-

teli, rozwój bardziej konkurencyjnej gospo-

darki, zmniejszenie emisji gazów cieplar-

nianych. Rodzi się pytanie, czyje interesy 

lub bezmyślność powodują, że wciąż nie 

mamy ustawy i programu działań na rzecz 

efektywności energetycznej?

RADOSŁAW GAWLIK

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE 

EKO-UNIA ZIELONI 2004
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BEZPOŚREDNIO PO WYBUCHU

Katastrofa była efektem wybuchu wo-

doru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elek-

trowni atomowej w Czarnobylu. To jedyny 

wypadek w dziejach, który zakwalifikowa-

no do siódmego, czyli najwyższego stopnia 

w skali INES.

INES to Międzynarodowa skala zdarzeń 

jądrowych (International Nuclear Event Sca-

le) wprowadzona w 1990 r. przez Międzyna-

rodową Agencję Energii Atomowej. Ujed-

nolica kwalifikowanie sytuacji awaryjnych 

w różnych krajach i we wszystkich obiek-

tach, gdzie znajdują się instalacje jądrowe. 

Zdarzenia zaliczane są do jednego z siedmiu 

poziomów: najniższy nr 1 – to zakłócenie 

(anomalia), zaś najpoważniejszy, najcięższy, 

taki jak w Czarnobylu, należy do wielkich 

awarii – poziom nr 7.

W momencie awarii w elektrowni przebywali 

pracownicy, do których dołączyli ratownicy 

– razem 237 osób, które otrzymały ogromne 

dawki promieniowania. Wszyscy zapadli na 

ostrą chorobę popromienną. W pierwszych 

tygodniach po katastrofie zmarło 28 spośród 

nich oraz trzy osoby w wyniku odniesionych 

ran mechanicznych. Nieco później z grupy 

tej zmarło jeszcze siedem osób. Troje dzieci 

umarło z powodu raka tarczycy wywołane-

go najprawdopodobniej jodem radioaktyw-

nym, pochodzącym z radioaktywnej chmury. 

W sumie, zgonów spowodowanych na pewno 

katastrofą w Czarnobylu było 41. Co do tego 

większość źródeł jest zgodnych.

Najgroźniejszymi substancjami wyemito-

wanymi do atmosfery były jod-131 i cez-137. 

Powstały rozległe radioaktywne chmury, które 

znad Ukrainy i Białorusi przemieszczały się 

w ciągu kilku następnych dni nad Rosję, Gruzję, 

Polskę, Szwecję, Niemcy, Bułgarię i inne kraje 

Europy. Zwiększone promieniowanie wykryto 

nawet w USA i Japonii. W wielu krajach Euro-

py trzeba było zniszczyć mleko i płody rolne 

napromieniowane w okresie katastrofy. 

Ocenia się, że w wyniku awarii czarno-

bylskiej skażeniu promieniotwórczemu uległ 

obszar od 125 do 146 tys. km2, położony na 

pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji. W efek-

cie skażenia ewakuowano i przesiedlono po-

nad 350 tys. osób. Obszar w obrębie 30 kilo-

metrów od reaktora w Czarnobylu do dzisiaj 

jest niezamieszkany. Wiele mniejszych bądź 

większych miejscowości jest opustoszałych. 

W dużym, 45-tysięcznym niegdyś mieście 

Prypeć, położonym w pobliżu miejsca ka-

tastrofy, nie mieszka dziś nikt.

WIĘCEJ ZACHOROWAŃ NA RAKA

Katastrofa zaważyła na zdrowiu wielu 

mieszkańców Ukrainy. Zachorowało tam 

około 30 tys. ludzi spośród 400 tys. robot-

ników zatrudnionych przy zakopywaniu naj-

bardziej niebezpiecznych odpadów i budowie 

specjalnego sarkofagu.

Także władze i mieszkańcy Białorusi do 

dziś, choć od wybuchu reaktora upłynęły 24 

lata, borykają się z jego skutkami. Warto przy 

tym podkreślić, bo nie zawsze mamy tego 

świadomość, że mimo wielu zastrzeżeń do 

istniejącego systemu politycznego czy respek-

towania tam praw człowieka, wielu obywateli 

jest świadomych ryzyka związanego z energią 

atomową, ponieważ codziennie przeżywają 

skutki błędów sprzed lat. Częścią Białorusi, 

która bardzo ucierpiała, jest rejon mohylewski 

położony na wschodzie kraju, nad Dnieprem, 

blisko granicy rosyjskiej. Stolicą rejonu jest 

liczący 400 tys. mieszkańców Mohylew, trze-

cie co do wielkości miasto Białorusi. Artykuł 

dotyczy skutków dla Białorusi – są potwier-

dzone dane naukowe na ten temat.

Badaniem stanu zdrowia mieszkańców re-

jonu zajmuje się od wielu lat Sarhiej Kunce-

wicz, doktor medycyny, wykładowca uniwer-

sytecki, prezes Stowarzyszenia „Związek Le-

karzy”. Jak wyjaśnia, badania podstawowych 

kategorii poszkodowanych przeprowadza się 

na podstawie analizy wyników badań 1,5 mln 

osób, w tym 334 tys. dzieci. Ważną informacją 

jest ta, że cała Białoruś to obszar z natural-

nym deficytem jodu. Skażenie obszaru radio-

aktywnym jodem spowodowało duże dawki 

napromieniowania tarczycy, co doprowadziło 

do znacznego zwiększenia liczby zachorowań 

tego gruczołu, zwłaszcza wśród dzieci. 

W okresie po katastrofie wśród doro-

słych dwunastokrotnie wzrosły zachorowa-

JOLANTA ZIENTEK-VARGA

Katastrofę w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, do której doszło 26 kwietnia 1986 r., uważa się 

za największą w historii energetyki jądrowej i jedną z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Mimo to 

niewiele mówi się o jej skutkach, ponieważ pokazują one, że energetyka jądrowa nie należy do bezpiecznych.

s ku t k i  d o  d z i ś . . .
CZARNOBYLCZARNOBYL
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nia na raka tarczycy, a wśród dzieci ponad 

39-krotnie w porównaniu z rokiem 1986, przy 

czym szczyt zachorowań wśród dzieci przy-

padł na lata 1995–1996. Wśród kobiet z te-

renów skażonych liczba zachorowań na raka 

piersi wzrosła o 25% w porównaniu z grupą 

kontrolną. Wyższa jest zachorowalność ko-

biet na inne nowotwory i choroby charakte-

ryzujące się podwyższonym ciśnieniem krwi. 

Zmiany dotyczą głównie osób w starszym 

wieku – powyżej 65 roku życia. Większą 

zachorowalnością zagrożone są kobiety ze 

wszystkich grup wiekowych – do 60 lat czę-

ściej zapadają na choroby tarczycy, a w prze-

dziale wiekowym 35–39 lat i 55–59 lat – na 

zawały. Zanotowano też wzrost zachorowań 

u młodych kobiet.

Mężczyzn częściej dotykają schorzenia 

układu nerwowego, złośliwe nowotwory tka-

nek limfatycznych i krwiotwórczych, a tych 

w wieku do 50 lat – schorzenia tarczycy i cho-

roby systemu krwionośnego. 

Wyraźnie wzrosła też częstotliwość wy-

stępowania wad wrodzonych, w tym wrodzo-

nego braku mózgu (anencefalii) o 2,5 raza, 

palców nadliczbowych (polidaktilia) – 4,2 raza 

i przepuklin rdzeniowych o dwa razy.

W porównaniu z okresem sprzed awarii, 

w rejonie mohylewskim i homelskim (drugim, 

który najbardziej ucierpiał) obserwuje się zwięk-

szenie liczby zachorowań na rozmaite odmia-

ny raka krwi, a także na kataraktę, choroby 

układu krwionośnego i neurologiczne.

Większość ekspertów uważa, że przyczyną 

wzrostu ogólnej zachorowalności jest połą-

czone oddziaływanie promieniowania z wie-

loma innymi czynnikami – podkreśla Sarhiej 

Kuncewicz. – Te czynniki to: istniejące przed 

awarią niesprzyjające warunki przyrodnicze 

i antropologiczne, psychiczne problemy zwią-

zane z awarią i spowodowane społeczno-

ekonomicznym wstrząsem, w tym rozpadem 

ZSRR, spadek poziomu życia. W tej sytuacji 

promieniowanie mogło wyzwolić negatywne 

oddziaływanie pozostałych czynników.

RODZI SIĘ MNIEJ DZIECI

Zachorowaniami ginekologicznymi, 

a także problemami ze zdrowiem reproduk-

cyjnym, zajmuje się Swietłana Pliaszkowa, 

doktor medycyny, dyrektor oddziału zdrowia 

reprodukcyjnego centrum diagnostycznego 

obszaru Mohylewa. Temat jest ważny, bo-

wiem na całej Białorusi, a nie tylko w rejonie 

mohylewskim, od lat notuje się ujemny przy-

rost naturalny, czyli przewagę umieralności 

nad narodzinami. Od 1993 r. kobiety rodzą 

statystycznie 1,3 dziecka, co sprawia, że nie 

następuje proste odtwarzanie się społeczeń-

stwa. Norma to 2,16 dziecka na kobietę. 

Wpływ na obecną strukturę społeczeń-

stwa pod względem płci i wieku mają nie 

tylko wydarzenia ostatnich lat, lecz także 

wszystkie społeczno-polityczne oraz ekono-

miczne zdarzenia i wojny ubiegłego wieku, 

katastrofa w Czarnobylu i jej skutki – migra-

cja, rozrodczość, śmiertelność – podkreśla 

dr Pliaszkowa.

W opinii dr Pliaszkowej, wpływ na sytu-

ację demograficzną w ostatnich 10–15 latach 

ma wzrost zachorowań na schorzenia układu 

rozrodczego, m.in. zapalenie jajników i ja-

jowodów (3,5-krotnie), endometriozę i mię-

śniaki (dwukrotnie). Zwiększenie zachorowań 

może być skutkiem promieniowania, podobnie 

jak rosnąca liczba bezpłodnych małżeństw. 

Badania prowadzone przez dr Pilaszkową 

wskazują, że w przypadku kobiet przyczy-

ną bezpłodności są choroby jajników, czyn-

niki endokrynologiczne, endometrioza, scho-

rzenia w obrębie macicy. W przypadku męż-

czyzn najczęstsze przyczyny bezpłodności to 

schorzenia związane ze stanami zapalnymi 

narządów płciowych, czynnik hormonalny, 

immunolgia.

Na Białorusi notuje się wzrost występo-

wania patologii ciąży, które prowadzą do ob-

niżenia wagi urodzeniowej dzieci o 18–20%. 

Od 1994 r. liczba kobiet z zagrożoną ciążą 

wzrosła dwukrotnie. Średnio na każdą ko-

bietę przypada 2,2 choroby: anemia, zapa-

lenia układu moczowego, choroby tarczycy, 

poronienia, toksykozy, gentozy.

Badaniami objęta jest również młodzież. 

Pokazują one, że w grupie osób niepełnolet-

nich częściej chorują dziewczęta. Zapadają 

zwykle na choroby układu oddechowego, 

oczu, układu pokarmowego, nerwowego; 

notuje się także traumy i zatrucia. Chociaż 

powszechnie uważa się, że młodzież stano-

wi najzdrowszą grupę społeczną, to właśnie 

u osób w wieku 15–18 lat obserwuje się wy-

sokie tempo zachorowań we wszystkich ty-

pach chorób, głównie przewlekłych.

Katastrofa w Czarnobylu w różnym za-

kresie wpłynęła na ludzi. W początkowym 

okresie po awarii okazywało się, że są gru-

py, u których stwierdzano wysokie napięcie 

psychiczne, z kolei inne ignorowały niebez-

pieczeństwa związane z promieniowaniem. 

Później, pod wpływem mediów i nie zawsze 

adekwatnych działań decydentów, w społe-

czeństwie powstało zamieszanie, a w jego 

wyniku wzrost tzw. nastrojów konsumpcyj-

nych. U części odnotowano obniżenie po-

ziomu adaptacji psychicznej, niepewność, 

niestabilną samoocenę i pesymistyczne wi-

dzenie przyszłości. U prawie dwóch trzecich 

zbadanych osób odnotowano utratę poczucia 

Reaktor nr 4 w Czarnobylu
zabezpieczony specjalnym sarkofagiem (2007 rok)
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własnego bezpieczeństwa, co samo w sobie 

jest dowodem głębokiej traumy społeczno-

psychologicznej. Nazywa się to stresem so-

cjalno-radioekologicznym.

SKAŻONE MIĘSO I MLEKO

Zdaniem Sarhieja Lazarewicza z Instytutu 

Radiologii w Mohylewie, kierownika labo-

ratorium ds. rolnictwa, do dziś nie udało się 

zlikwidować destrukcyjnych skutków ekolo-

gicznych, medycznych, społecznych i ekono-

micznych awarii w Czarnobylu; gospodarka 

białoruska wciąż ponosi tego konsekwencje. 

To efekt przedostania się do atmosfery sub-

stancji radioaktywnych, których poziom 

radioaktywności przewyższał sto razy ten 

po bombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki. 

Wydostające się z reaktora produkty rozpa-

du, cząsteczki paliwa jądrowego, sprawiły, 

że w przypadku Białorusi ucierpiało 56 re-

jonów republiki, na których znajdowało się 

3 600 miejscowości zamieszkałych przez 2,5 

mln ludzi, w tym 1,5 mln dzieci. Przesiedlo-

no mieszkańców 470 miejscowości, aż 2,64 

tys. km2 ziem wyłączono z upraw i hodow-

li. W rejonie zanieczyszczenia znalazły się 

132 miejsca, stanowiące zaplecza surowcowe 

kraju. Zamknięto dziewięć zakładów produk-

cyjnych i 54 rolnicze. Ogółem skutki finan-

sowe awarii wyliczono na 32 roczne budżety 

krajowe sprzed katastrofy.

W rejonie mohylewskim ponad 10 tys. 

km2 (22,3% ogólnej powierzchni rejonu) 

zostało skażonych cezem-137. Całkowicie 

skażone zostały cztery rejony – byhowski, 

krasnopolski, sławgorodski i cierykowski, 

częściowo – kostiukowicki, klimowiciski, kri-

ciewski, kliciewski, kruglianski, kirowski, 

bielinicki, bobrujski, mohylewski, mstisław-

ski, czauski. Obecnie nadal część terytorium 

rejonu mohylewskiego jest skażona cezem-

137, z tym że już tylko na jednym procencie 

powierzchni skażenie jest bardzo wysokie. 

Tam nie mieszkają ludzie. 

Jednym z najpoważniejszych skutków ka-

tastrofy jest skażenie ziemi rolnej pierwiast-

kami o długim czasie rozpadu: cezem i stron-

tem – mówi Sarhiej Lazarewicz. – Wymaga to 

prowadzenia produkcji rolnej w warunkach 

występowania skażenia radioaktywnego.

W rejonie Mohylewa produkcja rolna 

prowadzona jest na 284 tys. hektarów ziem 

skażonych cezem-137 o zawartości powyżej 

1 Ci/km2, na 86,9 tys. hektarów o skażeniu 

rzędu 5–40 Ci/km2 i na 20,9 tys. ha skażo-

nych cezem-137 i strontem-90 o zawartości 

powyżej 0,15 Ci/km2. Na skażonych terenach 

działa około 140 organizacji rolniczych. 

Jak podkreśla dr Lazarewicz, po awarii 

znaczna część produkcji rolnej była skażo-

na. W 1987 r. w okręgu mohylewskim mle-

ko skażone cezem-137 stanowiło osiem pro-

cent produkowanego w rejonie (61 tys. ton). 

W latach 1986–1989 co roku okazywało się, 

że w 435–687 miejscowościach (liczba się 

zmieniała) mleko z prywatnych gospodarstw 

zawierało cez-137 w ilości powyżej dopusz-

czalnej wartości. Z kombinatów mięsnych 

w 1990 r. zwrócono 2 105 sztuk bydła. 

Rząd białoruski od lat prowadzi działa-

nia, których celem jest minimalizacja skut-

ków katastrofy w Czarnobylu. Przyjęto usta-

wy o ochronie społecznej obywateli, którzy 

ucierpieli na skutek awarii elektrowni w Czar-

nobylu oraz o ustroju prawnym obszarów, które 

uległy skażeniu promieniotwórczemu na sku-

tek awarii. Na mocy tych przepisów obszary 

skażone dzielą się na pięć stref, w zależności 

od gęstości skażenia gruntów radionuklida-

mi oraz wielkości średniorocznej efektywnej 

dawki równoważnej.

Wdrażany jest specjalny program czar-

nobylski, dzięki któremu w 2005 r. ilość ska-

żonego mleka spadła do 17 ton, a w latach 

2006–2007 takiego mleka już nie notowa-

no. Liczba miejscowości, w których noto-

wano mleko skażone cezem-137 w prywat-

nych gospodarstwach, wyraźnie się zmniej-

szyła: w 2001 r. było ich 50, w 2003 r. – 29, 

w 2005 r. – 11, w 2006 r. – 4, a w 2007 r. 

– trzy. Z kolei zwroty bydła w latach 2000–

2005 spadły do 39 sztuk, a w latach 2006–

2007 nie notowano już zwrotów. Produkcja 

jadalnego ziarna zawierającego stront-90 spa-

dła z 2074 ton w 2000 r. do 42 ton w 2004 r., 

a w ostatnich dwóch latach nie zanotowano 

takiego ziarna.

Program polega na stosowaniu systemu 

środków zaradczych – wyjaśnia dr Lazare-

wicz. – Działania organizacyjne obejmują 

wyłączenie skażonych ziem z użytkowania, 

ustalanie struktury zasiewów i obrotu ma-

teriałem nasiennym, zmianę specjalizacji 

w gospodarstwie oraz kontrolę produktów. 

Wdrażane są także założenia agrotechniczne, 

czyli dobór odpowiednich upraw oraz stwo-

rzenie dobrych warunków do upraw. Okre-

ślamy też rolnikom, jakie muszą stosować 

środki agrochemiczne – wapnowanie gleb 

kwaśnych, stosowanie nawozów organicz-

nych, które podwyższają ilość fosforu i po-

tasu w glebie, a także optymalizację stoso-

wania azotu.

Program obejmuje ponadto stosowanie 

środków technologicznych (mycie i wstępne 

oczyszczanie produktów owocowo-warzyw-

nych) i technicznych (wprowadzenie sposobu 

przetwórstwa produktów, który obniża w nich 

koncentrację radionuklidów). Realizowane są 

Dr med. Sarhiej Kuncewicz podczas konferencji 
w Warszawie (wrzesień 2009) mówił o wpływie 

katastrofy w Czarnobylu na zdrowie ludzi
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także działania weterynaryjne – wdraża się 

system karmienia zwierząt z zastosowaniem 

specjalnych dodatków paszowych, dwufazo-

wy tucz zwierząt przed wysłaniem do prze-

twórni mięsnych, oddzielny wypas bydła do 

produkcji mleka pełnego i mleka-surowca. 

Do pakietu należą także przedsięwzięcia sa-

nitarno-higieniczne, takie jak przestrzega-

nie wymogów czy zapewnienie dodatkowych 

kompletów odzieży ochronnej. Ważną część 

stanowią działania informacyjne, obejmują-

ce informowanie zainteresowanych resortów 

o wynikach kontroli radiacyjnej i efektyw-

ności podjętych działań, informowanie pra-

cowników i ludności o nowych skutecznych 

środkach obniżających wchłanianie radionu-

klidów przez rośliny i gotowe produkty, ba-

dania naukowe, przygotowanie i szkolenie 

specjalistów rolnych. 

WAŻNE, ABY INFORMOWAĆ

Awaria i problemy, które powstały w jej 

wyniku, stały się bodźcem do powstania sil-

nego ruchu społecznego na Białorusi. 

W końcu lat 80. powstały stowarzyszenia 

obywateli uczestniczące w udzielaniu pomo-

cy humanitarnej oraz prowadzące leczenie 

dzieci za granicą, a potem organizacje zaj-

mujące się edukacją obywatelską z zakresu 

praw człowieka, ekologii, zagadnień socjal-

nych – mówi Sarhiej Kuncewicz.

Organizacje pozarządowe same określają 

cele, metody pracy, kierunki rozwoju, działa-

ją według europejskich zasad i metodologii. 

Około 60% białoruskich organizacji poza-

rządowych to oddziały organizacji narodo-

wych. Zarejestrowanych jest 2 338 organiza-

cji pozarządowych. W tej liczbie są jednak 

i tzw. państwowe organizacje pozarządowe, 

które stanowią przedłużenie infrastruktury 

państwowej w sferze społecznej.

Obecnie na Białorusi działa niewiele or-

ganizacji pozarządowych, które zajmują się 

kwestią Czarnobyla. Na przykład w regionie 

mohylewskim Stowarzyszenie „Związek Le-

karzy” jest jedyną taką organizacją. W 2001 r. 

wydało książkę „Czarnobyl a zdrowie” z ma-

teriałami o wpływie czynników postczarno-

bylskich na zdrowie mieszkańców obwodu 

mohylewskiego. Od 2005 r. systematycznie 

organizuje spotkania z udziałem naukow-

ców, działaczy społecznych i urzędników, 

zajmujących się likwidacją skutków kata-

strofy. Przygotowuje także seminaria-tre-

ningi dla pracowników bibliotek, pedago-

gów, pracowników służby zdrowia, działa-

czy społecznych. Wydaje broszury i foldery, 

które trafiają do bibliotek regionu, więc są 

powszechnie dostępne.

Do tematu Czarnobyla Białorusini wra-

cają w czasie „Czarnobylskiego Szlaku”, 

 który odbywa się w dużych miastach co roku 

w końcu kwietnia. Ostatnio sprawa powraca 

w związku z budową elektrowni atomowej 

na Białorusi. Decyzja zapadła. Elektrownia 

ma powstać w okolicach Ostrowca (białoru-

ski Astrawiec) nad brzegiem Wilii, zaledwie 

23 km od granicy litewsko-białoruskiej i 40 

km od Wilna. Budowa elektrowni ma się 

rozpocząć w 2011 roku, jej pierwszy blok 

ma ruszyć w 2016 roku, a drugi – w 2018 

roku. Petycję przeciwko budowie – w oba-

wie o bezpieczeństwo i zdrowie – podpisało 

ponad siedem tysięcy mieszkańców Litwy. 

Jej autorzy zaznaczają, że elektrownia może 

negatywnie wpływać na środowisko, zosta-

ną naruszone warunki hydrologiczne Wilii, 

a w razie awarii Wilno znajdzie się w stre-

fie ewakuacyjnej. Także część białoruskich 

organizacji pozarządowych ostro sprzeciwia 

się budowie.

Niektóre organizacje więcej mówią o ko-

nieczności transparentności w podejmowaniu 

ważnych decyzji związanych z budową, za-

angażowania niezależnych ekspertów i kon-

troli społecznej. 

JOLANTA ZIENTEK-VARGA

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY, WARSZAWA

Informacje na temat skutków katastrofy w Czarnobylu przygotowali uczestni-

cy projektu „Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu 

decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń 

pomiędzy Polską i Białorusią”, finansowanego przez Fundację Stefana Batorego. 

Projekt realizuje od dwóch lat Społeczny Instytut Ekologiczny w partnerstwie z bia-

łoruskim stowarzyszeniem „Związek Lekarzy” z Mohylewa. Celem projektu jest 

promocja i udowodnienie konieczności udziału społecznego na wszelkich etapach 

planowania i podejmowania decyzji, dotyczących energii nuklearnej. Doświadcze-

nia organizacji partnerskiej z Białorusi mogą służyć jako przestroga i przypomnie-

nie władzom oraz społeczeństwu, że obywatele mają prawo do pełnej informacji 

o ryzyku związanym z energetyką jądrową, sposobach jego oszacowania i zapo-

biegania zagrożeniom. Więcej o projekcie na www.sie.org.pl.

fo
t. J

o
la

n
ta

 Z
ie

n
te

k-V
a
rg

a

W czasie seminarium w Mohylewie z udziałem 
polskich ekspertów (grudzień 2009) dyskutowano 

na temat udziału społeczeństwa w decyzjach 
dotyczących m.in. energetyki jądrowej
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GATUNKI NATUROWE DOLNEGO ŚLĄSKA

Żuraw kojarzy się z odludnymi, 

podmokłymi ostępami, typowymi 

dla Mazur, Podlasia i Polesia. Ludzie 

nie stroniący od literatury i sztuki, 

znają go choćby z lektury „Trylogii” 

Sienkiewicza, czy malarstwa 

Chełmońskiego. Nieznajomość 

tego okazałego ptaka przez ogół 

Polaków wynika z naszej niechęci 

do wczesnego wstawania...

NNajlepszą porą roku, aby spotkać żurawia, 

jest wczesna wiosna. W marcu i pierw-

szej połowie kwietnia wystarczy o świcie 

znaleźć się wśród lasów lub terenów otwar-

tych, gdzie znajdują się, choćby nawet niedu-

że (poniżej 1 ha), obszary podmokłe. Mogą 

to być tereny oddalone zaledwie o 1,5–2 km 

od miasta. Jeszcze przed wschodem słońca 

usłyszymy głośne „krrrijuł krruł”. Głos krótki 

(1–2 sekundy), wydawany w duecie, świadczy 

o obecności pary lęgowej. Głosy wydawane 

dłużej (powyżej 3 sekund) oznaczają obec-

ność żurawi z tzw. frakcji nielęgowej, które 

w danym sezonie (z różnych przyczyn) nie 

przystępują do lęgu. Pary lęgowe odzywają 

się zazwyczaj wczesnym rankiem i czasami 

wieczorem. Osobniki nielęgowe są bardziej 

„rozmowne” i odzywają się także w ciągu 

dnia. W okresie migracji, zwłaszcza jesien-

nej, głośny „klangor” lecących żurawi sły-

chać już z dużej odległości. 

Żuraw to olbrzym. Mierzy ponad 125 cm 

wysokości, a rozpiętość skrzydeł sięga 230 cm. 

Jest o 25% większy od bociana. W Europie 

przewyższa go tylko żuraw syberyjski (około 

140 cm wysokości), migrujący co roku nad 

obszarami nadkaspijskimi (Archibald, Me-

ine 1996). 

Lecący żuraw jest łatwy do identyfika-

cji. Charakterystyczny głos (tzw. klangor), 

sylwetka a’la bocian (wysunięta do przo-

du głowa i szyja, długie nogi skierowane 

do tyłu), generalnie szary kolor upierzenia 

oraz płytkie, momentami sztywne, uderze-

nia skrzydeł nadają mu niepowtarzalny wy-

gląd. Po wylądowaniu żuraw staje się wręcz 

ucieleśnieniem elegancji. Mniejsza od niego 

czapla siwa wygląda przy żurawiu jak przy-

słowiowa „uboga krewna”.

Zainteresowania kulinarne żurawia obej-

mują zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Żu-

raw skubie trawę, zbiera ziarna kukurydzy 

czy kiełkującą pszenicę, chwyta chrząsz-

cze, dżdżownice i ślimaki oraz myszy, nor-

niki i ryjówki. Nie pogardzi też rybą, żabą, 

traszką, jaszczurką i wężem, a nawet jajami 

i pisklętami ptaków wróblowatych.

Żuraw preferuje różnego typu tereny pod-

mokłe o płytkiej wodzie. Są to zarówno za-

lane wodą drzewostany, zwłaszcza olchowe 

i wierzbowe, jak i podmokłe obrzeża wód 

stojących i płynących, zabagnione łąki, torfo-

wiska, płaty szuwarów i wymokliska. Ważny 

jest ustabilizowany poziom wody o głęboko-

ści 30–50 cm. Osuszenie zasiedlonego przez 

żurawie mokradła prowadzi do zniszczenia 

lęgu i opuszczenia tego miejsca. Gniazdo 

żurawia to wystający z wody kopiec. Obni-

Demograficzna
eksplozja żurawia

MAREK STAJSZCZYK
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żenie poziomu wody umożliwia lisom, jeno-

tom i dzikom penetrację osuszonego terenu 

i likwidację zawartości gniazda.

Eksterminacja żurawia w Europie na-

siliła się już w średniowieczu. Na Polesiu, 

gdzie występował szczególnie licznie, ko-

biety wybierały jaja z gniazd i pełnymi far-

tuchami zanosiły do domostw (T. Kłosowski 

– informacja ustna). Z kolei polowania i osu-

szanie obszarów podmokłych unicestwiły 

lęgowe populacje już w XIV w. w Irlandii, 

a w XVI w. w Anglii, później wyginął on 

we Francji, Belgii i Holandii, we Włoszech, 

Austrii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. 

Do lat 60. XX w. ostatnie lęgi odnotowano 

w Hiszpanii, Grecji i Serbii. Na południu 

Europy pojedyncze pary uchowały się w del-

cie Dunaju (Prange 1997). 

ZZagrożonego wyginięciem żurawia na 

początku XX w. objęto ścisłą ochroną. 

Jego liczebność zaczęła wzrastać: w latach 

80. XX w. europejską populację lęgową sza-

cowano na 50 – 60 tys. par, a około 2000 r. 

na 100 tys. par (Prange 1997, Burfield, van 

Bommel 2004). W Polsce na przełomie lat 

70. i 80 XX w. gniazdowało około 1000 par, 

w 1990 r. już 2,5 tys. par, pod koniec lat 90. 

XX w. około 6 tys. par, a obecnie około 15 tys. 

par (Tomiałojć, Stawarczyk 2003, A. Sikora 

– inforamcja ustna). Na Śląsku w 1923 r. li-

czebność żurawia szacowano na około 50 par, 

pod koniec lat 80. XX w. – 130 par, a około 

2000 r. – co najmniej 200 par (Dyrcz 1991; 

Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Na przykład 

na Ziemi Brzeskiej w latach 70. XX w. żu-

raw gniazdował tylko w rejonie Karłowic 

(1–2 pary) i być może koło Rogalic (1 para), 

a obecnie znam co najmniej 17 stanowisk 

z minimum 20 parami. Zasiedlił on m.in. 

doliny rzeczek i zarastające wyrobiska na 

Równinie Wrocławskiej w okolicach Mału-

jowic, Pępic i Przylesia (Stajszczyk 2010). 

Na Przedgórzu Sudeckim pojawił się m. in. 

w okolicach Przeworna i w cofce Zbiornika 

Nyskiego (Stajszczyk 2009a). Skolonizował 

też góry – pod koniec XX w. notowano go 

w Beskidzie Niskim, a od 1993 r. występuje 

w Górach Izerskich (Pałucki 2000, Bobro-

wicz i in. 2007).

Wzrost liczebności żurawia w Skandyna-

wii i południowej części basenu Morza Bał-

tyckiego doprowadził do rekolonizacji innych 

obszarów Europy. Powrócił jako lęgowy na 

Sivasz/Krym (1976 r.), do Anglii (1982 r.), 

Francji (1985 r.) i Czech (1989 r.). W Niem-

czech granica zasięgu w okresie 1964–1994 

przesunęła się o około 100 km na zachód 

i przekroczyła Wezerę, dzięki czemu od 2001 

r. znów gniazduje w Holandii (Prange 1997, 

Dijk 2005). W 2009 r. żuraw jako gatunek 

lęgowy powrócił na Słowację. 

Objęcie go ścisłą ochroną, ugorowanie 

części terenów rolniczych oraz zabagnianie 

osuszonych wcześniej mokradeł i częściej no-

towane ciepłe zimy, sprzyjają odrodzeniu żu-

rawia. Na ten sukces zapracował także bóbr, 

powracający na utracone dawniej tereny i z po-

wodzeniem nawadniający zniszczone melio-

racjami bagna (Stajszczyk 2009b).

 

WWiększość europejskich żurawi odla-

tuje jesienią na południe. Lecąc, for-

mują stada tworzące tzw. klucz na kształt li-

tery V. Niektóre mylą się i lecą do Kanady 

i USA (Alderfer 2006). Tradycyjne zimowiska 

europejskich żurawi znajdowały się w Hisz-

panii i Portugalii, na północnych krańcach 

Afryki oraz w Sudanie i Etiopii, a także na 

Bliskim Wschodzie (Archibald, Meine 1996), 

np. w lutym 2010 r. widziałem żurawia w sta-

dzie bocianów białych koło Sharm el Sheikh 

na Półwyspie Synaj. W ostatnich latach żu-

rawie zaczęły masowo zimować we Francji, 
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...spłoszone podrywają się do lotu
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a w mniejszej liczbie we Włoszech, na Bał-

kanach i Węgrzech, w Niemczech i Luksem-

burgu (Burfield, van Bommel 2004; Hadarics, 

Zalai 2008). Na zachodzie Polski zimują już 

regularnie, m. in. w Dolinie Baryczy i okoli-

cach Brzegu (Dyrcz 1991; Tomiałojć, Stawar-

czyk 2003). Pod Wrocławiem widywano na-

wet stada – w Świniarach 21 grudnia 2004 r. 

obserwowano 86 żurawi, a koło Psiego Pola 

w styczniu 2005 r. widziano około 70 sztuk 

(Orłowski 2006; Mazur, Kopij 2007).

Przelotne żurawie pojawiają się nawet nad 

miastami, np. nad Brzegiem widziałem je w są-

siedztwie ul. Rybackiej oraz nad ul. Korfantego 

(Stajszczyk 2010), a w niedzielę 25 kwietnia 

2010 r. z Jarosławem i Bronisławem Regne-

rami widzieliśmy lecącą parę żurawi na po-

łudniowym skraju Jelcza-Laskowic.

MGR MAREK STAJSZCZYK

Litera tu ra

Alderfer J., Complete Birds of North America, 

Washington, 2006.

Archibald G. W., Meine C. D., Family Gruidae (Cra-

nes), (w:) del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (red.), Hand-

book of the Birds of the World, t. 3, Barcelona, 1996.

Bobrowicz G., Konieczny K., Sikora A., Żuraw Grus 

grus, (w:) Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubau-

er G., Chylarecki P. (red.), Atlas rozmieszczenia ptaków 

lęgowych Polski 1985–2004, Poznań, 2007.

Burfield I., van Bommel F., Birds in Europe, Cam-

bridge, 2004.

Dijk van A. J., Kolonievogels en zeldzame broedvogels 

in Nederland in 2000–2002, Limosa, 2(78)/ 2005. 

Dyrcz A., Żuraw Grus grus (L., 1758), (w:) Dyrcz A., 

Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. (red.), Ptaki 

Śląska. Monografia faunistyczna, Wrocław, 1991.

Hadarics T., Zalai T., Magyarorszag madarainak 

nevjegyzeke, Budapest, 2008.

Mazur N., Kopij G., Überwinterung eines grosen 

Kranichtrupps Grus grus in Niederschlesien, Ornitho-

logische Mitteilungen, 2(59)/ 2007.

Orłowski G., Zimowanie ptaków wodno-błotnych 

na polach irygacyjnych we Wrocławiu w sezonie 2004–

2005, Ptaki Ślaska, 16/2006.

Pałucki A., Świat zwierząt, (w:) Wojtuń B. (red.), 

Rezerwat „Torfowisko doliny Izery”, Wrocław, 2000.

Prange H., Grus grus Crane, (w:) Hegemeijer W. J. M., 

Blair M. J. (red.), The EBCC Atlas of European Bre-

eding Birds, London, 1997.

Stajszczyk M., Bóbr szansą dla Europy, Zielona 

Planeta, 6/2009 (b).

Stajszczyk M., Najwyższy z naszych ptaków, Ga-

zeta Brzeska, 7/2010.

Stajszczyk M., Zbiornik Nyski, (w:) Chmielewski S., 

Stelmach R. (red.), Ostoje ptaków w Polsce. Wyniki in-

wentaryzacji – część I, Poznań, 2009 (a).

Tomiałojć L., Stawarczyk T., Awifauna Polski, 

Wrocław, 2003.

Brylanciki
„Zielonej Planety”

„W biżuterii drogie, barwne kamienie nadają jej piękna i blasku. Wśród nich szczególnie brylanty, 

iskrzące światłem, stanowią o cenie i wartości artystycznej dzieła złotnika. Bez nich biżuteria byłaby nadal 

kolorowa, ale uboższa. Z nimi jest cenniejsza i skrzy się blaskiem.

Coś w tym jest, że wielu czytelników gazet i periodyków zaczyna lekturę od zamieszczanych w nich fe-

lietonów. Być może instynktownie szukają czegoś z tematyki pisma, ale ujętego inaczej, w sposób ciekawy 

i skłaniający do refleksji. Lubimy poczytać o sprawach zwyczajnych, codziennych, ale widzianych oczyma 

osoby, która przybliża nam inne, nowe aspekty i spostrzeżenia. Dobry felieton podnosi jakość pisma i jest 

jakby brylantem numeru. Takie brylantowe felietony ukazują się od 8 lat w Zielonej Planecie”...

Aureliusz Mikłaszewski (słowo wstępne)

Miłośnikom pióra Marii Kuźniarz, a zwłaszcza jej felietonów publikowanych na łamach „Zielonej Planety”, 
polecamy wyjątkowy, elegancko wydany zbiorek pt. „Wirydarzyk z kurdybankiem”, zawierający teksty felie-
tonów drukowanych na naszych łamach w latach 2001–2009. Obowiązkowa lektura dla osób „ekowrażliwych”, 
wyczulonych na potrzeby ochrony środowiska, wspaniały drobiazg na ekologiczny i edukacyjny prezent!

Do nabycia:

•  wysyłkowo w Wydawnictwie APIS – tel. 800 880 015 (linia telefoniczna całkowicie bezpłatna, niedo-
stępna jednak z telefonów komókowych) lub 71 325 92 89 (linia płatna według cennika Państwa ope-
ratora)

•  bezpośrednio w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego PKE we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 2/4 
(w godzinach pracy biura, czyli we wtorki i czwartki od godz. 1600 do 1900)

Maria Kuźniarz, „Wirydarzyk z kurdybankiem”, Wydawnictwo APIS, Wrocław 2009, 118 stron, oprawa miękka, ISBN 978-83-919865-2-3

CENA: 14,80 zł + opłata za wysyłkę Dodatkowe informacje: www.wydawnictwo-apis.pl



ZIELONA PLANETA 2 (89)/2010 21

ZZajęcia wzbogacane są grą, w której ucznio-

wie tworzą piętra lasu ustawiając się według 

wzrostu, po czym rzucają do siebie sznurek, 

tworząc symulację łańcucha pokarmowego. 

Łańcuch się rozpada po ścięciu ucznia-drze-

wa, pokazując konsekwencje przerwania ta-

kiego ciągu w przyrodzie. 

„W mikroskopie stereoskopowym mogłem 

zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem 

– że liść zbudowany jest z małych elementów, 

te zaś z jeszcze mniejszych, na które składają 

się jeszcze mniejsze” – relacjonuje wrażenia 

po warsztatach 10-letni Konrad, uczeń Szkoły 

Podstawowej w Klewiance, która jest jedną 

ze 100 szkół uczestniczących w programie 

„Edukacja – naturalnie! Akcja edukacyjna 

dla młodzieży szkolnej z obszarów Natura 

2000 Polski północno-wschodniej”.

Szkoła jest położona na granicy Bagien 

Biebrzańskich, należących do obszarów chro-

nionych z ramienia zarówno tzw. Dyrektywy 

Siedliskowej, jak i Dyrektywy Ptasiej, co ozna-

cza, że jest to dla Europy obszar wyjątkowo 

cenny pod względem siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt. 

Szkoła zadeklarowała propagowanie 

ochrony przyrody wśród lokalnej społecz-

ności oraz podejmowanie działań chronią-

cych okoliczne lasy, dzięki czemu weszła 

do projektu. Bezpłatnie otrzymała komplet 

scenariuszy zajęć o obszarach Natura 2000 

oraz mapy ścienne tych terenów w Polsce pół-

nocno-wschodniej. Zawiesi się je w klasach 

lub w holu, by każdy przechodzący – uczeń, 

nauczyciel, czy rodzic – mógł zobaczyć, jak 

stąd blisko do tych cennych obszarów i do-

cenić ten wyjątkowy dar. 

Wiosną, również nieodpłatnie, 50 uczniów 

ze Szkoły w Klewiance pojedzie z przewod-

nikami na całodniową wyprawę na Biebrzań-

skie Bagna. „Będziemy tam obserwować żywe 

okazy roślin i zwierząt, a ja sprawdzę pod 

mikroskopem, jak zbudowana jest muszla!” 

– planuje szczegóły wyjazdu Konrad.

 

WWszystkie te działania są dla szkół nie-

odpłatne, są bowiem finansowane przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Granice sieci Natura 2000 od początku 

ich ustalania budzą w Polsce wiele kontro-

wersji, które w większości wynikają z braku 

zrozumienia bądź niewiedzy o istocie tej idei. 

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości 

w zakresie zasobów przyrodniczych, potrzeb 

i metod ich ochrony oraz korzyści z tego wy-

nikających wśród społeczności lokalnych za-

mieszkujących cenne środowiskowo obszary 

województwa podlaskiego, mazowieckiego, 

warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. 

BARBARA KUPREL-POŹNIAK

KOORDYNATOR PROJEKTU, BIAŁYSTOK

Więcej informacji na stronie projektu 
www.naturalnaedukacja.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Programu Infrastruktura i Środo-

wisko. Dofinansowano ze środków Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej.

Obserwowanie liścia pod mikroskopem, tworzenie prac plastycznych z liści, szyszek i patyków oraz plakatów pro-

pagujących ochronę przyrody – tak przebiegają warsztaty dla młodzieży z obszarów Natura 2000 Polski północno-

wschodniej, realizowane od listopada 2009 przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

BARBARA KUPREL-POŹNIAK

Szkoły w zgodzie z Naturą
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Obserwowanie przyrody 
przez mikroskop stereoskopowy
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NNawet książka, z którą się w tych dniach nie rozstaję, nie przykuwa 

mojego wzroku tak, jak na przykład siedząca naprzeciw rodzinka. 

On wysoki i czarny od stóp do głów, ona jasna, skośnooka blondyn-

ka udekorowana kolczykiem w nosie. Trójka dość niesfornych dzieci 

to konsekwencja mieszanki genów, chyba od pokoleń. Chłopczyk ma 

buzię Chińczyka z włosami fil-fil, a bardzo do siebie podobne dziew-

czynki mają usta taty, skośne oczy mamy oraz jasną karnację i proste 

blond włosy. Obok nich kobieta mocno zakutana w czarne szaty, której 

oczy błyskają zza burki. Spod czarnej szaty wystają gołe, mimo zimna, 

nogi w laczkach. Co jakiś czas rozmawia obco mi brzmiącym językiem 

z drugą kobietą, ubraną i wyglądającą jak „normalna” Europejka. Krót-

ka spódnica, szpilki, pończochy. Zastanawiam się, co oprócz obcego 

mi języka łączy te dwie kobiety. Rodzina, sąsiedztwo, przypadkowa 

znajomość, a może tylko ta sama linia metra?..

Londyńskie metro i londyńska ulica to miejsca, gdzie nikogo nie 

dziwi wygląd drugiego człowieka. To istna wieża Babel. Mnogość 

i różnorodność ras, religii, strojów i języków. A mozaikę tę tworzy 

tylko jeden gatunek. Jeden spośród wielu milionów! Na miliony sza-

cuje się bowiem ilość żyjących na Ziemi gatunków, z czego znaczną 

część stanowią owady, a ssaki z gatunkiem ludzkim to kropla w mo-

rzu pozostałych. Tylko około 5 tysięcy!

Takie informacje są powszechnie dostępne, aczkolwiek przedsta-

wiane liczby mogą się różnić. To nic dziwnego. Każdego dnia może 

dojść do odkrycia nieznanego dotąd gatunku, każdego dnia bezpow-

rotnie też gatunki giną. Bywa, że pod jedną nazwą kryje się więcej niż 

jeden gatunek albo odwrotnie. Nikt nie jest w stanie precyzyjnie okre-

ślić liczby gatunków na Ziemi, a tym bardziej powiedzieć, ile z nich 

zginęło lub zginie nie doczekawszy się swojej naukowej nazwy.

NNie mam umysłu matematycznego i liczby nie zawsze trafiają do 

mojej wyobraźni. Pamiętam jednak dobrze swoje zaskoczenie, 

gdy na lekcji biologii dowiedziałam się, że ponad połowę kręgow-

ców (a więc więcej niż wszystkie ssaki, ptaki, gady i płazy razem 

wzięte) stanowią ryby. Nie mogłam w to uwierzyć!

Przypomniało mi się to podczas odwiedzin w bardzo ciekawym 

miejscu, jakim jest oceanarium Nausica we francuskiej miejscowości 

Boulogne-sur-Mer. Z dużym udziałem unijnych funduszy zorganizo-

wano tam pokazową wystawę ekosystemów morskich. Przeszklone 

ekspozycje zaprojektowane są tak, że florę i faunę można oglądać ze 

wszystkich możliwych stron. Z brzegu morza, z maleńkiej wysepki, 

z lotu ptaka i w głębiach wody. Jak podają przewodniki, zgromadzono 

tam 35 tysięcy gatunków. Dziesiątki, setki gatunków bezkręgowców 

i strunowców bytuje tam w hektolitrach wody, wśród zanurzonych 

w niej głazów, kamieni i morskiej roślinności. Zachwyca nie tylko 

mnogość gatunków, ale i wspaniała aranżacja ekosystemów.

Największe wrażenie zrobiły na mnie rafy koralowe. Nigdy nie 

nurkowałam i nie oglądałam na żywo tego wspaniałego ekosyste-

mu. W najbardziej wybujałej wyobraźni nie widziałam takich cu-

downości, jakie spotkałam w Nausice. Na początku zwiedzania ro-

biłam zdjęcia, ale szybko aparat schowałam, by nie zaprzątać sobie 

głowy opcjami fotografowania, tylko własnym wzrokiem pożerać 

ten wspaniały morski świat.

Podczas gdy towarzyszące mi osoby nie mogły rozstać się z lwa-

mi morskimi, pływającymi zwiedzającym pod stopami, za plecami 

i nad głową – bo tak pomysłowo zbudowano akwarium – ja z za-

chwytem dla Stwórcy topiłam swój wzrok w akwariach z krewetka-

mi i rybkami, których ubarwienie i kształty są nie do opisania przy 

użyciu przymiotników wszystkich nawet języków świata. Chwilami 

wydawałam z siebie „achy” i „ochy”, jak moja wnuczka, której mam 

szczęście towarzyszyć w poznawaniu świata. Nie potrafi jeszcze 

mówić, ale zachwyt i podziw dla biedronki, mrówki czy robaczka 

wyartykułować potrafi swoimi okrzykami tak czytelnie, że człowie-

kowi wstyd, iż mu te stworzenia już tak spowszedniały. 

CCo zrobić, by zachować to wszystko dla kolejnych pokoleń wnuczek 

naszych wnuczek? Te rodzime mrówki i biedronki, i te malgaskie 

krewetki, rybki i pingwiny, do których nie dotarłam, bo brakło czasu... 

Ktoś powiedział, że nie ma już na Ziemi naturalnych ekosystemów. 

Zachowajmy więc to, co jeszcze jest. Przyczyńmy się do tego, by du-

żych kontynentów nie spotkał los Madagaskaru, zwanego najmniej-

szym kontynentem świata. O katastrofie ekologicznej tej wyspy uczy 

wystawa, którą niestety tylko pobieżnie obejrzałam w zwiedzanym 

oceanarium. Mam jednak nadzieję, że już niebawem odbiję sobie to 

we Wrocławiu. Nasze ZOO przygotowuje bowiem tematyczny pawilon 

poświęcony w całości przyrodzie Madagaskaru. Miejmy nadzieję, że 

to miejsce spotkań Homo sapiens z gatunkami malgaskimi skutecznie 

wpisze się nie tylko w obchody Międzynarodowego Roku Różnorod-

ności Biologicznej, ale przede wszystkim w autentyczną jej ochronę.

DR MARIA KUŹNIARZ

dam, bo lubię... Twarze ludzi, z którymi łączą mnie chwilowo czeluści londyńskiej metropolii są tak rozmaite, że bar-

dziej mnie interesują niż wszechobecne ogłoszenia i reklamy. 

Homo sapiens... kropla w morzu
MARIA KUŹNIARZ
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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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Naparstnica purpurowa

Digitalis purpurea

Dzwonek rozpierzchły

Campanula patula 

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides 

Farbownik pospolity

Anchusa officinalis 

Jasnota plamista

Lamium maculatum

Róża pomarszczona

Rosa rugosa

Goryczka trojeściowa

Gentiana asclepiadea 

Kruszczyk połabski

Epipactis albensis

Niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora


