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Co to jest wskaźnikowa analiza 
przyczynowo-skutkowa i dlaczego 
jest tak ważna?

W teorii i praktyce funkcjonuje wiele klasy-

fikacji wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

Wskaźniki te są dzielone na podzbiory według 

różnych kryteriów. Z reguły są one ściśle zwią-

zane z celami koncepcji rozwoju. Różnią się 

jednak często zarówno zakresem obserwacji, 

jak i stopniem szczegółowości. Jednym z naj-

ważniejszych kryteriów podziału wskaźników 

jest ich udział w łańcuchu analizy przyczynowo-

skutkowej. Tworzenie podstaw informacyjnych 

dla analizy wskaźnikowej zrównoważonego 

rozwoju w układzie przyczynowo-skutkowym 

to jedno z największych wyzwań statystyki 

i badań nad pomiarem postępów w realizacji 

tej koncepcji rozwoju.

Analiza ta nawiązuje bezpośrednio do 

miejsca wskaźnika w łańcuchu przyczy-
nowo-skutkowym, leżącym u podstaw rozpo-

znanego problemu zrównoważonego rozwoju 

(problemu środowiskowego – też przestrzen-

nego, społecznego, czy gospodarczego).

Jakie podejścia są możliwe w analizie 
przyczynowo-skutkowej?

Analiza przyczynowo-skutkowa w okre-

sie ostatnich kilkunastu lat przeszła istotną 

ewolucję. Jej etapy można scharakteryzować 

następująco:

Etap pierwszy to autonomiczne wy-

stępowanie w monitoringu wskaźnikowym 

dwóch grup wskaźników (ryc. 1): wskaźniki 
presji, nazywane też ogólniej wskaźnikami 

przyczyn (P) i wskaźniki stanu, nazywane 

wskaźnikami skutków (S),

Jest to dość często spotykany obraz analizy 

wskaźnikowej, kiedy chaotycznie i wybiórczo 

liczy się (szacuje) w jednym zbiorze zarówno 

wskaźniki stanu, jak i presji, nie łącząc sys-

temowo (np. poprzez analizę korelacji) tych 

dwóch grup wskaźników. Nie ma tu też dosta-

tecznej refleksji, czy określony stan (np. jako-

ści powietrza, hałasu itp.) jest wystarczająco 

powiązany ze wskaźnikami presji (np. emisji 

do powietrza, emisji hałasu itp.).

Etap drugi to jawne, analityczne powią-

zanie skutków z ich przyczynami i identyfi-

kacja zależności między wskaźnikami przy-

czyn (presji) i wskaźnikami skutków (stanów). 

Jest to najbardziej elementarne, a jednocze-

śnie fundamentalne ujęcie analizy wskaźni-

kowej (ryc. 2). Jej wadą jest brak powiązania 

z relacją strategiczną na zmniejszenie presji 

(ogólnie działania przyczyny).

Etap trzeci to wzbogacenie analizy wskaź-

nikowej o wskaźniki reakcji, które można 

nazwać także wskaźnikami działań zapobie-

gawczych w stosunku do presji/przyczyn, czy 

też wskaźnikami odpowiedzi społecznej na 

rozpoznane problemy (R).

Do kryterium przyczynowo-skutkowego 

nawiązuje powszechnie znana i akceptowana, 

niemal standardowa już dzisiaj, propozycja 

trójpodziału wskaźników, określana jako se-

kwencja P–S–R (ryc. 3).

Należy zwrócić uwagę, że układ analizy 

wskaźnikowej P–S–R jest sekwencją podsta-

TADEUSZ BORYS

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

Cz. 2. Jakie jest miejsce przyczyny i skutku w analizie wskaźnikowej?

W poprzednim numerze starałem się odpowiedzieć na ważne pytanie, czy rzeczywiście wiemy, co chcemy mierzyć. Teraz 

spróbuję wyjaśnić fundamentalną kwestię dotyczącą wskaźników zrównoważonego rozwoju, zawartą w pytaniach:

– dlaczego w analizie wskaźnikowej tak ważne jest określenie sekwencji przyczynowo-skutkowej?,

– czy można ją praktycznie wykorzystać w monitoringu strategii rozwoju gmin, powiatów i województw?

Ryc. 2.  Ujęcie / etap drugi analizy wskaźnikowej

Ryc. 1.  Ujęcie / etap pierwszy analizy wskaźnikowej – brak sekwencji

Etap I –
brak sekwencji

Wskaźniki:
P – przyczyn / presji
S – skutków / stanu

Etap II –
sekwencja
2-członowa

Analiza P ��S, wskaźniki:
P – przyczyn / presji
S – skutków / stanu
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wowych pytań, które należy postawić w każdej 

analizie strategicznej, inaczej mówiąc, budowa 

monitoringu realizacji strategii bez analizy 

P–S–R ma niewielki sens, bowiem nie odpo-

wiada na trzy kluczowe grupy pytań:

– pierwsza grupa: dlaczego problem istnie-

je? Jakie są przyczyny problemu? � WSKAŹ-

NIKI PRESJI/ PRZYCZYN;

– druga grupa: czy problem rzeczywiście 

istnieje? Jak istotny jest problem? � WSKAŹ-

NIKI STANU/ SKUTKÓW;

– trzecia grupa: jak rozwiązać problem 

i na niego zareagować? � WSKAŹNIKI 

REAKCJI.

Etap czwarty – wzbogacenie analizy 

wskaźnikowej o wskaźniki oddziaływania, 

nazywane też wskaźnikami wpływu (I). 

To już istotne wzbogacenie analizy przy-

czynowo-skutkowej wywodzące się z lo-

gicznej kontynuacji wskaźników skutków 

(S). Wskaźniki oddziaływania ukazują wy-

miernie skalę skutków istnienia pewnego 
stanu (środowiska, zjawiska społecznego 

itp.). Ta analiza jest określana jako sekwen-

cja P–S–I–R (ryc. 4).

W praktyce P–S–I–R rzadko jest wyko-

rzystywany, bowiem metodycznie to podej-

ście częściej łączy się z pewną dekompozycją 

przyczyn, co stanowi istotę etapu piątego.

Etap piąty – prezentujący najbardziej roz-

budowaną sekwencję analizy przyczynowo-

skutkowej poprzez wprowadzenie na początku 

tej sekwencji wskaźników czynników spraw-

czych (D). Ta sekwencja jest określana jako 

D–P–S–I–R (ryc. 5). Przyczyna określonego 

stanu (problemu) jest w niej dekomponowana 

na czynniki sprawcze i wywołaną przez te 

czynniki presję (na jakość środowiska, ja-

kość zjawisk społecznych itp.).

Jaki jest zakres wykorzystania analizy 
przyczynowo-skutkowej w budowie 
monitoringu wskaźnikowego?

Przykładów wykorzystania analizy wskaź-

nikowej w sekwencji przyczynowo-skutkowej 

dostarczają organizacje i instytucje międzynaro-

dowe, które stosują to podejście albo do wszyst-

kich ładów tworzących ład zintegrowany (istota 

rozwoju zrównoważonego), albo ograniczają je 

wybiórczo do poszczególnych ładów.

Wskaźniki ładu zintegrowanego
Do przykładów, które były najbardziej 

inspirujące, należą inicjatywy agend ONZ 

dotyczące wykorzystania układu P–S–R we 

wszystkich sferach (ładach), tj. środowisko-

wej, społecznej, ekonomicznej i instytucjo-

nalno-politycznej. Przykładem systemowego 

zastosowania tego podejścia jest propozycja 

Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju 

(UNCSD), która na trzeciej sesji w kwietniu 

1995 roku przyjęła program prac nad stwo-

rzeniem systemu wskaźników zrównoważo-

nego rozwoju. Program prac objął listę 130 

wskaźników uporządkowanych według sche-

matu: przyczyna – stan – reakcja. Konkretne 

przykłady zagadnień objętych analizą wskaź-

nikową w sekwencji przyczynowo-skutkowej 

koncentrują się tylko na sferze środowiskowej 

lub na sferze gospodarczej oraz społecznej.

Wskaźniki ładu środowiskowego
Propozycje OECD i Banku Światowego 

preferowały wykorzystanie układu P–S–R 

w sferze środowiskowej. Określanie miejsca 

wskaźników środowiskowych w łańcuchu przy-

czynowo-skutkowym to tworzenie wymiernych 

podstaw do rozpoznania problemu środowi-

skowego i możliwości jego rozwiązania. Przy-

datność sekwencji wskaźników P – S – R dla 

polityki środowiskowej wymaga:

– umiejętności dezagregacji tych wskaź-

ników według najważniejszych problemów 

środowiskowych identyfikowanych przez na-

ukę i praktykę,

– określenia z jednej strony udziału po-

szczególnych sektorów gospodarki w po-

wstawaniu określonej presji antropogennej, 

a z drugiej strony „sektorowych wskaźników 

reakcji”. W tym drugim przypadku chodzi 

o podejmowane przez te sektory działania, 

mające na celu złagodzenie zidentyfikowa-

nych zagrożeń ekologicznych i przeciwdzia-

łanie ich powstawaniu, bądź też likwidację 

skutków nimi wywołanych.

Podstawą takiego podejścia jest zasada 
przyczynowości, według której działalność 

człowieka wywiera presję na środowisko i jest 

przyczyną niekorzystnych zmian. Na zmia-

ny te reagujemy określonymi zachowaniami, 

przez tworzenie i realizację polityk/strategii 
zrównoważonego rozwoju (por. tab. 1).

Koncepcja rozszerzonej sekwencji D–P–

S–I–R szczególnie mocno jest preferowana 

w Europejskiej Agencji Środowiska, która od 

kilkunastu lat propaguje to podejście. Spośród 

krajów Unii Europejskiej jest ono często wyko-

rzystywane w Danii. W ostatnich latach układ 

wskaźników D–P–S–I–R to główny kierunek 

Ryc. 3.  Ujęcie / etap trzeci analizy wskaźnikowej

Etap III –
sekwencja
3-członowa

Analiza P ��S ��R, wskaźniki:
P – przyczyn / presji
S – skutków / stanu
R – reakcji

Ryc. 4.  Ujęcie / etap czwarty analizy wskaźnikowej

Etap IV –
sekwencja
4-członowa

Analiza P ��S ��I ��R, wskaźniki:
P – przyczyn / presji
S – skutków / stanu
  I  – oddziaływania
 R – reakcji

Ryc. 5.  Ujęcie / etap piąty analizy wskaźnikowej, ujęcie najbardziej rozbudowane

Etap V –
sekwencja
5-członowa

Analiza D ��P ��S ��I ��R, wskaźniki:
D – czynników sprawczych
P – przyczyn / presji
S – skutków / stanu
  I  – oddziaływania
 R – reakcji
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prac metodycznych zarówno w agendach ONZ, 

OECD, jak i Unii Europejskiej.

Ciekawe z tego punktu widzenia są pod-

stawy wskaźnikowe Środowiskowej strategii 

OECD na pierwszą dekadę XXI wieku, oparte 

na układzie D–P–S–I–R i koncepcji rozłącze-

nia procesów rozwoju społeczno-gospodarcze-

go i obciążenia środowiska związanego z tym 

rozwojem, tzw. wskaźników rozłączenia (de-

coupling indicators). Należy zwrócić uwagę, 

że grupa wskaźników oparta na tej koncepcji 

zawiera głównie wskaźniki czynników spraw-

czych (D) i presji (P), jako że mogą się one zmie-

niać w krótszym czasie niż wskaźniki stanu 

(S) i mogą na nie wpływać działania związane 

z prowadzoną polityką środowiskową.

Przykłady ułożenia wskaźników środowi-

skowych w sekwencji P–S–R i D–P–S–I–R 

przedstawiają ryc. 6. i 7.

Wskaźniki w sferze społecznej 
i gospodarczej

W sferze społecznej analizy P–S–R doty-

czą głównie: zwalczania wykluczenia społecz-

nego (w tym ubóstwa), demografii, promocji 

edukacji, świadomości społecznej i szkoleń, 

ochrony i promocji zdrowia, promocji rozwo-

ju zrównoważonego osadnictwa itp. W sferze 

ekonomicznej analiza przyczynowo-skutko-

wa jest często wykorzystywana przy takich 

zagadnieniach jak: współpraca międzynaro-

dowa w celu przyspieszenia wprowadzania 

koncepcji zrównoważonego rozwoju, zmia-

ny modelu konsumpcji i produkcji, zasoby 

i mechanizmy finansowe, transfer prośrodo-

wiskowych technologii, kooperacja i tworze-

nie potencjału rozwojowego itp.

Przykład ułożenia wskaźników społecz-

nych i ekonomicznych w sekwencji P–S–R 

dla głównego problemu społecznego – „ubó-

stwa” – ilustruje ryc. 8.

Jakie są polskie doświadczenia 
w wykorzystaniu wskaźnikowej analizy 
przyczynowo-skutkowej?

W Polsce, mimo że taki układ wskaźni-

ków jest najbardziej przydatny w zarządzaniu 

zrównoważonym rozwojem (zwłaszcza w pla-

nowaniu strategicznym tego rozwoju) i w bu-

dowie lokalnej i regionalnej Agendy 21, jest on 

nadal mało znany i słabo rozpowszechniony.

Duże znaczenie dla upowszechnienia 

w Polsce analizy wskaźników zrównoważone-

go rozwoju według sekwencji przyczynowo-

-skutkowej miało wydanie, w drugiej połowie 

lat 90., prac B. Fiedora (m.in. System wskaź-

ników i indeksów ekorozwoju, 1996), J. Śle-

szyńskiego (m.in. Wskaźniki trwałego rozwoju, 

1997), a także takich książek, jak Wskaźniki 

ekorozwoju (1999) i Wskaźniki zrównoważo-

nego rozwoju (2005) – red. T. Borys.

Szersze, praktyczne wykorzystanie sekwen-

cji P–S–R obserwuje się w polskich badaniach 

już od roku 2000 przy tworzeniu pierwszego, 

lokalnego modułu wdrożeniowego wskaźników 

zrównoważonego rozwoju w ramach banku 

danych regionalnych. Raport z tych badań za-

wiera obszerny fragment poświęcony analizom 

wskaźnikowym w układzie P–S–R, podob-

nie jak kolejne raporty opracowane w latach 

2002–2004, prezentujące wyniki badań nad 

konstruowaniem zestawów wskaźników na 

poziomie regionalnym i krajowym.

Zdobyte doświadczenia pozwoliły na dzie-

dzinowe rozszerzenie zakresu zastosowania 

analizy P–S–R do zagadnień środowisko-

wych przy tworzeniu w latach 2004–2005 

Tabela 1.  Wskaźniki środowiskowe według schematu P–S–R

Wskaźniki presji/przyczyn Wskaźniki stanu/skutków Wskaźniki reakcji

od problemu środowiskowego do jego rozwiązania

Diagnoza problemów środowiskowych x

Przykłady problemów:
– zmiany klimatyczne,
– zagrożenie bioróżnorodności,
– degradacja gleb,
– eutrofizacja,
– odpady itp.

Polityka (strategia) zrównoważonego rozwoju:
polityka dziedzinowa – polityka środowiskowa/ekologiczna

cele polityki zadania/działania polityki

Zadania wskaźników

–  pokazują główne źródła 
problemów (zagrożeń) 
środowiskowych, np. wskaźniki 
dotyczące tempa eksploatacji 
zasobów naturalnych czy emisji 
zanieczyszczeń;

–  opisują antropogenne 
obciążenia środowiska 
z uwzględnieniem ilości 
i jakości odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
naturalnych.

–  mierzą jakość (lub brak jakości) 
środowiska poprzez kwantyfi-
kację stanu komponentów 
środowiska, które wywierają 
bezpośredni lub pośredni 
wpływ na jakość życia;

–  powinny być tak zaprojektowa-
ne, aby dawały syntetyczny 
przegląd stanu środowiska 
i tendencji rozwoju tego stanu.

–  ukazują, czy i w jakim zakresie 
społeczeństwo reaguje 
na zmiany w środowisku 
i problemy z tym związane;

–  ukazują działania indywidualne 
i zbiorowe, które:

   •  łagodzą skutki antropogen-
nych oddziaływań na 
środowisko,

   •  przeciwdziałają przyczynowo 
powstawaniu tych skutków,

   •  neutralizują szkody ekologicz-
ne już powstałe,

   •  są nakierowane na zachowa-
nie walorów i zasobów 
środowiska

Wskaźniki przyczyn/presji 

P

–  presja urbanizacji na 
obszary cenne przy-
rodniczo

–  presja turystyki i re-
kreacji

–  presja intensyfikacji 
upraw i hodowli

–  presja rozwoju moto-
ryzacji i rozbudowy

...

Wskaźniki skutków/stanu

S

–  udział gatunków 
 zagrożonych w po-
szczególnych grupach 
taksonomicznych 
w liczbie gatunków 
rozpoznanych

...

Wskaźniki reakcji

R

–  powierzchnia obsza-
rów o szczególnych 
walorach przyrodni-
czych, prawnie chro-
nionych, w ogólnej 
powierzchni kraju, 
województwa, 
 powiatu, gminy

...

Ryc. 6.  Przykład sekwencji wskaźników P–S–R dla „bioróżnorodności” (w części rysunku podano tylko 
obszar, w jakim ma być wskaźnik zaproponowany)
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mierników realizacji polskiej polityki eko-

logicznej państwa w oparciu o wskaźniki 

Unii Europejskiej.

Co dalej z wykorzystaniem przyczyny 
i skutku w analizie wskaźnikowej

Analiza wskaźnikowa w układzie przyczy-

nowo-skutkowym to w istocie rzeczy tworzenie 

kompleksowej teorii określonego zjawiska 

(np. ubóstwa, zmian klimatu itp.) z logicznie 

uporządkowanym ciągiem wzajemnie powią-

zanych informacji wskaźnikowych, łatwych 

do przetłumaczenia na ciąg celów i działań 

strategicznych oraz w dużym stopniu wyja-

śniającym mechanizm powstawania intere-

sującego nas zjawiska (problemu).

Jak wiele jest do zrobienia, wskazują liczne 

luki wskaźnikowe („białe plamy”) w syste-

mach wskaźników OECD czy ONZ. Dotyczą 

one zwłaszcza wskaźników presji/przyczyn 
i wskaźników reakcji. Ogromne znaczenie tej 

analizy – mimo znaczących osiągnięć agend 

ONZ, OECD, Banku Światowego czy Unii 

Europejskiej – jest jednak nadal, nie tylko 

w Polsce, niedoceniane.

Tworzenie zestawów wskaźników powin-

no być prowadzone w sposób standardowy 
w układzie P–S–R. Mimo obserwowanych 

w Polsce poważnych postępów we wprowa-

dzaniu tego typu analizy w życie, obecny 

stan upowszechniania tej sekwencji analizy 

wskaźnikowej można określić tylko jako „za-

awansowany pilotaż”, a zawarte w polskich 

opracowaniach analizy P–S–R mają jedynie 

charakter ilustracyjny.

Uwaga ta dotyczy praktycznie wszystkich 

poziomów zarządzania (krajowego, regional-

nego i lokalnego). W najbliższych latach, poza 

wyzwaniem budowy „piramidy” wskaźników, 

ich zbiory powinny być tworzone w układzie 

czterech, a na poziomie lokalnym pięciu ła-

dów dziedzinowych (środowiskowego, eko-

nomicznego, społecznego i instytucjonalnego, 

a na poziomie lokalnym także przestrzenne-

go) przy dostosowaniu zbioru wskaźników 

do specyfiki każdego poziomu: krajowego, 

regionalnego i lokalnego.

Obecnie w analizach tych powinien być 

powszechnie uwzględniany schemat P–S–R. 

Postulat ten wydaje się wystarczający dla Polski 

na obecnym poziomie wykorzystania wskaź-

ników zrównoważonego rozwoju.

W przyszłości prace metodyczne i apli-

kacyjne nad wskaźnikami w Polsce powinny 

koncentrować się nad adaptacją „rozwinię-

tego” do pięciu elementów schematu wskaź-

nikowego monitorowania zrównoważonego 

rozwoju, czyli układu przyczynowo-skutko-

wego D–P–S–I–R.

Nowym wyzwaniem dla polskich ba-

dań nad wskaźnikami jest coraz szersze 

uwzględnianie koncepcji decoupling indi-

cators, zwłaszcza w odniesieniu do wskaź-

ników czynników sprawczych (D) i wskaź-

ników presji/przyczyn (P). Analizy takie 

pozwalają np. stwierdzić czy wzrost PKB 

per capita musi być związany ze wzrostem 

transportochłonności, czy też są to kategorie 

w dużym stopniu „rozłączone”.

PROF. DR HAB. TADEUSZ BORYS

Ryc. 8.  Przykład sekwencji wskaźników P–S–R dla „ubóstwa”

Wskaźniki przyczyn/presji 

P

–  stopa bezrobocia

–  stopa bezrobocia dłu-
gotrwałego (powyżej 
12 miesięcy)

–  stopa bezrobocia bar-
dzo długotrwałego 
(powyżej 2 lat)

–  wskaźnik obciążenia 
demograficznego

–  udział gospodarstw 
domowych bez osób 
pracujących

...

Wskaźniki skutków/stanu

S

–  odsetek osób żyjących 
poniżej minimum so-
cjalnego

–  odsetek osób żyjących 
poniżej minimum eg-
zystencji

–  współczynnik Giniego

–  miara zagrożenia ubó-
stwem trwałym

–  liczba osób korzysta-
jących z pomocy spo-
łecznej na 1000 
mieszkańców

–  liczba bezdomnych 
mieszkańców na 10 
tys. mieszkańców

...

Wskaźniki reakcji

R

–  liczba podmiotów go-
spodarczych na 1000 
mieszkańców

–  liczba NGO działają-
cych na rzecz ludzi 
dotkniętych ubó-
stwem na 10 tys. 
mieszkańców

...

Wskaźniki presji P

•  emisja gazów 
cieplarnianych

Ryc. 7.  Przykład sekwencji wskaźników D–P–S–I–R dla „zmian klimatycznych” (w części rysunku podano 
tylko obszar, w jakim ma być wskaźnik zaproponowany)

Wskaźniki czynników 
sprawczych D

•  konsumpcja paliw 
kopalnych,

•  wysypiska odpadów,

• górnictwo,
• rolnictwo

Wskaźniki reakcji R

•  efektywne podatki,

•  programy oszczędzania 
energii,

•  substytucja paliw,

•  odzyskiwana energia 
ze składowisk odpadów,

•  mierniki redukcji emisji 
gazów fluorowęglanowych

Wskaźniki 
oddziaływania I

•  efekty w ludzkim zdrowiu,

•  zmiany w bogactwie 
i rozmieszczeniu gatunków

• dostępność wody

Wskaźniki stanu S

•  zanieczyszczenie (emisja) 
powietrza atmosferycznego 
gazami cieplarnianymi,

•  średnia temperatura

•  podnoszenie się poziomu 
mórz
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WW Polsce rosnąca fala motoryzacji i za-

niedbania infrastrukturalne spowodowa-

ły, że w większych miastach problem korków 

komunikacyjnych stał się głównym powodem 

nieprzejezdności w szczycie. Aby temu zara-

dzić, polskie miasta wydały prawie 30 mld zł 

na poprawę transportu. Efekt oceniła Najwyż-

sza Izba Kontroli. Niestety, negatywnie. Spraw-

dzono jak z kosztami radzą sobie największe 

miasta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, 

Bydgoszcz, Kraków, Szczecin i Lublin. Plany 

wyglądały optymistycznie, a wyszło jak zwykle. 

Najważniejsze inwestycje, których realizacja 

miała przyczynić się do rozładowania korków 

– obwodnice, mosty, trasy przyspieszonego 

ruchu i ekspresowe – we wszystkich kontro-

lowanych miastach są opóźnione, a ich kosz-

ty stale rosną. Przykładem świeci Warszawa, 

gdzie w latach 2004–2008 nie powstał ani 

jeden most, nie zakończono budowy żadnej 

obwodnicy ani szybkich połączeń pomiędzy 

dzielnicami. Autostradowa Obwodnica Wro-

cławia miała być zakończona w roku 2008, 

być może zostanie oddana w 2011 r. Nazwa 

trochę myląca, gdyż nie jest to żadna obwod-

nica, lecz autostrada przechodząca przez ob-

szar miasta, dzieląca go w proporcji 1/3–2/3. 

W dodatku miała być płatna, co skutecznie 

odstraszyłoby potencjalnych użytkowników 

od codziennego z niej korzystania i zamiast 

zasysać ruch miejski, przejęłaby jedynie ruch 

tranzytowy szacowany na 10–15%. Według 

najnowszych ustaleń będzie bezpłatna. Mogła 

być ukończona 10 lat temu, ale inwestor i de-

cydenci uparli się, by forsować jeden jedynie 

słuszny przebieg, który oczywiście przegrał, 

gdyż nie spełniał wymogów procedury OOŚ, 

nakazującej zawsze wariantowe przedstawie-

nie rozwiązań. Nie pomogła nawet sztuczka 

z uznawaniem wariantu „0” (gdy inwestycji 

się nie podejmuje), jako jednego z wariantów 

rozwiązań przebiegu obwodnicy. Nikt nie po-

czuwa się do winy w sprawie zaniedbań, wszy-

scy chcieli dobrze, a wyszło... tzn. jeszcze nie 

wyszło, wyjdzie może w roku 2011. Prawdziwa 

obwodnica będzie omijała Wrocław od strony 

wschodniej, ale czy będzie to autostrada i kie-

dy powstanie trudno dziś powiedzieć. Będzie 

to tzw. Via Romana, od nazwiska Grzegorza 

Romana, który już dawno przedstawił pomysł 

drogi omijającej Wrocław, z wykorzystaniem 

części istniejącej infrastruktury.

NIK wykazał też opóźnienia w remontach 

dróg. W roku 2009 remontu wymagało aż 30% 

dróg zarządzanych przez samorządy w Gdań-

sku, Warszawie, Szczecinie i Lublinie. Gdańsk 

i Kraków w tym opóźnieniu „przodowały”, bo 

remontu wymagało tam ponad 50% dróg. Jest 

to tym bardziej dziwne, że problemem nie jest 

brak pieniędzy. NIK wykazał, że np. w Lubli-

nie wydano tylko 63%, a w Szczecinie tylko 

73% pieniędzy zaplanowanych w budżetach. 

Jakość dróg przekłada się na warunki jazdy, 

bezpieczeństwo i... korki.

Główny problem jak odkorkować miasta 

leży gdzie indziej. Jedynym znanym, możli-

wym do realizacji i społecznie akceptowal-

nym rozwiązaniem, które usprawnić może 

ruch w miastach zapewniając obywatelom 

mobilność, jest komunikacja zbiorowa. Musi 

jednak być konkurencyjna wobec transportu 

samochodowego. Musi oferować warunki po-

dróżowania równorzędne lub lepsze – punktu-

alność, czystość, miejsca siedzące, dostępność, 

krótki czas oczekiwania na pojazd. Poprawa 

A wyszło jak zwykle...
AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Komunikacyjny korek to taka sytuacja, w której wszyscy jadą (nominalnie), a faktycznie stoją w miejscu. Silników 

nie wyłączają (bo przecież jadą), spalają benzynę lub ropę, zanieczyszczają i tak już obciążoną pyłami i gazami 

miejską atmosferę. Pogarsza się stan środowiska, tym bardziej że przewietrzanie w kanionach ulic jest znacznie 

utrudnione. Do strat paliwa i skażenia środowiska trzeba jeszcze doliczyć wartość straconego czasu, spędzonego 

w korku. Próbowano oszacować straty spowodowane przez korki w ciągu roku. W Holandii wyszło około 1 mld 

guldenów, a w Anglii aż 10–15 mld funtów rocznie. To bardzo dużo.

Nowoczesny tramwaj na wydzielonym 
torowisku porusza się bez przeszkód
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warunków niewiele jednak da, gdy tramwaj 

czy autobus będą grzęzły w korkach pojazdów 

samochodowych. Konieczny jest więc zdecy-

dowany priorytet dla komunikacji zbiorowej. 

Oznacza to wydzielone torowiska, wydzielone 

pasy dla autobusów, śluzy dające pierwszeństwo 

przejazdu na skrzyżowaniach i wiele innych 

usprawnień dla komunikacji zbiorowej. Dopie-

ro łączne zastosowanie tych środków poprawi 

przejezdność w miastach, a większość miesz-

kańców będzie korzystała z komunikacji zbio-

rowej. Musi się to odbyć kosztem przestrzeni 

dla samochodów, paradoks polega na tym, że 

przy dużym stopniu wykorzystania komunika-

cji zbiorowej po ulicach jeździ znacznie mniej 

samochodów i wtedy znikają korki.

WW Polsce, przy istniejącej zabudowie 

ulic i ograniczonej wolnej przestrze-

ni, dalsze ułatwianie przejezdności miast jest 

„drogą donikąd”. Jak wskazują doświadczenia 

krajów zachodnich i USA, ulice szybko wypeł-

niają się i stoi się w coraz większych korkach. 

Trzeba więc jasno powiedzieć, że przejezd-

ność miast zapewnić może tylko komunika-

cja zbiorowa z równoczesnym ograniczeniem 

ruchu samochodowego. To są przedsięwzięcia 

uciążliwe dla kierowców, ale konieczne dla 

funkcjonowania transportu miejskiego. Trze-

ba uznać, że po mieście poruszać się należy 

komunikacją zbiorową, a tylko wyjątkowo sa-

mochodem. Do tego konieczna jest wola poli-

tyczna (i odwaga) decydentów i wizja miasta 

z dominującym transportem zbiorowym oraz 

dopuszczonym ruchem samochodowym, nie-

przekraczającym założonego poziomu zagro-

żenia zdrowia (spaliny) i uciążliwości (hałas). 

Tak stało się w Kurytybie, gdzie postawiono 

zdecydowanie na transport autobusowy, któ-

ry poprzez przejęcie dużej ilości pasażerów 

spowodował pojawienie się wolnej przestrzeni 

(zajmowanej poprzednio przez jadące/stojące 

w korkach samochody), po której płynnie od-

bywa się ruch drogowy.

A w Polsce? W Gdańsku, Lublinie i Szcze-

cinie mniej osób jeździ komunikacją zbiorową 

niż 10 lat temu! Musi więc być gorzej i okresy 

szczytów komunikacyjnych będą coraz dłuższe, 

a korki większe. Wyjątkiem jest Kraków, gdzie 

z transportu zbiorowego korzysta o około 50% 

więcej osób niż w roku 2003. Jako oni to zro-

bili? Między innymi poprzez mądrą politykę 

transportową, zakładającą modernizację tabo-

ru, szczególnie tramwajów, i dobrą informację 

o funkcjonowaniu komunikacji. Takie informa-

cje, i to w kilku językach, można spotkać w wie-

lu węzłowych punktach Krakowa. Tylko War-

szawa i Kraków wprowadziły osobne pasy dla 

autobusów na najbardziej obciążonych trasach. 

NIK zwraca też uwagę, że nawet tanie i cieka-

we rozwiązania, jak trasy rowerowe, w żadnym 

z miast nie tworzą nieprzerwanych ciągów ko-

munikacyjnych. Ruch rowerowy nadal trakto-

wany jest po macoszemu i organizowany tak, by 

nie przeszkadzał samochodom. We Wrocławiu 

parę lat temu Koalicja Rowerowa doprowadzi-

ła do powstania w Biurze Rozwoju Wrocławia 

projektu systemu tras rowerowych, który miał 

pozwolić na przejezdność miasta na rowerze. 

Lata minęły, a w centrum miasta, na Rynku, 

nadal rowerem jeździć nie wolno.

Prawie wszyscy (władze miasta, radni i inni 

decydenci) są za rozwojem komunikacji zbioro-

wej, ale radykalnych decyzji nie ma, mimo że 

prowadzona intensywnie modernizacja i roz-

budowa układu drogowego to świetna okazja 

do „przesadzenia” użytkowników pojazdów 

samochodowych do komunikacji zbiorowej. 

Korki rosną i... wychodzi jak zwykle.

OOkręg Dolnośląski PKE prowadził przed 

10 laty projekt z zakresu wspierania komu-

nikacji zbiorowej. Naszym partnerem, który 

też finansował projekt, była fundacja Eurona-

tur z Bonn. Współpracowaliśmy z wieloma in-

stytucjami, jak ministerstwo transportu, PKP, 

MPK, prezydent i rada miasta, przedsiębiorstwa 

i organizacje transportowe w Polsce. Konferen-

cje, wyjazdy studyjne, wydawnictwa, spotka-

nia robocze i wiele innych działań przybliżyły 

polskim fachowcom i władzom dobre, spraw-

dzone rozwiązania z transportu zbiorowego 

zagłębia Ruhry, Bonn, Berlina, Wuppertalu, 

Hannoweru i innych miast. To była ciekawa 

i kształcąca wymiana doświadczeń. Uczestnicy 

wyjazdów studyjnych i konferencji krajowych 

wiele się nauczyli i do wielu rozwiązań nabrali 

przekonania. Dobre wzorce udało się przenieść 

do Wrocławia i innych miast. Przesuniętym 

w czasie rezultatem projektu była koncepcja 

modernizacji linii tramwajowej nr 7 we Wro-

cławiu. Pierwotnej wersji projektu nie udało się 

zrealizować, ale zdobyte doświadczenia pomo-

gły przy powtórnym ubieganiu się o środki na 

modernizację i po latach rzeczywiście zaczęły 

jeździć po Wrocławiu nowoczesne tramwaje 

„Skoda” na linii nr 7 i 6. To daje podstawę do 

satysfakcji, ale i pewien niedosyt, że zdobyte 

w projekcie doświadczenia można było zre-

alizować szybciej i skuteczniej. Sama wiedza 

i doświadczenie to za mało. Potrzebna jest wola 

polityczna decydentów i stabilność pełnienia 

przez nich funkcji. Kadencyjność władz nie 

służy ciągłości realizowania zmian wymaga-

jących wielu lat, choćby w konkurencji z lob-

by samochodowym. Konieczna jest więc, poza 

wiedzą, zmiana mentalności i zaangażowanie, 

by nie wyszło, jak zwykle.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Tramwaj w korku samochodowym
jedzie (a właściwie stoi) jak wszyscy

fo
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KKlienci stale wymagają wyższej jakości 

technicznej produktów, rosnących korzyści 

ekonomicznych, projektów zgodnych z naj-

nowszymi trendami techniki, mody, estetyki, 

czy stylu życia, a także spełniania wymogów 

z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i ekologii. 

Z kolei same przedsiębiorstwa, wprowadzając 

nowe produkty, dążą do osiągnięcia określo-

nych zysków. Muszą przy tym uwzględniać 

uwarunkowania demograficzne i społecz-

no-psychologiczne oraz regulacje prawne, 

które wymuszają zmiany lub zaprzestanie 

wytwarzania produktów, np. szkodliwych 

dla środowiska. Właśnie z tych powodów 

od dłuższego czasu można obserwować ro-

snącą rolę charakterystyk ekologicznych przy 

wprowadzaniu nowego produktu na rynek. 

Jest to odzwierciedlenie rosnącej świadomo-

ści ekologicznej społeczeństwa, zmian praw-

nych, a także mody na bycie „eko”.

Czym więc jest produkt ekologiczny? 

Produkt ekologiczny to taki towar, którego 

negatywne oddziaływanie na środowisko jest 

maksymalnie ograniczone lub całkowicie zli-

kwidowane. Powinien się on charakteryzo-

wać następującymi cechami:

– proces wytwarzania produktu nie jest 

szkodliwy dla środowiska, a surowce użyte 

do produkcji są nietoksyczne,

– ilość surowców użyta do jego wytwo-

rzenia została znacznie ograniczona lub też 

surowce pochodzą z recyclingu,

– opakowanie jest ograniczone do mini-

mum i może zostać ponownie wykorzystane 

lub w ogóle z niego zrezygnowano,

– zużycie energii na każdym etapie pro-

dukcji i użytkowania produktu jest zmini-

malizowane,

– istnieje system zbierania produktów 

wyeksploatowanych lub ich części,

– istnieje możliwość ponownego wyko-

rzystania w całości lub w części zużytego 

produktu,

– unika się sztucznego przyspieszania starze-

nia się fizycznego lub moralnego produktu.

O ile powyższe wytyczne wydają się 

przejrzyste i zrozumiałe, to ich implemen-

tacja w procesie wytwórczym może napo-

tykać na wiele barier koncepcyjnych i tech-

nologicznych. Dlatego też warto korzystać 

z modeli i zasad ułatwiających wdrożenie 

nowego produktu proekologicznego. Przy-

kładem takiego modelu może być „Koło 

strategii rozwoju produktu ekologicznego”, 

którego wykorzystanie może być przydat-

ne zarówno przy opracowywaniu koncepcji 

nowego produktu, jak i modyfikacji istnie-

jących produktów.

Charakterystyki poszczególnych etapów 

tworzenia produktu ekologicznego obejmują: 

opracowanie nowego pomysłu (0), materiały 

o małym wpływie na środowisko (1), reduk-

cję zużycia materiałów (2), optymalizację 

produkcji (3), optymalizację dystrybucji (4), 

optymalizację użytkowania (5), optymaliza-

cję zakładanego czasu życia (6) i optymali-

zację końca życia produktu (7).

Warto przy tym zauważyć, że rozwój pro-

duktu ekologicznego ma charakter zamkniętej 

pętli. W myśl zasady „REduce, REuse, RE-

cycle”, nie myślimy już o cyklu życia pro-

duktów w kategoriach „od kołyski po grób”, 

lecz w kategoriach „od kołyski po kołyskę”, 

czyli zawsze traktujemy tworzone produkty 

jako możliwe do przetworzenia i ponowne-

go użycia. Kolejne etapy budowania strategii 

rozwoju produktu ekologicznego opierają się 

przy tym na umiejętności zadawania sobie 

odpowiednich pytań, które kierunkują dzia-

łania w stronę rozwiązań przyjaznych środo-

wisku. I tak, na etapie opracowania nowego 

pomysłu projektanci powinni rozważyć na-

stępujące kwestie:

– dematerializacja: Czy użytkownik rze-

czywiście potrzebuje nowego produktu? Czy 

zamiast niego możemy zaoferować usługę?

– współdzielony użytek: Czy użytkow-

nik będzie chętny do dzielenia się produk-

tem z innymi?

– integracja funkcji: Czy możemy zawrzeć 

funkcje wielu produktów w jednym?

– optymalizacja funkcji (komponentów): 

Czy możliwe jest użycie standardowych, mo-

dularnych komponentów, żeby stworzyć kom-

pletny asortyment?

Na etapie doboru materiałów o małym 

wpływie na środowisko warto zadać sobie 

pytania w ramach następujących kategorii:

– bezpieczne materiały: Czy naprawdę 

musimy używać materiałów, które szkodzą 

środowisku?

– odnawialne materiały: Czy możemy 

użyć materiałów odnawialnych?

– materiały o małym zużyciu energii: Czy 

możemy użyć materiałów, które potrzebują 

mniej energii do ich wytworzenia?

– materiały z recyklingu: Czy musimy 

użyć nowych materiałów?

– materiały poddające się recyklingowi: 

Czy możemy użyć materiałów, które można 

poddać recyklingowi?

Z kolei w celu redukcji zużycia mate-

riałów należy zmierzyć się z następującymi 

wątpliwościami:

Zarządzanie wdrożeniem nowego produktu

w aspekcie ekologicznym
ADAM DZIDOWSKI

Przedsiębiorstwa, działające na współczesnych rynkach, coraz częściej są zmuszane do stałej aktualizacji oferty 

produktowej. Jest to podyktowane zarówno rosnącymi wymaganiami klientów, jak i presją konkurencji.
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– redukcja wagi: Czy możemy zmniejszyć 

wagę produktu przez użycie mniejszej ilości 

lub lżejszych materiałów? 

– redukcja objętości: Czy możemy zmniej-

szyć objętość produktu tak, aby zoptymali-

zować transport?

– redukcja ilości użytych materiałów: Czy 

możemy użyć mniej materiałów?

Na kolejnym etapie, jakim jest optymali-

zacja produkcji, rozważone powinny zostać 

takie kwestie jak:

– alternatywne technologie produkcji: Czy 

są dostępne technologie produkcji mniej szko-

dliwe dla środowiska?

– redukcja procesów produkcyjnych: 

Czy możemy produkować ten sam produkt 

w mniejszej ilości etapów?

– niskie zużycie energii: Czy możemy użyć 

bardziej czystych metod produkcji?

– redukcja odpadów: Czy można zmniej-

szyć liczbę odpadów lub użyć je ponownie?

– mniejsza ilość/czystsze materiały eks-

ploatacyjne: Czy w czasie produkcji możemy 

zużywać mniej półproduktów i materiałów 

eksploatacyjnych?

W ramach optymalizacji procesów dys-

trybucyjnych, istotne stają się pytania o:

– mniejsze i czystsze opakowania: Czy 

możemy zmniejszyć zużycie materiałów pa-

kunkowych lub zastąpić je bardziej przyja-

znymi środowisku?

– efektywność systemu transportowego: 

Czy wybraliśmy najbardziej efektywny spo-

sób transportu? 

– efektywność logistyki: Czy możemy 

ulepszyć naszą logistykę?

Ważnym elementem myślenia proekolo-

gicznego jest redukcja wpływu produktu na 

środowisko w czasie jego użytkowania. W tym 

zakresie należy odpowiedzieć na pytania do-

tyczące, takich problemów jak:

– niskie zużycie energii: Czy możemy zmi-

nimalizować zużycie energii przez produkt?

– czyste źródła energii: Czy możemy wy-

korzystać czystsze źródła energii do zasilania 

naszego produktu?

– zmniejszenie ilości materiałów eksplo-

atacyjnych: Czy możemy zminimalizować zu-

życie materiałów eksploatacyjnych?

– bezpieczne materiały eksploatacyjne: 

Czy można używać mniej szkodliwych ma-

teriałów eksploatacyjnych?

Pamiętając o cykliczności wszelkich 

procesów związanych z rozwojem produk-

tu ekologicznego, należy rozważyć kwestie 

optymalizacji zakładanego czasu życia pro-

duktu, jak i końca życia produktu, a zwłasz-

cza problemy:

– niezawodności i wytrzymałości: Czy 

możemy usprawnić całkowitą niezawodność 

i wytrzymałość produktu? 

– łatwości eksploatacji i napraw: Czy pro-

dukt jest łatwy w eksploatacji i naprawie?

– modularnej struktury produktu: Czy 

można użyć standardowych części do na-

prawy produktu?

– klasycznego projektu: Czy możemy 

zwiększyć ponadczasowość projektu?

– przywiązania użytkownika: Czy możemy 

zaprojektować produkt, z którym użytkowni-

kowi trudno będzie się rozstać?

– ponownego użycia produktu: Czy moż-

na dać produktowi „nowe życie”?

– odnowienia lub ponownego wykorzysta-

nia: Czy możemy naprawić i ponownie użyć 

produkt lub jego części? 

– recyklingu materiałów: Czy materiały 

mogą zostać poddane recyklingowi?

– utylizacji: Czy utylizacja produktu 

spowoduje emisję szkodliwych gazów lub 

odpadów?

OOdpowiedzialne i kompleksowe rozważenie 

wszystkich przestawionych etapów rozwoju 

produktu, może pozwolić przedsiębiorstwom 

na lepsze zrozumienie ekologicznego wymiaru 

procesów w nich zachodzących. Należy przy 

tym zauważyć, że odpowiedzi na poszczególne 

pytania będą różne, w zależności od specyfiki 

produktu i rynku, na którym działa dana fir-

ma. Można jednak przedstawić pewne ogól-

ne zalecenia, odpowiadające strategii rozwo-

ju produktu ekologicznego. Jako przykłady 

takich zaleceń warto wymienić następujące 

sugestie skierowane do kadry kierowniczej 

i technicznej przedsiębiorstw:

– nie używaj materiałów lub dodatków 

toksycznych, takich jak: polichlorowane bi-

fenyle (PCB), polichlorowane terpeny (PTS), 

ołów, kadm, rtęć;

– nie używaj materiałów lub dodatków 

mogących wpływać na powłokę ozonową, 

takich jak: chlor, fluor, brom, aerozol, pian-

ki, chłodziwa zawierające freony;

– znajdź alternatywy dla technologii ob-

róbki powierzchni, takich jak: ocynkowanie 

ogniowe, elektrolityczne, chromowanie;

– znajdź alternatywy dla metali nieżela-

znych – takich jak miedź, cynk, chrom, ni-

kiel – z powodu szkodliwych zanieczyszczeń 

pojawiających się przy ich produkcji;

– w produktach o krótkim cyklu życia uni-

kaj materiałów, do których wyprodukowania 

potrzeba dużo energii (np. aluminium);

– unikaj materiałów pochodzących z in-

tensywnych upraw;

– używaj wtórnie przetworzonego alu-

minium i miedzi;

– używaj wtórnie przetworzonego plasti-

ku do wewnętrznych lub pomocniczych czę-

ści produktu, które nie wymagają wysokiej 

jakości lub higieny;

– gdy wymagana jest higiena, stosuj lami-

nowanie wtórnie przetworzonych materiałów 

materiałem pierwotnym;

– wykorzystuj cechy materiałów wtórnie 

przetworzonych (ich fakturę, kolor) w proce-

sie projektowania;

– wybieraj jeden typ materiału do two-

rzenia produktu i jego odmian;

– unikaj materiałów trudnych do od-

separowania, jak wypełniacze, laminaty, 

zbrojenia;

– używaj materiałów, dla których istnie-

je już rynek wtórny;

– unikaj stosowania elementów zaburzają-

cych proces recyklingu, takich jak nalepki;

– używaj materiałów dostarczanych przez 

lokalnych producentów;

– stosuj techniki wzmacniające produkt, 

takie jak ożebrowania, zamiast zwiększania 

jego wielkości;

– wyrażaj jakość produktu przez projekt, 

a nie rozmiary;

– redukuj rozmiary transportowe pro-

duktu;

– twórz projekty składane bądź możliwe 

do układania jedne na drugich;

– rozważ transport upakowanych kom-

ponentów, pozostawiając końcowy montaż 

pośrednikom lub odbiorcy końcowemu;

– wybieraj technologie generujące mniej 

zanieczyszczeń, jak tłoczenie zamiast spa-

wania, skręcanie zamiast lutowania;

– wybieraj proces, który zapewni naj-

bardziej efektywne zużycie materiałów, 
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np. malowanie proszkowe zamiast natry-

skowego;

– używaj materiałów, które nie wyma-

gają dodatkowej obróbki;

– zachęcaj wydziały produkcyjne i do-

stawców do stosowania bardziej efektywnych 

procesów i odnawialnych źródeł energii;

– projektuj produkt, aby zminimalizować 

straty materiałowe przy cięciu, skrawaniu, 

tłoczeniu itp.;

– wykorzystuj odpady w firmie;

– redukuj ilość materiałów eksploata-

cyjnych, np. tak projektując obróbkę, aby 

wymagała ona jak najmniej późniejszego 

czyszczenia;

– zamiast opakowaniem, konkuruj wy-

glądem samego produktu;

– rozważ możliwość wykorzystania opa-

kowań zwrotnych;

– unikaj stosowania PCV lub aluminium 

w opakowaniach bezzwrotnych;

– redukuj wagę i objętość opakowania;

– transport statkami lub pociągami jest 

mniej szkodliwy, niż ciężarówkami. Trans-

portu lotniczego należy unikać, gdy tylko 

to możliwe;

– zachęcaj dział logistyki do współpracy 

z lokalnymi dostawcami, aby zredukować 

trasy przejazdowe;

– zachęcaj dział logistyki do efektywnych 

form dystrybucji, np. jednoczesnego transpor-

tu dużej ilości różnych towarów;

– używaj standaryzowanych opakowań 

zbiorczych, takich jak np. europalety;

– formuj konsorcja logistyczne z zaprzy-

jaźnionymi, lokalnymi firmami;

– używaj najbardziej energooszczędnych 

komponentów, dostępnych na rynku;

– zapewniaj tryb autowyłączenia urzą-

dzenia;

– upewnij się, że wbudowane zegary, tryby 

czuwania itp. mogą zostać wyłączone przez 

użytkownika;

– jeżeli energia jest wykorzystywana do 

poruszania produktu, uczyń go jak najlżej-

szym;

– jeżeli energia jest wykorzystywana do 

podgrzewania substancji, dobrze zaizoluj 

dany komponent;

– nie zachęcaj do używania zwykłych 

baterii, zapewniaj wsparcie dla akumula-

torków;

– projektuj produkt tak, aby zużywał jak 

najmniej dodatkowych materiałów;

– minimalizuj wycieki przez zastosowa-

nieodpowiednich czujników;

– wdrażaj systemy ponownego użycia 

materiałów eksploatacyjnych, np. wody 

w zmywarce;

– upewnij się, że produkt nie generuje 

ukrytych, szkodliwych odpadów – stosuj od-

powiednie filtry;

– skutki złego użycia produktu muszą być 

minimalizowane przez jasne instrukcje i od-

powiedni projekt;

– projektuj produkt tak, aby użytkownik 

nie marnował materiałów eksploatacyjnych, 

np. otwór do ich uzupełniania powinien być 

na tyle duży, by zapobiec rozsypywaniu;

– używaj oznaczeń kalibracyjnych, aby 

użytkownik wiedział dokładnie, ile mate-

riału ma użyć;

– uczyń domyślnym taki tryb działania 

urządzenia, który jest najlepszy dla środowi-

ska, np. kopiowanie dwustronne;

– zapewnij, żeby produkt miał zerowy 

lub minimalny wpływ na zdrowie poprzez 

unikanie toksycznych substancji lub pro-

mieniowania;

– projektuj produkt zgodnie z wymaga-

niami społeczno-ekonomicznymi i możliwo-

ściami różnych grup użytkowników;

– projektuj starannie, ograniczając liczbę 

słabych punktów produktu, używając metod 

takich jak FMEA;

– projektuj tak, aby produkt wymagał jak 

najmniejszej konserwacji;

– oznaczaj sposób otwierania produktu;

– oznaczaj na produkcie, które części mu-

szą być konserwowane w specyficzny sposób 

(np. kolorami);

– oznaczaj części wymagające częstej 

kontroli z powodu szybkiego zużycia i gru-

puj je ze sobą;

– uczyń miejsce powstawania zużycia ła-

two dostępnym, tak aby naprawy lub wymia-

ny były dokonywane na czas;

– projektuj produkt modularnie, tak aby 

dodatkowe funkcje mogły być dodawane 

później, a elementy przestarzałe zastąpio-

ne nowymi;

– projektuj wygląd produktu tak, aby jego 

walory estetyczne nie ulegały szybszej depre-

cjacji niż walory użytkowe;

– projektuj produkt tak, aby spełniał po-

trzeby pojawiające się z czasem oraz posiadał 

dodatkowe funkcje, które zniechęcają użyt-

kownika do jego szybkiej wymiany;

– upewnij się, że konserwacja produktu 

nie jest zajęciem niewdzięcznym;

– zapewnij lokalne wsparcie serwisowe;

– zaprojektuj produkt tak, aby był atrak-

cyjny dla kolejnych użytkowników, a jego 

konstrukcja szybko się nie zestarzała;

– projektuj produkt z myślą o możliwości 

jego rozmontowania, dla potrzeb przeglądów, 

czyszczenia, napraw i wymiany części;

– używaj rozłączalnych połączeń, takich 

jak zatrzaski czy śruby zamiast spawów czy 

klejów;

– używaj standaryzowanych połączeń, 

które mogą być rozłożone przy użyciu typo-

wych narzędzi, np. stosując jeden typ i roz-

miar śrub;

– umiejscawiaj połączenia w taki sposób, 

aby osoba odpowiedzialna za demontaż nie 

musiała obracać i przesuwać produktu;

– oznaczaj sposób właściwego otwierania 

produktu, np. przez oznaczanie miejsc przy-

łożenia siły przy zatrzaskach itp.; 

– elementy toksyczne powinny być łatwe 

do odłączenia;

– w recyklingu uwzględniaj istniejące 

i lokalne rozwiązania.

WWymienione zalecenia wyraźnie po-

kazują, że projektowanie i produkcja 

towarów w sposób ograniczający obciąże-

nie dla środowiska, jest możliwa. Ponadto, 

sugerowane działania przyczyniają się nie 

tylko do redukcji oddziaływania produk-

tów na środowisko, ale także do wzrostu 

efektywności procesów wytwórczych, re-

dukcji kosztów oraz podniesienia atrakcyj-

ności oferty przedsiębiorstwa. Oznacza to, 

że cele ekologiczne nie muszą rozmijać się 

z celami ekonomicznymi, a dbałość o środo-

wisko nie musi oznaczać niższych zysków. 

Dlatego też warto w każdym przedsiębior-

stwie zadać sobie przedstawione w niniej-

szym artykule pytania i zastanowić się, czy 

opłaca się nie być „eko”.

DR INŻ. ADAM DZIDOWSKI

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
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Arktyczna fauna w warunkach 

zmian klimatycznych

Na lądzie występują tylko dwa gatun-

ki ssaków – renifer i lis polarny (piesiec). 

Największy drapieżnik półkuli północnej 

– niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) 

– jest zwierzęciem morsko-lądowym, które 

najwięcej czasu spędza na morzu, a właści-

wie na dryfujących krach, polując na foki. 

Futro niedźwiedź ma białe, ale u starszych 

osobników jest lekko kremowe. W jego syl-

wetce uderza stosunkowo mała, spłaszczona 

głowa, nos i pysk są prawie czarne. Dorosły 

samiec może ważyć około 700 kg, ale sami-

ca jest znacznie mniejsza. Niedźwiedź żywi 

się przede wszystkim mięsem foki, czatując 

godzinami na lodzie przy otworach oddecho-

wych. Jego ofiarą jest zazwyczaj foka obrącz-
kowana. Niedźwiedź polarny należy do po-

pulacji zajmującej obszar między Grenlandią, 

Spitsbergenem a Nową Ziemią. Najczęściej 

można go spotkać na wschodnim wybrzeżu 

Spitsbergenu, dokąd przypływa wraz z dry-

fującym pakiem lodowym zimnego Prądu 

Wschodniospitsbergeńskiego. Prąd ten kie-

ruje się na południe, opływając Spitsbergen, 

a następnie zmienia kierunek na północny, to-

cząc swoje wody równolegle do ciepłego Prą-

du Zachodniospitsbergeńskiego. W ostatnich 

latach obserwuje się radykalne zmniejszenie 

powierzchni dryfującego lodu, co przekłada 

się na zmniejszenie ilości fok, dla których lód 

jest tak samo ważny jak woda. Dryfujący lód 

z fokami decyduje o przetrwaniu niedźwie-

dzia polarnego. Zmniejszenie powierzchni lo-

dów morskich w następstwie postępujących 

zmian klimatycznych sprawia, że wygłodnia-

łe niedźwiedzie zaczynają szukać pożywienia 

na lądzie. Niedźwiedź może zjeść jednorazo-

wo nawet kilkadziesiąt kilogramów mięsa, 

preferuje głównie tłuszcz. Potrafi kilka dni 

przebywać przy zdobyczy, odstraszając innych 

amatorów foczego mięsa. Prowadzi samotni-

cze życie. Głodny niedźwiedź często atakuje 

młode niedźwiedzie, będące pod opieką matki. 

Ogromna przewaga fizyczna samca sprawia, 

że młode niedźwiadki są pożerane, podczas 

gdy bezradna matka krąży w pobliżu. Takie 

zdarzenie miało miejsce w marcu 2010 r., przy 

Stacji Polarnej PAN w Hornsundzie. W okre-

sie letnim niewielka ilość dryfującego lodu 

morskiego powoduje brak fok, a niedźwiedzie 

szukają pożywienia na lądzie. Ofiarą padają 

też gniazdujące ptaki. Pojawiają się doniesie-

nia naukowe o wyraźnym zmniejszeniu popu-

lacji gęsi Bernikla i edredonowych kaczek. 

Także renifery padają łupem niedźwiedzia; 

byłem świadkiem zabicia przez niedźwiedzia 

dużego renifera w pobliżu chaty traperskiej 

Hyttevika. Ważący ponad 150 kilogramów 

renifer został pożarty w kilka dni, w czym 

też pomogły lisy i drapieżne ptaki. Jest to 

całkowicie nowa sytuacja na Spitsbergenie, 

ponieważ w przeszłości takie zdarzenia wy-

stępowały niezwykle rzadko. Ważnym źró-

dłem pokarmu dla niedźwiedzi polarnych są 

także padłe wieloryby. Bywa, że jednorazowo 

biesiaduje kilka niedźwiedzi. Głodny niedź-

wiedź czasem żywi się porostami na tundrze 

lub wygrzebuje resztki pokarmu ze śmietni-

ków. W poszukiwaniu pokarmu potrafi zde-

molować chaty traperskie, zjadając dosłownie 

wszystko – nawet proszek do prania. Obecnie 

na Spitsbergenie można spotkać niedźwiedzie 

przez cały rok. Stanowią one realne zagrożenie 

dla ludzi, dlatego obowiązkowo należy mieć 

przy sobie broń. Mimo to, co kilka lat zdarzają 

się śmiertelne wypadki. Po roku 1972, kiedy 

zakazano polowań na niedźwiedzie, ich po-

pulacja nieznacznie wzrosła i wynosi obecnie 

1 700–2 000 osobników, czyli prawie tyle samo 

co liczba mieszkańców Spitsbergenu. Szacu-

je się, że obecnie w całej Arktyce żyje 21–28 

tysięcy niedźwiedzi, a ich liczba jest w miarę 

stabilna. Najliczniejsze populacje niedźwie-

dzi znajdują się na Ziemi Franciszka Józefa 

(2,5–3 tys.) i Grenlandii (2–4 tys.). Realne 

zagrożenie dla populacji niedźwiedzi polar-

nych stanowią toksyczne związki chemiczne, 

gromadzące się głównie w tkance tłuszczowej 

fok. Są to polichlorowane bifenyle (PCB), po-

wodujące m.in. uszkodzenia genetyczne tych 

pięknych zwierząt.

Renifery spotkali już holenderscy żeglarze 

w czasie odkrycia Spitsbergenu w 1596 roku. 

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 w. w zimnych wodach Morza 

Grenlandzkiego i Barentsa polowano na wieloryby, a na wyspach – na niedźwiedzie polarne i pieśce (lisy polarne).

w warunkach współczesnych zm

Przyroda SpitsbergenuPrzyroda Spitsbergenu
2

grafika: The Peirce Clipart Collection
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Świadczy o tym choćby nazwa fiordu – Horn-

sund – co oznacza fiord rogowy. Dotychczas 

w rejonie Hornsundu renifery pojawiały się 

tylko sporadycznie. Niezbyt jasne jest pocho-

dzenie reniferów na Spitsbergenie. Być może 

przewędrowały z Grenlandii po zamarznię-

tym morzu. Spitsbergeńskie renifery są bar-

dziej podobne do reniferów grenlandzkich, niż 

skandynawskich czy syberyjskich. W ostat-

nich 25 latach ubiegłego wieku w Hornsun-

dzie nie było reniferów, ale już od dziesięciu 

lat jest ich kilkadziesiąt, chociaż okresowo 

występują wyraźne fluktuacje w liczebności. 

Głównym pożywieniem renifera są porosty 

(zlichenizowane grzyby). Nie jest prawdą, że 

największym jego przysmakiem jest chrobo-
tek reniferowy (Cladonia rangiferina), gdyż 

preferuje on przede wszystkim chrobotka ła-
godnego (słodkiego) (Cladonia mitis). W le-

cie renifery obrastają grubą warstwą tłuszczu, 

który ułatwia im przetrwać surową polarną 

zimę. Obecnie w Hornsundzie na wielkich 

przestrzeniach chrobotek jest już kompletnie 

wyjedzony, a przy okazji zostały zniszczone 

i wydeptane inne porosty i mszaki. W zimie 

renifer z wielkim trudem przebija się przez lód 

i śnieg do pokarmu, wtedy wiele zwierząt gi-

nie z głodu, o czym zawsze informuje jedyna 

spitsbergeńska gazeta w Longyearbyen.

Awifauna

W Arktyce zdecydowana większość ptaków, 

żyjąc na lądzie, pokarm znajduje w morzu. 

Ptaki te tworzą gigantyczne kolonie (ptasie 

sanktuaria), liczące po kilkaset tysięcy osob-

ników tego samego gatunku. Na Spitsberge-

nie na uwagę zasługuje alczyk lodowy (Alle 

alle) – niewielki ptak, mniejszy od gołębia. 

Swoje gniazda buduje w trudno dostępnych 

szczelinach skalnych, lodowcach gruzowych, 

rumowiskach skalnych. Jego głównym poży-

wieniem są skorupiaki i drobne rybki, masowo 

występujące w zimnych, a jednocześnie silnie 

natlenionych wodach Morza Grenlandzkiego. 

W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost 

temperatury wody morskiej, a to przełożyło się 

na ginięcie większych skorupiaków, pewnych 

gatunków ryb i glonów. Ryby i skorupiaki sta-

ły się mniejsze, bardziej chude, stąd mniejsza 

ilość energii w pożywieniu zdobywanym z co-

raz większym trudem przez ptaki. Obecnie ta 

sytuacja prowadzi do wyraźnego zmniejsze-

nia się liczebności ptasich kolonii.

Flora

Warunki klimatyczne, przede wszystkim 

niskie temperatury powietrza, bardzo krótkie 

polarne lato oraz słabo wykształcone gleby 

ubogie w składniki pokarmowe powodują, 

że występują tutaj rośliny o niskich wymaga-

niach pokarmowych. Dotychczas znaleziono 

na Spitsbergenie około 170 gatunków roślin 

naczyniowych, a także kilka gatunków ob-

cych, przywleczonych z kontynentu. Z roślin 

najbardziej rozpowszechnione są mszaki (Bry-

ophyta) – około 373 gatunki. Rozwijają się 

one stosunkowo dobrze w niskich tempera-

turach powietrza, przy dużym zachmurzeniu 

i zamgleniu, mają też niewielkie wymagania 

pokarmowe. Wśród mszaków najliczniej wy-

stępują mchy brunatne, zdecydowanie mniej 

jest sfagnowców. Przed rokiem wrocławscy 

botanicy odkryli tutaj nowy gatunek sfagnow-

ca. Bardzo licznie są reprezentowane porosty 

(zlichenizowane grzyby) – około 600 gatun-

ków, grzyby – około 700 gatunków, a także 

ponad 1 100 gatunków lądowych, słodkowod-

nych i morskich alg i cyjanobakterii.

Roślinność zachodniego Spitsbergenu wy-

raźnie różni się od północnej, arktycznej tun-

dry i arktycznych polarnych pustyń, ponieważ 

jest bardziej zróżnicowana florystycznie. Znaj-

dziemy tutaj duże obszary z wierzbą polarną 

(Salix polaris), wierzbą żyłkowaną (Salix re-

ticulata), liczne są kępy skalnicy naprzeciw-
listnej (Saxifraga oppositifolia, S. hirculus, S. 

cespitosa) oraz nieliczne trawy. Zaznacza się 

wyraźne zmniejszanie liczebności gatunków 

wraz z wysokością nad poziom morza.

Jak wcześniej wspomniano, od kilkunastu 

już lat obserwuje się zmniejszanie populacji 

ptaków, głównie alczyka lodowego (Alle alle). 

Odchody tych ptaków są bogate w związki 

azotowe i fosforowe i zasilają arktyczną florę. 

Niektóre z porostów, jak np. piękny poma-

rańczowy Xanthoria elegans, są gatunkami 

koprofilnymi (rosnącymi na nawozie lub od-

chodach odzwierzęcych). Zmniejszanie się 

populacji ptaków to także zmniejszanie się 

ilości związków azotowych i fosforowych 

niezbędnych do rozwoju flory.

Postępujące ocieplenie klimatu powoduje 

zauważalną recesję czół lodowców znajdują-

cych się na lądzie. Odsłaniają się nowe połacie 

lądu, powoli zasiedlanego przez roślinność 

pionierską. Produktywność arktycznej tun-

dry, jak i jej zdolność do regeneracji, są zni-

kome. W wysokiej Arktyce produktywność 

tundry wynosi zaledwie kilkadziesiąt kilogra-

mów suchej masy z hektara – dla porównania 

w okolicach Abisko w północnej Szwecji pro-

duktywność sięga 2 500 kg suchej masy, do 

kilkudziesięciu ton w centralnej Europie.

Antropopresja

Arktyka, z wieloletnią zmarzliną i ubogą 

fauną i florą, jest w szczególny sposób wraż-

fo
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Para niedźwiedzi polarnych na Fuglebergsletta
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liwa na oddziaływanie człowieka, które prze-

jawia się budową osiedli, sieci dróg, eksplo-

atacją bogactw mineralnych, a nawet różnymi 

formami turystyki. Uszkodzenie lub zniszcze-

nie roślinności jest czynnikiem zaburzającym 

równowagę termiczną między gruntem a at-

mosferą. Regeneracja uszkodzonej roślinno-

ści przebiega w Arktyce wyjątkowo powoli. 

Przykładem antropopresji niech będą okolice 

Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, gdzie 

działalność człowieka rozpoczęła się zaledwie 

50 lat temu. Zbudowano tutaj w 1957 roku no-

woczesny, parterowy budynek, posadowiony 

na betonowych słupkach w ten sposób, żeby 

między gruntem a podłogą stacji odbywał się 

swobodny przepływ powietrza. Jest to spraw-

dzony sposób budownictwa w Arktyce, który 

chroni wznoszone obiekty przed ich osiada-

niem i wtapianiem się w głęboko odmarzającą 

zmarzlinę pod „ciepłym” domem. Także tutaj 

przed 50 laty przywieziono samochód tereno-

wy GAZ-69. Był on pomocny podczas budowy 

stacji, a także w badaniach terenowych. Mimo 

upływu 35 lat od ostatniego przejazdu tego sa-

mochodu, ślady kolein, deformacje podłoża, 

uszkodzenia roślinności są ciągle widoczne na 

18 kilometrowej trasie, od Stacji Polarnej PAN 

w Hornsundzie do Stacji Polarnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego „Baranówka”. Był to samochód 

produkcji radzieckiej, benzynowy, z silnikiem 

2 120 cm3, 4-biegowy, z napędem tylnym i do-

łączanym przednim. Jego waga z ładunkiem 

dochodziła do 2100 kg. Najintensywniej „ga-

zik” był używany w 1957 r. oraz na początku 

lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Trasa 

prowadziła po najniższych, podniesionych te-

rasach morskich, zbudowanych z otoczaków, 

żwirów i piasków. Miejscami na trasie prze-

jazdu znajdują się wychodnie skalnego podło-

ża, rzadziej mszarniki i torfowiska. Prawie na 

całej trasie jeszcze teraz widoczne są płytkie 

koleiny (5–7 cm). Szczególnie głębokie koleiny 

(12–35 cm) są widoczne na tych fragmentach 

teras, które są zbudowane z luźnych otocza-

ków plażowych. Czasami na dużych otocza-

kach pojawiają się porosty. W koleinach nie 

ma stagnującej wody, brak jest także roślin-

ności. Głębokie koleiny są widoczne również 

w miejscach, gdzie „gazik” pokonywał stro-

me odcinki, a obecność wielu kolein świad-

czy, że każdorazowo konieczne było szukanie 

„nowej” drogi. Stosunkowo świeże, głębokie 

na 8–25 cm koleiny są widoczne na mszarni-

kach i sporadycznie na torfowiskach, głównie 

na Rålstranda, Skjerstranda i koło Hytteviki. 

Zniszczona roślinność nie uległa jeszcze cał-

kowitej regeneracji. W niektórych koleinach, 

gdzie okresowo stagnuje woda, pojawiają się 

mchy i czasami sinice. Doskonale widoczne 

ślady kolein samochodowych wytyczają naj-

bardziej dogodną trasę od Stacji Polarnej PAN 

do „Baranówki” i dlatego są obecnie używane 

przez pieszych. Pojawia się w związku z tym 

dodatkowy czynnik antropopresji – wydepty-

wanie (trampling) – powodując dalsze niszcze-

nie roślinności i uniemożliwiając jej regene-

rację, mimo że szacunkowo corocznie tą trasą 

przechodzi zaledwie 30–70 osób.

Trwałość kolein samochodowych oraz śla-

dów współczesnego wydeptywania świadczy 

o minimalnej zdolności arktycznej roślinno-

ści do regeneracji.

Podsumowanie

1. Nie wnikając w przyczyny globalnych 

zmian klimatu, ocieplenie w Arktyce jest fak-

tem udokumentowanym pod względem klima-

tologicznym. Skutki przyrodnicze tych zmian 

są w całej Arktyce widoczne znacznie lepiej 

niż w strefie klimatu umiarkowanego.

2. Radykalnie zmniejsza się powierzch-

nia lodów morskich i ich grubość. Wzrasta 

temperatura wód morskich, poziom morza 

podnosi się o 3 lub więcej mm na rok. Kon-

sekwencją tych anomalii jest zmniejszanie 

się żyzności polarnych mórz, zmniejsza się 

także populacja ptaków morskich.

3. Większość lodowców Spitsbergenu wy-

kazuje ujemny bilans masy lodu. Konsekwencją 

jest recesja jęzorów lodowcowych i zmniejsza-

nie ich grubości. W większym stopniu topią się 

lodowce spływające do morza, niż lodowce lą-

dowe. W rezultacie zmian powierzchnia fiordu 

Hornsund każdego roku rośnie o 3 km2.

4. O kilkadziesiąt procent zwiększa się 

grubość warstwy czynnej wieloletniej zmarz-

liny, rośnie także jej termika, co może prowa-

dzić do zmniejszania się jej grubości. Głębsze 

odmarzanie torfowisk i mszarników sprzyja 

uwalnianiu się do atmosfery metanu – waż-

nego gazu cieplarnianego. Gwałtowny rozwój 

krasu termicznego jest bardziej czułym wskaź-

nikiem zmian klimatu Arktyki niż recesja lo-

dowców czy zmiany ich geometrii.

5. Zwiększa się populacja reniferów, co 

powoduje zmniejszanie się żyzności arktycz-

nej tundry. Szczególnie zagrożone są niektóre 

porosty, głównie Cladonia mitis.

6. Większa dostępność Arktyki, spowo-

dowana zmianami klimatu, przyczynia się do 

powstawania konfliktów w kwestiach korzy-

stania z bogactw mineralnych znajdujących 

się na szelfie Oceanu Arktycznego, czy pro-

blemu tzw. Grzbietu Łomonosowa. W kon-

flikty te silnie zaangażowane są Rosja, Ka-

nada i kraje skandynawskie.

DR JAN KLEMENTOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Koleiny samochodowe  na tundrze  na Fyglebergsletta.
Po raz ostatni terenowy „gazik” jechał tą trasą w 1978 r.
Przykład wyjątkowo powolnej regeneracji  uszkodzonej roślinności 
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Sytuacja tego gatunku jest 

kuriozalna – podgatunek 

nominatywny z południa Afryki, 

jeszcze sto lat temu zagrożony 

wyginięciem, w sposób 

spektakularny został uratowany 

przed wytępieniem, zaś podgatunek 

środkowoafrykański, dość liczny 

przed półwieczem, znalazł się 

obecnie na krawędzi zagłady...

NNosorożec biały jest, po słoniach, naj-

większym ssakiem lądowym. Samce 

ważą 2,3 tony, osiągają 4 m długości, a mie-

rzą 1,8 m wysokości, samice są nieco mniej-

sze – ważą do 1,7 tony, osiągają 3,6 m długo-

ści i 1,7 m wysokości (Owen-Smith, Berger 

2006). Ten potężny trawożerca był nieznany 

Europejczykom do początku XIX w. William 

Burchell w 1812 r. natknął się w północnej 

części Kraju Przylądkowego (obecnie RPA) 

na osobliwie wielkie i szerokopyskie nosoroż-

ce, jakich wcześniej nigdy nie widział. Zabite 

posłużyły do sporządzenia opisu, opubliko-

wanego w 1817 r. (Guggisberg 1966). Kolej-

ne ekspedycje wykazały, że areał nosorożca 

białego obejmuje większość obszaru południa 

Afryki, tj. dzisiejszą RPA, Suazi, Namibię, 

Angolę, Botswanę, Zimbabwe i Mozambik 

(Guggisberg 1966). To spokojne zwierzę było 

łatwym celem dla posiadaczy broni palnej, 

eksploatowano je więc w sposób bezwzględny. 

Jeszcze w latach 1872–1873 Selous spotykał 

nosorożce białe w centralnej części dzisiejszej 

RPA niemal każdego dnia, a już w 1895 r. 

okazało się, że jedyne znane osobniki tego 

gatunku zamieszkują tereny między rzeka-

mi Białą i Czarną Umfolozi w prowincji Kwa 

Zulu-Natal (Guggisberg 1966). Kiedy grupa 

myśliwych zabiła sześć sztuk z tej populacji, 

skonsternowany obrońca przyrody o nazwi-

sku Guise,napisał do gubernatora Zululan-

du o konieczności ścisłej ochrony nosorożca 

białego. Gubernator zareagował pozytywnie: 

nosorożca białego uznano za tzw. zwierzynę 

królewską, a obszar między obydwoma rze-

kami Umfolozi uznano w 1897 r. za rezerwat. 

W 1910 r. żyło w nim co najmniej 15 noso-

rożców białych, choć według Rookmaake-

ra (Dąbrowski 2006) było ich tam znacznie 

więcej. Zatrudniono też Vaughana Kirby’e-

go, który okazał się dla nosorożców „aniołem 

stróżem”. Dzięki jego zaangażowaniu, liczba 

nosorożców białych w Umfolozi zaczęła sys-

tematycznie rosnąć: o ile w 1932 r. naliczo-

no ich co najmniej 180, to w 1948 r. około 

550, a w 1961 r. ponad 600 oraz dalszych 52 

w sąsiednim rezerwacie Hluhluwe (Guggis-

berg 1966). Aby zapobiec przegęszczeniu, 

zaczęto przewozić część osobników na inne 

tereny RPA, np. w Parku Narodowym Kru-

gera wypuszczono je w latach 1961–1962, na 

początku lat 80. XX w. żyło tam już około 

750 osobników, a w 1995 r. aż 2800 (Poznaj 

Świat 1984, Brett i in. 2001). Akcję reintro-

dukcji przeprowadzono także w krajach są-

siednich – nosorożce białe trafiły do Bot-

swany, Namibii, Rodezji (obecne Zimbabwe) 

i Suazi, czyli tam gdzie je wcześniej wytępio-

no. Okazało się również, iż mała populacja 

nosorożca białego przetrwała w Mozambiku 

(Guggisberg 1966, IUCN). Dokonano też jego 

introdukcji w krajach, gdzie nie występował: 

w Kenii, Ugandzie i Zambii (Leńkowa 1985, 

Groenendijk 2008, Parry 2008, IUCN). Od-

SKUTECZNA OCHRONA GATUNKÓW

MAREK STAJSZCZYK

Nosorożec biały
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rodzona populacja nosorożca białego na po-

łudniu Afryki osiągnęła pod koniec 2007 r. 

liczbę ponad 17 tys. osobników (IUCN). 

Teoretycznie wygląda to wspaniale, sukces 

jest jednak połowiczny – w liczbie zaledwie 

kilku osobników reprezentowany jest drugi 

podgatunek nosorożca białego, któremu gro-

zi całkowita zagłada.

WW 1869 r. od Theodore von Heuglin na-

deszła informacja o wielkim nosorożcu 

znad Nilu Białego, przypominającym noso-

rożca białego z południa „Czarnego Lądu”. 

W tym samym czasie Samuel Baker widział 

w stolicy Sudanu Chartumie rogi, które uznał 

za typowe dla nosorożca białego, a znad Jeziora 

Czad donosili o tym gatunku Denham i Cla-

perton. Wreszcie w 1900 r. Gibbons przywiózł 

z okolic Lado, na skrajnym południu Sudanu, 

czaszkę nosorożca białego (Guggisberg 1966). 

Wszystko to dotyczyło obszarów ponad 2 tys. 

km na północ od dotychczas znanych granic 

areału. Kolejne okazy, zastrzelone przez Po-

wella-Cottona na pograniczu Konga, Suda-

nu i Ugandy, pozwoliły specjaliście Lydek-

ker’owi opisać w 1907 r. nowy podgatunek 

nosorożca białego o nazwie Ceratotherium 

simum cottoni (Guiggsberg 1966). Eksplora-

cja terenowa dowiodła, że północny podga-

tunek tego zwierzęcia zamieszkiwał sawan-

ny od zachodnich brzegów Nilu na południu 

Sudanu i północy Ugandy, przez pogranicze 

obecnego Zairu i Republiki Środkowoafry-

kańskiej, po rejon jeziora Czad (Guggisberg 

1966, Kingdon 1997). Nie był rzadkością – 

w 1920 r. jego liczebność oceniano na około 

3000 osobników, w 1960 r. na ponad 2 200, 

z czego w Sudanie żyło ich około 1 000. Jed-

nak kłusownicy systematycznie unicestwiali 

tę populację – w 1980 r. naliczono tylko 821 

osobników (Akimuskhin 1988, Neugebauer 

1992, Dąbrowski 2006). Sytuacja pogarszała 

się i do połowy lat 80. XX w. północne no-

sorożce białe zostały wytępione w Czadzie, 

Republice Środkowoafrykańskiej i Ugandzie. 

Niewiele później wystrzelano je w Sudanie. 

Jedynym miejscem gdzie przetrwały, był Park 

Narodowy Garamba w Zairze (Brooks 1993–

1994, Dąbrowski 2006). Niestety, peryferyj-

ne położenie tego obszaru, bezpośrednia bli-

skość Sudanu i polityczna niestabilność obu 

tych państw spowodowały, że kłusownictwo 

przybrało tu rozmiary apokaliptyczne. Jeszcze 

w 1954 r. żyło w Garambie około 600 osobni-

ków nosorożca białego, w 1976 r. co najmniej 

400, a w 1984 tylko około 10 (Guggisberg 

1966; Bannikov, Flint 1989). Wprowadzone 

następnie działania ochronne doprowadziły do 

poprawy – na początku lat 90. XX w. w Par-

ku Narodowym Garamba obserwowano 33 

osobniki (Brooks 1993–1994). Sukces nie-

stety był chwilowy – o ile w kwietniu 2003 

r. notowano około 30 osobników, to kolejne 

„rajdy” kłusowników obniżyły tę populację 

do zaledwie 2 samic i 2 samców w sierpniu 

2005 r. Ta czwórka przeżyła jeszcze 3 lata 

– skłusowano ją w 2008 r. Były to ostatnie 

żyjące w stanie dzikim nosorożce białe z pod-

gatunku północnego (Smith 2008).

Jedyną szansą uratowania tej formy no-

sorożca białego jest rozmnożenie osobni-

ków schwytanych na początku lat 70. XX 

w. w rejonie Shambe na południu Sudanu 

(Vagner, Schneiderova 1989). Były one ho-

dowane w dwóch ogrodach zoologicznych: 

Dvur Kralove w Czechach i San Diego 

w Kalifornii, USA (Vagner 1996, Dąbrow-

ski 2006). W grudniu 2009 r. przewieziono 

cztery osobniki z Czech do ośrodka Ol Pe-

jeta Conservancy w Kenii, gdzie w ramach 

programu Last Chance to Survive podda-

ne są aklimatyzacji i rozmnażaniu (Polski 

Portal Ekologiczny 2010). Prawdopodobnie 

zastosowana będzie sztuczna inseminacja, 

która umożliwiła już uzyskanie przychów-

ku od południowego podgatunku nosoroż-

ca białego w budapeszteńskim i madryckim 

zoo. Dana Holeckova, dyrektor zoo w Dvur 

Kralove, godząc się na oddanie swoich pupili 

do Kenii, powiedziała: „To ostatnia szansa 

na ich ocalenie”. 
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DDorosły ślepowron w upierzeniu godowym 

należy do najładniej ubarwionych czapli 

– białawe upierzenie czoła, policzków i szyi 

oraz spodu ciała, kontrastuje z ciemnograna-

towym wierzchem głowy i plecami oraz sza-

roniebieskim kolorem skrzydeł i ogona. Urody 

dodają mu dwa długie, wąskie pióra zwisające 

z potylicy oraz ciemny dziób i czerwone nogi. 

Nieco mniej barwne są ptaki młodociane, na-

tomiast osobniki młode w pierwszych mie-

siącach życia mają upierzenie jasnobrązowe, 

upstrzone białawymi plamkami.

Jest pokarmowym oportunistą – poluje 

nie tylko na małe ryby i płazy, ślimaki i różne 

większe owady, ale także na pisklęta małych 

ptaków, a z ssaków – na gryzonie (Hancock, 

Kushlan 1984). Zdarza się, że chwyta czasem 

niewielkie węże, jaszczurki, żółwie, a nawet 

nietoperze! (Martinez-Vilalta, Motis 1992).

Nocna aktywność ślepowrona sprawia, że 

najłatwiej zobaczyć go wieczorem, jak przela-

tuje z kępy drzew nad brzeg rzeki lub stawu. 

Wówczas mamy szansę usłyszeć jego charak-

terystyczny głos: „kłok-kłok”. Latem 2006 r. 

na miejskim odcinku Odry w Brzegu, dorosły 

ślepowron był aktywny podczas opadu deszczu 

nawet we wczesnych godzinach popołudnio-

wych (M. Stajszczyk, obserwacje własne).

Areał lęgowy ślepowrona obejmuje Eura-

zję, Afrykę i obydwie Ameryki w strefie tro-

pikalnej i umiarkowanej, a także chłodne Fal-

klandy na południowym Atlantyku. W Europie 

najliczniej występuje na północy Włoch oraz 

w delcie Dunaju i Wołgi. Populację europej-

ską oszacowano po 2000 r. na maksymalnie 

77 tys. par, przy czym we Włoszech, na Ukra-

inie i w europejskiej części Rosji gniazduje 

powyżej 10 tys. par. Skrajnie północne stano-

wiska lęgowe ślepowrona znajdują się na pół-

nocy Francji, w Belgii i Holandii, na południu 

Niemiec, Czech, Polski i Białorusi, a w Rosji 

nad dolną Wołgą i w dolnym biegu rzeki Ural, 

zaś w Azji sięga do środkowego Kazachsta-

nu, przedgórzy Himalajów, Mandżurii i Japo-

nii (Hancock, Kushlan 1984; Fasola, Hudec 

1997; Samusenko 2006). Zalatujące osobniki 

obserwowano daleko od lęgowisk – na Alasce 

i Islandii, w Fenoskandii, a nawet na Grenlan-

dii (Hancock, Kushlan 1984, Alderfer 2006). 

Ślepowron potrafi pokonać bezmiar oceanów 

– widziano go na Hawajach w centralnej części 

Pacyfiku i na Wyspie Amsterdam na południu 

Oceanu Indyjskiego (Martinez-Vilalta, Motis 

1992). Europejskie ślepowrony spędzają zimę 

głównie w Afryce, choć ostatnio coraz liczniej 

zimują na Bliskim Wschodzie i południu Eu-

ropy, nawet na czarnomorskim wybrzeżu Ru-

munii i Ukrainy (Rose, Taylor 1993; Kushlan, 

Hafner 2000; Fesenko, Bokotey 2002).

WW Polsce ślepowron regularnie wystę-

puje w dolinie górnej Wisły, od okolic 

Zatora po rejon Skoczowa. Tu gniazduje ponad 

99 % krajowej populacji tego gatunku. Zasie-

dla porośnięte wierzbami, topolami, głogami 

i czarnym bzem wyspy na stawach rybnych 

i wyrobiskach pożwirowych oraz lasy łęgowe 

w dolinie Wisły i jej dopływów – Skawy i Soły 

(Betleja 2001). Nieregularne lęgi ślepowrona 

w liczbie 2–6 par odnotowano w ostatnich 

latach nad Wartą, w cofce zbiornika Jezior-

sko oraz w Parku Narodowym Ujście War-

ty. Natomiast informacja o lęgach tej czapli 

w 1999 r. na stawach w Górkach w dolinie 

Nidy, wzbudza kontrowersje (Wilniewczyc, 

Polak 2001; Jantarski M. – informacja ustna). 

Wcześniej, na przełomie lat 70. i 80. XX w., 

nieduże kolonie lęgowe stwierdzono nad Na-

rwią na Podlasiu oraz nad Nidą koło Pińczowa. 

Być może także gniazdował w okresie 1968–

1999 nad Wartą w rejonie Zagórowa i Pyzdr, 

a w 1994 r. we wschodniej części doliny Ba-

ryczy (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).

Dawniej na ziemiach polskich nie był rzad-

kością – kolonie lęgowe notowano nad Odrą, 

górną Wisłą, Dniestrem i Dnieprem oraz nad 

jeziorem Drużno k. Elbląga. Ze Śląska pierw-

sze informacje o lęgach pochodzą z początku 

XVII w., które zlokalizowano nad Odrą koło 

Ścinawy i stawach pod Pszczyną. Następnie 

w 1863 r. znaleziono gniazdo na stawach Łężczok 

niedaleko Raciborza, a w 1899 r. kolonię liczą-

cą 15 gniazd wykryto w rejonie podwrocław-

skich Kotowic. Tę ostatnią zniszczono, płosząc 

i strzelając do gniazdujących ptaków. Kolejne 

lęgi zarejestrowano pod koniec lat 30. XX w.: 

w 1936 r. co najmniej 1 para gniazdowała na 

stawach pod Przemkowem, a w 1939 r. dwie 

pary nad jednym z jezior w okolicach Legnicy 

(Witkowski 1991). Kolonię ślepowronów ponow-

nie wykryto w dolinie górnej Wisły w 1956 r. 

na stawach w Landeku, w której w 1964 r. było 

8 gniazd (Witkowski 1991). Kolonia ta istniała 

do 1977 r., a w 1980 r. odkryto nową. na stawach 

w Ligocie koło Czechowic-Dziedzic (Witkowski 

1991). Do początku lat 90. XX w. na stawach 

w dolinie górnej Wisły ślepowron gniazdował 

w liczbie około 50–70 par, po czym zwiększył 

GATUNKI NATUROWE DOLNEGO ŚLĄSKA

MAREK STAJSZCZYK

Ś LEPOWRON
Ta czapelka jest nieznana ogółowi Polaków, choć regularnie gniazduje w naszym kraju. Wynika to m. in. z niewielkiej 

liczebności krajowej populacji i nikłej świadomości przyrodniczej społeczeństwa.
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liczebność – o ile w 1993 r. wykryto 91 gniazd, 

to w 1995 r. już 241, w 2001 r. – 397, w 2005 r. 

– 579, a w 2009 r. ponad 700 gniazd (Betleja 

2001 oraz informacje ustne).

Wyraźny wzrost liczebności skutkuje 

prawdopodobieństwem powstania nowych 

lęgowisk – w latach 2008–2010, nieopodal 

Paczkowa obserwowano późną wiosną i la-

tem po kilka dorosłych i młodocianych śle-

powronów, a od lipca także lotnych młodych, 

co wskazuje na możliwość gniazdowania tej 

czapli w cofce Zbiornika Otmuchowskiego 

(Stajszczyk 2009; Szymczak J., Domagała 

M. – obserwacje własne).

Wraz ze wzrostem populacji nad górną 

Wisłą, ślepowron coraz częściej pojawia się 

na obszarze Śląska, np. w okolicach Brze-

gu, Oławy i Strzelina w latach 2001–2010 

notowany był niemal co roku, zarówno nad 

Odrą, jak i nad wodami stojącymi (Stajsz-

czyk M., Andrzejczyk A., Kusz J., Domaga-

ła M. – obserwacje niepublikowane). Poje-

dyncze ślepowrony docierają na północ kraju, 

np. w 1968 r. był obserwowany na Wolinie, 

a w 2003 r. w Olsztynie (Tomiałojć, Stawar-

czyk 2003 oraz informacje ustne).

Ślepowron łatwo znosi niewolę i przystę-

puje do lęgów w wielu ogrodach zoologicz-

nych świata, m. in. w Chorzowie. W przypad-

ku hodowli półwolnych dochodzi do ucieczek 

i gniazdowania na swobodzie w bliskiej oko-

licy. Tak się stało m. in. w belgijskim Knokke 

oraz holenderskim Amsterdamie i Rotterda-

mie (Kushlan, Hafner 2000; Hustings, Ver-

geer 2002). W Wielkiej Brytanii sytuacja jest 

bardziej skomplikowana. W edynburskim zoo 

oraz w ptaszarium w hrabstwie Norfolk doszło 

do powstania na wolności koloni lęgowych śle-

powrona z podgatunku Nycticorax nycticorax 

hoactli, przywiezionego z Ameryki Północnej. 

Ornitolodzy podejrzewają, iż mają tam miejsce 

lęgi mieszane ślepowronów sprowadzonych 

zza oceanu z naszymi europejskimi Nyctico-

rax nycticorax nycticorax, które corocznie za-

latują do Anglii z Francji i krajów Beneluksu. 

W ten sposób powstają hybrydy dwóch form 

geograficznych tego samego gatunku (Kushlan, 

Hafner 2000; Ogilvie, RBBP 2002).

WWykorzystując doświadczenia z ogrodów 

krajowych i zagranicznych, warto rozwa-

żyć propozycję wykreowania wolnolatającej 

populacji ślepowrona we wrocławskim zoo. 

Skoro gniazduje na jego terenie czapla siwa, 

to dlaczego nie spróbować półwolnej hodowli 

innej rodzimej czapli, którą tak brutalnie wy-

rugowano przed laty z Dolnego Śląska.

W opinii urzędników Unii Europejskiej, 

ślepowron jest w krajach wspólnoty gatun-

kiem zagrożonym (około 35 tys. par), został 

więc umieszczony w załączniku nr I Dyrek-

tywy Ptasiej, grupującej taksony pozostające 

w szczególnym zainteresowaniu UE. Uznano, 

że wymaga aktywnej ochrony, dlatego wszel-

kie inicjatywy zmierzające do polepszenia jego 

bytu w krajach Unii mają priorytet. Utworzenie 

półwolnej hodowli we wrocławskim zoo na ba-

zie osobników z doliny górnej Wisły pozwo-

liłoby odtworzyć nadodrzańską populację tej 

oryginalnej czapelki. Wszak zoo we Wrocławiu 

leży nad samą Odrą, a nieco powyżej rozcią-

ga się ostoja Grądy Odrzańskie, gdzie dzikie 

ślepowrony czasami pojawiają się w okresie 

polęgowym (Stajszczyk i in. 2010).
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Wprowadzenie

Gdy stężenie składników rozpuszczonych 

w wodzie przekroczy pewną wartość kry-

tyczną, np. przez wyparowanie (ewaporację) 

wody, wtedy następuje ich krystalizacja. Po-

wstają minerały – ciała stałe, które mają zróż-

nicowane kształty, kolory i połysk. W dużym 

nagromadzeniu mogą tworzyć warstwy lub 

różne formy naciekowe i wykwity. Do bar-

dziej znanych ewaporatów należą sól kamien-

na oraz, z zachwytem oglądane w jaskiniach, 

stalaktyty i stalagmity. Rzadziej spotykane 

są trawertyny i gejzeryty. Wszystkie tworzą 

się bardzo powoli, przez tysiące lat, zawsze 

w obecności wody.

Woda jest tlenkiem wodoru H2O, lecz 

rzadko odpowiada ściśle składowi wyrażo-

nemu wzorem chemicznym, ponieważ naj-

częściej zawiera rozpuszczone różne związ-

ki. Za wodę chemicznie czystą uważa się 

wodę opadową (pomijając wchłonięte gazy 

występujące w atmosferze). Woda opadowa, 

wsiąkając w powierzchnię Ziemi, rozpuszcza 

w różnym stopniu związki chemiczne wystę-

pujące w postaci minerałów. Proces ten uła-

twia dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie 

i podwyższona temperatura, a także bakterie 

i związki organiczne obecne w wodzie. Dro-

gą wodną krąży wiele pierwiastków, przeno-

sząc się na znaczne odległości. Są to zwłasz-

cza takie pierwiastki jak wapń, krzem, glin, 

żelazo i mangan. Większość wody na naszej 

planecie znajduje się na powierzchni w posta-

ci oceanów, mórz, jezior i rzek, tworząc tzw. 

hydrosferę. Wskutek parowania i opadów, po-

między hydrosferą i atmosferą dokonuje się 

ciągła wymiana wody. Znaczna część opadów 

atmosferycznych wsiąka szczelinami i porami 

w głąb, tworząc wody podziemne.

Wody podziemne gromadzą się w war-

stwach wodonośnych. Taką warstwę tworzą 

skały porowate lub spękane, w których woda 

może swobodnie krążyć. Aby woda mogła 

się zgromadzić, warstwa porowata musi 

być podścielona warstwą nieprzepuszczal-

ną (iły, gliny, mułowce lub skały niespęka-

ne). W składzie wód podziemnych najwię-

cej jest wód infiltracyjnych, które pochodzą 

z przesączania się wód opadowych w głąb. 

Ważnymi składnikami wód podziemnych są 

wody juwenilne, które powstają we wnętrzu 

Ziemi przez skraplanie się pary wodnej wy-

dobywającej się z magmy oraz wody relikto-

we – zatrzymane w skałach wody z dawnych 

epok geologicznych.

Samoczynne wypływy wód podziemnych 

na powierzchnię to źródła, źródliska, wysię-

ki, młaki. Temperatura wody wypływającej 

ze źródeł jest najczęściej zbliżona do średniej 

rocznej temperatury powietrza obszaru, na 

którym znajdują się źródła. Oddzielną grupą 

są źródła termalne (cieplice). Są to wypływy 

wody o temperaturze wyższej o co najmniej 

5°C od średniej rocznej powietrza na danym 

obszarze. Powstanie źródeł termalnych może 

być związane z obszarami współczesnej lub 

niedawno zakończonej działalności wulka-

nicznej. Cieplice mogą powstawać także przez 

Ewaporaty według klasyfikacji 

petrologicznej należą do skał 

osadowych pochodzenia 

chemicznego. Powstają przez 

wytrącenie składników mineralnych 

z roztworu wodnego. Aby ten 

proces mógł zaistnieć, odpowiednie 

związki chemiczne muszą znaleźć 

się w wodzie. Następuje to 

w wyniku rozpuszczania 

i wypłukiwania minerałów ze skał, 

przez które przepływa woda.

Ewaporaty
podarunki wód podziemnych i powierzchniowych

BARBARA TEISSEYRE
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głęboką infiltrację wód opadowych, ogrze-

wanych ciepłem Ziemi i wydostających się 

na powierzchnię pod wpływem ciśnienia hy-

drostatycznego. Skład chemiczny wody przy 

źródłach jest zróżnicowany. Gdy ilość roz-

puszczonych w niej składników jest większa 

niż w tzw. wodzie pitnej, nazywana jest wodą 

mineralną. Mineralizację wody określa się 

biorąc pod uwagę ilość rozpuszczonej substan-

cji chemicznej w litrze wody. Wynosi ona od 

kilku lub kilkuset miligramów (wody słabo 

zmineralizowane) do kilkuset gramów w litrze 

wody (wody silnie zmineralizowane).

Źródła często są początkiem powstawa-

nia na powierzchni strumieni wody, które na-

stępnie, łącząc się, tworzą różnej wielkości 

otwarte naturalne cieki wody, czyli rzeki. Ruch 

wody w rzekach wywołany jest grawitacją, 

a pośrednio nachyleniem (spadkiem) koryta 

rzeki. Woda przestaje płynąć, gdy nachyle-

nie koryta zbliży się do poziomu. Wody rzek 

przenoszą wypłukane ze skał pierwiastki nie 

tylko w postaci roztworów, lecz także jako 

zawiesinę. Niesiony materiał rzeki osadzają 

(akumulują) w zbiornikach wód stojących 

(oceanach, morzach, jeziorach), w których 

następuje ich kumulacja.

Przyczyny wytrącania się składników roz-

puszczonych w wodzie są wielorakie. Nieza-

leżnie czy jest to woda płynąca, czy stojąca, 

warunkiem najważniejszym jest odpowied-

nia koncentracja rozpuszczonych składników 

mineralnych.

Osady przy źródłach

Wytrącanie składników z wód zminera-

lizowanych wypływających na powierzch-

nię następuje przez ochłodzenie się wody, 

co powoduje zmniejszenie rozpuszczania, albo 

przez utratę czynnika, który utrzymuje dany 

związek w roztworze. W przyrodzie takim 

czynnikiem najczęściej jest dwutlenek wę-

gla rozpuszczony w wodzie. Przy wypływie 

wody na powierzchnię następuje ulatnianie 

się tego gazu. Zmniejsza się jego ilość w wo-

dzie co powoduje wytrącanie się składników, 

które utrzymywał w roztworze. Są to najczę-

ściej wapń i żelazo, które wytrącają się jako 

węglany wapnia (kalcyt, aragonit) i wodo-

rotlenki żelaza (getyt, limonit). Wytrącany 

osad gromadzi się w pobliżu wypływu wody, 

w postaci naskorupień na roślinach i skałach 

w otoczeniu źródła.

Przy klasyfikacji tych specyficznych osa-

dów bierze się pod uwagę skład chemiczny 

i temperaturę wody wypływającej ze źródła. 

Wśród ewaporatów jakie miałam szczęście zo-

baczyć, szczególne wrażenie zrobiły na mnie 

dwa miejsca ich występowania – trawertyny 

w Turcji i gejzeryty w parku Yellowstone.

Trawertyn nazywany jest także martwi-

cą wapienną, bo przypomina nagromadzenie 

szczątków organicznych (drobnych rurek, pę-

cherzyków), zawiera także odciski roślin i zwie-

rząt. Jest skałą białą lub kremową, mocno po-

rowatą, zbudowaną z krystalicznego węglanu 

wapnia w postaci aragonitu. Aragonit tworzy 

małe igiełkowate kryształy, przeźroczyste, bez-

barwne lub różnie zabarwione, najczęściej uło-

żone w formie naskorupień i owalnych oolitów. 

W dużym nagromadzeniu mogą tworzyć efek-

towne, naciekowe formy przestrzenne, mocno 

zaznaczone w krajobrazie.

Do najpiękniejszych należą trawertyny 

z Parku Narodowego Pamukkale w Turcji. 

Budują one śnieżnobiałe wzgórza, częściowo 

porośnięte gajami figowców i różowych ole-

andrów. Najbardziej znane są trawertyny wy-

stępujące na stromym południowym zboczu 

wzgórza Cökelez. Tworzą się od 15 tysięcy lat 

przez wytrącanie aragonitu z ciepłych wód 

nasyconych CO2 i bogatych w wapń. Wody te 

wypływają w szczytowych częściach wzgó-

rza, z licznych źródeł usytuowanych wzdłuż 

głębokiego uskoku. Spływająca woda utwo-

rzyła na nierównościach zbocza efektowne, 

lśniące, białe półki i progi oraz różnej wiel-

kości baseny, które kaskadami schodzą do 

podnóża zbocza. Piękno i ciepłe wody okolic 

Pamukkale znane były już w starożytności. 

Na szczycie Cökelez starożytni Rzymianie 

zbudowali kurort Hierapolis. Baseny z cie-

płą wodą z tego historycznego uzdrowiska 

używane są nadal. Zniszczenia środowiska 

naturalnego, wywołane niekontrolowanym 

rozwojem turystyki i nadmierną eksploata-

cją źródeł, spowodowały wyraźne zmniejsze-

nie dopływu wody do naturalnych basenów 

i kaskad, co doprowadziło do spowolnienia 

tworzenia się trawertynu. W czasie naszego 

pobytu ze śnieżnobiałych basenów wiszących 

jak jaskółcze gniazda na zboczu Cökelez nie 

spływała woda. Mały strumień ciepłej wody 

płynął wykutym w trawertynie, krętym ka-

nałem, którym do starożytnego Hierapolis 

wspinali się turyści.

Mniej znane, choć równie niezwykłe, są 

trawertyny Kaukazu Centralnego. Jest to ob-

szar, na którym ruchy górotwórcze i wulka-

nizm ustały stosunkowo niedawno (w sensie 

geologicznym). Występują tu liczne ciepłe 

źródła (do 70°C) wód mineralnych bogatych 

w węglany i dwutlenek węgla. Wody te zna-

ne były ludności od pradziejów. Są smaczne, 

orzeźwiające i mają właściwości lecznicze. 

Noszą one ogólną nazwę „narzan”. W języku 

plemienia Alanów, zamieszkujących w staro-

żytności północne zbocza Kaukazu, nazwa ta 

oznacza „woda bohaterska”, przywracająca 

siły. Źródła narzanów występują najczęściej 

wzdłuż uskoków, w których wyrzeźbione są 

doliny rzeczne. Przy wypływie tych wód na 

powierzchnię wytrącają się duże ilości węgla-

nu wapnia, tworząc pola trawertynów pokry-

wające wielkimi płatami zbocza i dna dolin 

poniżej miejsc wypływu. W górnym biegu 

rzeki Terek, którą przechodzi „kaukaska dro-

ga wojenna”, występują jaskrawo zabarwione 

pola tzw. trawertynów żelazistych. Mają one 

pomarańczowoczerwony kolor, od związków 

żelaza wynoszonych przez wodę na zewnątrz. 

Po ich nierównej powierzchni nieustannie spły-

wa woda, co daje wrażenie ciągłego falowa-

nia. Efekt ten wzmacniają uwalniane z wody 

bąbelki dwutlenku węgla. Ponadto, pod cien-

ką warstwą idealnie przejrzystej wody, wi-

doczne są drobne, listkowate półeczki nara-

stającego trawertynu. Tymi cudami natury 

zachwycają się nieliczni w tych stronach tu-

ryści, w tym nasza grupa. Piliśmy smaczną, 

musującą wodę w towarzystwie krów szu-

kających wodopoju i ochłody, których stada 

chodzą po górach samopas, daleko od swoich 

zagród. Nad tymi cudami natury przeprowa-

dzono linie wysokiego napięcia, bezkarnie 

wkopując ogromne słupy w pola tworzących 

się tysiące lat trawertynów.

Gejzeryt (martwica krzemionkowa). 
Krzemionka jest związkiem chemicznym 

stosunkowo trudno rozpuszczalnym w wo-

dzie. Większą zdolność rozpuszczania krze-

mionki mają wody gorące, naturalnie wzbo-

gacone w dwutlenek węgla i inne gazy. Ma 

to miejsce na tzw. polach fumaroli, często 

towarzyszących wulkanom. Fumarole są to 
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gorące (około 1 000°C) gazy wulkaniczne 

bogate w różne składniki i bardzo aktywne 

chemicznie. Zawartość krzemionki w gorą-

cych wodach może być duża. Przy wypływie 

wody na powierzchnię następuje jej szybkie 

ochłodzenie i spadek ciśnienia gazów w niej 

zawartych. Powoduje to wytrącanie krzemion-

ki w postaci dwu minerałów – opalu i chalce-

donu. Pod względem chemicznym są to dwu-

tlenki krzemu o zmiennej zawartości wody. 

Różnią się budową wewnętrzną. Opal ma 

budowę bezpostaciową i nie tworzy krysz-

tałów, występuje jako białawe naskorupienia. 

Chalcedon ma budowę krystaliczną i tworzy 

drobne słupkowe kryształy, białe lub żółtawe. 

Oba te minerały są głównymi składnikami 

gejzerytów, skał mocno porowatych, które 

charakteryzują się bogatym i zróżnicowanym 

zabarwieniem. Zabarwienie tych skał zależy 

od składu gazów wulkanicznych wydobywa-

jących się na powierzchnię razem z gorącą 

wodą. Związki siarki tworzą na warstewkach 

gejzerytu błyszczące, żółte i pomarańczowe 

powłoki, chlorki potasu i sodu dają białe sko-

rupy, związki miedzi barwią na zielono, ar-

sen i rtęć tworzą na gejzerytach jaskrawe 

czerwone naloty.

Niezwykłym w swej różnorodności i pięk-

nie miejscem tworzących się współcześnie gej-

zerytów są pola fumaroli w parku Yellowsto-

ne. Występują one w obrębie wielkiej kaldery 

– nieckowatego zagłębienia nad ogniskiem 

magmowym drzemiącego wulkanu Yellowsto-

ne. Dymiących pól jest kilka. Miałam szczę-

ście obserwować pole West Tumb, położone 

na zachodnim brzegu wielkiego jeziora Yel-

lowstone. Udostępnione jest turystom przez 

system pomostów nad najbardziej efektowny-

mi miejscami wydobywania się gazów. Nad 

polem unosi się mleczna mgła, składająca 

się głównie z pary wodnej z wyczuwalnym 

zapachem siarki. Wydobywa się ona z różnej 

wielkości najczęściej owalnych oczek, wypeł-

nionych gorącą, bulgoczącą wodą. Powierzch-

nia pola pokryta jest pofalowaną i porowatą, 

szarobiałą skorupą gejzerytu, natomiast brzegi 

oczek są intensywnie zabarwione na zielono, 

żółto, pomarańczowo i czerwono. Często te 

barwy występują obok siebie, ułożone kon-

centrycznie dookoła gorącego, nasyconego 

gazami oczka wody. Jest to zjawisko godne 

pędzla najlepszego malarza.

Osady zbiorników wód stojących

Wody stojące na naszej planecie to sta-

wy, jeziora i morza – zbiorniki wód słodkich 

i słonych, o stałym położeniu geograficznym. 

Do tych zbiorników spływają rzeki donosząc, 

oprócz drobnego materiału skalnego, substan-

cje mineralne rozpuszczone w wodzie. Gdy 

parowanie jest większe niż ilość wody do-

prowadzanej do zbiornika, rośnie koncentra-

cja składników mineralnych rozpuszczonych 

w wodzie. Po przekroczeniu pewnej grani-

cy stężenia, następuje wytrącanie związków 

chemicznych w postaci minerałów. Są to naj-

częściej chlorki, węglany, siarczany i borany 

wapnia, sodu potasu i magnezu. Minerały te 

budują tzw. skały (formacje) solne. Skały ta-

kie tworzą się także współcześnie, w klima-

cie suchym i gorącym, w zatokach morskich 

lub w płytkich słonych jeziorach. Przedstawię 

widziane przeze mnie dwa przykłady.

Saliny morskie Morza Azowskiego. 

Morze Azowskie jest wielką zatoką Morza 

Czarnego, oddzieloną od niego półwyspem 

Kercz, który utrudnia wymianę wody. Do za-

toki wpływa rzeka Don – wielka rzeka nizin-

na, sztucznie zubożona w wodę przez kanały 

nawadniające stepy południowej Rosji. Za-

solenie Morza Azowskiego wynosi 12–14‰, 

średnia głębokość 7 m, a średnia temperatura 

w lecie 25–27°C. Gorący klimat i malejąca 

ilość dopływającej wody powodują tworze-

nie się w zakolach (limanach) i na płyciznach 

białych pól soli wytrąconej z wody morskiej. 

Powierzchnia salin, bo taką nazwę noszą te 

pola, jest płaska i pokryta drobnymi krysz-

tałkami halitu i sylwinu. Są to chlorki sodu 

i potasu, dwa główne minerały budujące saliny 

morskie. Kryształy te są często przeźroczy-

ste, o szklistym połysku. Odbijają i załamują 

promienie słoneczne, co daje efekt iskrzenia 

powierzchni białych pól, urozmaicony tęczo-

wymi smugami. Ten bajeczny obraz, stwo-

rzony przez naturę, bezmyślnie niszczy czło-

wiek. Brzegi saliny usiane są starymi opona-

mi i samochodami. Dookoła pusty, bezkresny 

step i – nie ma winnych.

Słone jezioro Bad Water (Zła Woda) 

w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Nazwa 

jeziora pochodzi od złudnego, falujące-

go obrazu połyskującej wody, jaki tworzą 

promienie słoneczne odbijające się od po-

wierzchni wielkiej, płaskiej kotliny śród-

górskiej, wypełnionej osadami wysycha-

jącego jeziora. Gorący (do 50°C) i suchy 

klimat spowodował, że zamiast wody pit-

nej, jezioro wypełnia przesycony, gorzko-

słony, wodny roztwór, z którego krystalizują 

chlorki, siarczany i borany. Proces ten trwa 

od kilkunastu tysięcy lat i jest przerywa-

ny tylko dopływem wody słodkiej pocho-

dzącej z rzadkich na tym obszarze opadów. 

Powierzchnia tego jeziora jest chropowata, 

pokryta białymi, igiełkowymi wykwitami 

boraksu i szarymi, drobnokrystalicznymi 

skupieniami minerałów solnych. Pomię-

dzy tymi „wyspami” minerałów znajdują 

się różnej wielkości oczka wodne wypeł-

nione solanką. Natura stworzyła środowisko 

wyjątkowo niegościnne dla życia. Panuje 

tu trudny do wytrzymania upał i nieustan-

nie wieje wysuszający, gorący wiatr, który 

tworzy częste burze pyłowe wywiewanym 

z okolicznych gór pyłem. Pomimo to Do-

lina Śmierci nie potrafi obronić się przed 

zachłannością i bezmyślnością człowieka. 

Osady jeziora Bad Water były intensywnie 

eksploatowane jako źródło soli kuchennej, 

soli potasowej i boraksu. Obecnie kwitnie 

tu przemysł turystyczny. Przez bardziej sta-

bilne i suche części jeziora przeprowadzono 

szerokie ścieżki dla turystów i wybito otwo-

ry ukazujące solankę, żeby można było jej 

dotknąć i polizać. Obrzeżem jeziora prowa-

dzi asfaltowa droga, którą jeżdżą autokary 

wiozące turystów do klimatyzowanych oaz 

w środku Doliny. Nie mogliśmy się dowie-

dzieć, gdzie odprowadzane są ścieki i inne 

odpady z licznych hoteli i restauracji.

Ewaporaty to piękne, delikatne i nietrwałe 

dzieła natury. Powstają powoli, przez trwające 

tysiące lat, mozolne odkładanie się cienkich 

warstewek minerałów, które wolno krystali-

zują z roztworu wodnego nasyconego odpo-

wiednimi składnikami chemicznymi. Aby do 

tego doszło, musi zaistnieć obok siebie wie-

le naturalnych czynników, między którymi 

są bardzo ścisłe zależności. Człowiek, przez 

nadmierną eksploatację, często bezmyślność 

oraz brak szacunku dla praw natury, może je 

łatwo i bezpowrotnie zniszczyć.

DR BARBARA TEISSEYRE
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EKOLOGIA W SZKOLE

Jak zainteresować mieszkańców 

obszarów Natura 2000 przyrodą, 

która jest tuż za płotem, na końcu 

drogi, pod lasem, a której wartość 

jest tak niewielu osobom znana? 

Jak pokazać młodzieży, że warto się 

angażować w sprawy związane ze 

środowiskiem ich życia, na które oni 

mogą mieć wpływ? Jak rozpocząć 

aktywne działanie? Jak odkryć 

w sobie naturę lokalnego lidera?

OOdpowiedzi na te pytania daje projekt 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków „Bliżej natury – identyfikacja i mery-

toryczne przygotowanie lokalnych animatorów 

przyrodniczych”. Jego realizacja ma służyć 

aktywnej edukacji mieszkańców obszarów 

Natura 2000. Dzięki projektowi chcemy prze-

kazać wiedzę o tym, jak skutecznie zmieniać 

nastawienie do przyrody, jakie działania można 

podejmować, aby podnosić świadomość eko-

logiczną mieszkańców terenów chronionych, 

a także zachęcić do inicjatywy i aktywności 

w swoim lokalnym środowisku.

W ramach projektu odbędzie się 6 edycji 

trzydniowych szkoleń z trzech bloków tematycz-

nych: ochrona przyrody, komunikacja w ochronie 

przyrody oraz fundraising. Tematyka szkoleń 

ma umożliwić ich uczestnikom przeprowadze-

nie, w trakcie trwania projektu, lokalnej kam-

panii edukacyjnej o obszarach Natura 2000. 

Zdobyte umiejętności mają służyć organizo-

waniu przedsięwzięć edukacyjnych także po 

zakończeniu projektu. Szkolenia, które zostaną 

przeprowadzone w październiku, listopadzie 

i grudniu, przygotują ich uczestników do roli 

animatorów przyrodniczych – osób, które będą 

inicjować lokalne działania na rzecz edukacji 

ekologicznej. Udział w szkoleniach jest bez-

płatny, zwracane są także koszty dojazdu.

Po zakończeniu szkoleń animatorzy będą 

zobowiązani do przeprowadzenia lokalnej kam-

panii edukacyjnej złożonej z następujących 

elementów: organizacja trzech wycieczek dla 

mieszkańców na teren pobliskiego obszaru Na-

tura 2000, organizacja stoiska informacyjnego 

podczas lokalnej imprezy plenerowej, zamiesz-

czenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, 

uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem 

tablic edukacyjnych o obszarach Natura 2000 

(koszty ich wykonania i montażu pokrywane 

są ze środków projektu). Podczas tej kampanii 

animatorzy będą mieli okazję by wykorzystać 

umiejętności zdobyte podczas szkoleń. Ani-

mator będzie miał za zadanie zorganizowa-

nie 10-osobowej grupy młodzieży (ze szkół 

gimnazjalnych oraz średnich), która będzie 

uczestniczyła w organizacji lokalnej kampa-

nii edukacyjnej. W ten sposób zwiększony 

zostanie zasięg oddziaływania edukacyjnego 

projektu. Wśród grup projektowych zostanie 

przeprowadzony konkurs na najlepiej zorga-

nizowaną kampanię edukacyjną, a nagrodą 

główną będzie wyjazd do atrakcyjnego przy-

rodniczo miejsca w Polsce, np. do wybranego 

parku narodowego na trzydniowe warsztaty 

terenowe dotyczące ochrony przyrody.

Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu In-

frastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Jesteśmy przekonani, że wpłynie on na zmianę 

świadomości związanej z obszarami Natura 

2000 wśród co najmniej 1650 osób. Liczymy, 

że efekt będzie jeszcze większy. Uczestnictwo 

w nim daje możliwość zdobycia nowych umie-

jętności, podniesienia swojej wiedzy i spraw-

dzenia jej w praktycznym działaniu.

SSerdecznie zapraszamy do uczestnictwa 

w tym przedsięwzięciu – to niebywała 

okazja, by zacząć działać. Więcej informa-

cji można uzyskać drogą e-mailową:

elzbieta.stepnowska@otop.org.pl
maria.jujka@otop.org.pl.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin 

udziału w projekcie dostępne są na stronie 

www.otop.org.pl.

ELŻBIETA STEPNOWSKA

Rozwiń skrzydła!..
zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków!

ELŻBIETA STEPNOWSKA
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ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

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

tel. 71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński

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

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

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

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

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

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes Monika Słonecka

tel. 74 814 71 62, ul. Ostrowicza 1/3, 57-540 Lądek-Zdrój, monika_slonecka@op.pl

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak

tel. 74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda, admi@malta.ng.pl

Koło w Opolu (VII) – prezes mgr inż. Remigiusz Jurek

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

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes Maria Szkatulska

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

Koło w Zgorzelcu (X) – prezes Dariusz Szołomicki 

tel. 75 771 66 64, ul. Kulczyńskiego 3, 59-900 Zgorzelec, mdsprojekt@wp.pl

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

tel. 74 834 40 39, os. Włókniarzy 18/8, 58-260 Bielawa, iwona.chelmecka@op.pl

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Biologii Roślin), 50-328 Wrocław,

bylinske@biol.uni.wroc.pl

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

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

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

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

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

tel. 71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” w Legnicy (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

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

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Henryk Słotwiński

tel. 76 819 65 12, ul. Samorządowa 4c/8, 59-225 Chojnów, e-mail: slotwinskiH@op.pl

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

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

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

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

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin, e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. 74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca, 

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

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

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

ZARZĄD OKRĘGU

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

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

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

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

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

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

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

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

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

KOMISJA REWIZYJNA

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

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

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

e-mail: slotwinskiH@op.pl

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

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

e-mail: matyniak@kn.pl

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

e-mail: monika_slonecka@op.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Dobrosław Klimek
członek, tel. 71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 76 852 68 69

e-mail: eugeniuszwezner@wp.pl

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

czynne jest w poniedziałki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1800



BogactwoBogactwo ewaporatówewaporatów

fot. Barbara Teisseyre

Saliny Morza Azowskiego

Pole fumaroli w Parku 

Narodowym Yellowstone

Gorące źródło z otoczką 

gejzerytu (Yellowstone)

Trawertyny żelaziste

w Kaukazie Centralnym

Drobne terasy narastającego

trawertynu w Kaukazie Centralnym

Chropowata powierzchnia 

jeziora Bad Water

Jezioro Bad Water w Kalifornii

Trawertyny w Parku 

Narodowym Pamukkale

Trawertyny żelaziste przy źródłach 

wód mineralnych w Kaukazie Centralnym


