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Dnia 9 czerwca 2009 roku zmar³ w Warszawie Prof. zw. dr hab. Franciszek
Witczak, wspó³twórca nowoczesnej nauki ¿ywienia zwierz¹t i gospodarki paszowej
w kraju. Cz³owiek prawy, oddany bez reszty nauce, humanista, ceniony przez
polskich ¿ywieniowców i maj¹cy uznanie zagranicznych kolegów.
Urodzi³ siê we wsi Siedlec ko³o £êczycy nad Bzur¹ 1 paŸdziernika 1921 roku.
Tam ukoñczy³ 2 lata szko³y powszechnej, a nastêpne 4 lata w s¹siedniej wsi D¹bie. Do
gimnazjum im. Grzegorza Piramowicza uczêszcza³ w £êczycy. W 1938 r. zda³ ma³¹
maturê. We wspomnieniach Profesora, kadra nauczycielska zw³aszcza gimnazjum,
mia³a du¿y wp³yw na uczniów, w tym równie¿ na Jego rozwój i œwiatopogl¹d.
W 1938 roku po d³ugotrwa³ej chorobie zmar³ ojciec Profesora i na skutek trudnej
sytuacji materialnej rodziny Profesor podj¹³ naukê w Liceum Mechanicznym przy
Wy¿szej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu, z myœl¹ o szybszym
dojœciu do samodzielnoœci. We wsi Czerlejenko, 30 km od Poznania, mieszkali
bezdzietni Wujostwo – prowadzili kilkudziesiêciohektarowe gospodarstwo rolne –
zamieszka³ wiêc u nich i doje¿d¿a³ poci¹giem do Poznania. Ukoñczy³ pierwsz¹ klasê
Liceum, ale wybuch wojny we wrzeœniu 1939 r. przerwa³ naukê.
Lata okupacji niemieckiej spêdzi³ na wsi w £êczyckiem, pracuj¹c w wielu
miejscach. Szczególnie przydatna dla przysz³ego rolnika by³a praca, na stanowisku
praktykanta, urzêdnika podwórzowego i ksiêgowego w gospodarstwach rolnych
Filipów i S³awêcin, administrowanych przez Niemców. Wzmog³a ona zainteresowanie rolnictwem.
Po wojnie zda³ maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £êczycy. Nastêpnie by³
kierownikiem gospodarstwa rolnego na Dolnym Œl¹sku w powiecie Boles³awiec. By³
to krótki okres, ale pozwalaj¹cy na sprawdzenie siê na samodzielnym stanowisku
w praktyce rolniczej.
W paŸdzierniku 1946 r. rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi na Wydziale Rolniczym (nastêpnie WSGW wesz³a w sk³ad olsztyñskiej
Akademii Rolniczo-Technicznej) i ukoñczy³ je uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera rolnika.
W koñcowym okresie studiów rozpocz¹³ pracê na stanowisku zootechnika w gospodarstwie doœwiadczalnym G³ogowa (powiat Kutno), nale¿¹cym do WSGW, gdzie pod
kierunkiem prof. W³odzimierza Krotowa (wyk³ada³ wówczas hodowlê i ¿ywienie
zwierz¹t), prowadzi³ na WSGW obserwacje zootechniczne. W czasie studiów udziela³
siê spo³ecznie w Bratniej Pomocy oraz by³ prezesem Ko³a Naukowego Rolników.
W koñcu 1950 roku rozpocz¹³ studia na czwartym roku Wydzia³u Rolniczego
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1952 r. uzyska³ stopieñ magistra nauk
agrotechnicznych na podstawie koñcowego egzaminu i pracy dyplomowej napisanej
pod kierunkiem prof. W³adys³awa Hermana pt. „Próba skarmiania ¿yta obok innych
pasz z w³asnego gospodarstwa w t³uszczowo-miêsnym tuczu œwiñ” (Warszawa, 1951).
W 1951 roku rozpocz¹³ pracê jako starszy asystent w Katedrze ¯ywienia Zwierz¹t
pod kierunkiem prof. Franciszka Abgarowicza i w tej Katedrze pracowa³ do 1991 roku,
a wiêc do czasu przejœcia na emeryturê. W latach 1953–1955 by³ na studiach aspiran-
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ckich i prowadzi³ badania na temat „Wp³ywu ró¿nych iloœci bia³ka w paszy na rozk³ad
w³ókna w ¿waczu owiec”, pod kierunkiem prof. Mieczys³awa Czai. Badania te sta³y siê
podstaw¹ pracy doktorskiej. Zastosowano nowe metody badawcze. Owcom za³o¿ono
trwa³e przetoki do ¿wacza, jak równie¿ zastosowano woreczki nylonowe, które by³y
wprowadzane do ¿wacza i pozwala³y dok³adnej przyjrzeæ siê procesom trawiennym,
m.in. w³ókna surowego i gospodarce azotowej w zale¿noœci od zastosowanych diet.
Nastêpnie badania z zastosowaniem przetok zosta³y rozszerzone na œwinie. Wraz
z Profesorem t¹ problematyk¹ zajê³a siê wiêkszoœæ pracowników Katedry.
Warto dodaæ, ¿e Profesor, jako „g³ówny chirurg”, zaproponowa³ dalsze poszerzenie badañ, w których przeprowadzano usuniêcie jelita œlepego u œwiñ dla
okreœlenia jego zasadniczej roli w trawieniu w³ókna surowego. Badania te, jak
i wyniki nie znalaz³y siê w publikacjach.
Ca³oœæ badañ o charakterze fizjologiczno-¿ywieniowym by³a na ówczesne czasy
na wskroœ nowoczesna i doceniana w œrodowisku naukowym.
W roku 1959 Profesor otrzyma³ stypendium Fundacji Rockefellera i wyjecha³ na
roczny sta¿ naukowy do Rolniczego Instytutu Badawczego w Kopenhadze. Pozna³
równie¿ niektóre placówki naukowe w Holandii i RFN, a tak¿e we Francji, zajmuj¹ce
siê ¿ywieniem zwierz¹t. Bra³ udzia³ w wielu miêdzynarodowych kongresach i konferencjach, by³ zapraszany na sympozja i seminaria, m.in. do Getyngi, Hanoweru, Rostoku, Nitry, Herceghalom i Pragi. W póŸniejszych latach wyje¿d¿a³ równie¿ w grupie
rzeczoznawców do Grecji i Tunezji w celu opracowania mo¿liwoœci wykorzystania na
paszê produktów ubocznych cukrowni, budowanych przez polskie przedsiêbiorstwa.
Prof. Witczak habilitowa³ siê w 1963 r. na podstawie pracy: „Gospodarka azotowa
u tuczników”. Prace nad bilansem azotu, odk³adaniem i wykorzystaniem bia³ka
u œwiñ, zastosowaniem syntetycznych aminokwasów, tj. lizyny i metioniny, w ró¿nych kombinacjach dawek dla œwiñ sta³y siê jednym z zasadniczych kierunków
badawczych Katedry. W latach 1964–1971 by³ docentem, w 1972 roku otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1978 roku profesora zwyczajnego. W latach
1970–1990 by³ kierownikiem Katedry.
Wiêkszoœæ prac badawczych, którymi Profesor kierowa³, a wiele z nich inicjowa³,
poza omówionymi wy¿ej, nad trawieniem u prze¿uwaczy i œwiñ, dotyczy³a ¿ywienia
tuczników, opasu byd³a, krów mlecznych i konserwacji pasz. W konserwacji pasz
zaj¹³ siê przede wszystkim konserwacj¹ i wykorzystaniem ziemniaków i produktów
z nich otrzymywanych. Podsumowanie tych badañ stanowi monografia pt. „Ziemniaki” (czêœæ prze³o¿ona na jêzyk niemiecki). Nie mo¿na pomin¹æ badañ nad doskonaleniem wielu mieszanek paszowych, co wi¹za³o siê z szerok¹ wspó³prac¹
z przemys³em paszowym. Bra³ tak¿e udzia³ w opracowaniu norm dla zwierz¹t
gospodarskich, w tym tabel sk³adu mineralnego pasz.
W latach 1973–1977 oraz 1981–1983 pracowa³ jako Zastêpca Sekretarza Wydzia³u
Nauk Rolniczych i Leœnych PAN. Cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii
Nauk zosta³ wybrany w 1983 roku, a cz³onkiem rzeczywistym w 1994 roku. By³ tak¿e
cz³onkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od 1986 r.
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Profesor Witczak by³ œwietnym wyk³adowc¹. Prowadzi³ wyk³ady na Wydzia³ach:
Zootechnicznym, okresowo Weterynaryjnym i Rolniczym, a tak¿e na Studiach Podyplomowych. By³ promotorem 60 prac magisterskich i 6 prac doktorskich. Jest
autorem 144 publikacji i doniesieñ naukowych, w tym 7 ksi¹¿ek i podrêczników.
W charakterystyce sylwetki Profesora Witczaka nie mo¿na pomin¹æ Jego dzia³alnoœci spo³ecznej i organizacyjnej. By³ wiceprezesem (1966–1969), a nastêpnie
prezesem (1970–1974) Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Od 1966 r. cz³onek
Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, w latach 1969–1971 wiceprzewodnicz¹cy,
a nastêpnie sekretarz naukowy (1972–1973). Od 1970 r. cz³onek Rady Naukowej
Instytutu Fizjologii i ¯ywienia Zwierz¹t im. Jana Kielanowskiego PAN w Jab³onnie,
a przewodnicz¹cy w latach 1987–1995.
Przez wiele lat by³ cz³onkiem Rad Naukowych przy Ministrze Rolnictwa, Przemys³u Spo¿ywczego i Skupu, Instytutu Przemys³u Mleczarskiego, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w £odzi, Centralnego Laboratorium Przemys³u Paszowego. Bra³ udzia³ w pracach Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Europejskiej Federacji
Zootechnicznej (1975), Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadry Naukowej
przy Prezesie RM (1984–1987), Komitetu Nagród Pañstwowych (1988–1991), Komisji Oceny Pasz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Paszowej.
By³ redaktorem naczelnym Roczników Nauk Rolniczych, Seria B (1980–1983),
cz³onkiem Redakcji Postêpów Nauk Rolniczych od 1974 r. i Rady Wydawniczej
czasopisma Zeitschrift f. Tierzüchtung u. Züchtungs-biologie od 1976 r.
Profesor Franciszek Witczak za bardzo bogat¹ kilkudziesiêcioletni¹ pracê naukow¹ otrzyma³ najwiêksze wyró¿nienie, jakim by³a godnoœæ cz³onka korespondenta
PAN – 1983, a nastêpnie cz³onka rzeczywistego PAN – 1994. Zosta³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim – 1979, Krzy¿em Oficerskim OOP – 1986, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej 1981, Odznak¹ Tysi¹clecia 1967, Odznak¹ Zas³u¿onego Pracownika Rolnictwa, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla SGGW, Honorow¹
Odznak¹ Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i innymi.
Profesor Franciszek Witczak po przejœciu na emeryturê dzia³a³ dalej bardzo
aktywnie do chwili, gdy zmog³a Go ciê¿ka choroba, która spowodowa³a wy³¹czenie
z aktywnego ¿ycia.
Profesor by³ bardzo pracowitym cz³owiekiem, obdarzonym pasj¹ naukow¹, która
wype³nia³a Jego ¿ycie. Wiele wymaga³ od siebie, ale równie¿ od wspó³pracowników.
Uczy³ dok³adnoœci w przygotowaniu metodyki badawczej, jak i opracowaniu wyników badañ. Wymaga³ od wszystkich odpowiedzialnoœci za to co zosta³o napisane
w publikacjach naukowych. Jednoczeœnie by³ cz³owiekiem skromnym, mi³ym towarzysko i szanowanym. Stara³ siê byæ obiektywny i ¿yczliwy dla ludzi, z którymi
wspó³pracowa³, jak i dla przyjació³.
Pogrzeb odby³ siê 15 czerwca 2009 r. na Pow¹zkach w Warszawie.
Jadwiga Chachu³owa
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Rozbie¿noœci w ocenie korzyœci i zagro¿eñ
wynikaj¹cych z uprawy roœlin GM
dla œrodowiska

Zbigniew T. D¹browski
Katedra Entomologii Stosowanej,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: zbigniew_dabrowski@sggw.pl
S³owa kluczowe: GMO, analiza ryzyka, monitoring, odmiany toleruj¹ce
herbicydy, odpornoœæ odmian Bt na szkodniki

Wstêp
W ci¹gu pierwszych lat prowadzenia doœwiadczeñ nad roœlinami zmodyfikowanymi genetycznie (GM) przez firmy hodowlane i nasienne, szczególn¹ uwagê zwracano na ocenê korzyœci wynikaj¹cych z wprowadzenia zmodyfikowanej genetycznie
cechy, szczególnie odpornoœci na stresy [3]. Jednak po kilku latach ich uprawy na
du¿¹ skalê w USA stwierdzono, ¿e za postêpem w wykorzystaniu biotechnologii, nie
pod¹¿a³y badania prowadzone przez niezale¿ne instytucje finansowane ze œrodków
publicznych. W oficjalnym stanowisku Amerykañskiego Towarzystwa Entomologicznego zawarto postulaty, aby wprowadzenie do uprawy odmian GM maj¹cych
w³aœciwoœci owadobójcze, zosta³o poprzedzone dok³adnymi badaniami, w celu zapewnienia pe³nego bezpieczeñstwa konsumentom i zminimalizowania ryzyka dla
œrodowiska [10].
Wykorzystanie b³êdnej metodyki badañ nad dzia³aniem ubocznym odmian GM
prowadzi³o w przesz³oœci do uzyskania spektakularnych wyników mówi¹cych o ich
szkodliwoœci. By³y one chêtnie podchwytywane przez masow¹ prasê, ale dalsze prace
prowadzone przez inne zespo³y nie potwierdzi³y tych sensacyjnych informacji i nie
cieszy³y siê zainteresowaniem mediów [22]. Nie tylko przeciêtni u¿ytkownicy internetu czerpi¹cy informacje o GMO ze stron grup ekologicznych, ale i powa¿ni
naukowcy, nadal cytuj¹ te dane.
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Problem rozbie¿noœci w pogl¹dach i ocenie korzyœci wynikaj¹cych z rozwoju
biotechnologii rolniczej pomiêdzy wiêkszoœci¹ naukowców a pewnymi grupami
„proekologicznymi” i decydentami, które maj¹ miejsce w Polsce, nie stanowi wyj¹tku
w krajach UE. Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii ostatnio 28 autorów, o wybitnych
zas³ugach w swoich dyscyplinach, przygotowa³o publikacjê „Making sence of GM”
w ramach serii „Sense about science” (organizacja charytatywna o tej samej nazwie,
nr. 1101114). We wstêpie dyrektorzy piêciu instytucji naukowych jak: Rothamsted
Research, Scottisch Crop Research Institute, John Innes Centre, Centre for Ecology &
Hydrology i Institute of Food Research zauwa¿yli, ¿e – pomimo wspierania wykorzystania roœlin zmodyfikowanych genetycznie (GM) przez przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ
naukowców – dopóki nie bêdzie lepszego zrozumienia i dyskusji opartej na potwierdzonych faktach odnoœnie GMO, dopóty nie bêdzie mo¿liwe, aby szeroka
publicznoœæ i decydenci nabrali przekonania do korzyœci wynikaj¹cych z nowych
technologii dla spo³eczeñstwa (poblications@senseaboutscience.org).
W bie¿¹cym artykule omówiono rozbie¿noœci dotycz¹ce oceny roœlin GM w Polsce, stan badañ nad ocen¹ ryzyka uwolnienia roœlin GM do œrodowiska w Europie,
a jako przyk³ad reakcji naukowców na zastrze¿enia ro¿nych grup „proekologicznych”
przedstawiono wyniki badañ przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii nad oddzia³ywaniem odmian toleruj¹cych herbicydy na œrodowisko, ich interpretacjê i decyzje
decydentów. W kolejnym planowanym opracowaniu zostan¹ przedstawione wyniki
badañ europejskich nad oddzia³ywaniem odmian kukurydzy z cech¹ Bt (odpornoœci
na g¹sienice dr¹¿¹ce ŸdŸb³a) na wybrane grupy wrogów naturalnych szkodników jako
odpowiedŸ naukowcom-oponentom, którzy wielokrotnie powtarzali publicznie, ¿e
nie ma wyników takich badañ w Europie.
Obowi¹zuj¹ca dyrektywa UE 2001/18/EC, i dodatkowe wyjaœnienia zawarte
w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/811/EC, dotycz¹ca warunków
wprowadzenia GMO do œrodowiska, jak i znowelizowana ustawa o GMO w Polsce,
nak³adaj¹ obowi¹zek analizy ryzyka zwi¹zanego z uwolnieniem roœlin GM do
œrodowiska.

Uprawa odmian zmodyfikowanych genetycznie na œwiecie
Pojawiaj¹ce siê doniesienia o negatywnym oddzia³ywaniu odmian GM na œrodowisko, wynikaj¹ce szczególnie z pojedynczych obserwacji i cytowane nastêpnie
w internecie, nale¿y rozpatrywaæ w perspektywie systematycznie wzrastaj¹cego
area³u upraw tych roœlin. I tak area³ upraw odmian zmodyfikowanych genetycznie
(GM) na œwiecie wzrós³ o 9,4% (10,7 mln ha) do 125 mln ha w roku 2008 w stosunku
do 114,3 mln w 2007 r. [13].
Œredni wzrost area³u upraw GM obliczony dla 8 krajów w Europie w latach
2007–2008 wyniós³ 21% [11]. Poza Hiszpani¹, która uprawia odmiany kukurydzy
z genami Bt odporne na uszkodzenia przez g¹sienice dr¹¿¹ce pêdy i kolby (Ostrinia
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nubilalis [HÜBN.] i Sesamia nonagrioides HAMPS.) od 9. lat (58 000 ha w 2004 r.,
a 79,269 ha w 2007 r.), odmiany kukurydzy GM uprawiano na skalê komercyjn¹
w 2008 r. równie¿ w Czechach, Niemczech, S³owacji, Portugalii i Rumunii. Wydaje
siê, ¿e decydenci w tamtych krajach wziêli powa¿nie pod uwagê korzyœci ekonomiczne wynikaj¹ce z uprawy odmian GM odpornych na stresy i raporty przygotowane
przez odpowiednie narodowe zespo³y opracowuj¹ce analizê ryzyka dla œrodowiska.
Przede wszystkim udowodniono, ¿e odmiany bawe³ny i kukurydzy zmodyfikowane genetycznie z cech¹ odpornoœci na szkodniki pozwalaj¹ na zmniejszenie stosowania insektycydów o szerokim spektrum dzia³ania i na wprowadzenie biologicznych
metod ochrony roœlin. W przypadku odmian kukurydzy z ekspresj¹ bia³ka toksycznego dla omacnicy prosowianki spadek zu¿ycia insektycydów wyra¿ony w tona¿u
w USA wyniós³ 81% miêdzy 1990 a 2005 r. (rys. 1) [23]. Ogólna liczba zabiegów
zwalczania szkodników insektycydami z ok. 6 w latach 1986–1996 spad³a do ok. 3 po
wprowadzeniu odmian kukurydzy i bawe³ny z cech¹ odpornoœci na owady [16, 17].
Odmiany soi z cech¹ tolerancji na herbicydy zajmuj¹ 57% œwiatowego area³u tej
uprawy [13]. Amerykañskie Stowarzyszenie Producentów Soi wymienia nastêpuj¹ce
korzyœci wynikaj¹ce z uprawy odmian soi GM: mo¿liwoœæ uprawy bez orki; znaczny

Rysunek 1. Spadek intensywnoœci zabiegów chemicznego zwalczania szkodników kukurydzy w wyniku wprowadzenia odmian z genami Bt, warunkuj¹cych odpornoœæ na g¹sienice
motyli (Lepidoptera) w USA (zmodyfikowane za USDA/NASS 2007)
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Tabela 1. Potencjalne oddzia³ywania roœlin zmodyfikowanych genetycznie na œrodowisko [za
Wolfenbarger, Phifer 2000; Dale i in. 2002 i Delos i in. 2007]
Efekty bezpoœrednie
1. Przep³yw genów do pokrewnych gatunków:
l transfer genów do odmian konwencjonalnych (brak przestrzegania przepisów o ko-egzystencji)
l transfer genów do dzikich gatunków i powstanie mieszañców;
l prze¿ywalnoœæ i rozmna¿anie siê krzy¿ówek, wp³ywaj¹ce na selektywne zalety w stosunku do
wyjœciowej dzikiej populacji.
2. Inwazyjnoœæ i podwy¿szona trwa³oœæ roœlin GM:
l prze¿ywalnoœæ w p³odozmianie (samosiewy) i poza polem uprawnym;
l rozmna¿anie siê poza polem uprawnym;
l trwa³oœæ w naturalnych ekosystemach.
3. Przemiany produktów transformacji genetycznej:
l nagromadzanie siê, degradacja lub przemieszczanie siê produktów transformacji;
l akumulowanie siê tych produktów w glebie;
l przechodzenie tych produktów do wód gruntowych.
4. Wp³yw na organizmy niedocelowe:
l bezpoœrenie lub poœrednie pobieranie produktów transformacji w wyniku ¿erowania bezkrêgowców
na roœlinach GM lub ich czêœci w glebie;
l wp³yw na biologiê organizmów niedocelowych;
l wp³yw na dynamikê populacji gatunków niedocelowych;
l oddzia³ywanie na funkcje ekosystemu, np. biologiê gleby.
Ekonomiczne i ekologiczne efekty poœrednie
1. Powstanie odpornoœci na herbicydy w populacjach dzikich gatunków na polach z uprawami toleruj¹cymi specyficzne preparaty:
l zmiana strategi zwalczania chwastów;
l powstanie odpornoœci populacji gatunku kontrolowanego przez zmodyfikowan¹ cechê;
l koniecznoœæ wprowadzenia dodatkowego toksycznego bia³ka dla prze³amania odpornoœci docelowego zwalczanego gatunku szkodnika.
2. Zmiany metod uprawy:
l mo¿liwoœæ ³atwiejszego wprowadzenia uprawy bez orki, ograniczaj¹cej erozjê i chroni¹c¹ przebieg
biologicznych procesów w glebie;
l zmiana spektrum gatunków g³ównych szkodników a zwiêkszenie znaczenia dotychczasowych szkodników drugorzêdnych;
l zmiana sk³adu gatunkowego wrogów naturalnych po wyeliminowaniu docelowego gatunku szkodnika
jako ofiary;
l wymuszenie zmiany sytrategii w ochronie danej uprawy przed szkodnikami i chwastami;
l zmiany bioró¿norodnoœci flory i fauny w uprawach odmian GM.
3. Zmiany w p³odozmianie i powierzchni upraw w wyniku wprowadzenia ekonomicznie atrakcyjnych
odmian GM:
l zmiany w³aœciwoœci fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby;
l mo¿liwy spadek ¿yznoœci gleby w wyniku monokultury lub zredukowanego p³odozmianu;
l zmiany w biologicznej ró¿norodnoœci fauny i flory agroceznoz.

spadek zu¿ycia energii poprzez wyeliminowanie korzystania z ciê¿kiego sprzêtu do
uprawy gleby, a wykorzystanie lekkiego sprzêtu do zabiegów ochrony roœlin; zmniejszenie erozji gleby; poprawienie biologii gleby i zmniejszenie strat substancji organicznych i mineralnych; stworzenie korzystniejszych warunków dla ptaków [1].
W ostatnich 10. latach w wielu krajach, a szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
prowadzono mniej lub bardziej intensywne prace badawcze, z regu³y finansowane
przez ministerstwa rolnictwa lub œrodowiska, nad ocen¹ ekologicznego ryzyka od-
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dzia³ywania odmian GM na wybrane elementy œrodowiska. W Hiszpanii prace te
rozpoczête w 1998 r. finansowa³o Ministerstwo Edukacji i Nauki [18]. W Niemczech
Ministerstwo Nauki i Technologii (BMBF) finansowa³o 110 projektów badawczych,
dotycz¹cych ekologicznych konsekwencji uwolnienia GMO do œrodowiska o wartoœci 37 milionów DM w latach 1987–2000, a w latach 2001–2004 za 14 milionów
euro [2]. Problematyk¹ biobezpieczeñstwa uprawy odmian GM zajmowa³o siê 400
zespo³ów badawczych w latach 1985–2000 w krajach Unii Europejskiej, a koszt tych
badañ wyniós³ ok. 700 milionów euro [12]. Zarówno w czasie prowadzenia badañ nad
analiz¹ ryzyka dla œrodowiska roœlin GM (ang. Environmental Risk Assessment –
ERA) jak i planowanym monitorowania po uwolnieniu tych roœlin do œrodowiska
bierze siê pod uwag ich potencjalne wszechstronne oddzia³ywania na organizmy
niedocelowe (ang. non-target organisms) i œrodowisko (tab. 1) [3, 6, 24].
Wyra¿enie zgody na uprawê odmian kukurydzy z genami Bt, warunkuj¹cych
odpornoœæ na szkodniki, przez Komisje Europejsk¹, wskazuje na obiektywn¹ ocenê
korzyœci ekonomicznych i ewentualnych oddzia³ywañ na œrodowisko.
W Polsce badania polowe nad koegzystencj¹ i oddzia³ywaniem odmian kukurydzy z cech¹ MON 810 (odpornoœæ na omacnicê prosowiankê) podjêto po raz pierwszy
w 2008 r. w ramach programu koordynowanego przez IHAR, a finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Rozbie¿noœci co do oceny zagro¿enia œrodowiska
uprawami roœlin zmodyfikowanych genetycznie w Polsce
W Polsce do tej pory nie prowadzono badañ polowych nad oddzia³ywaniem
upraw GM na œrodowisko, a interpolacja wyników badañ z innych krajów, nawet
s¹siaduj¹cych z Polsk¹, jak Niemcy czy Czechy, nie jest akceptowana przez wielu
decydentów, czêœæ polityków i niektórych naukowców [21]. Jak podkreœlali przedstawiciele grup ekologicznych na konferencjach poœwiêconych GMO w Polsce w ci¹gu
ostatnich 4 lat, przenoszenie wyników badañ uzyskanych np. w USA lub w innych
strefach klimatyczno-glebowych i systemów upraw, nie oddaje w pe³ni wszystkich
zale¿noœci troficznych w ramach uprawy, na jej obrze¿ach i dalszego krajobrazu [23].
Wa¿nym czynnikiem tych ocen s¹ te¿ ró¿nice w strukturze agrarnej w poszczególnych
regionach.
Oponenci uprawy odmian GM w Polsce powszechnie wyra¿aj¹ pogl¹d o braku
pe³nych danych o oddzia³ywaniu roœlin GM na œrodowisko [np. 15, 20]. Opiniê tê
potwierdzi³ ówczesny Minister Œrodowiska witaj¹c uczestników miêdzynarodowej
konferencji Miêdzynarodowej Organizacji Walki Biologicznej – „Wp³yw GMO na
œrodowisko” zorganizowanej na SGGW w 2007 r. Celem konferencji by³o przygotowanie opartych na solidnych badaniach naukowych, pragmatycznych zaleceñ
oceny ryzyka dla œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem nadziemnych, niedo-
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celowych gatunków stawonogów, które bêdzie mo¿na wykorzystaæ w poszczególnych krajach, po uwzglêdnieniu wymagañ legislacyjnych i lokalnych warunków.
Poniewa¿ stanowisko profesora Jana Szyszko, poprzedniego Ministra Œrodowiska nie odbiega znacznie od pogl¹dów obecnych w³adz tego ministerstwa w sprawie
uprawy roœlin GM, dlatego warto je przytoczyæ. Pokreœli³ on, ¿e flora i fauna w Polsce
jest unikalna, bogatsza, nie zredukowana jeszcze jak w innych krajach Europy.
Zaznaczy³, ¿e jako ekolog jest g³êboko przekonany, ¿e oddzia³ywania upraw GM na
skomplikowane uk³ady troficzne s¹ trudne do przewidzenia i wymagaj¹ wieloletnich
badañ. Zaznaczy³, ¿e wiele samorz¹dów i organizacji oraz wielu cz³onków Parlamentu i Senatu RP wyra¿a³o opiniê, ¿e Polska powinna byæ „wolna” od upraw roœlin GM.
Jednak Ministerstwo Œrodowiska, w przeciwieñstwie do innych krajów, nie finansowa³o ¿adnych badañ naukowych nad oddzia³ywaniem roœlin GM na œrodowisko.
Niestety, wielu powo³ywanych przez Ministerstwo ekspertów nie prowadzi³o w³asnych badañ i nie bra³o udzia³u w naukowych konferencjach poœwiêconych ekologicznym efektom uwalniania roœlin GM do œrodowiska, nawet w miêdzynarodowej
konferencji organizowanej w Warszawie w 2007 r.
Dyskusje w Polsce i w innych krajach europejskich (szczególnie na Wêgrzech czy
Austrii) wykazuj¹, ¿e je¿eli chodzi o zasady przeprowadzenia oceny ryzyka uwolnienia odmian GM do œrodowiska, to – pomimo uzyskania wielu wyników – nadal nie
istnieje spo³eczny consensus co do zakresu prowadzenia badañ w tym zakresie w krajach UE. Istniej¹ nadal zbyt du¿e rozbie¿noœci miêdzy zakresem badañ sugerowanych
przez ró¿ne grupy naukowców nad ocen¹ ryzyka i monitoringiem oddzia³ywania GM
na œrodowisko, w tym wrogów naturalnych. Szczególnie czêœæ ekologów (i niestety
uwa¿aj¹cych siê za „ekologów”) domaga siê przeprowadzenia wieloletnich badañ
nad wp³ywem roœlin GM na wszystkie uk³ady troficzne w agrocenozach, a nie tylko
w ramach pól uprawnych GM. Znaj¹c niezwykle z³o¿one uk³ady troficzne w ró¿nych
uprawach, prezentowane w klasycznych podrêcznikach uniwersyteckich, trzeba
stwierdziæ, ¿e jest to wyzwanie wyj¹tkowe, nie wymagane do wprowadzenia ¿adnych
innych nowych technologii w rolnictwie i odmian o nowych w³aœciwoœciach, a pochodz¹cych z hodowli konwencjonalnej. Badañ takich nie wymaga siê dla odmian
uzyskanych w wyniku mutacji po napromieniowaniach radiacyjnych czy klasycznej
hodowli odpornoœciowej na choroby i szkodniki.
Nale¿y jednak odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: Czy s¹ to postulaty
realne z punktu widzenia wymagañ metodycznych, zasobów ludzkich (specjaliœci
z ró¿nych dziedzin), organizacji i finansów publicznych? Jaki przyj¹æ zakres badañ,
aby uzyskaæ obiektywne dane dotycz¹ce oddzia³ywania GMO na œrodowisko, przy
zachowaniu realnych nak³adów finansowych? Do jakiego stopnia mo¿na wykorzystaæ w Polsce wyniki badañ uzyskane w krajach o tych samych warunkach klimatycznych? Czy naukowcy s¹ zobowi¹zani do prowadzenia projektów badawczych,
aby odpowiedzieæ na wszystkie pytania stawiane przez ró¿ne grupy proekologiczne?
Nale¿y rozró¿niæ dwa pojêcia: „niewiadome” – brak wystarczaj¹cych danych do
wyci¹gniêcia wniosków co do ryzyka – od „niepoznawalne” – rozwi¹zanie w¹tpli-
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woœci jest poza zasiêgiem metod naukowych. Zaznacza siê, ¿e przewidywania co do
potencjalnych d³ugoterminowych lub akumuluj¹cych siê efektów jest trudne (a mo¿e
nawet niemo¿liwe). Decyzje jednak nale¿y podejmowaæ, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie
wszystkie w¹tpliwoœci mo¿na wyjaœniæ.
W czasie dyskusji o roœlinach GM myli siê pojêcia „hazard” (zagro¿enie) z „exposure”
(ekspozycja). Naukow¹ definicj¹ ryzyka wyra¿onego jako prawdopodobieñstwo
(„risk”) jest funkcja zagro¿enia (potencjalnego wp³ywu) × ekspozycja (% prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia) („risk = f [hazard × exposure]”). Oponenci
definiuj¹ zagro¿enie jako ryzyko lub ekspozycja. Przyk³adem b³êdnej interpretacji
ryzyka s¹ wyniki niektórych badañ nad oddzia³ywaniem py³ku kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie na motyla monarcha w USA [19].

Przeznaczenie znacznych œrodków na badania
a reakcje spo³eczeñstwa i decydentów
W poprzednich zeszytach PNR [4] opisano dok³adnie organizacjê, metodykê
i wyniki badañ naukowych najwiêkszego programu badawczego nad oddzia³ywaniem zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, rzepaku i buraka cukrowego z cech¹ tolerancji na herbicydy, na uk³ady troficzne agrocenoz. Program ten, finansowany
ze œrodków publicznych w wysokoœci 6 milionów GBP, mia³ na celu okreœlenie
wp³ywu odmian transgenicznych toleruj¹cych herbicydy (w skrócie z ang. GMHT –
herbicide tolerant) na wybrane elementy agrocenoz i zosta³ zainicjowany w Wielkiej
Brytanii w 1999 r. – „Badania polowe nad ocen¹ wp³ywu transgenicznych jarych
odmian roœlin uprawnych” („The farm scale evaluation of spring-sown genetically
modified crops”) [25]. Podkreœla siê jednak, ¿e nale¿y oddzieliæ wnioski wynikaj¹ce
z oceny wyników badañ, od reakcji pozarz¹dowych organizacji i decyzji administracji
pañstwowej.
Bez w¹tpienia prowadzone badania naukowe wykaza³y pewne ujemne wp³ywy na
wybrane grupy organizmów roœlinnych i zwierzêcych w ramach pola uprawnego
z roœlinami GM i jego otoczeniu. Jeden z wa¿niejszych wniosków wynikaj¹cych
z tych doœwiadczeñ odnosi³ siê do znacznej efektywnoœci w zwalczaniu chwastów
w uprawach GM toleruj¹cych herbicydy, a tym samym spadku produkcji nasion
chwastów. Zaniepokoi³o to powa¿nie towarzystwa zwi¹zane z ochron¹ motyli od¿ywiaj¹cych siê kwitn¹cymi chwastami i ptaków, nie maj¹cych jesieni¹ i zim¹ wystarczaj¹cej iloœci nasion chwastów jako pokarmu.
W badaniach tych równie¿ wykazano, ¿e poprzez uprawê odmian GM kukurydzy,
rzepaku i buraków toleruj¹cych herbicydy w wyniku modyfikacji genetycznej, uzyskuj¹ bezsporne korzyœci farmerzy, w wyniku bardziej racjonalnego stosowania herbicydów. Wynosi³o to ok. 150 GBP · ha–1 dla uprawy buraków cukrowych GM [14]. Korzyœci te wynika³y ze znacznego zmniejszenia liczby opryskiwañ herbicydami i póŸniejszego ich stosowania [7].
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Jednak decyzja Ministerstwa Œrodowiska, ¯ywnoœci i Terenów Wiejskich (DEFRA)
by³a nastêpuj¹ca: „Uprawa konwencjonalnych odmian buraków i rzepaku ozimego
jest korzystniejsza dla wielu grup naturalnej flory i fauny („wildlife” w oryginale nie
oznacza „dzikich zwierz¹t” w powszechnym rozumieniu w Polsce) ni¿ uprawianie
odmian toleruj¹cych herbicydy (GMTH), gwarantuj¹c wystêpowanie wiêkszej ró¿norodnoœci owadów na polach i otoczeniu odmian GMHT, ze wzglêdu na wiêksz¹
obecnoœæ chwastów” [5]. A wiêc zdaniem decydentów brytyjskich zrównowa¿one
podejœcie (z ang. sustainability) do roli chwastów na polach uprawnych powinno
zabezpieczaæ istnienie bioró¿norodnoœci w agrocenozach.

Zmiana systemu zwalczania chwastów a ochrona ptaków
Poniewa¿ priorytetem okaza³a siê ochrona bioró¿norodnoœci roœlinnoœci w agrocenozach Wielkiej Brytani, dlatego grupa badaczy z Brown’s Barn Research Station,
Higham w Szkocji postanowi³a sprostaæ temu wyzwaniu i porównaæ ró¿ne programy
zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego. Za³o¿yli oni, ¿e herbicyd
glifosat mo¿na wykorzystaæ w ró¿ny sposób w uprawach buraków genetycznie
zmodyfikowanych toleruj¹cych herbicydy (GMHT) w regulowaniu populacji chwastów, z myœl¹ o korzyœciach dla œrodowiska [8]. Przede wszystkim wprowadzaj¹c
odmian GMHT do uprawy nale¿y porównaæ je do systemu uprawy odmian konwencjonalnych. W Wielkiej Brytanii w 2003 r, by³o zarejestrowanych 22 substancji
biologicznie czynnych, bêd¹cych sk³adnikami ponad 200 komercyjnie dostêpnych
herbicydów. Stosowano przeciêtnie 4 opryskiwania w ci¹gu sezonu wegetacyjnego,
w tym 44% pól opryskiwano jesieni¹, aby wyeliminowaæ wczeœnie kie³kuj¹ce chwasty w roku nastêpnym na polu buraków [7].
Zespó³ dr. A. Dewara wprowadzi³ nastêpuj¹ce zmienne w programie stosowania
glifosatu na polach buraków GMHT: a) opryskiwania pasowe w rzêdach roœlin
buraków, a nie na ca³ej powierzchni; b) opóŸnienie terminu zabiegu w celu zapewnienia optymalnych warunków dla ptaków gniazduj¹cych na ziemi [9]. Zauwa¿ono
równie¿, ¿e na ok. 25% pól rolnicy wykonuj¹ wczesn¹ wiosn¹ przynajmniej 1-krotne
mechaniczne zwalczanie chwastów za pomoc¹ ciê¿kich kultywatorów, co czêsto
niszczy gniazda ptaków zak³adaj¹cych gniazda na ziemi.
OpóŸnienie wykonania zabiegu na ca³ej powierzchni pola lub wykonanie zabiegu
pasowo w rzêdach buraków jako pierwszego opryskiwania, pozwoli³o na zachowanie
chwastów pomiêdzy rzêdami, co zwiêkszy³o pokrycie pola roœlinami i ochronê gniazd
ptasich. Z tym, ¿e kulon w³aœciwy (piaskowy) preferuje tereny suche, otwarte dlatego
nale¿y opryskiwaæ ca³¹ powierzchniê pola wiosn¹. Z koleji optymalnym œrodowiskiem
dla piskl¹t skowronków jest pokrywa roœlinna, st¹d korzystniejsze jest opryskiwanie
tylko rzêdów. Zwiêkszona populacja roœlin stworzy³a te¿ lepsze warunki do rozwoju
chrz¹szczy z rodziny biegaczowatych i kusakowatych. Owady te s¹ wa¿nym Ÿród³em
pokarmu dla piskl¹t gatunków gnie¿dz¹cych siê na ziemi, w krytycznym okresie ich
rozwoju, gdy wysokobia³kowa dieta decyduje o prze¿ywalnoœci potomstwa.
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Innym zaproponowanym rozwi¹zaniem jest opóŸnienie stosowania glifosatu
wiosn¹ na ca³ej powierzchni pola, dopiero przy sumie temperatur efektywnych
równej 200–300°C (iloœæ dni z temperatur¹ dobow¹ ponad wartoœæ progow¹ 3°C), co
w warunkach Szkocji odpowiada³o stadium 2–4 liœci buraków. Pozwala to na rozwój
chwastów wolniej kie³kuj¹cych póŸniej w sezonie wegetacyjnym i wytworzenie
nasion, bêd¹cych pokarmem dla gatunków od¿ywiaj¹cych siê jesieni¹ nasionami.
Zabieg ten zwiêksza dostêpnoœæ nasion 16-krotnie w porównaniu z dotychczasow¹
metod¹ stosowania herbicydów w uprawach odmian konwencjonalnych. Dlatego
chc¹c zapewniæ dostêpnoœæ nasion ziêbom w okresie jesieni, nale¿y opóŸniæ termin
stosowania glifosatu na burakach, co toleruj¹ odmiany GMHT. Takie zagêszczenie
chwastów uzyskuje siê w uprawie odmian konwencjonalnych tylko w przypadku
niew³aœciwego zabiegu zwalczania chwastów.
Oba systemy mo¿na stosowaæ bez obawy o istotny spadek plonu w stosunku do
obecnego systemu uprawy i ochrony odmian konwencjonalnych przed chwastami
(tab. 2) [9].
Tabela 2. Modyfikacje terminów stosowania herbicydów dla zapewnienia optymalnych warunków dla ptaków gniazduj¹cych na ziemi w uprawie buraków odmiany konwencjonalnej
i odmiany GM toleruj¹cej herbicydy (zmod wed³ug [9])
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.

Odmiana konwencjonalna bez
chemicznego zwalczania
Odmiana konwencjonalna, zabiegi wg
zaleceñ
Odmiana GM, 2 × glifosat w dniu 300
i 800°C
Odmiana GM: 1 x glifosat w dniu 200°C
Odmiana GM: 1 x glifosat w dniu 300°C

Plon buraków Plon w stosunku do
[t · ha–1]
zalecanych zabiegów [%]
4,17
68,0

Liczba nasion
na 1 m2
37404

6,18

100,0

252

6,94

111,0

58

6,43
6,68

104,0
108,0

4261
1918

Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e technologie zwi¹zane z upraw¹ buraków
GMHT mog¹ byæ elastyczne i mo¿na je dostosowaæ do ró¿nych programów ochrony
naturalnie wystêpuj¹cej flory i fauny, jednoczeœnie zapewniaj¹c rolnikom ekonomiczn¹ produkcjê roln¹.
Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby znacznie wiêcej uwagi poœwiêciæ pracom nad integracj¹ zalecanych praktyk w intensywnej produkcji rolniczej z zachowaniem refugiów
dla roœlin zielnych (w tym gatunków chwastów), owadów i innych organizmów dla
stworzenia równowagi miêdzy priorytetami rolnictwa i œrodowiska.
Nie powinno siê te¿ przeoczyæ wielu korzyœci wynikaj¹cych z uprawy odmian
GMHT (np. ekonomiczne, ale i ekologiczne wynikaj¹ce z oszczêdnoœci w iloœci
stosowanych herbicydów) wynikaj¹cych z przedstawionych wy¿ej danych uzyskanych w Wielkiej Brytanii o pewnych, raczej niewielkich, ujemnych wp³ywach ich
uprawy na populacje chwastów i wytwarzanych przez nie nasion. Efekty te mo¿na
stosunkowo ³atwo zrekompensowaæ w agrocenozach, a istniej¹ce dyrektywy Unii
Europejskiej wspomagaj¹ce tworzenie i utrzymanie u¿ytków ekologicznych w agrocenozach gwarantuje ten proces.
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Podsumowanie
Przedstawione procedury analizy ryzyka uwolnienia roœlin GM do œrodowiska
i wyniki badañ nad oddzia³ywaniem wybranych roœlin zmodyfikowanych genetycznie na wybrane elementy œrodowiska potwierdzaj¹ zasadnoœæ apelu naukowców
brytyjski o szerok¹ spo³eczn¹ dyskusjê, opart¹ na potwierdzonych wynikach badañ
naukowych. W odpowiedzi na zastrze¿enia czêœci œrodowiska naukowego, pewnych
grup spo³ecznych i decydentów nale¿y przedstawiaæ wyniki wielu badañ laboratoryjnych i polowych nad oddzia³ywaniem roœlin GM o ró¿nych zmodyfikowanych
cechach na organizmy niedocelowe. Oponenci wykorzystania odmian roœlin uprawnych GM cytuj¹ tylko kilka tych samych publikacji lub nie opublikowanych wyników
doœwiadczeñ, kr¹¿¹cych w internecie.
Wydaje siê te¿, ¿e wszelkie uogólnienia wyników badañ nad ró¿nymi cechami
zmodyfikowanymi genetycznie prowadz¹ na manowce. Analizê ryzyka nale¿y odnosiæ do konkretnej cechy i jej ewentualnym oddzia³ywaniu na inne organizmy, w tym
cz³owieka.
Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e czêœæ instytucji nauk rolniczych nie podjê³a
tej problematyki w Polsce. W przesz³oœci czêsto krytykowano zbyt dominuj¹cy
wp³yw polityków na problematykê badawcz¹ w Polsce. Zdziwienie budzi fakt, ¿e
wielu m³odych naukowców w krajach UE prowadzi badania nad roœlinami GM,
natomiast w Polsce s¹ to wyj¹tki. Czy¿by nowa poprawnoœæ polityczna dyrekcji
niektórych wa¿nych rolniczych instytutów naukowych krêpowa³a ich decyzje odnoœnie badañ nad roœlinami GM. Uwa¿am, ¿e jednostronne ograniczenia wsparcia badañ
nad roœlinami GM, szczególnie Ministerstwa Œrodowiska (pomijam parlamentarzystów, którzy maj¹ prawo do skrajnych politycznych opinii) doprowadzi³y w Polsce
do dominacji negatywnych opinii o ewentualnych korzyœciach z uprawy roœlin GM.
Istniej¹ce procedury analizy ryzyka dla zdrowia cz³owieka i œrodowiska, dotycz¹ce
konkretnej zmodyfikowanej cechy, nie ustêpuj¹, a nawet s¹ ostrzejsze, ni¿ potencjalne
ryzyko spowodowane przez inne czynniki, dotychczas nie brane pod uwagê (mikotoksyny, alkohol etylowy, materia³y stosowane do produkcji zabawek dla dzieci, etc.).
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Differences in opinions regarding
advantages and risk to the environment
from cultivation of GM plants
Key words: GMO, risk assessment, monitoring, herbicide tolerant cultivars,
Bt resistant plants to insect pests

Summary
The discrepancy in opinion and/or rejection of available scientific data on the effect of genetically modified (GM) plants by some Polish scientists, parliament members and „pro-ecological” NGOs are reviewed. The differences between their opinions and the majority of Polish scientists are presented in light of the recent call of the
directors of leading UK institutes and scientists for public clarity about GMO.
The existing EU directives (EU 200/18/EC and 2002/811/EC) on the requirements
for evaluation of environmental risk assessment (ERA) and monitoring are referred as
a safeguard against uncontrolled introduction of GM plants to environment.
The practical achievements of some researchers in response to the criticism by the
NGOs that the GM crop tolerant to herbicides reduced population of flowering weeds
providing nectar for butterflies and seed for birds are given as an example of scientists’
response to public demands. The researchers of the Broom’s Barn Research Station
(Higham, Suffolk, UK) through modification of the timing of herbicide treatments in
the GMHT sugar beet fields documented that growing the GM crops could be integrated into a sustainable agriculture system meeting the farmer’s economic expectations and creating a friendly environment for biodiversity of butterflies and birds.
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Zmiany w kierunkach kszta³cenia rolniczego w œwiecie
Zgodnie z raportem Banku Œwiatowego [24] z³ot¹ er¹ wy¿szego kszta³cenia
rolniczego w œwiecie, i inwestowania w ten biznes, by³ okres Zielonej Rewolucji
i czasów bezpoœrednio po tym wydarzeniu. W USA mia³o to miejsce w latach
siedemdziesi¹tych–osiemdziesi¹tych. W tym okresie popularnoœæ rolnictwa by³a
bardzo wysoka, du¿e by³y równie¿ nak³ady na badania rolnicze i to g³ównie z sektora
publicznego. W wyniku po³¹czenia du¿ych nak³adów œrodków produkcji, wzrostu
intensywnoœci badañ naukowych, du¿ej rzeszy dobrych specjalistów rolników, nast¹pi³ wzrost produkcji rolniczej prowadz¹cy bardzo szybko do nadprodukcji w krajach rozwiniêtych. W tym okresie pojawi³a siê równie¿ iluzja d³ugotrwa³ego wzrost
roli i znaczenia rolnictwa [2].
W latach siedemdziesi¹tych w USA programy w uniwersytetach koncentrowa³y
siê g³ównie na procesach technologicznych zwi¹zanych z upraw¹ roœlin i chowem
zwierz¹t. W tym zakresie i w tym czasie, wy¿sze kszta³cenie rolnicze odnios³o du¿y
sukces, daj¹c rolnictwu wielu dobrze przygotowanych specjalistów.
Stopniowo w¹sko pojête kszta³cenie ulega³o rozszerzeniu, pocz¹tkowo o problematykê zwi¹zan¹ z jakoœci¹ i przetwórstwem ¿ywnoœci oraz bezpieczeñstwem
³añcucha ¿ywnoœciowego, póŸniej o elementy nauk ekonomicznych. W konsekwencji
klasycznie pojête rolnictwo oparte na produkcji ¿ywnoœci zaczê³o konkurowaæ z innymi dyscyplinami wiedzy (tab. 1). Motorem zmian by³a miêdzy innymi koniecznoœæ
tworzenia du¿ych interdyscyplinarnych zespo³ów badawczych zdolnych do rozwi¹zywania szerokich problemów badawczych za du¿e pieni¹dze.
Intensyfikacja rolnictwa i zwi¹zana z ni¹ nadprodukcja ¿ywnoœci oraz du¿e
nak³ady œrodków produkcji, zaczyna³y skutkowaæ wzrostem problemów dotycz¹cych
œrodowiska naturalnego. Zaczyna³a zwiêkszaæ siê presja rolnictwa na wykorzystanie
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zasobów naturalnych Ziemi g³ównie lasów i wody, pojawia³y siê pytania o granice
wzrostu produkcji ¿ywnoœci i pojemnoœæ naszej planety. W konsekwencji najlepsze
uniwersytety zaczyna³y odchodziæ od tradycyjnego kszta³cenia rolniczego, w którym
dominowa³a uprawa roœlin, na rzecz kszta³cenia opartego na naukach przyrodniczych,
g³ównie ochronie œrodowiska i zarz¹dzaniu zasobami naturalnymi. (tab. 1).
Tabela l. Ewolucja kierunków nauczania w wy¿szych szko³ach rolniczych w USA i w Europie
Rodzaje nauk Dominuj¹ce problemy w nauczaniu
Rolnictwo

produkcja rolnicza, technologie
produkcji
Nauki rolnicze ekonomika rolnictwa, przetwórstwo
¿ywnoœci, produkcja rolnicza
Nauki
zarz¹dzanie zasobami naturalnymi
przyrodnicze ochrona œrodowiska
rozwój obszarów wiejskich ochrona
œrodowiska, polityka spo³eczna, nauki
ekonomiczne i socjalne

Lata dominacji
USA
Europa
do 1970
do 1980

Polska
obecnie

1980–1990

do 1990

przysz³oœæ?

1990–2000

po 2000

przysz³oœæ?

od 2000

pocz¹tek
obecnie

przysz³oœæ?

Wiele instytucji wy¿szej edukacji rolniczej nie dostrzeg³o tego trendu, co spowodowa³o, ¿e du¿e nak³ady finansowe przeznaczone na ochronê œrodowiska znalaz³y
innych adresatów. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych Falvey [7] stwierdzi³, ¿e w USA
odchodzenie od nauczania w zakresie nauk rolniczych do zarz¹dzania œrodowiskiem
nie przebiega g³adko i w³aœciwie proces dopiero siê rozpocz¹³.
Zwiêkszaj¹cy siê prymat ochrony zasobów naturalnych, doprowadzi³ w rolnictwie do powstania koncepcji rolnictwa zrównowa¿onego i ekologicznego natomiast
w leœnictwie do wytworzenia siê wielofunkcyjnej roli lasów, w której ich rola przyrodnicza jest co najmniej tak samo wa¿na, jak produkcyjna.
W konsekwencji zachodz¹cych zmian, znacznie zmieni³ siê zakres edukacji
rolniczej. To by³a ju¿ nie tylko produkcja rolnicza, ale równie¿ podstawy leœnictwa.
Dowodem nowych tendencji jest powstanie nowej dyscypliny wiedzy, pod nazw¹
agroforestry, oznaczaj¹cej po³¹czenie rolniczych i leœnych technologii produkcji,
w celu stworzenia bardziej zró¿nicowanych, produktywnych, op³acalnych , zdrowych
systemów wykorzystania ziemi [23].
Prawie jednoczeœnie z rozwojem edukacji w zakresie zarz¹dzania zasobami
naturalnymi, dokonywa³ siê nastêpny etap jej ewolucji, który doprowadzi³ do powstania kompleksowej dziedziny wiedzy, jak¹ jest zarz¹dzanie rozwojem obszarów
wiejskich. W USAi UE polityka obejmuj¹ca rozwój obszarów wiejskich dotyczy [6]:
1. Wielofunkcyjnej roli rolnictwa w której farmy, traktowane s¹ nie tylko, jako
miejsce produkcji ¿ywnoœci, lecz tak¿e, jako przedsiêbiorstwa oferuj¹ce ró¿ne
us³ugi i funkcje.
2. Wielosektorowego podejœcia do rozwoju obszarów wiejskich faworyzuj¹cego
zwiêkszenie rodzajów i zakresu ró¿nych dzia³alnoœci, daj¹cych dochód i zatrudnienie mieszkañcom oraz chroni¹cych kulturowe dziedzictwo wiejskie.
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3. Elastycznego wsparcia obszarów wiejskich ro¿nymi dotacjami, oraz decentralizacji podejmowania decyzji i aktywnoœci lokalnych spo³ecznoœci.
W USA s³owo wiejski nie znaczy ju¿ izolowany poniewa¿ Internet rozszerzy³
horyzonty myœlenia i dzia³ania wiejskich spo³ecznoœci. Firmy znajduj¹ce siê na
terenach wiejskich prowadz¹ dzia³alnoœæ globaln¹. Produkcja energii odnawialnej,
która jest wiejsk¹ energi¹, stworzy³a nowe miejsca pracy i pobudzi³a wzrost gospodarczy. Spo³ecznoœci wiejskie decyduj¹c o budowie szkó³, szpitali o tworzeniu
nowych us³ug rozwijaj¹ „rural America” [22].
Kompleksowy, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich spowodowa³ zapotrzebowanie na absolwentów wy¿szych uczelni, bêd¹cych w stanie u³atwiæ lokalnym
spo³ecznoœciom rozwój ich miejsc zamieszkania. Je¿eli takie kszta³cenie ma przynieœæ efekty, powinno byæ przede wszystkim wielokierunkowe, obejmuj¹ce nauki
socjalne, ekonomiê i nawet antropologiê w po³¹czeniu z naukami rolniczymi, ¿ywieniem cz³owieka i naukami o zdrowiu, szczególne dotycz¹cych zdrowia starszych
wiekiem ludzi. [11].
Drucker [5] stwierdzi³, ¿e szybki rozwój badañ, nauczania i wszelkiej dzia³alnoœci
o charakterze interdyscyplinarnym, co ju¿ by³o charakterystyczne w koñcu poprzedniego wieku, powoduj¹, ¿e nowa wiedza nie mo¿e d³u¿ej pochodziæ z dyscyplin
bêd¹cych podstaw¹ edukacji i badañ naukowych w 19 i 20 wieku.
Proces ewolucji wy¿szego szkolnictwa rolniczego w œwiecie przebiega powoli
i z oporami. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wy¿sze szkolnictwo rolnicze osi¹gnê³o sukces
kszta³c¹c w¹sko wyspecjalizowanych absolwentów, ale ponios³o klêskê we wprowadzaniu nowych programów i organizacji kszta³cenia z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich. Zjawisko to dotyczy zarówno krajów rozwijaj¹cych siê, jak i rozwiniêtych.
Brak postêpów w kszta³ceniu w kierunku rozwoju obszarów wiejskich wynika³
z wyizolowania kszta³cenia rolniczego od pozosta³ego kszta³cenia i jego postêpuj¹cej
fragmentaryzacji, zamiast ³¹czenia z innymi dyscyplinami wiedzy. Programy studiów
stawa³y sie coraz bardziej nieprzystosowane do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, ros³o
bezrobocie wœród absolwentów i zmniejsza³o siê wsparcie finansowe szkolnictwa.
Wy¿sze szkolnictwo rolnicze zaczyna³o dzia³aæ w coraz wiêkszej izolacji od zmian
dokonuj¹cych siê w kszta³ceniu innych specjalistów. Ogromna wiêkszoœæ ludzi zatrudnionych i mieszkaj¹cych na terenach wiejskich w ma³ym stopniu korzysta³a
z osi¹gniêæ rolniczego szkolnictwa wy¿szego [8].
W krajach rozwiniêtych jednym z dowodów ewolucji kszta³cenia rolniczego,
spowodowanego miedzy innymi chêci¹ przyci¹gniêcia kandydatów, by³y zmiany
nazw Land Granat College bêd¹cych czêœci¹ uniwersytetów stanowych w USA. Dane
na ten temat zosta³y przedstawione w tabeli 2 [14].
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2, od po³owy lat siedemdziesi¹tych
w USA nazwy szkó³ by³y zmieniane lub poszerzone o s³owa „przyrodniczy” i „zasobów naturalnych”. Jednoczeœnie zmniejsza³ siê udzia³ szkó³ maj¹cych w nazwie
tylko s³owo rolniczy.
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Tabela 2. Tendencje zmian w nazwach Land Grant College bêd¹cych czêœci¹ uniwersytetów
stanowych USA (%) [14]
W nazwie szko³y wystêpuj¹ s³owa z zakresu
Rolnictwa
Rolnictwa +Ekonomiki
Rolnictwa +Zasobów naturalnych
Rolnictwa +Przyrody
Rolnictwa +Œrodowiska
Bez s³owa Rolnictwo
Inne

1962
86
14
0
0
0
0
0

1975
64
8
6
14
4
2
2

1985
58
8
8
14
2
6
4

W UE obserwujemy identyczne jak w USA zjawisko utraty znaczenia i zmiany
kierunków wy¿szego kszta³cenia rolniczego. Wyra¿a siê to miedzy innymi w zamykaniu uniwersytetów rolniczych, b¹dŸ tylko niektórych wydzia³ów rolniczych oraz
zmian nazw, w których ginie s³owo „rolniczy”. Duñski the Royal Veterinary and
Agricultural University od stycznia 2007 roku jest czêœci¹ University of Copenhagen.
Czêœæ rolnicza nosi nazwê Faculty of Life Science i sk³ada sie z 3 sekcji: Environment,
Resources and Technology, Crop Science oraz Plant & Soil Sciences.
Uniwersytet Rolniczy w Wageningen utraci³ w nazwie s³owo „rolniczy” i sta³ siê
Wageningen University UR zajmuj¹cy 61 miejsce w œwiatowych rankingach jakoœci.
W Niemczech, po zjednoczeniu, zlikwidowano w by³ej NRD wiele wydzia³ów
rolniczych i pokrewnych.
Brak popularnoœci studiów rolniczych w starej Europie wynika z przekonania
o problemach ze znalezieniem atrakcyjnej dobrze p³atnej pracy po ich ukoñczeniu.
Wed³ug prognoz, do 2015 roku zatrudnienie w rolnictwie UE-25 zmniejszy siê o 2 mln
(z oko³o 10 mln) osób i dodatkowo o pó³ miliona w sektorze przetwórstwa. Takie
perspektywy nie zachêcaj¹ m³odych ludzi do podejmowania pracy w szeroko rozumianym rolnictwie. Ponadto dochód z rolnictwa, szczególnie gdy farmy s¹ niewielkie, jak np. w Holandii, stale siê obni¿a. To powoduje ¿e liczba farm w tym kraju
zmniejsza siê corocznie o 3%. Nic wiêc dziwnego, ¿e ten proces odbija siê negatywnie
na popularnoœci studiów rolniczych [16].
W ramach programu REFLEX [1] zbadano losy 70 tys. absolwentów z roku
1999/2000 ró¿nych uczelni i kierunków studiów z 13 krajów europejskich. Wyniki
badañ przedstawiono w obszernym opracowaniu, dotycz¹cym miedzy innymi wielkoœci pensji oraz samozadowolenia z ukoñczenia wybranych kierunków studiów
(rys. 1). Jak wynika z rysunku 1 absolwenci kierunków zwi¹zanych z informatyk¹
i przemys³em uzyskuj¹ najwy¿sze œrednie pensje w porównaniu do absolwentów
kierunków socjalno-ekonomicznych. Absolwenci kierunków rolniczych maj¹ pensje
ni¿sze o 11 do 14% w stosunku do œredniej pensji absolwentów innych kierunków
studiów. Te dane nie maj¹ charakteru uniwersalnego i zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od
analizowanych krajów.
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Rysunek 1. Ró¿nice w œredniej pensji absolwentów [%] po ukoñczeniu ró¿nych kierunków
studiów [1]

Podobnie kszta³tuj¹ siê wynagrodzenia absolwentów studiów wy¿szych w Polsce.
Równie¿ absolwenci szkó³ pedagogicznych, rolniczych i medycznych, pracuj¹cy
w sektorze pañstwowym, maj¹ ni¿sze pensje od absolwentów innych kierunków
studiów. Dane dla roku 2007 zebrane przez firmê doradztwa personalnego Sedlak &
Sedlak przedstawiono w tabeli 3 [26].
Tabela 3. Wynagrodzenia absolwentów studiów wy¿szych w 2007 roku w zale¿noœci od
rodzaju ukoñczonych studiów wy¿szych i sektora gdzie pracuj¹ [26]
Rodzaj studiów – praca

Pedagogiczne – edukacja
Medyczne
Rolnicze
Humanistyczne – uniwersyteckie
Uniwersyteckie –nauki œcis³e
Ekonomiczne
Techniczne – mechanika, budownictwo,
przemys³ ciê¿ki
Techniczne zaawansowane technologie,
informatyka, elektronika
Œrednio

Wynagrodzenie po ró¿nym okresie sta¿u pracy [PLN]
pierwsza
rok
2–3 lata
4–5 lat
umowa
sta¿u
sta¿u
sta¿u
1300
1590
1747
1950
1600
2200
1907
2140
1550
1890
2400
2625
1600
2100
2700
3000
1750
2140
2990
3333
1800
2300
3000
3500
1700
2500
3300
3600
2100

3000

3500

4500

1800

2300

3000

3450
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Ponadto absolwenci kierunków rolniczych, weterynarii i humanistycznych UE,
najrzadziej uwa¿aj¹ siebie za zadowolonych bior¹c pod uwagê ich karierê zawodow¹,
zajmuj¹c jednoczeœnie œrednie pozycje pod wzglêdem satysfakcji z osi¹gniêæ zawodowych oraz œrednie lub poni¿ej miejsca uwzglêdniaj¹c sytuacjê socjaln¹. Absolwenci
kierunków rolniczych i weterynarii oraz kierunków humanistycznych s¹ w grupie
najczêœciej niezadowolonych ze swojej sytuacji i najrzadziej uwa¿aj¹cych siebie za
wygranych ¿yciowo (winners) [10].
Nie ulega w¹tpliwoœci ¿e uniwersytety rolnicze w œwiecie powinny na nowo
zdefiniowaæ swoj¹ misjê kszta³cenia w kierunku oferowania studentom wiedzy
i umiejêtnoœci potrzebnych w rozwoju obszarów wiejskich. Aby to by³o mo¿liwe
uniwersytety musz¹ nabraæ w wiêkszym stopniu charakteru przedsiêbiorstwa, staæ siê
wra¿liwym na potrzeby lokalnych wiejskich spo³ecznoœci. Doœwiadczenia pokaza³y
jednak, ¿e proces transformacji rolniczych uniwersytetów jest powolny, trudny,
zawsze czasoch³onny i bolesny dla pracowników.
W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, co robiæ, aby zainicjowaæ lub przyspieszyæ
proces transformacji w rolniczych uniwersytetach?. Wed³ug Maguire i Atchoarena
[12] istniej¹ dwa kluczowe obszary, gdzie ten proces powinien byæ zapocz¹tkowany
i wsparty. Pierwszym obszarem s¹ same uniwersytety i ludzie, którzy nimi kieruj¹.
Uniwersytety rolnicze powinny siê domagaæ zmian, wrêcz je wymuszaæ na pracownikach odpowiednich ministerstw.
Doœwiadczenia œwiatowe pokaza³y, ¿e zmiany nigdy nie bêd¹ mia³y miejsca,
je¿eli instytucje wy¿szej edukacji nie wyst¹pi¹ z odpowiednimi inicjatywami. Problem
przywództwa w tym wzglêdzie ma charakter kluczowy.
Drugim obszarem jest odpowiednia polityka determinuj¹ca rozwój szkolnictwa
wy¿szego i rozwoju obszarów wiejskich w szczególnoœci. B³êdem jest, je¿eli chce siê
odrêbnie rozwijaæ kszta³cenie rolnicze i kszta³cenie w kierunku rozwoju obszarów
wiejskich. Kszta³cenie rolnicze powinno staæ siê elementem rozwoju obszarów
wiejskich, nakierowanym na najtañsze wykorzystanie jednego z najcenniejszych
zasobów naturalnych, jakim jest ziemia uprawna

Zainteresowanie studiami rolniczymi
w wybranych krajach œwiata
W wielu krajach œwiata rolnictwo jest postrzegane jako nudna i staroœwiecka
dyscyplina wiedzy. W USA studenci kojarz¹ rolnictwo bardziej z obrazem ciemno
ubranego, nudnego dziewiêtnastowiecznego profesora i p³uga zaprzê¿onego w konie ni¿ ubranego w ochronny kombinezon biologa molekularnego z terminalem
komputerowym.
Wœród spo³eczeñstw, rolnictwo kojarzy siê g³ównie z gospodarowaniem (farming). Jest, czy by³ to efekt, oferowania przez uniwersytety w¹sko pojêtego techno-
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logicznego wykszta³cenia oraz pewnych uprzedzeñ charakterystycznych dla studentów pochodz¹cych ze œrodowisk miejskich, którzy s¹ odseparowani od produkcji
¿ywnoœci i nie posiadaj¹ w³aœciwej informacji o rolnictwie i innych aspektach
zarz¹dzania œrodowiskiem naturalnym.
Chocia¿ to wyobra¿enie ulega stopniowej zmianie, to ci¹gle ogranicza ono zainteresowanie rolnictwem potencjalnych kandydatów na studia i studentów innych
ni¿ rolnicze wydzia³ów, mog¹cych wybraæ kursy z nauk rolniczych [2]. W konsekwencji w wielu krajach œwiata obserwujemy co najmniej stagnacjê, a czêœciej zmniejszaj¹ce siê zainteresowanie studiami rolniczymi.
Dotyczy ono przede wszystkim tradycyjnych specjalnoœci, takich jak uprawa
roœlin czy chów zwierz¹t. W USA ca³kowita liczba absolwentów studiów I stopnia
z zakresu agronomii i uprawy roœlin zmniejszy³a siê z 764 w latach 1984–1985 do 523
w latach 2002–2003.W stosunku do ca³kowitej liczby przyznanych tytu³ów baka³arza
w USA liczby te wynosi³y odpowiednio 0,45 i 0,26% [13]. W Australii liczba
studentów kszta³c¹cych siê w zakresie rolnictwa w 12 uniwersytetach zmniejszy³a siê
w okresie lat 2001–2006 o 18% [19].W 2006 wypromowano 892 absolwentów
rolnictwa w tym 20 w zakresie marketingu wina i ko³o po³owy w zakresie produkcji
zwierzêcej. Zmniejszaj¹ca siê liczba absolwentów rolnictwa w Australii wynika
z nieatrakcyjnoœci tej dyscypliny dla studentów i rosn¹cej konkurencji ze strony
innych kierunków studiów [19].
W krajach starej Unii Europejskiej liczba studentów i absolwentów kierunków
rolniczych pozostawa³a niezmieniona w latach 2000–2005 lub uleg³a zmniejszeniu [17]
(tab. 4). We Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii liczba absolwentów
Tabela 4. Liczba absolwentów magisterskich studiów uniwersyteckich oraz studiów doktoranckich (ISCED 5A i ISCED 6) kierunków rolniczych (ISC62)* w wybranych krajach œwiata [17]
Pañstwo
USA
Japonia
Polska
Turcja
Korea
W³ochy
Hiszpania
Niemcy
W. Brytania
Francja
Holandia
Wêgry
Czechy
Dania

1989
33456
17592
5355
5370
7946
1431
4500
4296
?
?
1816
1610
1124

1999
35371
18207
6082
5986
7682
1658
5651
2435
?
?
1515
1841
964
481

2004
20579
16457
6049
5239
3910
4232
4587
2993
?
?
1915
2024
1368
257

2005
20889
18556
6764
5231
5187
4911
4450
3386
3324
2854
1768
1761
1642
255

ISC 62 – Agriculture, crop and livestock production, agronomy, animal husbandry, horticulture
and gardening, forestry and forestry product techniques, natural park wildlife, fishery science
and technology. International standard classification of education 1997. OECD 1997.
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kierunków rolniczych waha³a siê w granicach 3–4 tys. osób i by³a wzglêdnie stabilna.
W Austrii, Belgii, Danii, Norwegii i Finlandii liczba absolwentów uleg³a zmniejszeniu. Jedynym krajem starej UE, gdzie zauwa¿ono wzrost liczby absolwentów by³y
W³ochy. W tym kraju liczba absolwentów w latach 2000–2005 zwiêkszy³a siê z 1981
do 4450 (tab. 4).
W Polsce liczba absolwentów kierunków rolniczych w 2005 roku by³a dwukrotnie wiêksza ni¿ we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Jednak procentowy
udzia³ absolwentów kierunków rolniczych w stosunku do wszystkich absolwentów
by³ podobny jak w Niemczech i ni¿szy ni¿ w Czechach i na Wêgrzech. Istnieje pewna
ogólna zasada, która mówi, ¿e kraje rozwijaj¹ce siê pod wzglêdem gospodarczym
maj¹ co najmniej równy lub wy¿szy udzia³ absolwentów w dziedzinie nauk rolniczych ni¿ kraje rozwiniête [3].
W 2006 roku w Polsce na typowych kierunkach rolniczych, których lista podana
jest w tabeli 5, studiowa³o oko³o 68 tys. studentów [15]. W tej liczbie najwiêkszy
udzia³ mieli studenci kierunków rolnictwo, technologia ¿ywnoœci i zootechnika.
Najwiêkszy przyrost liczby studentów, a¿ o 468%, nast¹pi³ na kierunku architektura
krajobrazu (tab. 5).
Tabela 5. Zwiêkszenie liczby studentów kierunków rolniczych w latach 2000-2006, w ró¿nych
typach uczelni [15]
Kierunki studiów

Uczelnie

Razem

publiczne
uniwersytety

niepubliczne

PWSZ

2000

2006

12178

13333

9,5

Technologia ¿ywnoœci

8064

11009

36,5

Zootechnika

8296

9001

8,5

TRiL

5161

7788

50,9

Ogrodnictwo

4629

6301

36,1

Rolnictwo

%

%

2000

2006

2006

2000

2006

81

2036

1116

12259

16485

34,5

298

139

8064

11446

41,9

8296

9001

8,5

51

5161

7839

51,9

876

4629

7814

88,8

527

3267

5049

54,5

3574

4400

639

2992

637

Leœnictwo

3267

4522

38,5

Weterynaria

3574

4400

23,1

639

2731

1725

2052

19,0

1725

2052

800

908

13,5

800

908

1,4

48333

62045

28,4

48414

67986

40,4

Architektura krajobrazu
Technologia drewna
Rybactwo
Razem

427

261

81

2971

2970

23,1
468
18,9

Interesuj¹ce jest, ¿e w okresie ostatnich kilku lat zdecydowanie wzros³a liczba
studentów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych i uczelni niepublicznych.
W sumie na kierunkach takich jak rolnictwo studenci tych uczelni stanowi¹ ju¿ oko³o
20% ogó³u studiuj¹cych. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczelnie te s¹ odpowiedzi¹ na
lokalne zapotrzebowanie rynku edukacyjnego. Problemem jest poziom kszta³cenia
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w tych uczelniach, który jak siê wydaje odbiega od poziomu uniwersyteckiego. Nie
ulega natomiast w¹tpliwoœci, ¿e PWSZ i uczelnie niepubliczne wprowadzi³y dodatkowy element konkurencji o kandydatów na studentów studiów rolniczych. Przed
tradycyjnymi uniwersytetami; rodzi to nowe wyzwania, aby sprostaæ nowej sytuacji.,
dotycz¹cej chocia¿by, zakresu i sposobu rekrutacji na studia II stopnia.

Rozwój i przysz³oœæ studiów rolniczych w Polsce
Przed II wojn¹ œwiatow¹, wy¿sze studia rolnicze na prawach akademickich,
prowadzone by³y w Krakowie, Poznaniu i Wilnie, gdzie istnia³y Wydzia³y Rolnicze
w ramach miejscowych uniwersytetów. Na Politechnice Lwowskiej istnia³ Wydzia³
Rolniczo-Lasowy, Wydzia³ Leœny funkcjonowa³ równie¿ w obrêbie Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu. Jedyn¹ uczelni¹ rolnicz¹ by³a SGGW która funkcjonowa³a w formie 3 wydzia³ów: Rolniczego, Leœnego i Ogrodniczego.
Po II wojnie stopniowo powstawa³y wydzia³y rolnicze w ró¿nych oœrodkach
akademickich Polski, z których nastêpnie wyodrêbnia³y siê inne kierunki studiów.
W konsekwencji w latach osiemdziesi¹tych wyodrêbni³o siê 9 oœrodków naukowych
w Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, Siedlcach, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie,
Wroc³awiu i Poznaniu. W za³o¿eniu uczelnie te kszta³ci³y na potrzeby Pañstwowych
Gospodarstw Rolnych w¹sko wykwalifikowanych specjalistów reprezentuj¹cych na
ogó³ przyzwoity poziom wiedzy. W tym okresie wydzia³y rolnicze kszta³ci³y specjalistów z produkcji roœlinnej, zootechniczne – produkcji zwierzêcej, mechanizacji
rolnictwa – specjalistów z zakresu obs³ugi maszyn, ekonomiczno-rolnicze – z zakresu
ksiêgowoœci i w praktyce gospodarstwa domowego, poniewa¿ bardzo czêsto g³ówna
ksiêgowa by³a ¿on¹ dyrektora PGR.
Wed³ug Góreckiego [9] w tym czasie skala kszta³cenia rolniczego znacznie
przekracza³a potrzeby i mo¿liwoœci zatrudnienia absolwentów. Znaczna czêœæ absolwentów wy¿szych szkó³ rolniczych nigdy nie podjê³a pracy w szeroko rozumianym
rolnictwie. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e wy¿sze szko³y rolnicze, gdzie stosunkowo
³atwo by³o siê dostaæ – zw³aszcza m³odzie¿y wiejskiej ze szkó³ œrednich o ni¿szym
poziomie – i gdzie ³atwiej by³o uzyskaæ pomoc materialn¹, wykszta³ci³y dziesi¹tki
tysiêcy absolwentów, z których co najmniej po³owa pracuje poza rolnictwem [9]. Od
tego czasu up³ynê³o kilkadziesi¹t lat, zmieni³a siê rzeczywistoœæ polityczna i ekonomiczna, nie ma ju¿ PGR, ani ¿on dyrektorów bêd¹cych ksiêgowymi, a uczelnie rolnicze kszta³c¹ bez opamiêtania kolejnych absolwentów takich samych kierunków
studiów, jak kilkadziesi¹t lat temu. Polska to wspania³y Kraj!!.
Obecnie nowym trendem jest ³¹czenie siê uczelni rolniczych z innymi szko³ami,
tak jak mia³o to miejsce w przypadku Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego lub
Technologicznego Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, który powsta³ w wyniku fuzji miejscowej Akademii Rolniczej i Politechniki. Wydaje siê, ¿e
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historia w tym przypadku zatoczy³a ko³o i uczelnie rolnicze wracaj¹ do uniwersyteckich czy politechnicznych korzeni.
Bardzo interesuj¹cym zjawiskiem jest stopniowe zmniejszanie siê udzia³u uniwersytetów przyrodniczych w ca³kowitej liczbie studentów studiuj¹cych typowe
kierunki rolnicze. W 2003 roku udzia³ ten wynosi 82,3%, gdy ogólna liczba studentów
studiuj¹cych kierunki rolnicze wynosi³a 63 230 osób [15]. W 2006 roku ca³kowita
liczba studentów studiuj¹cych kierunki rolnicze wzros³a do 68,6 tys., natomiast udzia³
obni¿y³ siê do 77,6%. Obni¿enie udzia³u studiuj¹cych w uniwersytetach przyrodniczych odby³o siê kosztem zwiêkszenia liczby studentów ucz¹cych siê w PWSZ
o oko³o 2 tys. i w uczelniach niepublicznych o oko³o 1 tys. W konsekwencji udzia³
studentów studiuj¹cych „stare” kierunki rolnicze w PWSZ uczelniach niepublicznych
wzrós³ w obu przypadkach z 1,4% do odpowiednio 4,3 i 4,8%.
Oznacza to, ¿e na rynku wy¿szej edukacji rolniczej coraz wiêksz¹ rolê bêd¹
odgrywaæ nowi gracze, którzy bêd¹ zmniejszaæ liczbê studentów chc¹cych studiowaæ
kierunki rolnicze w uniwersytetach przyrodniczych, jak równie¿ konkurowaæ o miejsca pracy z absolwentami uniwersytetów przyrodniczych.
Dodatkowo nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e liczba kandydatów na wszystkie
kierunki studiów w Polsce, ulegnie dalszemu obni¿eniu o 10–15 tys. osób w wyniku
wyjazdu studentów zagranicê na pe³ne studia uniwersyteckie.
Przysz³oœæ studiów rolniczych w Polsce bêdzie determinowana przez kierunki
rozwoju rolnictwa i szkolnictwa wy¿szego. Bior¹c pod uwagê rolnictwo mo¿na
przypuszczaæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci czêœæ rolników zrezygnuje z dzia³alnoœci
rolniczej albo zdywersyfikuje swoje Ÿród³a dochodów. W 2007 r. g³ównie z rolnictwa
utrzymywa³o siê tylko 12% mieszkañców wsi i 46% rolników. Co trzeci rolnik mia³
dodatkowe zatrudnienie, a 4% rolników prowadzi³o w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wydaje siê, ¿e szans¹ dla znacznej grupy rolników jest przyspieszenie ekonomicznej
dywersyfikacji gospodarstw poprzez wykorzystanie czêœci gruntów rolnych do produkcji roœlin przeznaczonych na cele nie¿ywnoœciowe, zw³aszcza biomasy do wytwarzania paliw, oraz upowszechnianie wielofunkcyjnoœci obszarów wiejskich [20].
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o nasilaj¹cym siê przep³ywie ludnoœci z terenów
miejskich do wsi le¿¹cych w promieniu oko³o 50 km od du¿ych miast. Te obszary
w przysz³oœci bêd¹ mieæ silnie zurbanizowany charakter. Jednoczeœnie powstanie
zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy g³ównie w us³ugach, co spowoduje koniecznoœæ przekwalifikowania siê wielu dotychczasowych mieszañców wsi.
Aby wspieraæ opisane powy¿ej procesy nale¿y z wyprzedzeniem zacz¹æ kszta³ciæ
specjalistów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, posiadaj¹cych wiedzê obejmuj¹c¹ produkcjê rolnicz¹, kszta³towanie krajobrazu, ochronê œrodowiska i dziedzictwa
wiejskiego oraz podstawy rekreacji.
Bior¹c pod uwagê problematykê szkolnictwa wy¿szego nale¿y uwzglêdniæ w analizie czynniki iloœciowe i jakoœciowe. Do czynników iloœciowych mo¿na zaliczyæ:
l liczbê maturzystów;
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l

liczbê m³odych ludzi emigruj¹cych zagranicê za prac¹ lub nauk¹ w zagranicznych
uczelniach;
l liczbê studentów kontynuuj¹cych naukê na studiach rolniczych II stopnia po
ukoñczeniu kierunków rolniczych na studiach I stopnia.
Jako czynnik jakoœciowy nale¿y wzi¹æ pod uwagê atrakcyjnoœæ studiów rolniczych powoduj¹cych, ¿e zostan¹ one wybrane w warunkach szybko rosn¹cej konkurencji czy wrêcz walki o studenta. Atrakcyjnoœæ mo¿e wynikaæ z po³o¿enia uczelni,
warunków studiowania, interesuj¹cych programów oraz prawdopodobnie coraz czêœciej z opinii o uczelni, jak¹ maj¹ pracodawcy.
Liczbê potencjalnych kandydatów na studia w wieku 17–24 lat do roku 2020
przedstawiono na rysunku 2 [25]. Jak wynika z danych GUS, trendy demograficzne, s¹
bardzo niekorzystne i przewiduj¹ zmniejszenie liczby potencjalnych kandydatów na
studia, w roku 2020 o 40%, w stosunku do 2002 roku. Oznacza to, ¿e liczba kandydatów
na studia bêdzie siê zmniejszaæ corocznie o oko³o 2%. Zgodnie z wypowiedzi¹ Minister
Kudryckiej liczba osób w wieku studenckim (19–24 lata) w roku 2010 zmniejszy siê

Rysunek 2. Trendy demograficzne wœród m³odzie¿y o ró¿nym zakresie wieku w Polsce w latach 2002–2020 (rok 2002 = 100%) [25]
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o oko³o 300 tysiêcy, czyli osi¹gnie wielkoœæ 3,3 mln. Oznacza to, ¿e studia zacznie
wtedy taka liczba m³odych ludzi, która obecnie rozpoczyna studia w uczelniach
publicznych. W kolejnych latach liczba ta bêdzie stale mala³a: do 2015 roku bêdzie to
zaledwie 2,8 miliona. Wed³ug Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oznacza to
nieuchronne bankructwo nawet dwóch trzecich obecnych szkó³ wy¿szych [21].
Obecnie jesteœmy na pocz¹tku trendu zmniejszania siê liczby kandydatów na
studia, a ju¿ zaczynamy odczuwaæ braki studentów na studiach zaocznych w uczelniach publicznych, szczególnie poza siedzibami uczelni macierzystych. Zmniejszanie liczby kandydatów na studia w po³¹czeniu z rosn¹c¹ zagraniczn¹ mobilnoœci¹
studentów oraz zmianami typów studiów na II etapie kszta³cenia spowoduj¹, ¿e
uczelnie rolnicze bardzo szybko stan¹ przed brakiem kandydatów. Interesuj¹ce jest,
¿e wiêkszoœæ oœrodków akademickich s¹dzi, ¿e opisane powy¿ej procesy dotkn¹
w pierwszej kolejnoœci inne uczelnie.
Oprócz problemów iloœciowych znacznie powa¿niejszym zagadnieniem bêdzie
przystosowanie naszych programów studiów i organizacji nauczania, do œwiatowych
trendów wy¿szego szkolnictwa rolniczego. Kierunki zmian w kszta³ceniu rolniczym
opisano na pocz¹tku artyku³u natomiast tabeli 6 przedstawiono zmiany w udziale
poszczególnych grup przedmiotów lub przedmiotów w programie studiów Wydzia³u
Rolniczego SGGW w latach 1938/39–2008/9. Szczegolnie uderzaj¹ce s¹ zmiany
udzia³u dwóch grup przedmiotów: podstawowych oraz zawodowych. Do podstawowych zaliczono; matematykê ze statystyk¹, fizykê, ró¿nego rodzaju chemiê i biologiê.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ liczba godzin dydaktycznych tych przedmiotów stanowi³a
726 lub 46% udzia³u w ³¹cznej liczbie godzin dydaktycznych podanych w tabeli.
Jednoczeœnie liczba godzin dydaktycznych dotycz¹cych produkcji roœlinnej, któr¹
w obecnych czasach stanowi¹, ogólna i szczegó³owa uprawa roœlin, herbologia,
³¹karstwo, standaryzacja p³odów rolnych i agrotechniczne doradztwo komputerowe
oraz podstawy ogrodnictwa wynosi 358. Przed wojn¹ by³o to tylko 70 godzin.
Tabela 6. Liczba i procentowy udzia³ godzin dydaktycznych wybranych grup przedmiotów
w programach studiów Wydzia³u Rolniczego w SGGW w latach 1938/39–2008/2009
Przedmioty

Lata studiów
1938/39

1952/53

1972/73

1994/95

liczba %

liczba %

liczba %

liczba %

liczba %

Podstawowe

735

46

420

31

540

30

510

32

109

8

Produkcja roœlinna

75

5

195

14

315

18

363

23

358

26

Produkcja zwierzêca

225

14

150

11

195

11

60

4

123

9

Ekonomiczne

210

13

120

9

90

5

60

4

225

16

Postêp biologiczny

60

4

60

4

120

7

126

8

139

10

Œrodowisko glebowe

195
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8
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8
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7
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Z przedstawionych danych wyraŸnie wynika, ¿e program studiów na Wydziale Rolniczym SGGW zmierza w kierunku postêpuj¹cej specjalizacji i dominacji technologicznego wykszta³cenia, które dwadzieœcia lat temu by³o ju¿
prze¿ytkiem w USA.
Identyczne zjawiska wystêpuj¹ w innych uczelniach w kraju. Ostatnio proces
fragmentaryzacji wykszta³cenia rolniczego uleg³ przyœpieszeniu, w wyniku zamykania siê wydzia³ów pod wzglêdem dydaktycznych. Dochodzi do sytuacji, w której
uruchamia siê oddzielne katedry czy zajêcia dydaktyczne z okreœlonych przedmiotów
tylko po to, aby by³y prowadzone przez swoich, czyli pracowników tego samego
wydzia³u. Jakoœæ kszta³cenia ma w tym przypadku znaczenie drugorzêdne.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e polskie uczelnie wbrew szumnym zapewnieniom,
realizuj¹ interes nauczyciela, a dopiero póŸniej – studenta. Interes nauczyciela wynika
z tego, ¿e istnienie i rozwój katedr zale¿y od liczby godzin dydaktycznych. Dlatego
zwiêkszenie dydaktyki, w tym niepotrzebnej studentom, ale koniecznej, aby ktoœ
w katedrze móg³ zrealizowaæ pensum, jest niezbêdne do funkcjonowania uczelni [18].
Technologiczny kierunek rozwoju wydzia³ów rolniczych pozostaje w sprzecznoœci z trendami prowadzenia badañ naukowych w œwiecie. Obecnie wielonarodowe
koncerny dostarczaj¹c œrodki produkcji dla rolnictwa oferuj¹ gotowe zasady technologii oparte na okreœlonym produkcie. Co wiêcej niekiedy gwarantuj¹ uzyskanie
okreœlonych plonów i jakoœci produktu, jeœli farmer spe³ni wymagane warunki.
Dominacja sektora prywatnego w zakresie prowadzenia specjalistycznych badañ
stosowanych w rolnictwie jest coraz wiêksza. Ca³kowite œwiatowe prywatne nak³ady
na badania rolnicze obecnie przekraczaj¹ 35 mld USD z czego wiêkszoœæ wydatkowana jest w Ameryce Pó³nocnej i Europie. Natomiast globalne wydatki sektora publicznego na badania naukowe osi¹gnê³y 21 mld USD w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. W krajach rozwijaj¹cych siê publiczne dofinansowanie wydatków na
badania zwiêksza³o siê o 4,5% rocznie od 1971 do 1991 roku. W krajach uprzemys³owionych wydatki na badania ma³o siê zmienia³y w globalnej skali. Jednak gdy z tej
puli wydzieli siê nak³ady publiczne na badania w USA, wtedy staje siê oczywiste, ¿e
wiele krajów uprzemys³owionych istotnie ograniczy³o nak³ady na rolnicze badania
naukowe pochodz¹ce z sektora publicznego [4].
W zwi¹zku z tym badania technologiczne wraz z nauczaniem technologicznym
powinny staæ siê domen¹ szkó³ zawodowych i œrednich. Studenci z zagranicy przyje¿d¿aj¹cy do SGGW w ramach programu Sokrates, twierdz¹, ¿e program wielu
kierunków studiów to swoista mieszanka zagadnieñ omawianych u nich w szko³ach
zawodowych, œrednich i wy¿szych.

Podsumowanie
1. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego uniwersytety i politechniki bêd¹ mieæ prawo do samodzielnego kszta³towania swoich
programów studiów. Je¿eli pensum dydaktyczne zostanie zast¹pione etatyzacj¹,
powstan¹ warunki do nowoczesnego kszta³towania programu studiów, opartego

32

S. Podlaski

na misji i strategi uczelni i wydzia³u. Czy i w jakim zakresie szanse na zmiany
zostan¹ wykorzystane, zale¿eæ to bêdzie od pracowników uczelni, g³ównie jej
w³adz. Du¿ych nadziei nie trzeba mieæ, poniewa¿ jak twierdzi raport Banku
Œwiatowego o szkolnictwie wy¿szym w Polsce, „proces zmian systemowych
dokonuje siê w wielu szko³ach wy¿szych i na znacznej liczbie kierunków studiów
doœæ powoli, towarzyszy mu ignorancja i opór”[25].
2. W perspektywie 3–4 lat nale¿y oczekiwaæ szybkiego zmniejszania siê liczby
kandydatów na studia w uniwersytetach przyrodniczych. Wynika to z trendów
demograficznych, jak i zwiêkszenia siê rekrutacji na studia rolnicze w PWSZ
i szko³ach niepublicznych. Trudno przewidzieæ czy ten fakt bêdzie stymulowa³
czy hamowa³ jakoœciowe zmiany w uniwersytetach przyrodniczych.
3. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przysz³oœci¹ wy¿szego szkolnictwa rolniczego jest
szerokie wielodyscyplinarne kszta³cenie ukierunkowane na rozwój obszarów
wiejskich.
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Summary
According to the announcement of the Ministry of Science and Higher Education,
universities and technical universities will be given the right to form their programme
of studies independently. Thanks to it at some universities, conditions for developing
modern programme of studies will emerge. Whether and to what scale, possibilities of
universities modernization will be used for, depends on specially trained university
managers. Process of modernization of didactic programmes, internal organization,
university management is not so easy in Poland as elsewhere . On the basis of World
Bank report on tertiary education in Poland , ‘process of changes in many universities
and faculties goes ahead too slowly, yet accompanied with a great deal of ignorance
and resistance’.
Within of the next 3-4 years a significantly decreasing number of candidates for
study at university of life science should be expected. It will be depended on some
demographic factors and increasing student number in Sate Vocational and non public
higher education school. There is no doubt that the future of modern agricultural
education should be connected with multidisciplinary education towards rural
development management instead of very narrow technological agricultural attitude.
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w systemie ekologicznym – mity i fakty
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Wstêp
Ekologiczna produkcja ¿ywnoœci staje siê coraz bardziej popularna w pañstwach
wysokorozwiniêtych. W rolnictwie intensywnym, które wci¹¿ dominuje w takich krajach jak USA, Japonia czy pañstwa Europy Zachodniej, stosuje siê szereg praktyk,
umo¿liwiaj¹cych uzyskanie jak najwiêkszej wydajnoœci produkcji, takich jak wysoki
stopieñ mechanizacji, stosowanie nawozów sztucznych oraz syntetycznych œrodków
ochrony roœlin. W niektórych krajach dopuszczalna jest tak¿e uprawa roœlin genetycznie modyfikowanych. Osi¹gniêto w ten sposób wysoki poziom produkcji rolnej przy
stosunkowo niewielkim wykorzystaniu si³y roboczej, dziêki czemu ¿ywnoœæ sta³a siê
tañsza i powszechnie dostêpna. Wi¹¿e siê to jednak ze zwiêkszeniem stopnia degradacji œrodowiska naturalnego, a niekiedy tak¿e z obni¿eniem jakoœci ¿ywnoœci, ze
wzglêdu na pogorszenie jej walorów smakowych lub obecnoœæ pozosta³oœci po
chemicznych œrodkach ochrony roœlin stosowanych w trakcie uprawy.
Alternatyw¹ dla konwencjonalnych metod produkcji jest rolnictwo ekologiczne,
bazuj¹ce g³ównie na tradycyjnych metodach gospodarowania. W produkcji roœlinnej
najwiêksze ró¿nice miêdzy systemem ekologicznym a konwencjonalnym dotycz¹
sposobów nawo¿enia gleby oraz stosowania œrodków ochrony roœlin. W rolnictwie
ekologicznym zakazane jest u¿ywanie nawozów sztucznych oraz syntetycznych
herbicydów lub pestycydów. Do nawo¿enia gleby mo¿na stosowaæ tylko œrodki
naturalne, takie jak obornik, kompost lub nawozy zielone. W ochronie roœlin dozwolone jest natomiast stosowanie substancji mineralnych, wyci¹gów roœlinnych lub
preparatów biologicznych. Z wymienionych wzglêdów do upraw ekologicznych
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wykorzystuje siê zazwyczaj odmiany roœlin bardziej odporne na patogeny. Powszechnie uznaje siê rolnictwo ekologiczne za bardziej przyjazne dla œrodowiska
naturalnego i sprzyjaj¹ce zachowaniu bioró¿norodnoœci w przyrodzie. W literaturze
mo¿na spotkaæ równie¿ opinie, ¿e ten system uprawy w mniejszym stopniu przyczynia siê do wytwarzania gazów cieplarnianych i zanieczyszczania wód gruntowych
i ma lepszy wp³yw na ¿yznoœæ gleby [4, 30, 32, 41, 42]. Niew¹tpliw¹ wad¹ tej metody
gospodarowania s¹ ni¿sze plony, przeciêtnie o oko³o 20%, które dla utrzymania
op³acalnoœci produkcji musz¹ byæ rekompensowane producentowi wy¿sz¹ cen¹ tak
wytworzonej ¿ywnoœci [32]. Wy¿sz¹ cenê p³aci konsument przekonany, ¿e otrzymuje
produkt lepszej jakoœci, zapewniaj¹cy prozdrowotne dzia³anie. Taki pogl¹d jest prezentowany w wielu publikacjach naukowych. Ale wbrew temu co mo¿na by s¹dziæ,
liczba prac naukowych poœwiêconych tym zagadnieniom nie jest zbyt du¿a, a ich
wyniki – nawet te pozytywne – nie s¹ w pe³ni przekonuj¹ce i nie pozwalaj¹ na
wyci¹gniêcie w pe³ni jednoznacznych wniosków. W niniejszej pracy przedstawiono
przegl¹d publikacji naukowych omawiaj¹cych ró¿nice w zawartoœci roœlinnych metabolitów wtórnych, uznawanych powszechnie za substancje o prozdrowotnym dzia³aniu, w p³odach rolnych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych.

Ocena wartoœci od¿ywczej ¿ywnoœci ekologicznej
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, ekologiczne produkty rolne uwa¿ane s¹ za zdrowsze,
poniewa¿ przy ich produkcji nie wykorzystywano syntetycznych pestycydów i herbicydów oraz nawozów sztucznych; uchodz¹ te¿ za smaczniejsze i bogatsze w substancje od¿ywcze od ¿ywnoœci produkowanej w systemie konwencjonalnym. Rzeczywiœcie, ekologiczne warzywa, zbo¿a i owoce nie powinny zawieraæ pozosta³oœci œrodkóch ochrony roœlin. Nie mo¿na jednak¿e wykluczyæ, ¿e zakupiona ¿ywnoœæ z uprawy ekologicznej jest ca³kowicie pozbawiona pozosta³oœci œrodków ochrony. Wed³ug
danych literaturowych oko³o 5% badanych w Polsce próbek p³odów rolnych z upraw
ekologicznych zawiera³o œrodki ochrony roœlin [14]. Dane te s¹ w porównaniu do
innych krajów doœæ niskie. Takie same badania przeprowadzone w USA wykaza³y
obecnoœæ pozosta³oœci pestycydowych w 18%, natomiast w Badenii-Witembergii
w 10% próbek. Dla porównania mo¿na przytoczyæ dane wed³ug Sad³o i in. [37],
którzy badaj¹c pozosta³oœci œrodków ochrony roœlin w artyku³ach spo¿ywczych
pochodzenia roœlinnego z upraw konwencjonalnych stwierdzili w 37% analizowanych próbek pozosta³oœci pestycydowe, ale tylko w 7% zawartoœci przekracza³y
najwy¿sze dopuszczalne dawki.
Inn¹ grup¹ substancji decyduj¹cych o walorach jakoœciowych p³odów rolnych s¹
azotany. W swojej pracy przegl¹dowej Rembia³kowska [32] szacuje, ¿e stosowanie
ekologicznych metod uprawy pozwala na ograniczenie zawartoœci azotanów i azotynów w ¿ywnoœci o oko³o 50%.
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W przypadku substancji od¿ywczych korzyœci z ekologicznego systemu gospodarowania staj¹ siê mniej jednoznaczne. Ze wzglêdu na mniejsz¹ zwykle dostêpnoœæ
N w glebie, produkty ekologiczne zawieraj¹ najczêœciej mniej bia³ka ni¿ uzyskiwane
w systemie konwencjonalnym [4, 32, 42]. Niekiedy podkreœla siê jednak, ¿e bia³ko
zawarte w ¿ywnoœci ekologicznej ma korzystniejszy dla cz³owieka sk³ad aminokwasowy [32, 42], ale dane te s¹ nieliczne i nie wiadomo czy ró¿nice w jakoœci bia³ka
maj¹ znaczenie zasadnicze. Dla mikro-, makroelementów i witamin, rezultaty badañ
s¹ równie¿ niejednoznaczne. Wed³ug niektórych opracowañ, nie ma pod tym wzglêdem istotnych ró¿nic miêdzy systemami uprawy [3, 4, 40]. Inni autorzy sugeruj¹
jednak, ¿e produkty ekologiczne zawieraj¹ istotnie wiêcej witaminy C, ¿elaza,
magnezu i fosforu [32, 42].

Wp³yw systemu uprawy na zawartoœæ
metabolitów wtórnych w roœlinach uprawnych
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e roœliny uprawiane w systemie ekologicznym wytwarzaj¹ wiêcej korzystnych dla zdrowia metabolitów wtórnych, które w ostatnich dwóch
dekadach znajduj¹ siê w centrum zainteresowania dietetyków. Badania epidemiologiczne dowodz¹, ¿e dieta bogata w warzywa i owoce przyczynia siê do zmniejszenia
zapadalnoœci na nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe oraz inne schorzenia
cywilizacyjne. Uwa¿a siê, ¿e wp³yw na to maj¹ nie tylko zawarte w spo¿ywanych
roœlinach witaminy i mikroelementy, lecz tak¿e szereg substancji z grupy metabolitów
wtórnych, zw³aszcza polifenole, karotenoidy, tokoferole i niektóre glukozynolany.
Wiele spoœród nich wykazuje w³aœciwoœci antyoksydacyjne oraz mo¿e modulowaæ
przebieg szeregu procesów biochemicznych i wp³ywaæ na funkcjonowanie ró¿nych
typów komórek. Ze wzglêdu na ich siln¹ bioaktywnoœæ s¹ one od lat intensywnie
badane, a osi¹gane wyniki sugeruj¹, ¿e zwi¹zki te (i zawieraj¹ca je ¿ywnoœæ) mog¹
byæ przydatne w chemoprewencji nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych.
Warunki uprawy mog¹ wp³ywaæ na zawartoœæ metabolitów wtórnych w roœlinach.
Produkty ekologiczne czêsto zawieraj¹ ich wiêcej ni¿ te pochodz¹ce z upraw konwencjonalnych, dotyczy to w szczególnoœci zwi¹zków fenolowych. Jednak liczba publikacji dotycz¹cych tych zagadnieñ jest znacznie mniejsza ni¿ w przypadku podstawowych substancji od¿ywczych, a przedstawiane rezultaty nie s¹ ca³kiem jednoznaczne [4, 32, 40].
Owoce. W przypadku owoców najczêœciej badana jest zawartoœæ zwi¹zków
fenolowych, takich jak kwasy fenolowe i flawonoidy. W brzoskwiniach i gruszkach
z uprawy ekologicznej Carbonaro i in. [6] stwierdzili istotnie wy¿sz¹ ca³kowit¹
zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w porównaniu z produktem konwencjonalnym.
Podobne wyniki uzyska³y równie¿ inne zespo³y [5, 12].
Häkkinen i Törrönen [16] oznaczali zawartoœæ kilku kwasów fenolowych i flawonoidów w 3 odmianach truskawek uprawianych w systemie ekologicznym i konwen-
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cjonalnym. Nie stwierdzono jednoznacznego wp³ywu gospodarowania ekologicznego na zawartoœæ poszczególnych zwi¹zków; ponadto obserwowane ró¿nice by³y
najczêœciej nieistotne statystycznie.
Interesuj¹ce rezultaty przedstawiono w pracy dotycz¹cej winogron odmiany
‘Syrah’. Grona pochodz¹ce z systemu konwencjonalnego zawiera³y wiêcej antocyjanów ni¿ ekologiczne [39]. Odmienne wyniki osi¹gniêto w badaniach nad sk³adem
bia³ych i czerwonych soków z winogron odmian ‘Bordo’ i ‘Niagara’. Soki z owoców
ekologicznych generalnie charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ ca³kowit¹ zawartoœci¹ zwi¹zków fenolowych, resweratrolu oraz antocyjanów [8].
Kazimierczak i in. [22] porównywa³y 3 odmiany czarnej porzeczki z upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Zestawienie wyników dla obu systemów gospodarowania wykaza³o, ¿e owoce ekologiczne cechowa³a istotnie wiêksza koncentracja
flawonoidów (flawonole i antocyjany) i silniejsze w³aœciwoœci antyoksydacyjne.
W przypadku Mikkonena i in. [28], którzy oznaczali zawartoœæ flawonoidów w 5 odmianach tych owoców z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, uzyskane wyniki
nie wskazywa³y na istnienie jednoznacznych ró¿nic miedzy oboma systemami.
Analiza sk³adu kremogenów z ró¿nych odmian jab³ek wskazywa³a, ¿e produkty
ekologiczne zawiera³y istotnie wiêcej flawonoidów ni¿ konwencjonalne. Cechowa³y
je silniejsze w³aœciwoœci antyoksydacyjne, mia³y tak¿e nieznacznie wy¿sz¹ ca³kowit¹
zawartoœæ zwi¹zków fenolowych [34, 35].
Z kolei je¿yny z uprawy ekologicznej mia³y istotnie wiêksz¹ ca³kowit¹ zawartoœæ
zwi¹zków fenolowych ni¿ konwencjonalne [1]. Odwrotnie by³o w przypadku ¿ó³tych
œliwek japoñskich Shiro, choæ owoce ekologiczne zawiera³y wiêcej niektórych flawonoidów i kwasów fenolowych, a tak¿e b-karotenu [24].
Warzywa. Doœæ du¿o prac dotycz¹cych wp³ywu gospodarowania ekologicznego
na zawartoœæ metabolitów wtórnych w roœlinach uprawnych poœwiêcono pomidorom.
Hallmann i Rembia³kowska [18, 19] bada³y zawartoœæ flawonoidów, kwasów fenolowych, b-karotenu oraz likopenu w 5 odmianach. Pomidory ekologiczne zawiera³y
generalnie istotnie wiêcej flawonoidów, kwasów fenolowych i b-karotenu ni¿ te
pochodz¹ce z uprawy konwencjonalnej, ale by³y ubo¿sze w likopen. Wyniki uzyskane przez Barreta i in. [2] by³y mniej jednoznaczne. Porównywali oni sk³ad fitochemiczny pomidorów ekologicznych i konwencjonalnych z 4 farm; na ka¿dej z nich
uprawiana by³a inna odmiana. W owocach z 2 gospodarstw (a wiêc i z 2 odmian)
ca³kowita zawartoœæ zwi¹zków fenolowych oraz likopenu by³a wy¿sza, gdy stosowano ekologiczny system uprawy. W dwóch pozosta³ych gospodarstwach bogatsze
w te substancje by³y pomidory konwencjonalne.
W doœwiadczeniu opisanym przez Lumpkin [25], badaniom poddano pomidory
uprawiane w piêciu ró¿nych miejscowoœciach, w których wybrano po 1 gospodarstwie ekologicznym i jednym konwencjonalnym. W owocach oznaczana by³a koncentracja likopenu, b-karotenu, ca³kowita zawartoœæ zwi¹zków fenolowych oraz
aktywnoœæ antyoksydacyjna. Wyniki uzyskane dla poszczególnych par gospodarstw
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by³y na tyle niejednoznaczne, ¿e przy ujêciu ca³oœciowym nie wykazano istnienia
istotnych ró¿nic pomiêdzy produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi.
Szczególnie wartoœciowe wydaj¹ siê publikacje Chassy i in. [7] oraz Mitchell i in.
[29], w których przedstawiono wyniki z doœwiadczeñ, odpowiednio, 3 i 10 letnich.
W pierwszej z nich porównywano koncentracjê flawonoidów (kwercetyna, kemferol)
oraz ca³kowit¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w 2 odmianach pomidorów. Wyniki
œrednie z 3 lat wskazuj¹, ¿e wartoœci badanych parametrów by³y zazwyczaj wy¿sze
w owocach z uprawy ekologicznej, choæ nie zawsze by³y to ró¿nice istotne statystycznie. Jednak w poszczególnych latach trwania eksperymentu wartoœci stê¿eñ oznaczanych zwi¹zków, a tak¿e rozk³ad wyników pomiêdzy systemami uprawy ró¿ni³y siê
znacznie. W drugiej z wymienionych wy¿ej publikacji oznaczane by³y stê¿enia 3
flawonoidów (kemferol, kwercetyna, naringenina) w pomidorach z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej. Owoce z uprawy ekologicznej zawiera³y wiêcej kemferolu
i kwercetyny ni¿ z konwencjonalnej przez ca³y okres trwania doœwiadczenia.
W pracy Chassy i in. [7] badany by³ tak¿e wp³yw ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy na stê¿enie flawonoidów (kwercetyna, luteolina, kemferol)
i ca³kowit¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w 2 odmianach papryki. W poszczególnych latach trwania doœwiadczenia obserwowano znaczne ró¿nice w zawartoœci badanych zwi¹zków oraz w rozk³adzie wyników miêdzy systemami uprawy. W efekcie nie
wykazano istnienia istotnych ró¿nic pomiêdzy owocami ekologicznymi a konwencjonalnymi w zawartoœci oznaczanych substancji, tak¿e w przypadku wartoœci œrednich
z 3 lat badañ. Z kolei Rembia³kowska i Hallmann [33], badaj¹c zawartoœæ flawonoidów
oraz b-karotenu, luteiny i likopenu w papryce œwie¿ej i marynowanej (2 odmiany),
uzyska³y bardziej jednoznaczne rezultaty. Œwie¿e owoce ekologiczne zawiera³y istotnie
wiêcej luteiny ni¿ konwencjonalne, nieznacznie wy¿sza by³a te¿ zawartoœæ flawonoidów i b-karotenu. Likopenu by³o wiêcej w papryce konwencjonalnej, jednak nie by³y
to ró¿nice statystycznie istotne. Autorki te bada³y tak¿e 5 odmian cebuli ¿ó³tej i czerwonej. Cebule uprawiane metodami ekologicznymi zawiera³y istotnie wiêcej flawonoidów, w tym antocyjanów, ni¿ konwencjonalne [17].
Young i in. [43] badali zawartoœæ szeregu zwi¹zków fenolowych w 2 odmianach
sa³aty, w kapuœcie chiñskiej Pac Choi oraz kapuœcie liœciastej. Rozk³ad zawartoœci
oznaczanych zwi¹zków pomiêdzy systemami uprawy by³ czêsto odmienny w poszczególnych odmianach lub gatunkach warzyw, przy tym ró¿nice istotne statystycznie praktycznie nie wystêpowa³y. Jedynie w przypadku kapusty Pac Choi stwierdzono istotnie wy¿sz¹ ca³kowit¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w próbkach z uprawy ekologicznej.
W kapuœcie liœciastej tronchuda (Brassica oleracea L. var. costata DC) oznaczano
ró¿ne rodzaje zwi¹zków fenolowych, pobieraj¹c próbki 4 razy w trakcie uprawy.
Rozk³ad stê¿eñ poszczególnych polifenoli miêdzy systemami by³ zró¿nicowany. Gdy
jednak porównano sumê badanych zwi¹zków, kapusta ekologiczna zawiera³a ich
istotnie wiêcej w 3 na 4 pobrane próbki [13]. W przypadku broku³ów, zawartoœæ
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zwi¹zków fenolowych, a tak¿e glukozynolanów by³a ni¿sza przy stosowaniu uprawy
ekologicznej ni¿ systemie konwencjonalnym [36].
Heimler i in. [21] oznaczali zawartoœæ ró¿nych zwi¹zków fenolowych w cykorii
z uprawy biodynamicznej (wariant syst. ekologicznego) i konwencjonalnej. Próbki
pobierano dwukrotnie w okresie wegetacyjnym. W próbkach z pierwszego poboru
sumaryczna zawartoœæ zwi¹zków fenolowych nieco wy¿sza w cykorii z uprawy
konwencjonalnej, podobnie jak sumaryczna koncentracja flawonoidów. Proporcje te
uleg³y odwróceniu w próbkach z drugiego poboru. Badania dotycz¹ce polifenoli
z 2 odmian bak³a¿ana równie¿ da³y sprzeczne rezultaty. Owoce ekologiczne jednej
z odmian zawiera³y istotnie wiêcej trzech zwi¹zków wystêpuj¹cych w tym warzywie
w najwiêkszych iloœciach; w przypadku drugiej, istotnie wiêcej tych substancji
stwierdzono w produkcie konwencjonalnym [38].
W trakcie trzyletnich badañ nad 7 odmianami ziemniaków Hamouz i in. [20]
stwierdzili, ¿e œrednia ca³kowita zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w plonach z upraw
ekologicznych by³a nieco wy¿sza ni¿ w ziemniakach konwencjonalnych, w ka¿dym
roku doœwiadczenia. W wiêkszoœci przypadków nie by³y to jednak ró¿nice istotne
statystycznie.
Zbo¿a i roœliny oleiste. Dimberg i in. [9] przeprowadzi³y trzyletnie badania nad
3 odmianami owsa uprawianego w systemach ekologicznym i konwencjonalnym,
w których okreœlana by³a m.in. zawartoœæ kwasów fenolowych, awenantramidów
i fitosteroli w ziarnie. Stwierdzono, ¿e w kolejnych latach eksperymentu wystêpowa³y
znacz¹ce ró¿nice w stê¿eniach oznaczanych zwi¹zków oraz ich rozk³adzie miêdzy
systemami uprawy. Analiza wyników z ca³ego okresu badañ nie wykaza³a istnienia
ró¿nic w zawartoœci metabolitów wtórnych pomiêdzy ziarnem z uprawy w systemie
ekologicznym i konwencjonalnym.
W przypadku pszenicy równie¿ nie osi¹gniêto jednoznacznych wyników. ¯uchowski i in. [44] oznaczali zawartoœæ 5 kwasów fenolowych w 4 odmianach pszenicy
ozimej. Wprawdzie we wszystkich odmianach zawartoœæ dominuj¹cego w pszenicy
kwasu ferulowego by³a nieco wy¿sza w ziarnie ekologicznym ni¿ w konwencjonalnym,
ale ró¿nice te nie by³y istotne statystycznie. W przypadku pozosta³ych badanych zwi¹zków odmiany ró¿ni³y siê rozk³adem stê¿eñ pomiêdzy systemami uprawy. Istotnych ró¿nic w ca³kowitej zawartoœci zwi¹zków fenolowych pomiêdzy ziarnem ekologicznym
a konwencjonalnym nie wykaza³y równie¿ badania dwuletnie Mazzonciniego i in. [26].
Istotny pozytywny wp³yw gospodarowania ekologicznego na ca³kowit¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych uda³o siê natomiast stwierdziæ w doœwiadczeniu przeprowadzonym na kukurydzy [1].
W stosunku do roœlin oleistych przeprowadzono niewiele tego typu badañ. Peretti
i in. [31] nie stwierdzili istotnych ró¿nic w zawartoœci zwi¹zków fenolowych w ekologicznych i konwencjonalnych olejach s³onecznikowych, choæ produkty ekologiczne
cechowa³a nieznacznie wy¿sza ca³kowita aktywnoœæ antyoksydacyjna. Z kolei ekologiczna oliwa z oliwek zawiera³a istotnie wiêcej a-tokoferolu, a tak¿e di- i polifenoli
ni¿ konwencjonalna [15].
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Mechanizmy, które mog¹ regulowaæ zawartoœæ
prozdrowotnych metabolitów wtórnych w roœlinach uprawnych
Jak widaæ z omówionych powy¿ej artyku³ów, wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu
ró¿nych systemów uprawy na zawartoœæ metabolitów wtórnych w p³odach rolnych s¹
doœæ niejednoznaczne. Mimo to nieco wiêksza ich czêœæ zdaje siê potwierdzaæ tezê, ¿e
ekologiczny system uprawy sprzyja wiêkszej zawartoœci korzystnych dla zdrowia
zwi¹zków fenolowych w p³odach rolnych, choæ obserwowane ró¿nice nie s¹ najczêœciej du¿e. W wiêkszoœci przypadków s¹ one znacznie ni¿sze ni¿ ró¿nice miêdzyodmianowe lub ró¿nice wynikaj¹ce z przebiegu pogody czy warunków glebowych.
Wykazywane zwiêkszone zawartoœci prozdrowotnych substancji w p³odach z uprawy
w systemie ekologicznym czêsto wynikaj¹ z pewnych przes³anek teoretycznych.
Istniej¹ ró¿ne hipotezy, które próbuj¹ wyjaœniæ takie zjawisko. Najbardziej ogólna
z nich zak³ada, ¿e zwiêkszona produkcja zwi¹zków fenolowych w roœlinach ekologicznych spowodowana jest silniejszym wp³ywem stresu œrodowiskowego. Synteza
tych substancji w roœlinach mo¿e byæ indukowana pod wp³ywem szeregu biotycznych
i abiotycznych czynników stresowych, takich jak zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, nadmiar œwiat³a, zranienia, dzia³anie szkodników oraz patogenów. Wiele
polifenoli pe³ni w roœlinach funkcje obronne. W warunkach uprawy ekologicznej, gdy
roœliny mog¹ byæ bardziej nara¿one na infekcje, obecnoœæ szkodników oraz chwastów, zwiêkszenie produkcji tych zwi¹zków wydaje siê uzasadnione [1, 10, 40].
Alternatywna hipoteza t³umaczy omawiane zjawisko ró¿nicami w sposobach
nawo¿enia. Wed³ug tzw. Teorii Równowagi C/N (carbon/nutrient balance theory),
roœliny bêd¹ wytwarzaæ wiêksze iloœci bia³ka, a tak¿e zawieraj¹cych azot metabolitów wtórnych, gdy azot w glebie bêdzie ³atwo dostêpny. W warunkach ograniczonej
dostêpnoœci N, zwiêkszona zostaje produkcja skrobi, celulozy, a tak¿e metabolitów
wtórnych nie zawieraj¹cych azotu. Niedobór azotu powoduje zwiêkszon¹ akumulacjê
zwi¹zków fenolowych w roœlinach. A poniewa¿ jego dostêpnoœæ jest generalnie
mniejsza na polach nawo¿onych metodami ekologicznymi, roœliny na nich rosn¹ce
powinny wytwarzaæ wiêcej polifenoli [4, 11, 23, 32].
Z kolei nieco zbli¿ona hipoteza równowagi wzrostu i ró¿nicowania opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e pod wp³ywem czynników, które bêd¹ silniej hamowaæ wzrost roœlin ni¿
intensywnoœæ procesów fotosyntezy, w roœlinie wyst¹pi nadmiar wi¹zanego wêgla.
W warunkach ograniczonego wzrostu intensyfikacji ulegaj¹ szeroko rozumiane procesy ró¿nicowania, do których zaliczyæ mo¿na tak¿e syntezê metabolitów wtórnych
pe³ni¹cych funkcje ochronne. Takim czynnikiem spowalniaj¹cym jest m.in. niedostatek azotu w glebie. Jak ju¿ wspomniano, w przypadku gospodarowania ekologicznego dostêpnoœæ tego pierwiastka jest zwykle mniejsza, wiêc uprawiane w taki sposób
roœliny powinny wytwarzaæ wiêcej zwi¹zków fenolowych [4, 27].
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Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem w Europie
oraz w innych czêœciach œwiata. Uzyskiwane w tym systemie p³ody rolne uwa¿ane s¹
czêsto za zdrowsze, bogatsze w korzystne dla zdrowia metabolity wtórne, takie jak
polifenole czy karotenoidy. Z przedstawionego powy¿ej piœmiennictwa wynika, ¿e
produkty ekologiczne mog¹ zawieraæ nieco wiêksze iloœci zwi¹zków fenolowych ni¿
konwencjonalne, ale nie jest to regu³¹ (tab. 1). Nale¿y ponadto pamiêtaæ o tym, ¿e
obserwowane ró¿nice w koncentracji polifenoli by³y zazwyczaj niewielkie. Ponadto
wielu badaczy nie zdo³a³o wykazaæ istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy ró¿nymi
systemami uprawy. Pozytywne wyniki czêœciej uzyskiwano przy pomiarach ca³kowitej zawartoœci zwi¹zków fenolowych lub dla sumy analizowanych substancji.
Natomiast rozk³ad stê¿eñ miêdzy systemami uprawy dla poszczególnych badanych
fitozwi¹zków by³ zazwyczaj zró¿nicowany. Wyniki dla karotenoidów bywa³y znacznie czêœciej niejednoznaczne ni¿ zwi¹zków fenolowych. Likopenu by³o zazwyczaj
wiêcej w produktach konwencjonalnych, b-karotenu – w ekologicznych.
W zwi¹zku z powy¿szym, w opinii autorów niniejszego opracowania, samo
stosowanie ekologicznego systemu uprawy raczej nie wp³ynie w znacz¹cy sposób na
iloœæ spo¿ywanych w ¿ywnoœci roœlinnych zwi¹zków aktywnych. Aby zwiêkszyæ ich
konsumpcjê, w pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby raczej wykorzystywaæ odmiany
roœlin uprawnych, które zawieraj¹ wiêksze iloœci metabolitów wtórnych. Miêdzyodmianowe ró¿nice w ich stê¿eniach s¹ dobrze udokumentowane i niekiedy bardzo
znaczne.
Nale¿y zatem zadaæ pytanie czy wy¿sze ceny produktów pochodz¹cych z uprawy
ekologicznej znajduj¹ uzasadnienie w ich jakoœci. Za co w³aœciwie p³aci konsument?
Jeœli wartoœci od¿ywcze p³odów z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej s¹ takie
same i nie ma ca³kowitej pewnoœci, ¿e p³ody z uprawy ekologicznej nie zawieraj¹
pozosta³oœci œrodków ochrony to wy¿sza ich cena jest nieuzasadniona. Konsument
wiêc p³aci nie za jakoœæ, a za wiarê ¿e spo¿ywaj¹c p³ody z upraw ekologicznych
bêdzie zdrowszy. W rzeczywistoœci jednak kupuj¹c ¿ywnoœæ ekologiczn¹ konsument
dobrowolnie dotuje ochronê œrodowiska. Zadaniem nauki rolniczej jest zatem rzetelne informowanie o tych faktach zarówno konsumentów jak i producentów ¿ywnoœci
ekologicznej, cokolwiek pojêcie to oznacza.
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Tabela 1. Zawartoœæ metabolitów wtórnych w roœlinach uprawianych w ekologicznym (E)
i konwencjonalnym (K) systemie gospodarowania
ród³o Obiekt badañ
[2]
[5]
[6]
[7]

[9]

[12]
[13]
[15]
[16]

[17]
[18]

[20]
[21]
[22]
[25]
[26]
[29]

[31]
[34]
[35]
[38]
[43]

[44]

Parametry

CZZF* [mg · 100 g–1]
Likopen [mg · 100 g–1]
Brzoskwinie
CZZF [mg · 100 g–1]
Gruszki
CZZF [mg · 100 g–1]
Brzoskwinie
CZZF [mg · 100 g–1]
Gruszki
CZZF [mg · 100 g–1]
Kwercetyna [mg · 100 g–1]
Pomidory
Papryka
Kwercetyna [mg · 100 g–1]
Pomidory
Kemferol [mg · 100 g–1]
Papryka
Kemferol [mg · 100 g–1]
Papryka
Luteolina [mg · 100 g–1]
Pomidory
CZZF [mg · 100 g–1]
Papryka
CZZF [mg · 100 g–1]
Owies
Kw. p-kumarowy [nM · g–1]
Kw. kawowy [nM · g–1]
Kw. ferulowy [nM · g–1]
Awenantramidy [nM · g–1]
Brzoskwinie
CZZF [mg · 100 g–1]
Kapusta liœciasta Flawonoidy – suma [mg · kg–1]
Oliwki
CZZF [mg · kg–1]
Truskawki
Kemferol [mg · 100 g–1]
Kwercetyna [mg · 100 g–1]
Kw. ellagowy [mg · 100 g–1]
Kw. p-kumarowy [mg · 100 g–1]
Cebula
Flawonoidy [mg · 100 g–1]
Antocyjany [mg · 100 g–1]
Pomidory
Flawonole [mg · 100 g–1]
Kwasy fenolowe [mg · 100 g–1]
Likopen [mg · 100 g–1]
b-karoten [mg · 100 g–1]
Ziemniaki
CZZF [mg · 100 g–1]
Cykoria
Zw. fenolowe – suma [mg · g–1]
Flawonoidy [mg · g–1]
Porzeczka czarna Flawonole [mg · 100 g–1]
Antocyjany [mg · 100 g–1]
Pomidory
CZZF [mg · 100 g–1]
Likopen [mg · 100 g–1]
b-karoten [mg · 100 g–1]
Pszenica
CZZF [mg · g–1]
Pomidory
Kwercetyna [mg · g–1]
Naringenina [mg · g–1]
Kemferol [mg · g–1]
S³onecznik
CZZF [mg · g–1]
Jab³ka
Flawonole [mg · 100 g–1]
Jab³ka
Flawonoidy [mg · 100 g–1]
CZZF [mg · 100 g–1]
Bak³a¿any
Zw, fenolowe – suma [mg · g–1]
CZZF [mg · g–1]
Sa³ata
Sa³ata
CZZF [mg · g–1]
Kapusta
CZZF [mg · g–1]
Kapusta Pac Choi CZZF [mg · g–1]
Pszenica
Kw. ferulowy [mg · g–1]
Pomidory

*CZZF – Ca³kowita zawartoœæ zwi¹zków fenolowych.

System uprawy
E
1,48–1,84
1,01–1,64
27,9; 29,0; 23,2
41,4; 51,1; 56,1
29,0
64,5
39,6; 58,4
37,3; 39,1
22,4; 26,3
15,2–17,3
21,3; 23,2
607; 642
702; 798
10,7
12,0
10,5
252
101
912; 1952; 27; 712
102
0,5;0,5; 0,9
0,3; 0,3; 0,5
51,3; 58,6; 48,3
2,1; 1,6; 3,7
71,4
14,6
11,1
46,9
1,4
3,0
47,6
4,6; 11,8
2,0; 4,4
4,7
949
70–122
5,6–9,4
0,4–0,6
0,44–0,49
116
40
63

K
1,51–1,80
1,21–1,57
19,6
48,2
21,3
58,4
35,7; 49,4
38,8; 37,6
20,7; 24,7
15,7; 16,8
24,1; 24,4
584; 652
774; 696
10,4
14,5
10,0
255
69
556;561;253; 254
54
0,5; 0,2; 0,9
0,4; 0,3; 0,5
51,7; 52,2; 46,7
1,6; 1,7; 4,1
64,7
8,4
10,2
33,1
1,5
0,7
43,2
3,4; 13,6
1,5; 4,7
3,7
732
54–104
5,4–10,9
0,4–0,7
0,50–0,53
65
30
32

4,8–16,4
70,6
62,4
491
7,3; 9,5
5,2
13,5
9,5
15,2
568

10,1–12,1
36,7
29,7
468
8,9; 5,2
5,2
12,5
9,4
11,5
550
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Quality of food produced
in organic system – myths and facts
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Summary
Organic farming becomes more and more popular, particularly in developed
countries. This method of agricultural production is more friendly to environment,
and organic food is commonly believed to be healthier than conventional products.
The later opinion is still rather controversial. Although organic products usually
contain less nitrates and pesticide residues, they also contain less proteins than
conventional crops, and differences between them in levels of other basic nutrients are
usually insignificant or inconsistent. This paper focuses on differences in concentrations of health-beneficial secondary metabolites. Organically grown plants are generally thought to contain higher amounts of these substances than crops produced using
the conventional agriculture. Although the literature data are rather ambiguous, they
seem to confirm this conception. However, observed differences in secondary metabolite levels between the organic and conventional products are usually rather small,
and not always statistically significant.
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Wstêp
Pojawienie siê nowej choroby ma bardzo istotne znaczenie w produkcji rolniczej
na ca³ym œwiecie. Czêsto choroba rozszerza siê w szybkim tempie, patogen opanowuje nowe kraje i atakuje nowe roœliny. Przyk³adem takiego zjawiska jest choroba
cebuli wywo³ywana przez bakteriê Pantoea ananatis (SERRANO) MERGAERT [19, 26].
P. ananatis po raz pierwszy zosta³a wykryta w 1928 roku na Filipinach, jako
czynnik etiologiczny gnicia listków przy owocach ananasów [26]. Od tego czasu
bakteria ta by³a diagnozowana jako sprawca choroby wielu roœlin jedno- i dwuliœciennych. Szybkie rozprzestrzenianie siê tej bakterii mo¿na zaobserwowaæ na
przyk³adzie choroby ry¿u wywo³ywanej przez P. ananatis. Pocz¹tkowo bakteriozê tê
zanotowano w Japonii w 1988 r. [28], nastêpnie w Korei [17], na Filipinach i w Chinach w 2001 r. [31], a ostatnio we W³oszech [4].
Podobn¹ sytuacjê obserwuje siê w przypadku choroby cebuli (Allium cepa L.), na
której patogen ten powoduje wiêdniêcie liœci oraz zgniliznê œrodkowych ³usek cebuli
(ang. leaf blight and center rot) [25]. Choroba po raz pierwszy zosta³a odkryta w Stanach Zjednoczonych w stanie Georgia w 1997 roku. W szybkim tempie patogen zosta³
zawleczony do innych stanów Ameryki. Na podstawie obserwacji i badañ przeprowadzonych przez autorów tego artyku³u, istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e bakteria
P. ananatis pojawi³a siê w krajach Europy, a nawet w Polsce [dane niepublikowane].

Izolacja, wykrywanie i identyfikacja
P. ananatis jest gramujemn¹, fakultatywnie beztlenow¹ bakteri¹, wczeœniej
klasyfikowan¹ jako Erwinia herbicola (syn. Erwinia uredovora). Rozk³ada celobiozê, glicerol, inozytol, melobiozê i sacharozê. Nie ma natomiast enzymu oksydazy,
deaminazy fenyloalaniny i reduktazy azotanowej. Nie hydrolizuje pektyn, skrobi
i ¿elatyny [23].
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P. ananatis wykazuje dobry wzrost na podstawowych pod³o¿ach mikrobiologicznych takich jak agar od¿ywczy, po¿ywka tryptozowo-sojowa, MacConkey’a,
dekstrozowo-dro¿d¿owa. Do izolacji P. ananatis z tkanek roœlinnych, a szczególnie
z nasion cebuli Goszczyñska i in. [11] zaproponowali po¿ywkê selektywn¹ PA. Sk³ad
tej po¿ywki jest nastêpuj¹cy: 20 g NaCl, 1 g K2HPO4, 1 g NH4H2PO4, 0,2 g MgSO4 ×
7H2O, 1 ml 1,6% wodnego roztworu b³êkitu bromotymolowego, 2 ml 0,075%
wodnego roztworu fioletu krystalicznego, 15 g agaru, 1000 ml wody. Odczyn pH
nale¿y ustaliæ do wartoœci 8,0 za pomoc¹ 1,0 N NaOH. Po sterylizacji po¿ywki
w autoklawie i ostudzeniu do 50°C nale¿y dodaæ 3 g D(+) arabitolu rozpuszczonego
w 5 ml wody oraz 2 ml 1% wodnego roztworu azotanu talu. Kolonie P. ananatis s¹
dobrze widoczne na po¿ywce po 6–7 dniach inkubacji w 25°C. Cechuje je charakterystyczny wzrost – s¹ ¿ó³te, œrednicy 3–4 mm, b³yszcz¹ce, okr¹g³e z ciemno¿ó³tym
œrodkiem. Bakteria obni¿a pH po¿ywki poprzez rozk³ad D(+)arabitolu do kwasu
i produkuje charakterystyczn¹ ¿ó³t¹ strefê wokó³ pojedynczych kolonii. Bardzo
wa¿ny jest fakt, ¿e Pseudomonas syringae, Pantoea agglomerans, Pectobacterium
carotovorum subsp. carotovorum, Xanthomonas campestris, a tak¿e saprotrofy izolowane z nasion cebuli nie rosn¹ na tej po¿ywce. Natomiast bakteria Pantoea stewartii
subsp. indologenes roœnie na tej po¿ywce, ale w postaci ma³ych 1–2 mm, ¿ó³tych
kolonii z ciemnozielonym œrodkiem.
Prowadzono liczne badania molekularne maj¹ce na celu identyfikacjê Pantoea spp.
Najlepsz¹ metod¹ wg Brady i in. [3] jest technika MLSA (ang. multilocus sequence
analysis), polegaj¹ca na czêœciowej analizie sekwencji (450–500 pz) genów koduj¹cych bia³ka. Sekwencjonowano cztery geny okreœlane jako „housekeeping genes”:
gyrB, rpoB, atpD i infB. Stwierdzono, ¿e metoda ta mo¿e byæ u¿ywana do identyfikacji,
klasyfikacji i filogenetycznej analizy izolatów Pantoea. Ponadto pozwala na dok³adniejsze zró¿nicowanie izolatów ni¿ przy analizie sekwencji 16S rRNA. Istotne znaczenie analizy sekwencji genu gyrB w badaniach bakterii chorobotwórczych dla
roœlin przedstawi³a tak¿e w swojej pracy Sulikowska i in. [27]. Wed³ug autorki, dla
okreœlenia pokrewieñstwa organizmów na poziomie gatunku i poni¿ej, wymagana
jest analiza sekwencji bardziej zró¿nicowanych genów ni¿ 16S rDNA, np. genu gyrB.
Do identyfikacji gatunków z rodzaju Pantoea wykorzystano tak¿e metodê FAFLP
(ang. fluorescent amplified fragment length polymorphism) [2]. Metoda ta jest
rutynowo stosowana na Uniwersytecie w Pretoria, w Po³udniowej Afryce, do identyfikowania i ró¿nicowania szczepów Pantoea wywo³uj¹cych choroby eukaliptusa.
Prawid³owa diagnostyka sprawców chorób bakteryjnych nie mo¿e opieraæ siê na
jednej wybranej metodzie. Ostateczna diagnoza musi zostaæ potwierdzona przy
u¿yciu przynajmniej jeszcze jednej techniki [18]. Zatem w przypadku identyfikacji
omawianej bakterii najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê po³¹czenie metod biochemicznych i molekularnych.
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P. ananatis jako patogen
P. ananatis pora¿a roœliny jedno- i dwuliœcienne. Objawy wywo³ywane przez tê
bakteriê s¹ zró¿nicowane i uzale¿nione zarówno od roœliny ¿ywicielskiej, jak i od
kraju, w którym dochodzi do pora¿enia i nastêpuje rozwój choroby. Mog¹ to byæ:
zgnilizny, plamistoœci, wiêdniêcia [5].
Patogen wnika do roœliny ¿ywicielskiej przez kwiaty, zranienia spowodowane
przez owady oraz mechaniczne uszkodzenia. Wykazano tak¿e, ¿e wciornastki, szczególnie Frankliniella fusca, mog¹ byæ wektorami tej bakterii [8, 30].
P. ananatis jest bakteri¹ wystêpuj¹c¹ na/w nasionach (ang. seed-borne) oraz
przenoszon¹ przez nasiona (ang. seed-transmitted) m.in. cebuli, trawy sudañskiej
i ry¿u [10, 29]. Wywo³uje tak¿e choroby innych, wa¿nych pod wzglêdem ekonomicznym roœlin – kukurydzy, ry¿u, ananasa, melonów [15]. W literaturze jest tak¿e
doniesienie na temat miêkkiej zgnilizny wywo³ywanej przez P. ananatis na jadalnych
grzybach Pleurotus eryngii [16].
Wewnêtrzne gnicie owoców melona, którego sprawc¹ okaza³a siê byæ P. ananatis
po raz pierwszy stwierdzono w Japonii [15]. Izolaty uzyskane z owoców melona
ró¿ni³y siê pod wzglêdem genetycznym od innych, np. wyizolowanych z ry¿u. Izolaty
te, w odró¿nieniu od szczepów uzyskanych z ry¿u, mia³y geny iaaM, iaaH, etz.
Prawdopodobnie geny te s¹ odpowiedzialne za wywo³ywanie choroby melonów.
Szczepy bakteryjne uzyskane z ry¿u nie by³y patogeniczne dla melonów.
Rozwój i nasilenie choroby zale¿y od warunków œrodowiska oraz od roœliny
¿ywicielskiej. W przypadku kukurydzy i eukaliptusa wysoka wilgotnoœæ oraz umiarkowana temperatura (20–25°C) stymuluj¹ rozwój choroby. Natomiast w przypadku cebuli
i trawy sudañskiej, optymalna dla P. ananatis temperatura wynosi³a od 28 do 35°C.
Zgnilizna œrodkowych ³usek cebuli, której sprawc¹ by³a bakteria P. ananatis,
wystêpuj¹ca w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku, wyrz¹dzi³a ogromne straty
siêgaj¹ce na niektórych plantacjach 100% [6]. W póŸniejszych latach straty w uprawach by³y mniejsze, ale nasila³y siê na roœlinach starszych, dojrzewaj¹cych do zbioru.
Wystêpowanie choroby w Colorado i Michigan potwierdzi³o, ¿e bakteria zosta³a
zawleczona do innych stanów USA. Okaza³o siê, ¿e by³a ona przeniesiona wraz
z materia³em siewnym i wysadkowym – na nasionach i w cebuli dymce, który
pochodzi³ z Po³udniowej Afryki [7].
Objawy choroby pojawiaj¹ siê pocz¹tkowo na m³odszych liœciach cebuli. S¹ to
bia³e paski z brzegami wygl¹daj¹cymi jak nasi¹kniête wod¹, biegn¹ce wzd³u¿ liœci.
W niektórych przypadkach liœcie mog¹ wiêdn¹æ. Choroba stopniowo schodzi w dolne
czêœci roœliny, a¿ wreszcie dochodzi do cebuli. Zainfekowane ³uski cebuli s¹ blado¿ó³te do ¿ó³topomarañczowych. Bakterie innych gatunków, w tym saprotrofy, wtórnie
wnikaj¹ do cebuli, powoduj¹c jej rozk³ad i gnicie. P. ananatis nie powoduje rozleg³ych zniszczeñ ³usek cebuli, gdy¿ nie ma enzymów pektolitycznych. Jednak¿e pora¿one przez P. ananatis cebule czêœciej s¹ kolonizowane przez inne mikroorganizmy,
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które rozk³adaj¹ tkanki ³usek. Gniciu towarzyszy charakterystyczny odór. Niestety,
stopieñ pora¿enia cebul nie jest skorelowany ze stopniem rozwoju choroby na liœciach. Czêsto choroba rozwija siê w polu, a ujawnia siê dopiero w przechowalni.
Zatem, zgnilizna œrodkowych ³usek nie jest tylko chorob¹ maj¹c¹ znaczenie w polu,
mo¿e tak¿e wywo³ywaæ du¿e straty podczas przechowywania cebuli [25].
Prawdopodobnie w patogenicznoœci bakterii P. ananatis pewn¹ rolê odgrywa
kwas indolo-3-octowy. Jednak¿e g³ówne czynniki decyduj¹ce o wirulencji pozostaj¹
nadal nieznane. Wiadomo, ¿e bakteria ta nie ma sekrecyjnych systemów typu II, III
i IV. Systemy te znajduj¹ siê w wielu grzybach i bakteriach chorobotwórczych dla
roœlin i zwierz¹t i s¹ odpowiedzialne za ich patogenicznoœæ. P. ananatis produkuje
natomiast laktony N-acylo-L-homoseryny, substancje maj¹ce znaczenie we wzajemnym oddzia³ywaniu bakterii na siebie (quorum sensing) i w tworzeniu biofilmu [20].
Fakt ten niew¹tpliwie ma du¿e znaczenie w patogenezie. Dowiedziono bowiem, ¿e
„quorum sensing” – wyspecjalizowany sposób komunikowania siê komórek bakterii
w populacjach, w celu koordynacji okreœlonych szlaków metabolicznych, odgrywa
bardzo istotn¹ rolê w wielu procesach ¿yciowych, m.in. w wirulencji [13, 22].
Goszczynska i in. [12], na kongresie fitopatologicznym w Turynie w 2008 roku
donosili, i¿ zgniliznê œrodkowych ³usek cebuli wywo³uj¹ dwa gatunki Pantoea –
P. ananatis oraz nowy – P. allii. Przebadali oni 30 izolatów, wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce metody: analizê FAFLP, hybrydyzacjê DNA-DNA, analizê 16 rRNA i sekwencjê
genu gyrB. Wiêkszoœæ izolatów zidentyfikowano jako P. ananatis, natomiast dziewiêæ izolatów ró¿ni³o siê pod wzglêdem genetycznym i dla nich w³aœnie zaproponowano now¹ nazwê gatunku – P. allii.

P. ananatis jako epifit
P. ananatis jest powszechnym epifitem bytuj¹cym zarówno na roœlinach ¿ywicielskich jak i na nie¿ywicielskich. Gitaitis i in. [7] wykryli tê bakteriê na 25
gatunkach chwastów (np. Digitaria sanguinalis, Desmodium tortuosum, Richardia
scabra) oraz na roœlinach uprawnych (ry¿, jêczmieñ, bawe³na). Roœliny te nie
wykazywa³y objawów chorobowych, ale stanowi³y Ÿród³o infekcji dla rosn¹cych
w s¹siedztwie roœlin wra¿liwych na tego patogena.
Z drugiej strony, wystêpowanie P. ananatis jako epifitu na roœlinach mo¿e mieæ
pozytywne znaczenie dla tych roœlin. Bakteria ta wykazuje w³aœciwoœci antagonistyczne zarówno w stosunku do bakterii jak i grzybów. Mo¿e zatem chroniæ roœliny
przed patogenicznymi bakteriami i grzybami [5].
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P. ananatis jako endofit
Wiadomo, ¿e bakterie tak¿e mog¹ kolonizowaæ wnêtrze roœliny. W tym œrodowisku mog¹ zachowywaæ siê w sposób neutralny, mog¹ oddzia³ywaæ korzystnie na
roœlinê, b¹dŸ mog¹ egzystowaæ jako latentne patogeny. W ostatnich latach P. ananatis
zosta³a izolowana jako endofit z wielu roœlin, np. z kawy [21] czy papryki [14].
W wiêkszoœci przypadków wykazano jej pozytywny wp³yw na roœlinê.

Ochrona roœlin przed patogenicznymi izolatami P. ananatis
Ochrona roœlin przed P. ananatis, podobnie jak przed innymi bakteriami patogenicznymi stanowi jeden z najwa¿niejszych i trudnych do rozwi¹zania problemów
produkcji roœlinnej. Jednym z powodów jest sama natura chorób bakteryjnych,
decyduj¹ca w znacznej mierze o ich wystêpowaniu i rozwoju. Dzia³ania ochronne
powinny koncentrowaæ siê na lokalizowaniu i eliminowaniu pierwotnego Ÿród³a
infekcji. Ze wzglêdu na to, i¿ bakteria P. ananatis jest przenoszona na nasionach,
nale¿y u¿ywaæ zdrowego materia³u siewnego, pochodz¹cego z pewnego Ÿród³a.
Nasiona odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w rozprzestrzenianiu bakteryjnych chorób
roœlin. Za ich poœrednictwem sprawcy mog¹ byæ przenoszeni na du¿e odleg³oœci nie
tylko na obszarze jednego kraju, ale te¿ na inne kontynenty. Zatem testowanie nasion
pod wzglêdem ich czystoœci mikrobiologicznej powinno staæ siê rutynow¹ praktyk¹
[24]. O roli nasion, jako Ÿród³a patogenów bakteryjnych, œwiadcz¹ tak¿e wielkoœci
prób jakie s¹ zalecane do analizy. Ze wzglêdu na charakter chorób bakteryjnych oraz
trudnoœci z wykrywaniem bakterii na i w nasionach, w niektórych przypadkach
wielkoœæ reprezentacyjnej próby mo¿e nawet wynosiæ 30 tys. nasion [9]. Obecnie
w wielu jednostkach naukowych prowadzone s¹ badania nad wprowadzeniem do
praktyki szybkich i pewnych metod diagnostycznych. Brane s¹ pod uwagê metody
klasyczne (np. pod³o¿a selektywne, biotesty), jak równie¿ nowe technologie – separacja immunomagnetyczna po³¹czona z PCR (IMS-PCR), PCR w czasie rzeczywistym,
BIO-PCR oraz cytometria przep³ywowa [9].
Na œwiecie w ochronie cebuli przed bakteriozami czêsto stosowane s¹ zwi¹zki
miedziowe, jednak¿e maj¹ one marginalne znaczenie w zmniejszaniu nasilenia
choroby. Ponadto wiele izolatów P. ananatis jest odpornych na dzia³anie miedzi.
W Brazylii ochrona kukurydzy przed P. ananatis polega na zastosowaniu w pocz¹tkowej fazie rozwoju choroby fungicydu zawieraj¹cego mancozeb [1]. Bardzo wa¿nym
zabiegiem ochronnym jest odchwaszczanie upraw, aby wyeliminowaæ ewentualne
Ÿród³a zaka¿enia. Nale¿y tak¿e niszczyæ szkodniki, jako potencjalne wektory bakterii.
Odmiany cebuli ró¿ni¹ siê podatnoœci¹ na P. ananatis. Na œwiecie prowadzone s¹
badania nad uzyskaniem odmian odpornych na zaka¿enie wywo³ane przez tê bakteriê.
Jednak¿e do tej pory nie uda³o siê wyhodowaæ takich odmian [5].
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Podsumowanie
P. ananatis wywo³uje wiêdniêcie liœci oraz zgniliznê œrodkowych ³usek cebuli.
Jest to nowa choroba, która na cebuli po raz pierwszy zosta³a zaobserwowana
w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku. Wobec intensywnego rozwoju wymiany
handlowej miêdzy krajami na œwiecie, sprzyjaj¹cej rozprzestrzenianiu siê chorób,
istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e bakteria ta jest sprawc¹ chorób roœlin warzywnych
w Europie, a nawet w Polsce. Jest wiêc istotne, aby za pomoc¹ metod molekularnych
dok³adnie poznaæ epidemiologiê P. ananatis oraz opracowaæ skuteczne metody
ochrony cebuli przed tym patogenem.
Niniejsze opracowanie obejmuje najnowsze doniesienia na temat patogenicznoœci, wystêpowania, identyfikacji, metod wykrywania i zwalczania bakterii
P. ananatis.
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Bacterium Pantoea ananatis
– a new pathogen of onion
Key words: Pantoea ananatis, onion, bacterial diseases, identification

Summary
Pantoea ananatis causes disease symptoms in a wide range of economically important plants. The increasing number of reports of diseases occurring on previously
unrecorded hosts in different parts of the world is an evidence that during last years
this pathogen spreads out very fast. P. ananatis causes leaf blight and center rot of on-
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ion. The bacterium is seed-borne and seed-transmitted in onions. Moreover, it is
a common epiphyte on host and non-host plants and also it has been isolated as an
endophyte from a number of plants. Fluorescent amplified fragment length polymorphism (FAFLP) and multilocus sequence analysis of the genes gyrB, rpoB, atpD and
infB (MLSA) have been proved to be a rapid, reproducible identification technique.
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Wstêp
Populacje grzybów patogenicznych dla roœlin uprawnych podlegaj¹ ci¹g³ej presji
selekcyjnej, która powoduje pojawianie siê nowych osobników, zdolnych do zaka¿ania nowych odmian i gatunków roœlin dotychczas odpornych na choroby. Dlatego
te¿ dla potrzeb hodowli odmian odpornych na choroby powodowane przez grzyby
bardzo wa¿ne jest poznanie procesu, wskutek którego populacje patogena prze³amuj¹
tê odpornoœæ.
Venturia inaequalis (COOKE) WINT., sprawca parcha jab³oni – jednej z najpowszechniej wystêpuj¹cych chorób jab³oni na œwiecie – to haploidalny, nale¿¹cy do
klasy Ascomycetes workowiec, którego cykl ¿yciowy obejmuje rozmna¿anie p³ciowe, zachodz¹ce raz w ci¹gu ka¿dego roku, oraz nastêpuj¹ce po nim cykle rozmna¿ania bezp³ciowego. Uwa¿a siê, ¿e taki typ reprodukcji mo¿e generowaæ wysokie
zró¿nicowanie genetyczne populacji i w konsekwencji u³atwiaæ patogenowi adaptacjê do nowych odmian rodzaju Malus i prze³amywanie istniej¹cej odpornoœci
jab³oni na chorobê.

Pojêcie rasy fizjologicznej Venturia inaequalis
Wielu badaczy podejmowa³o próby zdefiniowania pojêcia rasy fizjologicznej
patogenów roœlin. Jedna z pierwszych definicji mówi, ¿e rasa fizjologiczna to „takson
patogena, szczególnie grzyba, charakteryzuj¹cy siê specyficznoœci¹ chorobotwórcz¹
wobec ró¿nych odmian tego samego gatunku roœliny gospodarza” [10]. W odniesieniu do V. inaequalis pojêcie rasy okreœlono w 2 aspektach: na podstawie zró¿nicowa-
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nych zdolnoœci chorobotwórczych grzyba wobec ró¿nych odmian z rodzaju Malus
oraz zró¿nicowanej patogenicznoœci w stosunku do ró¿nych gatunków Malus. Oznacza to, ¿e istnieje pewna specjalizacja V. inaequalis w zdolnoœci do wywo³ywania
choroby przez okreœlon¹ rasê grzyba na konkretnej odmianie czy gatunku gospodarza. Z czasem termin „rasa fizjologiczna”, obejmuj¹cy genotypy grzyba maj¹ce
szczególne cechy wirulencji lub jej braku, okaza³ siê niewystarczaj¹cy wobec pojawienia siê wielu ró¿nych ras fizjologicznych, które mog³y byæ ró¿nicowane przez
ró¿ne odmiany Malus domestica. Z kolei koncepcja rasy jako stabilnej jednostki
genetycznej nie pasowa³a do organizmu rozmna¿aj¹cego siê p³ciowo. Dlatego te¿,
w odniesieniu do V. inaequalis Gessler i in. [6] zaproponowali, aby okreœlenie „rasa
fizjologiczna” oznacza³o izolaty zdolne do pora¿ania i wytwarzania zarodników na
wybranym gospodarzu, odpornym na infekcjê przez inne izolaty. Dana rasa powinna
charakteryzowaæ siê nieprzypadkow¹ wirulencj¹ b¹dŸ jej brakiem wobec konkretnych genotypów ¿ywiciela. Szerzej ujmuj¹c, pojêcie rasy odnosi siê raczej do
szczególnej – zró¿nicowanej genetycznie – populacji, która ma wspólne cechy wirulencji/awirulencji.
Jedne z pierwszych prób, jakie podjêto w celu zbadania zró¿nicowania populacji
patogena, polega³y na inokulacji ró¿nych odmian jab³oni i pozwoli³y wyci¹gn¹æ wiele
konstruktywnych wniosków. Zaobserwowano, ¿e ró¿ne izolaty wywo³ywa³y objawy
chorobowe o ró¿nym nasileniu w zale¿noœci od roœliny gospodarza: od ca³kowitego
braku objawów po wyst¹pienie plam parcha, w obrêbie których grzyb wytwarza
zarodniki konidialne. Obserwacje te pozwoli³y stwierdziæ, ¿e naturalne populacje
V. inaequalis sk³adaj¹ siê z fizjologicznych ras determinowanych przez ró¿ne pod
wzglêdem odpornoœci na parcha genotypy Malus. Odkryto, ¿e roœlina ¿ywicielska
wywiera presjê selekcyjn¹ na genotyp patogena: po cyklicznej rekombinacji genów
towarzysz¹cej powstawaniu askospor, powstaj¹ nowe genotypy, czêsto zdolne do
pora¿ania wiêkszego zakresu ¿ywicieli, które zastêpuj¹ osobniki o mniejszej agresywnoœci. Rozró¿nianie ras na podstawie obserwacji symptomów bêd¹cych wynikiem
oddzia³ywania miêdzy patogenem a roœlin¹ pozwoli³o zidentyfikowaæ system odpornoœci, zwi¹zany ze specyficznymi rasowo reakcjami zachodz¹cymi na poziomie
dwóch organizmów. Uwa¿a siê, ¿e owa zale¿noœæ miêdzy odpornoœci¹/podatnoœci¹
gospodarza a wirulencj¹/awirulencj¹ patogena jest wynikiem oddzia³ywania gen-na-gen.
Ju¿ pierwsze studia nad patogenicznoœci¹ ujawni³y bowiem, ¿e naturalnie wystêpuj¹ce populacje V. inaequalis zawieraj¹ osobniki, które ró¿ni¹ siê zdolnoœciami chorobotwórczymi w stosunku do ró¿nych odmian jab³oni [10].
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Teoria H.H. Flora o komplementarnoœci genów,
czyli o oddzia³ywaniu gen-na-gen
Teoria o powszechnie wystêpuj¹cym w uk³adzie roœlina-patogen oddzia³ywaniu
gen-na-gen zosta³a zaproponowana przez H.H. Flora w roku 1942. Wed³ug niej ka¿dy
gen odpornoœci roœliny-gospodarza ma odpowiadaj¹cy mu gen u patogena, decyduj¹cy o wirulencji tego ostatniego [16]. Wzajemne oddzia³ywanie V. inaequalis i Malus
jest jednym z kilku przyk³adów interakcji, opieraj¹cej siê na wspó³dzia³aniu konkretnych genów. Lepsze zrozumienie molekularnej natury genów, pozwoli³o na wyjaœnienie tego mechanizmu: bezpoœrednia interakcja miêdzy bia³kami patogena (ligandami)
a kompatybilnymi receptorami gospodarza gwarantuje rozpoznanie i zwalczenie
patogena [3]. Teoria komplementarnoœci genów w przypadku V. inaequalis jest
nieod³¹cznie zwi¹zana z pojêciem rasy fizjologicznej, uzupe³nia j¹ i t³umaczy œcis³y
zwi¹zek, istniej¹cy na poziomie molekularnym miêdzy patogenem a jego ¿ywicielem.
Z teorii tej wynika, ¿e zdolnoœæ (lub jej brak) danej rasy do zaka¿ania gospodarza jest
zale¿na od obecnoœci specyficznego genu u patogena, warunkuj¹cego mo¿liwoœæ
prze³amania odpornoœci roœliny, kodowanej przez g³ówny gen odpornoœci R (ang.
resistant, np. Vf, Vm). Grzyb zawieraj¹cy w swoim genomie gen odpowiadaj¹cy na
dzia³anie g³ównego odpornoœciowego genu roœlinnego oraz neutralizuj¹cy efekt jego
dzia³ania jest zatem wirulentny wobec danej odmiany roœliny. Patogen mo¿e jednak
mieæ gen awirulencji (avr), odpowiedzialny za brak zdolnoœci do pora¿ania danego
¿ywiciela. W tym przypadku gen odpornoœci roœliny umo¿liwia rozpoznanie cz¹steczek kodowanych przez gen avr patogena oraz uruchomienie mechanizmów obronnych roœliny. Jednym z przyk³adów mechanizmu obronnego jest czêsto wystêpuj¹ca
reakcja nadwra¿liwoœci, definiowana jako gwa³towna reakcja roœliny, skutkuj¹ca
lokalnym zamieraniem komórek i objawiaj¹ca siê punktow¹ nekroz¹ [3]. Wszelkie
zmiany w obrêbie genu awirulencji lub jego promotora, jak delecje/insercje, zmiana
ramki odczytu, b¹dŸ te¿ utrata tego genu pozwalaj¹ patogenowi unikn¹æ rozpoznania
i „staæ siê” wirulentnym wobec uprzednio odpornej na chorobê roœliny [6]. Utrata
awirulencji przez patogena czêsto wi¹¿e siê z pogorszeniem jego kondycji ¿yciowej
oraz zdolnoœci chorobotwórczych. Przypuszcza siê, ¿e geny te oprócz drugorzêdnej
funkcji zwi¹zanej z awirulencj¹, pe³ni¹ tak¿e inn¹ istotn¹ funkcjê w organizmie
grzyba. Wiedza na temat podstawowych funkcji genów awirulencji V. inaequalis
bêdzie zatem u¿yteczna w prowadzeniu hodowli z wykorzystaniem odmian jab³oni
„trwale” odpornych na parcha jab³oni, tzn. zawieraj¹cych takie geny odpornoœci R,
których prze³amanie wi¹za³oby siê z istotn¹ zmian¹ w podstawowych genach
patogena [4].
Pod wp³ywem presji selekcyjnej wywieranej przez g³ówne roœlinne geny odpornoœci, czêsto dochodzi do przyspieszonego pojawiania siê odpowiednich patotypów;
patogen mutuje, unikaj¹c rozpoznania przez ¿ywiciela, a produkty zmutowanych
genów warunkuj¹ wirulencjê i zniesienie odpornoœci kodowanej przez geny R,
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zgodnie z teori¹ gen-na-gen. Dlatego te¿ po wprowadzeniu do roœliny pojedynczego
genu odpornoœci, patotypy V. inaequalis zdolne do zaka¿ania tych roœlin pojawiaj¹ siê
stosunkowo szybko (jak w przypadku genu Vm, [21]). Ich póŸniejsze pojawianie siê
jest najczêœciej spowodowane bardziej z³o¿onym mechanizmem odpornoœci jab³oni
(odpornoœæ poligenowa) lub nisk¹ presj¹ selekcyjn¹, zwi¹zan¹ z ograniczonym
obszarem wystêpowania roœlin zawieraj¹cych dany g³ówny gen odpornoœci [1].
Ponadto, wed³ug teorii gen-na-gen, inn¹ przyczyn¹ pora¿ania roœliny przez patogena
mo¿e byæ uszkodzenie lub utrata roœlinnego genu odpornoœciowego (R).
Uwa¿a siê, ¿e systemy odpornoœciowe oparte na pojedynczym genie nie s¹
stabilne, lecz wci¹¿ ewoluuj¹, tzn. wci¹¿ powstaj¹ nowe allele zwi¹zane z odpornoœci¹, a stare s¹ „gubione”. W populacjach jab³oni oraz w towarzysz¹cych im
populacjach V. inaequalis koewolucja stworzy³a niezliczon¹ iloœæ funkcjonalnie
ró¿nych alleli wirulencji oraz odpowiadaj¹cych im alleli rozpoznaj¹cych patogena
[6]. Odpornoœæ roœlin na patogeny grzybowe mo¿e mieæ z³o¿one podstawy genetyczne, a obecnoœæ g³ównego genu odpornoœci (R), nadaj¹cego roœlinie odpornoœæ
wobec konkretnej rasy, jest jedn¹ z nich [7]. W takim systemie, wprowadzenie do
populacji jab³oni nowego genu odpornoœci prowadzi pocz¹tkowo do redukcji b¹dŸ
nawet lokalnego wyginiêcia populacji patogena, który nie ma w swoim genomie
odpowiedniego genu wirulencji. Gdy nastêpuje ostatecznie prze³amanie odpornoœci
zale¿nej od genu R, wci¹¿ wywiera on niewielki efekt na populacjê patogena, co
powoduje, ¿e pocz¹tkowo epidemia parcha rozwija siê powoli [6].
W roku 1971 Boone, na podstawie rozpoznania interakcji miêdzy niektórymi
patogenicznymi szczepami a zakresem ¿ywicieli z rodzaju Malus, w tym tak¿e
krzy¿ówek hodowlanych i odmian ozdobnych, zasugerowa³ obecnoœæ a¿ 19 genów
awirulencji V. inaequalis [2]. Tak du¿a liczba tych genów sugerowa³aby du¿¹ ró¿norodnoœæ patotypów, jednak¿e jak dotychczas wyró¿niono tylko osiem ras grzyba.

Rasy fizjologiczne Venturia inaequalis
W 1951 roku, na jab³oniach Malus baccata – odmianach ‘Alexis’ i ‘Dolgo’ z Po³udniowej Dakoty oraz na odmianie ‘Geneva’ (ozdobnej M. pumila var. niedzwetzkyana) z Nowej Szkocji, które do tej pory by³y uznawane za odporne, stwierdzono
pojawienie siê plam parcha. Sta³o siê to motywacj¹ do podjêcia szeregu badañ,
w których na podstawie wyników uzyskanych z doœwiadczeñ prowadzonych na siewkach krzy¿ówek jab³oni odpornych na parcha, zidentyfikowano i scharakteryzowano
3 pierwsze rasy V. inaequalis [14].
Rasa 1. Pierwsza ze scharakteryzowanych ras, wystêpuj¹ca powszechnie w USA
i innych krajach (Argentyna, Kanada, Finlandia, Niemcy, Indie, Norwegia, Szwecja,
Jugos³awia) i wywo³uj¹ca u jab³oni objawy chorobowe typu II (tab. 1) na 3 odmianach
gospodarzy: ‘Dolgo’ (odmiana M. baccata, do której nale¿y tak¿e odmiana ‘Alexis’),
‘Geneva’ (odmiana ozdobna M. pumila var. niedzwetzkyana) oraz krzy¿owkach
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wstecznych rosyjskiego klonu R12740-7A [14]. Rasa 1 zosta³a zdefiniowana jako
awirulentna wobec wszystkich stwierdzonych u jab³oni typów odpornoœci [1].
Rasa 2. Zlokalizowana w Po³udniowej Dakocie, odró¿niana od rasy 1 na podstawie wywo³ywanych nasilonych objawów chorobowych u jab³oni (typu IV): obfitego
zarodnikowania na odmianach ‘Dolgo’, ‘Geneva’ oraz krzy¿ówkach rosyjskiej odmiany R12740-7A.
Rasa 3. Zlokalizowana w Nowej Szkocji; odró¿niana od rasy 2 na podstawie
objawów typu II (tab. 1) na ‘Dolgo’ i krzy¿ówkach klonów rosyjskich oraz wywo³ywanej reakcji typu IV na odmianie ‘Geneva’.
Tabela 1. Skala oceny objawów parcha jab³oni [14]
Typ
0
I
II
M
III
IV

Objawy na roœlinie ¿ywicielskiej
brak symptomów
liczne drobne plamki, bez zarodnikowania
nieregularne b¹dŸ regularne nekrotyczne lub chlorotyczne zmiany, bez zarodnikowania
mieszanina chlorotycznych/nekrotycznych zmian bez zarodnikowania oraz zmiany z ograniczonym
zarodnikowaniem
nekrotyczne i chlorotyczne zmiany z ograniczonym zarodnikowaniem
Rozleg³e zmiany z obfitym zarodnikowaniem, pora¿one liœcie mog¹ opadaæ

Na podstawie obserwacji segregacji genów wirulencji u badanych izolatów,
testowanych na wybranych odmianach jab³oni, badacze stwierdzili, ¿e zarówno rasa 2
jak i 3 maj¹ ró¿ne, ale charakterystyczne tylko dla nich geny, z których ka¿dy jest
specyficzny wobec odmiennego genu odpornoœci jab³oni oraz ¿e rasy te nie s¹ zdolne
do wywo³ywania zmian chorobowych u innych odmian jab³oni [14].
Rasa 4. Izolaty rasy 4 uzyskano w z odmian jab³oni odpornych na parcha,
nale¿¹cych do Uniwersytetu Purdue (stan Indiana). Wywo³ywa³y one objawy choroby na niektórych klonach rosyjskich R127-40-7A [10].
Rasa 5. W latach 70., w ramach programu hodowli odmian jab³oni odpornych na
parcha, przeprowadzono doœwiadczenie na kolekcji drzewek Malus micromalus.
Drzewa zainokulowano dwoma rodzajami inokulum: pierwsze zawiera³o zarodniki
konidialne V. inaequalis ras 1, 2, 3, 4, drugie zarodniki pochodz¹ce z drzew z kolekcji
Instytutu John Innes w Anglii, w celu porównania i zbadania wirulencji drugiego
inokulum. Procent pora¿onych siewek, niezale¿nie od zastosowanego inokulum by³
taki sam, jednak objawy choroby by³y ró¿ne: przy pierwszym inokulum na wszystkich roœlinach obserwowano objawy typu I (tab. 1), podczas gdy inokulum drugie
wywo³ywa³o objawy typu III lub M. Na tej podstawie stwierdzono, ¿e w przypadku
drugiego inokulum u jab³oni nie ujawni³ siê efekt genu Vm, tak jak przy pierwszym
inokulum, przy którym rozwój choroby by³ ograniczony. Izolaty zdolne do pora¿ania
roœlin maj¹cych gen odpornoœci Vm u Malus micromalus i M. astrosanguinea 804,
zosta³y okreœlone jako rasa 5 [21].
Rasa 6. Odmiany maj¹ce gen odpornoœci Vf, pochodz¹cy z dzikiej jab³oni Malus
floribunda 821, by³y uwa¿ane za odporne na parcha przez oko³o 50 lat, a¿ do lat
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1984–1988, kiedy na siewkach odmiany ‘Prima’ (Vf) i jej krzy¿ówkach w Ahrensburgu
(Niemcy) zaczê³y siê pojawiaæ plamy parcha. Spowodowa³o to rozpoczêcie badañ nad
patogenicznoœci¹ izolatów z Ahrensburga oraz weryfikacj¹ hipotezy o mo¿liwoœci
prze³amania odpornoœci kodowanej przez gen Vf. Badania wykaza³y, ¿e inokulum
z Ahrensburga zaka¿a³o zarówno odmiany posiadaj¹ce gen Vf, jak i specyficzne dla ras
2, 3, 4 i 5, wywo³uj¹c ró¿ne objawy choroby, natomiast nie by³o zdolne do pora¿enia
M. floribunda 821, oryginalnego Ÿród³a genu Vf, oraz odmiany ozdobnej jab³oni ‘Everesta’.
Izolaty grzyba pochodz¹ce z Ahrensburga zaklasyfikowano jako now¹ rasê 6 [12].
PóŸniejsze doniesienia wskazywa³y na obecnoœæ i rozprzestrzenianie siê tej rasy
w zachodniej Europie, Holandii i w pó³nocnych Niemczech [13, 20] oraz Czechach [11].
Rasa 7. W 1994 roku, w hrabstwie Kent w Anglii, Roberts i Crute zaobserwowali
plamy parcha na dotychczas odpornym na wszystkie rasy klonie Malus floribunda
821, pierwotnym Ÿródle genu Vf oraz na niektórych odmianach ozdobnych M. floribunda [1]. Uzyskany izolat V. inaequalis pora¿a³ równie¿ niektóre inne odmiany
zawieraj¹ce gen Vf, jak ‘Priscilla’, ‘Liberty’, ‘Macfree’ i ‘Novamac’, natomiast nadal
odporne pozosta³y takie odmiany jak ‘Florina’, ‘Priam’ i ‘Prima’, zawieraj¹ce tak¿e
gen Vf [10]. Sugerowa³oby to obecnoœæ bardziej z³o¿onego mechanizmu odpornoœci.
Rasa 8. Badanie interakcji V. inaequalis–jab³oñ pozwoli³o Busowi i in. [3] odkryæ
izolat NZ188B.2 wirulentny wobec klonu jab³oni W193B (Malus sieversii) i prze³amuj¹cy odpornoœæ specyficzn¹ dla tego gospodarza, kodowan¹ przez nowy gen
odpornoœci. Izolat NZ188B.2 nie by³ wirulentny wobec ¿ywicieli specyficznych dla
ras 2, 3, 4, 5, 6 oraz M. floribunda, natomiast by³ kompatybilny z ras¹ 1 oraz pora¿a³
odmianê ‘Golden Delicious’. Nowy gen odpornoœci nazwano Vh8, a odpowiadaj¹cy
mu gen awirulencji – AvrVh8, natomiast izolat NZ188B.2 pochodz¹cy z Nowej
Zelandii zaklasyfikowano jako now¹ rasê 8. Ci sami badacze zasugerowali równie¿,
¿e szczepy V. inaequalis mog¹ traciæ lub modyfikowaæ swoj¹ zdolnoœæ wirulencji, co
negatywnie wp³ywa na ich prze¿ywalnoœæ w danym sadzie.
Do roku 1969 odkryto piêæ odrêbnych genów odpornoœci na parcha w cytoplazmie komórek zarodkowych dzikich jab³oni; szósty gen Va z odmiany ‘Antonówka’
(PI 172623) odkryto w roku 1989. Wiele z odkrytych genów, jak np.: Vm z Malus
micromalus, Vr z M. pumila R12740-7A, Vbj z M. baccata jackii, Vb z ‘Hansen’s
Baccata’ czy Va z PI 172623 zosta³o wprowadzonych przez hodowców do komercyjnych linii hodowlanych jab³oni [9], przy czym najbardziej rozpowszechnione by³y
roœliny zawieraj¹ce gen Vf. Pomimo sporadycznego zak³adania przez oko³o 50 lat
komercyjnych sadów z odmian zawieraj¹cych gen Vf, zosta³ on ostatecznie prze³amany przez patogena w siedmiu krajach europejskich, a pora¿one liœcie obserwowano
równie¿ na odmianie ‘Baujade’ z Nowej Zelandii. We Francji pierwsze prze³amanie
odpornoœci jab³oni zwi¹zanej z genem Vf zaobserwowano w 1995 roku na odmianie
‘Judeline’, natomiast silne objawy parcha na tej odmianie obserwowano ju¿ w 2000
roku, w odleg³ych o 100 km od miejsca poprzedniego prze³amania odpornoœci
komercyjnych sadach w Normandii [7].
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Wzajemne oddzia³ywanie patogen–gospodarz
(Venturia inaequalis–jab³oñ)
Do roku 2000 niewiele badañ poœwiêcono patogenicznoœci V. inaequalis, w porównaniu z liczb¹ badañ towarzysz¹cych wprowadzaniu nowych odmian jab³oni odpornych na parcha. Jednak do opracowania skutecznych programów hodowlanych niezbêdna jest znajomoœæ genetycznych interakcji miêdzy patogenem a jego ¿ywicielem.
Po wprowadzeniu dominuj¹cego genu odpornoœci Vf z klonu M. floribunda 821
do szeregu odmian, okaza³o siê, ¿e determinanty genetyczne odpornoœci klonu
wyjœciowego s¹ bardziej z³o¿one ni¿ w odmianach z niego siê wywodz¹cych.
Pojawienie siê nowych ras V. inaequalis prze³amuj¹cych odpornoœæ odmian z genem
Vf stworzy³o mo¿liwoœæ podjêcia genetycznych analiz oddzia³ywañ miêdzy patogenem a ¿ywicielem. Celem tych badañ by³o lepsze poznanie i zrozumienie genetycznych determinantów odpornoœci M. floribunda 821 oraz identyfikacja genów wirulencji V. inaequalis, specyficznych wobec genu Vf. Analizy segregacji genów odpornoœci jab³oni u potomstwa krzy¿ówek ‘Golden Delicious’ × M. floribunda 821 oraz
‘Golden Delicious’ × ‘Idared’ inokulowanych izolatami ras 1, 6 i 7 V. inaequalis
wykaza³y obecnoœæ drugiego dominuj¹cego genu u M. floribunda 821. Gen ten,
niezale¿ny od Vf, zosta³ nazwany Vfh, ze wzglêdu na warunkowanie reakcji nadwra¿liwoœci wobec V. inaequalis. Z kolei analiza patogenicznoœci szczepu 1066 (rasa 7),
wirulentnego wobec M. floribunda 821, pozwoli³a zidentyfikowaæ inny dominuj¹cy
gen Vg, warunkuj¹cy odpornoœæ odmiany ‘Golden Delicious’ na ten szczep i obecny
równie¿ u odmiany ‘Florina’. Badanie patogenicznoœci potomstwa krzy¿ówki szczepów 1066 (rasa 7) i 301 (rasa 1) V. inaequalis ujawni³o 2 niezale¿ne geny awirulencji
zaanga¿owane w oddzia³ywanie z genami Vf i Vg, które nazwano odpowiednio AvrVf
i AvrVg. Odkrycie to potwierdzi³o funkcjonowanie oddzia³ywania gen-na-gen w uk³adzie V. inaequalis–jab³oñ. Na podstawie przeprowadzonych badañ podkreœlono
istnienie zasadniczej ró¿nicy miêdzy trzema badanymi rasami: rasa 7 jako jedyna jest
zdolna do zaka¿ania M. floribunda 821, poniewa¿ prze³amuje odpornoœæ zwi¹zan¹
z genami Vf oraz Vfh, lecz nie prze³amuje odpornoœci zwi¹zanej z genem Vg. Z kolei
rasa 6 nie jest zdolna do zaka¿enia klonu M. floribunda 821, gdy¿ nie prze³amuje
odpornoœci zwi¹zanej z genem Vfh, za to prze³amuje zwi¹zan¹ z genem Vf oraz Vg
z ‘Golden Delicious’. Natomiast rasa 1, chocia¿ nie prze³amuje odpornoœci kodowanej przez gen Vf, przypuszczalnie jest zdolna do prze³amania odpornoœci warunkowanej przez gen Vfh klonu M. floribunda 821 [1].
Z badañ nad uk³adem patogen – roœlina gospodarz wynika tak¿e, ¿e interakcje
miêdzy izolatami V. inaequalis a odmianami jab³oni nie pozostaj¹ bez wp³ywu na
populacje patogena. Zauwa¿ono nie tylko znacz¹ce zmiany w zdolnoœci izolatów
patogena pochodz¹cych z pewnych odmian jab³oni do pora¿ania innych odmian, ale
tak¿e w zdolnoœci do reprodukcji na odmianach, z których je pierwotnie wyizolowano. Dzia³anie presji selekcyjnej powoduje, ¿e w populacji pojawiaj¹ siê mutacje
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prowadz¹ce do powstania nowego typu wirulencji lub pozwalaj¹ce „omin¹æ” efekt
dzia³ania genu odpornoœci, a pojedyncze mutanty daj¹ pocz¹tek populacji, która
wywo³uje epidemiê.
Prze³amanie odpornoœci kodowanej przez gen Vf, g³ówne Ÿród³o odpornoœci na
parcha jab³oni, przyczyni³o siê równie¿ do podjêcia badañ nad analiz¹ genetyczn¹
procesu warunkuj¹cego powstawanie wirulencji w subpopulacjach V. inaequalis.
Przy u¿yciu techniki AFLP oraz na podstawie badania zmiennoœci alleli w obrêbie
4 mikrosatelitarnych loci podjêto próbê oszacowania genetycznej struktury 133 izolatów patogena, pochodz¹cych z jednego sadu produkcyjnego, z odmiany ‘Judeline’
(Vf) oraz 3 odmian pozbawionych genu Vf, pochodz¹cych z sadów z Francji [7]. Obie
analizy wykaza³y bardzo niewielk¹ ró¿norodnoœæ genetyczn¹ wœród izolatów z odmian posiadaj¹cych gen Vf w porównaniu z wysokim poziomem ró¿norodnoœci
izolatów z pozosta³ych 3 odmian. Ponadto porównanie metod¹ AFLP struktury
populacji V. inaequalis z sadów, gdzie zosta³a i nie zosta³a prze³amana odpornoœæ,
pozwoli³o przypisaæ izolaty wirulentne do jednej linii klonalnej. Te wyniki doprowadzi³y do wniosku, ¿e ujednolicenie genetyczne, a wiêc struktura klonalna populacji
izolowanej (np. pochodz¹cej tylko z odmiany ‘Judeline’) jest odpowiedzi¹ na prze³amanie przez patogena odpornoœci ¿ywiciela zale¿nej od g³ównwgo genu odpornoœc R
i jest zjawiskiem naturalnie zachodz¹cym w sadach. Natomiast bardzo wysoka
zmiennoœæ na poziomie molekularnym izolatów awirulentnych wobec genu Vf
(avrVf), w stosunku do jednolitych genetycznie izolatów wirulentnych (virVf), sugeruje istnienie dodatkowego efektu zwi¹zanego z utrat¹ wirulencji w populacji
grzyba, wynikaj¹cego z procesu adaptacji. Przypadkowa dystrybucja alleli w obrêbie
populacji patogena pochodz¹cych z odmian nie zawieraj¹cych genu Vf jest najprawdopodobniej wynikiem braku presji selekcyjnej wywieranej przez gospodarza.
Te zmiany w ró¿norodnoœci populacji zdaj¹ siê potwierdzaæ koncepcjê interakcji
„gen-na-gen”, w której molekularne zmiany zachodz¹ce w indywidualnych osobnikach prowadz¹ do selekcji nowej subpopulacji [7].
Wa¿n¹ rolê w generowaniu nowej zdolnoœci grzyba do pora¿ania nowych gospodarzy odgrywa rekombinacja genów w cyklu p³ciowym, dziêki której powstaj¹ nowe
kombinacje genów wirulencji, co mo¿e powodowaæ utratê lub nabycie zdolnoœci do
pora¿ania jab³oni przez V. inaequalis [15].
Istnienie specyficznych interakcji miêdzy niektórymi podatnymi na parcha odmianami jab³oni, a ró¿nymi izolatami V. inaequalis potwierdzili równie¿ Sierotzki
i in. [15] oraz Benaouf i Parisi [1]. Uwa¿a siê, ¿e niektóre podatne odmiany jab³oni
mog¹ posiadaæ geny odpornoœci na parcha, których funkcjonowanie nie ujawnia siê,
poniewa¿ efekt ich ekspresji jest pokonywany przez patogena wystêpuj¹cego w danym sadzie. Mo¿e siê on jednak ujawniæ w przypadku pojawienia siê w tym sadzie
nowej populacji patogena. Trwa³oœæ odpornoœci danego genu R zale¿y zatem od
kombinacji i wspó³dzia³ania tak¿e innych genów ni¿ g³ówny gen roœlinnej odpornoœci
na parcha.
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Ró¿norodnoœæ genetyczna populacji Venturia inaequalis
W celu oszacowania genetycznego podobieñstwa miêdzy ró¿nymi organizmami
doœæ czêsto u¿ywanym narzêdziem s¹ ró¿ne techniki molekularne. W 1990 roku Williams i in. zaproponowali metodê RAPD, polegaj¹c¹ na amplifikacji polimorficznych
fragmentów DNA, pozwalaj¹c¹ m.in. na identyfikacjê i okreœlenie stopnia pokrewieñstwa miêdzy ró¿nymi izolatami fitopatogenów [22]. Badania nad genetyk¹
populacji V. inaequalis, przeprowadzone w latach 90., obejmowa³y zaledwie 4 populacje grzyba zebrane w Szwajcarii oraz 11 zebranych z 5 innych krajów europejskich.
Poziom zró¿nicowania genetycznego wewn¹trz i miêdzy populacjami pochodz¹cymi z piêciu krajów europejskich: Francji, Niemiec, W³och, Holandii oraz
Szwajcarii, zosta³ oceniony na podstawie porównania czêstoœci wystêpowania 18
markerów RAPD oraz regionów ITS rybosomalnego DNA [18]. W przypadku
populacji uzyskanych ze Szwajcarii, celem badañ by³o porównanie 4 populacji
zebranych z ró¿nych rejonów kraju oraz oszacowanie ryzyka gwa³townej migracji
nowych szczepów, wirulentnych wobec odmian Vf. Dziêki zastosowaniu metod
molekularnych: RAPD oraz analizy PCR-RFLP wobec regionów ITS genów b-tubuliny i rybosomalnych DNA wyró¿niono 5 ró¿nych alleli w intronie genu 18S rDNA,
ró¿nicuj¹cych badane populacje, jak równie¿ brak zwi¹zku miêdzy ró¿norodnoœci¹
alleli b-tubuliny a klas¹ odpornoœci na benomyl [17]. Najwa¿niejszym rezultatem
tych badañ, zarówno odnoœnie populacji szwajcarskich jak i europejskich, by³o
odkrycie, ¿e ró¿norodnoœæ genetyczna wewn¹trz populacji V. inaequalis by³a bardzo
wysoka, natomiast zró¿nicowanie miêdzy populacjami by³o niskie do umiarkowanego, co sugerowa³oby czêste „wêdrówki genów” miêdzy populacjami, wystêpuj¹cymi
w blisko po³o¿onych sadach.
W celu lepszego zrozumienia struktury populacji V. inaequalis Tenzer i in. [19]
u¿yli markerów mikrosatelitarnych (SSR – simple sequence repeat), jako bardziej
informatywnych znaczników ni¿ w przypadku poprzednio u¿ywanych technik PCR-RFLP
oraz RAPD. Markery SSR, tandemowo wystêpuj¹ce w genomowym DNA kilkunukleotydowe sekwencje (od 1 do 6 nukleotydów na motyw) o zmiennej liczbie powtarzanych motywów przypadaj¹cych na dany marker, s¹ powszechne w genomach
patogenów oraz wysoce zmienne. Z tego powodu znajduj¹ szerokie zastosowanie
w mapowaniu genomowym oraz w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej.
W celu przetestowania u¿ytecznoœci 7 markerów SSR, 3 z powtórzeniami dwunukleotydowymi (TC) oraz 4 z powtórzeniami trzynukleotydowymi (AAC), zastosowano
je w teœcie molekularnym na 11 populacjach V. inaequalis (w sumie 350 izolatów)
pochodz¹cych z ró¿nych miejsc w Europie. Okaza³o siê, ¿e polimorfizm powtórzeñ
(TC) by³ wy¿szy ni¿ (AAC) oraz ¿e tylko nieliczne allele by³y obecne w ka¿dej
populacji, podczas gdy inne allele by³y obecne tylko w niektórych populacjach.
Populacja z Ahrensburga, której izolaty by³y pobierane wy³¹cznie z jab³oni maj¹cych
gen Vf, mia³a najni¿sz¹ zmiennoœæ wewn¹trzpopulacyjn¹, ponadto mia³a tylko nie-
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liczne allele wspólne z pozosta³ymi europejskimi populacjami, co wskazywa³oby na
„w¹skie gard³o” w ewolucji tej populacji, skutkuj¹ce zmniejszon¹ ró¿norodnoœci¹
genetyczn¹ i utrat¹ niektórych alleli. Tenzer i in. [19] wykazuj¹ znaczn¹ przydatnoœæ
i przewagê u¿ycia markerów mikrosatelitarnych w badaniach populacyjnych nad
technikami RAPD i PCR-RFLP. Markery mikrosatelitarne s¹ nie tylko ³atwe do
otrzymania, ale dziêki wysokiemu polimorfizmowi s¹ równie¿ wysoce specyficzne,
a uzyskiwane dziêki nim wyniki s¹ powtarzalne i jednoznaczne.
Próbê scharakteryzowania zmiennoœci genetycznej lokalnie wystêpuj¹cych populacji V. inaequalis podjêli równie¿ Czesi [11]. Z u¿yciem analizy RAPD przebadali
oni 10 izolatów pora¿aj¹cych ró¿ne odmiany jab³oni i odkryli, ¿e jeden z nich (E) mia³
zdolnoœæ do prze³amywania odpornoœci odmian jab³oni posiadaj¹cych gen Vf. Izolat
ten, pochodz¹cy z Brna, zaklasyfikowano do rasy 6, przypuszczalnie szeroko rozpowszechnionej w Czechach.
Z najnowszych doniesieñ Xu i in. [23] wynika, ¿e analizê molekularn¹, w celu
porównania zmiennoœci genetycznej izolatów V. inaequalis pochodz¹cych z dwóch
ró¿nych kontynentów, przeprowadzono tak¿e w Stacji Badawczej East Malling w po³udniowej Anglii. Bazuj¹c na zastosowanych neutralnych markerach molekularnych
AFLP stwierdzono, ¿e populacje pochodz¹ce z Chin ró¿ni³y siê znacznie od populacji
zebranych z kilku sadów Wielkiej Brytanii oraz by³y bardziej od nich jednorodne genetycznie. Autorzy uwa¿ali, ¿e homogennoœæ populacji pochodz¹cych z Chin by³a spowodowana tym, i¿ pochodzi³y one z sadu jednoodmianowego, stosunkowo m³odego,
odizolowanego od innych rejonów uprawy jab³oni. Natomiast na zmiennoœæ populacji
pochodz¹cych z Anglii niew¹tpliwie mia³o wp³yw to, ¿e pochodzi³y one z tego samego
sadu, lecz z ró¿nych odmian jab³oni: ‘Cox’, ‘Worcester’ i ‘Bramley’, które wywiera³y
ró¿n¹ presjê selekcyjn¹ na populacje patogena. Izolaty angielskie, chiñskie oraz indyjskie, jak równie¿ 17 izolatów o zidentyfikowanej przynale¿noœci do ras 6 i 7 poddano
analizie klasterowej, w celu oszacowania stopnia pokrewieñstwa miêdzy nimi. Izolaty
rasy 6 i 7, jako populacje europejskie, by³y najbardziej podobne do siebie, co koreluje
z podobnymi cechami wirulencji obu ras. By³y one tak¿e doœæ blisko spokrewnione
z izolatami pochodz¹cymi z angielskich odmian ‘Cox’ i ‘Bramley’, ale znacz¹co ró¿ne
od populacji indyjskich i chiñskich. Równie¿ inokulacja badanymi izolatami tych
samych odmian jab³oni wykaza³a znaczne ró¿nice w wirulencji. Badania te potwierdzi³y wczeœniejsze spostrze¿enia, ¿e lokalnie wystêpuj¹ce podatne na parcha odmiany
jab³oni mog¹ mieæ dodatkowe geny odpornoœci, które ujawniaj¹ siê i s¹ efektywne
w przypadku pojawienia siê w sadzie obcych izolatów patogena.
W ostatnich latach du¿o uwagi poœwiêcono poszukiwaniu markerów molekularnych zwi¹zanych z konkretnymi genami, odpowiedzialnymi za wirulencjê V. inaequalis b¹dŸ jej brak. Do roku 2007 ¿aden z genów awirulencji V. inaequalis nie zosta³
sklonowany. Klonowanie genów np. z wykorzystaniem mapy genetycznej wymaga
jej konstrukcji na podstawie bardzo du¿ej liczby markerów otaczaj¹cych interesuj¹cy
region; wymaga ponadto konstrukcji biblioteki genomowej pozwalaj¹cej na zlokalizowanie na chromosomie konkretnego regionu w celu zaprojektowania do niego
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specyficznych markerów [4]. W 1999 roku zespo³owi badaczy ze Szwajcarii uda³o siê
zlokalizowaæ w genomie V. inaequalis pozycjê genu AvrVg oraz zmapowaæ kilka
markerów w tym regionie. Ci sami badacze podjêli próbê sklonowania zmapowanego
genu. Ostatecznie wskazano 40 podregionów, które potencjalnie mog¹ zawieraæ geny
awirulencji, koduj¹cych bia³ka o lokalizacji pozakomórkowej, spoœród których 2 wykazywa³y wysok¹ homologiê do klonów cDNA z biblioteki cDNA izolatów V. inaequalis wyizolowanych z liœci jab³oni. Stwarza to podstawy do dalszych badañ nad
ekspresj¹ tych genów w trakcie infekcji [5].
Obecnie, dziêki udoskonalonym programom ochrony jab³oni przed parchem,
opartym na zabiegach zapobiegawczych, naturalne rozprzestrzenianie siê patogena,
prowadz¹ce do zaka¿ania nowych ¿ywicieli i zwiêkszenia jego ró¿norodnoœci, zosta³o mocno ograniczone. Nie oznacza to jednak, ¿e nie pojawi¹ siê nowe mo¿liwoœci
powstawania nowych ras V. inaequalis, które bêd¹ konsekwencj¹ wprowadzania
nowych odmian o wysokiej odpornoœci lub tolerancyjnych na parcha jab³oni.

Podsumowanie
Od wielu lat w nowoczesnych programach hodowli jab³oni odpornoœæ na parcha
jest zagadnieniem priorytetowym. Sprawca choroby, grzyb V. inaequalis, jest umownie klasyfikowany w rasy fizjologiczne, bêd¹ce wskaŸnikami jego wirulencji, zdolne
do pora¿ania coraz to wiêkszego zakresu gatunków i odmian roœlin z rodzaju Malus.
Rasy powstaj¹ na skutek prze³amywania odpornoœci jab³oni, uwarunkowanej przez
g³ówne geny odpornoœci (R). Wzajemne oddzia³ywanie Malus spp.–Venturia inaequalis œciœle zale¿y od obecnoœci konkretnych genów patogena, rozpoznawanych przez
gospodarza, maj¹cego odpowiedni gen R. Uk³ad ten nieustannie ewoluuje. Odporny
genotyp jab³oni wywiera presjê selekcyjn¹ na patogena, który mutuje, staraj¹c siê
unikn¹æ rozpoznania przez gospodarza. Z drugiej strony w podatnym genotypie
jab³oni mog¹ znajdowaæ siê allele bêd¹ce Ÿród³em odpornoœci na chorobê. Oznacza
to, ¿e pewne izolaty grzyba zdolne do wywo³ania parcha na jednej odmianie, nie bêd¹
mia³y tej cechy w stosunku do innej. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze
informacje zwi¹zane z identyfikacj¹ ras fizjologicznych patogena oraz kierunki badañ
nad bioró¿norodnoœci¹ i zmiennoœci¹ populacji V. inaequalis. Podkreœlono tak¿e
celowoœæ poznania procesów zachodz¹cych miêdzy patogenem a jego gospodarzem
na poziomie molekularnym oraz znaczenie badañ ukierunkowanych na identyfikacjê
genów wirulencji patogena. Zwrócono uwagê na celowoœæ podejmowania dzia³añ
w celu zapobiegania pojawianiu siê i rozprzestrzenianiu nowych ras grzyba.
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Virulence and physiological races of Venturia
inaequalis – the causal agent of apple scab
Key words: physiological races, apple scab, Venturia inaequalis, virulence,
avirulence, R-genes, Flor’s theory

Summary
Since many years in novel apple breeding programmes, scab resistance constitutes
important issue. Within populations of Venturia inaequalis, the causal agent of disease, the physiological races indicating virulence of pathogen are distinguished.
A range of hosts among cultivars and species of Malus is constantly increasing, because new races able to overcome apple scab resistance, related to R- genes, are developing. Interactions between Malus spp. and V. inaequalis are strictly dependent on the
presence of specific avirulence fungal genes, which are recognized by complementary
R-genes of the host. This special interplay is under constant evolution. Resistant host
exerts selective pressure on pathogen, leading to its mutations, resulting in avoidance
of recognition by host. On the other hand, in susceptible apple genotype, sources of
scab resistance can be also present. This indicates, that certain isolates of fungus are
able to cause scab only on the particular cultivars, while on the others not, and this
specificity is significant. This paper provides an overview of current knowledge on
identification of pathogen’s physiological races and trends in research on biodiversity
and genetic variability in V. inaequalis populations. The knowledge based on relation
between pathogen and its host at molecular level is still needed and significance of research toward virulence genes identification were also emphasised. Particularly important is constant monitoring and preventing of new pathogen’s races emerging and
spreading.
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Wstêp
Nowoczesna ochrona roœlin opiera siê na za³o¿eniu, ¿e intensywnoœæ metody
chemicznej powinna byæ dostosowana do zagro¿enia upraw ze strony patogenów
i szkodników roœlin. Wiarygodna informacja na temat przewidywanego rozwoju
chorób infekcyjnych roœlin jest szczególnie przydatna w przypadku patogenów
zdolnych do wywo³ania epifitoz policyklicznych i charakteryzuj¹cych siê krótkim
cyklem chorobowym. Do tej grupy zaliczane s¹ miêdzy innymi Plasmopara viticola
– sprawca m¹czniaka rzekomego winoroœli, Phytophthora infestans – sprawca zarazy
ziemniaka, Peronospora destruktor – sprawca m¹czniaka rzekomego cebuli oraz
grzyby rdzawnikowe z rzêdu Urediniales. Wymienione patogeny potrzebuj¹ zaledwie
kilku dni na wytworzenie kolejnej generacji zarodników propagacyjnych. Z uwagi na
niebezpieczeñstwo ponoszenia du¿ych strat w plonie w nastêpstwie rozwoju objawów chorobowych wywo³anych pora¿eniem roœlin przez sprawców tych chorób,
producenci p³odów rolnych czêsto siêgaj¹ po chemiczne œrodki ochrony roœlin
rutynowo. Takie podejœcie skutkuje zwykle podniesieniem kosztów produkcji oraz
zwiêksza zagro¿enie ska¿enia œrodowiska i niebezpieczeñstwo powstawania populacji patogenów odpornych na zastosowane zwi¹zki chemiczne.
Przeciwdzia³anie niekorzystnym zjawiskom wynikaj¹cym ze stosowania œrodków ochrony roœlin bez uwzglêdnienia rzeczywistych potrzeb bêdzie mo¿liwe po
opracowaniu oraz upowszechnieniu wœród rolników wiarygodnych modeli matematycznych opisuj¹cych zwi¹zki miêdzy rozwojem patogenów i warunkami œrodo-
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wiska. Badania naukowe poœwiêcone opracowaniu tych relacji prowadzone s¹ od lat
dwudziestych ubieg³ego stulecia. Szczególnym zainteresowaniem œwiata nauki ciesz¹ siê, obok P. infestans, grzyby rdzawnikowe, wœród których licznym eksperymentom ukierunkowanym na opracowanie wp³ywu warunków œrodowiskowych na rozwój objawów chorobowych poddano sprawcê rdzy brunatnej pszenicy grzyb P. recongita f. sp. tritici. W badaniach poœwiêconych zagadnieniom prognozowania rdzy
brunatnej pszenicy dominuj¹ dwa sposoby matematycznego opisu relacji wystêpuj¹cych miêdzy patogenem i œrodowiskiem. Pierwszy oparty jest na funkcji regresji
wielokrotnej opracowanej na podstawie danych zgromadzonych w warunkach polowych, a drugi na podejœciu systemowym.

Modele oparte na funkcji regresji
Przyk³adem zastosowania funkcji regresji do matematycznego opracowania
wp³ywu œrodowiska na rozwój objawów chorobowych wywo³anych pora¿eniem
pszenicy przez P. recondita s¹ miêdzy innymi wyniki badañ Eversmeyera i Burleigha
[4]. W eksperymentach obejmuj¹cych 24 lokalizacje z pszenic¹ ozim¹ i 16 lokalizacji
z jar¹ wymienieni autorzy uwzglêdnili zarejestrowane w okresie siedmiu dni poprzedzaj¹cych postawienie prognozy, nastêpuj¹ce parametry biologiczne i meteorologiczne: liczbê odnotowanych za pomoc¹ pu³apek ss¹cych zarodników propagacyjnych,
œrednie arytmetyczne zarejestrowanych w tym okresie temperatur minimalnych
i maksymalnych, godziny zwil¿enia liœci, dni z opadami, oraz odnotowany w dniu
stawiania prognozy poziom pora¿enia. Analiza danych z pojedynczych lokalizacji
wykaza³a ma³¹ przydatnoœæ zastosowanych parametrów w prognozowaniu nasilenia
pora¿enia pszenicy. Natomiast wykorzystanie danych ze wszystkich lokalizacji jednoczeœnie pozwoli³o na wyjaœnienie 70% zmiennoœci pora¿enia. Nasilenie objawów
chorobowych na pszenicy ozimej najprecyzyjniej prognozowano za pomoc¹ funkcji,
w której jako zmienne niezale¿ne zastosowano: poziom pora¿enia, temperaturê
minimaln¹ oraz liczbê godzin zwil¿enia liœci lub liczbê dni z opadami. Natomiast
w przypadku pszenicy jarej wykazano mo¿liwoœæ zast¹pienia w proponowanej funkcji poziomu pora¿enia, tygodniow¹ lub zakumulowan¹ liczb¹ zarodników. Wiarygodnoœæ opracowanych modeli matematycznych zale¿a³a jednak¿e od wyst¹pienia
objawów chorobowych. Prognozy sprawdza³y siê tylko, gdy w dniu ich stawiania
wystêpowa³y na pszenicy objawy chorobowe. W przeciwnym wypadku zaproponowane funkcje nie by³y wiarygodne.
Regresja krokowa znalaz³a zastosowanie równie¿ w badaniach Burleigha, Eversmeyera i Roelfsa [3] nad wp³ywem œrodowiska na pora¿enie pszenicy ozimej i jarej
przez P. recondita. Obliczenia prowadzono z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych parametrów: liczby zarodników propagacyjnych odnotowanych w okresie siedmiu dni
poprzedzaj¹cych dzieñ stawiania prognozy, œredniej minimalnej i maksymalnej temperatury w okresie siedmiu dni poprzedzaj¹cych dzieñ stawiania prognozy, funkcji

Matematyczne modelowanie zagro¿enia roœlin …

71

wzrostu patogena, wg Dirksa, fazy rozwojowej roœliny, œredniej liczby godzin zwil¿enia liœci, liczby dni z deszczem ³0,25 mm, tempa rozwoju objawów chorobowych
od dnia wyst¹pienia pierwszych objawów chorobowych do dnia stawiania prognozy,
tempa wzrostu skumulowanej liczby zarodników, od dnia odnotowania pierwszego
zarodnika do dnia stawiania prognozy oraz wartoœci funkcji infekcji bêd¹cej sum¹ dni
uznanych jako sprzyjaj¹ce infekcji od daty wyst¹pienia pierwszych objawów chorobowych do dnia stawiania prognozy. Na podstawie analizy statystycznej autorzy
wykazali, ¿e nasilenie objawów chorobowych zale¿a³o w du¿ym stopniu od wartoœci
nastêpuj¹cych parametrów: poziomu pora¿enia szacowanego w dniu stawiania prognozy, fazy rozwojowej roœliny, œredniej liczby godzin zwil¿enia liœci, liczby dni
z opadami oraz wartoœci funkcji wzrostu i infekcji patogena. Wymienione parametry
w³¹czono jako zmienne niezale¿ne do funkcji prognozuj¹cych nasilenie pora¿enia
pszenicy. Niestety zaproponowane przez autorów publikacji opracowanie matematyczne wyjaœnia³o zaledwie 67–71% wariancji nasilenia objawów chorobowych.
Prognozê rdzy brunatnej pszenicy na podstawie analizy warunków œrodowiskowych zaprezentowali równie¿ Moschini i Perez [6]. W swoich badaniach uwzglêdnili
nastêpuj¹ce parametry: czêstotliwoœæ opadów, sumê opadów, liczbê dni z opadami,
œredni¹ dzienn¹ wzglêdn¹ wilgotnoœæ powietrza powy¿ej 70%, temperaturê minimaln¹, sumê temperatur efektywnych powy¿ej 11°C przy wilgotnoœci wzglêdnej
powy¿ej 50%, sumê temperatur efektywnych powy¿ej 12°C, przy wilgotnoœci
wzglêdnej powy¿ej 49% oraz wskaŸnik odpornoœci, szacowany na podstawie ilorazu
liczby odmian odpornych na rdzê brunatn¹ do ca³kowitej liczby odmian wysianych
w danym roku. Dodatkowym czynnikiem uwzglêdnionym w badaniach by³ termin
siewu pszenicy. Najlepszym dopasowaniem danych empirycznych do wyników
modelu w przypadku terminu siewu okreœlonego w badaniach jako wczeœniejszy,
okaza³a siê funkcja prognozuj¹ca poziom pora¿enia na podstawie sumy temperatur
efektywnych powy¿ej 12°C przy wilgotnoœci wzglêdnej powy¿ej 49% oraz œredniej
dziennej wzglêdnej wilgotnoœci powietrza powy¿ej 70% i wskaŸnika odpornoœci.
Wyjaœniona za pomoc¹ tego modelu wariancja wynosi³a 88%. Natomiast wspó³czynniki determinacji charakteryzuj¹ce dopasowanie wyników zaproponowanych funkcji
do empirycznych wartoœci pora¿enia pszenicy sianej w terminie póŸniejszym waha³y
siê miêdzy 39 a 75%. Najwiêksz¹ wartoœæ wspó³czynnika determinacji uzyskano
w przypadku wprowadzenia do równania wskaŸnika odpornoœci i sumy temperatur
efektywnych powy¿ej 11°C przy wilgotnoœci wzglêdnej powy¿ej 50%.
Przyk³ady zastosowania funkcji regresji do prognozowania rozwoju objawów
chorobowych wywo³anych pora¿eniem roœlin przez patogeny znajdujemy przede
wszystkim w publikacjach z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia. Du¿a liczba zmiennych zastosowanych w tych opracowaniach sk³ania do
stwierdzenia, ¿e analiza danych rejestrowanych w warunkach polowych nie sprzyja
opracowaniu wiarygodnego modelu wy³¹cznie na podstawie parametrów meteorologicznych. Natomiast uzupe³nienie modelu o parametry biologiczne poprawia jego
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wiarygodnoœæ, ale z uwagi na pracoch³onnoœæ procesu gromadzenia tego rodzaju
danych stanowiæ mo¿e powa¿n¹ przeszkodê na etapie wprowadzania do praktyki
opracowanych w ten sposób modeli prognostycznych. Najwa¿niejszym jednak zastrze¿eniem w stosunku do rozwi¹zania problemu prognozowania rozwoju chorób
roœlin opartego na funkcji regresji opracowanej na podstawie doœwiadczeñ prowadzonych w warunkach polowych, jest bark mo¿liwoœci ekstrapolacji wyników przeprowadzonych eksperymentów poza warunki uwzglêdnione w trakcie prowadzenia
badañ.

Modele oparte na podejœciu systemowym
Jako antidotum na ograniczenia metody regresji Analytis [1] proponuje podejœcie
systemowe, rozumiane jako analiza struktury i zachowania zdefiniowanego przez
twórcê fragmentu rzeczywistoœci, która prowadzi do przedstawienia w uproszczonej
formie badanego zjawiska za pomoc¹ modelu, czyli równania matematycznego.
Podstawowym sposobem gromadzenia danych w badaniach z zastosowaniem podejœcia systemowego jest analiza wyników doœwiadczeñ prowadzonych w warunkach
kontrolowanych w komorach klimatycznych. Aparatura ta pozwala na uwzglêdnienie
w badaniach szerszego ni¿ w doœwiadczeniach polowych, zakresu analizowanych
parametrów i daje mo¿liwoœæ prowadzenia eksperymentów w ci¹gu ca³ego roku.
Zwolennikami podejœcia systemowego s¹ miêdzy innymi Rossi i in. [8], twórcy
modelu prognozuj¹cego termin wyst¹pienia pierwszych objawów rdzy brunatnej
pszenicy. Zaprezentowany model symuluje cykl infekcyjny zarodników propagacyjnych patogenu. Liczba infekcji jest szacowana na podstawie liczby zarodników na
powierzchni liœci i wydajnoœci infekcji. Wydajnoœæ infekcji zdefiniowano jako iloczyn wskaŸników kie³kowania zarodników i penetracji, które obliczano za pomoc¹
funkcji temperatury i zwil¿enia liœci, opracowanych na podstawie danych literaturowych. Liczbê urediniów wytworzonych na liœciach w nastêpstwie infekcji zdefiniowano jako iloczyn wskaŸników: infekcji, erupcji urediniów oraz nieudanych penetracji. WskaŸnik erupcji obliczono na podstawie danych opublikowanych przez
Shanera i Hessa [10], a wskaŸnik nieudanych penetracji przedstawiono jako funkcjê
fizjologicznie obumar³ej powierzchni liœci. Natomiast fizjologicznie obumar³a powierzchnia liœci by³a szacowana na podstawie wyników wczeœniejszych badañ opisuj¹cych zale¿noœæ tej wartoœci od indeksu powierzchni liœci. Opracowany model prawid³owo prognozowa³ dzieñ pierwotnej infekcji. Zgodnoœæ miêdzy wyst¹pieniem objawów chorobowych a wskazaniami modelu stwierdzono w 93% badanych przypadków.
Oprócz modelu do wyznaczania terminu wyst¹pienia pierwotnych objawów
chorobowych na pszenicy ozimej, badacze z W³och opracowali, na podstawie danych
literaturowych, model symuluj¹cy dalszy rozwój objawów chorobowych na pszenicy
pora¿onej przez P. recondita [9]. Zaproponowany model wyznacza poziom pora¿enia
pszenicy na podstawie dziennego wzrostu pora¿enia i odpornoœci odmiany. Dzienny
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wzrost pora¿enia jest szacowany na podstawie pora¿onej powierzchni liœci, wskaŸnika infekcji, powierzchni podatnej na infekcjê oraz wskaŸnika nieudanych infekcji
latentnych. WskaŸnik infekcji jest obliczany z zastosowaniem funkcji temperatury
i d³ugoœci okresu zwil¿enia liœci. Powierzchnia podatna na infekcjê obliczana jest na
podstawie ilorazu ró¿nicy zielonej powierzchni liœcia i powierzchni nie podatnej na
zaka¿enie oraz maksymalnej powierzchni liœcia, obliczanych za pomoc¹ odpowiednich submodeli. Potrzebê zastosowania wskaŸnika nieudanych infekcji latentnych
autorzy modelu t³umacz¹ tym, ¿e nie wszystkie infekcje latentne zakoñcz¹ siê
sukcesem w postaci urediniów. Za³o¿ono, ¿e je¿eli zielona powierzchnia liœcia
obliczona dla danego dnia jest wiêksza lub równa tej powierzchni dla dnia poprzedniego, to wskaŸnik równa siê 1, a gdy jest mniejsza to wskaŸnik jest ilorazem
powierzchni z tego dnia i powierzchni z dnia poprzedniego. Odpornoœæ odmiany
zosta³a okreœlona jako wartoœæ zawsze mniejsza od 1. Niestety autorzy nie podali jak
ta wartoœæ jest szacowana. Model wymaga okreœlenia daty wyst¹pienia pierwszych
objawów chorobowych i stopnia pora¿enia pszenicy w dniu ich odnotowania. Walidacja opracowanego modelu wykaza³a 80% zgodnoœæ miêdzy prognoz¹ i rzeczywistym pora¿eniem liœcia flagowego na 5 odmianach w 3 miejscowoœciach.
Kolejnym przyk³adem podejœcia systemowego w dziedzinie prognozowania rozwoju epifitoz, s¹ opracowane przez zespó³ niemiecko-w³oski modele PUCREC
i PUCTRI [7]. Pierwszy prognozuje termin wyst¹pienia i dalszy rozwój objawów
chorobowych rdzy brunatnej ¿yta, a drugi dotyczy rdzy brunatnej pszenicy. Prognoza
wyst¹pienia i rozwoju objawów chorobowych opiera siê na opracowanych w formie
funkcji regresji logistycznej zale¿noœci miêdzy liczb¹ pora¿onych liœci i presj¹ infekcyjn¹. Natomiast wartoœæ presji infekcyjnej jest wyznaczana na podstawie opracowanej
w warunkach kontrolowanych zale¿noœci miêdzy efektywnoœci¹ infekcji oraz temperatur¹ powietrza i d³ugoœci¹ okresu zwil¿enia liœci. Oba modele prognozuj¹ rozwój
objawów chorobowych na czterech górnych liœciach. Przeprowadzona, na podstawie
danych z lat 2001–2005, ocena wiarygodnoœci zaproponowanych modeli wykaza³a
odpowiednio 74–86% oraz 71–82% zbie¿noœci wskazañ modelu PUCREC i PUCTRI
z rzeczywistym pora¿eniem liœci ¿yta i pszenicy. Pomyœlna walidacja obu modeli
umo¿liwi³a ich przekazanie do praktyki rolniczej jako elementów sk³adowych niemieckiego Systemu Informacyjnego dla Potrzeb Integrowanej Produkcji Roœlin.
Zalety aplikacji komputerowej wspomagaj¹cej podejmowanie decyzji w ochronie pszenicy dostrze¿ono równie¿ w Wielkiej Brytanii. Opracowany tam Decission
Suport System for Arable Crops prognozuje termin wyst¹pienia i dalszy rozwój
objawów chorobowych wywo³anych pora¿eniem pszenicy przez nastêpuj¹ce patogeny: Septoria tritici, Puccinia striiformis, Erysiphe graminis i Puccinia recondita.
Zaproponowany algorytm obliczania poziomu pora¿enia pszenicy sprowadza siê do
oszacowania liczby efektywnych infekcji, która jest wynikiem iloczynu nastêpuj¹cych parametrów: d³ugoœci liœcia, szerokoœci liœcia oraz wyników funkcji uwzglêdniaj¹cych wp³yw nastêpuj¹cych parametrów na proces infekcji: odpornoœæ odmiany,
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temperatura, opady, si³a wiatru, wilgotnoœæ wzglêdna powietrza, wiek liœcia, nawo¿enie azotowe i poziom oraz transfer inokulum. Walidacja systemu wykaza³a du¿¹
zbie¿noœæ rozwoju objawów chorobowych z wynikami symulacji komputerowej.
Niestety szczegó³owe dane prezentuj¹ce wiarygodnoœæ modelu rdzy brunatnej pszenicy nie zosta³y zaprezentowane w dostêpnych publikacjach.

Podsumowanie
Przedstawiony przegl¹d wyników badañ w dziedzinie modelowania rozwoju
objawów chorobowych wywo³anych pora¿eniem roœlin przez grzyby z gatunku
P. recondita wskazuje na przewagê modeli prognostycznych opartych na podejœciu
systemowym nad metodami opracowanymi w formie równania regresji na podstawie
eksperymentów przeprowadzonych wy³¹cznie w warunkach polowych. Podstawow¹
zalet¹ podejœcia systemowego jest mo¿liwoœæ wiarygodnego prognozowania rozwoju
epidemii bez potrzeby prowadzenia czasoch³onnych obserwacji polowych, co nie
pozostaje bez wp³ywu na proces wprowadzenia modelu do praktyki rolniczej. Potwierdzeniem powy¿szej tezy s¹ badania Jorgensen i in. [5], którzy na przyk³adzie
systemu Crop Protection Online wykazali, ¿e koniecznoœæ prowadzenia, przez u¿ytkowników systemu, obserwacji polowych stanowi podstawow¹ przeszkodê na drodze
jego upowszechnienia. Implementacji modelu sprzyjaj¹ natomiast rozwi¹zania warunkowane zmiennymi, których wartoœci s¹ okreœlane za pomoc¹ specjalistycznej
aparatury i wprowadzane do systemu automatycznie. Realizacjê tak zdefiniowanego
celu umo¿liwia podejœcie systemowe. Uzyskane t¹ drog¹ modele charakteryzuj¹ce
relacje patogenu z parametrami meteorologicznymi gwarantuj¹ wiêksz¹ wiarygodnoœæ ni¿ opracowane w formie funkcji regresji wyniki doœwiadczeñ polowych.
Doœwiadczenia polowe znajduj¹ wprawdzie zastosowanie przy realizacji podejœcia
systemowego, ale g³ównie na etapie oceny wiarygodnoœci opracowanych modeli.
Natomiast matematyczny opis wp³ywu badanych parametrów na rozwój patogenu
jest przede wszystkim wynikiem eksperymentów prowadzonych w warunkach kontrolowanych. Konieczne s¹ zatem komory klimatyczne umo¿liwiaj¹ce realizacje
badañ w odpowiednim zakresie parametrów meteorologicznych. Chocia¿ zakup
komór klimatycznych stanowi powa¿ne wyzwanie dla placówek naukowych w Polsce nale¿y podkreœliæ, ¿e zyski wynikaj¹ce z upowszechnienia modeli prognostycznych wielokrotnie przewy¿szaj¹ koszty poniesione na badania w warunkach kontrolowanych. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y podj¹æ wysi³ki zmierzaj¹ce do wyposa¿enia polskich placówek naukowych w aparaturê umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie badañ
ukierunkowanych na opracowanie rodzimych modeli prognostycznych. Pozwoli to
na zmniejszenie dystansu pomiêdzy Polsk¹ i krajami przoduj¹cymi w œwiecie pod
wzglêdem wykorzystania modeli matematycznych do celów ochrony roœlin, a powszechny dostêp do aktualnej informacji na temat zagro¿enia upraw ze strony
agrofagów szacowany za pomoc¹ modeli prognostycznych zwiêkszy z pewnoœci¹
konkurencyjnoœæ polskich rolników na arenie miêdzynarodowej.
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Summary
The knowledge of dependences between environmental conditions and development of plants and pathogens insures effective protection with consideration of agricultural production profitability and of the environmen protection requirements. Several
attempts to achieve this goal have been made so far. In the 1960-ies and 1970-ies dominated method used in studies on epiphytoses was regression analysis. The most important reservation in relation to the use of this method for the solution of predicting the
plant disease development is the impossibility to extrapolate the obtained results beyond
the conditions taken into consideration during experimental studies. In order to eliminate this disadvantage of regression method the system approach has been introduced
in research on epidemiology of plant diseases.
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Wstêp
Wirusy znane s¹ jako patogeny roœlin od ponad stu lat. Wirusowe choroby buraka
i zbó¿ powoduj¹ olbrzymie szkody w uprawach tych roœlin i znacz¹co obni¿aj¹ ich
plony. Jeszcze wiêksze s¹ szkody powodowane przez choroby wirusowe w uprawach
ziemniaka ze wzglêdu na to, ¿e wirusy ³atwiej i w wiêkszym stopniu przenoszone s¹
na nastêpuj¹ce po sobie w czasie „pokolenia” w toku wegetatywnego rozmna¿ania
roœlin ni¿ w toku rozmna¿ania z nasion. To samo odnosi siê do licznych wegetatywnie
rozmna¿anych drzew i krzewów owocowych oraz roœlin ozdobnych. Wa¿n¹ przyczyn¹ wysokiej szkodliwoœci chorób wirusowych w stosunku do upraw ogrodniczych,
równie¿ roœlin rozmna¿anych z nasion, jest du¿e z regu³y zagêszczenie tych roœlin
oraz ograniczone powierzchnie ich upraw. Wszystko to stwarza bardzo korzystne
warunki dla szerzenia siê wirusów. Ponadto, wysokie nak³ady ponoszone na jednostkê powierzchni uprawy przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e bardziej dotkliwe s¹ finansowe
straty ponoszone w wyniku wystêpowania chorób i szkodników roœlin, w tym chorób
wirusowych. Czynniki te zdecydowa³y o tym, ¿e rolnicy i ogrodnicy od dawna ju¿
doceniaj¹ znaczenie wirusowych chorób roœlin, a specjaliœci naukowcy od dawna
prowadz¹ badania nad wirusami patogenicznymi dla roœlin uprawnych.
W lasach sytuacja jest, czy mo¿e przez d³ugi czas by³a, zupe³nie odmienna. Las
jest, czy by³ nie tak dawno, naturalnym ekosystemem. Zbiorowisko takie charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ dziêki obecnoœci licznych i zró¿nicowanych
gatunków roœlin tworz¹cych poszczególne piêtra lasu. Nie jest to monokultura,
w której ka¿da roœlina jest odpowiednim ¿ywicielem wirusa, który w ten czy inny
sposób dosta³ siê na dany obszar. Roœliny rosn¹ce w takim zbiorowisku z regu³y
wystêpuj¹ na tym konkretnym terenie od dawna, s¹ dobrze przystosowane do panuj¹cych tam warunków œrodowiskowych i, dziêki temu, s¹ mniej podatne na wszelkie
infekcje, w tym i na infekcje przez wirusy. Wreszcie, lasy rosn¹ z regu³y na obszarach
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znacznie wiêkszych ni¿ roœliny uprawne, co zapewne utrudnia zauwa¿enie objawów
chorób wirusowych. Trudniej jest te¿ z pewnoœci¹ zauwa¿yæ charakterystyczne
objawy pora¿enia przez wirusy na liœciach wysokich drzew. Te i inne czynniki
sprawi³y, ¿e leœnicy znacznie póŸniej ni¿ rolnicy i ogrodnicy zaczêli zauwa¿aæ
choroby wirusowe i zaczêli siê nimi zajmowaæ.
Z wielu ró¿nych przyczyn znacznie zwiêkszy³a siê ingerencja cz³owieka na
obszarach leœnych. Wyeksploatowane, czy zniszczone przez zanieczyszczenia powietrza i wody naturalne lasy coraz czêœciej zastêpuje siê celowo zaplanowanymi
nasadzeniami. Czêsto s¹ to nasadzenia jednogatunkowe, nie zawsze drzew, dla
których dany teren jest naturalnym siedliskiem. „Powa¿ne epidemie, zgodnie z nasz¹
najlepsz¹ wiedz¹, nastêpowa³y zawsze po jakichœ okreœlonych dzia³aniach ludzkich.
Epidemie s¹ w wiêkszoœci wywo³ywane przez cz³owieka” – to opinia znanych
i cenionych na œwiecie specjalistów w zakresie epidemiologii chorób roœlin [99].
W ostatnim dwudziestoleciu XX wieku obserwowano znaczne rozszerzenie siê wystêpowania chorób drzew leœnych, prowadz¹ce do masowego, choæ powolnego
zamierania dêbów [71] oraz innych drzew, na przyk³ad buków, brzóz, jesionów,
wi¹zów, robinii i topól [62]. Choæ przyczyny tego zjawiska s¹ z pewnoœci¹ ró¿norodne i liczne, jednak zaczêto tu dostrzegaæ równie¿ istotn¹ rolê wirusów [62, 63].
Po¿yteczne wiêc wydaje siê dokonanie przegl¹du osi¹gniêæ wirusologów na polu
rozpoznawania wirusów jako ewentualnych patogenów drzew i krzewów leœnych.

Dobrze znane wirusy
stanowi¹ce potencjalne zagro¿enie dla roœlinnoœci leœnej
Od dawna by³o przyjête, ¿e nazwy wirusów tworzy siê uwzglêdniaj¹c w nich nazwê
roœliny, z której wirus zosta³ pierwotnie uzyskany oraz podstawowy typ wywo³ywanych
objawów. Wydaje siê wiêc, ¿e wszystkie wirusy, w nazwach których wystêpuj¹ nazwy
roœlin zbiorowisk leœnych mog¹ byæ uznane za potencjalne patogeny tych roœlin.
Uznane przez Miêdzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów gatunki wirusów [20,
46] zawieraj¹ce w swoich nazwach nazwy roœlin leœnych zebrano w tabeli 1.
W tabeli 1 uwzglêdniono wirusy drzew i krzewów nie czêsto wystêpuj¹cych
w sk³adzie roœlinnoœci leœnej. Roœliny te, lub roœliny innych gatunków, ale z tego
samego rodzaju mog¹ jednak zdarzaæ siê w lasach. Przyk³adem mo¿e byæ borówka
wysoka (Vaccinium corymbosum). Kilka wirusów borówki wysokiej uwzglêdniono
w tabeli 1. W poszyciu leœnym czêsto natomiast mo¿na spotkaæ inne gatunki – np.
Vaccinium myrtillus – które mog¹ byæ infekowane przez te same wirusy. Informacje
zebrane w tabeli 1 tylko pozornie maj¹ wy³¹cznie teoretyczne znaczenie. W wielu
przypadkach mog¹ one u³atwiæ identyfikacjê wirusa, którego obecnoœæ podejrzewamy
ze wzglêdu na wskazuj¹ce na to objawy. Wiedza o tym, jakie wirusy wchodz¹ w grê,
mo¿e pomóc w wyborze metod identyfikacji. I rzeczywiœcie, niektóre z wirusów
przedstawionych w tabeli 1 zosta³y zidentyfikowane w roœlinach, które wskazane s¹
jako ich ¿ywiciele, co zostanie szczegó³owo omówione w kolejnej czêœci tego tekstu.
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Tabela 1. Gatunki wirusów, których nazwy sugeruj¹, ¿e mog¹ one byæ patogeniczne dla roœlin
leœnych
Angielska
nazwa wirusa

Polska
nazwa wirusa

Rodzaj

Rodzina

Roœlina
¿ywicielska

Blueberry red ringspot vi- Wirus czerwonej pierrus
œcieniowej plamistoœci
borówki wysokiej

Soymovirus

Caulimoviridae

Vaccinium spp.

Rubus yellow net virus

wirus ¿ó³kniêcia nerwów
je¿yny

Badnavirus

Caulimoviridae

Rubus spp.

Spiraea yellow leaf spot
virus

wirus ¿ó³tej plamistoœci
liœci tawu³y

Badnavirus

Caulimoviridae

Spiraea spp.

Euonymus fasciation virus1

wirus fascjacji trzmieliny

XXXXXX2

Rhabdoviridae

Euonymus spp.

Ivy vein clearing virus

wirus przejaœnienia
nerwów bluszczu

XXXXXX

Rhabdoviridae

Cissus spp. i
pokrewne

Raspberry vein chlorosis wirus chlorozy nerwów
virus
maliny

XXXXXX

Rhabdoviridae

Rubus spp.

Sambucus vein clearing
virus

wirus przejaœnienia
nerwów bzu czarnego

XXXXXX

Rhabdoviridae

Sambucus
nigra

Rubus Chinese
seed-borne virus

odnasienny chiñski wirus Sadwavirus
je¿yny

XXXXXXX

Rubus spp.

Apple latent spherical vi- utajony kulisty wirus
rus
jab³oni

Cheravirus

XXXXXXX

Malus spp.

Cherry rasp leaf virus

Cheravirus

XXXXXXX

Prunus spp.

Apricot latent ringspot vi- utajony wirus pierœcieNepovirus
rus
niowej plamistoœci moreli

Comoviridae

Prunus spp.

Raspberry ringspot virus wirus pierœcieniowej
plamistoœci maliny

Nepovirus

Comoviridae

Rubus spp.

Mulberry ringspot virus

wirus pierœcieniowej
plamistoœci morwy

Nepovirus

Comoviridae

Morus spp.

Blackcurrent reversion
associated virus

wirus rewersji porzeczki
czarnej

Nepovirus

Comoviridae

Ribes spp.

Blueberry leaf mottle virus

wirus pstroœci liœci
borówki wysokiej

Nepovirus

Comoviridae

Vaccinium spp.

Cherry leaf roll virus

wirus liœciozwoju
czereœni

Nepovirus

Comoviridae

Prunus spp.

Nepovirus

Comoviridae

Prunus spp.

Peach rosette mosaic vi- wirus mozaikowatej roze- Nepovirus
towatoœci brzoskwini
rus

Comoviridae

Prunus spp.

Plum pox virus

wirus ospowatoœci œliwy

Potyvirus

Potyviridae

Prunus spp.

Poplar decline virus

wirus zamierania topoli

Potyvirus

Potyviridae

Populus spp.

Blueberry shoestring virus

wirus nitkowatoœci borówki wysokiej

Sobemovirus

XXXXXX

Vaccinium spp.

Pear latent virus

utajony wirus gruszy

Tombusvirus

Tombusviridae

Pyrus spp.

Elm mottle virus

wirus pstroœci wi¹zu

Ilarvirus

Bromoviridae

Ulmus spp.

Tular apple mosaic virus wirus Tulare mozaiki
jab³oni

Ilarvirus

Bromoviridae

Malus spp.

Apple mosaic virus

Ilarvirus

Bromoviridae

Malus spp.

wirus szorstkoœci liœci
czereœni

Myrobalan latent ringspot utajony wirus pierœcievirus
niowej plamistoœci
mirabelki

wirus mozaiki jab³oni
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Angielska
nazwa wirusa

Polska
nazwa wirusa

Rodzaj

Rodzina

Roœlina
¿ywicielska

Blueberry shock virus

wirus szoku borówki
wysokiej

Ilarvirus

Bromoviridae

Vaccicium spp.

Prunus necrotic ringspot
virus

wirus nekrotycznej
pierœcieniowej
plamistoœci wiœni

Ilarvirus

Bromoviridae

Prunus spp.

Prune dwarf virus

wirus kar³owatoœci œliwy

Ilarvirus

Bromoviridae

Prunus spp.

American plum line pattern virus

amerykañski wirus
wstêgowej mozaiki œliwy

Ilarvirus

Bromoviridae

Prunus spp.

Lilac ring mottle virus

wirus pierœcieniowej
pstroœci lilaka

Ilarvirus

Bromoviridae

Syringa spp.

Raspberry bushy dwarf
virus

wirus krzaczastej
kar³owatoœci maliny

Idaeovirus

XXXXXXX

Rubus spp.

Little cherry virus

wirus drobnienia czereœni Ampelovirus

Closteroviridae

Prunus spp.

Plum bark necrosis and
stem pitting virus

wirus nekrozy kory i jam- Ampelovirus
kowatoœci pnia œliwy

Closteroviridae

Prunus spp.

Cherry mottle leaf virus

wirus pstroœci liœci
czereœni

Trichovirus

Flexiviridae

Prunus spp.

Apple stem grooving virus

wirus ¿³obkowatoœci pnia Capillovirus
jab³oni

Flexiviridae

Malus spp.

Cherry virus A

wirus A czereœni

Capillovirus

Flexiviridae

Prunus spp.

Lilac chlorotic leafspot vi- wirus chlorotycznej plarus
mistoœci liœci lilaka

Capillovirus

Flexiviridae

Syringa spp.

Apple chlorotic leaf spot
virus

wirus chlorotycznej plamistoœci liœci jab³oni

Trichovirus

Flexiviridae

Malus spp.

Blueberry scorch virus

wirus oparzeliny borówki Carlavirus
wysokiej

Flexiviridae

Vaccinium spp.

Elderberry symptomless
virus

bezobjawowy wirus bzu
czarnego

Flexiviridae

Sambucus spp.

Carlavirus

Honeysuckle latent virus utajony wirus wiciokrzewu Carlavirus

Flexiviridae

Lonicera spp.

Lilac mottle virus

wirus pstroœci lilaka

Carlavirus

Flexiviridae

Syringa spp.

Mulberry latent virus

utajony wirus morwy

Carlavirus

Flexiviridae

Morus spp.

Poplar mosaic virus

wirus mozaiki topoli

Carlavirus

Flexiviridae

Populus spp.

Euonymus mosaic virus

wirus mozaiki trzmieliny

Carlavirus

Flexiviridae

Euonymus spp.

Lilac ringspot virus

wirus pierœcieniowej
plamistoœci lilaka

Carlavirus

Flexiviridae

Syringa spp.

Prunus virus S

wirus S Prunus

Carlavirus

Flexiviridae

Prunus spp.

Rhododendron necrotic
ringspot virus

wirus nekrotycznej pierœcieniowej plamistoœci
rododendrona

Potexvirus

Flexiviridae

Rhododendron
spp.

Apple stem pitting virus

wirus jamkowatoœci pnia
jab³oni

Foveavirus

Flexiviridae

Malus spp.

Cherry green ring mottle
virus

wirus zielonej
pierœcieniowej pstroœci
czereœni

Foveavirus

Flexiviridae

Prunus spp.

1

– Jeœli angielska nazwa wirusa nie jest napisana kursyw¹, oznacza to, ¿e nie jest to gatunek
definitywnie uznany przez ICTV.
– znak XXXXXXXXX oznacza, ¿e albo gatunek wirusa nie zosta³ zaliczony do konkretnego
rodzaju, albo rodzaj nie jest zaliczany do jakiejkolwiek rodziny.
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Wirusy rzeczywiœcie zidentyfikowane
w drzewach i krzewach leœnych
W latach 80. XX wieku w Niemczech, zw³aszcza w Nadrenii-Westfalii i Schleswig-Holstein obserwowano znaczny wzrost liczby drzew buka wykazuj¹cych objawy
choroby, któr¹ okreœla siê jako powolne zamieranie buka (ang. beech decline).
Objawy to chlorotyczna pstroœæ lub mozaika liœci, drobnienie i zniekszta³cenia liœci
i podwijanie siê do wnêtrza korony m³odszych ga³êzi. Chore drzewa marniej¹ i powoli
zamieraj¹ [98]. Wirusy izolowano równie¿ z drzew buka wykazuj¹cych objawy
w posatci chlorotycznych plamistoœci liœci, plamistoœci pierœcieniowych, pstroœci,
wzorów liniowych i zniekszta³ceñ blaszek [31].
Podobne problemy spotykano u dêbów, brzóz, jesionów, wi¹zów, robinii i topól
[14, 62]. Objawy u dêbów to deformacje liœci, a tak¿e chlorotyczne plamki, pstroœæ
i mozaika na liœciach. U brzóz obserwowano przejaœnienia (odbarwienia) liœci,
plamistoœci pierœcieniowe i wzory liniowe, pstroœæ i plamistoœci liœci oraz otaœmienia
nerwów, skracanie i zamieranie pêdów. Liœcie czêsto by³y drobniejsze, przyrosty
mniejsze, a drzewa powoli s³ab³y i zamiera³y. U jesionów stwierdzano chlorotyczn¹
plamistoœæ, pierœcienie, wzory liniowe, mozaiki i pstroœci liœci, os³abienie wzrostu,
zamieranie drobniejszych pêdów i ga³êzi. Najczêstszymi objawami obserwowanymi
u wi¹zów by³y pstroœæ, pierœcieniowa plamistoœæ, wzory liniowe oraz tzw. wzory
liœcia dêbu. U robinii wystêpowa³a chlorotyczna plamistoœæ, pierœcieniowa plamistoœæ i mozaika liœci. Na liœciach topól obserwowano charakterystyczn¹ gwiaŸdzist¹
plamistoœæ oraz pstroœæ i mozaiki liœci. Objawy takie nie zawsze ³atwo jest zauwa¿yæ,
bo wystêpuj¹ tylko na niektórych pêdach i liœciach, a ponadto objawy na liœciach s¹
przemijaj¹ce, to znaczy widaæ je tylko przez parê tygodni w ci¹gu roku.
Opisane tu objawy przypominaj¹ typowe objawy wirusowych chorób ró¿nych
roœlin. Sk³oni³o to licznych badaczy do prób izolowania wirusów z liœci, a nawet
i z korzeni ró¿nych drzew i krzewów leœnych.
W tabeli 2 zebrano informacje o wirusach rzeczywiœcie zidentyfikowanych,
z regu³y do gatunku, ale przynajmniej do rodzaju. Pominiêto tu ca³kowicie wirusy
pospolicie wystêpuj¹ce na jab³oniach (Malus spp.), gruszach (Pyrus spp.) i pestkowych drzewach owocowych (Prunus spp.), a tak¿e na krzewach z rodzajów Rubus
(malina, je¿yna), czy Ribes (porzeczka). Informacji o wirusach drzew i krzewów
owocowych jest mnóstwo i trzeba po nie siêgn¹æ do podrêczników fitopatologii lub
innych publikacji poœwiêconych tej tematyce.
Zestawienie zaprezentowane w tabeli 2 pokazuje, jak bardzo zagro¿one przez
wirusy s¹ poszczególne drzewa i krzewy leœne. Pozwala to zorientowaæ siê, przez
jakie wirusy atakowane s¹ poszczególne rodzaje i gatunki drzew. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e w tabeli tej nie uwzglêdniono wszystkich doniesieñ o zidentyfikowaniu
konkretnych wirusów w ró¿nych drzewach. Staraj¹c siê ograniczyæ liczbê pozycji
cytowanej literatury pomijano pozycje wtórne (ponowne stwierdzenie tego samego
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Tabela 2. Wykaz wirusów wykrytych w drzewach lub krzewach leœnych strefy umiarkowanej
Gatunek roœliny
Chamaecyparis lawsoniana
Larix decidua
Picea abies
P. sitchensis
Picea rubens
Picea mariana
Pinus sylvestris
Acer spp.

A. negundo
A. rubrum
A. saccharinum
Aesculus spp.

Aesculus hippocastanum
Betula spp.
B. verrucosa

B. pubescens
B. pendula

B. nigra
B. alleghaniensis
B. papyrifera
Carpinus spp.
Cornus spp.
Fagus sylvatica

Wirus
Arabis mosaic virus
Tobacco necrosis virus
Tobacco necrosis virus
potywirus
Tomato black ring virus
Tomato mosaic virus
Tenuivirus
Scots pine mosaic virus
Tobacco necrosis virus
Arabis mosaic virus
Maple leaf perforation virus
Maple mosaic virus
Arabis mosaic virus, Tobamovirus
Maple mosaic virus
Peach rosette mosaic virus
tobamovirus
Strawberry latent ringspot virus

Kraj
Wielka Brytania
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Wielka Brytania
USA
USA
Niemcy
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Czechos³owacja
Wêgry
Niemcy
Wêgry
USA
Kanada
Niemcy
Wielka Brytania
Apple mosaic virus
Wielka Brytania
Niemcy
Strawberry latent ringspot virus
Niemcy
Tobacco necrosis virus
Wielka Brytania
Apple mosaic virus, Cherry leaf roll virus Niemcy
Tobacco rattle virus
Wielka Brytania
Cherry leafroll virus
Wielka Brytania
Cherry leafroll virus
Niemcy
Prune dwarf virus
USA
Cherry leafroll virus
Wielka Brytania
Cherry leafroll virus
Niemcy
Apple mosaic virus
Niemcy
Czechy
Prunus necrotic ringspot virus
USA
Prune dwarf virus
USA
Apple mosaic virus
USA
Apple mosaic virus
USA
Prune dwarf virus
USA
Apple mosaic virus
Niemcy
Cherry leaf roll virus
Niemcy
Tomato black ring virus
Wielka Brytania
Potato virus X
Niemcy
Sieg river virus1
Niemcy
Bean yellow mosaic virus
Niemcy

Literatura
[33]
[7]
[7]
[19, 60]
[33]
[40]
[11]
[86]
[7]
[93]
[88, 89]
[93]
[6]
[93]
[43]
[48]
[85]
[91]
[90, 91]
[6]
[35]
[14]
[6]
[17]
[15]
[29, 30]
[17]
[15]
[28, 70, 77, 83]
[28]
[66]
[17]
[17]
[27, 32]
[27]
[17]
[6]
[6]
[86]
[98]
[98]
[98]
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Gatunek roœliny

Fraxinus excelsior

F. americana

F. holotricha
F. pennsylvanica

Juglans sp.

Juglans regia
Populus spp.

Quercus spp.
Q. robur

Q. petrea
Q. cerris

Wirus
Cherry leafroll virus
Brome moaic virus
Tobacco necrosis virus
Tobacco necrosis virus
Arabis mosaic virus
Cherry leafroll virus
Arabis mosaic virus, Tobacco necrosis
virus
Tobacco mosaic virus
Arabis mosaic virus
Tobacco ringspot virus
Tomato ringspot virus
Tobacco mosaic virus
Tobacco ringspot virus
Tobacco mosaic virus
Tobacco ringspot virus
Tomato rinspot virus
Cherry leafroll virus

Kraj
Niemcy
Niemcy
Niemcy
W³ochy
Wielka Brytania
Niemcy
Niemcy

USA
Wielka Brytania
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Wielka Brytania
USA
S³owacja
Walnut ringspot virus2
W³ochy
Walnut yellow mosaic virus2
W³ochy
Cherry leaf roll virus
Niemcy
Plum pox virus
S³owacja
Poplar mosaic virus
Europa3
Kanada
Czechy
Rhabdovirus
Kanada
Potyvirus
USA
Tomato black ring virus
Wielka Brytania
Tobacco rattle virus
Wielka Brytania
Arabis mosaic virus
Wielka Brytania
Tobacco necrosis virus
USA
Tobacco mosaic virus
Czechy
Arabis mosaic virus, Poplar mosaic virus,Niemcy
Tobacco necrosis virus
Tobacco mosaic virus
USA
Tobamovirus
Niemcy
Tobacco mosaic virus
Niemcy
Potexwirus, Potywirus
Niemcy
Tobacco necrosis virus
Niemcy
Tobacco mosaic virus
Niemcy
Potexvirus, Potyvirus
Niemcy
Tobacco mosaic virus
Wêgry
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Literatura
[6, 31, 98]
[6, 31, 98]
[6, 7]
[8]
[12, 18]
[6]
[6]
[9, 21, 47]
[18]
[9, 21, 36]
[21, 38]
[10]
[1]
[21]
[21]
[21]
[13, 51]
[56, 73]
[4]
[74]
[74]
[6]
[3]
[5, 16, 49, 79]
[58]
[54]
[57]
[50]
[18]
[18]
[18]
[37]
[54]
[6]
[65]
[6]
[59]
[63]
[7]
[59]
[60]
[39]

84
Gatunek roœliny
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia

Salix spp.

Sambucus nigra

Sorbus spp.
Sorbus aucuparia

Ulmus spp.
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Wirus
Cherry leaf roll virus
Bean yellow mosaic virus
Robinia true mosaic virus4
Tomato black ring virus
Strawberry latent ringspot virus
Tomato spotted wilt virus
Alfalfa mosaic virus
Tobacco mosaic virus
Tobacco necrosis virus

Kraj
Niemcy
Bu³garia
Niemcy
Niemcy
Europa5
Niemcy
USA
Polska
Polska
Niemcy
USA
USA
USA
Niemcy

Tomato mosaic virus
Brome mosaic virus
Cherry leaf roll virus, Elderberry
symptomless virus, Tomato black ring virus, Arabis mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Tomato bushy stunt virus
Arabis mosaic virus, Cherry leaf roll virus Niemcy
Apple mosaic virus, Tobamovirus
Niemcy
Apple mosaic virus
Niemcy
Apple chlorotic leaf spot virus
Wielka Brytania
Apple stem pitting virus
Wielka Brytania
Apple mosaic virus, Apple chlorotic
Czechy
leafspot virus
Arabis mosaic virus, Elm mottle virus
Niemcy
Elm mottle virus
Niemcy
Wielka Brytania
Arabis mosaic virus
Wielka Brytania
potyvirus
Niemcy
Cherry leafroll virus
USA
Tobacco ringspot virus
USA
Tomato ringspot virus
USA

Literatura
[6]
[45]
[80]
[6, 42]
[55, 78]
[81]
[25]
[68]
[69]
[6]
[44]
[44]
[44]
[76]

[6]
[6]
[84]
[90]
[90]
[67]
[6]
[82, 86]
[41]
[53]
[86]
[23, 24]
[87]
[96]

Sieg river virus, choæ nie uwzglêdniony w ¿adnym oficjalnym Raporcie ICTV, opisany jest jako
gatunek z rodzaju Potexvirus w ICTVdB Descriptions, No. 00.056.0.91.010.
Walnut ringspot virus i Walnut yellow mosaic virus zosta³y póŸniej zidentyfikowane jako izolaty
Cherry leaf roll virus.
3
praktycznie w ca³ej Europie
4
Robinia true mosaic virus, choæ nie uwzglêdniony w ¿adnym oficjalnym Raporcie ICTV,
opisany jest jako Robinia mosaic virus, gatunek z rodzaju Cucumovirus (Bromoviridae)
w ICTVdB Descriptions No. 00.010.0.04.002.00.002.
5
Cytowane prace nie precyzuj¹, w jakich krajach stwierdzono wirus; nale¿y przypuszczaæ, ¿e
chodzi o dawn¹ NRD, Czechos³owacjê, Wêgry, Polskê i, byæ mo¿e, inne kraje dawnej tzw.
Europy Wschodniej.
2
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wirusa, na tym samym gatunku drzewa w tym samym kraju) lub mniej interesuj¹ce.Zainteresowanych tymi pozycjami odsy³amy do innych prac przegl¹dowych
i ksi¹¿ek [14, 62, 84].
Dane zebrane w tabeli 2 nie pochodz¹ na ogó³ z masowych badañ obejmuj¹cych
setki drzew. Do badañ wybierano z regu³y drzewa, u których obserwowano objawy
wskazuj¹ce na pora¿enie przez wirusy. Tym niemniej w kilku przypadkach przebadano znacz¹c¹ liczbê drzew (po kilkadziesi¹t), a liczba pora¿onych drzew okaza³a siê
bardzo du¿a. Na przyk³ad, ponad 20% badanych krzewów bzu czarnego okaza³o siê
zasiedlonych przez wykryte wirusy [76] podobnie jak 20 z 29 badanych drzew Sorbus
aucuparia [67]. Pora¿enie z regu³y okreœlano próbuj¹c inokulowaæ sokiem z badanych drzew siewki wybranych zielnych roœlin znanych jako dobre gatunki ¿ywicielskie licznych wirusów. W wielu przypadkach pos³ugiwano siê testem ELISA, a póŸniej zaczêto stosowaæ bardzo czu³e metody wykorzystuj¹ce amplifikacjê kwasów
nukleinowych poszukiwanych wirusów w ³añcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR)
[6, 52, 72, 97]. Zastosowanie techniki IC-RT-PCR pozwoli³o wykrywaæ CLRV nie
tylko w liœciach, ale i w pojedynczych nasionach, w kwiatostanach mêskich, w p¹kach
liœciowych i w miêkiszu korowym brzozy lub buka [97].
Na ogó³, mimo udanej izolacji wirusa z badanych drzew, trudno by³o spe³niæ
postulaty Kocha, a szczególnie trudno by³o uzyskaæ infekcjê drzew przy powrotnych
inokulacjach wyizolowanym wirusem. W wielu przypadkach jednak warunek ten
spe³niono [61]. Trudna jest sama inokulacja, bo nawet nadaj¹ce siê do inokulacji
siewki drzew nie s¹ tak m³ode jak siewki roœlin zielnych. D³ugi bywa tak¿e okres
inkubacji. W roœlinach drzewiastych wirusy wystêpuj¹ w niskiej koncentracji, a czêsto
g³ównie w korzeniach [62]. Roœliny drzewiaste (np. d¹b, robinia, sumak, œwierk,
wierzba) czêsto bywaj¹ bogate w garbniki roœlinne, którymi s¹ na ogó³ zwi¹zki
polifenolowe (np. tanina). Zwi¹zki fenolowe po utlenieniu do chinonów s¹ bardzo
aktywnymi inhibitorami infekcji przez wirusy, co czêsto stwarza problemy w toku
prób izolowania wirusów z takich roœlin [26]. Problemy te jednak nauczyliœmy siê
rozwi¹zywaæ dodaj¹c do œrodowiska ekstrakcji wirusów, czy inokulacji wirusami
ró¿ne substancje zabezpieczaj¹ce wirusy przed inaktywacj¹ (tzw. antyutleniacze,
zwi¹zki chelatuj¹ce metale, substancje buforuj¹ce i inne).
K³opotów zwi¹zanych z mechanicznym przenoszeniem wirusów mo¿na unikn¹æ
przy testowaniu roœlin na obecnoœæ wirusów pos³uguj¹c siê testami serologicznymi
lub molekularnymi technikami wykrywania wirusów. Napotyka siê tu jednak na inne,
trudniejsze do przezwyciê¿enia problemy. Testami serologicznymi, w tym i technik¹
ELISA, mo¿na wykrywaæ wy³¹cznie konkretne wirusy, których obecnoœci spodziewamy siê w badanym materiale. Stosuje siê przecie¿ surowice uczulone na konkretne
antygeny. Podobnie, amplifikacja kwasów nukleinowych wirusów technik¹ RT-PCR
wymaga zastosowania konkretnych primerów, zdolnych do zapocz¹tkowania reakcji
powielania konkretnego DNA uzyskanego dziêki odwrotnej transkrypcji RNA konkretnego wirusa. Jeœli nie wiemy, czego szukamy, a wiemy tylko, ¿e szukamy jakiegoœ
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wirusa, technika inokulacji sokiem odpowiednio dobranych zestawów roœlin zielnych
ci¹gle pozostaje technik¹ niezast¹pion¹. Nawet te wirusy, które samoistnie nie przenosz¹ siê mechanicznie, mo¿na mechanicznie przenieœæ stosuj¹c odpowiednie techniki inokulacji [26].
W komórkach drzew i krzewów leœnych wielokrotnie obserwowano cz¹stki
wirusów, które wykrywano w tych roœlinach. Stwierdzano tam równie¿ zmiany
okreœlane ogólnie jako tzw. zmiany cytopatologiczne. Na przyk³ad w komórkach liœci
topoli pora¿onych wirusem mozaiki topoli obserwowano przerosty œciany komórkowej i obecnoœæ cia³ paramuralnych [62]. U brzóz pora¿onych CLRV stwierdzano
cieñsze na przekrojach ³odyg i ogonków liœciowych wi¹zki przewodz¹ce oraz zdeformowane, czasem zamieraj¹ce komórki floemu o zgrubia³ych œcianach. Widoczne
by³y równie¿ zmiany w chloroplastach i szybszy rozwój tkanek wzmacniaj¹cych.
W komórkach skórki i miêkiszu liœci gromadzi³y siê nadmierne iloœci tanin. W blaszkach i ogonkach liœciowych obserwowano nekrozy komórek miêkiszowych. W m³odych korzeniach stwierdzono zamieranie komórek perycyklu i endodermy, a tak¿e
gromadzenie fenoli [30]. U buków równie¿ stwierdzono gromadzenie tanin i innych
zwi¹zków fenolowych, degeneracjê chloroplastów i zdegenerowane komórki w miêkiszu korowym m³odych ga³êzi, a tak¿e zamieraj¹ce komórki skórki liœci. W komórkach
kambium i floemu obserwowano grubienie œcian komórkowych [63].

Ekologia wirusów w œrodowisku leœnym
Omówienie tego zagadnienia wymaga uporz¹dkowania obrazu wirusów wystêpuj¹cych w drzewach i krzewach leœnych. Ca³kowicie pominiemy tu krzewinki
i roœliny zielne wystêpujace w poszyciu i w runie leœnym, choæ na przyk³ad borówka
czarna (Vaccinium myrtillus) mo¿e byæ ¿ywicielem wirusów znalezionych i opisanych na borówce wysokiej (V. corymbosum). Gatunki roœlin wystepuj¹ce w tych
piêtrach lasu s¹ tak liczne, ¿e nikt nie zajmowa³ siê identyfikacj¹ wystêpuj¹cych
w nich ewentualnie wirusów. Natomiast wszystkie wirusy znalezione i opisane
(tab. 2) u drzew lub krzewów leœnych zestawiono, tym razem porz¹dkuj¹c je wed³ug
gatunków wirusów, w tabeli 3.
Najliczniej reprezentowane s¹ tu wirusy pochodz¹ce ze œrodowiska glebowego.
Do tej grupy przede wszystkim zaliczyæ trzeba 6 gatunków wirusów z rodzaju
Nepovirus: ArMV, TBRV, CLRV, TRSV, ToRSV i PRMV. Wszystkie one przenoszone s¹ przez bytuj¹ce w glebie nicienie i dziêki temu mog¹ d³ugo utrzymywaæ siê
w œrodowisku glebowym. Do³¹czyæ tu trzeba jeszcze utajony wirus pierœcieniowej
plamistoœci truskawki, który jeszcze niedawno zaliczany by³ do nepowirusów, a dopiero ostatni 8. Raport ICTV [20] umieszcza go w nowo utworzonym rodzaju
Sadwavirus. Przez nicienie przenoszony jest tak¿e Tobacco rattle virus zaliczany do
rodzaju Tobravirus. Z kolei, wirus nekrozy tytoniu (Necrovirus, Tombusviridae)
przenoszony jest przez ¿yj¹ce w glebie gatunki grzybów z rodzaju Olpidium. Zarod-
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Tabela 3. Gatunki i rodzaje wirusów najczêœciej wykrywanych w drzewach leœnych (pozycja
taksonomiczna i polskie nazwy wed³ug przyjêtych Ÿróde³ [20, 46])
Gatunek wirusa, akronim Polska nazwa wirusa
cytorhabdowirus
XXXXXXXX1

Rodzaj, rodzina
Cythorhabdovirus,
Rhabdoviridae
Tomato spotted wilt virus, wirus br¹zowej plamistoœci Tospovirus, Bunyaviridae
TSWV
pomidora
XXXXXXXX
tenuiwirus
Tenuivirus2
Strawberry latent ringspot utajony wirus pierœcienio- Sadwavirus
virus, SLRV
wej plamistoœci truskawki
Arabis mosaic virus, ArMV wirus mozaiki gêsiówki
Nepovirus, Comoviridae

Tomato black ring virus,
TBRV
Peach rosette mosaic
virus, PRMV
Cherry leaf roll virus,
CLRV

wirus czarnej pierœcienio- Nepovirus, Comoviridae
wej plamistoœci pomidora
wirus mozaikowej
Nepovirus, Comoviridae
rozetowatoœci brzoskwini
wirus liœciozwoju czereœni Nepovirus, Comoviridae

Tomato ringspot virus,
ToRSV
Tobacco ringspot virus,
TRSV
Bean yellow mosaic virus,
BYMV
Plum pox virus, PPV
XXXXXXXXX

wirus pierœcieniowej
Nepovirus, Comoviridae
plamistoœci pomidora
wirus pierœcieniowej
Nepovirus, Comoviridae
plamistoœci tytoniu
wirus ¿ó³tej mozaiki fasoli Potyvirus, Potyviridae
wirus ospowatoœci œliwy
potywirus

Potyvirus, Potyviridae
Potyvirus, Potyviridae

Tomato bushy stunt virus, wirus krzaczastej kar³oTBSV
watoœci pomidora
Tobacco necrosis virus,
wirus nekrozy tytoniu
TNV

Tombusvirus,
Tombusviridae
Necrovirus,
Tombusviridae

Tobacco mosaic virus,
wirus mozaiki tytoniu
TMV
Tomato mosaic virus,
wirus mozaiki pomidora
ToMV
Tobacco rattle virus, TRV wirus nekrotycznej
kêdzierzawki tytoniu
Brome mosaic virus, BMV wirus mozaiki stok³osy
Robinia true mosaic viwirus prawdziwej mozaiki
robinii
rus3, RTMV
Cucumber mosaic virus, wirus mozaiki ogórka
CMV
Apple mosaic virus, ApMV wirus mozaiki jab³oni

Tobamowirus

Prune dwarf virus, PDV
Prunus necrotic ringspot
virus, PNRSV

wirus kar³owatoœci œliwy
wirus nekrotycznej pierœcieniowej plamistoœci
wiœni

¯ywiciele
topola
robinia
œwierk
kasztanowiec, robinia
cyprysik, klon, jesion,
topola, bez czarny,
wi¹z
œwierk, buk, topola,
robinia, bez czarny
klon
brzoza, leszczyna,
buk, jesion, orzech
w³oski, szak³ak, bez
czarny, wi¹z
jesion, wi¹z
jesion, wi¹z
buk, robinia
orzech w³oski
œwierk, topola, d¹b,
wi¹z
bez czarny

Tobamovirus

modrzew, œwierk,
sosna, brzoza, buk,
jesion, topola d¹b,
wierzba
klon, jesion, d¹b,
jarz¹b, robinia, topola
œwierk, klon, wierzba

Tobravirus

brzoza, topola

Bromovirus, Bromoviridae
Cucumovirus,
Bromoviridae
Cucumovirus,
Bromoviridae
Ilarvirus, Bromoviridae

buk, wierzba
robinia

Ilarvirus, Bromoviridae
Ilarvirus, Bromoviridae

bez czarny
kasztanowiec,
brzoza, grab, jarz¹b
brzoza
brzoza
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Gatunek wirusa, akronim
Elm mottle virus, EMV
Alfalfa mosaic virus
Potato virus X, PVX
Sieg river virus, SRV
XXXXXXXX
Apple chlorotic leaf spot
virus, ACLSV
Apple stem pitting virus,
ASPV
Poplar mosaic virus,
PopMV
Elderberry symptom-less
virus, ESV
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Polska nazwa wirusa
wirus pstroœci wi¹zu
wirus mozaiki lucerny
wirus X ziemniaka
wirus z rzeki Sieg
potexwirus
wirus chlorotycznej
plamistoœci liœci jab³oni
Wirus jamkowatoœci pnia
jab³oni
wirus mozaiki topoli
bezobjaowy wirus bzu
czarnego

Rodzaj, rodzina
Ilarvirus, Bromoviridae
Ilarvirus, Bromoviridae
Potexvirus, Flexiviridae
Potexvirus, Flexiviridae
Potexvirus, Flexiviridae
Trichovirus, Flexiviridae

¯ywiciele
wi¹z
robinia
d¹b
buk
d¹b
jarz¹b

Foveavirus, Flexiviridae

jarz¹b

Carlavirus, Flexiviridae

topola

Carlavirus, Flexiviridae

bez czarny

1

Nie zidentyfikowano gatunku, tylko rodzaj.
Jeœli podano tylko nazwê rodzaju, oznacza to, ¿e rodzaj ten nie jest zaliczany do ¿adnej
z uznanych rodzin.
3
Jeœli nazwa gatunku nie jest pisana kursyw¹, oznacza to, ¿e gatunek nie jest oficjalnie uznany
przez ICTV.
2

niki p³ywkowe tych grzybów zdolne s¹ doprowadziæ do zaka¿enia przenoszonym
wirusem nawet takich gatunków roœlin, których same nie zaka¿aj¹. Obecnoœæ nicieni
i grzybów bêd¹cych wektorami tych wirusów w glebie leœnej zapewnia z jednej strony
trwanie wirusów w œrodowisku glebowym, a z drugiej ich rozprzestrzenianie.
Z gleby, czy wrêcz z wody glebowej pochodziæ mog¹ inne, stwierdzane u drzew
leœnych wirusy znane z tego, ¿e mog¹ bez udzia³u wektorów przebywaæ w glebie
i przemieszczaæ siê w niej dziêki ruchom wody glebowej. Spoœród wykrytych u drzew
leœnych wirusów do tej grupy nale¿¹: wirus krzaczastej kar³owatoœci pomidora
(Tombusvirus, Tombusviridae), oba gatunki z rodzaju Tobamovirus (wirus mozaiki
tytoniu i wirus mozaiki pomidora) oraz wirusy z rodzaju Potexvirus (Potato virus X,
Sieg river virus oraz inne, niezidentyfikowane do gatunku potexwirusy). Wiadomo,
¿e wirusy te mog¹ przetrwaæ w œrodowisku nawet przy okresowym braku ¿ywicieli,
czy wektorów, których zreszt¹ nie maj¹. Wirusy te, lub zaliczane do tych samych
rodzajów gatunki pokrewne, stwierdzano licznie w wodach powierzchniowych i gruntowych [94]. Równoczeœnie wirusy te bardzo ³atwo przenosz¹ siê mechanicznie.
W sumie, gleba leœna mo¿e stanowiæ powa¿ny rezerwuar wirusów. Potwierdzaj¹ to
szczegó³owe badania, w których uda³o siê zakaziæ siewki ró¿nych roœlin rosn¹ce
w pod³o¿u zebranym z lasu bukowego, gdzie stwierdzono wystêpowanie wirusów
u drzew buka [62] oraz siewki œwierka rosn¹ce w pod³o¿u zawieraj¹cym tobamowirus
[2, 40]. Autorzy wczeœniejszych prac przegl¹dowych i podrêczników na temat
wirusów drzew leœnych [14, 62] równie¿ wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e gleba i woda glebowa
stanowi¹ powa¿ne Ÿród³o wirusów wykrywanych w drzewach i krzewach leœnych.
W sumie, z pewnoœci¹ drzewa i krzewy leœne s¹ bardziej zagro¿one przez wirusy
okreœlane przez epidemiologów jako tzw wirusy WILPAD (wild plant adapted vi-
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ruses) ni¿ przez wirusy wyspecjalizowane w atakowaniu roœlin uprawnych, czyli
wirusy typu CULPAD (cultivated plant adapted viruses) [34].
Kolejn¹ grupê stanowi¹ wirusy znane z tego, ¿e ³atwiej ni¿ inne przenosz¹ siê
z nasionami. Obok wymienionych ju¿ wirusów z rodzaju Nepovirus trzeba tu zaliczyæ
wykrywane w drzewach leœnych wirusy z rdzaju Ilarvirus (wirus mozaiki jab³oni,
wirus kar³owatoœci sliwy, wirus nekrotycznej pierœcieniowej plamistoœci wiœni, wirus
pstroœci wi¹zu oraz wirus mozaiki lucerny), a byæ mo¿e zaliczane te¿ do rodziny
Bromoviridae wirus mozaiki stok³osy (Bromovirus) oraz wirus mozaiki ogórka
i wirus prawdziwej mozaiki robinii (Cucumovirus). W œcis³ych doœwiadczeniach nad
mo¿liwoœci¹ przenoszenia ró¿nych wirusów z nasionami drzew leœnych nie uzyskano
wprawdzie nigdy du¿ej liczby chorych siewek [62, 73, 97], ale jest to prawid³owoœæ
znana równie¿ i dla wirusów roœlin uprawnych.
Ostatni¹ grupê stanowi¹ pojedyncze doniesienia o wystêpowaniu u drzew i krzewów leœnych wirusów na ogó³ dobrze znanych jako patogeny roœlin uprawnych,
w tym przenoszonych przez owady: wirusa br¹zowej plamistosci pomidora, potywirusów, w tym dwóch zidentyfikowanych do gatunku (wirusa ¿ó³tej mozaiki fasoli
i wirusa ospowatoœci œliwy) oraz carlawirusów – wirusa mozaiki topoli i utajonego
wirusa bzu czarnego. Wirusy te przenoszone s¹ przez mszyce na k³ujkach z wyj¹tkiem
TSWV, który przenoszony jest przez wciornastki. Wszystkie maj¹ szerokie zakresy
¿ywicieli i ich obecnoœæ w niektórych drzewach leœnych nie jest zaskoczeniem.
Pewnym wyj¹tkiem s¹ tu oba carlawirusy, które ani nie s¹ znanymi patogenami roœlin
uprawnych, ani nie maj¹ szerokich zakresów ¿ywicieli. S¹ to natomiast wirusy
specyficzne dla drzew leœnych. Zaskoczeniem jest natomiast wykrycie ACLSV
i ASPV w drzewach Sorbus aucuparia w Wielkiej Brytanii [90]. Oba te wirusy s¹
specyficznymi patogenami jab³oni. Jarz¹b nale¿y wprawdzie do tej samej rodziny
Rosaceae, ale jedynym znanym sposobem rozprzestrzeniania obu wirusów jest
przenoszenie w wegetatywnym materiale rozmno¿eniowym. Doniesienie to z pewnoœci¹ wymaga weryfikacji.
W Polsce problem zamierania drzew leœnych, a w szczególnoœci buków te¿ jest
znany. Badania podjête na prze³omie XX i XXI wieku nie dostarczy³y wiarygodnych
danych na temat udzia³u wirusów w tym zjawisku [92]. Zamieszczone w tabeli 2
informacje dotycz¹ce wirusów wykrytych u robinii dotycz¹ drzew rosn¹cych
w mieœcie.

Podsumowanie i wnioski na przysz³oœæ
Bez ryzyka pope³nienia wielkiego b³êdu mo¿na przyj¹æ, ¿e prawdziwy jest pogl¹d
wyra¿ony dwadzieœcia lat temu, i¿ niewiele wiemy o wirusach jako sprawcach chorób
drzew i krzewów leœnych [62]. Problemowi temu poœwiêcono zbyt ma³o uwagi, a od
tamtego czasu prawie nic siê te¿ w tym wzglêdzie nie zmieni³o. Mo¿na siê obawiaæ, ¿e
rozpoznane dotychczas wystêpowanie wirusów w zbiorowiskach leœnych to tylko
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przys³owiowy wierzcho³ek góry lodowej [14]. Szczególnie niedoceniany wydaje siê
problem chorób wirusowych drzew iglastych. Ze wzglêdu na daleko posuniêt¹
modyfikacjê liœci do postaci igie³ zapewne trudniej jest zauwa¿yæ u tych drzew
objawy pora¿enia przez wirusy. Odnotowana by³a tylko przemijaj¹ca chloroza igie³
[40], choæ szczegó³owe badania wykaza³y, ¿e pora¿enie przez wirus mozaiki pomidora mo¿e obni¿aæ wzrost i masê siewek œwierka, zmniejszaæ objêtoœæ bry³y korzeniowej i d³ugoœæ korzeni oraz zmniejszaæ liczbê rozwijaj¹cych siê p¹ków [2].
Niew¹tpliwie, najwiêksze zgro¿enie stanowi¹ wirusy bytuj¹ce w œrodowisku
glebowym i zaka¿aj¹ce z gleby. S¹ to zarówno wirusy roœlin przenoszone przez
nicienie i grzyby, jak i wirusy zdolne do prze¿ycia w glebie. Mimo niewysokiej
efektywnoœci przenoszenia wirusów z nasionami, warto jednak zwróciæ uwagê
równie¿ na te grupy wirusów, które zdolne s¹ do przenoszenia z nasionami i py³kiem.
Powszechnie wiadomo, ¿e im wczeœniej w toku ontogenezy roœliny dojdzie do
zaka¿enia wirusem, tym bardziej dotkliwe s¹ skutki tego zaka¿enia, a produkcja
m³odych drzewek w szkó³kach leœnych z regu³y rozpoczyna siê od nasion. Wprawdzie
wirusolodzy znaj¹ te¿ dobrze zjawisko wychodzenia roœlin, a zw³aszcza wieloletnich
roœlin zdrewnia³ych z tzw. okresu szoku w przypadku pora¿enia przez nepowirusy lub
ilarwirusy. Bezpieczniej by³oby jednak nie liczyæ na takie pozorne wyzdrowienie
chorych roœlin.
Nie tak dawno nie mieliœmy jeszcze pojêcia, ¿e wirusy roœlin mog¹ byæ przenoszone w wodzie glebowej, a nawet w powietrzu. Po pierwszych, doœæ przypadkowo
uzyskanych na ten tematach informacjach podjêto systematyczne badania i okaza³o
siê, ¿e przenosiæ siê mo¿e w ten sposób bardzo wiele wirusów [94]. Dla tego tekstu
szczególnie interesuj¹ce mo¿e byæ to, ¿e to w³aœnie drzewa œwierka uleg³y zaka¿eniu
przez wirus mozaiki pomidora prawdopodobnie obecny w bardzo drobnych kropelkach wody tworz¹cych chmury [22]. Takie sposoby przenoszenia wirusów mog¹ mieæ
w œrodowisku lasu du¿o wiêksze znaczenie ni¿ na polach uprawnych, gdzie wiêksz¹
rolê odgrywaj¹ ró¿ne zabiegi agrotechniczne mniej lub bardziej intensywnie wykonywane przez cz³owieka.
Jakiekolwiek zabiegi ochrony drzew i krzewów leœnych przed wirusami bêd¹
mog³y zostaæ podjête tylko wtedy, kiedy zostanie stwierdzone ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e wirusy te powoduj¹ w lasach wymierne szkody, a koszt zastosowanych
zabiegów oka¿e siê ni¿szy ni¿ uzyskane korzyœci wynikaj¹ce z ograniczeniania tych
szkód. Tymczasem, o ile w ró¿nych przypadkach uda³o siê nawet powi¹zaæ wystêpowanie konkretnych objawów chorób ró¿nych gatunków drzew leœnych z pora¿eniem
przez okreœlone wirusy, o tyle brak jest dotychczas niepodwa¿alnych dowodów na to,
¿e to wirusy przyczyniaj¹ siê w istotny sposób do znanego zjawiska powolnego zamierania buków, dêbów i innych drzew leœnych [14, 62]. Oba stwierdzenia wyra¿one
w ostatnim zdaniu s¹ tylko pozornie sprzeczne. Zwi¹zki przyczynowo-skutkowe
miêdzy pora¿eniem przez wirusy a wystêpuj¹cymi objawami chorób obserwowano
z regu³y w œcis³ych doœwiadczeniach prowadzonych na siewkach drzew, podczas gdy
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szkodliwoœæ ewentualnych chorób wirusowych nale¿a³oby udowodniæ dla doros³ych,
wieloletnich drzew. Tymczasem lasy poddawane s¹ dzia³aniu wielu innych czynników stresowych (na przyk³ad szkodniki i patogeny nie bêd¹ce wirusami, okresy
suszy, kwaœne deszcze, zanieczyszczenia powietrza i wody glebowej) i trudno jest
wyodrêbniæ tu wp³yw samych wirusów. Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji mo¿na zaleciæ
tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba dbaæ o to, by nasiona wysiewane w szkó³kach
drzew leœnych pochodzi³y, w miarê mo¿liwoœci, ze zdrowych, nie wykazuj¹cych
¿adnych podejrzanych objawów drzew. Po drugie, szkó³ek leœnych nie nale¿y prowadziæ na terenach, na których wczeœniej stwierdzono wystêpowanie u siewek drzew
objawów, które mog¹ byæ wywo³ane przez wirusy. Dalsze badania pozwol¹, byæ
mo¿e, uzyskaæ wiêcej informacji o skali problemu wirusowych chorób drzew i krzewów leœnych, a wówczas mo¿e oka¿e siê konieczne podjêcie bardziej rygorystycznych dzia³añ ograniczaj¹cych wystêpowanie wirusów u tych roœlin.
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Viruses as pathogens of forest trees and shrubs
Key words: spruce, beech, oak, birch, ash, nepoviruses, tobraviruses,
necroviruses, ilarviruses, tobamoviruses, potexviruses

Summary
Plant viruses, that by name are potential tree and shrub pathogens are listed.
Viruses that have been actually detected in some forest trees and shrubs are reviewed
with their symptoms, mode of transmission and their share in a phenomenon known as
tree decline. Ecology of these viruses is discussed with the comments on their
potential threat to forest trees and shrubs. Few methods of virus control are indicated.
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Wstêp
Woda jest istotnym surowcem w produkcji towarów i energii elektrycznej, jest
tak¿e kluczowym czynnikiem plonowania roœlin uprawnych. Nadmierna eksploatacja zasobów wód podziemnych i powierzchniowych zobowi¹zuje do podejmowania dzia³añ ochronnych w szerokim kontekœcie. Szczególna uwaga powinna
zostaæ zwrócona na wody gruntowe. Obni¿anie siê poziomu wód gruntowych
zale¿y od sposobu u¿ytkowania terenu. Wa¿n¹ sk³adow¹ bilansu wody jest jej
ubytek z powierzchni ziemi do atmosfery drog¹ parowania w wyniku ewapotranspiracji (ET) – w sposób bezpoœredni (ewaporacja) i poœredni (transpiracja).
Straty ewaporacyjne wody bezpoœrednio z gleby stanowi¹ mniej ni¿ po³owê przy
10-procentowym pokryciu gruntu roœlinami, a przy 70–80% pokryciu s¹ nieistotne.
Straty wody z roœlin zachodz¹ w wyniku dwóch procesów: intercepcji, podczas
której opad przechwycony przez roœlinnoœæ ulega wyparowaniu bezpoœrednio z ¿ywych i martwych powierzchni roœliny oraz transpiracji, która transportuje wodê
z gleby przez ¿ywe czêœci roœlin do atmosfery. Straty intercepcyjne zale¿¹ od typu
klimatu, wiatru, sumy opadów, zdolnoœci ewaporacyjnej powietrza oraz aerodynamicznej szorstkoœci roœlin, wysokoœci i struktury ³anu, zw³aszcza wskaŸnika
powierzchni liœci LAI. W wyniku ewapotranspiracji, zmniejsza siê sp³yw powierzchniowy i przesi¹k do gruntu. W efekcie ograniczona jest dostêpnoœæ wody dla
roœlin, zasoby wód podziemnych zostaj¹ zredukowane, zmniejszaj¹ siê te¿ wskaŸniki przep³ywu cieków w zlewni. Stanowi to zagro¿enie dla zbiorników wodnych,
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torfowisk, ³¹k i innych ekosystemów. Jest to szczególnie istotne na obszarach, gdzie
woda gruntowa jest g³ównym Ÿród³em tego sk³adnika dla roœliny. Zak³adanie
szybko rosn¹cych bioenergetycznych plantacji prowadzi do zwiêkszenia ewapotranspiracji. W wiêkszej skali mo¿e to doprowadziæ do znacz¹cych redukcji zasobów wodnych dla gospodarki i na potrzeby konsumpcji [3].

Wykorzystanie wody przez roœliny energetyczne
W literaturze istnieje du¿a rozbie¿noœæ w szacunkach intercepcji w okresie
wegetacyjnym dla wierzby: 11–36% [Halldin 1989, za 12], 14% [9], 5–23% [24],
a 21% dla topoli [13]. Wartoœci intercepcji w ³anie wierzby mierzone w warunkach
Wielkiej Brytanii stanowi³y podczas okresu wegetacji œrednio 21% sumy opadów,
natomiast podczas okresu bezlistnego ulega intercepcji prawdopodobnie 12% [27].
Wielkoœæ intercepcji w miskancie jest zbli¿ona do tej uzyskanej w wierzbie i wynosi
zwykle 20% opadu [27]. Dla wiêkszoœci roœlin uprawnych, wskaŸnik ten jest du¿o
ni¿szy i osi¹ga maksymalnie 15%.
Wielkoœæ transpiracji jest uzale¿niona g³ównie od promieniowania s³onecznego,
deficytu wilgotnoœci powietrza, temperatury, poziomu wody gruntowej, a tak¿e wieku i gatunku roœliny oraz struktury ³anu. W okresie wegetacyjnym transpiracja z prawid³owo uprawianej wierzby, nie zagro¿onej chorobami, szkodnikami i niedoborem
sk³adników pokarmowych wynosi oko³o 65% ca³kowitego parowania [19]. WskaŸnik
ewapotranspiracji wynosi wed³ug literatury dla wierzby 440–650 mm, a dla miskanta
250–600 mm. Wed³ug badañ Stephens i in. [27] stosunek ET aktualnej do ET
potencjalnej (KC – crop coefficient) w warunkach pe³nego pokrycia ³anu wynosi 1,2.
Potencjalna ewapotranspiracja od listopada do marca, uwzglêdniaj¹ca pêdy wierzby
pozostaj¹ce na polu, wynios³a w warunkach Anglii 50 mm [27]. Ewapotranspiracja
wystêpuje te¿ w nocy i stanowi 4% ET w okresie wegetacyjnym [14].
W przypadku ³atwo dostêpnej wody gruntowej, w zwartym ³anie roœlin, przewa¿a
proces transpiracji nad intercepcj¹, gdy¿ pozwala to na efektywn¹ asymilacjê gazów
i wzrost produkcji biomasy. Przy ograniczonej dostêpnoœci wody glebowej, roœliny
chroni¹ siê przed nadmiern¹ jej utrat¹, zwiêkszaj¹c kontrolê nad gospodark¹ wodn¹
przez zamykanie aparatów szparkowych. W takiej sytuacji, jeœli zwarty ³an zmagazynowa³ wystarczaj¹c¹ iloœæ wody deszczowej, straty intercepcji przewa¿aj¹ nad
iloœci¹ wytranspirowanej wody. Przyspiesza to nasycenie gleby do stanu polowej
pojemnoœci wodnej w okresie zimowym i zwiêksza zasoby wód gruntowych w wyniku perkolacji. Oszczêdnoœci te nie s¹ mo¿liwe, jeœli roœliny nie zakrywaj¹ w pe³ni
gruntu – straty transpiracji spowodowane ruchami powietrza w luŸnym ³anie s¹ zbyt
du¿e [26, 27].
Potencjalny plon roœlin energetycznych mo¿na opisaæ funkcj¹ temperatury powietrza i wielkoœci promieniowania s³onecznego. Zale¿noœæ ta jest bardziej œcis³a dla
traw energetycznych, gdzie plon wzrasta ze zmniejszaniem siê szerokoœci geogra-
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ficznej i wysokoœci nad poziomem morza. G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym
plon aktualny jest woda. Finch i in. [8] szacuj¹, ¿e plony roœlin energetycznych s¹
ograniczane w wyniku stresu wodnego na obszarach o œrednim rocznym opadzie
poni¿ej 700 mm. Na obszarach o œrednim rocznym opadzie powy¿ej 800 mm opady s¹
dominuj¹cym Ÿród³em wody traconej przez roœliny energetyczne, g³ównie w procesie
intercepcji, niewielki wp³yw maj¹ w³aœciwoœci gleby. Na obszarach o opadzie rocznym poni¿ej 800 mm, hydrauliczne w³aœciwoœci gleb, szczególnie ich pojemnoœæ
wodna maj¹ przewa¿aj¹cy wp³yw na zu¿ycie wody przez roœliny energetyczne [8]. Na
glebach o niskiej pojemnoœci wodnej, na których roœliny korzystaj¹ g³ównie z opadów, spadek plonu dochodzi do 50 kg biomasy wierzby i 90 kg biomasy miskanta na
ka¿dy milimetr wodnego stresu [27]. Badania w warunkach klimatycznych Polski
(SD Osiny) wskazuj¹, ¿e plon wierzby na ka¿de 100 mm spadku klimatycznego
bilansu wodnego obni¿a siê o blisko 1,5 t s.m. [4]. W chwili obecnej nawadnianie jest
nieop³acalne z uwagi na nisk¹ cenê biomasy.
Wielkoœæ plonu (fotosyntetycznego, biologicznego, ekonomicznego) przypadaj¹ca
na jednostkê wody (wytranspirowanej, straconej w wyniku ewapotranspiracji lub po
prostu dostêpnej dla roœliny) okreœla efektywnoœæ wykorzystania wody WUE (water
use efficiency). W badaniach rolniczych najczêœciej rozumie siê WUE jako iloœæ
suchej nadziemnej biomasy roœliny, wytworzonej na jednostkê wody zu¿ytej na
ewapotranspiracjê (tab. 1). WskaŸnik ten ró¿nicuje siê szczególnie w zale¿noœci od
roœliny (np. roœliny typu C4 maj¹ dwukrotnie wy¿szy WUE ni¿ roœliny typu C3 – [25]),
klimatu, okresu wegetacyjnego i zabiegów rolniczych [1]. W zakresie roœlin energetycznych wyj¹tkowo wysoki wskaŸnik WUE charakteryzuje miskanta Miscanthus
giganteus (roœlina C4) [2].
Tabela 1. Wartoœci wskaŸnika efektywnoœci wykorzystania wody roœlin energetycznych
[g s.m. · kg wody–1] (za [16], zmodyfikowane)
Metoda oszacowania

Gatunek

Ewapotranspiracja,
nadziemna biomasa

wierzba (Salix)

3,0–3,7

[21]

wierzba – pêdy

2,2–2,9

[21]

wierzba – pêdy, 2 rotacja

1,7–1,9

[16]

wierzba – pêdy, 1 rotacja

0,3–1,7

[22]

Miscanthus

7,8–9,5

[2]

Miscanthus

3,4–4,1

[za 16]

wierzba (Salix)

4,1–5,5

[21]

wierzba (Salix)

2,6–3,2

[16]

wierzba (Salix)

5,3

[18]

Miscanthus
M. giganteus

2,1–4,1
2,1

[5]

wierzba (Salix)

6,3

[20]

Transpiracja,
nadziemna biomasa

Transpiracja, ca³kowita
biomasa

Miscanthus
M. giganteus

WUE

11,5–14,2
13,4

ród³o

[5]
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Rysunek 1. Roczne zu¿ycie wody przez ró¿ne roœliny oszacowane na glebie gliniastej przy
œredniej rocznej sumie opadów 700 mm (za: [12])

Dostêpnoœæ wody jest czynnikiem decyduj¹cym o uzyskaniu op³acalnego plonu
wierzby [19]. System korzeniowy wierzby mo¿e dochodziæ do 3 m w g³¹b, najczêœciej
wynosi oko³o 2 m. Œrednie roczne zu¿ycie wody przez wierzbê i topolê wynosi oko³o
600 mm (rys. 1) i zale¿y od lokalnych warunków klimatyczno-glebowych kszta³tuj¹cych okres rozwoju roœliny. Przy niedoborze opadów, wierzba jest w stanie pobraæ
po³owê tej iloœci z dostêpnych wód gruntowych. Rozwój ³anu decyduje o potencjale
intercepcji i transpiracji roœlinnoœci. Wegetacja u wierzby wiciowej rozpoczyna siê po
przekroczeniu temperatury 5°C. Obserwacje przeprowadzone w Stacji Doœwiadczalnej IUNG-PIB Osiny (woj. lubelskie) wykaza³y, ¿e liœcie wierzby pojawiaj¹ siê
miêdzy drug¹ a trzeci¹ dekad¹ kwietnia, osi¹gaj¹ maksymalny wskaŸnik LAI oko³o
5,0 w drugiej po³owie czerwca, a opadaj¹ ca³kowicie w I dekadzie listopada. Ewapotranspiracja z obszaru plantacji wierzby w okresie pocz¹tkowego wzrostu roœlin oraz
poza okresem wegetacyjnym przewa¿nie jest wymuszona procesami aerodynamicznymi, które zale¿¹ od niedosytu wilgotnoœci powietrza i prêdkoœci wiatru (proces
adwekcji). Na ewapotranspiracjê najwiêkszy wp³yw ma wtedy wysokoœæ roœlin,
rzadka obsada i ma³a szerokoœæ plantacji. Natomiast przez wiêkszoœæ okresu wegetacyjnego (LAI > 2), ³an wierzby tworzy jednolit¹ okrywê gruntu os³oniêt¹ dodatkowo grub¹ warstw¹ wilgotnego powietrza i g³ównym czynnikiem parowania jest wtedy
promieniowanie s³oneczne [24]. D³ugoœæ okresu wegetacji nie wp³ywa znacz¹co na
ewapotranspiracjê wierzby w warunkach opadowej gospodarki wodnej gleb, natomiast zbyt póŸne ruszenie wegetacji istotnie obni¿a straty intercepcji [27]. Najmniej
wody wierzba zu¿ywa w pierwszym roku uprawy. Roczne zu¿ycie wody zwiêksza siê
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wraz z wyd³u¿aniem cyklu zbioru. W pierwszym roku cyklu z regu³y nie przekracza
wartoœci dla pastwiska czy uprawianego gruntu ornego i jest porównywalne lub
wiêksze ni¿ na terenach leœnych i wrzosowiskach, z kolei w ostatnim roku przy
trzyletniej rotacji zu¿ycie wody przez wierzbê bêdzie prawdopodobnie wiêksze
(wysokoœæ roœlin i LAI rosn¹ w kolejnych latach) w porównaniu z agrobiocenozami
rolniczymi oraz przynajmniej równe lasom i wrzosowiskom [8].
Wed³ug Hall i in. [10] wymagania wodne traw wieloletnich w tym miskanta s¹
wy¿sze, ni¿ tradycyjnych roœlin rocznych. Trawy dojrzewaj¹ szybko, maj¹ wysoki
potencja³ transpiracji wody, s¹ wysokie (do 3 m), maj¹ du¿¹ powierzchniê liœci LAI
(w badaniach IUNG-PIB przy pe³nym pokryciu gleby przez M. giganteus 4,0–6,0
w zale¿noœci od wieku plantacji), korzenie siêgaj¹ do 2–2,5 m w g³¹b profilu gleby.
Liœcie zaczynaj¹ siê pojawiaæ w drugiej lub trzeciej dekadzie maja, roœlina w pe³ni
pokrywa grunt od II po³owy lipca do III dekady wrzeœnia (zale¿nie od wieku roœliny),
nastêpnie LAI spada równomiernie a¿ do listopada, pozostawiaj¹c zwart¹ okrywê do
momentu zbioru [Bullard i in. 1997 za: 27, obserwacje w³asne w SD Osiny i ZD
Grabów]. Z powodu gêstego ³anu, g³ównym czynnikiem ewapotranspiracji jest
promieniowanie s³oneczne. W ka¿dym roku produkcyjnym na pocz¹tku okresu
wegetacji roœliny tworz¹ ³an o luŸnej strukturze. W tym okresie ewapotranspiracja jest
uwarunkowana przede wszystkim wilgotnoœci¹ powietrza i wiatrem. Wkrótce jednak
dochodzi do pe³nego pokrycia gruntu przez roœliny. Zu¿ycie wody przez miskanta jest
jednak mniejsze ni¿ w przypadku wierzby czy topoli (rys. 1), g³ównie ze wzglêdu na
krótszy okres wegetacji tego ciep³olubnego gatunku (temperatura bazowa fotosyntezy miskanta 10°C, dla Salix viminalis 5°C), p³ytsze zakorzenianie siê i wy¿sz¹
efektywnoœæ wykorzystania promieniowania s³onecznego, asymilatów i wody (typ
fotosyntezy C4). Stosunek biomasy miskanta do zu¿ytej przez niego wody wynosi
100 : 1, a jego roczna transpiracja jest o 40–100 mm mniejsza ni¿ wierzby [10]. Finch
i in. [8] podaj¹ z kolei, ¿e wykorzystanie wody przez obszar obsadzony trawami
energetycznymi jest mniejsze lub porównywalne z pastwiskiem albo uprawianym
gruntem ornym. Czêsto praktykowane jest celowe opóŸnianie zbioru w celu doschniêcia biomasy roœlin bezpoœrednio na polu, co dodatkowo wyd³u¿a pokrycie
gruntu przez pe³ny ³an traw energetycznych. Ogranicza to dop³yw promieniowania
s³onecznego do gruntu i oddzia³ywanie wiatru, w efekcie redukuje straty wody
glebowej wskutek ewaporacji i transpiracji, ale czêœciowo mo¿e byæ to zrównowa¿one przez wy¿sz¹ intercepcjê opadu.
Powy¿sze rozwa¿ania na temat gospodarki wodnej roœlin nale¿y traktowaæ z du¿¹
ostro¿noœci¹, gdy¿ pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe odmiany o ulepszonej efektywnoœci
wykorzystania wody.
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Hydrologiczne skutki uprawy
wierzby energetycznej i miskanta
Redukcja wielkoœci sp³ywu powierzchniowego i przesi¹ku do wód gruntowych
jest spowodowana w g³ównej mierze przez klimat, ukszta³towanie powierzchni,
warunki glebowe oraz okrywê roœlinn¹. Przep³yw wody w glebie pod roœlinami
energetycznymi zale¿y od typu granulometrycznego gleby i g³êbokoœci profilu.
Symulowany sp³yw powierzchniowy w badaniach [27] ró¿nicowa³ siê w zale¿noœci
od pojemnoœci wodnej gleby od 0 dla piasku do 50 mm dla gliny (nomenklatura
USDA). Perkolacja by³a znacz¹ca tylko w przypadku piasku. W warunkach gleb
p³ytkich niska dostêpnoœæ wody dla roœlin ogranicza ich wzrost i zdolnoœci transpiracji, a wielkoœæ gruntowego odp³ywu wód z plantacji energetycznych jest porównywalna z t¹ pod rocznymi roœlinami uprawnymi, natomiast w warunkach gleb g³êbokich roœliny g³êboko siê zakorzeniaj¹, transpiruj¹ wiêcej wody i zmniejszaj¹ dop³yw
do wód podziemnych i cieków. W miarê wzrostu rocznej sumy opadów, wierzba i miskant coraz intensywniej korzystaj¹ z dostêpnej wody (wzrost transpiracji i intercepcji), po przekroczeniu rocznej sumy opadu 600 mm wykorzystanie opadu przez roœliny zaczyna spadaæ, co zwiêksza zasoby wód w zlewni. Jest to równie¿ skorelowane
z wielkoœci¹ powierzchni obsadzonej wierzb¹ lub miskantem w zlewni [10, 11].
Najwiêksze ryzyko utraty wody z gleby w wyniku parowania jest latem, kiedy
transpiracja jest najwy¿sza i w warunkach gdy dni z opadami jest ma³o. Z powodu
póŸniejszego ruszenia wegetacji przesi¹k do wód gruntowych jest wiêkszy w pierwszym i drugim roku uprawy. W nastêpnych latach roœliny s¹ wy¿sze i bardziej zwarte
w ³anie, co zwiêksza ewaporacjê i intercepcjê. Wiêksza powierzchnia liœci LAI
skutkuje wy¿szym wskaŸnikiem zu¿ycia wody na jednostkê biomasy roœliny. Ponadto, roœliny energetyczne, szczególnie wierzba charakteryzuj¹ siê g³êbokim systemem
korzeniowym (do 3 m) zapewniaj¹cym optymalny wzrost, ale wysuszaj¹cym profil.
Gleba wymaga wiêkszej iloœci zimowych opadów, by wiosn¹ nasyciæ siê do stanu
polowej pojemnoœci wodnej, umo¿liwiaj¹c zasilenie wód gruntowych. Stephens i in.
[27] stwierdzili, ¿e ewapotranspiracja roœnie wraz z g³êbokoœci¹ korzeni w glebie a¿
do poziomu 2,5 m. Dalszy wzrost korzeni ma ma³y wp³yw na ET. Przy wzroœcie
g³êbokoœci zakorzenienia wierzby od 0,5 do 2.0 m, symulowana œrednia roczna
perkolacja do wód gruntowych obni¿y³a siê od prawie 150 mm do mniej ni¿ 30 mm.
Pierwsze próby symulacji bilansu wody w glebie pod wierzb¹ zosta³y podjête
przez szwedzkich badaczy, g³ównie przez Eckerstena i Perssona [17, 23, 24]. Wiêkszoœæ doœwiadczeñ by³a nawadniana, a badania koncentrowa³y siê na obliczaniu
ewapotranspiracji. Symulacje wp³ywu zawartoœci wody glebowej na wzrost wierzby
pos³u¿y³y do sparametryzowania modu³u zu¿ycia wody przez roœlinê w modelu
przewidywania wzrostu wierzby Eckersten i in. [6]. Nie wykazano jednak istotnoœci
wp³ywu tego czynnika na wzrost roœliny. Szacunki wykonane modelem SIMWUCOP
wskazuj¹, ¿e dla wschodniej Anglii w obrêbie zlewni ca³kowicie przekszta³conych
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z ekosystemów trawiastych na uprawy energetyczne topoli zasilanie wód podziemnych i sp³yw powierzchniowy bêd¹ zmniejszone przynajmniej do 50%, a w czêœci
badanego obszaru zasilanie wód podziemnych spadnie do zera [12]. Pozosta³e badania autora, zwi¹zane z przekszta³ceniem gruntów o ró¿nym typie u¿ytkowania
³¹kowo-uprawnego przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Ubytek œredniego rocznego odp³ywu [mm] (w glebie o ³atwo dostêpnej wodzie),
spowodowany przez zast¹pienie upraw wymienionych roœlin wierzb¹ energetyczn¹ w cyklu
trzyletnim (za: [11])
Rodzaj gleby
Gleba gliniasta*
Gleba kredowa*

Trawa Jêczmieñ
153
179
150
189

Ziemniaki
166
179

Burak cukrowy
87
113

Gleba niepokryta roœlinnoœci¹
216
246

* W wolnym t³umaczeniu

Stephens i in. [27] u¿ywaj¹c modelu WaSim wykonali symulacjê bilansu wodnego
w glebach Wielkiej Brytanii na podstawie danych z polowych doœwiadczeñ z wierzb¹
i miskantem oraz 30-letni¹ seriê danych meteorologicznych (rys. 2). Do obliczeñ
przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia: 2-letni¹ rotacjê dla wierzby; intercepcjê na poziomie
2 mm + 10% wielkoœci pozosta³ego opadu; maksymalny wspó³czynnik plonu (Kc – crop
coefficient jako stosunek ET aktualnej do ET potencjalnej) na 1,2, g³êbokoœæ korzeni –

Rysunek 2. Rozdysponowanie opadu na sk³adowe bilansu wodnego (symulacja sum œrednich
rocznych z okresu 1970–1999) – intercepcjê, sp³yw powierzchniowy, ewapotranspiracjê oraz
perkolacjê do wód gruntowych dla pastwiska trwa³ego, pszenicy ozimej, miskanta i wierzby
(glina œrednia o opadowej gospodarce wodnej, Silsoe, Beds, UK), za [27]
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2,5 m, frakcja p (minimalny udzia³ wody w strefie korzeniowej gleby, przy jakim
roœlina jest w stanie j¹ pobraæ bez stresu wodnego) zosta³a ustalona na 50%. Symulacje wykaza³y, ¿e zast¹pienie traw i zbó¿ przez miskanta spowodowa³o 50–60%
redukcjê hydrologicznie efektywnego opadu (opad który nie ulega wyparowaniu),
a wprowadzenie upraw wierzby na wspomniane obszary 75–90% redukcjê, co
nasuwa wniosek, ¿e w regionach ubogich w wodê gruntow¹ uprawa miskanta jest
bardziej zasadna ni¿ uprawa wierzby. Miskant jako roœlina typu C4, charakteryzuje siê
bardziej efektywn¹ gospodark¹ wodn¹ ni¿ wierzba, jednak krótki okres wegetacyjny
opóŸnia rozwój miskanta i mo¿e przyczyniaæ siê do znacznych ubytków wody w glebie spowodowanych przez roœlinê, jeœli okres krytycznego zapotrzebowania na wodê
przypadnie na okres posuchy [16]. Nale¿y to mieæ na uwadze przy uprawie tej roœliny
w warunkach klimatycznych wschodniej Europy.
W warunkach niedoboru opadów, g³êbokie systemy korzeniowe roœlin energetycznych potrafi¹ wyczerpaæ a¿ do 250 mm wody gruntowej [27]. Na obszarze
Wielkiej Brytanii stwierdzono, ¿e obszary o ni¿szej rocznej sumie opadów od 600 mm
nie powinny byæ przeznaczane do uprawy roœlin energetycznych krótkich rotacji
(wierzba, topola) i traw energetycznych [10, 11]. Zak³adaj¹c, ¿e optymalny promieñ
pozyskania biomasy dla zak³adu energetycznego wynosi 40 km, a zapotrzebowanie
na surowiec wymaga obsadzenia roœlinami energetycznymi 2500 ha, taki obszar
plantacji redukuje hydrologicznie efektywny opad o oko³o 0,5% w porównaniu ze
zbo¿ami [27]. Wskutek du¿ych ró¿nic w rocznych sumach opadów, zakres redukcji
jest jednak trudny do oszacowania. Uwa¿a siê, ¿e wp³yw roœlin energetycznych na
bilans wodny mo¿e byæ wiêkszy dla mniejszych powierzchniowo zlewni. Johnson
szacuje, ¿e istotne zmniejszenie prêdkoœci przep³ywów wód w zlewni nastêpuje
powy¿ej 25% jej lesistoœci [15].
Zu¿ycie wody przez roœliny jest uzale¿nione od ukszta³towania terenu. Jest
mniejsze na terenach wy¿ynnych z powodu ni¿szej temperatury powietrza i wiêkszego zachmurzenia, jednak wp³yw tych czynników jest nieznaczny [8].
Czêstoœæ wykonywania zbiorów wierzby zwiêksza odp³yw gruntowy i powierzchniowy. Dlatego szczególnie korzystny jest zbiór przeprowadzany w cyklu rocznym.
Na du¿ych plantacjach zbieranych w d³u¿szych cyklach, najkorzystniejsze dla zrównowa¿onego zu¿ycia wody bêdzie zbieranie biomasy w taki sposób, aby zbiory
z poszczególnych pól przypada³y na ró¿ne lata. Zaplanowanie okresów zbioru
plantacji na kilka lat ogranicza straty wody do czêœci obszaru uprawy [11].
Zak³adanie plantacji w kilku du¿ych blokach jest korzystniejsze ni¿ w wielu ma³ych ze wzglêdu na zmniejszenie wielkoœci ewaporacji „brzegowej” ³anu (silniejsze
oddzia³ywanie promieniowania, temperatury, wiatru, os³abienie konkurencji roœlin,
wiêksza powierzchnia liœci brzegowych). Ewaporacja „brzegowa” 10-hektarowej
powierzchni plantacji wierzby w jednym bloku powoduje 4,3% wzrost ewapotranspiracji ET, dla porównania obwód plantacji na 2 ha – 6,7% wzrostu ET, na 1 ha –
9,5% wzrostu ET [8]. Wyodrêbnione poletka lub cienkie pasy roœlin energetycznych
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transpiruj¹ do 2,5 razy wiêcej wody ni¿ roœliny z typowego ³anu. Zwiêksza siê te¿
ewapotranspiracja adwekcyjna, zw³aszcza jeœli obszar uprawy jest otoczony przez
przesuszony ugór [27].
Wp³yw plantacji wierzby rosn¹cych nad zbiornikami wodnymi na zasoby wody
powierzchniowej i spadek prêdkoœci przep³ywu cieków zale¿y od d³ugoœci i szerokoœci plantacji [11] oraz czynników klimatyczno-glebowych. Generalnie widoczny
wp³yw ujawnia siê dopiero dla plantacji o d³ugoœci kilku kilometrów. Dla ma³ych
strumieni i obszarów Ÿród³owych wystarcza pas o d³ugoœci 1 kilometra i szerokoœci
50 m, by powa¿nie ograniczyæ poziom wody lub doprowadziæ nawet do jej wyschniêcia w korycie. Na glebach o dobrym dostêpie do wód gruntowych w ma³ych blokach
wierzby w strefie brzegowej wystêpuje wysokie zu¿ycie wody (nawet dwukrotnie
wiêksze ni¿ na terenach wy¿ynnych), a hydrologicznie efektywny opad jest niewielki
lub gleba wcale nie korzysta z opadów [27]. Plantacje granicz¹ce z obszarami
podmok³ymi stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie w okresach suszy dla ich stabilnoœci,
redukuj¹c dop³yw wód [11].
Istniej¹ dowody, ¿e korzenie wierzby zatykaj¹ polowe dreny, czego skutkiem
mog¹ byæ lokalne podtopienia [11]. Autor sugeruje te¿, ¿e z uwagi na hydrologiczne
skutki, wieloletnie roœliny energetyczne nie powinny byæ sadzone bli¿ej ni¿ 50 m od
archeologicznych stanowisk.
Aktualnie w Wielkiej Brytanii prowadzone s¹ szeroko zakrojone badania nad
wp³ywem uprawy wierzby i miskanta na zasoby wód podziemnych i przep³ywy rzek.
Do tego celu wykorzystywany jest numeryczny model JULES [29, 28].
Korzystnym aspektem du¿ej si³y ss¹cej systemu korzeniowego roœlin energetycznych jest ochrona przed erozj¹ wodn¹ (z wyj¹tkiem pierwszego roku uprawy)
i zapobieganie powodziom, poprzez redukcjê prêdkoœci szczytowych przep³ywów
cieków i opóŸnianie naporu wód powodziowych. Z tego wzglêdu roœliny energetyczne, zw³aszcza wierzba, s¹ polecane szczególnie w dolinach rzek. Œrodowiskowe
zyski zale¿¹ od czêstoœci i sposobu zbioru roœlin. Jest tak¿e wysoce prawdopodobne,
¿e ograniczona perkolacja pod wieloletnimi uprawami w porównaniu z typowymi
uprawami rolniczymi, bêdzie redukowaæ wymycie sk³adników pokarmowych z gleby
wykorzystuj¹c je efektywnie do swojego wzrostu – dotyczy to w g³ównej mierze
azotu [10, 11].

Podsumowanie
Rolnictwo energetyczne bêdzie odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w koncepcjach
zrównowa¿onego rozwoju Unii Europejskiej oraz realizacji celów rz¹dowych Polski
podyktowanych unijnymi dyrektywami. Zwiêkszanie powierzchni upraw energetycznych niesie ze sob¹ znacz¹ce zagro¿enia dla œrodowiska [7], przede wszystkim
ograniczenie zasobów wodnych w glebie, zmniejszaj¹c zasilanie wód gruntowych
i powierzchniowych.

106

R. Borek

Ubytek wody na obszarze uprawy roœlin energetycznych zachodzi g³ównie w wyniku intercepcji i transpiracji. Wysokie zu¿ycie wody przez miskanta i szczególnie
wierzbê jest g³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym aktualny plon tych roœlin na
glebach o niskim poziomie wód gruntowych i zale¿y od lokalnych warunków klimatycznych wp³ywaj¹cych na okres rozwoju roœliny oraz od zabiegów uprawowych,
obsady, cyklu zbioru i wielkoœci plantacji. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e miskant transpiruje
o 40–100 mm mniej wody ni¿ wierzba, g³ównie z powodu efektywniejszego wykorzystania substratów fotosyntezy i promieniowania (fotosynteza typu C4). Wed³ug
niektórych badaczy zu¿ycie wody przez miskanta jest porównywalne z jednorocznymi roœlinami uprawnymi lub pastwiskiem czy ³¹k¹.
Na wielkoœæ wskaŸników odp³ywu powierzchniowego i infiltracji do wód gruntowych wp³ywa znacz¹co rok i cykl uprawy, faza rozwoju roœliny, wielkoœæ plantacji
i jej kszta³t, typ granulometryczny gleby oraz jej g³êbokoœæ. Odddzia³ywanie roœlin
energetycznych na bilans wodny gleb wydaje siê znaczne w porównaniu z pastwiskami trwa³ymi i uprawami zbó¿, szczególnie w przypadku wierzby. Badania wskazuj¹
na wysok¹ intercepcjê opadu przez badane roœliny oraz niewielk¹ iloœæ wody zasilaj¹c¹ wody gruntowe i rzeki. Na obszarach o œrednim rocznym opadzie poni¿ej
600 mm nie zalecana jest uprawa wierzby i traw energetycznych. Z drugiej strony
trudno zweryfikowaæ przytoczone szacunki z uwagi na brak dostêpnych danych
literaturowych. Istnieje potrzeba prowadzenia badañ w tym zakresie w odniesieniu do
gleb potencjalnie przydatnych do uprawy roœlin energetycznych w krajach UE,
zarówno w kontekœcie pola jak te¿ w obszarze zlewni i kraju, z wykorzystaniem do
tego celu analiz przestrzennych GIS.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych wp³ywu roœlin energetycznych na bilans wodny
gleby, nale¿y uwzglêdniæ zachodz¹ce zmiany klimatu. Pog³êbiaj¹cy siê klimatyczny
bilans wodny w wieloleciu oraz zwiêkszaj¹ca siê zawartoœæ dwutlenku wêgla w powietrzu wp³yn¹ na zwiêkszenie deficytu wody w glebie.
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Willow and Miscanthus growing effects
on soil water balance
Key words: renewable energy, biomass, energy crops, willow, Miscanthus,
evapotranspiration, interception, water use efficiency, hydrological
effects, water balance

Summary
Energetic agriculture will play the larger and larger part in conceptions of the UE
sustainable development and in realization of Polish government targets laid upon by
Union Directives. Enlarging the energy crops area has serious environmental threats,
first of all limitation of soil water resources, that reduces the feed of subterranean and
surface waters. Water losses on the area of energy crop cultivation occur mainly as
a result of evaporation from the surface of leaves and plant transpiration. The high water use efficiency of Miscanthus and especially willow is the main limiting factor on
the soils with low groundwater level and depends on local weather conditions, plant
development period, agricultural measures, plant density, harvest cycle and field size.
It ought to be emphasized that Miscanthus transpires about 40–100 mm less than willow, mainly because of more effective use of substrates and solar radiation in photosynthesis that is consequence of C4 physiological type. According to some explorers,
Miscanthus water use is comparable with agricultural annual crops or perennial grass.
Surface runoff and percolation values depend on plantation age and harvest cycle, the
plant development phase, size and shape of plantation, soil granulometric type and
depth. The SIMWUCOP model indicates that for much of the east England, the net recharge and runoff from grassland catchments wholly converted to SRC will be reduced on average by at least 50%. WaSim simulations predicted the reduction in
hydrologically effective rainfall (HER), as a result of replacing wheat and grass with
energy crops, amounted to 50–60% for Miscanthus and 75–90% for willow, with the
greatest proportional reductions in the drier areas. These simulations suggest that
Miscanthus may be a more appropriate energy crop from a hydrological stand point
than the willow SRC in drier regions, where the effects on HER are greatest. These results also show high interception of rainfall by energy crops and slight water amount,
that could supply groundwater and rivers. Willow and energy grasses should not be
cultivated on the areas, where average annual rainfall is below 600 mm. One must consider, that energy crops growing effects on soil water balance are strongly connected
with climate change intensification – climatic water balance reduction and carbon dioxide atmospheric increase.

Postêpy Nauk Rolniczych nr 5–6/2009: 109–124

Wzbogacanie produktów zwierzêcych w CLA,
wielonienasycone kwasy t³uszczowe
z rodziny n-3 oraz zwi¹zki selenu

Marian Czauderna, Jan Kowalczyk
Instytut Fizjologii i ¯ywienia Zwierz¹t im. Jana Kielanowskiego PAN,
ul. Instytucka 3, 05-110 Jab³onna, Poland
e-mail: m.czauderna@ifzz.pan.pl
S³owa kluczowe: izomery sprzê¿onego kwasu linolowego, wielonienasycone
kwasy t³uszczowe n-3, kwasy t³uszczowe, selen, produkty
zwierzêce, w³aœciwoœci prozdrowotne

Wstêp
Obecnie prowadzone s¹ liczne badania, których zadaniem jest ustalenie zale¿noœci miêdzy sposobem ¿ywienia zwierz¹t gospodarskich a stanem zdrowia konsumentów produktów zwierzêcych. Uzyskanie bowiem produktów zwierzêcych o w³aœciwoœciach prozdrowotnych, mo¿e zmniejszyæ ryzyko wystêpowania chronicznych
chorób cywilizacyjnych i wp³ywaæ korzystnie na stan zdrowia cz³owieka.
W wielu pracach wykazano, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci zmiany zawartoœci niezbêdnych mikroelementów (np. Se) oraz nasyconych (SFA) i nienasyconych kwasów
t³uszczowych (UFA), a wœród nich izomerów sprzê¿onego kwasu linolowego (CLA)
[76] i ich metabolitów [9] w miêsie zwierz¹t monogastrycznych i prze¿uwaj¹cych.
Potrzebê zmniejszenia zawartoœci SFA oraz szczególnie zwiêkszenie stê¿enia wielonienasyconych (PUFA) z rodziny n-3 (PUFAn-3) potwierdzi³y liczne badania, w których autorzy wykazali ujemn¹ korelacjê miêdzy pobraniem w diecie PUFA, g³ównie
PUFAn-3, a œmiertelnoœci¹ spowodowan¹ chorobami naczyniowo-sercowymi u ludzi. Natomiast dodatni¹ korelacjê odnotowano, miêdzy poda¿¹ w diecie SFA, a czêstotliwoœci¹ wystêpowania schorzeñ uk³adu naczyniowo-sercowego, wysokim ciœnieniem têtniczym krwi czy te¿ ryzykiem pojawienia siê arteriosklerozy u ludzi [11, 21].
Zatem na szczególn¹ uwagê zas³uguje mo¿liwoœæ zwiêkszenia w produktach zwierzêcych stê¿enia izomerów CLA i innych PUFA oraz na uzyskaniu w³aœciwych
proporcji miêdzy SFA, MUFA oraz PUFAn-3 i PUFAn-6. Istotne jest równie¿ po-
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szukiwanie czynników, które chroni³yby izomery CLA oraz inne nienasycone kwasy
t³uszczowe przed ich unieczynnieniem. Przydatnymi pod tym wzglêdem wydaj¹ siê
byæ zwi¹zki selenu (Se) i witamina E. Istotnie, zwi¹zki Se i witamina E, znane
z w³aœciwoœci antyoksydacyjnych, bior¹ udzia³ w kilkuset procesach metabolicznych,
w tym równie¿ w przemianach lipidów. Niedobór Se obni¿a odpornoœæ immunologiczn¹, sprzyja powstawaniu nadtlenków w b³onach i uszkodzeniu komórek, przyczynia siê do rozwoju niektórych nowotworów, zwiêksza czêstoœæ wystêpowania
mia¿d¿ycy naczyñ, zawa³ów serca i nadciœnienia krwi [53, 78]. Witamina E wspomaga dzia³anie Se, a jej niedobór wywo³uje podobny efekt jak niedobór Se w diecie.
Uczestniczy ona bowiem w rozk³adzie nadtlenku wodoru w komórkach, zapobiega
utlenianiu nienasyconych lipidów, zapobiega uszkodzeniu b³on komórkowych w wyniku powstawania nadtlenków, wp³ywa na walory dietetyczne miêsa i mleka poprzez
zapobieganie utleniania t³uszczów, w szczególnoœci przy zwiêkszonej zawartoœci
PUFA [16, 65, 78]. Zatem szczególnie celowy jest dodatek witaminy E lub zwi¹zków
Se do paszy wzbogaconej izomerami CLA lub olejem roœlinnym o wysokiej zawartoœci PUFAn-3. Lepsze poznanie podstawowych funkcji fizjologicznych izomerów
CLA i szczególnie PUFAn-3 oraz wybranych zwi¹zków Se mo¿e byæ kolejnym
bodŸcem stymuluj¹cym badania nad zwiêkszeniem wartoœci prozdrowotnych produktów zwierzêcych.

Fizjologiczne funkcje izomerów kwasu linolowego (CLA)
£añcuch sprzê¿onego kwasu linolowego (ang. conjugated linoleic acid) zbudowany jest z 18 atomów wêgla, w którym dwa podwójne wi¹zania mog¹ wystêpowaæ
w pozycjach 7 i 9, 8 i 10, 10 i 12 lub 11 i 13 [11–16, 24]. Termin sprzê¿ony kwas
linolowy (CLA) jest nazw¹ okreœlaj¹c¹ mieszaninê pozycyjnych i geometrycznych
(cis i trans) izomerów kwasu oktadekadienowego. Izomery te mog¹ wystêpowaæ
w ka¿dej geometrycznej konfiguracji: cis-cis, trans-trans, cis-trans, trans-cis. Spoœród licznie wystêpuj¹cych izomerów CLA dwa z nich, najczêœciej uwa¿ane s¹ za
zwi¹zki o najlepiej poznanych w³aœciwoœciach biologicznych: nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce izomery: cis9trans11CLA (c9t11CLA) i trans10cis12CLA (t10c12CLA).
ród³em izomerów CLA s¹ przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzêcego,
g³ównie to miêso oraz mleko prze¿uwaczy [16, 21]. Dominuj¹cym izomerem CLA
spoœród wszystkich wystêpuj¹cych w mleku i w produktach mlecznych jest c9t11CLA,
który stanowi 80–90%; zawartoœæ t10c12CLA zawiera siê w przedziale 5–20% sumy
wszystkich izomerów [11–16, 21].
Sk³ad dawki pokarmowej prze¿uwaczy rzutuje na aktywnoœæ i liczebnoœæ poszczególnych grup mikroorganizmów zasiedlaj¹cych ¿wacz, co w konsekwencji
decyduje o stê¿eniu poszczególnych izomerów CLA tworz¹cych siê w trakcie przemian w ¿waczu [37, 38]. Jednak¿e znacz¹ca iloœæ izomerów CLA powstaje w wyniku
syntezy de novo w tkankach t³uszczowych oraz gruczole mlekowym ssaków, w tym
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m.in. zwierz¹t prze¿uwaj¹cych [11–16, 65]. Oko³o 64–80% puli izomerów CLA
w t³uszczu mleka jest syntezowane endogennie z kwasu trans-11 wakcenowego lub
trans-7C18:1 przy udziale D9-desaturazy [11, 21, 48–50, 65]. Aktywnoœæ D9-desaturazy mo¿e byæ kszta³towana przez czynniki genetyczne, stadium laktacji oraz ¿ywienie [49, 50].
Badania prowadzone na gryzoniach wykaza³y, ¿e izomery CLA maj¹ w³aœciwoœci
redukuj¹ce poziom ot³uszczenia cia³a badanych zwierz¹t, jednoczeœnie obserwuje siê
przyrost masy miêœniowej o obni¿onej zawartoœci t³uszczu. Dodatek izomeru
t10c12CLA do paszy szczególnie efektywnie zmniejsza ot³uszczenie cia³a zwierz¹t
(np. tkanki t³uszczowej brzusznej lub zawartoœci t³uszczu œródmiêœniowego); dlatego
wiêc stwierdza siê zwiêkszenie procentowego udzia³u bia³ka oraz zmniejszenie
procentowego udzia³u t³uszczu w miêsie badanych zwierz¹t. Równie¿ badania przeprowadzone na komórkach wyizolowanych z tkanki t³uszczowej cz³owieka dowiod³y, i¿ izomer t10c12CLA hamuje lipogenezê, zmniejsza poziom lipoprotein
i frakcji HDL cholesterolu we krwi; zatem te w³aœciwoœci t10c12CLA mog¹ uzasadniaæ przeciwoty³oœciowe dzia³anie tego izomeru podawanego ludziom [13, 14, 28,
56–59]. Wykazano tak¿e, ¿e podawany w diecie izomer t10c12CLA stymuluje
apoptozê adipocytów [18]. Ponadto w badaniach prowadzonych na gryzoniach
¿ywionych diet¹ z dodatkiem izomerów CLA wykazano, i¿ zwi¹zki te wp³ywaj¹ na
zwiêkszenie wykorzystania energii u gryzoni, a tak¿e na jednoczesne zmniejszenie
masy bia³ej tkanki t³uszczowej [58, 59, 72]. Badania in vivo sugeruj¹, ¿e te obserwacje
mog¹ byæ zwi¹zane z bia³kiem rozprzêgaj¹cym UCP2 (ang. uncoupling protein 2),
które przestawia przemiany mitochondrialne ze œcie¿ki wytwarzania energii u¿ytecznej do pracy i budowy nowych struktur na produkcjê rozpraszanego ciep³a; jest to
wiêc spalanie zgromadzonego t³uszczu drog¹ energetycznie rozrzutn¹. Wzrost stê¿enia izomerów CLA w diecie przyczynia siê do zwiêkszonej iloœci mRNA koduj¹cego
UCP2 w bia³ej tkance t³uszczowej i w¹trobie u myszy [56–59, 62, 63]. Te wszystkie
w³aœciwoœci izomerów CLA znalaz³y potwierdzenie szczególnie w badaniach na
myszach, chomikach, szczurach, królikach, œwiniach i ludziach [11–16, 18, 21, 22,
25, 26, 38, 51, 62, 72]. Tak¿e doœwiadczenia na kurczêtach brojlerach [31] oraz rybach
[73] potwierdzi³y fakt zmniejszenia ot³uszczenia cia³a badanych zwierz¹t po podaniu
diety zawieraj¹cej izomery CLA. Tylko w nielicznych badaniach [63] prowadzonych
na chomikach nie wykazano tego efektu. Jednak¿e analiza profilu izomerów CLA
dodanych do diety wykaza³a, ¿e efekt ten jest tym bardziej wydatny, im wiêkszy jest
procentowy udzia³ t10c12CLA w puli izomerów CLA w diecie podanej badanym
zwierzêtom; potwierdzeniem tego faktu s¹ badania Czauderny i in. [25, 26] prowadzone na szczurach, którym podawano dietê z dodatkiem pojedynczych izomerów
CLA lub z ró¿nym stê¿eniem mieszaniny izomerów CLA. Najwiêksze zmniejszenie
ot³uszczenia cia³a stwierdza siê u myszy (57–70%), u szczurów oraz kurcz¹t zaœ
odpowiednio: 22% i 23%, natomiast w przypadku œwiñ zmniejszenie ot³uszczenia
wynosi³o jedynie 7%. Nale¿y zwróciæ uwagê na szczególn¹ rolê t10c12CLA w zdol-
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noœci do osadzania bia³ka i t³uszczu i ich dystrybucji w ciele badanych zwierz¹t [26,
56]. W badaniach tych równie¿ odnotowano wydatny hamuj¹cy wp³yw t10c12CLA
na proliferacjê komórek t³uszczowych w adipocytach [56–57]. Ponadto izomer ten
podany do diety zwierz¹t modelowych zwiêkszy³ lipolizê, redukowa³ aktywnoœæ
lipazy lipoproteinowej w adipocytach oraz zmniejsza³ lipogenezê [38, 59, 57]. Izomer
ten redukowa³ równie¿ aktywnoœæ D9-desaturazy stearylo-CoA uczestnicz¹cej w syntezie mononienasyconych kwasów t³uszczowych (MUFA) w adipocytach [11, 14,
56–57]. Nale¿y te¿ s¹dziæ, ¿e redukcja ot³uszczenia cia³a zwierz¹t jest wynikiem nie
tylko ograniczenia procesu proliferacji komórek t³uszczowych, przez indukowanie
ich apoptozy, ale mo¿e wynikaæ tak¿e ze zmniejszenia rozmiaru adipocytów [4].
W wielu badaniach prowadzonych na zwierzêtach modelowych dowiedziono, i¿
izomery CLA, w szczególnoœci c9t11CLA, przejawiaj¹ hamuj¹cy wp³yw na rozwój
zmian nowotworowych lub schorzeñ naczyniowo-sercowych; np. w doœwiadczeniach prowadzonych na królikach wykazano, ¿e podawanie przez 12 tygodni 0,5 g
izomeru CLA/dzieñ, wraz z diet¹ hipercholesterolow¹, znacznie obni¿a poziom
triacylogliceroli (TAG) w osoczu krwi, frakcji cholesterolu zwi¹zanej z lipoproteinami o niskiej gêstoœci (LDL) i bardzo niskiej gêstoœci (VLDL). Odnotowano równie¿
zmniejszenie odk³adania siê cholesterolu w œcianach aorty w porównaniu z grup¹
kontroln¹ [11–16, 21, 25, 26, 46, 56, 57]. Ponadto stwierdza siê tak¿e zmniejszenie
stê¿enia cholesterolu ca³kowitego (TC) przy jednoczesnym zmniejszeniu z³ogów
t³uszczu w aorcie badanych zwierz¹t. Kritchevsky i in. [43] stwierdzili, i¿ u królików
dodatek 1,5 oraz 10% izomerów CLA do diety zawieraj¹cej 0,2% cholesterolu powoduje cofniêcie siê zmian mia¿d¿ycowych odpowiednio o 35 i 58%. W badaniach na
chomikach wykazano, ¿e t10c12CLA znacznie zmniejsza stê¿enie TC, frakcji LDL,
a tak¿e TAG w osoczu krwi badanych zwierz¹t [28]. Badania prowadzone na ludziach
nie wykaza³y jednoznacznie hipocholesterolemicznych w³aœciwoœci izomerów CLA
[72]; stwierdzono jednak¿e zdolnoœæ izomerów CLA do modyfikowania wzglêdnego
udzia³u tkanki t³uszczowej i miêœniowej. Przeciwdzia³anie oty³oœci wynika³o zapewne ze zmniejszenia rozmiaru lipogenezy i stymulowania przemiany kwasów
t³uszczowych w w¹trobie [82].

Przeciwnowotworowe dzia³anie izomerów CLA
Ju¿ dosyæ wczeœnie uda³o siê udokumentowaæ, ¿e izomery CLA s¹ efektywnym
czynnikiem hamuj¹cym rozwój komórek nowotworowych [55]. Przeprowadzone
badania na myszach dowiod³y, ¿e izomery CLA hamowa³y rozwój indukowanych
chemicznie nowotworów skóry, ¿o³¹dka, okrê¿nicy, prze³yku i sutka, zarówno w fazie
inicjacji, jak równie¿ w fazie promocji [13, 44]. Obserwowano równie¿ zmniejszenie
siê liczby indukowanych chemicznie guzów nowotworowych w gruczole mlekowym
po podaniu 0,5–1,5% izomerów CLA [32]. Antynowotworowe w³aœciwoœci izomerów CLA wykazano równie¿ przy bardzo niskim ich stê¿eniu (0,05–0,5%) w diecie,
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co znakomicie potwierdzaj¹ tak¿e dalsze badania [34]. Mechanizm dzia³ania antynowotworowego izomerów CLA nie jest do koñca poznany. Sugeruje siê, ¿e odpowiedzialny za tê funkcjê jest proces polegaj¹cy na hamowaniu biosyntezy kwasu arachidonowego, który jest prekursorem prostaglandyny E2 (PGE2) PGF2a oraz leukotrienów B4 i C4 zaanga¿owanych w procesy wzrostu komórek [5, 58]. Wykazano, i¿
zmniejszenie iloœci metabolitów kwasu linolowego indukuje proces apoptozy (np. komórek nowotworowych MCF-7) w gruczole mlekowym kobiet, jak równie¿ komórek
nowotworowych w w¹trobie, tkance t³uszczowej lub okrê¿nicy [34, 44, 58]. Interesuj¹ce
okaza³y siê wyniki badañ nad przeciwnowotworow¹ aktywnoœci¹ d³ugo³añcuchowych
sprzê¿onych kwasów t³uszczowych (tj. t5,t7,t9,c14,c17C20:5 i c5,t7,t9,c14,c17C20:5)
wyizolowanych z zielonych i czerwonych alg. Kwasy te wykazuj¹ ekstremalnie silny,
cytotoksyczny efekt w stosunku do komórek nowotworowych w porównaniu z izomerami CLA [27].

Inne w³aœciwoœci CLA
Izomery CLA nie tylko przeciwdzia³aj¹ namna¿aniu siê komórek nowotworowych, ale przejawiaj¹ tak¿e w³aœciwoœci antyoksydacyjne [7]. Wczesne badania nad
t¹ w³asnoœci¹ izomerów CLA budzi³y wiele kontrowersji, jednak¿e wykonane w ostatnich latach doœwiadczenia potwierdzi³y, ¿e izomery CLA przeciwdzia³aj¹ stresowi
oksydacyjnemu ze skutecznoœci¹ porównywaln¹ z witamin¹ E; u ludzi wskazywano
nawet na silniejsz¹ efektywnoœæ izomerów CLA w zmniejszaniu rozmiaru peroksydacji lipidów w porównaniu z witamin¹ E. Leung i Liu [47] stwierdzili, i¿ silne
w³aœciwoœci antyoksydacyjne t10c12CLA wynikaj¹ z usuwania wolnych rodników,
niezale¿nie od iloœci tego izomeru w miêœniach (2–200 mM), podczas gdy c9t11CLA
przy stê¿eniu wiêkszym ni¿ 200 mM przejawia dzia³anie prooksydacyjne. Ponadto
w badaniach na ludziach wykazano, i¿ skutecznoœæ dzia³ania izomerów CLA w hamowaniu procesu peroksydacji lipidów by³a wiêksza ni¿ witaminy E. Ostatnie badania potwierdzaj¹ równie¿ w³aœciwoœci izomerów CLA jako czynnika zapobiegaj¹cego i ³agodz¹cego objawy cukrzycy insulino-zale¿nej II typu [13, 45]; jednak¿e
w przypadku zdrowych osobników nie stwierdzono istotnego wzrostu odpornoœci na
insulinê po podaniu izomerów CLA [16, 71]. Riserus i in. [71] stwierdzili w badaniach
na ludziach, ¿e c9t11CLA i t10c12CLA indukuje wzrost odpornoœci na insulinê.
Badania wykonane na myszach potwierdzi³y jedynie skutecznoœæ t10c12CLA, jako
czynnika indukuj¹cego hiperinsulinomiê [23]. Do niezwykle cennych prozdrowotnych cech izomerów CLA nale¿y ich zdolnoœæ do stymulowania funkcjonowania
uk³adu odpornoœciowego ludzi i zwierz¹t. Izomery te stymuluj¹ bowiem proces
proliferacji limfocytów; dotyczy to szczególnie proliferacji limfocytów T grasicy.
W badaniach na zwierzêtach oraz ludziach stwierdzono zró¿nicowanie aktywnoœci
biologicznej poszczególnych izomerów CLA. W doœwiadczeniach na œwiniach [10]
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wykazano silniejszy stymuluj¹cy wp³yw t10c12CLA na produkcjê limfocytów B,
natomiast c9t11CLA efektywniej stymuluje powstawanie limfocytów T. Miller i in.
[52] w doœwiadczeniach przeprowadzonych na szczurach wykazali wp³yw izomerów
CLA na zwiêkszenie intensywnoœci procesu namna¿ania limfocytów. Natomiast
Sugano i in. [70] w badaniach na szczurach odnotowali stymuluj¹cy wp³yw izomerów
CLA na wzrost poziomu immunoglobulin IgA, IgC, i IgM oraz spadek poziomu
immunoglobuliny IgE w surowicy, limfocytach B œledziony i wêz³a limfatycznego.
W badaniach prowadzonych z udzia³em ludzi wykazano, i¿ t10c12CLA mo¿e stymulowaæ produkcjê cia³ odpornoœciowych przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby
typu B, natomiast izomer c9t11CLA wywiera wp³yw na powstawanie dihydroprostagladyn F2a, bêd¹cych wskaŸnikiem stresu oksydacyjnego oraz stanów zapalnych
w organizmie [71].
Nieliczne s¹ jednak prace poœwiêcone oddzia³ywaniu izomerów CLA na proces
formowania tkanki kostnej. Niektóre badania wykaza³y jednak, ¿e izomery te mog¹
korzystnie wp³ywaæ na procesy formowania tkanki kostnej u szczurów, poprzez
zwiêkszenie zawartoœci Ca i Mg [13, 26, 77].
W badaniach Czauderny i in. [26] stwierdzono, i¿ podane do diety izomery CLA
i selen w postaci selenowego preparatu dro¿d¿owego (Sel-Plex) obni¿y³y zawartoœæ
SFA w w¹trobie i miêœniach udowych szczurów. Na podstawie tych badañ, jak równie¿
badañ innych autorów, mo¿na przypuszczaæ, ¿e podane w diecie izomery CLA (szczególnie t10c12CLA) stymuluj¹ szybkoœæ b-oksydacji oraz lipolizy, zmniejszaj¹c jednoczeœnie aktywnoœæ lipogenazy i syntezy de novo kwasów t³uszczowych. Na podstawie
badañ Czauderny i in. [24–26] oraz innych doœwiadczeñ prowadzonych na œwiecie
nale¿y przypuszczaæ, i¿ obni¿enie zawartoœci nienasyconych kwasów t³uszczowych
jest spowodowane zmniejszeniem rozmiaru D9-desaturacji oraz zapewne wiêksz¹
wydajnoœci¹ b-oksydacji, a w szczególnoœci syntezy de novo kwasów t³uszczowych
[13]. Obni¿enie rozmiaru desaturacji mo¿e byæ wynikiem zmniejszenia ekspresji genu
odpowiedzialnego za syntezê omawianego enzymu [13]. Istniej¹ równie¿ badania
potwierdzaj¹ce zmniejszenie rozmiaru desaturacji przez c9t11CLA [24–26].
W badaniach na szczurach ¿ywionych diet¹ z dodatkiem c9t11CLA lub t10c12CLA
stwierdzono, ¿e izomery te s¹ czêœciowo wykorzystywane przez zwierzêta do biosyntezy d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych zawieraj¹cych równie¿ sprzê¿one
podwójne wi¹zanie, np. sprzê¿ony kwas arachidonowy [24–26]. Pozosta³a czêœæ
izomerów CLA mo¿e byæ katabolizowana; w wyniku b-oksydacji tworz¹ siê m.in.
sprzê¿one kwasy t³uszczowe, zawieraj¹ce mniejsz¹ liczbê atomów wêgla w ³añcuchu
(np. C16:2 lub C14:2) [6]. Badania Korniluk i in. [39, 40] potwierdzi³y, i¿ w wyniku
b-oksydacji mog¹ powstawaæ inne katabolity izomerów CLA.
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Fizjologiczne funkcje
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych z rodziny n-3
Wyniki badañ klinicznych i epidemiologicznych Wijendran i Hayes [79] wykaza³y, ¿e szczególnie PUFAn-3 (np. kwas a-linolenowy, EPA i DHA) wywieraj¹ korzystny wp³yw na uk³ad naczyniowo-sercowy. Kwasy te s¹ szczególnie odpowiedzialne za zmniejszenie ryzyka zapadania na wymienione choroby i cukrzycê, jak równie¿
obni¿aj¹ stê¿enie cholesterolu ca³kowitego i jego frakcji LDL oraz obni¿aj¹ wartoœæ
stosunku lipoprotein o ma³ej gêstoœci do lipoprotein o du¿ej gêstoœci (LDL/HDL).
Zatem kwasy te zapobiegaj¹ pojawianiu siê mia¿d¿ycy, stanów zapalnych oraz
arytmii serca, zmniejszaj¹ agregacjê p³ytek i trombiny oraz s¹ czynnikiem zmniejszaj¹cym rozmiar zakrzepów; szczególnie EPA i DHA wykazuj¹ w³aœciwoœci przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwmia¿d¿ycowe [20, 61, 81]. Istotnie, produktem
desaturacji i elongacji kwasu linolowego (PUFAn-6) jest kwas arachidonowy (AA),
a-linolenowego (PUFAn-3) zaœ kwasy eikozapentanowy (EPA) i dokozaheksaenowy
(DHA). Te trzy kwasy (tj. AA, EPA i DHA) s¹ prekursorami tzw. hormonów
tkankowych (eikozanoidów), które powstaj¹ w szeregu reakcji cyklooksygenazy
i lipooksygenazy. Zatem anabolitami kwasu AA s¹ prostaglandyny (PG2), tromboksany (TX2) i leukotrieny (LTB4) wykazuj¹ce dzia³anie prozapalne, pochodnym zaœ
EPA (PG3, TX3, LTB5) przypisuje siê w³aœciwoœci przeciwzapalne [20, 81]. Z tego
te¿ wzglêdu dodatkiem do paszy mo¿e byæ olej rybny, lniany oraz pe³ne nasiona lnu,
które stymulowa³y wzrost zawartoœci PUFAn-3 w miêsie badanych tuczników [12,
80]. Inne badania wskazuj¹, ¿e dodatek do paszy dla œwiñ i prze¿uwaczy mieszaniny
olejów lnianego i rybnego w iloœci 4% mieszanki, wraz z dodatkiem antyutleniaczy,
szczególnie korzystnie wp³ywa³ na walory dietetyczne miêsa [22, 41, 54, 67]. Miêso
to charakteryzowa³o siê zwiêkszon¹ zawartoœci¹ kwasów z rodziny n-3 (szczególnie
a-LNA, EPAi DHA), izomerów CLA, jak równie¿ linolowego i arachidonowego oraz
mniejszym stê¿eniem produktów utlenienia lipidów i aminokwasów siarkowych.
Podawanie zwierzêtom prze¿uwaj¹cym olejów roœlinnych i t³uszczów w postaci
chronionej jest efektywn¹ metod¹ zwiêkszenia iloœci nienasyconych kwasów t³uszczowych w czêœci jadalnej tuszy tych zwierz¹t. Ogranicza to ich biouwodorowanie
w ¿waczu. W badaniach i w praktycznym ¿ywieniu stosuje siê tzw. ,,t³uszcze chronione” takie jak: ca³e nasiona roœlin oleistych, preparaty olejów roœlinnych chronionych otoczk¹ kazeinow¹ zdenaturowan¹ formaldehydem lub sole wapniowe [36, 42].
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e brak w po¿ywieniu cz³owieka stosownych iloœci kwasów
t³uszczowych serii n-6 i n-3 oraz niew³aœciwy wzajemny stosunek PUFAz rodziny n-6
do n-3 jest przyczyn¹ wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby uk³adu kr¹¿enia,
schorzenia nowotworowe [61, 79] oraz dysfunkcje tkanki skóry [33]. PUFAn-6
stymuluj¹ metabolizm lipidowych mediatorów zapalenia, natomiast PUFAn-3 blokuj¹ syntezê zarówno lipidowych jak i bia³kowych mediatorów reakcji zapalnej. Wartoœæ stosunku stê¿enia kwasów serii n-6 i n-3 powinna wynosiæ w diecie cz³owieka
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oko³o 4, niestety obecnie waha siê w granicach 10–15 [68]. Potrzebê zmniejszenia
zawartoœci SFA oraz zwiêkszenie poziomu PUFAn-3 wykaza³y najnowsze badania
epidemiologiczne, w których wykazano ujemn¹ korelacjê miêdzy pobraniem w diecie
PUFAn-3, a zaburzeniami psychicznymi [1]. Wykazano bowiem ni¿szy poziom
PUFAn-3 w osoczu krwi ludzi ze schorzeniami schizofremicznymi, depresyjnymi
oraz wykazuj¹cych zaburzenia emocjonalne w porównaniu z ludŸmi, u których nie
stwierdzono ¿adnych dolegliwoœci psychicznych. W badaniach prowadzonych na
szczurach wykazano tak¿e, i¿ wzmo¿ony stres, niepokój i napiêcie psychiczne
zmniejsza stê¿enie fosfolipidów w neuronach oraz zwiêksza rozmiar peroksydacji
lipidów [1]; prawdopodobnie czynniki te stymuluj¹ tworzenie siê wolnych rodników
w organizmach badanych zwierz¹t [1]. W doœwiadczeniach prowadzonych na szczurach wykazano równie¿, ¿e czynniki te zmniejszaj¹ aktywnoœæ D5- i D6-desaturazy
[1]. Zmniejszenie aktywnoœci tych desaturaz t³umaczy siê pojawieniem w organizmie
hormonów, które towarzysz¹ stresowi, np. adrenalina [1]. Dlatego te¿ wzmo¿ony
stres, niepokój, napiêcie psychiczne oraz zaburzenia psychiczne (np. schizofrenia lub
depresja) mog¹ byæ przyczyn¹ zmniejszenia poziomu m.in. d³ugo³añcuchowych
PUFAn-3 w organizmach ludzi z wy¿ej wspomnianymi zaburzeniami psychicznymi.

Fizjologiczne funkcje wybranych zwi¹zków selenu
Selen (Se) jest pierwiastkiem niezbêdnym do prawid³owego funkcjonowania
¿ywych ustrojów, ale zarówno jego niedobór, jak i nadmiar wywo³uje niekorzystny
wp³yw na stan zdrowia [35, 66, 78]. Uwa¿a siê, ¿e przekroczenie dawki 400 μg na
dobê mo¿e prowadziæ u ludzi do objawów zatrucia. Se stymuluje dzia³anie czynników
antynowotworowych, wykazuje w³aœciwoœci antyproliferacyjne, przeciwzapalne, antywirusowe, stymuluje uk³ad odpornoœciowy i syntezê prostaglandyn, immunoglobulin oraz zapobiega chorobom naczyniowym serca, kardiomiopatii, astmie i dzia³a
antagonistycznie w stosunku do zwi¹zków metali ciê¿kich. Se jest czynnikiem
zapobiegaj¹cym procesom proliferacji i wzrostu nowotworów, stymuluje odpornoœæ
zarówno komórkow¹, jak i humoraln¹ [3, 78]. Niski poziom Se w diecie powoduje
powa¿ne schorzenia i zaburzenia w funkcjonowaniu organizmów [78], np. obni¿enie
odpornoœci, co jest zwi¹zane z zaburzeniami iloœciowymi i czynnoœciowymi limfocytów i innych komórek uk³adu immunologicznego [3]. Zbyt niski poziom Se w diecie zwi¹zany jest tak¿e z problemami rozrodczymi [19, 53, 78], zarówno u kobiet –
poronienia [8], jak i u mê¿czyzn – problemy z dojrzewaniem nasienia [69]. Równie¿
zbyt niski poziom Se w paszach wp³ywa niekorzystnie na zwierzêta hodowlane
powoduj¹c schorzenia niektórych narz¹dów (np. serca i w¹troby) oraz prowadzi do
nieprawid³owego wykszta³cenia siê na przyk³ad sierœci, zêbów lub piór [35, 53, 78].
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Wzbogacanie dawki pokarmowej selenem
Wed³ug zaleceñ Agencji do Spraw ¯ywnoœci i Leków (FDA) zalecane dobowe
spo¿ycie Se dla kobiet wynosi 55 mg, natomiast dla mê¿czyzn 70 mg; œrednie
zapotrzebowanie kszta³tuje siê na poziomie ok. 1 mg Se na 1 kg masy cz³owieka [35,
78]. Zalecane dzienne spo¿ycie Se (RDA) wynosi tyle, ile potrzeba tego mikroelementu do maksymalnej syntezy peroksydazy glutationowej [78]. Zapotrzebowanie zwierz¹t na Se pokrywa pasza o zawartoœci 100 ppb Se [35, 66]. Przy stê¿eniu
poni¿ej 100 ppb wystêpuj¹ objawy niedoboru Se, natomiast powy¿ej 3 ppm mo¿e byæ
on toksyczny dla zwierz¹t [35]. Seleniany(IV) oraz Se-metionina s¹ chemicznymi
formami Se najczêœciej u¿ywanymi w uzupe³nianiu i wzbogacaniu ¿ywnoœci w ten
pierwiastek [27, 29]. Se-metionina jest uwa¿ana za najlepiej przyswajaln¹ i wykorzystywan¹ formê Se. Se jest tak¿e przyswajalny z dro¿d¿y wysokoselenowych,
w których wiêkszoœæ tego pierwiastka wystêpuje w formie Se-metioniny (60–85%)
[64]. Zarówno nieorganiczne, jak i organiczne formy Se mog¹ byæ metabolizowane
do Se-cysteiny i wbudowywane do Se-enzymów. Absorpcja selenianów(VI) jest
wiêksza i szybciej nastêpuje ich wydalanie w moczu, ani¿eli selenianów(IV), jednak
zatrzymywanie obydwu zwi¹zków jest podobne [74]. Seleniany(VI) s¹ transportowane aktywnie przez b³onê œluzow¹ jelita podobnie jak siarczany(VI); natomiast
siarczany(VI) maj¹ wspólne w³aœciwoœci z selenianami(VI), ale nie maj¹ z selenianami(IV) [35, 53, 78]. Seleniany(IV) s¹ znacznie bardziej toksyczne ni¿ seleniany(VI),
zarówno in vivo, jak i in vitro [35, 53, 78]. Se w postaci zwi¹zków nieorganicznych
jest bardziej reaktywny i szybciej metabolizowany, ani¿eli z po³¹czeñ organicznych.
Nieorganiczne zwi¹zki selenu s¹ 4–10 razy skuteczniejsze w hamowaniu proliferacji
guzów nowotworowych. Jednak nieorganiczna postaæ Se nie mo¿e docieraæ do
niektórych pul metabolicznych (np. bia³ek zawieraj¹cych Se-Met) dostêpnych tylko
dla Se, których Ÿród³em s¹ na przyk³ad dro¿d¿e wzbogacone selenem. Ró¿ne s¹ te¿
dawki organicznych i nieorganicznych zwi¹zków Se, które mo¿na podawaæ nie
wywo³uj¹c objawów toksycznoœci [53, 78].

Biologiczne funkcje Se-bia³ek
Se w ustroju nie jest magazynowany w ¿adnym narz¹dzie ani tkance, lecz jest
wbudowywany w bia³ka i przez nie spe³nia swoje funkcje fizjologiczne. U ludzi
i zwierz¹t Se najczêœciej wystêpuje w postaci Se-aminokwasów (np.: Se-cysteiny –
SeCys oraz Se-metioniny – SeMet). Zastêpowanie metioniny w bia³ku przez SeMet
nie podlega uregulowanemu szlakowi w przeciwieñstwie do SeCys, której obecnoœæ
w bia³kach jest zdeterminowana genetycznie [19, 78]. SeCys poœredniczy w procesie
syntezy bia³ek na rybosomach oraz stanowi grupê prostetyczn¹ licznych Se-bia³ek
[30, 78]. Natomiast SeMet jest najbardziej biodostêpn¹ form¹ Se, ale jako bardzo
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reaktywny aminokwas pozostaje zmagazynowany w nieaktywnej postaci w albuminach osocza [17]. Se jest integraln¹ czêœci¹ wielu bia³ek, które pe³ni¹ wa¿ne funkcje
w ¿ywych organizmach [19, 60, 78]. Zdaniem Behne i in. [15] istnieje co najmniej
25 Se-bia³ek, a wed³ug Arthura [2] 50, a nawet 100 enzymów i bia³ek, których
dzia³anie jest ograniczone lub ustaje zupe³nie przy niedoborze Se w ¿ywym organizmie. Wœród wa¿nych fizjologicznie selenozale¿nych bia³ek zidentyfikowano trzy
dejodynazy jodotyroninowe, trzy reduktazy tioredoksyny, seleno-proteina P, seleno-proteina W i syntetaza selenofosforanowa oraz cztery bardzo wa¿ne peroksydazy
glutationowe [2, 3, 15, 17, 19, 53, 78].

Peroksydaza glutationowa
Peroksydaza glutationowa reprezentuje wa¿n¹ klasê fizjologicznie istotnych
Se-protein tkanek i p³ynów ustrojowych, odgrywaj¹cych funkcjê jednych z najistotniejszych przeciwutleniaczy [15, 53, 78]. Nale¿¹ tu: komórkowa (klasyczna) peroksydaza glutationowa, peroksydaza glutationowa osocza, peroksydaza glutationowa
nadtlenków fosfolipidów i ¿o³¹dkowo-jelitowa peroksydaza glutationowa [29]. Aktywnoœæ peroksydazy glutationowej jest istotn¹ informacj¹ o zasobnoœci organizmu w Se.
Enzym ten bior¹c udzia³ w mechanizmach antyoksydacyjnych, chroni frakcje lipidowe b³on komórkowych i PUFA przed uszkodzeniami. Peroksydaza glutationowa
redukuje reaktywne chemicznie formy tlenu, takie jak nadtlenek wodoru i wodoronadtlenki lipidów, do nieszkodliwych produktów – wody i alkoholi – przez ³¹czenie
ich redukcji z utlenianiem glutationu [29]. Komórkowa peroksydaza glutationowa
(EC 1.11.1.9) wystêpuje w cytosolu i mitochondriach, g³ównie erytrocytów i komórek
w¹trobowych. Prawdopodobnie spe³nia funkcjê buforu selenowego dla innych Se-enzymów i równoczeœnie kontroluje homeostazê Se w ca³ym organizmie [2]. Enzym ten
mo¿e redukowaæ uprzednio zestryfikowane wodorotlenki lipidowe b³ony komórkowej i b³on organellowych [17].
Peroksydaza glutationowa plazmy (EC 1.11.1.11) jest zewn¹trzkomórkow¹ glikoprotein¹ wystêpuj¹c¹ w osoczu krwi, nerkach, mleku kobiecym oraz cieczy wodnistej
oka. Mo¿e byæ równie¿ syntetyzowana w w¹trobie, ³o¿ysku, sercu, mózgu, p³ucach,
miêœniach szkieletowych i trzustce. Enzym ten jest bardziej efektywnym antyutleniaczem ani¿eli klasyczna peroksydaza glutationowa i praktycznie redukuje ca³¹ pulê wodoronadtlenków osocza. Prawdopodobnie nerki s¹ szczególnym miejscem aktywnoœci
peroksydazy glutationowej plazmy, poniewa¿ tam powstaje du¿o wolnych rodników
i innych szkodliwych produktów stresu oksydacyjnego [2]. Peroksydaza glutationowa
wodoronadtlenków fosfolipidów (EC 1.11.1.12) wbudowana jest w b³ony komórkowe
ró¿nych tkanek i narz¹dów, gdzie chroni ich integralnoœæ poprzez redukcjê nadtlenków
lipidowych [2, 15]. Szczególn¹ rolê bia³ko to spe³nia w j¹drach zmieniaj¹c swoje
w³aœciwoœci fizyczne i funkcje biologiczne podczas dojrzewania nasienia. Poziom Se
w j¹drach podwy¿sza siê znacznie w okresie dojrza³oœci p³ciowej, a podczas niedoboru
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Se w organizmie poda¿ tego pierwiastka do j¹der jest priorytetowa [75]. Peroksydaza
glutationowa ¿o³¹dkowo-jelitowa (EC 1.11.1.10) wystêpuje we frakcji cytosolowej
komórek nab³onka przewodu pokarmowego [2]. Enzym ten zlokalizowano w uk³adzie
pokarmowym gryzoni, a tak¿e u ludzi w ¿o³¹dku, w¹trobie, jelicie cienkim i okrê¿nicy
[30]. Wykazuje on wiêksz¹ reaktywnoœæ wobec wodoronadtlenków organicznych ni¿
nieorganicznych.

Podsumowanie
Przedstawione wybrane fizjologiczne funkcje izomerów CLA, PUFAn-3 oraz
zwi¹zków Se w pe³ni uzasadniaj¹ potrzebê prowadzenia dalszych badañ nad takim
bilansowaniem sk³adników pokarmowych w paszy zwierz¹t gospodarskich, aby
zmieniæ w po¿¹danym kierunku profil chemiczny miêsa. Zwiêkszenie w miêsie
zawartoœci Se, nienasyconych kwasów t³uszczowych, szczególnie PUFAn-3 oraz
izomerów CLA i zmniejszenie zawartoœci SFA w sposób zasadniczy poprawi³oby
wartoœæ prozdrowotn¹ produktów zwierzêcych. Poprawa wartoœci prozdrowotnych
¿ywnoœci, przy u¿yciu metod ¿ywieniowych, jest metod¹ bezpieczn¹ z punktu
widzenia konsumenta i racjonalnego kszta³towania œrodowiska naturalnego, w porównaniu z suplementacj¹ farmakologiczn¹.
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Conjugated linoleic acid isomers, polyunsaturated
fatty acids n-3 and selenium compounds added
to feeds influenced nutritional quality of animal
products for human health
Key words: conjugated linoleic acids isomers, n-3 polyunsaturated fatty
acids, fatty acids, selenium, fatty acids, animal products,
pro-healthy properties

Summary
Conjugated linoleic acid (CLA) isomers, polyunsaturated fatty acids n-3 (PUFAn-3),
especially EPA and DHA, selenium compounds have a wide range of biological effects, which are believed to be beneficial for human health. The main form of CLAisomer, cis-9trans-11C18:2, can be produced directly by bacterial biohydrogenation in
the rumen or by D9-desaturation of the co-product vaccenic acid (trans-11C18:1) in
most mammalian tissues including man. The second most abundant isomer of CLA is
the trans-10cis-12C18:2. CLA isomers are purported to be anti-cancer, anti-diabetogenic, anti-atherogenic, anti-adipogenic and anti-inflammatory.
Recent studies have reported that PUFAn-3 decrease triglycerides and very low
density lipoprotein in hypertriglyceridemic subjects, with a concomitant increase in
high density lipoprotein. Moreover, PUFAn-3 revealed many beneficial regulatory
effects on immune function, lipid and eicosanoid metabolism, immuno-globulin and
cytokine production and can modulate the expression of some genes, either directly or
through specific transcription factors involved in many metabolic processes they
influence. PUFAn-3 are the precursors to a group of eicosanoids including series-3
prostaglandins and series-5 leukotrienes. On the other hand, PUFAn-6 are the precursors of a group of eicosanoids including series-2 prostaglandins and series-4 leukotrienes. The series-2 prostaglandins and series-4 leukotrienes derived from arachidonic acid are involved in intense actions (such as accelerating platelet aggregation and
enhancing vasoconstriction and the synthesis of inflammatory mediators) in response
to physiological stressors. The series-3 prostaglandins and series-5 leukotrienes derived from EPA, are less physiologically potent than those derived from arachidonic
acid. More specifically, the series-3 prostaglandins are formed at a slower rate and
work to attenuate excessive series-2 prostaglandins. Thus, adequate production of the
series-3 prostaglandins, which are derived from PUFAn-3 may protect against heart
attack and stroke as well as certain inflammatory diseases (e.g. arthritis, lupus and
asthma). Moreover, animal studies, have demonstrated that PUFAn-3, such as EPA
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and DHA, engage in multiple cytoprotective activities that may contribute to antiarrhythmic mechanisms.
Selenium (Se) was recognized as an essential element in the late 1950s when it
was found to be the active principle in liver that could replace tocopherol in the diets of
chicks and rats for the prevention of muscular, vascular and/or hepatic lesions. Therefore, Se has emerged as an essential nutrient very important in human health, both for
averting morbidity associated with deficiency and for decreasing cancer risks at
supranutritional intakes. Se is an essential element that is incorporated into
seleno-proteins as seleno-methionine and seleno-cysteine and it is known to be both
radioprotective and protect against UV-light-induced skin damage in animals. It may
inhibit the initiation and post-initiation phases of chemically induced mammary
carcinogenesis and the expression of certain viruses, and is important for optimal
functioning of the immune system. A diet enriched with Se increases also the activities
of selenoproteins (e.g. GSH-Px and TR) which serve as cellular antioxidants. Therefore, it is suggested that Se supplementation through reinforcement of endogenous
antio-xidative systems may be beneficial as an adjuvant therapy for some human pathologies. However, the immediate health significance of Se may vary among the
countries, as the regular intake of selenium appears to vary considerably among various populations.
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Wprowadzenie
W UE prowadzona jest od 1988 roku polityka spójnoœci w ramach, której
wspierane s¹ z funduszy wspólnotowych miasta. W miastach i na ich obrze¿ach
mieszka w UE-27 oko³o 80% ludnoœci, w tym ponad 60% ludnoœci mieszka w miastach œredniej wielkoœci, tj. licz¹cych powy¿ej 50 tys. mieszkañców. Na terenie UE-27
znajduje siê oko³o 6 tys. miast licz¹cych powy¿ej 5 tys. mieszkañców i 1 tys. miast
licz¹cych powy¿ej 50 tys. mieszkañców. Tylko w 21 miastach liczba ludnoœci
przekracza 1 mln i s¹ to najczêœciej stolice [16].
W miastach powstaje od 75 do 85% unijnego PKB [22]. Zlokalizowana jest tam
tak¿e wiêkszoœæ miejsc pracy, przedsiêbiorstw i organów administracji. Stanowi¹ one
równie¿ rynki zbytu, oœrodki edukacji i kultury. Ich funkcjonowanie ma istotne
znaczenie w budowaniu spójnoœci spo³ecznej, rozwijaniu powi¹zañ miêdzy sektorem
biznesu, instytucjami badawczymi a sektorem publicznym. Miasta stanowi¹ tak¿e
centra zmian inicjuj¹ce nowatorskie i innowacyjne przedsiêwziêcia, rozwój przedsiêbiorczoœci i wzrost gospodarczy [17]. Miasta wywieraj¹ równie¿ wp³yw na rozwój
regionów, w tym równie¿ obszarów wiejskich. Nie ma bowiem w Europie odnosz¹cych sukcesy regionów bez dobrze rozwijaj¹cych siê miast [20]. Charakteryzuj¹c
rolê miast nie mo¿na nie dostrzegaæ jeszcze innych aspektów tego zagadnienia.
Z drugiej bowiem strony miasta borykaj¹ siê z szeregiem problemów, przy tym
w ka¿dym z nich mog¹ to byæ inne problemy.
Od szeregu lat wiedzy na temat jakoœci ¿ycia w miastach w krajach cz³onkowskich UE dostarcza Audyt Miejski.
Celem artyku³u jest przedstawienie wp³ywu Audytu Miejskiego na politykê
spójnoœci UE w latach 2007–2013.
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Audyt Miejski jako narzêdzie polityki spójnoœci w UE
Po raz pierwszy Audyt Miejski (ang. The Urban Audit) przeprowadzony zosta³
w 1998 roku. By³ to program pilota¿owy i objêto w nim badaniami tylko 58 miast [23]
[11]. W kolejnych latach (tj. w 2001, 2003/2004 i 2006/2007) zakres badañ systematycznie zwiêkszano1. W latach 2006/2007 badaniami objêto 321 miast z 27 krajów UE
i 36 miast spoza Unii (tj. 6 w Norwegii, 4 w Szwajcarii i 26 w Turcji). W miastach tych
mieszka³o ponad 25% ludnoœci Europy, czyli 120 mln mieszkañców [6]. Przyjêto, ¿e
od 2009 roku Audyt Miejski bêdzie odbywa³ siê ka¿dego roku. Z przeprowadzonych
w latach 2006/2007 badañ udostêpnione zosta³y wyniki dotycz¹ce 75 miast znajduj¹cych siê na terenie UE oraz Chorwacji i Turcji (tab. 1) [23].
Tabela 1. Miasta objête Audytem Miejskim w okresie 2006/2007 [23]
Kraj
Austria
Belgia
Bu³garia
Chorwacja

Miasta
Graz, Wiedeñ
Antwerpia, Bruksela, Liège
Burgas, Sofia
Zagrzeb

Kraj
Luksemburg
£otwa
Malta
Niemcy

Cypr

Nikozja

Polska

Czechy
Dania

Ostrawa, Praga
Alborg, Kopenhaga

Portugalia
Rumunia

Estonia
Finlandia
Francja

Tallinn
Helsinki, Oulu
Bordeaux, Lille, Marsylia, Pary¿,
Rennes, Strasbourg
Ateny, Irakleio

S³owacja
S³ovenia
Szwecja

Hiszpania
Holandia

Wielka
Brytania
Barcelona, Madryt, Malaga, Oviedo Wêgry
Amsterdam, Groningen, Rotterdam W³ochy

Irlandia
Litwa

Dublin
Wilno

Turcja

Grecja

l

1

Miasta
Luksemburg
Ryga
Valletta
Berlin, Dortmund, Essen, Frankfurt
nad Odr¹, Hamburg, Lipsk,
Monachium
Bia³ystok, Gdañsk, Kraków,
Warszawa
Braga, Lizbona
Bukareszt, Cluj-Napoca, Piatra
Neamt
Bratys³awa, Koszyce
Lublana
Malmö, Sztokholm
Belfast, Cardiff, Glasgow, Londyn,
Manchester, Newcastle
Budapeszt, Miskolc
Bolonia, Neapol, Palermo, Rzym,
Turyn, Werona
Ankara, Antalya, Diyarbakir, Stambu³

Pocz¹tkowo Audyt Miejski prowadzony by³ w UE w celu [3].
dostarczenia informacji krajom cz³onkowskim oraz organom unijnym dotycz¹cych jakoœci ¿ycia w miastach europejskich,

Przeprowadzony w okresie 2003/2004 Audyt Miejski obj¹³ obok 15 „starych” krajów UE
tak¿e 10 nowych pañstw cz³onkowskich oraz Bu³gariê, Rumuniê i Turcjê – w sumie 258
miast [24].
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umo¿liwienia mieszkañcom miast i administracji miast porównania warunków
¿ycia w ich i w innych miastach Unii,
u³atwienia wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy miastami,
wspierania rozwoju polityki miejskiej.

W ostatnich latach Urban Audit zosta³ jeszcze dodatkowo wykorzystany jako
istotne Ÿród³o informacji statystycznych przy opracowywaniu za³o¿eñ polityki spójnoœci obowi¹zuj¹cych w perspektywie finansowej na lata 2007–2013. Na jego
podstawie okreœlone zosta³y kierunki dzia³añ, finansowanych z funduszy unijnych,
niezbêdnych do poprawy jakoœci ¿ycia w miastach.
Przeprowadzony w latach 2006/2007 Audyt Miejski obejmowa³ dziewiêæ dziedzin. By³y to: demografia, kwestie spo³eczne, gospodarka, œrodowisko, kszta³cenie
i szkolenia, mobilnoœæ i transport, spo³eczeñstwo informacyjne, kultura i rozrywka
oraz aktywna postawa obywatelska [6]. Wynika st¹d, ¿e przeprowadzony w latach
2006/2007 Audyt Miejski zawiera³ dane statystyczne okreœlaj¹ce warunki ¿ycia
w miastach, z uwzglêdnieniem aspektów ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych. Ze wzglêdu na ograniczone ramy opracowania poni¿ej przedstawione zostan¹
tylko niektóre, ale istotne z punktu widzenia sformu³owanych na lata 2007–2013
celów polityki spójnoœci, czynniki ujmowane w Audycie Miejskim przeprowadzonym w latach 2006/2007. Z badañ tych wybrano nastêpuj¹ce czynniki: transport
publiczny, infrastrukturê ICT, œrodowisko, kulturê i rozrywkê, ³atwoœæ znalezienia
pracy oraz bezpieczeñstwo osobiste w miastach.
Je¿eli chodzi o transport publiczny to przyjmuje siê powszechnie, ¿e stanowi on
istotny element dotycz¹cy atrakcyjnoœci miast. St¹d odgrywa on istotn¹ rolê w podejmowaniu decyzji o tym gdzie pracowaæ i inwestowaæ. Przyk³adowo dla biznesu
przy podejmowaniu decyzji gdzie inwestowaæ istotny jest dostêp do rynku. Z kolei dla
pracowników naukowych przy podejmowaniu decyzji odnoœnie pracy i miejsca
zamieszkania wa¿ne jest czy ³atwo tam dotrzeæ.
Przeprowadzone w latach 2006/2007 badania wœród mieszkañców 75 miast
wykaza³y, ¿e w wiêkszoœci miast mieszkañcy byli usatysfakcjonowani funkcjonowaniem transportu publicznego. Zwraca uwagê fakt, ¿e w pierwszej dziesi¹tce miast,
o najwy¿szej ocenie transportu, znalaz³y siê Helsinki, Wiedeñ, Renes i Lille (Francja)
oraz badane miasta niemieckie (z wyj¹tkiem Essen). Najgorzej zosta³o ocenione
funkcjonowanie transportu w miastach po³o¿onych na p³d. Europy (tj. w Rzymie,
Neapolu i Palermo) oraz kilku stolicach nowych krajów cz³onkowskich (tj. w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratys³awie, Sofii i Nikozji). W tych ostatnich miastach niezadowolonych z funkcjonowania transportu by³o od 57% do 72% mieszkañców,
a w tych pierwszych miastach zadowolonych z transportu by³o od 80 do 93%
badanych mieszkañców [23].
Je¿eli chodzi o komunikacjê miejsk¹ to Audyt Miejski wykaza³ wystêpowanie
rozbie¿nych tendencji w „nowych” i „starych” krajach cz³onkowskich Unii. W tych
pierwszych bowiem po wst¹pieniu do tej organizacji wzros³a liczba prywatnych
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samochodów osobowych, a w konsekwencji spad³a liczba osób korzystaj¹cych
z transportu publicznego. Z kolei w miastach „starej” Unii od wielu lat podejmuje siê
dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie atrakcyjnoœci transportu publicznego i rezygnacji z dojazdów do pracy w³asnym samochodem. Przyk³adowo w 2006 roku w³asnymi samochodami jeŸdzi³o do pracy w Sztokholmie, Helsinkach i Kopenhadze tylko
35% mieszkañców, a w Budapeszcie 21% [1:9]. Powszechnie uwa¿a siê bowiem, ¿e
transport samochodowy ma bezpoœredni wp³yw na zanieczyszczenie powietrza,
ha³as, korki drogowe, emisje dwutlenku wêgla itp. St¹d jest on, obok przemys³u,
g³ówn¹ przyczynê zanieczyszczeñ powietrza w miastach [18].
Z punktu widzenia atrakcyjnoœci miast jako miejsc pracy i inwestowania nale¿y
uwzglêdniæ równie¿ wystêpuj¹ce w miastach po³¹czenia lotnicze. Wœród 27 objêtych
badaniami stolic tylko po³owa mia³a w 2006 roku dobre po³¹czenia lotnicze. Wœród
badanych miast, pod wzglêdem natê¿enia ruchu lotniczego, dominowa³ Londyn
(lotnisko Heathrow – ponad 3000 lotów dziennie). Nieco mniejszy dostêp do lotów
wystêpowa³ w Pary¿u i Frankfurcie (ponad 2000 lotów dziennie) [18:61]. Znacznie
gorsza sytuacja by³a w stolicach nowych krajów cz³onkowskich oraz miastach
„starej” Unii po³o¿onych peryferyjnie. Wyj¹tek stanowi³y w tym wzglêdzie jedynie
Dublin i Helsinki. Dziêki dobrym po³¹czeniom lotniczym miasta te rozwija³y siê
i by³y atrakcyjne dla realizacji inwestycji z zakresu ICT. Œrednio liczba lotów
w badanych miastach wynosi³a dziennie od 10 do 500 [23].
Ponadto z badañ wynika, ¿e ogólnie rzecz bior¹c po³¹czenia lotnicze by³y
znacznie lepsze w stolicach, ani¿eli w innych miastach kraju. I tak w „starych” krajach
po³owa badanych miast niebêd¹cych stolicami mia³a lepsze od œredniej dla Unii
po³¹czenia lotnicze. W przypadku zaœ nowych krajów UE tylko jedno na siedem miast
niebêd¹cych stolicami mia³o lepsze od œredniej dla Unii po³¹czenia lotnicze. Je¿eli zaœ
chodzi o dostêp do lotów pasa¿erskich to 5% populacji miast UE mieszka³o w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 90 minut drogi od lotniska, a 51% populacji mog³o uzyskaæ dostêp
do codziennych lotów w przeci¹gu 90 minut [18:61].
Z punktu widzenia okreœlenia kierunków dzia³añ realizowanych w miastach
w latach 2007–2013 w ramach polityki spójnoœci istotn¹ rolê odegra³y dane statystyczne zawarte w ostatnim Audycie Miejskim, a dotycz¹ce dostêpu mieszkanców
miast do Internetu. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), takie jak
Internet obni¿aj¹ bowiem zale¿noœæ miast od po³¹czeñ komunikacyjnych. Dostêp do
technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi równie¿ istotny czynnik
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warto, jak s¹dzê, podaæ, ¿e obecnie europejskie badania i innowacyjnoœæ w zakresie technologii informacyjnych s¹ ci¹gle
skoncentrowane na obszarach miejskich.
Z przeprowadzonego w latach 2006/2007 Audytu Miejskiego wynika, ¿e w badanych miastach wiêkszoœæ mieszkañców (tj. 63%) pozytywnie oceni³a dostêp do
Internetu w domu. Wystêpuj¹ jednak w tym zakresie ró¿nice pomiêdzy miastami
znajduj¹cymi siê na terenie UE-15, a nowymi krajami cz³onkowskimi. Generalnie
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rzecz bior¹c w tej pierwszej grupie miast, znacznie wiêcej mieszkañców, ani¿eli
œrednio w Unii, pozytywnie oceni³o dostêp do Internetu (od 63% do 85%). Wyj¹tek
stanowi³y pod tym wzglêdem badane miasta le¿¹ce na terenie Grecji, Hiszpanii
i W³och. W tych ostatnich znacznie mniej respondentów (od 41% do 63%) by³o
usatysfakcjonowanych dostêpem do Internetu, ani¿eli œrednio w Unii. Podobna
sytuacja wystêpowa³a w nowych krajach cz³onkowskich. Wyj¹tek stanowi³y badane
miasta le¿¹ce na terenie Czech i Polski.
Analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹cych dostêpu do Internetu w 75 wybranych
miastach Unii mo¿na by oczekiwaæ, ¿e by³ on lepszy w stolicach badanych krajów
cz³onkowskich, ani¿eli w pozosta³ych miastach objêtych badaniami. Po zapoznaniu
siê z danymi Audytu Miejskiego z lat 2006/2007 mo¿na stwierdziæ, ¿e tylko w po³owie
stolic taka sytuacja mia³a miejsce i by³y to g³ównie stolice znajduj¹ce siê na terenia
„starych” krajów UE [23].
W przeprowadzonym w latach 2006/2007 Audycie Miejskim badaniami objêto,
jak wspomniano, równie¿ stan œrodowiska naturalnego w miastach. Z tego zakresu
udostêpnione zosta³y dane dotycz¹ce: zanieczyszczenia powietrza, sposobów gromadzenia odpadów, ha³asu i dostêpnoœci terenów zielonych w miastach.
Z porównania z przeprowadzonymi w poprzednich latach Audytami wynika, ¿e
chocia¿ jakoœæ powietrza w badanych miastach systematycznie poprawia siê to
w dalszym ci¹gu wystêpuj¹ tam zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki,
tlenkiem azotu, o³owiem, ozonem, py³ami itp. G³ówne Ÿród³a przyczyniaj¹ce siê do
z³ej jakoœci powietrza ró¿ni¹ siê jednak w poszczególnych miastach i obejmuj¹ one
takie Ÿród³a jak: przemys³, elektrownie, transport a¿ po ogrzewanie gospodarstw
domowych itp. Warto, jak s¹dzê, podkreœliæ, ¿e zanieczyszczenie powietrza przynosi
ogromne straty spo³eczeñstwu. Szacuje siê, ¿e z powodu z³ej jakoœci powietrza
œrednia d³ugoœæ ¿ycia obywatela Unii skróci³a siê o ponad 8 miesiêcy [18]. Stwierdzono tak¿e, ¿e zanieczyszczenie powietrza, w tym szczególnie o³owiem, obni¿a
poziom inteligencji u dzieci [4]. Maj¹c tego œwiadomoœæ a¿ 67% mieszkañców
badanych miast uwa¿a³o, ¿e zanieczyszczenie powietrza stanowi w ich miastach
istotny problem. Wy¿szy od œredniej procent niezadowolonych mieszkañców z jakoœci powietrza wystêpowa³ w Burgas (93%) i Sofii (92%) w Bu³garii, Bolonii (90%),
Rzymie (92%) Turynie (89%) i Weronie (91%) we W³oszech, Vallettcie (93%) na
Malcie. Tylko w dwóch, z 75 badanych miast, mieszkañcy uznali, ¿e zanieczyszczenie
powietrza nie stanowi³o problemu. By³y to: Bia³ystok (73%) i Groningen (73%)
Holandia [23].
Na stan œrodowiska w miastach wywiera wp³yw, obok jakoœci powietrza, równie¿
sposób zagospodarowania odpadów. Zagospodarowanie odpadów stanowi w miastach UE istotny problem. Szacuje siê, ¿e œrednio w UE na jednego mieszkañca miasta
przypada rocznie 518 kg odpadów [18:72]. Z przeprowadzonego w latach 2006/2007
Audytu Miejskiego wynika, ¿e sposób zagospodarowania odpadów jest zró¿nicowany w miastach „starej” i „nowej” Unii. W tych pierwszych bowiem podstawow¹
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form¹ zagospodarowania odpadów jest recykling, który dominuje szczególnie
w miastach niemieckich. Przyk³adowo we Frankfurcie nad Menem poddaje siê
recyklingowi ponad 80% odpadów, a w Antwerpii (Holandia) 60% [1]. Z kolei
w miastach le¿¹cych na terenie nowych krajów cz³onkowskich Unii g³ówn¹ rolê
w zagospodarowaniu odpadów odgrywaj¹ wysypiska œmieci, które z regu³y nie
spe³niaj¹ standardów unijnych, oraz ich spalanie2. To ostatnie jest szczególnie szkodliwe dla œrodowiska, poniewa¿ powoduje emisjê gazów cieplarnianych i inne emisje.
W niektórych miastach Unii-15 stosowane jest równie¿ spalanie odpadów (w Brukseli i Malmö niemal 100% odpadów podlega spalaniu) i skala jego wzrasta, ale
po³¹czone jest ono z odzyskiwaniem energii. W sumie w UE spala siê œrednio 20%
odpadów komunalnych.
Podobnie jak zanieczyszczenie powietrza, istotnym problemem w miastach jest
wystêpowanie ha³asu. Tak uwa¿a³o 60% mieszkañców w 75 badanych miastach, przy
tym jedna czwarta mieszkañców objêtych badaniami stwierdzi³a, ¿e w nocy w ich
miastach natê¿enie ha³asu przekracza 45 decybeli, a po³owa mieszkañców poda³a, ¿e
w dzieñ ha³as przekracza 55 decybeli [1:11]. Ponadto z dostêpnych danych wynika, ¿e
z regu³y wiêkszy ha³as panuje w stolicach badanych krajów, ani¿eli w innych
miastach. Rozpatruj¹c geograficznie wystêpowanie ha³asu w miastach Unii mo¿na
stwierdziæ, ¿e jego natê¿enie jest mniejsze w badanych miastach znajduj¹cych siê na
pó³nocy Unii, wiêksze zaœ na po³udniu.
W Audycie Miejskim 2006/2007, w ramach oceny stanu œrodowiska w miastach,
pytano mieszkañców o wystêpowanie w ich miastach terenów zielonych typu parki
publiczne czy ogrody. Wœród badanych mieszkañców 75 miast œrednio 71% by³o
zdania, ¿e w ich miastach powierzchnia terenów zielonych jest dostateczna. Pomiêdzy
mieszkañcami poszczególnych miast pogl¹dy w tym zakresie by³y jednak znacznie
zró¿nicowane. I tak najbardziej braki terenów zielonych odczuwali mieszkañcy Sofii
(74% mieszkañców), Neapolu (72%), Aten (68%), Bratys³awy (62%), Budapesztu
(50%), Lizbony (48%), Malagi (48%) i Bukaresztu (47%). W najwiêkszym stopniu
wystêpowaniem terenów zielonych usatysfakcjonowani byli mieszkañcy w miastach
Unii-15, tj.: Malmö (96% mieszkañców), Monachium (95%), Sztokholmu (92%), Oulu
(90%), Hamburga i Lipska (po 89% mieszkañców), w przypadku zaœ nowych krajów
cz³onkowskich najwiêkszy procent mieszkañców (89%) by³o zadowolonych z wystêpuj¹cej tam powierzchni terenów zielonych w Bia³ymstoku [23].

2

W Polsce, funkcjonuje, jak dotychczas, tylko jedna spalarnia œmieci w Warszawie.
Przewiduje siê, ¿e do 2015 roku, dziêki dofinansowaniu z funduszy unijnych, zostanie
zbudowanych kilkanaœcie tego typu obiektów (m.in. na Górnym Œl¹sku, w Krakowie,
£odzi, Poznaniu, Trójmieœcie, Olsztynie, Bia³ymstoku, Szczecinie, Toruniu, Koszalinie
i w Warszawie. Planuje siê, ¿e nowe zak³ady termicznej utylizacji odpadów bêd¹, obok
spalania odpadów, produkowa³y oraz sprzedawa³y energiê elektryczn¹ i ciep³o [10].
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Uzyskane wyniki Audytu Miejskiego sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e w okresie
2006/2007 pomiêdzy badanymi miastami istnia³y znaczne ró¿nice w zakresie stanu
œrodowiska naturalnego, problemów zwi¹zanych z zagro¿eniem œrodowiska czy
zasobami finansowymi, które mog³y one przeznaczyæ na ich wyeliminowanie. To
zró¿nicowanie by³o szczególnie widoczne przy porównaniu sytuacji miast w UE-15
z wieloma miastami w nowych krajach cz³onkowskich.
Jako istotny czynnik objêty wsparciem z funduszy strukturalnych, w ramach
polityki spójnoœci w latach 2007–2013, jest dostêp do kultury. St¹d w przeprowadzonym w latach 2006/2007 Audycie Miejskim zbadano dostêp mieszkañców 75 wybranych miast do sal koncertowych, teatrów, kin, muzeów i bibliotek. Wœród badanych
mieszkañców 76% by³o usatysfakcjonowanych dostêpem do kultury [23]. Z badañ
wynika³o tak¿e, ¿e najlepszy dostêp do kultury mieli mieszkañcy stolic badanych
krajów. By³y jednak w tym zakresie pewne wyj¹tki. I tak w przypadku Niemiec to nie
Berlin, a Monachium, ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê teatrów, zosta³o ocenione wy¿ej
ani¿eli stolica kraju. Z kolei wœród badanych miast hiszpañskich wy¿sze od Madrytu
oceny uzyska³a Barcelona, ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê muzeów [1:12]. Ponadto
porównuj¹c opinie mieszkañców badanych miast odnoœnie dostêpu do kultury mo¿na
stwierdziæ, ¿e w przeciwieñstwie do innych badanych czynników (jak np. dostêp do
Internetu, zagospodarowanie odpadów czy dostêpnoœæ terenów zielonych) ró¿nice
w tym zakresie pomiêdzy miastami by³y relatywnie niewielkie.
Warto, jak s¹dzê, podkreœliæ, ¿e sytuacja w tym zakresie ulega zmianie. Miasta
bowiem, d¹¿¹c do zwiêkszenia swojej atrakcyjnoœci zaczê³y przeznaczaæ znaczne
œrodki na swoj¹ promocjê oraz organizowaæ ró¿ne imprezy kulturalne czy sportowe.
Przyk³adowo Rotterdam ka¿dego roku organizuje letni karnawa³, który w 2005 roku
przyci¹gn¹³ 900 tys. turystów [1:12]. Z kolei w Antwerpii co roku odbywa siê
Festiwal Smaków (21–23.08), a w Neapolu Pizzafest (10–20.08), w Krakowie
(w po³owie sierpnia) Festiwal Pierogów, a w Berlinie Oktoberfest (7–9.08) itp.
W trakcie tej ostatniej imprezy mo¿na spróbowaæ 1750 ró¿nych gatunków piw z 80
krajów œwiata [19].
W Audycie Miejskim 2006/2007 przedmiotem badañ by³a równie¿, jak wspomniano, mo¿liwoœæ znalezienia zatrudnienia w miastach. Na pytanie czy ³atwo znaleŸæ
zatrudnienie w badanych 75 miastach tylko 33% mieszkañców odpowiedzia³o twierdz¹co, 56% zaœ mia³o przeciwn¹ opiniê, a 12% nie mia³o w tej kwestii zdania. W sumie pozytywnie o mo¿liwoœciach znalezienia pracy wyra¿ali siê mieszkañcy tylko
dziesiêciu badanych miast, w tym g³ównie Pragi (69% badanych mieszkañców),
Dublina (66%) i Kopenhagi (64%). Warto podkreœliæ, ¿e w pierwszej dziesi¹tce
wymienione zosta³y tylko trzy miasta le¿¹ce na terenie nowych krajów cz³onkowskich, tj. wspomniana wy¿ej Praga, Bratys³awa i Nikozja. W pozosta³ych miastach
wiêkszoœæ respondentów uwa¿a³a, ¿e znalezienie pracy jest rzecz¹ niezmiernie
trudn¹. Wed³ug danych Audytu Miejskiego 2006/2007 najtrudniej by³o znaleŸæ pracê
w badanych miastach niemieckich (z wyj¹tkiem Hamburga i Monachium) oraz
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w³oskich (z wyj¹tkiem Bolonii). Przyk³adowo takie zdanie reprezentowa³o a¿ 95%
badanych mieszkañców we Frankfurcie nad Odr¹, 96% mieszkañców Neapolu i 95%
mieszkañców Palermo. Ponadto z udostêpnionych w Audycie Miejskim 2006/2007
danych wynika, ¿e w badanych krajach cz³onkowskich Unii ³atwiej mo¿na by³o
znaleŸæ pracê w stolicach, ani¿eli w pozosta³ych miastach [23].
Obok mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia w Audycie Miejskim 2006/2007
badaniami objêto tak¿e kwestiê bezpieczeñstwa w miastach. 46% mieszkañców
badanych miast stwierdzi³o, ¿e zawsze czuje siê bezpiecznie w swoich miastach,
a 35%, ¿e tylko czasami, 8% zaœ, ¿e nigdy, a 1% mieszkañców nie mia³ zdania.
Z analizy danych dotycz¹cych poszczególnych miast wynika, ¿e najbezpieczniej
czuj¹ siê mieszkañcy badanych miast nordyckich (tj. duñskich, fiñskich i szwedzkich). W miastach tych zawsze czu³o siê bezpiecznie od 50% w Sztokholmie do 82%
w Aalborgu (Dania) mieszkañców. Niezale¿nie od miast nordyckich w grupie bezpiecznych miast znalaz³y siê Oviedo (Hiszpania) (85% mieszkañców), Monachium
(74%), Luksemburg (69%), Braga (Portugalia) (65%) Malaga (63%) i Wiedeñ
(62%)3. Wed³ug danych Audytu Miejskiego do najniebezpieczniejszych miast w UE
nale¿a³y: Neapol, gdzie nigdy lub rzadko czu³o siê bezpiecznie 58% mieszkañców,
Sofia (43%), Ateny (39%), Bukareszt (33%), Liège (31%), Marsylia (31%) i Ostrawa
(30%) [23]. Podkreœliæ nale¿y, ¿e miasta, które s¹ postrzegane jako niebezpieczne
maj¹ zazwyczaj trudnoœci w pozyskaniu, z innych miast kraju lub z zagranicy,
wysokokwalifikowanych pracowników.
Ponadto poczucie bezpieczeñstwa by³o zró¿nicowane w miastach le¿¹cych na
terenie UE-15 i w nowych krajach cz³onkowskich. W tych ostatnich mieszkañcy czuli
siê z regu³y mniej bezpiecznie (z wyj¹tkiem Bia³egostoku, Ljubljany i Nikozji),
ani¿eli w tych pierwszych. Tylko od 21% do 42% mieszkañców czu³o siê zawsze
bezpiecznie w swoim mieœcie [23].

Priorytety polityki spójnoœci w latach 2007–2013,
a Audyt Miejski
Prowadzona w UE od 1988 roku polityka spójnoœci ma na celu wyrównywanie
dysproporcji w poziomie rozwoju regionów, w tym równie¿ obszarów wiejskich.
Polityka ta stanowi obecnie jeden z filarów rozwoju ekonomicznego tej organizacji.
Wraz z odnowieniem Strategii Lizboñskiej polityka spójnoœci zosta³a uznana za
kluczowe narzêdzie realizacji strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
3

W przeprowadzonym w 2007 roku Rankingu Mercera najbezpieczniejszym miastem,
wœród 215 badanych miast na œwiecie, okaza³ siê Luksemburg, nastêpne miejsca zajê³y:
Brno, Genewa, Helsinki i Zurych. Pod wzglêdem bezpieczeñstwa Warszawa zosta³a
sklasyfikowana na 84 pozycji. Najbardziej niebezpiecznym miastem w Europie okaza³a
siê Moskwa, która zosta³a sklasyfikowana na 196 pozycji [13].
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na poziomie Wspólnoty. Wynika to nie tylko st¹d, ¿e na tê politykê przeznacza siê
ponad 30% wydatków z bud¿etu ogólnego UE, lecz tak¿e z tego, ¿e strategie powstaj¹ce
na poziomie lokalnym i regionalnym musz¹ byæ równie¿ integraln¹ czêœci¹ wysi³ków
na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [20]. Od 1988 roku Unia
kilkakrotnie reformowa³a tê politykê. G³ówn¹ przyczyn¹ poprzednich reform by³y
zazwyczaj niezadowalaj¹ce efekty tej polityki. Jedn¹ z g³ównych przes³anek reformy
w latach 2007–2013 by³a potrzeba zwiêkszenia spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
Unii oraz konkurencyjnoœci jej gospodarki. Niezale¿nie od tego w latach 2007–2013
zak³ada siê szersze uwzglêdnienie terytorialnego wymiaru spójnoœci [9]. Bêdzie to
realizowane poprzez wk³ad miast w rozwój gospodarczy UE i tworzenie miejsc pracy,
wspieranie dywersyfikacji gospodarczej na obszarach wiejskich oraz wspieranie
wspó³pracy: przygranicznej, ponadnarodowej i miêdzynarodowej.
W zwi¹zku z tym w lutym 2004 roku Komisja Europejska (KE) przedstawi³a
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu obszerny dokument za³o¿enia systemu finansowego UE na lata 2007–2013. W dokumencie tym ujête zosta³y tak¿e kierunki
modyfikacji tej polityki. W lipcu 2005 roku KE przedstawi³a kolejny dokument:
„Polityka spójnoœci wspieraj¹ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne
wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013”, który zosta³ zatwierdzony przez Radê
6 paŸdziernika 2006 roku [2]. W dokumencie okreœlone zosta³y Ÿród³a finansowania
tej polityki w latach 2007–2013. Uwzglêdniona zosta³a w nim tak¿e problematyka
miejska. Niezale¿nie od tego Komisja przygotowa³a drugi dokument „Polityka
spójnoœci i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia
w regionach” [8]. Ten ostatni dokument stanowi uzupe³nienie „Strategicznych wytycznych Wspólnoty” przez dalsze opracowanie i wzmocnienie dzia³añ miejskich.
Dokument ten zosta³ przygotowany w celu pomocy w³adzom krajowym, regionalnym
i miejskim w przygotowaniu nowej generacji programów polityki spójnoœci. W dokumencie tym Komisja wyjaœni³a dlaczego rola miast jest wa¿na dla Europy, podkreœli³a istotê zrównowa¿onego rozwoju miast w ramach europejskiej polityki regionalnej. Przedstawi³a tak¿e cztery g³ówne strategiczne priorytety dla miast. Przy ich
sformu³owaniu istotn¹ rolê odegra³y, jak wspomniano, dane statystyczne uzyskane
w trakcie przeprowadzonych w poprzednich latach Audytów Miejskich, w tym
szczególnie w latach 2003/2004 i 2006/2007 oraz osi¹gniête wyniki w czasie wdra¿ania dzia³añ miejskich finansowanych z funduszy strukturalnych w poprzedniej
perspektywie finansowej (2000–2006). Bior¹c pod uwagê te dane Komisja zaleci³a,
aby poszczególne kraje cz³onkowskie przygotowuj¹c programy operacyjne, realizowane w ramach polityki spójnoœci w latach 2007–2013, d¹¿y³y do realizacji nastêpuj¹cych priorytetów [8]:
l Zwiêkszenia atrakcyjnoœci miast poprzez skupienie siê na czterech obszarach, tj.
takich jak: poprawa dostêpnoœci œrodków transportu (poprzez m.in. tworzenie
dobrych po³¹czeñ z lotniskami i arteriami transportowymi, zintegrowan¹ komunikacj¹ miejsk¹, promocjê alternatywnych œrodków transportu, wiêksz¹ mobilnoœæ
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i dostêpnoœæ dla osób niezmotoryzowanych), równy dostêp do wysokiej jakoœci
us³ug w zakresie ochrony zdrowia, socjalnych i zapewnienie dostêpu do nich tak¿e
emigrantów i œrodowisk odizolowanych pod wzglêdem kulturowym, poprawa
jakoœci œrodowiska w wyniku regenerowania zdegradowanych terenów miejskich,
koordynowanie polityki zagospodarowania terenów miejskich, promowanie efektywnego wykorzystania energii oraz zwiêkszenie dostêpu do kultury w wyniku
rozwoju infrastruktury kulturalnej.
Wzmocnienia ich wk³adu w innowacyjnoœæ, przedsiêbiorczoœæ i gospodarkê
opart¹ na wiedzy. Zdaniem Komisji miasta powinny odgrywaæ pierwszoplanow¹
rolê w przygotowaniu innowacyjnych rozwi¹zañ dla ca³ego regionu. W tym celu
powinny one d¹¿yæ do tego, aby kszta³cenie, prace badawcze by³y efektywniejsze
i ³atwiej dostêpne dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W zwi¹zku z tym
Komisja zaleca rozwój partnerstwa pomiêdzy uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi i sektorem prywatnym, opracowanie zintegrowanej i zrównowa¿onej strategii w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego oraz wprowadzenie innowacyjnych i ekologicznych systemów zarz¹dzania œrodowiskiem.
Tworzenia wiêkszej i lepszej jakoœci miejsc pracy. W tym celu nale¿y, zdaniem
Komisji, wspieraæ systemy ustawicznego kszta³cenia, zapewniæ wysokiej jakoœci
szkolenia oraz zwiêkszyæ inwestycje w zakresie infrastruktury edukacyjnej. Niezale¿nie od tego miasta powinny zapewniæ pomoc na rynku pracy dla najbardziej
zagro¿onych wykluczeniem grup ludnoœci (tj. mniejszoœci etnicznych, kobiet
i m³odzie¿y), a tak¿e opracowaæ programy szkoleñ pomocne w powrocie bezrobotnych na rynek pracy.
Zmniejszenia zró¿nicowania wewn¹trz miast [5]. Aby sprostaæ temu wyzwaniu
miasta powinny promowaæ równoczeœnie integracjê spo³eczn¹ i równoœæ szans
oraz zwiêkszyæ bezpieczeñstwo obywateli. W przypadku integracji spo³ecznej
Komisja zaproponowa³a realizacjê dzia³añ maj¹cych na celu integracjê imigrantów przez naukê jêzyka, szkolenia, poprawê us³ug socjalnych, aby rozwi¹zaæ
problem ubóstwa dzieci i zapobiegaæ powstawaniu zjawiska „dzieci ulicy”. Ponadto umo¿liwiaæ podnoszenie kwalifikacji kobiet oraz zapewniaæ opiekê przedszkoln¹ dla dzieci kobiet, które chc¹ wróciæ do pracy. Je¿eli zaœ chodzi o bezpieczeñstwo obywateli w miastach to Komisja zaproponowa³a, aby miasta stosowa³y
aktywne podejœcie do problemu walki z przestêpczoœci¹ poprzez np. utrzymywanie w dobrym stanie miejsc publicznych, poœwiêcanie szczególnej uwagi
m³odym ludziom stanowi¹cym grupê wysokiego ryzyka, w celu powstrzymania
ich sk³onnoœci przestêpczych oraz utworzenie stanowisk pracy zwi¹zanych
z utrzymaniem bezpieczeñstwa [14].

W latach 2007–2013 na realizacjê wymienionych wy¿ej priorytetów wykorzystane zostan¹ œrodki g³ównie z funduszy strukturalnych (tj. Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego) oraz Funduszu
Spójnoœci.
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Niezale¿nie od tego w ramach reformy polityki strukturalnej na lata 2007–2013
utworzone zosta³y nowe instrumenty, tj. JEREMIE i JESSICA, maj¹ce na celu
zapewnienie wsparcia krajom cz³onkowskim, regionom oraz miastom w podnoszeniu
jakoœci projektów. Oczekuje siê, ¿e utworzenie tych instrumentów wp³ynie na pe³niejsze wykorzystanie przeznaczonych dla miast wspólnotowych œrodków finansowych.
Pierwszy z wymienionych instrumentów utworzony zosta³ w celu usprawnienia
dostêpu do œrodków finansowych MSP. Jest on dostêpny dla w³adz zarz¹dzaj¹cych
programami operacyjnymi. Bêd¹ one mog³y zainwestowaæ czêœæ posiadanych œrodków w ramach gotowego systemu, który akredytuje finansowe instytucje poœrednicz¹ce zajmuj¹ce siê rozwojem agrobiznesu i mikrokredytowaniem. Œrodki te
zostan¹ wielokrotnie zwiêkszone poprzez po¿yczki bêd¹ce wk³adem Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI) i innych instytucji finansowych. Uzyskany w ten
sposób kapita³ finansowy trafi, za poœrednictwem akredytowanych instytucji finansowych, do przedsiêbiorców [18].
Z kolei drugi z wymienionych instrumentów bêdzie wykorzystywany, przy
wspó³pracy Komisji z EBI i Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz innymi miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi, w dziedzinie in¿ynierii finansowej zmierzaj¹cej do zrównowa¿onego rozwoju, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach miejskich. Finansowanie rewitalizacji i rozwoju miast bêdzie mo¿liwe za poœrednictwem udzielonych na bardzo korzystnych warunkach kredytów po³¹czonych
ze œrodkami pochodz¹cymi z regionalnego programu operacyjnego. Instytucje zarz¹dzaj¹ce bêd¹ mog³y finansowaæ projekty obejmuj¹ce ró¿ne formy partnerstwa
publiczno-prywatnego, które s¹ w stanie sp³aciæ zainwestowane œrodki w stosunkowo
d³ugim czasie. Pozwoli to tak¿e na prostsze i bardziej elastyczne zarz¹dzanie funduszami na rzecz rozwoju miejskiego, a tak¿e na pozyskanie œrodków z miêdzynarodowych instytucji finansowych, banków i sektora prywatnego, zwiêkszaj¹c w ten
sposób efekt dŸwigni realizowanych programów inwestycyjnych [12].

Podsumowanie
Wyznaczenie przez Komisjê Europejsk¹ priorytetów oraz dzia³añ, realizowanych
w latach 2007–2013 w miastach w ramach polityki spójnoœci, nie oznacza jednak, ¿e
wszystkie miasta znajduj¹ce siê na terenie Unii powinny je realizowaæ w jednakowym
stopniu. Komisja zostawi³a bowiem swobodê w³adzom poszczególnych miast w ich
wyborze. St¹d poszczególne miasta mog¹ samodzielnie dokonaæ wyboru dzia³añ,
które bêd¹ podejmowa³y w zwi¹zku z priorytetami ustalonymi przez Komisjê Europejsk¹. Przy wyborze dzia³añ powinna byæ, jak siê wydaje, uwzglêdniona specyfika
poszczególnych miast i wystêpuj¹ce w poszczególnych miastach problemy oraz
zwi¹zane z tym potrzeby mieszkañców. Miasta charakteryzuj¹ siê bowiem, jak
wynika z przeprowadzonego w latach 2006/2007 Audytu Miejskiego, znacz¹cymi
ró¿nicami w zakresie perspektyw gospodarczych i spo³ecznych. S¹ to na przyk³ad
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nierównoœci przestrzenne (miêdzy dzielnicami) lub spo³eczne (miêdzy poszczególnymi grupami) lub czêsto ró¿nice ³¹cz¹ce oba te wymiary. W zwi¹zku z tym stoj¹
one przed ró¿nymi wyzwaniami. Niektóre miasta musz¹ rozwi¹zaæ problemy ³¹cz¹ce
siê ze wzrostem demograficznym, wzrostem cen nieruchomoœci, brakiem dostêpnych
gruntów, nisk¹ jakoœci¹ œrodowiska naturalnego spowodowan¹: du¿ym ruchem drogowym, wysokim poziomem ha³asu panuj¹cego w otoczeniu, zanieczyszczeniem
powietrza i gruntów, utylizacj¹ odpadów czy oczyszczaniem œcieków. Inne natomiast
borykaj¹ siê z wyludnieniem, opuszczeniem, wysokim bezrobociem, rosn¹c¹ przestêpczoœci¹ itp.
Realizacja priorytetów wyznaczonych przez Komisjê, a w ich ramach dzia³añ,
warunkowana jest, jak wykazuje doœwiadczenie, opracowaniem œrednio- i d³ugoterminowego planu zrównowa¿onego rozwoju obszarów miejskich. Plan taki pozwala
na zapewnienie spójnoœci realizowanych inwestycji oraz zapewnia ich wysok¹ jakoœæ, a tak¿e uwzglêdnienie ich wp³ywu na stan œrodowiska. Niezale¿nie od tego
realizacja wymienionych priorytetów warunkowana bêdzie stosowaniem w miastach
skutecznych form zarz¹dzania, które zapewni¹ wp³yw na wszelkie aspekty rozwoju
miejskiego. Wymaga ona tak¿e œcis³ej koordynacji miêdzy ró¿nymi politykami
i inicjatywami oraz lepszej wspó³pracy miêdzy ró¿nymi szczeblami administracji.
Kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek udzielenia pomocy w³adzom regionalnym
i lokalnym w celu poprawy funkcjonowania miast w ich krajach [7].
Podkreœliæ nale¿y, ¿e wa¿n¹ rolê w realizacji wymienionych priorytetów maj¹ do
spe³nienia w³adze lokalne. Zgodnie bowiem ze stosowan¹ w UE zasad¹ partnerstwa
kraje cz³onkowskie mog¹ przekazaæ miastom kompetencje w zakresie rozwoju
obszarów miejskich [15]. Jest to, jak wykazuje doœwiadczenie, rozwi¹zanie korzystne, poniewa¿ w³aœnie w³adze lokalne, a nie krajowe najlepiej znaj¹ potrzeby swoich
mieszkañców. Ponadto przekazanie kompetencji na szczebel lokalny sprzyja rozwojowi samorz¹dnoœci, uaktywnieniu siê spo³ecznoœci lokalnych, których uczestnictwo
stanowi wa¿n¹ przes³ankê uruchomienia miejscowych zasobów oraz zwiêkszenia
efektywnoœci realizowanych w mieœcie przedsiêwziêæ. Przyczynia siê tak¿e do
tworzenia sieci powi¹zañ lokalnych bazuj¹cych na wiêziach miêdzy wszystkimi
partnerami lokalnymi, maj¹cymi istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w mieœcie.
Œrodki przeznaczone z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci na wsparcie
w latach 2007–2013 dzia³añ zwi¹zanych ze: œrodowiskiem na obszarach miejskich
(na przyk³ad dotycz¹cych kwestii gospodarki odpadami, oczyszczania œcieków miejskich, jakoœci powietrza czy rekultywacji gruntów), rozwojem infrastruktury badawczo-rozwojowej, transportu, edukacji, ochrony zdrowia i kultury, bezpieczeñstwa
w miastach, powinny pomóc w³adzom lokalnym podj¹æ dzia³ania odpowiednie do
istniej¹cej sytuacji. W konsekwencji wykorzystanie tych œrodków powinno przyczyniæ siê do poprawy jakoœci œrodowiska miejskiego, czyni¹c z miast miejsca bardziej
atrakcyjne i zdrowsze do zamieszkania, pracy i inwestowania, oraz zmniejszenia
szkodliwego wp³ywu miast na œrodowisko.
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Impact of the Urban Audit on Cohesion Policy
of the European Union in 2007–2013
Key words: European Union, Cohesion Policy, Urban Audit, cities

Summary
For several years the European Union has supported the cities from Structural
Funds within the framework of its Cohesion Policy. In the process of selecting support
areas of the cities between 2007 and 2013, one of the key tools were statistical data collected by the Urban Audit programme in 2006/2007 and before.
On the basis of these data, the Commission has selected four main strategic
priorities for the cities, viz. improving the attractiveness of cities, encouraging
innovation, entrepreneurship and growth of the knowledge economy, creating more
and better jobs as well as reducing disparities within the cities. It is expected that the
resources targeted at these priorities will improve the quality of life in the cities of
European Union.
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Kronika

Micha³ Oczapowski
– prekursor nauk rolniczych w Polsce (1788–1854)
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Micha³ Oczapowski urodzi³ siê 11 maja 1788 r. w Pociejkach w pow. S³uckim,
gub. Miñska. Ojciec Micha³a – Miko³aj, by³ proboszczem parafii grecko-katolickiej
i z tej racji otrzyma³ 4 w³óki bardzo dobrej ziemi, jako czêœæ wynagrodzenia. Ziemiê tê
uprawia³ z du¿ym zami³owaniem i zami³owanie to przekaza³ swojemu synowi
Micha³owi. Dochody z parafii pozwoli³y ojcu sfinansowaæ naukê Micha³a. Ze wzglêdu
na z³y stan zdrowia Micha³ rozpocz¹³ naukê w szkole w S³ucku stosunkowo póŸno
(1803), ale ju¿ w 1808 ukoñczy³ szko³ê œredni¹ w Nieœwie¿u. W tym samym roku
rozpocz¹³ studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Wileñskiego,
który z dyplomem magistra ukoñczy³ w 1811 i ju¿ w 1812 obroni³ doktorat z filozofii,
na podstawie pracy zatytu³owanej „Rozprawa o gruntach”. Pracê tê po znacznym
rozszerzeniu opublikowa³ w 1819 r. pt. „Zasady agronomii czyli nauki o gruntach”.
By³ to pierwszy polski i jedyny do 1901 podrêcznik z gleboznawstwa. Nale¿y tu
wspomnieæ, ¿e Oczapowski upowszechni³ w s³ownictwie polskim s³owo „próchnica”
zamiast wczeœniej u¿ywanego s³owa „ziemia roœlinna”.
Po studiach pracowa³ M. Oczapowski przez 7 lat w folwarku u barona Antoniego
Rönne, na ¯mudzi i w Królestwie Polskim. W tym czasie prowadzi³ o¿ywione ¿ycie
towarzyskie, zapozna³ siê z J. Lelewelem, J.A. Czartoryskim i nawi¹za³ kontakty
z filomatami i filaretami. O¿eni³ siê, ale ma³¿eñstwo z pierwsz¹ ¿on¹ trwa³o krótko.
Po rozwodzie o¿eni³ siê ponownie z Michalin¹ Stubielewiczówn¹, córk¹ profesora
Uniwersytetu Wileñskiego. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³ siê syn Józef Bogdan. Brat
Micha³a Oczapowskiego, Antoni, równie¿ ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Wileñskim, gdzie od 1823 wyk³ada³ chemiê ziemiañsk¹ (roln¹) i technologiê.
W czasie pracy u A. Rönne, M. Oczapowski stara³ siê o powierzenie mu wyk³adów na Uniwersytecie Wileñskim. Mimo poparcia A. Rönnego i J.A. Czartoryskiego,
decyzj¹ Rady Uniwersytetu nie otrzyma³ tego stanowiska. W zwi¹zku z tym dziêki
wsparciu Czartorskiego i pomocy finansowej Rönnego w 1819 rozpocz¹³ studia
uzupe³niaj¹ce za granic¹. W roku 1820 Oczapowski otrzyma³ równie¿ stypendium
Komisji Oœwiecenia w Królestwie na dalsze kszta³cenie za granic¹. W tym czasie
przebywa³ w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Anglii. W czasie pobytu za
granic¹ Oczapowski przesy³a³ raporty do Czartoryskiego oraz do Uniwersytetu
Wileñskiego, w których formu³owa³ swoje myœli dotycz¹ce rolnictwa. Dotyczy³y one
miêdzy innymi likwidacji poddañstwa i pañszczyzny, likwidacji wspólnych pastwisk
gminnych, zast¹pienia powszechnej wówczas trójpolowej uprawy roli przez gospodarowanie przemienno-pastwiskowe, ograniczenie nadmiernego rozdrobnienia gruntów w³oœciañskich, dokszta³canie ksiê¿y naukami rolniczymi, gdy¿ mieli oni du¿y
kontakt z rolnikami. W czasie pobytu za granic¹ wêdrowa³ czêsto pieszo, zwiedzaj¹c
ró¿ne gospodarstwa rolnicze i dlatego pisze siê o nim, ¿e „drogê mia³ ciernist¹ zanim
sta³ siê wielki”. W czasie pobytu za granic¹ najd³u¿ej przebywa³ w Uniwersytecie
Rolniczym w Möglinie, u bardzo s³ynnego wówczas Albrechta Thaera. A. Thaer by³
doskona³ym praktykiem rolnikiem i zas³yn¹³ szczególnie z tego, ¿e by³ zwolennikiem
i propagatorem teorii próchniczego od¿ywiania roœlin. Wed³ug tej teorii roœliny
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pobieraj¹ z gleby nie zwi¹zki mineralne, ale zwi¹zki organiczne. Z tego powodu
warunkiem osi¹gania wysokich plonów by³o nawo¿enie obornikiem oraz uprawa
i przyorywanie nawozów zielonych. Takiego sposobu gospodarowania nauczy³ siê
Oczapowski i to pozosta³o mu na ca³e ¿ycie.
Ju¿ w czasie pobytu za granic¹ (1822) Oczapowski dowiedzia³ siê, ¿e dziêki
poparciu Czartoryskiego zosta³ wybrany na profesora Uniwersytetu Wileñskiego
i bezpoœrednio po powrocie do Wilna obj¹³ Katedrê Gospodarstwa Wiejskiego.
Wyk³ady prowadzi³ tam przez 10 lat. Od pocz¹tku pracy na Uniwersytecie rozpocz¹³
starania o zorganizowanie rolniczej stacji doœwiadczalnej w celu prowadzenia tam
zajêæ praktycznych ze studentami oraz badañ rolniczych. Jednak¿e spotka³o siê to
z dezaprobat¹, g³ównie ze wzglêdu na trudnoœci finansowe. Dopiero w 1828 uda³o siê
Oczapowskiemu za³o¿yæ maj¹tek uniwersytecki (zameczek) zaopatrzony póŸniej
w inwentarz ¿ywy i martwy. W gospodarstwie tym prowadzono praktyki studenckie
oraz doœwiadczenia wdro¿eniowe z wysokoplennymi odmianami zbó¿ i ziemniaków.
Trwa³o to krótko, bo ju¿ w 1832 r. zamkniêto Uniwersytet Wileñski, a Oczapowskiego
skierowano na emeryturê.
Szerokie ko³a rolników praktyków uleg³y du¿ym wp³ywom Oczapowskiego.
ród³em tych wp³ywów by³y miêdzy innymi cenne publikacje dydaktyczne i praktyczne, spoœród których najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê „Sposób klasyfikowania gruntów” oraz „Rzut oka na teraŸniejszy stan gospodarstwa w klimacie
pó³nocnym”.
W okresie Wileñskim znacznie wiêkszy efekt osi¹gn¹³ Oczapowski w dzia³alnoœci popularyzatorskiej pisz¹c szereg publikacji podrêcznikowych oraz artyku³ów,
które by³y nowatorskie, nie tylko na owe czasy, ale równie¿ na wiele lat póŸniejszych.
By³y to nastêpuj¹ce podrêczniki:
l „Zasady chemii rolniczej”, 1819, pierwszy napisany w jêzyku polskim podrêcznik
z tej dyscypliny. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e od tego czasu powsta³a odrêbna dyscyplina
chemia rolna.
l „Zasady agronomii czyli nauka o gruntach”, 1819. Pierwszy i jedyny podrêcznik
gleboznawstwa do koñca XIX wieku.
l „O roli, jej uprawie i pielêgnowaniu roœlin gospodarskich”, 1825.
l „Sposób klasyfikowania gruntów”, 1825.
l „Rzut oka na teraŸniejszy stan gospodarstw w klimacie pó³nocnym”, 2 tomy; 1828
i 1830.
Oprócz tego wyda³ Oczapowski przek³ady dzie³ A. Thaera (1819) i J. Burgera
(1831).
Po zamkniêciu Uniwersytetu Wileñskiego Oczapowski opuszcza Wilno i udaje
siê do Warszawy. Tu na pocz¹tku przez jeden rok by³ administratorem dóbr na
Marymoncie, a od roku 1833 zosta³ dyrektorem Instytutu Agronomicznego na
Marymoncie. Z t¹ chwil¹ rozpocz¹³ siê z³oty okres w dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej tego wielkiego rolnika. Uznano, ¿e Oczapowski by³ w tym czasie naj-
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wybitniejszym uczonym rolnikiem. Jak podaj¹ wspomnienia o Nim, by³ ju¿ w tym
czasie wybornym pisarzem, wytwornym pedagogiem, a dla ucz¹cej siê m³odzie¿y
przychylny i wyrozumia³y.
Po upadku powstania listopadowego (1831) przez 5 lat (do 1836) Instytut na
Marymoncie nie funkcjonowa³, choæ nie uleg³ likwidacji. W roku 1833 Komisja
Rz¹dowa nie podpisa³a dalszego kontraktu dzier¿awy z dotychczasowym dyrektorem
instytutu J.B. Flatem, zwolniono go tym samym z dyrektora instytutu i na to stanowisko powo³ano M. Oczapowskiego. Po otwarciu instytutu w roku 1836 nauczano
tam ponownie rolnictwa w ni¿szej szkole oraz na poziomie wy¿szym, przy czym
pocz¹tkowo studia trwa³y 2 lata. Ju¿ od pocz¹tku powo³ano Komitet Nadzoruj¹cy
Instytut, który sk³ada³ siê z 7 osób wy¿szych urzêdów ówczesnego Królestwa
i Oczapowskiego. Komitet ten opracowa³ nowy regulamin studiów umo¿liwiaj¹cy
kszta³cenie na wy¿szym poziomie oraz stwarzaj¹cy mo¿liwoœæ odbywania praktyk
zawodowych. Oczapowski uwa¿a³ za chybione wszelkie nauczanie niepoparte praktyczn¹ dokumentacj¹. Szybko zwiêkszono czas studiów do 3 lat razem z praktyk¹.
Dyplom otrzymywa³ student po praktyce i po egzaminie koñcowym. By³ to bardzo
trudny egzamin, na co wskazuje fakt, ¿e w latach 1841–1853 kurs teoretyczny
ukoñczy³o 876 studentów, a koñcowy tylko 362 studentów. W 1840 rozszerzono
równie¿ zakres studiów tworz¹c Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leœnictwa.
Dziêki staraniom Oczapowskiego w dobrach nale¿¹cych do Instytutu powsta³o
wzorowe gospodarstwo rolne, ogród botaniczny, parcele leœne, gabinet modeli narzêdzi rolniczych, laboratorium chemiczne i techniczne oraz biblioteka. Skompletowano szereg modeli maszyn rolniczych oraz urz¹dzeñ dla przetwórstwa, np. miniaturowy browar, kompletny model cukrowni oraz prawid³owo funkcjonuj¹c¹ ma³¹
gorzelniê.
Za czasów Oczapowskiego rozszerzono zakres nauczania, g³ównie w Oddziale
Wy¿szym, nie tylko przedmiotów zawodowych, ale równie¿ podstawowych, takich
jak fizyka, chemia, botanika, zoologia i in. Znacznie wzrós³ poziom nauczania z tych
przedmiotów w stosunku do okresu, kiedy dyrektorem by³ Flat. Zarz¹dzaj¹c ca³oœci¹
Instytutu okaza³ siê bardzo dobrym organizatorem i odegra³ du¿¹ rolê w rozwoju
rolnictwa w Królestwie Polskim.
Oczapowski wyk³ada³ w Instytucie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, uprawê roli i roœlin po³¹czon¹ z demonstracjami polowymi. Nie uda³o mu siê jednak
zrealizowaæ idei za³o¿enia i prowadzenia doœwiadczeñ wieloletnich. Treœci wyk³adów Oczapowskiego by³y bardzo nowatorskie, choæ nie mia³ ³atwego sposobu
wyk³adania. Wyk³ady by³y oparte g³ównie na osi¹gniêciach krajów zachodnich,
a szczególnie na wiedzy zdobytej w czasie studiów uzupe³niaj¹cych, na Uniwersytecie w Möglinie. Jako dyrektor Instytutu w Marymoncie potrafi³ w ci¹gu kilku lat
podnieœæ naukê na taki poziom, jakim dysponowali absolwenci w Möglinie. Jak pisze
M. Oczapowski, „Marymont w niczym nie ustêpuje Möglinowi. W jednej tylko
rzeczy gorzej stoimy, a mianowicie w tym, ¿e nie jesteœmy Niemcami, do czego

Micha³ Oczapowski…

143

rodacy tak œlep¹ wiarê przywi¹zuj¹”. Zasady nowoczesnej agrotechniki i zootechniki,
formu³owane na wyk³adach i opisane w licznych podrêcznikach i czasopismach, by³y
wykorzystywane przez wiele lat przez jego nastêpców. Jedynie teoria próchnicznego
od¿ywiania roœlin, rozpowszechniona na zachodzie przez A. Thaera, a w Królestwie
przez Oczapowskiego, nie doczeka³a siê powszechnego poparcia. Oczapowski nie
zasklepi³ siê jednak w pogl¹dach konserwatywnych i nie przeczy³ bynajmniej nowym
tezom z zakresu biochemii i fizjologii roœlin, dotycz¹cych mineralnego od¿ywiania
roœlin.
W okresie warszawskim Oczapowski znacznie rozszerzy³ twórczoœæ pisarsk¹
w stosunku do okresu wileñskiego, gdzie jak podano wczeœniej, opublikowa³ 5 tomów
podrêczników rolnictwa. W okresie warszawskim dopisa³ kolejnych 7 tomów i w ten
sposób powsta³o ogromne 12 tomowe dzie³o „Gospodarstwo wiejskie”. Dzie³o to
obejmowa³o ró¿ne dzia³y nauk rolniczych z produkcji roœlinnej, zwierzêcej i ekonomiki rolniczej. Zawiera³o ono naukowe przemyœlenia z licznymi wa¿nymi wnioskami
dla praktyki rolniczej, znacznie wyprzedzaj¹ce dan¹ epokê. Przekazywa³ w nich
swoje myœli i konkretne wskazówki, które by³y wykorzystywane do koñca XIX
wieku. W okresie warszawskim Oczapowski napisa³ nastêpuj¹ce tomy:
l „O nauce gospodarstwa wiejskiego w ogólnoœci” (1834),
l „Uprawa buraków pod³ug najnowszych doœwiadczeñ” (1837),
l „Uprawa roœlin okopowych i pastewnych” (1839),
l „Zasady ogólne w hodowli bydl¹t” (1841),
l „Hodowla koni” (1842),
l „Hodowla byd³a rogatego i œwiñ” (1844),
l „Nauka ekonomii – czyli zarz¹du gospodarstwa”, 2 tomy, które ukaza³y siê po
œmierci autora w 1857 r.
Jak wynika z tego wykazu, dorobek naukowy Oczapowskiego jest ogromny
i bardzo wszechstronny.
Wciela³ on w swe dzie³a to wszystko, co da³a mu nauka rolnicza i co przekazywa³a
wieloletnia praktyka. Oczapowski wyk³ada³ g³ównie nauki dotycz¹ce produkcji
roœlinnej, ale pisa³ nie tylko o uprawie roli i roœlin, ale równie¿ o produkcji zwierzêcej
i ekonomice gospodarstw.
W 12 tomowym dziele „Gospodarstwo wiejskie” znajduj¹ siê 3 tomy dotycz¹ce
produkcji zwierzêcej. W tych tomach uwidacznia siê wp³yw szko³y niemieckiej
dotycz¹cej hodowli zwierz¹t domowych. Jest prekursorem nauki równie¿ w dyscyplinach produkcji zwierzêcej. W tomach tych podaje na przyk³ad sposób normowania
karmy dla zwierz¹t z uwzglêdnieniem jednostek, jakie stanowi³y siano ³¹kowe.
Dzienna karma powinna wynosiæ 5 funtów siana na ka¿de 100 kg wagi zwierzêcia.
Uczy, jakie zwierzêta nale¿y dobieraæ na opas. Jest propagatorem hodowli byd³a
polskiego. Podaje, ¿e jeden koñ powinien przypadaæ na takie gospodarstwo, w którym
„gospodarz sam razem z czeladzi¹ rêkê do robót przyk³ada”.
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W publikacjach Oczapowski bardzo czêsto podnosi rangê praktyk rolniczych.
Twierdzi³, ¿e w naukach rolniczych nie mo¿na byæ samym teoretykiem. Kto praktycznej wiedzy nie posiada, nie mo¿e piastowaæ stanowiska kierowniczego. Stanowisko
kierownicze powinno daæ mo¿liwoœæ zaznajomienia siê ze wszystkimi dzia³ami
wiedzy rolniczej.
W po³owie XIX w. up³ywaj¹cy czas przyniós³ du¿e zmiany w nauce dotycz¹cej
¿ywienia roœlin. W miejsce teorii organicznego od¿ywiania roœlin, wciska³a siê teoria
mineralnego od¿ywiania roœlin, która by³a bardzo szeroko rozpropagowana przez
Justusa Liebiega. U niego studiowa³ kolejny dyrektor Instytutu w Marymoncie –
Seweryn Zdzitowiecki. Oczapowski nie potrafi³ ju¿ w tym czasie przeciwstawiæ siê
nowej myœli. M³odzi naukowcy uwa¿ali system Thaera za przestarza³y i dlatego by³y
ataki na Oczapowskiego, który w roku 1853 musia³ ust¹piæ ze stanowiska dyrektora.
Oczapowski pe³ni³ ró¿ne funkcje spo³eczne na rzecz rolnictwa miêdzy innymi:
l Cz³onek Komitetu Naukowego przy Ministerstwie Dóbr w Petersburgu,
l Cz³onek Rady Wychowania Publicznego przy Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych i Oœwiecenia w Warszawie,
l Cz³onek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie,
l Cz³onek Towarzystwa Rolniczo-Ekonomicznego w Petersburgu,
l Cz³onek Moskiewskiego Towarzystwa Gospodarstwa Wiejskiego,
l Cz³onek Towarzystwa Naukowego przy Instytucie Rolniczym w Hory-Horkach
(Bia³oruœ).
Za ogromne zas³ugi na rzecz rolnictwa otrzyma³ rangê radcy stanu i nadano Mu
liczne odznaczenia. By³y to miêdzy innymi: Order Œw. Anny kl. II z koron¹, Order Œw.
Stanis³awa kl. III. W 1846 r. otrzyma³ szlachectwo z herbem nazwanym Oczapowski.
Micha³ Oczapowski zmar³ 21.01.1854 w Warszawie i zosta³ pochowany na
cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, w grobie rodzinnym, gdzie zostali pochowani równie¿ inni cz³onkowie jego rodziny. W koœciele, obok cmentarza, znajduje siê
tablica z Jego imieniem. Jego imieniem nazwano równie¿ jedn¹ z ulic na ¯oliborzu w
Warszawie.
W roku 1974 z okazji 140 lecia objêcia przez Oczapowskiego funkcji dyrektora
Instytutu na Marymoncie, staraniem Wydzia³u Nauk Rolniczych i Leœnych PAN oraz
Komitetu Ekonomii Rolniczej PAN odby³a siê w Warszawie sesja naukowa dla
uczczenia Oczapowskiego jako prekursora nauk rolniczych w Polsce. Na sesji tej
pad³a propozycja utworzenia Medalu Oczapowskiego, którym byliby nagradzani
wybitni uczeni nauk rolniczych.
W 1988 odby³a siê sesja naukowa Wydzia³u Nauk Rolniczych i Leœnych PAN
z okazji 200-letniej rocznicy urodzenia Micha³a Oczapowskiego. Na sesji tej po raz
pierwszy Medal im. Micha³a Oczapowskiego zosta³ wrêczony 20 wybitnym uczonym
z zakresu nauk rolniczych oraz 3 instytucjom.
Do roku 1995 decyzjê o nadaniu tego medalu podejmowa³a specjalna komisja pod
przewodnictwem Sekretarzy Wydz. V PAN. Od 1996 decyzjê podejmuje specjalna
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Kapitu³a Medalu, któr¹ stanowi¹ cz³onkowie PAN wyró¿nieni tym medalem. Do roku
2002 nagrodzono medalami 93 uczonych polskich i 20 zagranicznych oraz 19
instytucji naukowych (Postêpy Nauk Rolniczych, Zeszyt Specjalny Nr 6/2002).
Imieniem M. Oczapowskiego nazwano m.in. Akademiê Rolniczo-Techniczn¹
w Olsztynie oraz Centraln¹ Bibliotekê Rolnicz¹ w Warszawie.
Przy opracowaniu wykorzystano:
l „Polski S³ownik Biograficzny”,
l Zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie,
l Ksiêgi Pami¹tkowe Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z lat
1937 i 1958.
l Strzemski M. „Historia Gleboznawstwa Polskiego”, 1980.
Opracowa³: Stanis³aw Mercik
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13 Miêdzynarodowy Kongres Torfowy odby³ siê w Tullamore, Irlandia w dniach
8–13 czerwca 2008 r. Organizatorem kongresu by³o Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe we wspó³pracy z Irlandzkim Stowarzyszeniem Torfowym. Wybór
Tullamore na miejsce miêdzynarodowego kongresu dotycz¹cego problematyki torfowej wynika³ z faktu, ¿e Tullamore jest siedzib¹ znanego w œwiecie koncernu Bord na
Mona, produkuj¹cego substraty i pod³o¿a ogrodnicze oraz nawozy organiczne, które
s¹ powszechnie wykorzystywane w ogrodnictwie, kwiaciarstwie, warzywnictwie,
rolnictwie oraz sadownictwie.
Obrady kongresu zosta³y poprzedzone zebraniami jego komitetu organizacyjnego, Doradczego Komitetu Naukowego (IPS Scientific Advisory Board) oraz Zarz¹du
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS Executive Board). Celem zebrañ by³o podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci tych jednostek organizacyjnych
w okresie, jaki up³yn¹³ od ostatniego kongresu torfowego, który odby³ siê w Tampere
(2004). Przeanalizowano rezultaty dzia³alnoœci nastêpuj¹cych oœmiu komisji Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS): I – Stratygrafii, Klasyfikacji
i Ochrony Torfowisk, II – Wykorzystania Torfu i Torfowisk w Przemyœle i Energetyce, III – Rolniczego Wykorzystania Torfu i Torfowisk, IV – Chemicznych, Fizycznych i Biologicznych W³aœciwoœci Torfu, V – Rekultywacji Zdegradowanych Torfowisk, VI – Wykorzystania Torfu w Balneologii i Medycynie, VII – Leœnictwa na
Torfowiskach, VIII – Znaczenia Kulturowego Torfowisk i Torfu. W trakcie kongresu
w Tullamore powo³ano tak¿e now¹, IX komisjê, której celem dzia³alnoœci bêdzie
problematyka torfowisk tropikalnych.
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Przedyskutowano równie¿ problematykê ujednolicenia terminologii stosowanej
w torfoznawstwie oraz potrzebê dalszych badañ w³aœciwoœci energetycznych torfu,
których koniecznoœæ podjêcia wskazywano ju¿ podczas wczeœniejszych kongresów
torfowych.
Otwarcia kongresu dokona³ Premier Irlandii Brian Cowen. Wprowadzeniem do
problematyki kongresu by³y cztery wyst¹pienia plenarne, w których zaprezentowano
problematykê:
1) wieloletnich i wielokierunkowych badañ torfoznawczych (z uwzglêdnieniem
elementów historycznych i kulturowych) w Irlandii (John Feehan);
2) wspó³dzia³ania torfowisk i mokrade³ z innymi ekosystemami z uwzglêdnieniem
procesów transportu materii i energii w zlewniach o du¿ym udziale torfowisk (Edward Maltby);
3) ochrony, ekologii i rewitalizacji torfowisk (David Bellamy);
4) wykorzystania torfu w przemyœle zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju
(Matti Hilli).
Tematyka kongresu obejmowa³a szeroki zakres zagadnieñ z zakresu torfoznawstwa, wœród których nale¿y wymieniæ problematykê: ochrony torfowisk jako elementów krajobrazu, wykorzystania torfu jako Ÿród³a energii, wykorzystania torfu w sadownictwie, rolniczego u¿ytkowania torfowisk, torfowisk strefy tropikalnej oraz
wykorzystania torfu w balneologii i medycynie. Wa¿nymi grupami tematycznymi
kongresu by³y równie¿ prezentacje dotycz¹ce: w³aœciwoœci fizycznych, chemicznych
i biologicznych torfu, rewitalizacji torfowisk zdegradowanych przez eksploatacjê
torfu, gospodarki leœnej na torfowiskach, kulturowych aspektów torfowisk oraz
znaczenia torfowisk w procesach zmian klimatu. W kongresie wziê³o udzia³ 350.
cz³onków Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (IPS) reprezentuj¹cych 30
ró¿nych krajów. Wyniki badañ torfoznawczych przedstawiono na kongresie w 12.
sesjach tematycznych, w trakcie 191 prezentacji oraz na 78 posterach.
Problematyka sesji ,,Torfowiska niskie” dotyczy³a: oszacowania stopnia degradacji torfowisk, poprawy jakoœci wód gruntowych poprzez rewitalizacjê torfowisk,
przyczyn niestabilnoœci torfów (naturalnych i antropogenicznych), wp³ywu otocznia
torfowisk i przeprowadzonej melioracji na bioró¿norodnoœæ ich zbiorowisk roœlinnych, oddzia³ywania zmian klimatu na bilans wodny torfowisk niskich, zmian ewapotranspiracji przesuszonych torfowisk niskich w zale¿noœci od stopnia ich degradacji.
W sesji ,,Torf w energetyce” oszacowano zasoby torfu mo¿liwe do wykorzystania w energetyce w Szwecji, Finlandii i Rosji. Ponadto przedstawiono koncepcje
nowoczesnych technologii wykorzystuj¹cych torf w produkcji biopaliw o korzystniejszych ni¿ dotychczas parametrach kalorymetrycznych oraz oszacowano zawartoœæ gazów szklarniowych wydzielanych do atmosfery jako negatywny skutek stosowania torfu jako biopaliwa w energetyce.
W sesji ,,Torf w ogrodnictwie” przedyskutowano znaczenie Europejskiego
Towarzystwa Pod³o¿y Organicznych jako organizacji aktywnie uczestnicz¹cej
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w opracowywaniu aktów legislacyjnych i administracyjnych dla standaryzacji metod
badawczych i oceny jakoœci pod³o¿y ogrodniczych, a tak¿e koniecznoœæ dalszych
badañ dla opracowania nowych pod³o¿y ogrodniczych.
Tematyka sesji ,,Rolnictwo na torfowiskach” dotyczy³a oceny wp³ywu ró¿nych
nawozów organicznych przygotowywanych z torfu, sapropelu i wêgla brunatnego na
zawartoœæ organicznych zwi¹zków azotowych, znaczenia torfowisk niskich dla obni¿ania zawartoœci organicznych i nieorganicznych zwi¹zków azotowych w wodach
podziemnych torfowisk oraz analizy procesów pêcznienia-kurczenia w utworach
torfowo-murszowych.
W sesji ,,Torfowiska strefy tropikalnej” podsumowano dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie bilansowania zasobów wêgla torfowisk strefy tropikalnej
w warunkach wielokierunkowego ich wykorzystania, wp³ywu warunków hydrologicznych na proces rewitalizacji zdegradowanych torfowisk strefy tropikalnej,
po¿arów, uwalnianych do atmosfery gazów szklarniowych oraz analizy w³aœciwoœci
chemicznych, fizycznych i biologicznych torfowisk strefy tropikalnej.
Wykorzystanie torfu jako naturalnego sorbentu do usuwania skutków katastrof
ekologicznych, wywo³anych nadmiern¹ zawartoœci¹ metali ciê¿kich oraz produktów
ropopochodnych zaprezentowano w sesji ,,Chemiczne, fizyczne i biologiczne w³aœciwoœci torfu”, przedstawiono tak¿e dynamikê i rozmieszczenie izotopu cezu w licznych torfowiskach niskich i wysokich oraz nowoczesn¹ metodykê okreœlania stopnia
rozk³adu torfu. Ponadto, w tej sesji, zaprezentowano nowoczesn¹ metodykê okreœlania zawartoœci zwi¹zków fosforu w licznych gatunkach torfów wysokich o ró¿nym
stopniu rozk³adu, metodykê chemicznego rozdzielania frakcji materii organicznej,
rozpuszczalnej w roztworach zasadowych poprzez dodanie pochodnych dekstranu,
oszacowano wp³yw wilgotnoœci torfu wysokiego na zmiany temperatury jego powierzchniowych warstw.
W sesji ,,Rewitalizacja torfowisk wyeksploatowanych” przedstawiono wskaŸniki akumulacji materii organicznej w torfowiskach renaturyzowanych, zmiany
liczebnoœci mikroorganizmów i organizmów glebowych uczestnicz¹cych w procesie
akumulacji wêgla, zmiany zachodz¹ce w materii organicznej podczas procesu humifikacji z opracowanym modelem dynamicznym opisuj¹cym obserwowane zmiany
w³¹cznie, iloœciow¹ ocenê sk³adników pokarmowych gromadzonych w torfowiskach
rewitalizowanych oraz wp³yw po³o¿enia zwierciad³a wody gruntowej w torfowiskach
rewiatalizowanych na iloœæ uwalnianych gazów szklarniowych.
W sesji ,,Zalesianie torfowisk” omawiano zagadnienia podwy¿szania zawartoœci azotu w powi¹zaniu z procesem humifikacji materii organicznej torfowisk
zalesianych, dynamiki wzrostu drzew na torfowiskach zmeliorowanych, nawo¿enia
torfowisk jako sposobu przyspieszenia wzrostu drzew, znaczenia torfowisk jako
bariery uniemo¿liwiaj¹cej rozprzestrzenianie siê substancji chemicznych pomiêdzy
ekosystemami oraz znaczenia zalesiania dla procesów hydrologicznych zachodz¹cych w torfowiskach wyeksploatowanych.
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Sesja ,,Kulturowe aspekty torfowisk i torfu” dotyczy³a zagadnieñ wykorzystania danych z badañ archeologicznych prowadzonych na torfowiskach do okreœlenia
procesów, jakie mia³y wp³yw na odk³adanie siê kolejnych warstw torfu w przesz³oœci
pocz¹wszy od epoki br¹zu, postêpu w opracowywaniu nowoczesnych metod analitycznych okreœlania wieku torfowisk, artystycznych prac literackich, rzeŸbiarskich
i rêkodzielniczych poœwiêconych torfowiskom, wp³ywu torfowisk na aktywnoœæ
¿ycia mieszkañców w ich s¹siedztwie w zakresie rolnictwa, uprawy zió³ dla celów
leczniczych i spo¿ywczych, uprawy roœlin o unikalnych walorach smakowych,
a tak¿e metody destylacji umo¿liwiaj¹cej wytwarzanie z torfu produktów chemicznych odznaczaj¹cych siê wysok¹ jakoœci¹, jak np. terpentyna.
Problematyka sesji ,,Torfowiska a zmiany klimatu” dotyczy³a znaczenia sukcesji ekologicznej w dynamice uwalnianego do atmosfery z torfowisk metanu, emisji
gazów szklarniowych w zale¿noœci od sposobu u¿ytkowania torfowisk, wydzielania
dwutlenku wêgla z zalesionych i nawo¿onych, uprzednio zmeliorowanych torfowisk,
znaczenia ocieplenia klimatu dla akumulacji wêgla w torfowiskach, wp³ywu degradacji warstwy ozonowej atmosfery na kierunek i prêdkoœæ uwalniania lotnych zwi¹zków z torfowisk, wykorzystania danych stratygraficznych i gleboznawczych do
oceny procesu obiegu wêgla w torfowiskach, mo¿liwoœci ograniczenia uwalniania
dwutlenku wêgla z torfowisk wykorzystywanych rolniczo. Analiza ca³okszta³tu
procesów, jakie zachodz¹ w odwodnionych glebach torfowych , wykorzystywanych
do produkcji roœlinnej, wskazuje, ¿e wykorzystywanie ich jako trwa³e, ekstensywne
u¿ytki zielone przy utrzymywaniu jak najwy¿szych stanów wody gruntowej jest
najkorzystniejszym sposobem ograniczenia ich nadmiernej mineralizacji i degradacji
oraz towarzysz¹cej im emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, przedstawiono problematykê istniej¹cych po³¹czeñ w procesach obiegu wêgla i siarki w torfowiskach,
podkreœlaj¹c szczególne znaczenie rozpuszczalnej frakcji wêgla organicznego w torfie dla procesów chemicznych, biochemicznych i biologicznych, a tak¿e akumulacji
wêgla w poszczególnych poziomach gleb torfowo-murszowych.
Wa¿nym wydarzeniem 13. Miêdzynarodowego Kongresu Torfowego w Tullamore
by³a prezentacja monografii pt. ,,Peatlands and Climate Change”, której wydanie
zosta³o sfinansowane ze œrodków Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.
Potrzebê wydania takiej pozycji ksi¹¿kowej, omawiaj¹cej kompleksowo problematykê wp³ywu torfowisk na globalne zmiany klimatu oraz oddzia³ywania zmian
globalnych na unikalny element krajobrazu, jakim s¹ torfowiska, autorstwa interdyscyplinarnego zespo³u specjalistów zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, dyskutowana by³a w Miêdzynarodowym Stowarzyszeniu Torfowym od wielu lat. Efektem
pracy interdyscyplinarnego zespo³u autorskiego, licz¹cego 39 osób, jest monografia
o objêtoœci 223 strony, obejmuj¹ca 8 rozdzia³ów. Poszczególne rozdzia³y monografii
dotycz¹ nastêpuj¹cej problematyki: wp³ywu zró¿nicowañ klimatycznych na akumulacjê wêgla w torfowiskach strefy borealnej w okresie holocenu, wymiany gazów
i zmian klimatu w torfowiskach zlokalizowanych w pó³nocnych rejonach kuli ziem-
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skiej, wp³ywu rolniczego wykorzystania torfowisk na uwalnianie do atmosfery
gazów szklarniowych, wp³ywu klimatu na torfowiska leœne, znaczenia energetycznego wykorzystania torfu dla zmian klimatu, udzia³u akumulacji wêgla w zmianach
klimatu oraz emisji zwi¹zków wêgla z torfowisk tropikalnych, równowagi emisji
gazów szklarniowych w procesie renaturyzacji torfowisk, a tak¿e znaczenia torfu
i torfoznawstwa w miêdzynarodowych konwencjach dotycz¹cych zmian klimatu.
Polscy autorzy mieli znacz¹cy udzia³ w opracowaniu rozdzia³u pt. ,,Wp³yw rolniczego wykorzystania torfowisk na ewolucjê emisji gazów szklarniowych” w omawianej
monografii. Obserwowana w trakcie 13. Miêdzynarodowego Kongresu w Tullamore
ró¿norodnoœæ prezentowanej tematyki, bêd¹cej konsekwencj¹ wielokierunkowych
badañ torfoznawczych prowadzonych w wielu oœrodkach naukowych, pozwoli na
dalszy rozwój tej tematyki w przysz³oœci, a nastêpna prezentacja wyników badañ
bêdzie mo¿liwa na 14. Miêdzynarodowym Kongresie Torfowym, który odbêdzie siê
w 2012 w Sztokholmie.
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Recenzje i prezentacje

„Torfowiska a zmiany klimatu”
(Peatlands and climate change)
Maria Strack (red.)
International Peat Society, Jyväskylä, Finlandia 2008,
ISBN 978-952-99401-1-0, 223 ss.
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Omawiana ksi¹¿ka sk³ada siê z 8 rozdzia³ów:
Akumulacja wêgla w borealnych torfowiskach podczas holocenu – wp³yw fluktuacji klimatu;
Pó³nocne torfowiska, wymiana gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne;
Wp³yw rolniczego u¿ytkowania gleb torfowych na bilans gazów cieplarnianych;
Oddzia³ywanie gospodarki leœnej na torfowiskach na klimat;
Wp³yw wykorzystania torfu na opa³ na klimat;
Torfowiska tropikalne: zasoby wêgla, emisja zwi¹zków wêgla do atmosfery
i wp³yw na procesy klimatyczne;
Odtwarzanie wyeksploatowanych torfowisk a bilans gazów cieplarnianych;
Torfowiska w miêdzynarodowych konwencjach klimatycznych.

Dodatkowo na pocz¹tku ksi¹¿ki zamieszczono dwa obszerne streszczenia dla
decydentów: „Torfowiska w zmianach globalnych” oraz „Racjonalne u¿ytkowanie
torfowisk a zmiany klimatyczne”.
Problem globalnych zmian klimatycznych od wielu lat przyci¹ga uwagê naukowców, polityków i mediów. Torfowiska wystêpuj¹ na powierzchni ok. 400 mln ha
(3% l¹dowej powierzchni kuli ziemskiej) i stanowi¹ istotny sk³adnik œwiatowych
zasobów wêgla, zatem w ramach Miêdzynarodowego Towarzystwa Torfowego – International Peat Society podjêto siê opracowania tego zagadnienia. Ksi¹¿ka opisuje,
w jaki sposób torfowiska i ich u¿ytkowanie wp³ywaj¹ na zmiany klimatu, a nastêpnie
jak zmiany klimatu wp³ywaj¹ na torfowiska. Wzajemne oddzia³ywania s¹ z³o¿one
i czêsto przeciwstawne, dlatego trudno jest oceniæ koñcowy efekt, czyli co w ostatecz-
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nym rachunku przewa¿a – gromadzenie wêgla w z³o¿ach torfowych czy uwalnianie
z torfowisk gazów cieplarnianych. Na bilans wêgla w torfowiskach sk³adaj¹ siê
ró¿nice miêdzy CO2 zwi¹zanym w roœlinach torfotwórczych w wyniku fotosyntezy,
a jego uwalnianiem w wyniku utleniania materii organicznej, emisj¹ CH4, wymywaniem z wodami do ni¿ej po³o¿onych ekosystemów i mórz wêgla w formie rozpuszczonych zwi¹zków organicznych (DOM – dissolved organic matter) i nieorganicznych, a tak¿e w postaci zawiesin i koloidalnych zwi¹zków humusowych.
Nieodwodnione torfowiska stanowi¹ wa¿ne zasoby wêgla glebowego, który
zosta³ zakumulowany w ci¹gu tysiêcy lat, a obecnie reprezentuj¹ odbiornik – „poch³aniacz” CO2, a s¹ Ÿród³em metanu. Zwykle emisja N2O jest ma³a z torfowisk naturalnych, lecz torfowiska u¿ytkowane rolniczo uwalniaj¹ znaczne iloœci tego gazu cieplarnianego. Zmiany klimatyczne z kolei mog¹ zagra¿aæ zgromadzonym w nieodwodnionych torfowiskach zasobom wêgla z uwagi na suszê, która prowadzi do
utleniania organicznych zwi¹zków wêgla, topnienia wiecznej zmarzliny i po¿arów
z³ó¿ torfowych. Dotychczasowe badania wykaza³y, ¿e torfowiska mog¹ dzia³aæ
w niektórych latach jako „poch³aniacz” CO2, a jako Ÿród³o tego gazu w innych latach,
co zale¿y m.in. od warunków klimatycznych. Emisja CH4 i N2O jest bardzo zmienna
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Rola torfowisk w bilansie gazów cieplarnianych musi byæ rozpatrywana w funkcji czasu. Torfowiska to przede wszystkim z³o¿a
czêœciowo roz³o¿onych szcz¹tków roœlinnych, które odk³adane by³y w kolejnych
latach. Dlatego sekwestracja (akumulacja) wêgla w torfowiskach przewy¿sza jego
uwalnianie w postaci metanu. W ksi¹¿ce zgromadzono du¿o danych na temat tempa
akumulacji wêgla w z³o¿ach torfowych w ró¿nych regionach œwiata w zale¿noœci od
zmian warunków klimatycznych podczas holocenu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e torfowiska
z samej swej natury s¹ archiwami rejestruj¹cymi zmiany zachodz¹ce w œrodowisku
w czasie (zmiany szaty roœlinnej, warunków wodnych i klimatycznych). W celu
przeœledzenia tych zmian opracowano liczne metody badawcze, jak np. palinologia,
tefrochronologia, analiza makroszcz¹tków roœlin i zwierz¹t, okreœlanie wieku bezwzglêdnego na podstawie zawartoœci izotopów pierwiastków promieniotwórczych
(g³ównie 14C), które szeroko wykorzystuj¹ z³o¿a torfu jako materia³ badawczy.
W ksi¹¿ce zgromadzono wiele danych dotycz¹cych ca³ej kuli ziemskiej. Na
przyk³ad podano, ¿e ok. 14–20% powierzchni torfowisk œwiata (56–80 mln ha) jest
obecnie u¿ytkowana rolniczo. Ju¿ sam zakres oszacowania tej powierzchni wskazuje
jak dalece niedok³adne s¹ jeszcze globalne dane dotycz¹ce torfowisk. Przecie¿ chodzi
tylko o torfowiska zagospodarowane rolniczo, na których cz³owiek prowadzi swoj¹
dzia³alnoœæ. Jeszcze wiêksze s¹ trudnoœci oszacowania powierzchni innych kategorii
torfowisk (zalesione, borealne, l¹dowiej¹ce jeziora i najtrudniejsze do oceny torfowiska strefy tropikalnej).
Na œwiecie eksploatacja torfu na cele opa³owe i ogrodnicze obejmuje ok. 0,5 mln
ha. W niektórych krajach torf jest nadal wykorzystywany do produkcji energii
elektrycznej. W Polsce mo¿e to budziæ zdziwienie, ale Europa ma obecnie 95% udzia³
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w œwiatowym zu¿yciu torfu na cele energetyczne. Produkcja kilku krajów (Finlandia,
Irlandia, Federacja Rosyjska, Bia³oruœ i Szwecja) stanowi prawie 90% globalnego
wykorzystania torfu na cele energetyczne. Wskazuje to jak s¹ zró¿nicowane podejœcia
do wykorzystania torfu przez cz³owieka w skali œwiata. W Polsce nie produkuje siê
energii elektrycznej z torfu, a torfowiska traktowane s¹ przede wszystkim jako gleby
³¹kowe i obszary chronione w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych
z 3 lutego 1995 r. (z póŸniejszymi zmianami). W Polsce ok. 70% powierzchni
torfowisk jest wykorzystywanych rolniczo. W skali Europy powierzchnia ta wynosi
tylko ok. 14%, a dla œwiata szacuje siê j¹ na 14–20%. Rolnicze u¿ytkowanie torfowisk
czêsto jest zwi¹zane z ich odwodnieniem, co zmienia kierunek procesów glebowych
zachodz¹cych w powierzchniowej warstwie gleby z beztlenowych na tlenowe. Prowadzi to do uwalnianie znacznych iloœci CO2 oraz N2O. Natomiast obni¿a siê (czêsto
do zera) intensywnoœæ metanogenezy (powstawania CH4). Na podstawie przeprowadzonych doœwiadczeñ stwierdzono, ¿e dla torfowiska niskiego u¿ytkowanego p³u¿nie
emisja CO2 w ci¹gu roku wynosi 41,1 Mg z hektara. Taka sama gleba, lecz pod
u¿ytkami zielonymi uwalnia 15–17 Mg CO2 z hektara w ci¹gu roku. Odwodnione
torfowiska uwalniaj¹ znaczne iloœci podtlenku azotu (2–56 kg N2O z hektara w ci¹gu
roku). Natomiast takie torfowiska mog¹ poch³aniaæ metan lub uwalniaæ ten gaz
w tylko niewielkich iloœciach (od minus 4,9 do plus 9,1 kg z hektara rocznie). Autorzy
podkreœlaj¹, ¿e s¹ to wyniki bardzo zmienne i czêsto podaj¹ je jako medianê. Bior¹c
pod uwagê bilans gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O) uwa¿a siê, ¿e poziom wody
gruntowej dla u¿ytków zielonych na torfowiskach powinien wynosiæ 30 cm. W takich
warunkach mo¿na uzyskaæ ok. 90% plonu optymalnego, a tempo mineralizacji
materii organicznej zostaje zredukowane do 30–40% wartoœci maksymalnej, uwalnianie gazów cieplarnianych zaœ osi¹gnie 50–60% wartoœci maksymalnej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e rozdzia³ pt. „Wp³yw rolniczego u¿ytkowania gleb torfowych na bilans gazów cieplarnianych” powsta³ przy udziale polskich autorów (dr
Ryszard Oleszczuk i prof. dr hab. Lech Szajdak).
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e rozdzia³y dotycz¹ce torfowisk tropikalnych, torfowisk
u¿ytkowanych leœnie, a tak¿e rozdzia³ traktuj¹cy o znaczeniu miêdzynarodowych
konwencji klimatycznych dla torfowisk. Niepokój budzi sytuacja w po³udniowo-wschodniej Azji, gdzie wystêpuj¹ torfowiska tropikalne. Pierwotnie g³êbokie z³o¿a
torfu (mi¹¿szoœæ do 20 m) by³y poroœniête bagiennym lasem tropikalnym o du¿ej
bioró¿norodnoœci. Obszary te podobnie jak inne lasy równikowe (Amazonia), odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w kr¹¿eniu wêgla w przyrodzie. W ostatnich 20 latach znaczne
obszary torfowisk zosta³y odwodnione w Indonezji, a tak¿e Malezji i Tajlandii w celu
pozyskania drewna i zak³adania plantacji, g³ównie palmy oleistej. Doprowadzi³o to
do degradacji torfowisk i po¿arów z³ó¿ torfu. Najwiêksze po¿ary dotknê³y region
Kalimantan w Indonezji. Szacuje siê, ¿e w okresie 1997–2006 w wyniku po¿arów
torfowisk w tym regionie do atmosfery dostarczane by³o 1400 Mt CO2 rocznie.
Obecnie ca³kowita emisja CO2 z torfowisk tropikalnych wynosi ok. 2000 Mt rocznie,

156

A. £achacz

co stanowi prawie 8% œwiatowej emisji dwutlenku wêgla spowodowanej spalaniem
kopalnych Ÿróde³ energii.
Wniosek, jaki wyp³ywa z omawianej ksi¹¿ki mo¿na streœciæ w nastêpuj¹cy
sposób. Zasadniczym zadaniem jest racjonalne wykorzystanie i ochrona torfowisk
w celu zapewnienia ich trwa³oœci, szczególnie pod wzglêdem gospodarki wodnej
i zasobów wêgla. Bêdzie to wymaga³o zaanga¿owania i wspó³pracy naukowców,
polityków i w³aœcicieli/zarz¹dców torfowisk.
Omawiana ksi¹¿ka przedstawia problematykê udzia³u torfowisk w globalnym
kr¹¿eniu gazów cieplarnianych w sposób kompleksowy. Skupia siê na procesach
zachodz¹cych w glebach torfowych ró¿nie u¿ytkowanych. Zebrano w niej i krytycznie przeanalizowano dane z licznych doœwiadczeñ terenowych i badañ laboratoryjnych z ca³ego œwiata. Spis wykorzystanej literatury liczy ponad 30 stron. Lekturê
uatrakcyjniaj¹ liczne tabele, rysunki i barwne zdjêcia. Opracowanie stanowi swego
rodzaju podsumowanie dotychczasowej wiedzy z tego zakresu. Stawia te¿ nowe
pytania i problemy do rozwi¹zania.
Andrzej £achacz

Postêpy Nauk Rolniczych nr 5–6/2009: 157–160

Prezentacja ksi¹¿ki Franciszka Kapusty
pt. „Agrobiznes”
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008,
ISBN: 978-83-7251-931-3, 310 ss.

Na przestrzeni lat zakres potrzeb cz³owieka ulega³ znacznym przeobra¿eniom.
Jednak nieustannie ¿ywnoœæ stanowi podstawowy element w ich zaspokajaniu. Nie
zmienia to faktu, ¿e wraz z rozwojem gospodarczym zmienia³ siê nie tylko udzia³
¿ywnoœci w ca³kowitej konsumpcji, ale równie¿ finalna postaæ spo¿ywanych produktów i modele konsumpcji. Gruntownym przeistoczeniom uleg³y równie¿ metody
wytwarzania dóbr zaspokajaj¹cych potrzeby konsumpcyjne cz³owieka. Te przeobra¿enia unaocznia czytelnikowi prezentowane opracowanie.
Na treœæ monografii sk³ada siê siedem, znacznie zró¿nicowanych objêtoœciowo
rozdzia³ów, z których ka¿dy podzielony jest na kilka relatywnie spójnych tematycznie
czêœci. Punktem wyjœcia ksi¹¿ki jest przedstawienie z³o¿onoœci problematyki materialnych potrzeb cz³owieka, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ zwi¹zanych
z konsumpcj¹. W tym rozdziale – pt. „Potrzeby cz³owieka i miejsce wœród nich produktów agrobiznesu, na tle zachodz¹cych zmian” – autor szczegó³owo omawia znaczenie produktów agrobiznesu w zaspokajaniu ¿yciowych potrzeb cz³owieka. Porusza
równie¿ zagadnienia zwi¹zane z metodologi¹ badañ poziomu konsumpcji ¿ywnoœci
oraz kwestie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i rolê pañstwa w jego zapewnieniu.
Rezultat procesów rozwojowych stanowi ci¹g³e ró¿nicowanie siê sposobów
pozyskiwania dóbr zaspokaj¹cych konsumpcyjne potrzeby cz³owieka. Skutkuje to
procesami specjalizacji i koncentracji produkcji oraz stopniowym wyodrêbnianiem
siê z rolnictwa poszczególnych dzia³ów wytwórczych, które jednak z nim nadal œciœle
wspó³pracuj¹. W wyniku tego procesu powsta³ nowy uk³ad wzajemnych zale¿noœci
znacznej liczby zró¿nicowanych podmiotów gospodarczych, który ostatecznie nazwano agrobiznesem. Analiza tych zagadnieñ jest zaprezentowana w drugim rozdziale ksi¹¿ki „Powstanie i rozwój koncepcji agrobiznesu”. Autor w tej czêœæ opracowania skupia siê nie tylko na najwa¿niejszych kwestiach zwi¹zanych z kszta³towaniem
siê koncepcji agrobiznesu i wk³adu poszczególnych badaczy w rozwój tej teorii, ale
równie¿ przedstawia charakterystykê agrobiznesu jako: systemu gospodarki narodowej, segmentu aktywnoœci gospodarczej oraz dziedziny wiedzy i badañ naukowych.
Szczególnie interesuj¹cy wydaje siê fragment przejrzyœcie ukazuj¹cy ró¿nice oraz
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podobieñstwa miêdzy obszarem aktywnoœci nazwanym agrobiznesem i gospodark¹
¿ywnoœciow¹.
Nastêpny rozdzia³ ksi¹¿ki w ca³oœci poœwiêcony jest instytucjonalnemu otoczeniu agrobiznesu w Polsce i wynikaj¹cym st¹d rozwi¹zaniom polityki rolnej. Autor
charakteryzuje g³ówne cele i podstawowe zadania, jakie spe³niaj¹ wybrane instytucje
w sferze agrobiznesu oraz formy ich oddzia³ywania na producentów i konsumentów.
Wskazuje na przeobra¿enia, jakie nast¹pi³y w okresie ich funkcjonowania. Przedstawia zarówno instytucje i instrumenty kszta³tuj¹ce warunki sprawnego funkcjonowania gospodarczego, bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego oraz ich przestrzegania, jak
równie¿ tworz¹ce system zabezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e wspieraj¹ce procesy
rozwojowe w sektorze rolno-¿ywnoœciowym i na obszarach wiejskich, stabilizuj¹ce
rynki produktów rolniczych i ¿ywnoœciowych oraz poœrednio dochody. Jednak trzeba
zaznaczyæ, ¿e w rozwa¿aniach o instytucjonalnych strukturach brakuje analizy standardów funkcjonowania i kierunków dalszego przekszta³canie otoczenia agrobiznesu.
Przedmiot analizy w czwartym, najobszerniejszym rozdziale pt. „Charakterystyka agregatów agrobiznesu” stanowi wewnêtrzna struktura dzia³owo-ga³êziowa agrobiznesu. Dotyczy ona trzech podstawowych cz³onów (agregatów):
l zaopatrzenia, czyli kompleksu poczynañ maj¹cych na celu dostarczenie do ogó³u
przedsiêwziêæ agrobiznesu potrzebnych produktów i us³ug;
l rolnictwa, tj. dzia³añ w gospodarstwach rolniczych, których rezultatem s¹ produkty i us³ugi rolnicze;
l przetwórstwa i obrotu, tj. ca³oœci przedsiêwziêæ zwi¹zanych z odbiorem dóbr
wytworzonych w rolnictwie, ich przerobem i magazynowaniem oraz dystrybucj¹
przetworzonych surowców rolniczych.
W odniesieniu do ka¿dego agregatu agrobiznesu autor definiuje obszar dzia³añ,
szczegó³owo ukazuje jego ewolucjê, a na tle zachodz¹cych zmian iloœciowych
i jakoœciowych, charakteryzuje aktualny stan. Zaznacza nie tylko materialne aspekty
funkcjonowania poszczególnych czêœci agrobiznesu, ale równie¿ inne (np. œrodowiskowe). Przedstawia funkcje i zadania, jakie one spe³niaj¹ w efekcie koñcowym,
jakim jest zaspokojenie potrzeb konsumenta, z uwzglêdnieniem ich specyfiki. Szczególnie du¿o uwagi poœwiêca rolnictwu, a rozwa¿ania autora oparte s¹ nie tylko na
teorii ekonomiki rolnictwa, ale równie¿ na doœwiadczeniu oraz wnikliwej obserwacji,
nie tylko polskiej rzeczywistoœci gospodarczej. Omawia równie¿ w nim politykê
pañstwa w aspekcie przekszta³ceñ strukturalnych w rolnictwie i kszta³towania produkcji rolniczej, usytuowania dzia³alnoœci rolniczej w agrobiznesie, a tak¿e po³o¿enia
polskiego rolnictwa w UE. Charakteryzuje zasoby, znaczenie i specyfikê trzech
podstawowych czynników produkcji, tj. ziemi, kapita³u i pracy, podkreœlaj¹c jednoczeœnie znaczenie zarz¹dzania w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Przybli¿a
czytelnikowi zagadnienia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarstwa rolnego, organizacj¹ produkcji rolniczej (roœlinnej i zwierzêcej) oraz sprawnoœci¹ gospodarowania.
Ponadto ta czêœæ opracowania zawiera szereg bardzo szczegó³owych informacji
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w zakresie urz¹dzania podmiotu gospodarczego, jakim jest gospodarstwo rolne. Nie
zmienia to faktu, ¿e wiele analizowanych zagadnieñ jest przedstawianych zbyt
ogólnikowo, dotyczy to w g³ównej mierze przytaczanych podzia³ów (np. g³ówne typy
gospodarstw rolnych) i definicji (np. gospodarstw socjalnych) oraz stwierdzeñ (np.
cyt. „przeliczenie liczby pracuj¹cych w rolnictwie na roczne jednostki pracy spowodowa³o znacz¹ce zmniejszenie nak³adów pracy w rolnictwie”).
Kolejny rozdzia³ pt. „Nie¿ywnoœciowa sfera agrobiznesu – wybrane zagadnienia”
przynosi szerokie i wieloaspektowe naœwietlenie problematyki zwi¹zanej z rol¹
poszczególnych produktów i us³ug rolniczych w zaspokajaniu nie¿ywnoœciowych
potrzeb cz³owieka. Autor podejmuje próbê analizowania znaczenia wybranych dóbr
z perspektywy mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów producentów rolnych, zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a tak¿e wzrostu wykorzystania
ich potencja³u wytwórczego. Czyni to na przyk³adzie wielu produktów roœlinnych
(miêdzy innymi kwiatów, konopi, lnu, wikliny itd.) i zwierzêcych (np. we³ny, skór
itd.). Analizuje znaczenie wielu artyku³ów rolniczych, nie tylko jako surowca dla
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, ale równie¿ jako materia³u budowlanego, Ÿród³a
energii (gazowej, p³ynnej i sta³ej), materia³u do wyrobu tworzyw sztucznych lub
barwników. Jednoczeœnie systematycznie podkreœla znaczenie tej sfery dzia³alnoœci
w ochronie œrodowiska i wykorzystaniu zdegradowanych ekologicznie gruntów.
Rozwa¿a równie¿ problematykê agroturystyki. Szkoda tylko, ¿e Autor zbyt du¿o
miejsca poœwiêca kwestiom, aczkolwiek ciekawym, ale niezwi¹zanym wprost z poruszan¹ problematyk¹ (np. historia rozwoju garbarstwa lub w³ókiennictwa od zarania
dziejów, uk³ad topograficzny skóry, rodzaje, uszkodzeñ surowca garbarskiego itp.).
Takie podejœcie powoduje, ¿e z trudem przebija siê g³ówny w¹tek analizowanych
zagadnieñ.
W szóstym rozdziale ksi¹¿ki „Transport w agrobiznesie i podatnoœæ transportowa
³adunków” Autor bardzo szeroko prezentuje ró¿norodne kwestie zwi¹zane z problematyk¹ przemieszczania dóbr. Przedstawia zarówno pojêcie i systemy transportowe,
podatnoœæ naturaln¹, techniczn¹, ekonomiczn¹, transportow¹ ³adunków, jak równie¿
czynniki determinuj¹ce potrzeby przewozowe przedsiêbiorstw. Ze wzglêdu na ró¿norodne i specyficzne cechy dóbr zwi¹zanych z agrobiznesem szeroko charakteryzuje
w³aœciwoœci produktów bêd¹cych przedmiotem dzia³añ logistycznych w tym segmencie, zw³aszcza ich wra¿liwoœæ na uwarunkowania zwi¹zane z przewozem, tj. czas
trwania transportu, oddzia³ywanie wilgoci, temperatury, œwiat³a, zapachów i energii
mechanicznej.
Przedmiotem rozwa¿añ w ostatnim rozdziale „Powi¹zania integracyjne w agrobiznesie i ich wp³yw na przemiany w rolnictwie” s¹ rodzaje i formy integracji
wystêpuj¹ce w poszczególnych ogniwach agrobiznesu, a tak¿e wp³yw tego rodzaju
zwi¹zków na przemiany w sektorze rolnym. Autor koncentruje siê tu na kontraktowej
integracji wertykalnej (pionowej) miêdzy rolnikami a odbiorcami produktów rolniczych (integratorami) i horyzontalnej (poziomej) miêdzy producentami rolnymi

160

B. Karwat-WoŸniak

(grupy producenckie, marketingowe) oraz celach i skutkach tych powi¹zañ. Przytacza
przyk³ady rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych pomiêdzy producentami i przetwórcami: buraków cukrowych, mleka i ¿ywca w Polsce oraz niektórych krajach UE. Omawia
uwarunkowania prawno-finansowe przy powstawaniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych. Podkreœla znaczenie i du¿e mo¿liwoœci tych grup w umacnianiu
zdolnoœci konkurencyjnej gospodarstw rolnych i polskiego rolnictwa. Szkoda jednak,
¿e w tej czêœci pracy nie odwo³ano siê do wyników badañ empirycznych dotycz¹cych
przypadków koncentracji poziomej i pionowej z udzia³em producentów rolnych oraz
podmiotów z otoczenia rolnictwa.
Reasumuj¹c wyra¿am przekonanie, ¿e omawiane opracowanie mo¿e stanowiæ
cenne Ÿród³o informacji w zasadzie dla ka¿da czytelnika zainteresowanego podejmowan¹ problematyk¹. Ksi¹¿ka zawiera rozwa¿ania teoretyczne dotycz¹ce kszta³towania siê subsystemu gospodarki, jakim jest agrobiznes, ze szczególnym uwzglêdnieniem polskich uwarunkowañ. Przemyœlenia teoretyczne zosta³y uzupe³nione studiami przemian, jakie zasz³y lub mog¹ nast¹piæ w poszczególnych elementach
agrobiznesu. Warto jednak podkreœliæ, ¿e nie jest to opracowanie ³atwe w lekturze.
Wrêcz przeciwnie – wymaga du¿ej koncentracji, ze wzglêdu na z³o¿onoœæ i bogactwo
podejmowanej tematyki, ale równie¿ z uwagi na przyjêty przez Autora sposób
narracji, który cechuje relatywnie niewielka selektywnoœæ.
Bo¿ena Karwat-WoŸniak
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Recenzja ksi¹¿ki
„Antropogeniczna Transformacja
Agroekosystemów i Fitosanitarne Nastêpstwa”
Pawljuszyn V.A., Fasu³atin N.A., Wi³kowa V.A. 2008.
„Antropogennaja Transformacja Agroekosistem
i Jejo Fitosanitarnyje Posliediejstwija”
Rossijska Akademija Sielskochozjastwiennych Nauk,
Wsierossijskij Nauczno-Issliedowatielskij Institut Zaszczity
Rastienij i Russkoje Entomo³ogiczeskoje Obszcziestwo,
Sankt-Petersburg, 120 ss.

Ta niewielkiej objêtoœci ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê specjalistów nauk rolniczych
zajmuj¹cych siê problematyk¹ agroekologii, ochrony roœlin oraz kszta³towania œrodowiska rolniczego. Jej autorami s¹ znani rosyjscy specjaliœci z zakresu entomologii,
fitopatologii i kszta³towania krajobrazu rolniczego, a wspó³wydawcami s¹ Rosyjska
Akademia Nauk Rolniczych, Wszechrosyjski Instytut Ochrony Roœlin oraz Rosyjskie
Towarzystwo Entomologiczne.
We „Wstêpie” (s. 3–4) autorzy podkreœlaj¹, ¿e dalszy rozwój rolnictwa, a szczególnie nauk ochrony roœlin wymaga odejœcia od tendencji zwiêkszania liczby zabiegów chemicznymi lub biologicznymi œrodkami ochrony. Zalecaj¹ natomiast przejœcie
do kszta³towania agroekosystemów w taki sposób, aby tworzyæ warunki niesprzyjaj¹ce inwazji, zasiedlania i rozprzestrzeniania siê agrofagów (szkodników, patogenów,
chwastów). Wed³ug autorów obecny rozwój agroekologii pozwala ju¿ na tworzenie
trwa³ych agroekosystemów oraz programów ochrony roœlin opartych na znajomoœci
procesów autekologicznych i synekologicznych. Zagadnienia te zosta³y przekonuj¹co przedstawione w trzech rozdzia³ach.
W rozdz. 1 „Ekologiczne nastêpstwa rolniczej dzia³alnoœci cz³owieka oraz zmiany w ekosystemach” (s. 4–11) autorzy podkreœlaj¹, ¿e od drugiej po³owy XIX wieku
rolnicz¹ dzia³alnoœæ charakteryzuje bardzo silne oddzia³ywanie antropogennych
czynników na œrodowisko, a ma to wiele negatywnych nastêpstw. W rolnictwie
szeroko wprowadzono techniczno-przemys³owe techniki uprawy roli m.in. mineralne
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nawo¿enie oraz mechaniczn¹ orkê i zbiór plonów, a przede wszystkim uproszczony
p³odozmian lub nawet „monokulturê”. Na poszczególne kontynenty zosta³y wprowadzane celowo – lub zawleczone przypadkowo – liczne obce gatunki roœlin uprawnych
oraz chwastów. Z nowymi roœlinami przedosta³y siê tak¿e groŸne egzotyczne agrofagi powoduj¹ce du¿e zaburzenia œrodowiskowe, gospodarcze, a nawet demograficzne m.in. klêski g³odu.
Na podstawie wieloletnich obserwacji prowadzonych na ogromnych obszarach
dawnego Imperium Rosyjskiego, nastêpnie ZSRR oraz obecnej Rosyjskiej Federacji,
autorzy dokonali w ksi¹¿ce bardzo ciekawej analizy wp³ywu wielu czynników klimatycznych, agronomicznych i technologicznych na zdrowotnoœæ roœlin uprawnych,
problematykê fitosanitarn¹ i szkodliwoœæ kilku gatunków agrofagów.
W rozdz. 2 „Rodzaje reakcji ekosystemów na antropogeniczne czynniki oddzia³ywania” (s. 12–35) autorzy podkreœlaj¹, ¿e szerokie wdro¿enie monokultur wielu
roœlin uprawnych stworzy³o sprzyjaj¹ce warunki dla masowych pojawów i wzrostu
szkodliwoœci wielu szkodników i patogenów roœlin oraz chwastów, a tak¿e znacznego
powiêkszenia area³u ich wystêpowania. W obszernej tabeli 1 zatytu³owanej „Dominuj¹ce gatunki owadów i roztoczy szkodliwych dla g³ównych roœlin uprawnych”
(s. 13–15) podano wykaz 43 gatunków agrofagów spoœród siedmiu rzêdów Homoptera, Heteroptera, Thysanoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera i Arachnida.
Autorzy dokonali tu bardzo ciekawej analizy liczebnoœci populacji ró¿nych gatunków
fitofagów jako kryterium fitosanitarnego stanu agroekosystemów.
W rozdz. 3. „Charakterystyka biologii roœlino¿ernych owadów w warunkach
antropogennych przekszta³ceñ agroekosystemów” (s. 36–99) autorzy dokonali bardzo obszernego i interesuj¹cego omówienia przyczyn szkodliwoœci stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata SAY) oraz ¿ó³winka (Eurygaster integriceps PUT.)
na kontynencie europejskim oraz w Azji.
W podrozdziale 3.1. „Stonka ziemniaczana – terytorialna ekspansja i ekologiczna
plastycznoœæ” (s. 36–59) w formie opisowej i graficznej autorzy przedstawiaj¹ tego
owada jako przyk³ad „eksplozji ekologicznej”, którego area³ wystêpowania w œwiecie
do roku 1990 wzrós³ z 5 do 12 mln ha, mimo kwarantannowych barier i intensywnego
zwalczania chemicznego oraz biologicznego. Po raz pierwszy stwierdzono wystêpowanie stonki ziemniaczanej w by³ym ZSRR w 1956 r. w obwodzie Kaliningradzkim,
natomiast obecnie stonka ziemniaczana wystêpuje w Kraju Primorskim, rejonie
Dalekiego Wschodu oraz w wielu republikach azjatyckich.
W formie opisowej oraz za pomoc¹ map autorzy przedstawiaj¹ historiê i chronologiê inwazji tego owada w œwiecie oraz aktualne rejony wystêpowania stonki
ziemniaczanej. Wyró¿niaj¹ oni trzy fazy i strefy inwazji oraz szkodliwoœci stonki
ziemniaczanej w Europie i Azji. Analizuj¹ tak¿e oraz opisuj¹ procesy mikroewolucji
w obrêbie populacji stonki wyra¿aj¹ce siê ró¿nym poziomem odpornoœci na ró¿ne
grupy insektycydów. Wed³ug autorów rysunek przedplecza chrz¹szczy stonki ziemniaczanej u³atwia wykrywanie i monitorowanie stopnia poziomu odpornoœci stonki
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na ró¿ne grupy insektycydów. Celowe by³oby wykorzystanie tej metodologii w warunkach Polski.
Uwadze entomologów i specjalistów ochrony roœlin szczególnie polecam podrozdzia³ 3.2. „¯ó³winek (Eurygaster integriceps PUT.)”(s. 60–99), w którym autorzy
dokonali interesuj¹cej analizy przyczyn szkodliwoœci tego pluskwiaka w przedziale
czasowym 1888–2006 r. ¯ó³winek jest g³ównym szkodnikiem roœlin zbo¿owych Azji
i w latach 1888–1941 – gdy nie by³y jeszcze szeroko dostêpne chemiczne insektycydy
– wyrz¹dza³ on klêskowe straty w uprawach pszenicy i innych zbó¿ w azjatyckich
rejonach dawnej Carskiej Rosji oraz ZSRR, a jest tak¿e gospodarczo wa¿nym
szkodnikiem w Federacji Rosyjskiej. Autorzy podkreœlaj¹, ¿e ¿ó³winek stanowi
przyk³ad agrofaga „wykreowanego” wskutek nieracjonalnej rolniczej dzia³alnoœci
cz³owieka. Bowiem klêskowe pojawy zó³winka w dawnym ZSRR – a tak¿e jego
szkodliwoœæ w obecnym okresie – to skutki nieracjonalnego zagospodarowania
dawnych stepów (tzw. celiny) i zasiewanie ich corocznie zbo¿ami w wyniku nakazowych decyzji w³adz ówczesnego ZSRR celem zabezpieczenia dostaw na rynek ziarna,
m¹ki i chleba.
Za pomoc¹ tekstu, licznych przejrzystych ilustracji oraz wielu tabel autorzy
przedstawiaj¹ dane wskazuj¹ce na to, ¿e w ostatnich latach area³ wystêpowania
¿ó³winka zwiêkszy³ siê 5-krotnie i obecnie siêga Dalekiego Wschodu, Afryki i innych
kontynentów.
Tak szerokie wystêpowanie terytorialne sprawi³o, ¿e pod presj¹ ró¿nych czynników ekologicznych w wyniku procesów „specjacji” wykszta³ci³o siê kilka ró¿nych
„morfotypów” ¿ó³winka, które ju¿ obecnie mo¿na uznaæ za „podgatunki”.
W „Podsumowaniu” (s. 99–103) autorzy podkreœlaj¹, ¿e na podstawie analizy
du¿ej liczby populacji z ró¿nych biotopów i geograficznych stref wyró¿niaj¹ oni
4 morfotypy oraz 5 allotropowych ekotypów ¿ó³winka. Znajomoœæ cech morfologicznych i biologicznych ¿ó³winka u³atwia opracowanie i stosowanie skutecznych programów chemicznej ochrony zbó¿.
Zachêcam polskich specjalistów w zakresie nauk rolniczych – a zw³aszcza
ochrony roœlin – do zapoznania siê z t¹ ksi¹¿k¹, gdy¿ niew¹tpliwie znajd¹ w niej wiele
bardzo ciekawych i inspiruj¹cych informacji, które mog¹ byæ przydatne do opracowania programów ochrony zbó¿ i kukurydzy m.in. przed kukurydzian¹ stonk¹ korzeniow¹ (Diabrotica virgifera LECONTE), która szybko zwiêksza area³ swego wystêpowanie w Europie i w Polsce.
Jerzy J. Lipa
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