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Wprowadzenie

Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są 

nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, 

których wykorzystanie postępuje znacznie 

szybciej niż naturalne odtwarzanie. Jak do-

tąd, najważniejszym źródłem odnawialnym 

jest energia spadku wody. Pozostałe wyko-

rzystywane są na mniejszą skalę.

W Polsce nałożono obowiązek zakupu 

energii ze źródeł odnawialnych, o czym mówi 

rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 

19 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 261, poz. 

2187). W rozporządzeniu podane zostały 

wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. 

do 9,0% w 2010 r. W 2006 r. przyjęto noweli-

zację ustawy, ustalając wykorzystanie energii 

odnawialnej w 2010 r. na poziomie 10,4%.

Energii odnawialnej nie należy traktować 

jako bezwzględnie przyjaznej dla środowiska 

naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji, 

jak i sam proces produkcji, mogą powodować 

określone szkody ekologiczne. Celem tej pu-

blikacji jest ukazanie niektórych negatywnych 

skutków pozyskiwania energii z najważniej-

szych źródeł odnawialnych. Taka analiza prze-

prowadzona zostanie dla obiektów energetycz-

nych wykorzystujących energię wód, ziemi 

(geotermię), słońca, wiatru, biomasy (drewno, 

słoma, odchody zwierzęce) i biogazu.

Energia wodna

Do wytworzenia energii wodnej wykorzy-

stuje się przepływ wody w rzece, spowodowany 

różnicą energii potencjalnej wód w górnym 

i dolnym biegu rzeki. Energia potencjalna za-

mienia się w energię kinetyczną, która wpra-

wia w ruch turbinę elektrowni wodnej.

Budowa elektrowni znacząco zmienia 

ekosystem i krajobraz otoczenia. Aby uzy-

skać wysoki poziom wody spiętrzonej, trze-

ba zalać ogromne obszary w dolinie rzeki. 

Wiąże się to z koniecznością przesiedlania 

ludzi mieszkających dotąd w tym miejscu 

oraz prawdopodobną zagładą żyjących tam 

zwierząt i roślin. Powstały w miejscu wart-

kiej rzeki zbiornik zawiera wodę stojącą, co 

sprawia, że rozwijają się tam zupełnie inne 

organizmy niż przed powstaniem zapory. 

Zmniejsza się ilość ryb wędrownych przy rów-

noczesnym napływie nowych ich gatunków. 

Jednocześnie duży zbiornik charakteryzuje 

się znacznie większym parowaniem, zmie-

niając wilgotność powietrza na stosunkowo 

dużym obszarze. Wartka dotychczas rzeka po 

wyjściu z zapory zwykle płynie już bardzo 

wolno, w wyniku czego zmniejsza się napo-

wietrzanie wody, a brak okresowych powo-

dzi daje efekt zamulenia dna rzeki. Poziom 

hałasu w sąsiedztwie elektrowni jest mini-

malnie wyższy od tła akustycznego wywoła-

nego naturalnymi źródłami dźwięku (wiatr, 

szum drzew). Reasumując należy stwierdzić, 

iż elektrownie wodne oraz zbiorniki budo-

wane w celu energetycznego wykorzystania 

rzek, mogą mieć istotny wpływ na środowi-

sko. Ocena tego wpływu jest bardzo trudna. 

Niektóre zmiany mają charakter wyraźnie 

negatywny, jednakże wiele z nich ma do-

datni wpływ na środowisko naturalne. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że elektrownie 

wodne są wielokrotnie mniej uciążliwe dla 

otoczenia niż inne rodzaje przemysłu ener-

getycznego.

Energia geotermalna

Jest to energia cieplna płynąca z wnętrza 

Ziemi, gdzie panuje wysoka temperatura. Jej 

wykorzystanie polega na wierceniu głębokich 

otworów, tłoczeniu wody zimnej i pompowa-

niu gorącej. Naturalne ujścia gorącej wody, 

tzw. gejzery, można wykorzystywać jako siłę 

napędzającą turbiny parowe elektrowni. Takie 

siłownie geotermiczne są ekologicznie „czy-

ste”, gdyż pracują bez stosowanych w ener-

getyce kotłów, których spaliny i odpady stale 

zanieczyszczają środowisko.

Jednak sama para wydobywająca się z gej-

zerów może zawierać siarkowodór i duże 

ilości CO2, co sytuuje te zjawiska przyrody 

wśród naturalnych, niezależnych od dzia-

łalności człowieka, źródeł zanieczyszczeń 

powietrza. Polska nie leży w strefie wystę-

powania gejzerów, jednak około 80% tery-

torium naszego kraju leży na pokładach źró-

deł termalnych. Temperatura wód ze złóż 

polskich znajduje się w przedziale od 30°C 

do 100°C. Taką wodę można z powodze-

niem wykorzystywać do celów grzewczych 

lub balneologicznych, ale tylko w miejscu 

ich eksploatacji. Wykorzystanie wód ter-

malnych jest przedsięwzięciem stosunkowo 

drogim. Jest to związane z dużymi koszta-

mi wierceń i wtłaczania rur o odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej i chemicznej. 

ZDZISŁAW MATYNIAK

W ustawie „Prawo Energetyczne” odnawialne źródła energii definiuje się jako „źródła wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku 
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu z wysypisk komunalnych i powstałego w procesach odprowadza-
nia lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych cząstek roślinnych i zwierzęcych”.

Proekologiczne
odnawialne źródła energii

Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
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Koszty te mogą wzrosnąć w przypadku du-

żego zasolenia wód, gdyż sole, osiadające na 

powierzchni instalacji ciepłowniczych, wy-

magają stałego usuwania. Proces taki pod-

nosi koszty wykorzystania źródeł geotermal-

nych. Przy analizie opłacalności inwestycji 

geotermalnych należy brać pod uwagę fakt, 

że przy wykorzystaniu takich źródeł nie ma 

strat ekologicznych. Straty takie występują 

przy konwencjonalnych źródłach energii, 

przekładając się na znaczne koszty, które 

mogą okazać się większe niż nakłady finan-

sowe na energetykę geotermalną.

Energia słoneczna

Ogrzewająca kulę ziemską energia słonecz-

na ma moc 81×109 MW, z czego 27×109 MW 

przypada na lądy. Energię tę można wykorzy-

stać do produkcji energii elektrycznej oraz cie-

płej wody. Są dwie metody przemiany energii 

słonecznej w energię elektryczną – metoda he-

liotermiczna oraz helioelektryczna. Pierwsza 

z nich polega na przemianie promieniowania 

słonecznego w ciepło, doprowadzane następnie 

do turbiny napędzającej generator wytwarzają-

cy energię elektryczną. W metodzie helioelek-

trycznej dochodzi do bezpośredniej przemiany 

energii promieniowania słonecznego w energię 

elektryczną za pomocą ogniw fotoelektrycz-

nych. Ogniwa takie przemieniają w energię 

elektryczną nie tylko bezpośrednie promie-

niowanie słońca, lecz także promieniowanie 

rozproszone przez chmury. Jednak elektrow-

nie wykorzystujące ogniwa fotoelektryczne do 

wytwarzania energii elektrycznej przyczyniają 

się do zakłócania pola elektromagnetycznego. 

Pole takie często jest czynnikiem umożliwia-

jącym orientację w terenie zwierzętom, takim 

jak wiewiórki ziemne i żółwie pustynne. Przy-

puszcza się, że na pustyni Mojave w Kalifor-

nii gatunki te wyginęły na skutek postawienia 

obiektu energetycznego.

Energia wiatrowa

Ruch powietrza zwany wiatrem jest wy-

wołany przez różnice w nagrzewaniu lądów 

i mórz, biegunów i równika. Zasoby energii 

wiatru są niewyczerpalne i dlatego już w sta-

rożytności były wykorzystywane do celów 

energetycznych. Energię wiatrową w Polsce 

do niedawna wykorzystywano jako siłę napę-

dzającą skrzydła wiatraków zwanych koźla-

kami, służących do przemiału ziaren zboża na 

mąkę. Od niedawna energię wiatru zamienia 

się przede wszystkim w energię elektryczną, 

podobnie jak w przypadku energii słonecz-

nej. Chociaż w Danii energię wiatrową wyko-

rzystywano w ten sposób już przed II wojną 

światową, to na większą skalę takie wykorzy-

stanie nastąpiło na świecie w 1973 roku, gdy 

zaznaczył się kryzys energetyczny. Pozyski-

wanie energii wiatrowej nie powoduje emisji 

zanieczyszczeń gazowych, jednak proces ten 

nie jest pozbawiony ujemnych skutków dla 

środowiska. Należy tu zaznaczyć, że wiatra-

ki budowane do celów energetycznych zaj-

mują rozległe tereny, stracone dla rolnictwa 

i zdegradowane krajobrazowo. Turbiny tych 

wiatraków są źródłem uciążliwego hałasu, 

a ich skrzydła stanowią poważne zagrożenie 

dla ptaków. Praca wiatraków energetycznych 

jest ponadto źródłem zakłóceń w odbiorze 

fal radiowych i telewizyjnych, dających się 

we znaki ludziom zamieszkującym pobli-

skie tereny.

Energia biomasy

Energia biomasy jest inną metodą wyko-

rzystania energii słonecznej, związaną z pro-

cesem fotosyntezy. Proces ten polega na asy-

milacji przez rośliny zawartego w powietrzu 

CO2, promieni słonecznych oraz wody po-

bieranej z gleby i przebiega zgodnie z reak-

cją chemiczną:

6 CO2 + 6 H2O + światło słoneczne = C6H12O6 + 6 O2

W procesie takim tworzy się energia bio-

masy zawarta w powstałych związkach or-

ganicznych. Najczęściej dostrzeganą formą 

biomasy są suche rośliny – słoma, powalone 

drzewa lub gałęzie, a także specjalnie uprawia-

ne rośliny szybkoschnące (np. wierzba). Przy 

spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilości 

tego związku pobranej przez roślinę w czasie 

wzrostu, co w bilansie końcowym wychodzi 

na zero. Przy racjonalnej gospodarce biomasa 

jest również odnawialnym surowcem energe-

tycznym, rośliny bowiem mają to do siebie, że 

szybko odrastają w przeciwieństwie do pokła-

dów węgla, ropy i gazu. Przy spalaniu biomasy 

nie ma problemu ze składowaniem i utylizacją 

popiołu, gdyż jest on znakomitym nawozem. 

Wbrew pozorom biomasa jest paliwem wy-

dajnym. Świadczy o tym fakt, że dwie tony 

biomasy są równoważne energetycznie jednej 

tonie węgla kamiennego. Ogrzewanie biomasą 

jest jednak tańsze o 200–300% od ogrzewania 

surowcami nieodnawialnymi. Zwrot kosztów 

zainwestowanych w kupno odpowiedniego pie-

ca spalającego biomasę powinien nastąpić po 

2–4 latach. Obserwując nasze lasy, pola i łąki 

trzeba stwierdzić, że obecnie dużo biomasy się 

marnuje. Aby ten stan odwrócić, należy stwo-

rzyć odpowiedni system motywacyjny, zachę-

cający ludzi do zbierania biomasy i wykorzy-

stywania jej do celów energetycznych.

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n

Ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na budynku gospodarczym 
zapewniają prąd dla całego gospodarstwa
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Biogaz

Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej 

fermentacji materii organicznej, np. bioma-

sy, odchodów zwierzęcych, osadów ścieko-

wych oraz biodegradowalnych stałych od-

padów komunalnych. Ponieważ często po-

wstaje samoczynnie na wysypiskach, znany 

jest jako gaz wysypiskowy. Podstawowym 

składnikiem biogazu jest metan (około 50%), 

resztę stanowi CO2 i N2. Zawartości metanu 

większe niż 70% są zazwyczaj jedynie chwi-

lowe. W beztlenowym procesie powstawania 

biogazu niszczone są czynniki chorobotwór-

cze, znajdujące się w materiale wsadowym. 

Gaz wysypiskowy jest niestety także groź-

nym gazem cieplarnianym i dlatego należy 

przeciwdziałać jego emisji do powietrza at-

mosferycznego. Z tego względu na wysypi-

skach instaluje się urządzenia odgazowujące. 

Służą one do zbierania gazu, gromadzenia go 

w jednym miejscu i następnie spalania. Bio-

gaz może być również spalany w pochodni 

lub służyć do zasilania silników spalinowych 

czy turbin gazowych, produkujących energię 

elektryczną lub cieplną. Jeśli takie działania 

z różnych przyczyn zawiodą, wówczas emi-

towany biogaz zwiększa zagrożenie efektem 

cieplarnianym, należy więc zapobiegać wszel-

kim awariom urządzeń służących do energe-

tycznego wykorzystania biogazu.

Czy istnieją bariery 
ekologiczne 
ograniczające 
zastosowanie biomasy 
i biogazu do celów 
energetycznych

Jak wynika z charakterystyki omawianych 

odnawialnych źródeł energetycznych, żadne 

z nich nie jest całkowicie pozbawione ujem-

nego oddziaływania na środowisko. Jednak 

uwaga ta w większym stopniu odnosi się do 

biomasy i biogazu niż do pozostałych źródeł. 

Musimy bowiem pamiętać, że energię z bio-

masy i biogazu uzyskujemy poddając je proce-

som spalania. W trakcie tych procesów mamy 

do czynienia z emisją do atmosfery gazowych 

produktów spalania, w tym głównie: CO2, CO, 

SO2, NOx oraz lotnych zanieczyszczeń pyło-

wych. Można zatem wysnuć wniosek, że bio-

masa i biogaz jako surowce energetyczne są 

wątpliwą alternatywą dla ich konwencjonal-

nych odpowiedników – węgla, oleju opałowego 

i gazu ziemnego. Przed takim zarzutem bio-

masa i biogaz bronią się niezwykle ważnym 

argumentem, że ich składnikami są substancje 

organiczne, których powstanie bezpośrednio 

lub pośrednio wiąże się z procesem fotosyn-

tezy, w czasie którego zużywana jest znaczna 

ilość dwutlenku węgla zawartego w powietrzu 

atmosferycznym. To niewątpliwie poprawia bi-

lans zawartości CO2 w powietrzu, ułatwiając 

spełnienie wymagań Unii Europejskiej odno-

śnie emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie 

trzeba pamiętać, że biomasa i biogaz to sub-

stancje organiczne, które w przypadku braku 

zainteresowania nimi ze strony energetyków, 

pogłębiałyby problem wzrastającej ilości od-

padów stałych i ich ujemnego oddziaływania 

na środowisko. Czy te argumenty są wystar-

czające dla uznania konkurencyjności biomasy 

i biogazu względem konwencjonalnych surow-

ców energetycznych – węgla, oleju opałowe-

go i gazu ziemnego? Dla poparcia, względnie 

obalenia, tezy o takiej konkurencyjności, na-

leży oprzeć się na wynikach niektórych badań 

poświęconych temu zagadnieniu.

Wyniki badaŃ
spalania biomasy

Na temat spalania biomasy interesująco 

pisał Grzegorz Wielgosiński z Politechniki 

Łódzkiej w artykule pt. „Czy biomasa jest 

paliwem ekologicznym?” Artykuł oparty jest 

na wynikach badań, w których poddano spa-

laniu cztery rodzaje biomasy – zrębki wierz-

by wiciowej, brykiety ze słomy rzepakowej, 

odpady drewna pozyskane z lasu w postaci 

peletu oraz wióry kory dębowej. Proces spa-

lania prowadzony był w laboratoryjnym piecu 

oporowym w zakresie temperatur od 700°C 

do 1 100°C, przy trzech różnych natężeniach 

przepływu. Dla tych warunków wyznaczano 

wskaźniki emisji tlenku węgla, tlenku azotu 

oraz całkowitej ilości związków organicz-

nych. Okazało się, że wartości tych wskaźni-

ków w temperaturze T = 1 100°C i natężeniu 

przepływu Q = 4,0 dm3/min. były wyższe dla 

biomasy niż dla węgla kamiennego. W szcze-

gólności dotyczy to emisji sumy związków 

organicznych. Emisja ta w przypadku spa-

lania paliw nie jest normowana, chociaż jej 

szkodliwość wiąże się z możliwością two-

rzenia dioksyn. We wnioskach końcowych 

autor stwierdza, że z punktu widzenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferyczne-

go trudno uznać biomasę za paliwo wybitnie 

ekologiczne i niskoemisyjne.

Dane dotyczące 
wskaźników emisji 
ze spalania biogazu

W literaturze znaleziono dane odnośnie 

emisji CO i NOx powstałych w wyniku spa-

lania biogazu oraz gazu ziemnego. Uwzględ-

niono przy tym trzy warunki spalania bioga-
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Słoma niepotrzebna w rolnictwie
może być wykorzystana jako paliwo ekologiczne
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zu: w turbinie, agregacie i pochodni. Dane 

odnośnie spalania biogazu pochodzą z pracy 

dyplomowej Magdaleny Kubik, wykonanej 

w 2005 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska 

Politechniki Wrocławskiej, a dane ze spala-

nia gazu ziemnego zaczerpnięto z programu 

EnEco do analizy ekonomicznej i ekologicz-

nej projektów inwestycyjnych w dziedzinie 

poszanowania energii. Dane przedstawiono 

w tabeli 1. Wynika z niej, że najwyższa war-

tość wskaźnika emisji dotyczy tlenków azotu 

w przypadku spalania biogazu w pochodni. 

W tym przypadku mamy do czynienia nie 

tylko z wysokim wskaźnikiem emisji zanie-

czyszczeń powietrza lecz także z niewyko-

rzystaną energią spalania. Natomiast spalanie 

biogazu w turbinie i agregacie pozwala na 

wykorzystanie energii cieplnej przy znacz-

nym zmniejszeniu wskaźnika emisji. Jak jed-

nak widać z tabeli, niezależnie od warunków 

spalania biogazu wskaźniki emisji NOx są 

kilkakrotnie większe niż w przypadku spa-

lania gazu ziemnego.

Z punktu widzenia zobowiązań jakie 

nasz kraj ma odnośnie ograniczania emi-

sji CO2 i wyznaczenia do realizacji tego 

zadania odpowiedniej strategii, interesu-

jące będzie porównanie wskaźników emi-

sji tego gazu cieplarnianego przy spalaniu 

podstawowych surowców energetycznych, 

w tym również biogazu. Dane te są zale-

cane do sporządzania raportów w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnie-

niami do Emisji za rok 2009. Przedstawia 

je tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że 

wielkości wskaźników emisji CO2 wszyst-

kich zamieszczonych surowców energetycz-

nych są wysokie. Gaz ziemny i biogaz mają 

przybliżone wielkości wskaźnika, mniejsze 

od odpowiednich wartości dla węgla i oleju 

opałowego. Wynika z tego, że zastosowanie 

w energetyce biogazu oraz gazu ziemnego 

zamiast węgla kamiennego może przyczy-

nić się do zmniejszenia emisji CO2 i wy-

pełnienia zobowiązań Polski w strukturach 

europejskich.

Wnioski końcowe

Wyniki badań spalania biomasy i analiza 

wskaźników emisji spalania biogazu, zamiesz-

czone w źródłach literaturowych świadczą, że 

oba odnawialne surowce energetyczne nie są 

obojętne dla środowiska, a ich spalanie w celu 

pozyskania energii wiąże się z emisją gazo-

wych zanieczyszczeń powietrza atmosferycz-

nego. Wielkości tej emisji są porównywalne, 

a w przypadku związków organicznych nawet 

większe, niż w czasie spalania węgla. Na wy-

korzystanie biomasy i biogazu w celach ener-

getycznych należy jednak spojrzeć w szerszym 

kontekście, uwzględniając ich pochodzenie bio-

logiczne w procesach fotosyntezy, zużywają-

cych znaczną część atmosferycznego dwutlenku 

węgla. Kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju kraju, wykorzystanie biomasy i bio-

gazu do celów energetycznych należy widzieć 

jako możliwość zmniejszenia objętości groma-

dzonych odpadów stałych.

DR INŻ. ZDZISŁAW MATYNIAK

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
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Tabela 1.  Emisja CO i NOx w wyniku spalania 
biogazu i gazu ziemnego

Skład-
nik

Biogaz

Gaz 
ziemnyturbi-

na agregat
po-

chod-
nia

NOx 
[g/GJ]

189,0 252,0 504,0 50,0

CO
[g/GJ]

47,3 63,1 126,2 58,3

Tabela 2.  Porónanie wskaźników emisji CO2 
przy spalaniu podstawowych  surowców 
energetycznych

Surowiec Wskaźnik emisji

Węgiel kamienny 92,71 kg/GJ

Gaz ziemny 55,82 kg/GJ

Biogaz 54,33 kg/GJ

Olej opałowy 76,59 kg/GJ
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Pozyskiwanie energii elektrycznej z farm wiatrowych 
nie powoduje emisji zanieczyszczeń, 
jednak nie jest zupełnie nieuciążliwe dla środowiska
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Wprowadzenie

Od połowy XVIII wieku, z powodu prze-

trzebienia stad wielorybów i zwierząt łownych, 

zainteresowanie Spitsbergenem spadało. Do-

piero odkrycie węgla kamiennego, na przeło-

mie XIX/XX wieku, ponownie spowodowa-

ło zainteresowanie tym archipelagiem. Jesz-

cze teraz, choć gospodarcze znaczenie węgla 

kamiennego spadło, w niewielkich ilościach 

jest on wydobywany przez Norwegów i Ro-

sjan. Do roku 1920 Spitsbergen był ziemią 

niczyją terra nullius, dopiero Liga Narodów 

w Traktacie Paryskim przyznała Norwegii 

ograniczone zwierzchnictwo nad Spitsberge-

nem. Centrum gospodarcze i administracyjne 

znajduje się w Longyearbyen (2075 miesz-

kańców w roku 2007). Także tutaj znajduje 

się Uniwersytet Spitsbergenu „UNIS”, prowa-

dzący studia w zakresie biologii i inżynierii 

polarnej. W Isfjorden w roku 2008 powstał 

światowy bank nasion, gromadzący 4,5 mln 

prób nasion z całego świata. W Barentsbur-

gu – rosyjskiej osadzie górniczej – mieszka 

około 750 osób. Dawna norweska osada gór-

nicza Ny Ålasund jest obecnie ważnym, mię-

dzynarodowym centrum badawczym, a swo-

je narodowe stacje polarne mają tutaj m.in. 

Niemcy, Francja i Chiny.

W roku 1957, podczas III Międzynaro-

dowego Roku Geofizycznego, we fiordzie 

Hornsund w Zatoce Białego Niedźwiedzia 

powstała Polska Stacja Polarna, która od 33 

lat jest stacją całoroczną. W roku 1971 Uni-

wersytet Wrocławski, jako jeden z pierwszych, 

zbudował na Spitsbergenie swoją Stację Po-

larną, która po śmierci jej założyciela nosi 

imię Stanisława Baranowskiego.

 Przyroda Arktyki jest przekształcona 

przez człowieka jeszcze w minimalnym 

stopniu, stąd szybko i w sposób bezpośred-

ni reaguje na wszelkie czynniki zewnętrzne, 

przede wszystkim zmiany klimatu i prądów 

morskich, podnoszenie poziomu mórz i oce-

anów, skażenia hydrosfery i atmosfery. Żyjąc 

w strefie klimatu umiarkowanego, nie zawsze 

zdajemy sobie sprawę ze skali zmian klima-

tycznych zachodzących na Ziemi. Narzekamy 

na zbyt długą, śnieżną i mroźną zimę, upalne 

lato, często nie stawiamy sobie pytania, jak na 

te zmiany reaguje przyroda, w jakim stopniu 

zmiany te dotkną każdego z nas w niedale-

kiej przyszłości.

Media zalewają nas informacjami o eks-

tremalnych zdarzeniach, selektywnie dobie-

rając wygodne im wyniki badań naukowych. 

Kreślone są co najwyżej ponure, niestety jed-

nostronne, scenariusze zbliżających się kata-

klizmów – pustynnienie i stepowienie, gigan-

tyczne powodzie, wymieranie flory i fauny. 

Dlatego niezbędne są kompleksowe i obiek-

tywne badania prowadzone tam, gdzie skutki 

zmian klimatycznych już są widoczne. Nie 

polemizując o charakterze przyczyn zmian 

klimatu w ostatnich dekadach, faktem jest 

wyraźny wzrostowy trend przebiegu tempe-

ratury powietrza. Ilustracją tego niech będą 

najnowsze dane meteorologiczne z przełomu 

2009/2010 z Polskiej Stacji Polarnej w Horn-

sundzie, w Zatoce Białego Niedźwiedzia na 

Spitsbergenie.

W 33-letniej historii stacji meteorologicznej 

w Hornsundzie rok 2009 był jednym z najbar-

dziej ciepłych. Średnia temperatura wielolecia 

obejmująca lata 1978–2006 wynosi w Horn-

sundzie –4,4°C i tylko –2,7°C w 2009. Dla 

porównania, we Wrocławiu w tym samych 

latach średnia wielolecia wyniosła ponad 9°C. 

Oto lista najcieplejszych lat w historii sta-

cji polarnej w Hornsundzie: 2006 (–1,5°C), 

1984 (–2,3°C), 2007 (–2,4°C), 2005 (–2,6°C), 

2009 (–2,7°C).

W roku 2009 aż 11 miesięcy miało średnią 

temperaturę miesiąca wyższą od średniej wie-

loletniej (oprócz kwietnia, który był chłodniej-

szy). Maksymalna temperatura w roku 2009 

wyniosła 1 sierpnia 10,8°C, przy maksymalnej 

wielolecia 13,5°C (07.07.2005 r.). Minimalna 

temperatura powietrza wyniosła odpowiednio 

–25,8°C (06.01.2009 r.) i –35,9°C (16.01.1981 r.), 

przy gruncie –30,6°C (07.01.2009 r.) oraz –

40,3°C (16.01.1981 r.). Dni mroźnych (max 

< 0°C) w 2009 r. było 148, przy 184 dniach 

JAN KLEMENTOWSKI

Spitsbergen jest największą wyspą archipelagu Svalbard, do którego należą także Nordaustlandet, Edgeøya, Wyspa 
Niedźwiedzia i kilka mniejszych. Spitsbergen leży między 76° a 80° szerokości geograficznej północnej i między 15° 
a 17° długości geograficznej wschodniej. Jego powierzchnia wynosi 39 tys. km2, z czego prawie 2/3 pokrywają lodow-
ce. Spitsbergen został odkryty przez żeglarzy holenderskich w 1596 roku. W XVII i XVIII wieku w zimnych wodach 
Morza Grenlandzkiego i Barentsa polowano na wieloryby, a na wyspach na niedźwiedzie polarne i pieśce (lisy polarne).

w warunkach współczesnych zmian klim

Przyroda SpitsbergenuPrzyroda Spitsbergenu
1

grafika: The Peirce Clipart Collection
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w wieloleciu. Dni z temperaturą maksymal-

ną > 0°C w roku 2009 było aż 216, przy 180 

dniach w wieloleciu. Roczna suma opadów 

w 2009 wyniosła 479 mm przy 440 mm 

w wieloleciu.

Maksymalna wysokość pokrywy śnież-

nej wynosiła zaledwie 35 cm w lutym 2010, 

a dni z pokrywą śnieżną było 231. Grudzień 

2009 należał do wyjątkowo ciepłych (–3,5°C) 

przy –9,9°C w wieloleciu! Również w roku 

2010 (styczeń – maj), oprócz marca, średnie 

miesięczne temperatury były znacznie wyż-

sze od wartości wieloletnich.

Kriosfera

 Kriosfera, będąca częścią geosfery, jest 

wyjątkowo czułym wskaźnikiem współcze-

snych zmian klimatu. Kriosfera to lodowa 

otoczka Ziemi, rozciągająca się od górnych 

warstw troposfery aż po najgłębsze warstwy 

wieloletniej zmarzliny. Do kriosfery zaliczany 

jest lód znajdujący się w lądolodach, lodow-

cach, w lodach morskich, „wiecznych” śnie-

gach, wieloletniej zmarzlinie i w chmurach 

lodowych. Przed dziesięciu laty na półkuli 

północnej pod koniec zimy (marzec) lody 

morskie miały powierzchnię 14–16 mln km2 

i we wrześniu – 7–9 mln km2. We wrześniu 

roku 2005 r. lody morskie miały powierzch-

nię około 5,6 mln km2 i zaledwie 4,3 mln 

km2 we wrześniu 2007 r. Obecnie powierzch-

nia lodów morskich zmniejsza się radykal-

nie w tempie około 10% w okresie 10 lat. 

Główne przyczyny tych zmian to globalne 

ocieplenie, wzmożony napływ ciepłych wód 

z Atlantyku do Morza Arktycznego i zwięk-

szenie intensywności cyrkulacji atmosferycz-

nej, co przekłada się na szybszy dryft lodów 

morskich oraz zmniejszenie albedo mokrych 

mas śniegu i lodu

Wieloletnia zmarzlina (permafrost), 
czasem błędnie nazywana „wieczną zmar-

zliną” (bo, jak mówił żartobliwie prof. Al-

fred Jahn, jest tylko „wieczne odpoczywa-

nie”), na półkuli północnej obejmuje obszar 

około 21 mln km2, a jej przeciętna grubość 

w północnej Kanadzie i na Alasce wynosi 

150–300 m, na Spitsbergenie 150–500 m, 

osiągając na Syberii rekordową miąższość 

około 1 600 m. Wiosną, kiedy na Spitsbergenie 

zaczyna zanikać pokrywa śnieżna, natych-

miast odmarza zewnętrzna, cienka warstwa 

wieloletniej zmarzliny – jest to tzw. warstwa 
aktywna. Do atmosfery uwalania się wtedy 

także metan – bardzo aktywny gaz cieplar-

niany, który jest magazynowany w przemar-

zniętych torfowiskach i mszarnikach.

Podczas lata grubość warstwy aktywnej 

wynosi 40–50 cm na płytkich mszarnikach 

i torfowiskach, 90–130 cm w gruntach glinia-

stych i około 180–200 cm w utworach piasz-

czysto – żwirowych. W tym czasie zasadnicza 

część wieloletniej zmarzliny jest całkowicie 

przemarznięta, a temperatura jej wnętrza jest 

zbliżona do średniej temperatury wielolecia 

danego miejsca. Wieloletnia zmarzlina obfituje 

w różnego rodzaju lód gruntowy (lód żyłowy, 

cementacyjny, segregacyjny, intruzywny), któ-

ry wytapia się podczas lata. Wody roztopo-

we, nie mogąc infiltrować w głąb zmarzliny, 

tworzą rozległe rozlewiska, z których część 

z czasem przekształci się w płytkie mszarniki 

lub torfowiska. Maksymalna grubość warstwy 

aktywnej w Hornsundzie we wrześniu 2009 

r. wynosiła około 200–220 cm. Są to warto-

ści znacznie wyższe w porównaniu z latami 

1957–1978, kiedy warstwa aktywna miała 

zaledwie 70–120 cm grubości, czy w dwóch 

ostatnich dekadach XX wieku – od 160 do 

170 cm grubości. Długość trwania warstwy 

aktywnej, licząc od wiosny do jesieni, wynosi 

w Hornsundzie od 68 do 135 dni, a przeciętnie 

– 92 dni. Całkowite przemarznięcie warstwy 

aktywnej w okresie ostatnich 25 lat zawsze 

odbywało się na przełomie drugiej i trzeciej 

dekady października, bardzo rzadko w pierw-

szej dekadzie listopada i przebiegało dwukie-

runkowo, tzn. od powierzchni gruntu w głąb 

oraz od jej spągowej części ku górze. Jesienią 

2009 roku redukcja warstwy aktywnej roz-

poczęła się dopiero 18 września i przebiegała 

jednokierunkowo (od powierzchni gruntu). 

Na początku trzeciej dekady listopada 2009 r. 

przemarzanie wynosiło zaledwie 100 cm, co 

oznacza, że pozostało jeszcze około 120 cm 

rozmarzniętej warstwy aktywnej. Jej całko-

wite zamarznięcie nastąpiło dopiero oko-

ło 1 marca 2010 r., co oznacza, że podczas 

zimy 2009–2010 proces ten trwał 162 dni, 

czyli o ponad dwa miesiące dłużej od średniej 

wielolecia. W 50-letniej historii badań war-

stwy aktywnej w Hornsundzie taka sytuacja 

wystąpiła po raz pierwszy. Grubość warstwy 

aktywnej (sezonowego odmarzania) determi-

nuje rozwój arktycznej flory oraz umożliwia 

pojawienie się aktywnych procesów geomor-

fologicznych, jak soliflukcja, spływy błotne 

i gruzowe, termoerozja i kras termiczny.

Głębokie sezonowe odmarzanie gruntu 

sprzyja uaktywnieniu procesów wymarza-
nia kamieni ze stropu zmarzliny. W związ-

ku z tym procesem na powierzchni mszar-

ników i torfowisk pojawiają się darniowe lub 

torfowe kopczyki z kamiennym jądrem (thu-

fury) o wysokości od 30 cm do ponad 80 cm 

i średnicy od 35 cm do ponad 150 cm. Duża 

aktywność procesów wymarzania powoduje 

pękanie warstw torfu i wypchnięcie roślinno-

ści ku górze przez podnoszone bloki skalne. 

Niedźwiedź polarny z wizytą 
w Polskiej Stacji Polarnej PAN w Hornsundzie

fo
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Roślinność pozbawiona możliwości zasila-

nia w wodę z podsiąku ginie, a przesuszony 

torf ulega murszeniu i deflacji.

Kras termiczny (termokras) polega na 

powolnym wytapianiu się reliktowego lodu 

lodowcowego oraz lodów gruntowych, przy-

krytych na powierzchni osadami. Szczególnie 

dobrze te procesy są widoczne na przedpolu 

lodowców, których front szybko się cofa. Do-

statecznie gruba warstwa osadów chroni lodo-

we jądro przed wytopieniem. Może ono prze-

trwać w takim stanie dziesiątki, a nawet setki 

lat, pod warunkiem, że nie nastąpi radykalne 

ocieplenie klimatu. Jeżeli jednak nastąpi wy-

raźne ocieplenie a zewnętrzna warstwa osadów 

całkowicie odmarznie, wówczas zaczyna rów-

nież powoli wytapiać się lodowe jądro. Uak-

tywniają się procesy osuwiskowe i soliflukcja. 

Powstają wówczas charakterystyczne obniżenia 

– leje, studnie, depresje, płytkie jeziorka – któ-

re mogą przypominać morfologię klasycznych 

obszarów krasowych zbudowanych ze skał wę-

glanowych, jednak kras termiczny w żadnym 

przypadku nie może być interpretowany jako 

forma czy też odmiana krasu klasycznego. Są 

to całkowicie różne procesy .

Rozwój form termokrasowych jest lep-

szym i bardziej czułym wskaźnikiem współ-

czesnych zmian klimatu niż recesja lodow-

ców lub zmiany ich geometrii, ponieważ 

lodowce znacznie wolniej reagują na tego 

typu zmiany.

Termoerozja jest ważnym procesem 

geomorfologicznym, polegającym na ero-

zyjnym i termicznym oddziaływaniu sto-

sunkowo ciepłych, ruchomych wód po-

wierzchniowych na zmarzlinowe podłoże 

(wieloletnia zmarzlina). Płynąca woda od-

działuje erozyjnie, tworząc wąskie i wcię-

te koryta. Ma ona temperaturę wyższą niż 

zmarzlinowe podłoże, co przyśpiesza proces 

erozji poprzez wytapianie lodu gruntowe-

go w zmarzlinie. Głębokość rozcięć termo-

erozyjnych dochodzi do 3,5 m, a szerokość 

od 12 do 15 m. Opady w formie deszczu 

i mżawki są niewielkie, ich dobowe sumy 

rzadko przekraczają kilka milimetrów. Jak 

wynika z wieloletnich obserwacji, opady na-

wałnicowe (lub zbliżone do nich) pojawiają 

się raz na kilkadziesiąt lat. Opady te powo-

dują ogromne zmiany w morfologii stoków 

i uaktywniają ruchy masowe.

Lodowce i morskie lody

Obecnie na półkuli północnej większość 

lodowców wykazuje recesję. Dotyczy to także 

lądolodu Grenlandii i lodowców Spitsbergenu. 

Mapy topograficzne Spitsbergenu wykonane 

około roku 1900 wskazują, że spitsbergeń-

skie lodowce wyraźnie się kurczą. W wyni-

ku zmniejszania się powierzchni lodowców 

w XX wieku, powierzchnia fiordu Horn-

sund zwiększyła się o 100 km2. Przyjmuje 

się, że obecnie w wyniku recesji lodowców 

powierzchnia fiordu Hornsund zwiększa się 

corocznie o 3 km2. Czoła lodowców spływa-

jących do fiordu, w tym świetnie monitoro-

wanego przez polskich glacjologów lodowca 

Hansa, w okresie 50 lat cofnęły się przecięt-

nie o około 2,5 km.

Na współczesne zmiany klimatu szybko 

reagują lody morskie. Na półkuli północnej 

minimalny zasięg mają one we wrześniu. W la-

tach 1979–2000 powierzchnia lodów mor-

skich wynosiła 7 mln km2, ale już w roku 

2005 tylko 5,6 mln km2 i zaledwie 4,3 mln 

km2 w roku 2007. Radykalnie zmienia się 

również ich grubość. Zakładając tak wyso-

kie tempo zanikania lodów morskich moż-

na spekulować, że w okresie najbliższych lat 

biegun północny będzie pozbawiony lodu. Na 

szczęście zasięg lodów morskich zmienia się 

bardzo dynamicznie – obserwuje się wyraźny 

dryf lodu w kierunku wschodnim. Obecnie 

zwarty pak lodowy w rejonie Spitsbergenu 

występuje powyżej 81° szerokości geograficz-

nej północnej. Głównymi, prawdopodobnymi 

przyczynami zmniejszenia powierzchni lodów 

morskich jest ocieplenie klimatu na Ziemi, 

wzmożony napływ ciepłych wód Atlantyc-

kich oraz mniejsze albedo mokrego śniegu 

i tającego lodu.

Wybrzeża Spitsbergenu obmywają dwa 

prądy morskie. Wybrzeże zachodnie od 

strony Morza Grenlandzkiego – ciepły Prąd 

Zachodniospitsbergeński, który jest najbar-

dziej na północ wysuniętą odnogą ciepłego 

Prądu Zatokowego. Wybrzeże wschodnie od 

strony Morza Barentsa opływa zimny Prąd 

Wschodniospitsbergeński. W dwóch ostatnich 

latach, jak wynika z badań polskiego statku 

badawczego r/v „Oceania”, izoterma +5°C, 

znajdująca się na głębokości 100 m w Prą-

dzie Zachodniospitsbergeńskim, przesunęła 

się na północ o 4° szerokości geograficznej 

(ponad 450 km).

Ewidentnym skutkiem tych zmian jest 

zmniejszenie grubości lodu morskiego 

(o 1,3 m w latach 1950–1990) i wystąpienie 

tzw. sprzężenia zwrotnego, polegającego na ge-

nerowaniu zmian przyczynowo – skutkowych. 

Większe topnienie lodu powoduje zmniejsze-

nie grubości pokrywy lodowej, a w konse-

kwencji jej rozpad na mniejsze bloki. Ponadto, 

zwiększenie wolnej powierzchni wody (bez 

pływającego lodu) powoduje zmniejszenie 

albedo, a to przekłada się na wzrost tempe-

ratury wody i powietrza. Należy także pa-

miętać, że zmniejszenie powierzchni lodów 

morskich może ułatwić transport morski, 

dostęp do surowców i spowodować rozwój 

turystyki. Już teraz podnoszone są roszcze-

nia Rosji, Kanady i Norwegii, dotyczące bo-

gactw mineralnych kryjących się w dotychczas 

niedostępnych obszarach Arktyki, np. szelf 

Oceanu Arktycznego, Grzbiet Łomonosowa. 

Mniejsza ilość lodu na Morzu Grenlandzkim 

powoduje niekorzystne zjawisko, polegające 

na podmywaniu (abrazji) morskich brzegów. 

Dotychczas, podczas jesiennych i zimowych 

sztormów, przy ujemnych temperaturach po-

wietrza, na wybrzeżach, przede wszystkim 

klifowych, tworzyła się szeroka i wysoka na 

kilka metrów skorupa lodowa (przylepa), która 

skutecznie chroniła wybrzeża przed abrazją. 

Obecnie przylepa tworzy się bardzo rzadko, 

stąd fale sztormowe bez przeszkód podcinają 

wybrzeża, powodując ich cofanie się, a w re-

zultacie niszczenie infrastruktury technicznej, 

podmywanie i niszczenie fundamentów na-

brzeżnych budowli. Podczas zimy 2007–2008 

w Zatoce Białego Niedźwiedzia na Spitsber-

genie cofnięcie brzegu przez abrazję wynio-

sło 8–10 m, co zagroziło zniszczeniem hali 

magazynowej i stacji paliw. Podobne zjawi-

sko występuje na wybrzeżach Skandynawii, 

Grenlandii i północnej Kanady.

DR JAN KLEMENTOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

fotoreportaż

na ostatniej stronie!
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Czym są zioła? Kilka definicji

Ziołolecznictwo (fitoterapia) jest dziedziną 

wiedzy o wykorzystywaniu preparatów roślin-

nych w zwalczaniu chorób, zarówno u doro-

słych jak i u dzieci. Wykorzystuje się do tego 

surowce i przetwory roślinne, czyli naturalny 

materiał, zawierający substancje biologicznie 

czynne. Oprócz roślin wyższych, o których bę-

dzie mowa później, wykorzystuje się również 

surowce pochodzenia grzybowego i z roślin 

niższych, np. przetrwalniki sporyszu (pasożyt-

niczego grzyba atakującego zboża), agar-agar 

czy ziemię okrzemkową. Chcąc przygotować 

surowiec leczniczy, wkraczamy w tzw. farma-

kognozję – naukę o przygotowaniu, działaniu 

i dawkowaniu leków roślinnych. Dawniej pod 

terminem „zioła” rozumiano wszystkie rośli-

ny jadalne, w tym przyprawy i garbniki, jed-

nak z wyjątkiem drzew, gdyż nazwa „zioło” 

pochodzi od słowa „ziele” – niezdrewniałej 

części rośliny. W ziołolecznictwie termin ten 

oznacza surowiec lekarski, np. „ziele mięty”. 

Pod względem użytkowym zioła można po-

dzielić na lecznicze i przyprawowe, a za ro-

ślinę leczniczą uznaje się każdą, która pod 

określoną postacią daje efekt fizjologiczny 

– także negatywny.

Historia ziołolecznictwa

Ludzie pierwotni początkowo trudnili 

się wyłącznie zbieractwem. Z wykopalisk 

wiadomo, że spożywali całe rośliny bądź 

ich części, przykładem są: komosa, barszcz, 

pokrzywęa szczaw, owoce dzikiej róży, bzu 

czarnego, kłącza perzu, ziarniaki traw, bulwy 

cebuli, czosnku. Nie wszystkie składniki ta-

kiej diety były smaczne. W tamtych czasach 

ludzie ryzykowali nawet zatrucie, a czasem 

obserwowali też zwierzęta pod kątem tego, 

które rośliny były przez nie omijane (np. ja-

skry i zimowity). Okres starożytności przyniósł 

ze sobą pierwsze uprawy roślin leczniczych. 

W Egipcie uprawiano m.in. len, rycynus, ko-

lendrę, figi i oliwki, z Indii pochodził ryż, 

imbir, trzcina cukrowa, cynamon i żeń-szeń. 

W Grecji rośliny wykorzystywano w celach 

odurzających (bieluń, lulek, opium z maku); 

rozgłos zyskał również sposób otrucia Sokrate-

sa za pomocą wywaru ze szczwołu plamistego 

(Conium maculatum) zmieszanego z opium 

(pozyskiwanym przez nacinanie makówek). 

Grecy przodowali w opisywaniu roślin lecz-

niczych – Hipokrates i Dioskurydes opisali 

ich po kilkaset. Ziołolecznictwo rozwijało się 

również w Rzymie – Pliniusz Starszy i Ga-

len systematyzowali wiedzę o lekach i zio-

łach. W Średniowieczu ziołolecznictwo nie 

rozwijało się. Dopiero w VI w. n.e., w rejonie 

Jednym z powodów, dla których 
powinniśmy chronić różnorodność 
gatunkową roślin jest to, że wiele 
z nich posiada właściwości lecznicze. 
Przyczyniając się do wymierania 
gatunków, tracimy potencjalnych 
sprzymierzeńców w walce 
z chorobami, czasami naprawdę 
poważnymi. Już w starożytności 
poznano właściwości lecznicze 
roślin. Warto przybliżyć ciekawą 
historię ziołolecznictwa, krótko 
opisać sposoby przygotowywania 
leków roślinnych i podać przykłady 
roślin, obok których przechodzimy 
obojętnie, nie zdając sobie sprawy 
z ich uzdrawiających właściwości.

Rośliny lecznicze
w służbie człowieka

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, JAROSŁAW PROĆKÓW
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Surowce z roślin leczniczych 
można zakupić w każdym sklepie zielarskim
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śródziemnomorskim, mnisi zakładali ogród-

ki przyklasztorne, w których uprawiali zioła. 

Własne ogrody posiadały też pierwsze apteki. 

Duży wkład w rozwój ziołolecznictwa wnie-

śli – ze względu na ówczesną rozległość swo-

jego państwa – Arabowie, którzy posiadali 

znaczny dostęp do roślin leczniczych. Zaję-

li się oni ich uprawą i rozprowadzaniem, po 

raz pierwszy wprowadzili też różne formy 

leków (np. syropy). W XVI w. pojawiły się 

pierwsze ogrody botaniczne, w których upra-

wiano również rośliny lecznicze. W tamtym 

okresie wydano pierwsze herbarze (zielniki-

encyklopedie), np. słynny „Herbarz Polski” 

autorstwa Marcina z Urzędowa. Do rozwoju 

ziołolecznictwa znacznie przyczyniły się wy-

prawy kupieckie, krucjaty i podróże morskie. 

Do Europy docierały w ten sposób rośliny 

z Afryki Zachodniej (kakaowiec, kawa arab-

ska) i Ameryki Środkowej (papryka, wanilia, 

tytoń, ziemniaki, czerwik kokainowy i inne). 

W XVIII w. Linneusz usystematyzował świat 

roślin w swoich słynnych dziełach: „Species 

plantarum” i „Systema Naturae”. Początki XIX 

w. przyniosły szybki rozwój chemii analitycz-

nej, która z prostego powodu przyczyniła się 

do szybkiego upadku ziołolecznictwa – lekar-

stwa oparte na chemii (jatrochemia) działają 

szybciej, skuteczniej i pomimo występowania 

wielu skutków ubocznych, wciąż uważane są 

one za lepsze lekarstwa w porównaniu z pre-

paratami bezpiecznymi, opartymi na składni-

kach roślinnych. Na świecie znanych jest oko-

ło 2500 gatunków roślin leczniczych, z czego 

w praktyce stosowanych jest około 200. 

Przygotowanie leku

Samodzielne przygotowanie leku z rośliny 

nie jest zadaniem prostym. Na początku należy 

prawidłowo rozpoznać roślinę, aby przypad-

kiem nie sporządzić surowca z innej, niewła-

ściwej, co w najlepszym przypadku skończy się 

brakiem reakcji, a w najgorszym – poważnym 

zatruciem. Przede wszystkim nie należy zbie-

rać roślin z miejsc silnie zanieczyszczonych, 

gdyż rośliny dobrze akumulują wiele ciężkich 

pierwiastków. Żeby uniknąć wbudowania ich 

we własny organizm, w poszukiwaniu surow-

ca warto udać się możliwie najdalej poza mia-

sto. Z danej rośliny właściwości lecznicze ma 

konkretny surowiec, dlatego warto wcześniej 

zorientować się, co dokładnie należy zebrać 

w terenie. Jeśli potrzebujemy liści szałwii, nie 

trzeba wyrywać całych roślin z korzeniami. 

To samo dotyczy owoców i nasion. Surowce 

lecznicze powinny być zbierane w odpowied-

nim okresie – kora i części podziemne wcze-

sną wiosną, liście przed zakwitnięciem rośliny, 

owoce – gdy są dobrze wykształcone i dojrzałe, 

a nasiona – zanim stracą kontakt z rośliną ma-

cierzystą. Ważne jest, żeby w czasie zbioru su-

rowiec był świeży i bez uszkodzeń, gdyż dzięki 

temu zachowuje najwyższe stężenie substancji 

aktywnych. Tak zebrane części rośliny można 

suszyć, najlepiej w przewiewnym miejscu. Źle 

wysuszone surowce należy od razu wyrzucić. 

Dobrze wysuszone zachowują przydatność od 

kilku tygodni do kilku lat, zależnie od rodzaju 

surowca i gatunku rośliny. Z takiego suszu wy-

konuje się napary (substrat zalewany wrzątkiem 

na 30 minut) lub wywary (substrat podgrze-

wa się aż do uzyskania temperatury wrzenia), 

rzadziej stosuje się inne sposoby. 

Na szczęście, gotowe surowce można zaku-

pić, nawet w niewielkich ilościach, w sklepach 

zielarskich. Kupuje się tyle ziół, ile potrzeba, 

zatem z reguły wydatek jest niewielki. Ziół nie 

warto kupować „na zapas”, ponieważ szybko 

tracą swoje właściwości lecznicze.

Zastosowanie

Niektóre gatunki roślin mają tylko jedno, 

określone działanie. Są również takie, któ-

re leczą wiele schorzeń, zależnie od rodzaju 

surowca i sposobu przyrządzenia leku. Nie-

które rośliny są opisywane jako panaceum 

na wszystkie choroby, co mija się z prawdą. 

Nie ma tu wystarczająco dużo miejsca, żeby 

przedstawić właściwości lecznicze wszyst-

kich gatunków roślin. Pełna lista surowców 

jest bardzo długa i aby ją szczegółowo po-

znać, należy sięgnąć do jednej z wielu ksią-

żek opublikowanych na ten temat. W tabeli 

1 przedstawiono wybrane dolegliwości i naj-

ważniejsze surowce roślinne i grzybowe, które 

można w ich przypadku stosować.

W przydomowych ogródkach można z po-

wodzeniem uprawiać część potrzebnych nam 

ziól. Niektóre z wyżej wymienionych gatunków 

są rzeczywiście egzotyczne, np. wroniawiec 

balsamowy Myroxylon balsamum, mandra-

gora lekarska Mandragora officinarum czy 

żeń-szeń właściwy Panax ginseng i wątpli-

we jest, żeby znalazły się w lokalnej uprawie. 

Ale rośliny przyprawowe, takie jak kolendra 

siewna Coriandrum sativum, mięta zielona 

Mentha spicata czy czosnek pospolity Allium 

sativum powinny się w nich znaleźć. Istnieje 

też duża grupa roślin, których działanie jest 

ogólnie znane, jak np. pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica, mniszek lekarski Taraxacum 

sp., czy dziurawiec zwyczajny Hypericum 

perforatum. Są one roślinami tak pospoli-

tymi, że aż zapomnianymi. Preparaty z nich 

mogą stanowić okazyjny dodatek do naszej 

diety, w celu zwiększania wydajności naszego 

organizmu, zapobiegania przeziębieniu czy 

wspomagania gojenia ran.

Owoc kolendry
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Terapie roślinne

Pisząc o roślinach leczniczych nie można 

nie wspomnieć o metodach leczenia surowcami 

roślinnymi. Gemmoterapia to sposób leczenia 

alkoholowymi i glicerynowymi maceratami 

z pąków liściowych. Szczególnie znane są me-

tody leczenia pąkami brzozy omszonej Betula 

pubescens (stosowanymi w zapaleniach zatok 

nosowych, tchawicy i oskrzeli) i pąkami koso-

drzewiny Pinus mugo (przy zwyrodnieniach 

stawów). Aromaterapia jest metodą polegają-

cą na inhalacjach i innych formach wykorzy-

stania olejków eterycznych roślin. Olejki te to 

dla organizmu ludzkiego trucizny, są jednak 

skutecznie neutralizowane i wydalane przez 

drogi moczowe. Olejki eteryczne uzyskiwane 

są z różnych roślin, ale najbogatsze są rodziny: 

sosnowate, cyprysowate, baldaszkowate, war-

gowe (jasnotowate). Do najbardziej znanych 

należą: olejek różany, rozmarynowy, z liści 

drzewa herbacianego i z neroli (kwiaty po-

marańczy gorzkiej). Ich działanie jest m.in. 

przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciw-

pasożytnicze, antygrzybicze, antydepresyjne 

i rozkurczowe. Floroterapią nazywa się le-

czenie wyciągami z kwiatów, np. grabu (ob-

niżające stan zmęczenia) i oliwki (w stanach 

wyczerpania fizycznego i psychicznego). Le-

czenie zapachami generalnie korzystnie wpły-

wa na stan psychiczny człowieka.

Jednak ze wszystkich sposobów lecze-

nia najbardziej znanym i rozpowszechnionym 

jest apiterapia. W jej przypadku surowców 

leczniczych jest sporo, gdyż są to substan-

cje pochodzenia roślinnego – miód (nek-

tar kwiatowy sklejony spadzią), kit pszczeli 

(tzw. propolis), pyłek i pierzga (pyłek kwia-

towy zakonserwowany miodem i woskiem), 

jak i zwierzęcego – mleczko pszczele, jad 

pszczeli i wosk. Wymienione substancje dzia-

łają wielokierunkowo, jednak z ważniejszych 

efektów ich stosowania warto wymienić ogólne 

wzmocnienie organizmu, korzystny wpływ 

na układ pokarmowy (m.in. ochrona wątro-

by), odtruwanie organizmu, poprawę nastroju 

oraz leczenie schorzeń zewnętrznych i we-

wnętrznych. Substancje pochodzenia pszcze-

lego zawierają dużo białek, aminokwasów, 

makro- i mikroelementów, a w przeciwień-

stwie do wielu chemicznych specyfików, są 

dobrze przyswajane przez organizm.

Tabela 1. Stosowanie ziół w wybranych dolegliwościach i chorobach

Dolegliwość Surowiec roślinny

osłabienie ziele jeżówki purpurow ej (Herba Echinaceae purpureae), napar z czerwonokrzewu afrykań-
skiego (rooibos), liście czepoty puszystej (Folium Uncariae tomentosae), sok z liści aloesu 
(alona), korzeń żeń-szenia (Radix Ginseng)

zapalenie bakteryjne cebula cebuli (Bulbus Allii cepae), szyszki chmielu (Strobulus lupuli), ekstrakt z pestek grejp-
fruta, drewno gwajakowe (Lignum Guaiaci), balsam peruwiański (Balsamum peruvianum), 
kora dębu (Cortex Quercus), liść podbiału (Folium Tussilaginis = Folium Farfarae), liść babki 
(Folium Plantaginis), bulwa zimowita (Bulbus Colchici), znamię kukurydzy (Stigma Maydis), 
cebula czosnku (Bulbus Allii sativi), kłącze tataraku (Rhizoma Calami), kłącze pięciornika 
(Rhizoma Tormentillae)

zapalenie wirusowe wata bawełniana (Gossypium depuratum)

rany, zakażenia liść szałwi lekarskiej (Folium Salviae officinalis), liść podbiału (Folium Farfarae), liść babki 
(Folium Plantaginis), korzeń wilżyny ciernistej (Radix Ononidis), liść prawoślazu (Folium 
Althaeae), siemię lniane (Semen Lini), szyszki chmielu (Strobulus Lupuli)

ból, zapalenie żołądka bulwa zimowita (Bulbus Colchici), koszyczek rumianku (Anthodium Chamomillae), kora 
wierzby (Cortex Salicis), korzeń mandragory (Radix Mandragorae)

zapalenie grzybicze kora brzozy (Cortex Betulae)

kaszel liść bluszczu (Folium Hederae), liść prawoślazu (Folium Althaeae), korzeń prawoślazu (Radix 
Althaeae), kłącze kosaćca (Rhizoma Iridis), cebula cebuli (Bulbus Allii cepae), balsam peru-
wiański (Balsamum peruvianum), cebula czosnku (Bulbus Allii sativi), owoc anyżku (Fructus 
Anisi), makówki maku (Capita Papaveris)

gorączka kora wierzby (Cortex Salicis), kora chinowa (Cortex Cinchonae)

wyziębienie kamfora z kamforowca (Camphora innamonum), żywica sosnowa (Balsamum Pini), siemię 
lniane (Semen Lini), balsam peruwiański (Balsamum peruvianum)

biegunka kłącze rdestu wężownika (Rhizoma Bistortae), korzeń rzewienia palczastego (Radix Rhei), 
kora dębu (Cortex Quercus), kora wierzby (Cortex Salici)

zapalenie śluzówki plecha płucnicy islandzkiej (Lichen islandicus)

zaparcia kora kruszyny (Cortex Frangulae), liście i strąki senesu (Folium et Fructus Sennae), nasiona 
rącznika pospolitego (Semen Ricini), plecha morszczynu (Fucus vesiculosus), nasiona babki 
płesznik (Semen Psylli)

zaburzenia układu 
moczowego

ziele pokrzywy (Herba Urticae), liść brzozy (Folium Betulae), kłącze kosaćca (Rhizoma Iri-
dis), kłącze perzu (Rhizoma Agropyri), znamię kukurydzy (Stigma Maydis), cebula czosnku 
(Bulbus Allii sativi), korzeń mniszka lekarskiego (Radix Taraxaci), zarodniki widłaka goździ-
stego (Sporae Lycopodii)

pasożyty, robaki liść piołunu (Folium Absinthii), kora granatowca (Cortex Granati), szczyt pędu cisa (Summitas 
Taxi)

nowotwory napar z czerwonokrzewu afrykańskiego (rooibos), szczyt pędu cisa (Summitas Taxi)

zapalenie dróg 
oddechowych

sok z liści aloesu (alona), cebula cebuli (Bulbus Allii cepae), liść szałwi lekarskiej (Folium 
Salviae officinalis)

cukrzyca korzeń żeń-szenia (Radix Ginseng), znamię kukurydzy (Stigma Maydis)

zapalenia skóry kora dębu (Corex Quercus), korzeń mniszka lekarskiego (Radix Taraxaci)

reumatyzm znamię kukurydzy (Stigma Maydis)

miażdżyca liść miłorzębu (Folium Gingko), cebula czosnku (Bulbus Allii sativi), nasiona wiesiołka (Semen 
Oenotherae)

nadciśnienie nasiona wiesiołka (Semen Oenotherae)

zaburzenia trawienia kłącze kurkumy (Rhizoma Curcumae), kłącze tataraku (Rhizoma Calami), korzeń berberysu 
(Radix Berberidis), korzeń mniszka lekarskiego (Radix Taraxaci), korzeń arcydzięgla lekar-
skiego (Radix Archangelicae), korzeń goryczki (Radix Gentianae), korzeń lubczyka (Radix 
Levistici), owoc kopru ogrodowego (Fructus Anethi), owoc kolendry (Fructus Coriandri), 
owoc kminku (Fructus Carvi), owoc anyżku (Fructus Anisi), kłącze paprotki zwyczajnej 
(Rhizoma Polypodii)

ospałość korzeń mniszka lekarskiego (Rhizoma Taraxaci), zarodki koli (Embryo Colae), korzeń man-
dragory (Radix Mandragorae)

wypadanie włosów 
i osłabienie paznokci

ziele skrzypu (Herba Equiseti), ziele pokrzywy (Herba Urticae), ziemia okrzemkowa (Terra 
silicea)

szkorbut owocnia cytryny (Exocarpium Citri)

krwotok kłącze pięciornika kurze ziele (Rhizoma Tormentillae), żywica gwajakowa (Resina Guajaci), 
sporysz buławinki czerwonej (Secale cornutum)

zaburzenia 
miesiączkowania

kora kaliny koralowej (Cortex Viburni opuli)

nadpobudliwość sporysz buławinki czerwonej (Secale cornutum), makówki maku (Capita Papaveris), korzeń 
kozłka (Radix Valerianae), szyszki chmielu (Strobulus Lupuli), ziele dziurawca (Herba Hype-
rici), owoc pieprzu czarnego (Fructus Piperis)

uzależnienia skórka korzenia ibogi (Tabernanthe Radicis Cortex)

zaburzenia układu 
krążenia

liście naparstnicy purpurowej (Folium Digitalis purpureae), cebula urginii morskiej (Bulbus 
Urginiae maritimae), kłącze ciemiężycy (Rhizoma Veratri)

depresja liść miłorzębu (Folium Ginkgo), ziele dziurawca (Herba Hyperici)
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Homeopatia –
powrót ziołolecznictwa?

Wymieniona nazwa, z pewnością do-

brze znana, kojarzona jest z tzw. „lekami 

homeopatycznymi”. Jednak niewiele osób 

posiada szczegółową wiedzę o tej dziedzinie 

medycyny, określanej też mianem niekon-

wencjonalnej. Czym zatem jest homeopatia? 

Jej prekursorem był niemiecki lekarz Frie-

drich Christian Hahnemann (1755–1843). 

Jest to metoda leczenia polegająca na poda-

waniu małych dawek leków, wywołujących 

objawy danej choroby. Na przykład na ma-

larię, objawiającą się dreszczami, stosuje 

się chininę, która w dużych dawkach rów-

nież powoduje dreszcze. Podawane leki są 

bardzo mocno rozcieńczone w alkoholu lub 

roztworze wodnym cukru. W Polsce stosu-

je się oznaczenie D – dziesiętne, w niektó-

rych państwach C – setne (np. we Francji). 

Rozcieńczenie 1 części substancji czynnej 

w 9 częściach wody oznacza się jako D1. 

Jedna część D1 rozcieńczona 9 częściami 

wody daje D2 (czyli C1) itd. Często leki 

homeopatyczne, oprócz tego że zawiera-

ją różne komponenty, mogą być złożone 

z tych samych składników o kilku różnych 

rozcieńczeniach, np. D4+D8+D30. Jedną 

z podstawowych zasad homeopatii jest to, 

że im lek jest bardziej rozcieńczony, tym 

skuteczniejsze i silniejsze jest jego dzia-

łanie, gdyż – jak tłumaczy się to zjawisko 

– substancja czynna efektywniej wnika do 

tkanek. Grono zwolenników homeopatii jest 

tak samo liczne jak jej przeciwników. Dla-

czego bowiem nie można poddać w wąt-

pliwość skuteczności substancji w rozcień-

czeniu C200 (jednej cząsteczki substancji 

przypadającej na 10 400 cząsteczek wody!) 

i nie potraktować jej jako placebo, oszu-

stwo? Pierwsze apteki homeopatyczne po-

wstawały już w XIX w. (w Polsce w 1894 r.). 

Obecna farmakopea (spis leków) homeopa-

tyczna liczy 2 500 leków, z czego 500–600 

jest w regularnym użyciu. Takie leki stosu-

je się głównie w chorobach przewlekłych, 

dermatologicznych i cywilizacyjnych, np. 

w alergiach. W Polsce homeopatia wciąż 

nie jest zbyt popularna, jednak w krajach 

Europy Zachodniej jest stosowana z po-

wodzeniem.

Jaki jest związek homeopatii z ziołolecznic-

twem? Otóż lekarstwa homeopatyczne składają 

się aż w 85% ze składników roślinnych. Biorąc 

pod uwagę postępującą chemizację leków, jest 

to dość wyraźny zwrot w kierunku tradycyj-

nego leczenia surowcami roślinnymi.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, 

DR JAROSŁAW PROĆKÓW
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Czy można mierzyć mętną ideę?

Nowy paradygmat rozwoju określanego 

jako niekonwencjonalny czy alternatywny, 

jest urzeczywistniany w ostatnich latach pod 

nazwami zrównoważonego, trwałego, sa-
mopodtrzymującego się rozwoju czy ekoro-
zwoju. Paradygmat ten przestał być już tylko 

ogólną, często niezrozumiałą i mętną ideą, 

której istotą jest sprawiedliwość międzypo-

koleniowa w dostępie do różnych środowisk, 

np. przyrodniczego, kulturowego, ekonomicz-

nego itp. Koncepcja ta jest współcześnie ka-

tegorią w dużym stopniu operacyjną, o ro-

snącej konkretności na różnych poziomach 

zarządzania.

Konkretyzacja i pomiar rozwoju to poję-

cia ściśle ze sobą powiązane. Podstawą meto-

dologiczną tworzenia zestawów wskaźników 

dla nowego paradygmatu rozwoju jest właśnie 

różnego typu operacjonalizacja, dokonywana 

dla potrzeb monitorowania realizacji wie-
lu dokumentów planistycznych (strategii, 

programów, polityk itp.), opracowywanych 

na poziomie lokalnym, regionalnym i kra-

jowym, poprzez określenie dla każdego po-

ziomu uzgodnionego i dobrze określonego 

zestawu mierników. 

Jakie cechy i zasady rozwoju chcemy 
mierzyć?

Określenie wyzwań, jakie stoją przed pol-

ską statystyką w związku z koniecznością lep-

szego zdiagnozowania postępów w realiza-

cji koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie 

jest możliwe bez precyzyjnej odpowiedzi na 

podstawowe pytania: 

– co chcemy mierzyć – jakie elementy 
(cechy, zasady itp.) tej koncepcji rozwoju 
zamierzamy mierzyć? 

– na jakim poziomie zarządzania (kra-
jowym, regionalnym, lokalnym czy organi-
zacji gospodarczej, społecznej itp.)? 

Odpowiedź na te pytania pozwoli ocenić, 

na ile statystyka może pomóc w tworzeniu spój-

nego systemu monitoringu tych postępów (lub 

regresu). Pytania te wskazują też na fundamen-

ty tego monitoringu. Tworzy je konkretyzacja 

przedmiotu oceny określonych koncepcji roz-

woju, a odbywa się przez identyfikację:

– cech rozwoju: trwałości, zrównowa-

żoności i samopodtrzymywania,

– zasad rozwoju, stanowiących „filtr” 

podstawowy dla selekcji wskaźników,

– celów (jako pozytywnych stanów do-

celowych rozwoju) i ładów (społecznego, 

ekonomicznego i środowiskowego, w tym 

przestrzennego).

W trzech kolejnych numerach „Zielonej Planety” postaram się zbliżyć do wyjaśnienia trzech kluczowych kwestii 
związanych z pomiarem nowego paradygmatu rozwoju przez próbę odpowiedzi na następujące pytania. W części 
pierwszej: Czy rzeczywiście wiemy co chcemy mierzyć? Jakie cechy pomiarowe ma nowy paradygmat? W części 
drugiej: Dlaczego w analizie wskaźnikowej określenie sekwencji przyczynowo-skutkowej jest tak ważne? Czy moż-
na ją wykorzystać praktycznie w monitoringu strategii rozwoju gmin, powiatów i województw? W części trzeciej: 
Czy istnieją już bazy wskaźników zrównoważonego rozwoju gotowe do wykorzystania przez jednostki samorządu 
terytorialnego i organizacje pozarządowe? Jaki jest do nich dostęp?

TADEUSZ BORYS

W S K A Ź N I K I
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
– efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju

Cz. 1. Co chcemy mierzyć?

Ryc. 1. Pomiar cech i zasad rozwoju

Wskaźniki
realizacji cech rozwoju

Wskaźniki
realizacji cech rozwoju

Wskaźniki
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Przyjrzyjmy się bliżej dwóm pierwszym 

sposobom konkretyzacji nowego paradygma-

tu rozwoju (ryc. 1). 

Konkretyzacja nowego paradygma-

tu rozwoju przez CECHY ZMIAN ROZ-

WOJOWYCH wyróżnia trzy kluczowe ce-
chy: samopodtrzymywania (sustensywno-

ści – sustaina bility), trwałości (durability) 

i zrównoważenia/równoważnia (balance). 

Z pewnością cecha samopodtrzymywania 

ma tu fundamentalne znaczenie, choć też 

i bardzo ogólny sens – co jest dla wielu bada-

czy uzasadnieniem do krytyki tej koncepcji. 

Uwzględniająca tę cechę koncepcja rozwo-
ju samopodtrzymującego (sustensywnego 

– Sustainable Development) wyznacza po-

czątek tworzenia się zrębów teoretycznych 

i implementacyjnych nowego, niekonwen-

cjonalnego paradygmatu rozwoju (ryc. 2). 

W Polsce rozwój samopodtrzymujący 

jest często utożsamiany z rozwojem zrów-

noważonym. Nie analizując zasadności tego 

utożsamiania, spróbujmy dla ilustracji do-

konać uproszczonej identyfikacji kolejnych 

etapów konkretyzacji istoty nowego para-

dygmatu rozwoju. 

W praktyce tworzenia zbiorów wskaźników 

zasady rozwoju stanowią główny sprawdzian 

prawidłowości selekcji wskaźników – czy de-

klaracja realizacji koncepcji rozwoju zawarta 

w celach polityk (strategii, programów itp.) 

jest zgodna z istotą tej koncepcji. Wyjaśnia-

ją zatem dość ogólne, choć intuicyjnie zro-

zumiałe cechy: podtrzymywania, trwałości 

rozwoju, równoważenia rozwoju.

1. Cecha podtrzymywania – lub samo-

podtrzymywania „czegoś” w rozwoju, a kon-

kretniej – podtrzymywania sprawiedliwości 

w dostępie do środowiska (w wersji między-

pokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej). Przyj-

mując ogólną definicję rozwoju jako procesu 

zmian ocenianych pozytywnie z punktu wi-

dzenia określonego systemu wartości, możli-

we staje się pierwsze przybliżenie koncepcji 

Sustainable Development. Chodzi tu o taki 

proces zmian, który ma mieć cechę samopod-

trzymywania, ocenianą pozytywnie z punktu 

widzenia co najmniej antropocentrycznego 

systemu wartości, czyli systemu wychodzą-

cego poza egoizm egocentryzmu. Co należy 

podtrzymywać i w jakim sensie zmiany te 

oceniane są pozytywnie? – to ważne pytanie, 

na które odpowiada pierwsza historyczna już 

definicja Sustainable Development, sformu-

łowana przez Komisję Brundtland i przedsta-

wiona w pracy „Our Common Future” (United 

Nation, Nowy Jork 1987 – raport Komisji dla 

Światowej Konferencji ds. Środowiska i Roz-

woju WCED). Realizacja tej cechy ma spra-

wić, że wszystkie przyszłe pokolenia mają 
prawo żyć i korzystać ze wszystkich sobie 
znanych walorów środowiska, tak samo 
jak ty, albo jeszcze lepiej. W tej intencjo-

nalnej – pochodzącej z poprzedniego wieku 

– definicji widać wyraźnie pewne zawężenie 

sustainability do podtrzymywania dostępu do 

środowiska przyrodniczego. Z biegiem czasu 

interpretacja sustainability została istotnie 

rozszerzona także na inne środowiska – ludz-

kie, kulturowe itp. – ale nadal to dość wąskie 

rozumienie rozwoju samopodtrzymującego 

(suspensywnego) jest w obiegu nie tylko w ję-

zyku potocznym, ale także naukowym. To 

wąskie rozumienie sustainability (ogranicza-

ne do ochrony środowiska przyrodniczego) 

wygenerowało także w dużym stopniu kate-

gorię ekorozwoju (ryc. 2), a także nasilenie 

ataków na tę historyczną koncepcję, m.in. ze 

względu na jej ogólnikowość czy tworzenie 

barier dla rozwoju gospodarczego itp. Współ-

cześnie, wykorzystując rozszerzoną wersję 

„samopodtrzymywania”, można istotę Susta-

inable Development sformułować następują-

co: to taki proces zmian (rozwój), który pod-

trzymuje możliwości (umożliwia) zaspokoje-

nia potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. 

A zatem, chodzi tu o samopodtrzymywanie 

szeroko/holistycznie rozumianej jakości ży-
cia jako celu nadrzędnego rozwoju.

2. Cecha trwałości rozwoju – koncepcja 

trwałego rozwoju – jako odpowiednik du-

rable development – opiera się na zasadach 

trwałości, które mają podstawowe znaczenie 

dla wyjaśnienia istoty także innych rodzajów 

konwencjonalnego i niekonwencjonalnego roz-

woju. W kontekście zasad trwałości jest to 

kategoria szersza niż rozwój zrównoważony. 

Można przyjąć, że jest to rozwój, który ma 

cechę trwałości. Poszczególnym wariantom 

cechy trwałość (durability) przyporządkowa-

ny jest więc określony poziom pola etycznego 

(od egocentryzmu do biocentryzmu) i okre-

ślony wariant koncepcji trwałego rozwoju 

(rozwój o słabej trwałości, o wrażliwej trwa-

łości, o silnej trwałości i trwałości restrykcyj-

nej). Zasady trwałości odzwierciedlają różny 

poziom ekonomicznego, ekologicznego lub 

też czysto etycznego odniesienia. Odzwier-

ciedlają one też istniejący konflikt między 

konserwatywnym podejściem do środowiska 

i ekspansywnymi, w stosunku do zasobów 

środowiska, formami gospodarowania. Poję-

cie trwałości jest więc stopniowane według 

„surowości” czy restrykcyjności zasady za-

chowania kapitału naturalnego i odzwiercie-

dla przejście od założenia doskonałej substy-

tucji kapitałów (zasada pierwsza) przez ich 

komplementarność (zasada druga i trzecia) 

do dominacji ważności kapitału naturalnego 

(zasada czwarta). 

Nowy paradygmat rozwoju
(NPR)

Rozwój trwały
(Durable Development)

Rozwój zrównoważony
(Balanced Development) –
reprezentant prawny NPR

Ekorozwój
(Ecodevelopment)

Rozwój
samopodtrzymujący

(Sustainable Development)
1987 rok

Ciągłe tworzenie i wzbogacanie nowego paradygmatu rozwoju

Ryc. 2.  Koncepcje wzbogacające nowy paradygmat rozwoju
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Uwaga 1
Należy zwrócić uwagę Czytelnika na POD-

STAWOWĄ TRUDNOŚĆ w zrozumieniu 

tej koncepcji, bowiem w wielu dokumen-

tach strategicznych często używa się po-

jęcia: rozwój trwały i zrównoważony. 
Tymczasem rozwój trwały nie musi być 

zawsze zrównoważony.

Dzieje się tak wtedy, gdy rozwój jest 

słabo trwały (realizujący „słabą” zasadę 
trwałości lub inaczej mówiąc, zakładający 

doskonałą substytucję kapitałów), co oznacza 

zachowanie wielkości kapitału bez względu 

na jego strukturę, na którą składają się kapi-

tał przyrodniczy, kapitał wytworzony przez 

człowieka (antropogeniczny – ekonomiczny 

i kulturowy) i kapitał ludzki. Zakłada się, że 

różne rodzaje kapitału są doskonałymi sub-

stytutami, przynajmniej w granicach wy-

znaczonych bieżącym poziomem działal-

ności gospodarczej i istniejącymi w danym 

momencie zasobami. 

W praktyce oznacza to, że np. degrada-
cja ekologiczna jeziora może być zrekom-
pensowana budową basenu – byle suma 
się zgadzała! 

Jest to podejście typowo technokratyczne 
(egocentryczne), będące kontynuacją tradycyj-

nej ekonomii dobrobytu, uzupełnionej czynni-

kami, które w pewnym zakresie uwzględniają 

najbardziej oczywiste wymagania związane 

z bezpiecznym użytkowaniem zasobów śro-

dowiska (w tym wymogi wyceny dóbr i usług 

środowiska). Rozwój respektujący tę zasadę 

jest więc rozwojem typowo konwencjonal-
nym i w sensie słabej zasady trwałości, roz-

wój trwały nie może być utożsamiany z roz-
wojem samopodtrzymującym, rozwojem 
zrównoważonym i ekorozwojem!

Na drugim końcu skali trwałości rozwoju 

znajduje się restrykcyjna (bardzo silna) za-
sada trwałości, która zakazuje uszczuplania 

któregokolwiek z zasobów. Ona też zasługuje 

na szczególną uwagę !!! Zgodnie z tą zasa-

dą zasoby nieodnawialne nie mogłyby być 

w ogóle eksploatowane. W wypadku zaso-

bów odnawialnych dopuszczalne jest zuży-

cie tylko tej części, która jest jego rocznym 

przyrostem, a więc nie umniejszy kapitału 

i nie wpłynie na zdolność zasobu do odna-

wiania się w kolejnych okresach. Koncepcja 

ta wywodzi się z wiedzy ekologicznej o eko-

systemach naturalnych i kładzie nacisk na 

zastosowanie zasady konserwacji przyrody 

we wszystkich możliwych obszarach funk-

cjonowania człowieka.

Uwaga 2
Czwarta zasada, oparta w dużym stopniu na 

biocentrycznym systemie wartości, ukazuje 

silne związki rozwoju trwałego z koncepcją 

ekorozwoju. Jest to więc rozwój eksponu-

jący ochronę kapitału naturalnego kosz-

tem kapitału antropogenicznego, a zatem 

rozwój w zamierzeniu niezrównoważony! 

Realizacja tej koncepcji rozwoju widoczna 

jest na obszarach cennych przyrodniczo, 

np. na terenach parków narodowych. 

3. Cecha równoważenia rozwoju – trze-

cia cecha zmian rozwojowych określająca 

istotę koncepcji zrównoważonego rozwo-

ju. I w tym przypadku można na podstawie 

ogólnej definicji rozwoju przyjąć, że rozwój 
zrównoważony to taki proces zmian (roz-

wój), który realizuje cechę zrównoważenia 

ocenianą pozytywnie z punktu widzenia 

co najmniej antropocentrycznego systemu 

wartości lub – krócej, choć mniej precy-

zyjnie –rozwój, który ma cechę zrównowa-

żenia. Cecha zrównoważenia ma już wiele 

sektorowych konkretyzacji, m.in. w takich 

pojęciach jak zrównoważony transport (Pol-

lution... 1996), zrównoważona gospodarka 

leśna, zrównoważona logistyka, zrównowa-

żona turystyka, zrównoważona konsumpcja 

i produkcja (Michaliszyn, Janikowski 1997; 

Borys 2008) czy zrównoważona gospodarka 

energetyczna. 

Rozwój zrównoważony jest swoistym re-
prezentantem prawnym nowego paradyg-
matu rozwoju. Występuje on zarówno w za-
pisach Konstytucji (art. 5), jak i w innych 
ustawach (m.in. w ustawie Prawo ochrony 
środowiska).

Ze swej istoty koncepcja ta wprowadza rów-

nowagę w poszanowaniu nie tylko środowiska 

przyrodniczego, ale także środowiska antropo-

genicznego (w tym ekonomicznego) i ludzkiego. 

Jak widać definicja ta łączy szeroko rozumianą 

cechę sustainability z pojęciem ładu zintegro-

wanego będącego istotą cechy balance.

Szczególne znaczenie dla prawidłowe-

go działania „filtru” selekcji wskaźników 

należy przypisać zbiorom zasad przyjętych 

w Światowej Karcie Przyrody (5 zasad), Kar-

cie Ziemi (Deklaracji z Rio – 27 zasad), Unii 

Europejskiej (7 głównych zasad), II polityce 

ekologicznej państwa (12 zasad) oraz Dekla-

racji Johannesburskiej. 

Analiza porównawcza tych zbiorów za-

sad daje duże możliwości integracji ich treści 

i nazw. Ilustruje to tabela 1.

Jest oczywiste, że każdy z tych „filarów” 

można rozpisać na zasady bardziej szczegó-

łowe. Na przykład, do najważniejszych zasad 

tworzenia ładu środowiskowego zalicza się 

w Unii Europejskiej dwie zasady-filary:

Tabela 1.  Zasady rozwoju według cech podtrzymywania, trwałości i zrównoważenia 
jako „filtr” selekcji wskaźników

Zasady (filary)
podtrzymywania

Zasady (filary)
trwałości

Zasady (filary)
równoważenia

1)  podtrzymywanie sprawiedli-
wości (podtrzymywanie 
równości pokoleniowej 
w wersji wewnątrzpokolenio-
wej i międzypokoleniowej)

2)  nieprzekraczanie granic 
poprzez podtrzymywanie 
(ochronę, zachowanie) 
wydolności/pojemności 
środowiskowej

1)  trwałość „wrażliwa” 
(umiarkowana zasada 
trwałości – ograniczonej 
substytucji kapitałów)

2)  trwałość „silna” (mocna 
zasada trwałości – komple-
mentarności kapitałów), 
zasada przyjęta przez Unię 
Europejską

1)  integralność ładów poprzez 
zrównoważoną ochronę:
–  kapitału przyrodniczego 

(środowiska),
    –  kapitału społecznego (w tym 

ludzkiego)
    –  kapitału antropogenicznego 

(wytworzonego przez 
człowieka, a zwłaszcza 
kapitału kulturowego)

2) subsydiarność

3)  zrównoważona partycypacja, 
w tym partnerstwo międzysek-
torowe

Rozwój samopodtrzymujący
Substainable Development

Rozwój trwały
Durable Development

Rozwój zrównoważony
Balanced Development
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– równy – w sensie międzypokoleniowym 

i wewnątrzpokoleniowym – dostęp do środo-

wiska przyrodniczego,

– nieprzekraczanie wydolności środo-

wiska,

a także:

– przezorność i prewencję,

– klauzule zabezpieczające,

– stosowanie najlepszych dostępnych 

technik – BAT,

– współpracę międzynarodową, zwłasz-

cza w kontekście transgranicznym.

Co jeszcze chcemy mierzyć – 
benchmarkingowe układy odniesienia 
dla wskaźników

Kolejne poziomy konkretyzacji koncepcji 

rozwoju zrównoważonego, które mogą być pod-

dane pomiarowi wskaźników, mają wyraźnie 

charakter benchmarkingowy. Dotyczy to za-

równo kategorii ładu, jak i celu rozwoju. 

Ład zintegrowany to jeden ze sposobów 

wyrażania wzorców rozwoju zrównoważonego 

przy użyciu narzędzi benchmarkingu. Uka-

zuje on bardzo klarownie ciąg kolejnych kon-

kretyzacji – od cechy zrównoważenia, przez 

zasady tego rozwoju i ich rozszyfrowanie na 

poziomie poszczególnych ładów, po kolejny 

układ benchmarkingowy – cele rozwoju. Ciąg 

ten ilustruje rysunek 3.

Według J. Kołodziejskiego, jako nadrzęd-

ny cel kształtowania ładu zintegrowanego 

w „uwarunkowaniach wynikających z pod-

stawowych cech i trwałych trendów rozwo-

ju i przestrzennego zagospodarowania kraju, 

a także z przewidywanych warunków przy-

szłego rozwoju, przyjmuje się równoważe-

nie i harmonizację przemian strukturalnych, 

prowadzących do stopniowego zmniejszenia 

i eliminacji ukształtowanych dotychczas dys-

proporcji i deformacji, kształtowanie ukła-

dów minimalizujących konflikty funkcjo-

nalne, ekologiczne i społeczne, tworzenie 

układów, które zapewniają coraz wyższą 

jakość życia oraz efektywność gospodaro-

wania” (Kołodziejski 1994). 

Ład zintegrowany w największym skrócie 

oznacza spójne (niesprzeczne), jednoczesne 

tworzenie następujących ładów – społecznego, 

ekonomicznego i środowiskowego, w oparciu 

o co najmniej umiarkowany antropocentryzm. 

W praktyce planowania strategicznego wy-

odrębnia się, w zależności od poziomu za-

rządzania, wymienione trzy łady, albo czte-

ry – przez wyodrębnienie ładu instytucjonal-

no-politycznego z ładu społecznego lub ładu 

przestrzennego z ładu środowiskowego, bądź 

pięć, gdy stosujemy najbardziej rozwiniętą 

formę ładu zintegrowanego, tzn.

ład zintegrowany = 

ład instytucjonalno-polityczny + 

ład społeczny + ład ekonomiczny + 

ład środowiskowy + ład przestrzenny

Integralność ładów realizuje się poprzez 

zrównoważoną ochronę kapitału (środowi-

ska) przyrodniczego, kapitału społecznego 

i ludzkiego oraz kapitału antropogenicznego 

(wytworzonego przez człowieka, a zwłaszcza 

kapitału kulturowego i ekonomicznego). 

Strukturalną podstawę kształtowania 

ładu zintegrowanego tworzy system celów 
strategicznych o charakterze ekologicznym, 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

Dochodzenie do tych celów, jako pozytyw-

nych stanów docelowych w określonej per-

spektywie czasowej, rejestrują wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju – w tym przy-

padku interpretowane jako wskaźniki ładu 
zintegrowanego. 

Co decyduje o postępie w tworzeniu 
wskaźników zrównoważonego rozwoju?

Jak już wspomniano, warunkiem budo-

wy zbiorów wskaźników zrównoważonego 

rozwoju dla kraju, województw, powiatów 

i gmin jest konkretyzacja koncepcji zrów-

noważonego rozwoju – prawna i strategiczna 

– poprzez określenie cech, celów i zasad tej 

koncepcji. Zatem utworzenie wskaźnikowe-

go systemu monitorowania zrównoważonego 

rozwoju ma umożliwiać stworzenie najbar-

dziej jednoznacznej odpowiedzi na dwa za-

sadnicze pytania: 

– Co to znaczy w sensie wskaźniko-

wym zrównoważony rozwój kraju, woje-

wództwa itp.? 

– Jakie konkretne wskaźniki opisują ten 

proces i jego postępy w układzie przestrzen-

nym i czasowym?

Wskaźniki to podstawowe narzędzie mo-

nitoringu zrównoważonego rozwoju, odsła-

niające w sposób wymierny istotę tej koncep-

cji. Wśród licznych wymogów poprawności 
wskaźnika zrównoważonego rozwoju należy 

wyróżnić przede wszystkim:

– konieczność występowania związku 
merytorycznego z opisywanym zjawiskiem 

– np. poprzez odpowiedzi na pytania, czy rze-

czywiście określony wskaźnik wyraża istotę 

zrównoważonego rozwoju i jaki konkretny ład 

(np. środowiskowy) i dziedzinę (np. bezpie-

czeństwo ekologiczne) wskaźnik opisuje;

– poprawność formalną, ocenianą na pod-

stawie ogólnych zasad poprawności budowy 

wskaźnika.

Wszystkie wskaźniki, rekomendowane do 

systemu monitoringu zrównoważonego roz-

woju na różnych poziomach zarządzania, po-

winny być opisane według jednolitej „metry-

ki”, przedstawiającej w sposób wyczerpujący 

Rozwój zrównoważony

Ryc. 3. Cecha zrównoważenia, zasady, ład zintegrowany i cele zrównoważonego rozwoju

Cele rozwoju
zrównoważonego

Cecha
zrównoważenia

Zasady rozwoju 
zrównoważonego

Ład zintegrorwany
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podstawowe informacje o wskaźniku. Przy-

jęty w polskich badaniach układ informacji 

wykazuje pewne podobieństwa do schematu 

opisu przyjętego w standardach ONZ. Opis 

ten – konkretyzując dwa podstawowe wyżej 

wymienione wymogi poprawności – powi-

nien określać kolejno:

– ład, który jest kwantyfikowany wskaź-

nikowo oraz dziedzinę w ramach określo-

nego ładu;

– poziom zarządzania, którego wskaź-

nik dotyczy; 

– definicję wskaźnika z precyzyjnie okre-

ślonym parametrem mierzalnym; 

– przedział zmienności oraz wartość lub 

przedział wartości najkorzystniejszych; 

– cele powstania wskaźnika oraz jego 

miejsce w sekwencji przyczynowo-skutko-

wej wskaźników, a także powiązanie z in-

nymi wskaźnikami w tej sekwencji; 

– kontekst strategiczny wskaźnika, czy-

li jego odniesienie do strategicznych celów 

i zasad zrównoważonego rozwoju; 

– metodykę i możliwości obliczania (sza-

cowania) wskaźnika, a ponadto źródła infor-

macji (statystyczne i pozastatystyczne) ko-

nieczne do jego zastosowania. 

Jak system wartości wpływa na wybór 
wskaźników i na ich interpretację?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – to 

właśnie system wartości (system aksjologicz-

ny) przegląda się w cechach, zasadach, celach 

i interpretacji ładów oraz określa co to zna-

czy ład społeczny, środowiskowy/ekologiczny 

czy ekonomiczny. Interpretację tym kate-
goriom nadaje system wartości. Co inne-

go oznacza ład ekologiczny dla egocentryka 

czy technokraty, a co innego dla biocentry-

ka. Inne też zbiory wskaźników wykreują 

te osoby i inne będą im nadawać znaczenie 

oraz określać, jaki kierunek zmian wartości 

wskaźników jest pożądany (ryc. 4). 

W konkretyzacji kategorii rozwoju klu-

czową kwestią jest ukazanie wzajemnych rela-

cji różnych rodzajów rozwoju na tle systemu 
aksjologicznego (systemu wartości), wyraża-

nego poprzez zróżnicowaną szerokość pola 

etycznego generowaną przez egocentryzm, 

antropocentryzm itd. Dokonanie tego jest 

możliwe tylko wtedy, gdy poszczególnym 

poziomom systemu aksjologicznego uda się 

przyporządkować konkretne zasady rozwoju, 

wyrażające stopień realizacji cech rozwoju. 

Konkretyzacja paradygmatu poprzez cechy, 

zasady, a także przez cele i łady to też – jak 

to wcześniej podkreślono – formy KONKRE-

TYZACJI AKSJOLOGICZNEJ (jako forma 

zintegrowanej konkretyzacji paradygmatu). 

System wartości (POZIOM ETYKI I MO-

RALNOŚCI) wyrażony jest bowiem zarów-

no w ładach (ładzie społecznym, ładzie go-

spodarczym, ładzie środowiskowym, ładzie 

przestrzennym), jak i w zbiorach zasad oraz 

celów określających istotę tych ładów.

W ostatnich latach można zaobserwować 

postępy w konkretyzacji zrównoważonego 

rozwoju i stopniowe odchodzenie statysty-

ki od wąskiej interpretacji tej koncepcji na 

rzecz traktowania jej jako nowego paradyg-

matu rozwoju. Umożliwia to tworzenie sys-

temu monitoringu opartego na wskaźnikach 
zrównoważonego rozwoju jako na spójnym 
zestawie wskaźników ładu społecznego (w tym 

instytucjonalno-politycznego), ładu środowi-

skowego (w tym przestrzennego) i ładu eko-

nomicznego. 

Jednak tworzenie zbiorów wskaźników 
bez jasnej odpowiedzi na podstawowe py-
tanie „Jakie elementy (cechy, zasady, cele 
i łady) tej koncepcji zamierzamy mierzyć?” 
jest bardziej błądzeniem i nadużyciem na-
zwy ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY niż 

świadomym i odpowiedzialnym monito-
ringiem wprowadzania w życie nowego 
paradygmatu rozwoju.

Dlatego też odpowiedzi na to pytanie 

w pierwszej części tego artykułu poświęco-

no odpowiednio dużo uwagi.
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Istota rozwoju w różnych językach – języki konkretyzacji rozwoju

Ryc. 4. Sposoby konkretyzacji istoty rozwoju, jej pomiar w kontekście systemu wartości

CECHY np.

– trwałość

–  zrównoważenie

–  samopodtrzy-
mywanie

ZASADY np.

– trwałości

–  zrównoważenia
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mywania
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GATUNKI NATUROWE DOLNEGO ŚLĄSKA

MAREK STAJSZCZYK

Jeszcze 50 lat temu należał 
w Europie do gatunków rzadkich. 
Obecnie, dzięki ścisłej ochronie, 
ponownie gnieździ się w całej 
północnej części kontynentu, 
powrócił też, po latach nieobecności, 
do Europy Środkowej. 

MMimo odmiennego wyglądu dzioba 

i zwykle pionowo trzymanej szyi, nie-

łatwo go zidentyfikować. Wielkością i białym 

upierzeniem przypomina częstego u nas łabę-

dzia niemego. Dopiero gdy zauważymy różnicę 

w kształcie i ubarwieniu dzioba lub usłyszy-

my jego donośny, trąbiący głos, uświadomimy 

sobie, iż jest to inny gatunek łabędzia. Inten-

sywnie żółty kolor nasady dzioba, wnikający 

wyraźnym klinem w czarne obrzeże końca 

dzioba, to cecha diagnostyczna łabędzia krzy-

kliwego. Jego mniejszy kuzyn, pochodzący 

z eurazjatyckiej Arktyki łabędź czarnodzioby, 

posiada podobne ubarwienie dzioba, jednak 

żółta plama u jego nasady jest mniejsza i nie 

tworzy klina, lecz ma kształt owalny. 

Łabędź krzykliwy był prześladowany przez 

człowieka od niepamiętnych czasów. W śre-

dniowieczu i czasach nowożytnych ustąpił 

z wielu obszarów Europy. Jeszcze 100–200 

lat temu istniały izolowane stanowiska lęgowe 

w dorzeczu Dunaju, Dniestru i Dniepru (Bau-

er, Glutz von Blotzheim 1990; Lysenko 1991; 

Hadarics, Zalai 2008). Ostatnimi refugiami 

„krzykliwca” w Europie była Islandia, pół-

nocna Fennoskandia oraz skrajnie północna 

i wschodnia Rosja (Brazil 2003). Dowodem 

jego rozległego dawniej areału są stanowi-

ska lęgowe na północnych obrzeżach Morza 

Kaspijskiego (Dementev 1952, Brazil 2003). 

Okres tępienia tego gatunku zakończył się 

niedawno, np. na Morzu Kaspijskim załoga 

jednej łodzi chwytała do 300 pierzących się 

osobników dziennie (Dementev 1952). Z ko-

lei w Polsce i na Ukrainie jeszcze w okresie 

międzywojennym (1918–1939) łabędzie były 

uznane za ptaki łowne i w majestacie prawa 

odstrzeliwane przez myśliwych (Sokołowski 

1972, Lysenko 1991).

Łabędź krzykliwy
szczęś liwy  powrót
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Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
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WWielowiekowa eksterminacja łabędzia 

krzykliwego sprawiła, że po II wojnie 

światowej gniazdowało zaledwie około 50 par 

na skrajnej północy Fenoskandii oraz nieco 

liczniej na Islandii i w europejskiej części 

Rosji (Brazil 2003). Na wschód od Uralu 

(na Syberii) występował powszechniej, ale 

ze zmniejszającą się liczebnością ze względu 

na prześladowanie. Wyjątkiem było (i jest) 

dorzecze środkowego i dolnego Irtyszu oraz 

Obu, gdzie narody Ostiaków i Wogułów czczą 

łabędzia krzykliwego jako ptaka świętego. 

Jest on tam wyjątkowo liczny – Ravkin (1991) 

ocenił zachodniosyberyjską populację na szo-

kującą liczbę 316 tys. osobników, podczas 

gdy Krivenko w 1989 r. (Ravkin 1991) na 

„zaledwie” 52 tysiące.

W Europie, po II wojnie światowej, rządy 

Finlandii, Szwecji i Norwegii objęły go ochro-

ną prawną, a w trosce o zapewnienie spoko-

ju w miejscach gniazdowania zaangażowano 

nawet wojska ochrony pogranicza. Zadbano, 

by Lapończycy ze stadami reniferów nie tra-

towali gniazd i nie płoszyli łabędzi. Dzięki 

tym rygorom liczebność „krzykliwców” za-

częła systematycznie wzrastać. W połowie lat 

80. XX w. na obszarze Fennoskandii gniaz-

dowało co najmniej 1300 par, a w 1997 r. 

tylko w Szwecji gniazdowało prawie 2 800 

par (Brazil 2003). Ten spektakularny suk-

ces związany był z edukacją społeczeństw 

Finlandii, Szwecji i Norwegii o potrzebie 

ochrony łabędzi. Wielce zasłużony w popu-

laryzacji wiedzy o łabędziu krzykliwym jest 

Yrjo Kokko – Fin, który napisał dwie książ-

ki o tym gatunku. Finowie sięgnęli nawet do 

narodowego eposu Kalevala, aby uświadomić 

społeczeństwu, jak ważnym elementem jest 

łabędź krzykliwy w historii i tradycji narodu 

(Forsman 1990). Uważany jest on zresztą za 

narodowego ptaka Finlandii.

OOdbudowa populacji w Fennoskandii 

spowodowała, że łabędzie krzykliwe 

zaczęły kolonizować obszary znajdujące się 

na południe od subarktycznych stanowisk. 

W 1965 r. pierwsza para zagnieździła się na 

Litwie, od 1973 r. pojedyncze pary zaczęły 

gniazdować na Łotwie i w Polsce (para z gniaz-

dem na Bagnach Biebrzańskich), a od 1979 

w Estonii. Na przełomie XX i XXI w. w repu-

blikach nadbałtyckich gniazdowało już około 

200 par (Kurlavicius, Raudonikis 1999; Elts 

2003; Wieloch 2004). Od 1994 r. jest gatun-

kiem lęgowym na Łużycach we wschodniej 

części Niemiec, a po 2000 r. zagnieździł się 

w Holandii, Danii, na Białorusi oraz na po-

graniczu Słowacji i Węgier. Na zachodnich 

krańcach Europy łabędź krzykliwy w licz-

bie kilku par odbywa lęgi w Anglii i Szkocji, 

a od 1992 r. także w Irlandii (Brazil 2003). 

Osobniki pochodzące z niewoli i przystępu-

jące na wolności do lęgów notowano w An-

glii, Belgii i północnych Niemczech (Brazil 

2003). Mimo wzrostu liczebności jest trak-

towany przez władze Unii Europejskiej jako 

gatunek elitarny, wpisany do załącznika nr 

1 Dyrektywy Ptasiej grupującej najcenniej-

sze ptaki na naszym kontynencie. 

ŁŁabędź krzykliwy na ziemiach polskich 

był w okresie średniowiecza prawdopo-

dobnie gatunkiem lęgowym, jednak prześla-

dowanie usunęło go z dorzecza Odry i Wisły 

(Bauer, Glutz 1990). Za to regularnie poja-

wiał się podczas wiosennej i jesiennej migra-

cji, zwłaszcza na północy kraju, np. na jez. 

Łebsko w latach 30. XX w. notowano do 800 

osobników, a w 1997 r. na rozlewiskach Warty 

k. Słońska prawie 2000 osobników (Tomia-

łojć, Stawarczyk 2003). Natomiast w dolinie 

Baryczy notowano do ponad 200 osobników 

(B. Orłowska – inf. ust.). Ostatnio coraz czę-

ściej migruje nad południową Polską, np. od 

lat 90. XX w. na stawach w rejonie Jelcza-La-

skowic zarejestrowano co najmniej 12 stwier-

dzeń do 7 osobników w stadzie (Stajszczyk 

2002, M. Stajszczyk – obserwacje niepubli-

kowane). Zimujące osobniki notowano nawet 

na Zbiorniku Myczkowskim w Bieszczadach 

(Tomiałojć, Stawarczyk 2003). 

Ekspansja populacji skandynawskiej do-

prowadziła do powrotu „krzykliwca” na te-

rytorium Polski. Po pierwszym pewnym lęgu 

pary nad Biebrzą w 1973 r., nastąpiły kolejne: 

na przełomie lat 70. i 80. XX w. nad Odrą k. 

Ścinawy oraz od około 1985 r. nad Narwią 

k. Ostrołęki. Obecnie w kraju gniazduje co 

najmniej 50 par, przy czym najliczniej na Dol-

nym Śląsku – ponad 15 par, głównie w doli-

nie Baryczy, dolinie Odry między Ścinawą 

a Głogowem i na Stawach Przemkowskich 

(Tomiałojć, Stawarczyk 2003, M. Wieloch 

– inf. ustna). 

Łabędź krzykliwy przestał być rzad-

kością. Niektóre osobniki zatracają bojaźń 

przed człowiekiem i coraz częściej pojawia-

ją się nawet na miejskich odcinkach rzek. 

W styczniu 2010 r. jeden osobnik pojawił się 

po raz pierwszy na Odrze w moim rodzin-

nym Brzegu. Przebywał razem z łabędziami 

niemymi. Jednak w odróżnieniu od swoich 

kuzynów, nie korzystał z pieczywa rzucanego 

przez ludzi, za to chętnie zjadał wyciąganą 

spod wody, coraz liczniej rosnącą w Odrze, 

rdestnicę. Silny nocny mróz nie robił na nim 

większego wrażenia i każdego ranka pływał 

pełen wigoru. Odleciał w lutym, kiedy ze-

lżały mrozy. 

MGR MAREK STAJSZCZYK
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W W piątek 2 lipca 2010 r. zmarł Artur Tabor, należący do europej-

skiej elity fotografików przyrody. Odszedł do domu Pana z dala 

od Polski, aż na ziemi Buriatów, w północnej części Mongolii.

Artura poznałem osobiście pod koniec czerwca 2010 r. na war-

szawskim Okęciu. Ruszaliśmy na wyprawę mającą na celu eksplora-

cję przyrodniczą terenów pomiędzy Syberią a Pustynią Gobi. Wcze-

śniej był mi znany z relacji kolegów ornitologów oraz z albumów 

ukazujących piękno polskiej przyrody. Widziałem w Nim człowieka 

o wyjątkowym darze poznawania tajemnic dzikiego życia. Pierwsze 

dni w Mongolii szybko potwierdziły, iż posiada On zarówno zmysł 

obserwacji przyrody, jak i talent do utrwalania ulotnych zdarzeń 

składających się na ludzkie życie. Dokumentowanie scen związa-

nych z człowiekiem i otaczającą go dziką przyrodą było dopełnie-

niem Jego przyrodniczej pasji. 

Fascynację przyrodą zaszczepił Artur młodszemu bratu Jackowi, 

w towarzystwie którego odbywał, od czasów szkoły podstawowej, 

regularne wyprawy po lasach, łąkach i polach oraz nad rzeki i ba-

gna. Jacek pod okiem Artura wyrósł na zawodowego przyrodnika 

i świetnego propagatora ochrony przyrody. W czasie mongolskiej 

wyprawy dane było mi widzieć braterskie relacje Artura i Jacka. 

Artur codziennie intensywnie fotografował. Wykonałem kilka 

zdjęć dokumentujących Jego pracę. Szczególnie wspominam wtorek 

29 czerwca 2010 r., kiedy odwiedziliśmy buddyjski klasztor w rejonie 

Bayan Gol. Na ganeczku usadowiły się dwa mało płochliwe wrończy-

ki, do których podszedł mongolski chłopczyk. Zawołałem Artura, by 

udokumentował tę niezwykłą scenę. Chwilę później Artur podziękował 

za dobry pomysł, zaznaczając, że „czuję klimat etno”. Odpowiedzia-

łem, że jeśli będzie inna tego typu sytuacja, będę o Nim pamiętał.

PPo feralnym piątku 2 lipca świat pozostałej szóstki uczestników 

wyprawy, a zwłaszcza Jacka Tabora, stał się inny, uboższy od 

dotychczasowego. 

Ale Artur jest nadal z nami. W niedzielę 18 lipca br. sprezen-

towałem mojej młodszej córce Sabinie dwie układanki typu puzzle 

z sowami. Sabinka była zachwycona pięknymi wizerunkami só-

weczki i włochatki. Po chwili złożyła puzzle, a ja zauważyłem, że 

fotografie obu tych sówek wykonał... Artur Tabor. – To Pan Artur 

– niespełna siedmioletnia dziewczynka rozpoznaje na fotografiach 

rosłego, brodatego mężczyznę, w zielonym uniformie. Patrząc na 

te zdjęcia, widzę dobrego człowieka oraz piewcę i obrońcę przyro-

dy. Jego twórczość jest ponadczasowa. Artur to jednostka wybitna, 

a Jego rodzina ma prawo być z Niego dumna. Myślę, że Bóg w swo-

jej dobroci pozwoli Arturowi krzątać się w niebiosach z nieodłącz-

nym aparatem, sprzężonym z teleobiektywem.

 

MAREK STAJSZCZYK 

Artur nadal jest 
wśród nas...

Wspomnienie o fotografi ku przyrody Arturze Taborze
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CCoś tam w trawie musi piszczeć skoro tak długo się wpatruje 

i tylko co jakiś czas jej pupcia sterczy w innym kierunku. Gdy 

podchodzę, łapie moją rękę i ciągnie stanowczo. Mam przykucnąć 

i zobaczyć COŚ, co siedzi na listku koniczyny i od czasu do cza-

su się porusza. To COŚ jest wielkości malutkiego paznokcia i ma 

czerwony kolor jak kwiatki przed naszym domem. Z przodu ma coś 

białego i całe się błyszczy. I ma czarne kropki.

Paluszki podekscytowanej dziewczynki aż chodzą, walcząc z pokusą 

wzięcia tego CZEGOŚ do ręki, a iskrzące ciekawością oczka patrzą na 

mnie pytająco, czy TO można dotykać, czy może to jest jakieś „ba”?

Kładę więc delikatnie rękę na trawie i zachęcam biedronkę, by 

wdrapała się na mój palec, równocześnie ujmując drugą ręką wska-

zujący paluszek wnuczki, na który staram się skierować to cudo. 

„To jest biedronka” – tłumaczę i równocześnie przenoszę owada na 

malutką rączkę. Maja usiłuje powtórzyć za mną usłyszany dźwięk, 

trzymając biedronkę na drżącym paluszku – ale ta dociera do jego 

szczytu, rozkłada skrzydełka i... już jej nie ma! Poleciała przed siebie, 

a zaskoczona buzia rozgląda się wokół i jest bliska płaczu. Pocieszam 

więc, że biedronka wróci później, jak tylko zje swój obiadek. 

W drodze do domu co kilka kroków ponawiam pocieszanie, 

bo nawet mrówki koło ogrodzenia, te które wyzwalały tyle emocji 

w drodze do parku, są jakby mniej już interesujące i tylko na chwilę 

przykuwają uwagę. „Kr-kr”, czyli gawrony, też przelatują nad gło-

wą niezauważone. Maja niezmordowanie dopytuje się swoim języ-

kiem o biedronkę.

DDzień później, gdy tylko docieramy do placu zabaw, biegnie do-

kładnie w to samo miejsce gdzie pierwszy raz w życiu zobaczyła 

coś, co tak szybko odleciało. Długo i cierpliwie się rozgląda szukając 

biedronki, w końcu zawiedziona wraca do mnie i „swoimi słowami” 

prosi o pomoc. Nie chcę stracić prestiżu babci, która na wszystko 

znajduje sposób, szukamy więc razem. Los mi sprzyja, bo już po 

chwili na pobliskim drzewku wypatruję nie jedną, a dwie biedron-

ki. Radości nie ma końca, tylko moja cierpliwość wystawiona jest 

na próbę. Maja długie minuty nie rezygnuje z zajęcia polegającego 

na obserwowaniu tej Bożej krówki, wędrującej a to po mojej, a to 

po jej ręce. Od dostosowywania się do wysokości małej obserwa-

torki nogi mi tak ścierpły, że przenosimy się na pobliską ławeczkę. 

Teraz biedronka wędruje po trasie moja dłoń – ławka – mały palu-

szek, z którego jednak natychmiast odlatuje, frrr!

Spodziewam się płaczu, tymczasem Maja biegnie w kierunku 

drzewka, tego które rozpoznaje jako miejsce znalezienia biedronki. 

Z wielką uwagą wpatruje się w jego liście, obchodzi wokół, zatrzy-

muje się, przykuca. W duchu zaklinam wszystkie lokalne biedron-

ki, żeby choć jedna się pokazała. Udaje się! 

I znów jesteśmy przy ławce, a biedronka wędruje trasą: moja dłoń 

– ławka – paluszek – ławka – mój palec – paluszek itd. Po paru mi-

nutach wędrówki spod czerwonych pokryw wysuwają się delikatne 

brązowe skrzydełka i... frrr! 

Tym razem Maja biegnie prosto do gałązki, na której była bie-

dronka. „Za dobrze by było, gdyby znowu ją znalazła” myślę, ale 

się mylę, bo ta dotyka paluszkiem liści i... ma biedronkę! I znowu: 

paluszek – ławka – moja ręka – ławka – paluszek i frr!.. Kilkanaście 

razy biedronka jest zabierana na ławkę, z której odfruwa w kierun-

ku małego dąbka, a moja wnuczka biegnie do drzewka, chwilę się 

przygląda liściom i na jednym z nich ją znajduje.

Zaciekawiona, sprawdzam czy nie ma tam całej masy biedronek, 

ale nie dostrzegam żadnej innej. Czyżby to była ta sama biedronka? 

Chyba tak właśnie jest! Ale czy to możliwe, żeby owady tak dobrze 

orientowały się w terenie? Może tak być, skoro pszczoły trafiają tak 

celnie do uli. Majusiowa biedronka za każdym razem wygląda na ten 

sam okaz: odcień czerwieni, ilość i rozkład kropek, wielkość...

MMuszę przyznać, że bardzo mnie to zaintrygowało. Podobno jeden 

z kolegów z mojego roku zajmował się naukowo biedronkami, 

więc mogłabym go zapytać, ale po pierwsze nie mam z nim kontak-

tu, a po drugie – chwilowo nie mam czasu. Musiałam zmienić temat 

obserwacji, odkąd jerzykom, które zagnieździły się pod sklepieniem 

dachu domu, w którym mieszka Maja, wykluły się młode. Ciekawe, 

czego teraz z pomocą ciekawskiej wnuczki się nauczę?

DR MARIA KUŹNIARZ

Letnie przedpołudnie. Moja dwuletnia wnuczka biega za piłką po trawie. Nagle zatrzymuje się, cofa kilka kroków,
przykuca i w coś bacznie wpatruje. Obserwuję tę drogą mi istotkę i zastanawiam się, co znów wypatrzyła? Ponieważ 
nie podbiega do mnie pochwalić się co znalazła, domyślam się, że to ani kamyczek, ani szkiełko, tylko coś żywego...

MARIA KUŹNIARZ

Paluszek i biedronka
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PrzyrodaPrzyroda SpitsbergenuSpitsbergenu

Spitsbergen, Fiord Hornsund –

na pierwszym planie  lodowiec Hansa (Hansbreen)

Torfowiska i mszarniki na podniesionej 

terasie morskiej w rejonie Ra
�
lstranda

Grunty strukturalne (wieńce gruzowe) – 

efekt działania  procesów mrozowych

Skalnica  naprzeciwlistna

(Saxifraga oppositifolia)

Zatoka Hyttevika ze stuletnią chatą traperską,

w okolicy liczne lodowce gruzowe

Longyearbyen – osada górnicza,

centrum administracyjne Svalbardu,

siedziba uniwersytetu UNIS

Renifery na torfowiskach pod Gulliksenfjellet,

na pierwszym  planie skupisko kopczyków 

torfowych (thufurów) z kamiennym jądrem

Tam, gdzie grzyby są większe od drzew,

wierzba polarna (Salix polaris)

fot. Jan Klementowski

Koprofiolne porosty Xanthoria elegans

na morenie bocznej lodowca Werenskiolda


