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Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie już po raz d ru 
gi zorganizowała i gościła w gm achu swojej uczelni uczestników
m iędzynarodowej konferencji „Ekologiczne problem y XXI wieku”.
Konferencję otw arto sesją plenarną zatytułowaną „W spółczesne p ro 
blem y i zagrożenia ekologiczne”, podczas której wygłoszono 9 refera
tów. Ich problem atyka koncentrow ała się głównie wokół zagadnień
związanych z bezpieczeństwem ekologicznym i zagrożeniam i środo
wiska życia człowieka, ochroną i gospodarow aniem zasobam i przyro
dy, problem am i i m ożliwościam i wykorzystania odnaw ialnych źródeł
energii, przyrodniczym i i społeczno-ekonom icznym i aspektam i zrów
noważonego rozwoju oraz wpływem antropopresji na stan środowiska.
Po sesji plenarnej referaty wygłaszane były w trzech równoległych se
sjach.
W sesji plenarnej bardzo ciekawy referat pt. „Czy wystarczy nam
w ody do produkcji żywności?” wygłosił Józef Mosiej (Wyższa Szkoła
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkoła G łówna G ospodarstw a
W iejskiego w Warszawie). Zasoby w odne jakim i dysponuje dany kraj
wynikają z tak zwanego bilansu wodnego, na który składają się przy
chody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atm osferyczne
i dopływ w ód spoza granic danego kraju oraz w ody zgrom adzone
w rzekach i jeziorach. Na rozchód natom iast parow anie, zużycie wody
na potrzeby przemysłowe, kom unalne, rolnicze oraz odpływ p o 
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w ierzchniow y i podziem ny. W rolnictw ie w oda służy przede wszyst
kim do produkcji biomasy, która jest surowcem w produkcji żywności,
a więc zasadne jest pytanie czy tej wody którą dysponujem y w ystar
czy do jej produkcji. Produkcja żywności pochłania bardzo duże ilości
wody. Prelegent przedstaw ił bardzo ciekawe wyliczenia zużycia wody
n a w yprodukow anie składników bardzo skrom nego śniadania złożo
nego z krom ki chleba (40 litrów) z serem (50 litrów), filiżanki kawy
(140 litrów) lub herbaty (40 litrów). Daje to razem od 130 do 230 li
trów wody!!! Największe zużycie w ody występuje w procesie przetw ór
stwa żywności i w edług autora referatu dla krajów o niskich zasobach
w ody czy cierpiących na jej niedo bo ry bardziej opłacalne stanie się
im portow anie żywności niż jej produkcja. Prelegent ze zrozum iałych
względów nie odpow iedział jednoznacznie na pytanie postaw ione
w tytule wykładu. Zaznaczył, że zależy to o d nas sam ych jak gospoda
rować będziem y tym i zasobam i, którym i dysponujemy, a m usim y za
cząć od samych siebie czyli od kurka z wodą we własnych łazienkach.
Inny, ale wciąż aktualny problem poruszył Igor M. Gudkov (National
University o f Life and E nvironm ental Science o f U kraine) z Ukrainy,
a m ianow icie problem skażenia radioaktyw nego 25 lat po w ybuchu re
aktora elektrowni atomowej w Czarnobylu (tytuł referatu „Radiation
situation in central Europe and radioecological problem s to 25 years
after C hernobyl NPP accident”). W edług danych przedstawionych
przez autora referatu obszar skażony cezem 137 (137Cs) powyżej 37 kBq
(kilobekereli)/m 2 (regiony naprom ieniow ane powyżej tego poziom u
uznaw ane były za skażone) uległ zm niejszeniu średnio o 8%. W ynika
to m .in. z okresu połowicznego rozpadu czy zwiększonej zdolności
137Cs do m igracji i kum ulacji w głębszych w arstwach gleby i w ypłu
kiw aniem go przez w ody podziem ne. A utor pokazywał konsekw en
cje awarii dla flory i fauny i zdrow ia człowieka. Przedstawiał m.in.
aktualne zdjęcia ilustrujące deform acje pędów siewek sosny w tzw.
C zerw onym Lesie (pas drzew w prom ieniu ok. 10 km otaczający elek
trow nię w Czarnobylu).
N astępny referat pt. „A spekty techniczne i środowiskowe pozyskiwa
nia gazu ziem nego ze skał łupkowych w Polsce” przedstaw ił Wojciech
Urbański (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie). W ostat
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nim dziesięcioleciu eksploatacja złóż gazu łupkowego staje się głów
nym źródłem gazu ziem nego w Stanach Zjednoczonych. Duże jego
zasoby znajdują się rów nież w Azji i Europie. Szacuje się, że w krajach
europejskich to właśnie Polska m a największe zasoby gazu łupkow e
go (ok. 6 bin m 3). Prelegent w swoim referacie przybliżył słuchaczom
obecne technologie wydobycia gazu z łupków oraz tren d y techniczne
w tym zakresie, scharakteryzow ał energetyczne instalacje gazowe pod
kątem ich ekonom iczności i wpływu n a środowisko. W swojej prezen
tacji prelegent skupił się nie tylko na technicznej stronie problem u, ale
przedstaw ił również negatywne i pozytywne skutki społeczno-ekono
m iczne wydobycia na szeroką skalę gazu z łupków, takie jak: wzrost
dochodu gm in, spadek bezrobocia, popraw a infrastruktury, szkody
górnicze i nieodw racalne zm iany w środowisku.
W sesji plenarnej problem atykę zanieczyszczenia środow iska i jego
wpływ u na zdrowie i życia człowieka podjęło kilkoro prelegentów.
W okół ekologicznych problem ów dużych m iast na przykładzie Sankt-Petersburga i w arunków życia ich m ieszkańców skupił się referat
Olega N. Rusaka (Sankt-Petersburskaja G osudarstw iennaja Lesotechniczeskaja A kadem ija im. S. M. Kirowa) pt. „ O sostajanii i tendencyjach
ekołogiczeskich problem goroda Sankt-Peterburga” i referat Natalii
G .Z an'ko(Sankt-PetersburskajaG osudarstw iennajaLesotechniczeskaja
A kadem ija im. S.M. Kirowa) pt. „Okrużajuszczaja srieda i zdorowje
nasielenija na prim ierie Sankt-Peterburga”. Referat o m ikrogrzybach
- potencjalnych czynnikach etiologicznych szeregu grzybic u człowie
ka - w kąpieliskach jezior m iasta Olsztyna, w fontannach miejskich
i soplach lodowych pt. „M ikrogrzyby w w odach źródłem zagrożenia
zdrowia człowieka” przedstaw iła A nna Biedunkiewicz (Uniwersytet
W arm ińsko-M azurski w Olsztynie).
I sesja referatowa zatytułowana „M etody i narzędzia badawcze stoso
wane w ochronie środowiska” skupiała referaty dotyczące m onitoringu
i m etod stosowanych w ochronie środowiska, w tym głównie problem u
utylizacji odpadów kom unalnych. Na tym polu nastąpiła w ym iana d o 
świadczeń polskich i rosyjskich, a w referacie pt. „Koncepcja rozw ią
zywania problem u utylizacji stałych odpadów kom unalnych w Polsce”
(Yevgeny L. M ediokritski - przedstawicielstwo M iędzynarodowej
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A kadem ii N auk o Ekologii i N auk o O chronie Życia w Warszawie
i A leksandra Kołodziejczak - Uniwersytet Warszawski) przedstaw iono
ocenę ekspertów polsko-rosyjskich doświadczeń utylizacji i składow a
nia stałych odpadów kom unalnych, która to ocena pozwoliła na wy
ciągnięcie szeregu wniosków i zaproponow anie koncepcji w dziedzinie
rozwiązywania problem u utylizacji odpadów kom unalnych. W edług
autorów referatu najnowsza technologia tzw. brykietow anie (czyli p ra
sowanie w brykiety po up rzednim sortow aniu odpadów ) stanowi d o 
b rą alternatywę do trzech innych m etod, bardziej tradycyjnych jak
spalanie, kom postow anie czy składowanie n a wysypiskach.
W tej sesji bardzo ciekawy referat o roli lasów w deponow aniu wę
gla pt. „Przyrost drzew ostanów a potencjał ekologiczny ekosystem u
leśnego” wygłosił Platon Trietak (Państwowe M uzeum Przyrodnicze
Narodowej A kadem ii N auk U krainy we Lwowie). Uważa się, że czym
większy przyrost biom asy na jednostkę pow ierzchni, tym większa ob
jętość deponow anego węgla, a więc w ynikało by z tego, że największe
ilości węgla deponow ane są przez drzew ostany m łode i w średnim wie
ku, natom iast drzew ostany stare nie m ają większego znaczenia w tym
procesie. Jak wykazały jed nak badania p ana Trietiaka przyrosty bio
m asy drzew ostanów w wieku 120-250 lat w Karpatach m ogą sięgać 1520 m 3• h '1• ro k '1 co odpow iada 4-6 tonom • h a 1 ■ro k '1 deponow anego
węgla. Jest to ilość porów nyw alna ze średnią dla lasów Ukrainy, która
wynosi ok. 4 ton węgla • h a '1 ■ro k '1.
D rugi bardzo interesujący referat w tej sesji wygłosiła D om inika
M ierzwa-Szym kowiak (M uzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
ze w spółautorem A ndrzejem Szymkowiakiem (Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie) pt. „N ieznana rola m alakologii w p lano
w aniu infrastrukturalnym wybranych regionów Polski”. Przedm iotem
ich badań jest ślimak lądowy Cepaea vindobonensis (Gastropoda:
Pulm onata, Helicidae). Ślimak ten charakterystyczny jest dla wyżyn
południow o-w schodniej Polski, ale w czasie dużych wezbrań w ód d o 
ciera do środkowych i dolnych biegów rzek. W edług autorów prezen
tacji populacje tego ślim aka na utw orach aluwialnych W isły m ogą
być traktow ane jako w skaźnik w ystępowania zagrożeń pow odzio
wych, co starali się udow odnić przy pom ocy m etod geochemicznych.
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W ystępowanie i rozwój ślim aka C. vindobonensis jest ściśle związane
z obecnością w apnia w podłożu, którego to znaczne ilości niesione są
razem z falami pow odziow ym i z południa Polski a następnie d epono
wane w dolinach rzek. Tam gdzie wystąpiły i w przyszłości m ogą wy
stępować zagrożenia powodziow e ślim ak nie wykazuje żadnych zm ian
m orfologicznych w budow ie muszli, natom iast na obszarach, gdzie ta 
kie zagrożenia nie występowały zawartość w apnia w podłożu była tak
niska, że odbijało się to w deform acji m uszli i spadku kondycji p o p u 
lacji ślimaka.
Tematyka II sesji referatowej koncentrow ała się n a problem ach eko
logicznych środowiska życia człowieka i edukacji ekologicznej. W tej
sesji kontynuow ano problem odpadów kom unalnych, ale już z p u n k 
tu widzenia wpływu na środowisko życia człowieka. Poruszano też
kwestie tw orzenia zielonych stref w m iastach m .in. w referacie zatytu
łowanym „Probierni optim izacji zelenoi zoni welikoho m ista jak specificznoho elem enta regionalnoi ekom ereżi na prikladi m. Lwowa)
(autorzy B ohdanna Senczyna, D iana Kryczewśka, Witalij Brusak).
Poruszono też problem hałasu i ochrony przed hałasem i wpływu na
turystykę w referacie pt. „Cisza jako elem ent zrównoważonego rozwoju
turystyki” autorstw a Barbary Lebiedowskiej (Wyższa Szkoła Ekologii
i Z arządzania w Warszawie).
Referaty III sesji zatytułowanej „Zagrożenia i problem y ochrony
środow iska przyrodniczego” koncentrow ały się wokół zagadnień zwią
zanych z zagrożeniam i i m ożliwościam i ochrony różnorodności ga
tunkowej, z tym , że nie tylko na obszarach chronionych, ale także na
obszarach antropogenicznych, czyli silnie przekształconych przez czło
wieka. Tego zagadnienia dotyczył m. in. referat Kazimierza Dygusia
i W ojciecha Jędryczkowskiego (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
w Warszawie) pt. „B ioróżnorodność środow isk antropogenicznych
Kijowa (U kraina)” i referat pani Lucyny Twerd (Uniwersytet Kazi
m ierza W ielkiego w Bydgoszczy) pt. „Problem y utrzym ania różnorod
ności biologicznej obszarów przekształconych przez przem ysł słodowy
na Kujawach”. Z jednej strony Kujawy to obszar naturalnego w ystępo
w ania form acji solonośnych, z drugiej zaś skoncentrow any na tym te
renie przem ysł sodow o-solny zwiększa jeszcze bardziej zasolenie gleb
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do tego stopnia, że obecnie zachodnią część Kujaw uznaje się za obszar
zagrożony ekologicznie. M im o to, dobre w arunki do w zrostu znala
zły tu uznaw ane za rzadkie w w arunkach Polski i Europy gatunki słonorośli jak: Salicornia europea L., (soliród zielny), Spergularia marina
(L.) GRISEB. (m uchotrzew solniskowy), Aster tripolium L. (aster sol
ny), czy Glaux m aritim a L. (m iecznik nadm orski) i związane z nim i
specyficzne gatunki entom ofauny należące głównie do Lepidoptera
i H ym enoptera. Na podstaw ie swoich badań autorka zasugerowała, że
pom im o tak dużej ingerencji człowieka, teren ten stanowi enklawę lo
kalnej różnorodności biologicznej i odgryw a istotną rolę dla zachowa
nia i m igracji taksonów w krajobrazie rolniczo-przem ysłowym .
Szereg referatów w tej sesji dotyczył znaczenia obszarów chronio
nych, zarówno w Polsce jak i n a Ukrainie, w zachow aniu ró żnorod
ności biologicznej różnych grup taksonom icznych roślin i zwierząt.
W yniki badań n ad chruścikam i w referacie pt. „Chruściki (Trichoptera)
Poleskiego Parku Narodowego - stan poznania, zagrożenia i p er
spektywy” przedstaw iła Edyta Buczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie). R óżnorodność biegaczowatych w parkach narodow ych
była tem atem wystąpienia D aw ida M arczaka (Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania w Warszawie, Kam pinoski Park Narodowy) i R adom ira
Jaskuły (Uniwersytet Łódzki) pt. „Funkcja parków narodowych w ochronie
i zachow aniu biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) n a przykładzie
K am pinoskiego Parku N arodow ego”. Stan poznania ryjkowcowatych
w referacie pt. „Ryjkowcowate (Coleoptera, C urculionoidea) Suwalskie
go Parku Krajobrazowego” zaprezentowali Dawid M arczak i R obert
Lasecki (Kam pinoski Park N arodowy). O bogactw ie gatunkow ym w a
żek w referacie zatytułow anym „Park krajobrazow y „Lasy Janowskie”
jako jeden z gorących punktów różnorodności gatunkowej ważek
(O donata) w Polsce” opowiedzieli Paweł Buczyński (Uniwersytet M arii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Andrzej Łabędzki (Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu). Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” to
jeden z nielicznych obszarów o największym bogactw ie gatunkowym
ważek w Polsce. W ystępuje tam aż 58 gatunków ważek, co stanowi
79% odonatofauny krajowej. Co jest przyczyną takiego bogactw a ga
tunkowego? O tóż przeprow adzona przez autorów szczegółowa analiza
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historii użytkow ania i stru k tu ry przestrzennej Lasów Janowskich wy
kazała, że pom im o prow adzenia na tym terenie regularnej gospodarki
leśnej w m ałym stopniu ucierpiały naturalne siedliska w odne i torfow i
skowe - główne siedliska ważek. Z drugiej strony liczne stawy rybne,
które pow stały n a tym terenie przyczyniły się dodatkow o do w zrostu
zróżnicow ania krajobrazu i stw orzenia nowych siedlisk licznie zasie
dlanych przez bogate zespoły ważek. A utorzy zaznaczyli, że PK „Lasy
Janowskie” to swoisty obiekt niezam ierzonego eksperym entu, którego
wyniki m ogą dać cenne wskazówki dla zarządzania innym i obszaram i
chronionym i, w tym szczególnie dla prow adzenia ochrony czynnej.
R óżnorodność wybranych taksonów flory U krainy przedstaw io
no w kilku referatach na przykładzie parku narodow ego Huculszczina
(U kraińskie Karpaty), natom iast entom ofauny na przykładzie doliny
Południowego Bugu (Yuzhnyi Boh).
Konferencja okazała się bardzo ciekawa, gdyż nie skupiała się tyl
ko na jednym problem ie, ale poruszała szereg różnorodnych zagad
nień związanych z ochroną środowiska, dlatego też każdy m ógł znaleźć
dla siebie coś ciekawego. Pewną trudnością był fakt, że trzy sesje o d 
bywały się jednocześnie co utrud niało wysłuchanie wszystkich intere
sujących słuchacza referatów. Zainteresowanych szczegółami odsyłam
do m onografii, która będzie w najbliższym czasie w ydrukow ana przez
wydawnictwo WSEiZ i będzie zawierała treść wygłoszonych n a konfe
rencji referatów w postaci artykułów naukowych.
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