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r Zanieczyszczenia obszarowe

Intensyfikacja rolnictwa przyczynia się do zmian w cyklach 

krążenia pierwiastków biogennych, szczególnie azotu i fosfo

ru, co powoduje wzrost ich stężeń w wodach powierzchnio

wych i podpowierzchniowych. Generuje to zanieczyszczenia 

obszarowe, a tym samym przyczynia się do eutrofizacji wód. 

Zanieczyszczenia obszarowe stanowią ponad 60% ładunku 

azotu i fosforu odpływających z terenu Polski do Morza Bałtyckie

go (rys. 1). Dla uzyskania dobrego stanu wód, wymaganego przez 

Ramową Dyrektywę Wodną nr 2000/60/WE, konieczne jest opra

cowanie innowacyjnych i systemowych rozwiązań integrujących 

działania w krajobrazie zlewni i ekosystemach wodnych, aby zre

dukować zanieczyszczenia obszarowe. Jedną z metod jest wyko

rzystanie buforowych stref roślinności ekotonowej (przy

brzeżnej). Potencjał stref ekotonowych jako narzędzia 

dla ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszcze

niami obszarowymi można znacząco zwiększyć poprzez 

zastosowanie biotechnologii ekohydrologicznych. 

r Strefa buforowa – ekoton 

Strefa buforowa (ekoton, strefa przejściowa) w po

staci stałej roślinności (np. makrolitów, ziołorośli, traw, 

krzewów, zadrzewień), umieszczona między polami 

uprawnymi a ekosystemami wodnymi, ogranicza prze

mieszczanie się składników nawozowych. Dzieje się tak 

poprzez redukcję stężenia związków azotu i fosforu w 

wodach gruntowych oraz w spływie powierzchniowym. 

W strefach buforowych zachodzą m.in. następujące procesy: 

1.  asymilacja związków nieorganicznych, w tym azotu i fosfo

ru, przez rośliny oraz zamiana tych związków w biomasę; 

2.  procesy biogeochemiczne zachodzące dzięki aktywności 

drobnoustrojów, takie jak denitryfikacja (redukcja azotanów), 

przyczyniająca się do usuwania azotu, czy też mineralizacja 

przyspieszająca obieg pierwiastków w przyrodzie, dzięki czemu 

zwiększa się produktywność i bioróżnorodność ekosystemu; 

3.  procesy wiązania (sorpcji) przez glebę rozpuszczalnych 

form fosforu; 

4.  procesy sedymentacji (opadania) cząstek gleby, przenoszo

nych w postaci spływu powierzchniowego, co ogranicza 

erozję gleby oraz transport nierozpuszczalnych form fosforu. 

Poprawa jakości wody w obszarach 
użytkowanych rolniczo w wyniku 
zastosowania biotechnologii 
ekohydrologicznych

Ekohydrologia znajduje zastosowanie praktyczne w rolnictwie. Dzięki tej nowej nauce możliwe jest znaczne ograni-

czenie napływu azotu i fosforu z pól uprawnych do zbiorników wodnych 

r Katarzyna Izydorczyk, Wojciech Frątczak, Maciej Zalewski 

NOWE NAUKI – CZ. 2/3

DwutygoDnik PAnorAmA PAn 3 (3) czerwiec 2013
2

 r rys. 1. udział procentowy ładunku z poszczególnych źródeł (a) azotu i (b) 
fosforu dopływających do morza Bałtyckiego (źródło: HeLcom 2007)
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Analiza i kwantyfikacja powyższych procesów stanowi punkt 

wyjścia dla opracowania metod zwiększenia efektywności stref 

ekotonowych. W ramach projektu LIFE+ EKOROB: Ekotony dla re-

dukcji zanieczyszczeń obszarowych (LIFE08 ENV/PL/000519) opra

cowano i wdrożono wysokoefektywne strefy ekotonowe, w któ

rych tradycyjne roślinne strefy buforowe wzmocniono poprzez 

utworzenie dodatkowych elementów, takich jak ściany denitryfi

kacyjne, czy bariery biogeochemiczne (rys. 2; 3).

r Praktyczne zastosowania 

Wysokoefektywne strefy ekotonowe zostały wykonane w zlew

ni bezpośredniej Zbiornika Sulejowskiego (województwo łódzkie), 

na terenach charakteryzujących się różnym składem chemicznym 

i nasileniem zanieczyszczeń obszarowych. W rejonach o stwierdzo

nym wysokim stężeniu związków fosforu w wodach podziemnych 

zastosowano nasadzenia wyselekcjonowanych gatunków roślin. 

Dodatkowo dla zwiększenia efektywności skonstruowano barierę 

biogeochemiczną, która redukuje dostępność fosforu poprzez jego 

absorpcję (rys. 2). Wstępne wyniki oceny efektywności bariery bio

geochemicznej wskazują, że stężenie fosforanów w wodach pod

ziemnych po przejściu przez barierę zostało zredukowane o 58%, 

zaś w wypadku fosforu rozpuszczonego o 37%. W obszarach, gdzie 

występują wysokie stężenia azotanów w wodach podziemnych 

wzmocnienie roślinnej strefy buforowej wykonano poprzez insta

r rys. 2. wysokoefektywna strefa buforowa jest przykładem zastosowania ekohydrologii dla harmonizacji potrzeb społecznych z po-
tencjałem ekologicznym. redukcja ładunków fosforu w wodach gruntowych zasilających zbiornik zaporowy ma na celu ograniczenie 
toksycznych zakwitów sinicowych



lację ściany denitryfikacyjnej (rys. 3). Analizując różnice pomiędzy 

stężeniami wejściowymi a  stężeniami odnotowanymi w ścianie, 

stwierdzono redukcję stężenia azotanów na poziomie 90,7%. 

Wyniki ze skonstruowanych wysokoefektywnych stref eko

tonowych wskazują na ich wysoki potencjał jako elementów in

nowacyjnych systemowych rozwiązań ekohydrologicznych dla 

zarządzania zlewnią. Przyczynia się to do trwałego ograniczania 

zanieczyszczeń obszarowych oraz użytkowania zasobów zgodnie 

z dyrektywami wodnymi Komisji Europejskiej.

 
Dr Katarzyna Izydorczyk – wicedyrektor Europejskiego Regionalnego 

Centrum Ekohydrologii PAN, zajmuje się m.in. możliwościami regulacji 
procesów ekologicznych w zbiornikach wodnych

Mgr inż. Wojciech Frątczak – koordynator projektu LIFE08 ENV/
PL/000519 „Ekotony dla Redukcji Zanieczyszczeń Obszarowych”  

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Prof. Maciej Zalewski – p.o. dyrektora Europejskiego Regionalnego 
Centrum Ekohydrologii PAN, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej 

Uniwersytetu Łódzkiego

Ostatnia część cyklu będzie dotyczyła zastosowania  
ekohydrologii w miastach

r rys. 3. Ściana denitryfikacyjna jako element wzmacniający strefę buforową, która przyczynia się do redukcji ładunków azotu z zanie-
czyszczeń obszarowych z obszarów rolniczych
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http://www.erce.unesco.lodz.pl/staff
http://www.erce.unesco.lodz.pl
http://www.erce.unesco.lodz.pl
http://www.ekorob.pl/
http://zalewski.erce.unesco.lodz.pl/index.html
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Wspomnienie prof. Adama Zięcika
Pana Profesora poznałem stosunkowo późno, bo w 1989 

roku, kiedy to był On członkiem Rady Naukowej Instytutu Roz

rodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, w której pełnił funkcję 

Zastępcy Przewodniczącego (w latach 1988–1996). 

W czasie spotkań Rady nieczęsto brał udział w dyskusjach, 

natomiast, gdy zabierał głos (zwykle tylko raz w trakcie posie

dzenia), potrafił w kilku jasnych, lapidarnych zdaniach wyrazić 

to, na co inni potrzebowali dużo słów. Cechowała go skrom

ność i niezwykła kultura osobista. Dzieliła nas różnica pokole

nia, On z rocznika Kolumbów, ja urodzony pod koniec II wojny 

światowej. 

Prezentowane fragmenty listów dotyczą okresu, kiedy Pro

fesor Garbuliński przebywał już na emeryturze.

My zaś znikamy na zawsze 
za „kurtyną mroku”…

WSPOMNIENIA

Prezentowane listy zostały napisane w latach 2008–2009 przez wybitnego polskiego farmakologa weterynaryjnego 

prof. Tadeusza Garbulińskiego (1920–2011) do prof. Adama Zięcika. Prof. Garbuliński jako pierwszy zwrócił uwagę 

na lecznicze właściwości nitratów, co zostało potwierdzone późniejszym przyznaniem Nagrody Nobla za opisanie roli 

endogennego tlenku azotu. Listy, pisane wspaniałym językiem, przepełnione melancholią i rozważaniami nad osta-

tecznością, stanowią dowód wielkiej wrażliwości i erudycji Profesora

fo
t. 
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http://www.tadeusz-garbulinski.wroclaw.pl/index_pliki/frame.htm
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Klonówka, w sierpniu 2008 roku

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

(…) Czas szybko mija i wszystkie przebyte zakręty i mean

dry, które trzeba było przebyć, zanim powstał Instytut odeszły 

w niepamięć, a w każdym razie należą już do przeszłości. Dziś 

cieszy nas jedynie świadomość, że trud nie poszedł na marne 

– że po wyboistych ścieżkach cel szczęśliwie został osiągnięty. 

Jakże smutną była wiadomość o odejściu profesora Szcze

pana Pieniążka. W obliczu śmierci kogoś tak wspaniałego, kto 

był wśród nas, nie pocieszy refleksja, że czas porywa wszystko 

i  wszystkich, i że po kolei gotujemy się do odlotu jak ptaki, 

które gdy nadejdzie pora, jeden po drugim odrywają się od 

ziemi, by po chwili zginąć za horyzontem. Tyle, że one powra

cają, my zaś znikamy na zawsze za „kurtyną mroku”. Żegnani łzą 

najsmutniejszego ze smutków. „Ocean by zaś przepadł, gdzie 

łza drobna płynie!”, pisał Cyprian Kamil Norwid. Profesor Szcze

pan Pieniążek był seniorem w naszym Wydziale PAN. Obecnie 

to miejsce czas przeznaczył dla mnie. 

Ślę ciepły przyjacielski uścisk i życzenia dla Pana Profesora 

i Pana Najbliższych: by dni przyszłości w Państwa Domu były 

zawsze dobre i łagodne.  

Zawsze z życzliwą pamięcią i szacunkiem,

T. Garbuliński

Wrocław, w grudniu 2008 roku

Szanowny Panie Profesorze, Mój Przyjacielu!

Bardzo serdecznie dziękuję za życzenia i ładny, praktycz

ny kalendarz. Zaciekawił mnie Pan chęcią porozmawiania 

o Strzemieszycach, o mojej małej ojczyźnie, gdzie się urodzi

łem i przeżyłem 25 lat, zanim wyjechałem do Wrocławia. Może 

się jeszcze spotkamy. Może, gdyż czuję się nieciekawie i ule

gam równie nieciekawym refleksjom. Ale, mając na uwadze 

mój wiek, jest to chyba normalne, że myśli, często przymglo

ne, wybiegają poza horyzont. Niemniej, mam spory dystans 

do samopoczucia, gdyż zdarzenia zaplanowane przez Parki 

i Furie potoczą się bez mojego przyzwolenia.

Przeszłość ma władzę nad ludźmi starymi i stąd wywodzi się 

skłonność do nostalgii. Zwłaszcza pogodniejsze sceny z prze

szłości są bliskie staremu sercu. Chętnie i często wspominam 

minione lata, świat mej młodości i dzieciństwa, ludzi życzliwych, 

z którymi w ważnych chwilach zetknęło mnie życie, wspomi

nam bliskich mi kolegów, z których większość jest już za „kotarą 

mroku”. Bywają chwile, że chciałoby się bardzo, choć na mo

ment, znaleźć się w domu rodzinnym, by ucałować ciepłą dłoń 

matczyną. Przyłapuję się na melancholii rozwijającej się w mej 

duszy. Jedynie myśli o dzieciach i wnukach, kochających mnie, 

pozwalają nie myśleć o pustce w sercu i w domu po odejściu 

żony, a właściwie to pustce w czterech ścianach, bo prawdziwy 

dom śmierć zburzyła. Tęsknota nie słabnie i nie liczy lat. Najbole

śniej przemija to, co pragniemy, aby trwało wiecznie.

Późna jesień nastraja melancholijnie. Z okna widać świat, 

który wzmaga pustkę obecną w duszy i w znacznej mierze 

wpływa na refleksje ogarniające umysł. Na szczęście za trzy 

dni Wigilia i święta, i może śnieg przystroi je swą bielą. Gdy 

pomyślę o wieczorze wigilijnym ogarnia mnie wzruszenie, 

bo w  ten wyjątkowy, bajkowy i rodzinny wieczór najcieplej

sze myśli przenoszą mnie zawsze do matczynego domu, do 

świata dziecięcych marzeń i radości. Doznania te sprawiają, że 

przez chwilę czuję się szczęśliwym. One to nasuwają sugestię, 

że prawdziwe szczęście w rzeczywistości tylko chwilami zna

czy swoje ślady i że do nas należy staranie, żeby tych chwil 

było jak najwięcej i by były jak najdłuższe. A o to chyba nie tak 

trudno, bo przecież dla każdego są dostępne ofiarujące szczę

ście dary serca: miłość, przyjaźń, szacunek i życzliwość. 

Właśnie tych darów zewsząd życzę Panu Profesorowi i Jego 

Najbliższym (…).

Z wyrazami szacunku,

T. Garbuliński

Wrocław, w grudniu 2009 roku

Drogi Profesorze!

(…) Skończył się listopad, miesiąc opadających martwych 

liści i miesiąc odwiedzin bliskich na cmentarzach. Dni są co

raz krótsze, a noce długie z bezsennymi godzinami i często 

z  tą smutną refleksją, że wszystkie drogi prowadzą do tego 

samego miejsca. Umberto Eco pisze, że róża, choć to kwiat 

najpiękniejszy, musi też zwiędnąć, zgubić płatki, stracić za

pach i uschnąć. A gdy się rozsypie w pył, nie zostaje z niej nic, 

prócz imienia. Przyroda nikogo nie wyróżnia. Na cmentarzach 

jest wiele grobowców nad szczątkami ludzi znakomitych, na 
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których wyryto tylko imię i dwie daty. I jak tu 

się dziwić, że ludzie chcą wierzyć w życie po

zagrobowe.

Ta aura jesienna, budząca smutne myśli, 

działa na mnie hibernująco. Różne na ten te

mat czytałem wypowiedzi. Niektóre nawet 

z  poetycką metaforą, że podobno w złą po

godę przygnębienie jest niczym więcej, jak 

tylko przelotnym cieniem chmury. Niemniej, 

jakkolwiek na to patrzeć, dobrze wtedy zna

leźć się w wygodnym fotelu i smakować, jak to 

bezpiecznie jest pod zamkniętymi powiekami. 

Żyję sam, więc nikt i nic nie budzi mnie z pół

snu, choć staram się nie nadużywać takich 

okazji. Z lekką przesadą mogę powiedzieć, że 

są dni, kiedy żyję prawie bezmyślnie. Najczę

ściej coś tam dłubię, naprawiam i wtedy naj

prawdziwiej odpoczywam. Czuję się dobrze w 

tym moim małym świecie, do którego nikt nie 

ma dostępu i nie ujrzy mnie zgorzkniałym, cy

nicznym, czy rozczarowanym. 

Ale gdy nadejdzie wiosna i częściej zacznę spotykać się 

z  ludźmi, wiem, że na powrót wejdę do świata pozorów. Lu

dzie wzajemnie oceniają się po tym, jak się ubierasz, jak miesz

kasz, czym jeździsz, jakie pijasz wino, rzadziej tylko pytają o to, 

co czytasz. Wewnętrzne wartości człowieka doceniane są 

w  dalszej kolejności, jeśli w ogóle są doceniane. Oczywiście 

i tutaj, jak w każdej regule, zdarzają się wyjątki, bo czasem po

zory mylą. (…) Chciałoby się również świat widzieć bardziej 

romantycznym, w którym, jak w teatrze, jest trochę z bajki, 

jak w filmach Felliniego, ale niestety tak nie jest i nigdy nie 

będzie. Zawsze nasz wielki ludzki świat był brutalny i bardzo 

nieciekawy. Za to cieszą nas nasze małe światy, jak świat ro

dzinny, czy jednego pokolenia, jakim był mój świat „pokolenia 

Kolumbów”, który już odchodzi w cień. Z czasem tylko smu

tek pozostanie wieczny, a dla wrażliwszych jeszcze sentyment 

wspomnień, nostalgia i tęsknota za dobrymi ludźmi, których 

już nie ma. 

Myślę, że w życiu powinna się głównie liczyć dobroć i mi

łość. Dobroć jest chyba nawet cenniejsza i rzadsza niż talent. 

Świat na wskroś przenika nienawiść, przeto przebywanie 

z kimś dobrym, może działać jak lek kojący. 

(…) Czytałem pogodne wersety greckiego poety Kon

standinosa Kawafisa. (…) W jednym miejscu poeta pisze: „(…) 

nie obawiaj się. Nic takiego/ na twojej drodze nie stanie, jeśli 

myślą/ trwasz na wyżynach, jeśli tylko wyborne/ uczucia do

tykają twego ducha i ciała./ Ani Lajstrygonów, ani Cyklopów,/ 

ani okrutnego Posejdona nie spotkasz,/ jeżeli ich nie niesiesz 

w swojej duszy,/ jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed 

tobą./ Pragnij tego, by wędrowanie było długie:/ żebyś miał 

wiele takich poranków lata (…)”.

Drogi Mój Przyjacielu! Tobie dedykuję te piękne słowa zna

komitego pisarza, słowa życzeń i otuchy (…).

Tadeusz G.

Fragment autorstwa C.K. Norwida pochodzi z wiersza pt. „Kółko”. 
Wiersz K. Kawafisa pt. „Itaka” w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka

Szczególne podziękowania składamy pani Joannie Wilczek,  
córce Profesora, za udostępnienie zdjęć

r Profesor garbuliński z prawnuczkami małgosią i martą

fo
t. 
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Szanowny Panie Ministrze,

Kilka miesięcy temu zwrócił się Pan do Komitetu Nauk Praw-

nych PAN, w związku z koniecznością skompletowania komisji 

egzaminacyjnej, kwalifikującej kandydatów do zawodów praw-

niczych. W skład takich komisji ustawowo musi wchodzić pra-

cownik naukowy. W piśmie do KNP PAN, zawierającym prośbę 

o delegowanie takiej osoby, wskazał Pan na wiele cech dotyczą-

cych wykształcenia, doświadczenia, charakteru i rękojmi należy-

tego wykonywania powierzonych czynności. KNP PAN delegował 

mnie. Nie byłam zachwycona, bo udział w egzaminach (jak i np. 

recenzowanie) to nudna i  niewdzięczna praca, ale wyraziłam 

zgodę, bo ktoś musi to robić, a  szukano osoby doświadczonej, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w piśmie, które Pan wysłał.

W wyniku tego zgłoszenia zadzwoniła do mnie sędzia delego-

wana do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i zaczęłyśmy uzgad-

niać szczegóły. Coś mnie tknęło i zapytałam, na czym będą polegać 

moje obowiązki. Okazało się, że: a) na pilnowaniu piszących test, 

aby nie ściągali; b) przyłożeniu szymla do zakreślonych odpowiedzi; 

c) mechanicznego zliczenia danych i podpisania (a jakże, tytułami 

naukowymi) protokołu. Na moje pytania, czy jest przewidziany jakiś 

mój wpływ na przygotowanie pytań lub ocena gotowych odpowie-

dzi, sprawdzenie czegokolwiek w kontakcie osobistym z egzamino-

wanymi – odpowiedziano mi negatywnie.

Wszystko to uważam za korumpowanie (intelektualne, a mo że 

i  finansowe) nauki. Odmówiłam udziału w tym konkretnie egza-

minie, ale uważam, że sprawa zasługuje na szersze potraktowanie, 

ponieważ:

r  jest to fragment szerszego zjawiska makdonaldyzacji nauki, 

nauczania i dydaktyki, a także kwalifikacji do prawniczych 

zawodów;

r  jest to egzemplifikacja nonsensów tak lansowanej para-

metryzacji wprowadzanej pod hasłem lepszej mierzalności 

i sprawiedliwości ocen;

r  jest to wszystko razem demoralizujące, utrwalające fikcyjność 

rozwiązań mających rzekomo szlachetne cele.

Potem dowiedziałam się, że taki udział w egzaminach jest 

płatny. Nie wiem, ile się za to płaci; jeśli mało, to i tak za dużo, jak 

na realną wartość tego udziału. Jeśli dużo, to i tak za mało, jak na 

wynajęcie nazwiska kwalifikowanego profesora (z tymi cechami, 

o których była mowa w Pana piśmie do KNP PAN), aby firmował 

tego rodzaju zadanie pozorowane. 

Proszę potraktować mój list jako sygnał, że jednak może należa-

łoby doprowadzić do jakiejś spójności między formą i treścią.

Z należytymi wyrazami

List ten został wysłany do wiadomości: Prezesa PAN, prof. Michała Kle

ibera; Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, prof. Miro

sława Wyrzykowskiego; Przewodniczącego Komisji ds. etyki w nauce 

PAN, prof. Jana Woleńskiego; redakcji czasopisma „PAUza Akademic

ka”; redakcji kwartalnika „Nauka”

Prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN,  
członek korespondent PAU, pierwszy polski  

Rzecznik Praw Obywatelskich (lata 1987–1992),  
sędzia Trybunału Konstytucyjnego (lata 2002–2011), członek Rady 
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