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TWÓRCZA MYŚL I ZMYSŁ WRAŻLIWOŚCI.
O WACŁAWIE NAŁKOWSKIM
Mikołaj MADUROWICZ
Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, mm@uw.edu.pl
Madurowicz M., 2014, Twórcza myśl i zmysł wrażliwości. O Wacławie Nałkowskim, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 3-12.

S t r es z c ze n i e
Wacław Nałkowski był przenikliwym uczonym (chociaż bez dystynkcji akademickich), wyjątkowym pedagogiem i nauczycielem (chociaż z etykietą „prywatny”), żarliwym społecznikiem
i publicystą (co poszerzało krąg antagonistów, ale i zwolenników jego poglądów). Jako autor
pierwszej polskiej geografii regionalnej proponuje podstawy jej programu dydaktycznego,
którego badawczymi fundamentami są rzetelność, pasja i wyobraźnia, zarówno na poziomie
szkolnym, jak i uniwersyteckim, w ujęciu interdyscyplinarnym oraz holistycznym. Esencją
dydaktyki miał być dla Nałkowskiego zmysł geograficzny, a droga geografii wieść od faktografii do uogólnień, od wiedzy do nauki. Orędownik idei równoleżnikowej przejściowości polskiego terytorium nie zyskał wśród współczesnych sobie wielu sprzymierzeńców. Nałkowski,
twórca geantropologii, eksponował zwrotne oddziaływania przyrody i człowieka, namawiając,
aby łącznie badać Ziemię i społeczeństwo – w ujęciu kolektywnym istoty ludzkiej, gdyż człowiek rzadko kiedy pozostaje izolowany w przestrzeni. Sam niestety nader często bywał osamotniony w wysiłkach sytuowania geografii w szerokim kontekście światopoglądowym i humanistycznym bądź mozolnych próbach wcielenia w życie postępowego programu społecznego, czułego na krzywdę bezradnych.
Słowa kluczowe: Nałkowski, geografia, człowiek, dydaktyka

Upatrując w myśli jońskich filozofów zarzewia intelektualnej ewolucji geografii,
w nich samych zaś inicjatorów przyrodniczego namysłu nad Ziemią, Wacław Nałkowski nie spodziewał się, że przyjdzie mu dzielić z wielkimi Jończykami przynajmniej jedną
cechę, a mianowicie status klasyka bez epoletów akademickich. A może właśnie owa
odrębna pozycja, zajęta nie wedle własnego życzenia, ułatwiła przenikliwe spojrzenie
z dystansu na ukochaną dziedzinę geografii, której doglądał troskliwie co najmniej
w trójnasób? Po pierwsze – jako nauczyciel, złośliwie nazywany „prywatnym nauczycielem geografii” z uwagi na pracę korepetycyjną na pensjach, kursach i kompletach.
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Po drugie – jako uczony bez katedry, stąd pogardliwa etykieta „geografa gabinetowego”. Po trzecie – jako pedagog, sensu stricto pomysłodawca lekcji szkolnych, autor podręczników odtąd kanonicznych oraz popularyzator, sensu largo publicysta i pisarz, społecznik i działacz. Geografię sytuował ambitnie w szerokim kontekście przyrodoznawczym, humanistycznym, światopoglądowym. „Bez katedry, bez stopnia naukowego, bez
warsztatu pracy i bez należytego poparcia zajął Nałkowski naczelne miejsce w geografii
polskiej na przełomie XIX i XX wieku…” [Olszewicz – tegoż red. 1962, 38-39].
Przyjrzyjmy się zatem, dzięki czemu tak się stało i kim był ów – wygodnie zamykany w formułkach biogramów na łamach encyklopedii czy leksykonów – ojciec
polskiej dydaktyki geografii? Oto przed nami staje w jednej postaci pionier i postulator reformy pojęć, metodolog i syntetyk, pierwszy polski autor geografii regionalnej świata, reformator geografii szkolnej. Bywa żarliwym polemistą na niwie obyczajowo-politycznej, autorem innowatorskich pomysłów w dziedzinie wychowania
i edukacji, organizacji życia zbiorowości, surowym recenzentem literatury pięknej
i kultury intelektualnej, konsekwentnym interpretatorem mechanizmów rozwoju
historycznego, wiernym przekonaniom i czułym na krzywdę innych fundatorem
postępowego programu społecznego. Jednocześnie to równoprawny adwersarz
Eugeniusza Romera, Henryka Sienkiewicza i Stanisława Brzozowskiego, uczeń
Ferdynanda Richthofena, umysłowy spadkobierca Aleksandra Humboldta i Karola
Rittera, last but not least – świadomy patriota, pragnący „Polskę zdefiniować geograficznie – odpowiedzieć na pytanie: jakie są przede wszystkim naturalne cechy charakterystyczne, zapewniające Polsce indywidualność, zapewniające jej stanowisko
krainy geograficznej; a następnie: – jak czynniki te wpłynęły na losy dziejowe i charakter jej mieszkańców?” [Nałkowski 1912, 7, pisownia uwspółcześniona].
„Wacław, Piotr, Ludwik, trzech imion Nałkowski urodził się 19 listopada 1851
roku we wsi i gminie Nowodwór, w powiecie łukowskim guberni lubelskiej; religii
rzymsko-katolickiej, stanu szlacheckiego, sposobu życia: przy rodzicach, wzrostu
miernego, twarzy ściągłej, włosów ciemnoblond, oczów niebieskich, ust miernych,
brody okrągłej, znaki szczególne żadne” – czytamy w wypisie z książeczki legitymacyjnej, gdy miał lat 15 [za: Nałkowski 1968, 25]. Zdeklasowana, zubożała rodzina
szlachecka rezyduje w Nowodworze, Niemianowicach, Wierzchowicach – folwarkach
dzierżawionych przez ojca-rolnika, po którym ponoć dziedziczy Nałkowski wojowniczy i gwałtowny charakter, dopełniony wrażliwością uczuć i poczuciem piękna po
matce. Przytoczony wyimek legitymacyjny należałoby jednak zmodyfikować gwoli
prawdy, skoro już w 1864 roku trzynastolatek wysłany zostaje do lubelskiego gimna-
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zjum. Primo – sposób życia determinowany słabą sytuacją materialną rodziny nabiera
znamion samodzielności, gdy dopiero korepetycje bądź inne drobne prace stają się
rękojmią utrzymania; secundo – młodzieńcze marzenia o „pójściu w ślady Cooka
i Humboldta”, tudzież zanotowane przez córkę Zofię wspomnienia typu „chciałem w
nauce przejść profesorów”, „miałem szczególne upodobanie nieraz po kilka godzin
przyglądać się mapie”, „siedząc nieraz sam wieczorem przy otwartym oknie mego
pokoiku patrzyłem w te miliony światów jak w kartę rozprawy matematycznej” [ibidem, 25–26], potwierdzone złotym medalem na zakończenie gimnazjum w 1871 roku
– przesądziły, iż znakiem szczególnym młodego Nałkowskiego była wyobraźnia
i ambicja, jak również rozbudzony głód wiedzy. Ten ostatni sukcesywnie zaspokajany
pogłębianymi zainteresowaniami obejmującymi astronomię, matematykę, geografię,
literaturę i historię Polski (matematyka to potrzeba logicznego uzasadniania, geografia
zaś – potrzeba fantazji, jak skonstatuje nieco później).
Niewykluczone, że odchodzące w sepiową przeszłość migawki z ubożejącej krainy
ziemiaństwa, następnie sytuacja nagłego braku, wykluczenia czy pozbawienia, stan
niedostatku materialnego, wreszcie nowo nabyty status inteligencji pracującej okazały
się nabrzmiewającym doświadczeniem. A tego z kolei przyszły wydźwięk stanowić
miały: postawa nieakceptacji społecznej polityki stańczykowskiej, sprzeciw wobec
podziału wśród żaków krakowskich na „arystokrację” i „górali” (czyli osoby z ludu
dopuszczane stopniowo do awansu – od 1871 roku jako student Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, słuchacz wykładów z matematyki, fizyki,
astronomii i historii literatury, Nałkowski płomiennie obrazuje owe społeczne różnice wśród uczelnianych adeptów we Wspomnieniach krakowskiego studenta), wrażliwość na
wyzysk i nędzę najuboższych, atak na filistrów petryfikujących nierówności oraz na
sojusz ziemiańsko-burżuazyjny podtrzymujący zależności feudalne. Tak oto syn szlachecki ujmuje się za chłopstwem, po odebraniu lekcji dziejowej.
W tym czasie drukuje pierwsze samodzielne artykuły na łamach galicyjskich dzienników. Aliści prawdziwe wyzwania dopiero przed nim. Przełom lat 1871/1872 przynosi
poważną chorobę oczu, tygodnie chronicznego niedożywienia, miesiące egzystencji
w nieogrzewanym lokum, a nade wszystko śmierć rodziców. Po rocznym pobycie
w 1873 w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu wraca do Krakowa, aby
ukończyć studia (uczestnicząc m.in. w wykładach z geografii astronomicznej i kartografii). Jako dwudziestopięciolatek ogłasza w „Szkicach Literackich i Społecznych” krytyczny artykuł o koniecznej reformie nauczania geografii w szkolnictwie polskim, a po
roku inicjuje publikację kronik geograficznych (1877-1900), ukazujących się na łamach
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„Biblioteki Warszawskiej”, „Przeglądu Tygodniowego” i „Wisły”. Zarobki nauczyciela
(działalność dydaktyczna trwać będzie w sumie 35 lat) uzupełnia pracą literacką w pismach galicyjskich (np. lwowskim „Przeglądzie Naukowym”). Po przenosinach do
Warszawy, ożeniony z Anną Szafrankówną (nauczycielką, autorką szkolnych podręczników, potem korespondentką waszyngtońskiego „The Society of Women Geographers”, laureatką Srebrnego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury; będą mieli dwie
córki: Zofię – pisarkę i Hannę – rzeźbiarkę), uczy w prywatnych szkołach średnich.
W 1885 na zamówienie z Kasy im. Mianowskiego, aby opracować podręcznik geografii
fizycznej ze wstępem historycznym, udaje się Nałkowski w ramach rocznego stypendium, na Uniwersytet w Lipsku, gdzie oprócz zleconych kwerend uczęszcza na wykłady
z geologii u Hermana Crednera, z etnologii u Emila Schmidta, z geografii u Ferdynanda
Richthofena, a także przygotowuje rozprawę doktorską nt. geograficznych i etnograficznych stosunków w Europie Wschodniej (ze względu na finansowe trudności nie
kończy dzieła, niemniej jednak odbiera solidne wykształcenie geograficzne).
Zaczerpnięcie zagranicznego oddechu uskrzydla Nałkowskiego, odtąd rzetelną
pracę nauczyciela na żeńskich pensjach, jawnych i tajnych kompletach pozaszkolnych
oraz kursach prywatnych łączy ze zintensyfikowaną twórczą działalnością naukową
i piśmienniczą. Aktualna problematyka społeczno-kulturalna i obyczajowo-polityczna
wyznacza rozległy krajobraz refleksji – prowadzonej już to w ramach naświetlania
programu ufundowanego na demokracji, odrzuceniu indyferentyzmu społecznego
i wspólnotowym rozumieniu społeczeństwa odpowiedzialnych obywateli, już to
w duchu obrony słabych, jakkolwiek stygmatyzowanych, pomijanych, wykluczonych,
prześladowanych, już to w diapazonie obrony praw i emancypacji kobiet, już to
w trybie publicystyki pozytywistycznej, wyrafinowanej polemiki filozoficznej i światopoglądowej, wreszcie – w charakterze rozważań o moralności i duchowości.
W tym okresie Nałkowski nadto pisze recenzje dzieł literatury pięknej, aby zaraz
wziąć czynny udział w dyskusjach wydawniczych, pedagogicznych i psychologicznych,
nie omieszkując publicznie dzielić się troską o autentyczność podróżowania i uczciwość
relacji piśmienniczych z peregrynacji, łajając tym samym ówczesne przewodniki krajoznawcze. Propozycjom oryginalnych koncepcji (np. teorii ewolucji psychicznej, teorii
reakcji, krytyki dekadencji w nauce, krytyki szlachetnego romantyzmu) towarzyszyła
światopoglądowa batalia o model polskości i wzór patriotyzmu, która w kategoriach
sporu politycznego, społecznego i obyczajowego z Henrykiem Sienkiewiczem – argumentacją piętnującą tradycjonalizm, klerykalizm, nacjonalizm, feudalną świadomość,
imperializm wizji i ambicji była ostrym rozrachunkiem z gloryfikacją Polski od morza
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do morza. Forsowana koncepcja przejściowości ziem polskich w mariażu z żarliwością
polemiczną na łamach prasy przyczyniły się do tego, że usiłowano odebrać Nałkowskiemu prawo do nauczania w szkołach. Tak oto zwolennik idei społecznej postępowości, rzecznik modernizmu polskiego, wyczulony na przejawy ucisku, niesprawiedliwości
i krzywdy ludzkiej, przedstawiciel radykalnej inteligencji warszawskiej, bliski socjalizmowi, ale zachowujący indywidualność – odbiera kolejną lekcję życiową. Nałkowscy
przenoszą się do Domu nad Łąkami w Kobyłce koło Wołomina.
Nadchodzi okres wielkiej twórczości, obfitej, znaczącej i wpisującej się w polski
dorobek geograficzny złotymi zgłoskami. Lata 1887-1909 przynoszą bowiem pierwszą w literaturze polskiej geografię regionalną wyłożoną w problemowym, a nie encyklopedyczno-statystycznym stylu – czyli Zarys geografii powszechnej (rozumowej) (1887),
której komplementarną rozbudową intelektualną staje się zarówno Zarys geografii powszechnej (poglądowej) (1895), jak i pięć tomów (zebranych relacji podróżników, odkrywców i naukowców) poświęconych poszczególnym kontynentom (na Europę nie starczyło życia) – Geografii malowniczej (1902–1911), tak do dyskursu wprowadzone przez
Nałkowskiego: „przy nauczaniu geografii należy, prócz władzy myślenia i obserwacji,
pobudzać też wyobraźnię ucznia, oddziaływać na jego stronę estetyczną, przez czytanie pięknych opisów krain dalekich, oraz walk człowieka z przyrodą. (…) Geografia
‘Malownicza’ staje tym sposobem obok ‘Rozumowej’ i ‘Poglądowej’, czyniąc zadość
trzeciemu zadaniu geografii: – żywemu, obrazowemu przedstawieniu ziemi i zamieszkującego ją człowieka” [1902: 5, pisownia uwspółcześniona]. W 1887 roku ukazuje się
w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego” 50-stronicowy naukowy esej pt.
Obraz geograficzny Polski historycznej, a odrębnie już: w 1901 – Ziemia i człowiek, w 1904 –
Geografia fizyczna oraz Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psychospołeczne, w 1907 – Historia
ogólnej nauki o Ziemi, w 1908 – Zarys metodyki geografii… W tej symfonii myślowej nader
znamiennymi akordami są teksty rozproszone na łamach aż 38 czasopism (m.in. w
„Ateneum”, „Przeglądzie Polskim”, „Gazecie Lwowskiej”, „Naokoło świata”, „Odrodzeniu”, „Przeglądzie Pedagogicznym”, „Przeglądzie Społecznym”, „Wędrowcu”,
„Ziemi”, paryskim „Panteonie” czy „Wiener Rundschau”).
Zestawienie drukowanych prac Nałkowskiego obejmuje ok. 440 pozycji (książek
i artykułów) – stricte naukowych bądź edukacyjnych (głównie z zakresu geografii regionalnej, geologii, geografii społecznej, politycznej i gospodarczej, geomorfologii, metodyki i dydaktyki, historii geografii) oraz społecznych. Można zaryzykować twierdzenie,
że żaden z późniejszych polskich geografów nie odnalazł w sobie i własnym intelektualnym dyskursie podobnej odwagi myślowej; nie wykrzesał w swoim naukowym i pu-
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blicystycznym słowniku – pojęć, retoryki pasji, tak bogatej i pięknej leksyki; żaden
w końcu nie umie dotąd poszczycić się tak szerokim rozmachem dziedzinowym i personalno-ideowym, jeżeli chodzi o bohaterów utrwalonych w piśmie rozważań.
Jeszcze w 1903 roku podejmuje podróż do Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji,
aby zaznajomić się z tamtejszymi zjawiskami krasowymi; jeszcze w 1906 roku wchodzi do Komitetu Naukowego Uniwersytetu dla Wszystkich. I cóż… bez katedry uniwersyteckiej, na obrzeżach akademickich ognisk umysłowych, bez profesjonalnych
pomocy naukowych i naturalnego dostępu do wielkich zasobów bibliotecznych, narażony na niechęć i agresję pewnych kręgów społecznych, nie pozostawiwszy uczniów
ani bezpośrednich kontynuatorów – umiera w Warszawie 29 stycznia 1911 roku (spoczął na Cmentarzu Powązkowskim, żegnany słowami przyjaciela, Ludwika Krzywickiego: „rozstał się ze światem człowiek wielkiego serca i wielkiej duszy, bojownik,
który zawsze był po stronie pokrzywdzonych”).
W 25. rocznicę śmierci Nałkowskiego, podczas zebrania Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, Stanisław Lencewicz skreślił następujący przyczynek do portretu:
„Nałkowski był z takich, co raz na sto lat się rodzą. Stanowi on całą epokę w naszej
geografii; bo jeżeli od Pola będziemy wywodzić nowoczesną geografię Polski, to trzeba
sobie uświadomić, że Nałkowski wprowadził do nas nowoczesną geografię, w jej całości, a dotąd nie było nikogo, kto by objął dziedzictwo jego szerokich horyzontów. Nikt
po Śniadeckim i Nałkowskim nie napisał geografii fizycznej, nikt po nim nie odważył
się napisać geografii regionalnej (jeżeli nie mówić o podręcznikach szkolnych)”
[za: Nałkowski 1968, 7]. Z nauczania A. Humboldta przejmuje wykrywanie związków
przyczynowych, wedle wykładni K. Rittera wielką wagę przykłada do komparatystyki na
kanwie obszernego materiału historycznego, w ślad za myślą obydwu zaś gigantów
geografii widzi w niej zamiast dyscypliny opisowej naukę problemową, systematyzującą,
wyjaśniającą przyczyny i skutki zjawisk, identyfikującą związki między elementami środowiska przyrodniczego i człowiekiem. Imponujące wydaje się – nawet dzisiaj – spektrum jego zainteresowań badawczych: jednym tchem wzmiankuje się Joachima Lelewela, Wincentego Pola, Wacława Nałkowskiego i Eugeniusza Romera – gdy idzie o studia
nad historią geografii w Polsce; w jednym szeregu wspomina się Stanisława Staszica,
Franciszka Siarczyńskiego, właśnie Nałkowskiego oraz Stanisława Pawłowskiego –
kiedy mowa o opracowaniach polskiego nazewnictwa geograficznego. Nałkowski to
autor pierwszej nowoczesnej monografii ziem dawnej Polski (1887), ale również – wraz
z Aleksandrem Świętochowskim – redaktor Wielkiego atlasu geograficznego (1895–1906),
znakomicie uzupełnionego merytorycznie wariantu niemieckiego atlasu Henryka Kie-
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perta [por. Jackowski, Liszewski, Richling red. 2008, 13, 23, 264]. Z równą swobodą
i naukową odpowiedzialnością zastanawiał się nad geograficzno-dziejowym znaczeniem
Morza Śródziemnego, wnikliwie rozstrzygał zasługi Hugona Kołłątaja na niwie geografii, co rozpracowywał systemat Nilu i formułował dyrektywy dla rozwoju wiedzy geograficznej (postulaty dotyczyły m.in. założenia pisma geograficznego, stworzenia bibliografii geografii krajowej, materialnego popierania wycieczek).
Atoli zwłaszcza cztery filary spuścizny intelektualnej Nałkowskiego zasługują na
utrwalenie w geograficznych annałach jako dalekowzroczna i przytomna budowla
konceptualna. A mianowicie rozważania oscylujące wokół: (i) istoty, statusu i systemu geografii, (ii) kondycji szkolnej edukacji geograficznej, (iii) politycznej wizji
ziem polskich, (iv) geantropologii. Przypatrzmy się tedy pokrótce każdemu aspektowi tej kwadrygi.
(i) Mimo dualności – przyrodniczego awersu i humanistycznego rewersu – geografia jako nauka o Ziemi ma formułować prawa, prawdziwe twierdzenia uniwersalne
uzyskiwane dzięki np. porównywaniu różnych obszarów Ziemi. Znaczące przejście
między faktografią a uogólnieniem, pamięcią (topografia i nazewnictwo) a rozumowaniem (umiejętnością porządkowania, wiązania przyczynowego, wyjaśniania i budowania
prawidłowości, przewidywania), opisem a analogią (geograficzne myślenie abstrakcyjne
różnicuje się coraz dobitniej od empirycznego krajoznawstwa, stając się dziedziną spekulacyjną, niemalże filozoficzną), od faktów do pojęć, od wiedzy (zakumulowanej informacji) ku nauce (zekonomizowaniu pracy umysłu poprzez klasyfikację i systemowość) – to przejście więc, ukorzenione w dwóch działach (etapach) historii geografii –
fazie podróży o charakterze odkrywczym (badawczym) oraz fazie rozwoju geografii
jako właśnie nauki – stawia geografię w gronie dziedzin szczegółowych, ścisłych, przyrodoznawczych, pozostawiając jej niemniej przywilej dyskursywnej interdyscyplinarności, legitymację łączenia i spojrzenia holistycznego. Tak pojmowana geografia nie jest
wyłącznie nauką szkolną (elementarną), lecz uniwersytecką, dychotomiczną co do treści
(bada przyrodę i człowieka), ale spójną co do metody (przyczynowe wiązanie przyrody
i człowieka). Pełny system nauk geograficznych – pierwszy taki w piśmiennictwie polskim – wyosobnia geografię astronomiczną (kosmografię, kartografię – przedmiotem
studiów jest Ziemia jako jedno z ciał niebieskich), geografię fizyczną (rozpatrującą formy, materiały, siły i ruchy Ziemi – w czasie) i geografię humanistyczną (antropogeografię, zajmującą się Ziemią jako siedliskiem człowieka). Praktyczny podział wewnętrzny
obejmuje natomiast: metodologię geografii, historię geografii, geografię powszechną
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(ogólną – zajmującą się typami, oraz szczegółową – skoncentrowaną na indywiduach),
geografię rozumową, wreszcie – dydaktykę geografii.
(ii) Sposób przekazu wiedzy geograficznej koresponduje z istotą samej geografii:
zamiast pamięciowego i faktograficznego nauczania należy kształcić kompleksowo,
zwłaszcza na kanwie edukacji regionalnej, łączącej zasady rozumienia i poglądowości.
Zatem już nie nazwy, lecz ich klasyfikacja i utrwalenie mnemotechniczne, już nie
cyfry, ale ich liczbowe cenzusy i rzędy wielkości; zatem nacisk na systemowość pojmowania, indukcyjność i dedukcyjność w dociekaniu, czynność wyobraźni, czytanie
mapy (jako obrazu dla rozumu i punktu wyjścia), zaangażowanie w dyskurs poprzez
wrażliwość, estetykę i społeczność (jako cechę osadzającą w kontekście humanizmu
i patriotyzmu). Esencją dydaktyki jest „zmysł geograficzny” umożliwiający kojarzenie przyczynowe zjawisk i stanów, podobieństw i różnic, wnioskowanie, wszechstronną perspektywę integrującą odległe na pozór dziedziny, natomiast idiomem
edukacji geograficznej jest jej rola wychowawcza i światopoglądowa, jej potencjał
kształtowania postaw etyczno-społecznych i uczuć estetycznych. Taka geografia – interesująca, praktyczna, barwna, umysłowo-zmysłowa, akcentująca rozmaite środki i sposoby nauczania (mapy, modele, profile, diagramy, obrazy, przyrządy, eksperymenty,
wycieczki) – jawi się niczym dźwignia intelektualnego i moralnego awansu narodu.
(iii) Idea równoleżnikowej (zachodnio-wschodniej) przejściowości polskiego
terytorium (przy zachowaniu symetrii południkowej), wykuta w ogniu dyskusji
o geopolitycznej pozycji Polski, uargumentowana uwarunkowaniami komunikacyjnymi, hipsometrią, tektoniką, klimatem, stosunkami etnograficznymi i ekonomicznymi oraz pejzażem religijnym (co miało summa summarum przyczynić się do upadku
I Rzeczypospolitej i malować przyszłość w ciemnych barwach), została z miejsca
spostponowana w wielu kręgach społecznych (zarzucano autorowi brak uczuć obywatelskich), albowiem rehabilitowała mocarstwa zaborcze, godziła w serce narodu
polskiego i podważała naturalne granice Polski. Dlatego też wysunięto (w środowisku
lwowskim) kontrpropozycję polityczno-geograficznej interpretacji przestrzeni Polski
w postaci koncepcji historycznej pomostowości (chociażby pomiędzy Bałtykiem
a Morzem Czarnym, popartej spójnością hydrograficzną). Nałkowski w replice sformułował zarzut terytorializmu historycznego, zauważył, że spójność hydrograficzna
cechuje obszar od dorzecza Garonny do dorzecza Jeniseju, a także konkludował, iż
pomostowość (od morza do morza) jest egzemplifikacją przejściowości cechowej.
(iv) Autorska geantropologia (zarówno jako zreformowana geografia ritteriańska – chociażby wzbogacona o użyteczność w miejsce celowości; jak i echo antro-
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pogeografii Fryderyka Ratzla – pozbawione jednak jego naturalistycznej perspektywy) eksponująca zwrotne oddziaływania przyrody i człowieka, podejmująca zatem
wysiłek łącznego badania Ziemi i społeczeństwa (ujęcie kolektywne istoty ludzkiej)
we wzajemnym kontekście (skoro geograf nie zrozumie tej pierwszej bez drugiego).
Dodajmy, że wydźwięk dyskursu nie może być stricte antropogeograficzny, jeśli
człowiek izolowany w przestrzeni to zjawisko nader rzadkie – dlatego też tak wielkim uznaniem „zbiorowościowa” (dotycząca organizacji społecznej człowieka) myśl
Nałkowskiego cieszyła się wśród fundatorów kierunku socjologicznego w polskiej
geografii międzywojennej (por. zwłaszcza dorobek Stanisława Nowakowskiego).
Rekapitulując – geantropologia stanowić może poważny asumpt merytoryczny dla
geografii regionalnej (której Nałkowski był wszak orędownikiem i jednym z „ojców
założycieli”) oraz dla geografii społecznej.
Wacław Nałkowski naszkicowaną powyżej konceptualną budowlę sumiennie wypełnił duchem i empirią, odwagą starań o godność człowieka (zazwyczaj najsłabszego),
krytyką usankcjonowanych długim trwaniem oczywistości i przyzwyczajeń społecznych
oraz wrażliwą wyobraźnią przekraczającą biurokratyczne granice dyscyplin naukowych,
tudzież opatrującą cudzysłowem bezpłciowy, duszny i binarny styl naukowy.
Oddajmy na koniec głos uczennicy Nałkowskiego: „Wchodził do klasy rzucając
na nas szybkie, jak strzała, spojrzenie. (…) Gdy po wejściu do klasy zamykał za sobą
drzwi robiło się jaśniej i jakby czyściej, zapanowywała atmosfera ładu i ożywczego
powietrza. (…) Jego swoboda, uprzejmość i grzeczność zbliżały, trzymając równocześnie w przyzwoitej odległości szacunku. Przy nim klasa prostowała się bezwiednie,
siedziała porządniej, nabierała fizjonomii uważnej i wykończonej. (…) Świąteczny
dzień myśli był jego dniem powszednim” [za: Olszewicz red. 1962, 28-29].
Cytowane prace Wacława Nałkowskiego
– 1902, Geografia malownicza. Z wrażeń podróżników, Część I: Australia (z Polinezją), nakładem
M. Arcta, Warszawa (ss. 168).
– 1912, Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, nakładem Towarzystwa
Krajoznawczego, Warszawa (ss. 38).
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Nałkowski W., 1968, Dydaktyka geografii. Wybór pism, wybór, wstęp i komentarze G. Wuttke,
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
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Summary
CR EA TING T HOU GHT A N D SEN SE OF SEN SITIVITY .
A BO UT WA CŁAW NAŁK OW SK I
Wacław Nałkowski was an acute scientist (even though he had no university dignities),
a distinguished educator and teacher (even if he was called “private”), a fervent social
activist as well as passionate journalist (his socio-political convictions seemed to increase
not only his antagonists, but also followers). As the author of the first Polish regional
geography, he formulated its didactic basis, for which scientific principles were reliability,
passion and imagination, on a both school and academic level, within interdisciplinary
and holistic perspective. In Nałkowski’s view, the essence of teaching practice ought to
be “the geographical sense”, and the course of geography itself should be lead from facts
to general conclusions, from knowledge to science. As a strong advocate of the idea
of “transitionality” of Polish territory according to parallels of latitude, he had not so
many allies in those times (namely – in the second half of the XIXth and at the turn of the
century). Nałkowski – the founder of the discipline of “geanthropology” – highlighted
the interaction between nature and man, moreover – used to pay attention to study the
Earth and people (in a collective scope) simultaneously, because complete spatial isolation
for humans is a rather rare state. Unfortunately, Nałkowski appeared very often to be
isolated either in his efforts connected with placing geography in the wide human context,
or in his arduous work to realize progressive social program, which takes into account
needs of the poorest group of community.
Keywords: Nałkowski, geography, man, teaching

SYMBOLIKA GEOGRAFICZNA HERBÓW
WYBRANYCH MIAST ŚWIATA
Jerzy WRONA
Zakład Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
wronaj@uek.krakow.pl
Wrona J., 2014, Symbolika geograficzna herbów wybranych miast świata, „Czasopismo Geograficzne”,
85(1-2): 13-28.

S t r es z c ze n i e
W artykule przedstawiono przykłady ciekawszych od strony geograficznej herbów miast
świata. Skrótowo omówiono historię herbów miejskich i podstawowe reguły heraldyczne.
Ze względu na podstawowe treści herby podzielono na 5 grup: architektoniczne, o motywach religijnych, własnościowe, mówiące i alegoryczne. Najbardziej interesujące dla geografa są te dwie ostatnie. Do nazwy miasta nawiązują herby mówiące (np. Berno, Jablonec nad
Nysą, Lyon). Herby alegoryczne symbolicznie charakteryzują położenie miasta (Budapeszt,
Sankt Petersburg), jego środowisko geograficzne (Murmańsk, Norylsk), podstawowe cechy
gospodarcze miasta i okolicy (Darlington, Kiruna, Leeds, Workuta).
Słowa kluczowe: geograficzna symbolika, heraldyka, herb, miasto, świat

Wprowadzenie
Herby miejskie będące w głównej mierze domeną heraldyki (jednej z nauk pomocniczych historii) to symbole tożsamości miast, ich znaki własnościoworozpoznawcze [Semkowicz 2011; Szymański 2001]. Są swego rodzaju – zwykle
ukształtowanym przez wieki – zabytkiem narodowej tradycji i kultury. Wiedza o herbach może być przydatna do ogólnogeograficznej charakterystyki miast, ponieważ
herby miejskie często zawierają wiele informacji przyrodniczych, społecznych i gospodarczych o samym mieście i jego okolicy [Wrona, 2010].
W opracowaniu – nie wnikając w szczegółowe detale heraldyczne – przedstawiono ciekawsze z punktu widzenia geografii, zwłaszcza geografii osadnictwa, herby
miast świata różnych kontynentów. Tylko sporadycznie posłużono się przykładami
herbów miast polskich [Wrona 2011].
W pracy wykorzystano różnorakie źródła geograficzne i historyczne, w tym
zwłaszcza heraldyczne. Bardzo pomocny okazał się Internet, min. krajowe i za-
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graniczne strony Wikipedii i Heraldry of the world oraz oficjalne strony poszczególnych miast.
Początki herbów miejskich
Herby miast zaczęły się pojawiać na zachodzie Europy wraz z prawem miejskim, pod koniec XII i w XIII w. Był to okres szybkiego wzrostu znaczenia miast
zachodnioeuropejskich, które stawały się jednym z głównych źródeł dochodów
królewskich i książęcych. Herby miejskie opierają się przede wszystkich na pieczęciach przyjmowanych przez wójtów (pozostających w stosunku wasalnym do
pana feudalnego), radę miasta lub rzadziej monarchę. Po lokacji miasta władze
sporządzały pieczęć uwierzytelniającą wydawane dokumenty, a umieszczony na
niej znak (godło) miał tę jednostkę osadniczą identyfikować i wyrażać jej specyfikę, określać osobę fundatora, patrona miasta, typowe zajęcia mieszkańców. Godła
z pieczęci miejskich po umieszczeniu na tarczy heraldycznej i zyskując własne
barwy, stawały się później herbami. Zaczęły funkcjonować jako znak wspólnoty
miejskiej [Louda 1975; Znamierowski, Dudziński 2008]. Większość średniowiecznych herbów miejskich to proste przeniesienie godła z pieczęci na tarczę heraldyczną. W czasach nowożytnych często bywało inaczej, miasto najpierw uzyskiwało herb, później zaś trafiał on na pieczęć miejską. Herby miast z byłych kolonii
brytyjskich, a także hiszpańskich i portugalskich wzorowane są na heraldyce europejskiej [Neubecker 1976]. Herb Brasilii powstał dopiero w 1960 r. – po wybudowaniu miasta – i swoją nietypową formą nawiązuje do oryginalnej modernistycznej architektury nowej stolicy Brazylii.
Najczęstszymi motywami najstarszych herbów miast są stylizowane rysunki
murów miejskich, zamków, kościołów oraz postacie świętych patronów (lub ich
atrybuty) miast. Święty patron zazwyczaj był identyczny z patronem miejscowego
kościoła parafialnego [Szymański 2001]. Często w herbach miejskich widniały
godła założycieli lub właścicieli miast oraz godła państw lub ziem. Z biegiem
czasu pojawiały się coraz bardziej urozmaicone herby. W wielu herbach, jako
godła heraldyczne i inne elementy herbu (np. trzymacze), zaczęto umieszczać
zwierzęta. Heraldyka posługuje się zwierzętami występującymi zarówno w naturze, jak i stworzeniami fantastycznymi, opisywanymi zazwyczaj w średniowiecznych bestiariuszach.
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Podstawowe reguły heraldyczne
Choć herby miejskie mają własną specyfikę, to generalnie przy ich tworzeniu
kierowano się tymi samymi regułami heraldycznymi, wykształconymi w XII w., co
przy herbach rycerskich. Reguły stylizacji heraldycznej ukształtowane w okresie
średniowiecza, w następnych stuleciach ulegały tylko wzbogaceniom i udoskonaleniom.
Generalną zasadą rysunku heraldycznego jest stylizacja przedmiotów. Herby
maluje się zasadniczo podstawowymi barwami heraldycznymi – czerwoną, błękitną, zieloną i czarną, rzadziej purpurową. Wykorzystuje się również dwa metale:
srebro i złoto. Dość rygorystycznie przestrzega się zasady, aby metal kłaść tylko
na barwę, a barwę tylko na metal. Przy opisie rysunku herbów miejskich stosuje
się reguły heraldyczne, np. strony określane są tak, jakby je opisywał sam rycerz,
trzymający tarczę z godłem. W przeciwieństwie do dziedzicznych herbów szlacheckich, herby miejskie różnią się tym, że niektóre z nich były w przeciągu wieków nawet kilkakrotnie zmieniane (zwykle tylko częściowo) i odmiennie opracowywane graficznie [Bebłowski, Radziwiłłowicz 2000; Dudziński 1997].
Heraldycy rozróżniają 3 zasadnicze formy herbów miast: mały, średni i duży.
Podstawową i najpowszechniej używaną formą herbu miejskiego jest herb mały,
który tworzy tarcza z godłem (godłami). W heraldyce europejskiej stosuje się
z reguły tarczę zaokrągloną u dołu, zwaną hiszpańską. Herbem średnim jest herb
mały zwieńczony koroną w kształcie murów miejskich (łac. corona muralis), a rangę
miasta określa liczba baszt w koronie. W uzasadnionych przypadkach herby miast
mogą być ozdabiane koroną królewską. Herby miast portowych może wieńczyć
corona navalis – korona zdobiona dziobami żaglowców (np. herb Terre-de-Haut na
Gwadelupie). Za herb wielki, czasem nazywany dostojnym, uważa się herb mały
lub średni z dodatkiem trzymaczy (czasem również innych elementów, np. dewizy, labrów, klejnotu). Herby niektórych miast mają dwie, a nawet i trzy formy.
Przykładem może być herb Bremy (Niemcy), starego miasta hanzeatyckiego.
Herb mały stanowi czerwona tarcza ze srebrnym kluczem – jednym z atrybutów
św. Piotra, patrona katedry bremeńskiej. Tarcza herbu średniego zwieńczona jest
koroną z klejnotami, a w przypadku herbu dużego pojawiają się dodatkowo lwy,
jako trzymacze heraldyczne. Wyjątkowo rozbudowany herb duży ma czeska Praga. Na tarczy herbowej widnieją mury miejskie z trzema basztami. W otwartej
bramie znajduje się uzbrojona ręka z mieczem. Tarczę podtrzymują czeskie lwy
z rozdwojonymi ogonami. Pod tarczą na postumencie z liści lipy (czeskiego drze-
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wa narodowego) znajduje się wstęga z łacińską dewizą Praga Caput Rei Publicae –
„Praga stolica Rzeczypospolitej”. Jako klejnoty herbowe występują ukoronowany
lew oraz flagi dzielnic miasta. Herb stolicy Czech był kilkakrotnie zmieniany,
w okresie komunistycznym lwu wieńczącemu herb zdjęto koronę, w to miejsce
umieszczając czerwoną pięcioramienną gwiazdę.
Przykłady herbów miejskich ze względu na ich tematykę
Na podstawie treści i znaczenia godeł herbowych herby miejskie zalicza się najczęściej do 5 grup: architektoniczne, religijne, własnościowe, mówiące, alegoryczne.
Ponieważ w wielu herbach występują godła złożone, stąd też można je zaliczyć do
dwóch, lub więcej grup tematycznych.
Herby architektoniczne
Ponieważ to mury obronne z wieżami strażniczymi oraz ważniejsze budowle
miejskie, np. zamki, klasztory i kościoły, zbudowane z kamienia i cegły odróżniały miasto od wsi i osad, to właśnie takie godła znajdują się w najstarszych
herbach europejskich. Do najbardziej charakterystycznych motywów architektonicznych należą herby z blankowanymi murami (symbolami obronności, siły,
bezpieczeństwa), zwykle trzema wieżami i otwartą bramą z podniesioną broną.
Taki herb symbolizuje otwartość miasta dla przybyszów, ale w każdej chwili
gotowego do obrony. Jeśli brama jest otwarta to zwykle widnieje w niej ręka
z mieczem. Herby architektoniczne posiadają np. Aberdeen, Dublin, Edynburg,
Hamburg, Kłajpeda, Meksyk, Rostów nad Donem, Szekesfehervar, Winchester
(Wielka Brytania), Zagrzeb. W tego typu herbach architektura jest zazwyczaj
symboliczna, choć zdarzają się przypadki przedstawień konkretnych. Budowlą
rzeczywistą uznaną za symbol miasta jest np. Zamek Bratysławski i bramy miejskie w herbie stolicy Słowacji, rzymski akwedukt w herbie hiszpańskiej Segowii
(miał 15 km długości, obecnie zostało 800 m), czy też pomnik, zwany Kopcem
Lwa na miejscu słynnej bitwy zakończonej klęską Napoleona I w herbie Waterloo (Belgia). Tematyka architektoniczna znalazła miejsce w herbach licznych
miast polskich, np. Bydgoszczy, Częstochowy, Krakowa, Malborka, Poznania,
Torunia, Włocławka.
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Herby o motywach religijnych
Do najstarszych należą też herby o tematyce religijnej. W heraldyce Rosji i innych państw b. ZSRR motywy religijne pojawiły się powtórnie od niedawna, ponieważ w czasach radzieckich były z reguły niedopuszczalne. Herby miejskie najczęściej przedstawiają Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na rękach, postacie świętych będących patronami miast i ich atrybuty. Wyjątkowym jest herb Witebska (Białoruś), w którym godłem jest Chrystus Zbawiciel. Herb został nadany miastu
w 1597 r. przez króla Zygmunta III Wazę, w obecnym wyglądzie pochodzi
z 2009 r. W pełnym symboliki herbie Trnawy (Słowacja) znajduje się „Koło Fortuny” – odnoszące się do kapryśnego losu człowieka. Pośrodku koła umieszczono
głowę Chrystusa, przedstawionego jako Pantokrator – władcę i sędziego Wszechświata. Ręka Boga „wyciągnięta z niebios” w herbach Wołogdy i Pskowa oznacza,
że miasta te są chronione przez Najwyższego. W znaku miejskim Asuncion (hiszp.
„Wniebowstąpienie”) i Mińska znajduje się wyobrażenie Wniebowzięcia Matki Boskiej. Najświętsza Maria Panna i św. Paweł (patron miasta) są godłami herbu Luandy. Spośród świętych najczęściej w herbach występuje św. Marcin na koniu, który
mieczem odcina połowę swego płaszcza dla stojącego lub klęczącego przy nim
półnagiego żebraka (utajonego Chrystusa). Herby z takim motywem posiadają m.in.
Bad Ems (Niemcy), Martin (Słowacja), Neustadt (Niemcy). Równie popularny
w heraldyce miejskiej jest św. Jerzy na koniu zabijający smoka. Ten święty prawosławny, katolicki i anglikański znalazł się w herbach m.in. Moskwy, Włodzimierza
Wołyńskiego (Ukraina), Mariampola (Litwa).
Święci występują też w herbach np. Bukaresztu – św. Dymitr, Cieplic (czes. Teplice) – św. Jan Chrzciciel, Kolonii – św. Urszula, Norrköping – św. Olaf, Oslo –
św. Halvard, Starej Lubowli – św. Mikołaj, Sztokholmu – św. Eryk, Wilna –
św. Krzysztof (niosący na barkach Dzieciątko Jezus). Skrzydlaty lew trzymający
otwartą księgę – atrybut św. Marka znalazł się w herbie Wenecji [Oswald 1983].
W niektórych herbach miejskich, zazwyczaj jako trzymacze tarczy herbowej, pojawiają się anioły osłaniające z nieba dane miasto. Najważniejszy w hierarchii anielskiej św. Michał Archanioł (zwykle pokazywany jako zabijający diabła) znalazł się
w herbach Archangielska, Brukseli, Kijowa i Nowogródka. Herb Koszyc należy do
najstarszych w Europie. Nadał je Koszycom w 1369 r. król Ludwik I Wielki,
w Polsce znany jako Ludwik Węgierski. Nowy herb miasto otrzymało w 1433 r.
z rąk króla Zygmunta Luksemburczyka. Herb ten był później wzbogacany, obecna
wersja pochodzi z r. 1502 z nadania Władysława II Jagiellończyka. W herbie Ko-

18

J e rzy W ro n a

szyc anioł trzyma przed sobą tarczę herbową trójdzielną w pas, na której widnieją
m.in. połowa koronowanego polskiego orła oraz należące do barw węgierskich pasy
srebrno-czerwone.
Niektóre herby posiadają różnego typu krzyże i inne symbole religijne, np. kielichy mszalne. W herbach miast polskich, jak przystało na kraj o tysiącletniej tradycji
chrześcijańskiej, motywy religijne spotyka się wielokrotnie. Przykładowo, w herbie
Iławy jest wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, Strzelina – Archanioł
Michał, Dzierżoniowa – św. Jerzy, Olsztyna – św. Jakub Starszy, Jawora – św. Marcin, Poznania – święci Piotr i Paweł.
Herby własnościowe
Herby własnościowe wskazują pod czyim panowaniem miasto powstało, kto je
lokował i do kogo należało. Herby takie mogą zawierać godła dotyczące własności
królewskiej i książęcych, rodowych oraz kościelnych i zakonnych. Znane są zmiany
herbu miejskiego spowodowane zmianą właściciela, bywało też tak, że do herbu już
istniejącego dodawano godło herbowe nowego właściciela. Postać władcy pojawiła
się najwcześniej w herbie hiszpańskiego miasta Ciudad Real. Jego głównym godłem
herbowym jest siedzący na tronie król Alfons X, który założył miasto w 1225 r.
Skraj herbu wskazuje dodatkowo do którego królestwa (Kastylia) miasto to należało
[Znamierowski, Dudziński, 2008]. Niektóre miasta mają herby podobne do historycznych herbów państwowych. Do takich miast należą Akwizgran (Aachen) – herb
cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, Graz (Austria) – herb Styrii, Walencja
(Hiszpania) – herb Aragonii, Gniezno – herb Polski.
Herby mówiące
W herbach tego typu godło (pojedyncze lub złożone) nawiązuje do nazwy miasta. Klasycznym przykładem herbu mówiącego jest herb miejski Berna z niedźwiedziem (niem. Bär – niedźwiedź). Według legendy, założyciel miasta w XII w. upolował w okolicznych lasach – jako pierwszego – tego zwierza. Podobną genezę mają
herby Bärnau (Niemcy) oraz Pori (Finlandia), którego szwedzka nazwa brzmi
Björneborg (szw. björ – niedźwiedź). W herbach poniższych miast znalazły się: Lyonu (Francja) – lew (fr. lion – lew), Oksfordu (Wielka Brytania) – wół (ang. ox –
wół, ford – bród na rzece), L’Aquili (Włochy) – orzeł (łac. aquila – orzeł), Bad Elster
(Niemcy) – sroka (niem. Elster – sroka), Turynu (wł. Torino) – żółty byk (wł. toro –
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byk), który symbolizuje niezłomność mieszkańców miasta. Herb miasta Volkswagena – Wolfsburga (Niemcy) tworzą wilk (Wolf) i zamek (Burg), Neunkirchen (Austria) – dziewięć (niem. neun) kościołów (niem. Kirchen – kościoły), Magdeburga –
postać panny, dziewicy (niem. Magd) stojącej na murach zamkowych. Od drewnianego mostu (niem. Brücke – most) na Innie zaczerpnęła swą nazwę i herb stolica
Tyrolu – Innsbruck. Do herbów mówiących zaliczyć też trzeba herby miast serbskich: Belgradu („biały gród”) – przedstawiający srebrny zamek oraz Bela Ckrva –
z białym kościołem [Znamierowski, Dudziński 2008]. Herb Mariańskich Łaźni
(Czechy) zawiera wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, co nawiązuje do
niemieckiej nazwy tego sławnego kurortu – Marienbad (niem. Bad – miejscowość
uzdrowiskowa). W herbie Oleniogorska (Rosja) widnieje złoty jeleń stojący na
wzgórzu. Ponieważ miasto słynie z wydobycia rud żelaza, sylwetkę jelenia otacza
26 złotych kół, co jest nawiązaniem do miejsca tego pierwiastka na tablicy Mendelejewa. Charakterystyczne herby mówiące mają też takie miasta czeskie jak Jablonec
nad Nysą (zielona jabłoń z czerwonymi owocami), Sokolov (sokół z rozwiniętymi
skrzydłami), Krasna Lipa (zielona lipa i postać kobieca z mieczem – wyobrażenie
sprawiedliwości) [Louda 1975]. Z polskich dość licznych herbów mówiących należy
wymienić herby Dąbrowy Górniczej, Jeleniej Góry, Konina, Łodzi, Podkowy Leśnej, Rybnika.
Herby alegoryczne
Najliczniejszą część herbów miejskich stanowią te, które mają godła alegoryczne. Zawierają motywy, które oprócz znaczenia dosłownego, mają sens dodatkowy,
jednoznacznie domyślny, czyli alegoryczny.
Herby alegoryczne można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
a) obrazujące położenie miasta, środowisko geograficzne i okoliczny krajobraz,
b) symbolizujące stosunki gospodarcze, miejscową wytwórczość i pracowitość
mieszkańców,
c) nawiązujące do legendarnej lub rzeczywistej historii miasta.
W pierwszej grupie najpowszechniejszymi godłami są zwierzęta, drzewa, wody
(rzeki, jeziora, morza), góry. Rzekę, która dawniej stanowiła naturalną granicę
i zwykle ułatwiała transport, w herbach przedstawia się zazwyczaj w postaci falistego pasa barwy błękitnej, rzadziej białej (srebrnej). Srebrna wstęga rozdzielająca
wizerunki zamków pośrodku tarczy w herbie Budapesztu symbolizuje Dunaj
(w latach 1964-90 wstęgę uzupełniono czerwoną pięcioramienną gwiazdą). Dwie
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białe wstęgi w polu czerwonym w herbie Belgradu przedstawiają Dunaj i Sawę. Czasem rzekę, jezioro lub morze reprezentuje błękitna podstawa tarczy herbowej lub
błękitna barwa samej tarczy. W heraldyce portugalskiej morze ma zwykle barwę zieloną lub jest przedstawione w postaci białych i zielonych pasów falistych. Przykładem
są herby portugalskich miast nadatlantyckich – Lizbony i Porto. Tarcze herbowe
(w przypadku Lizbony z żaglowcem, Porto – z zamkiem i postacią Matki Boskiej
z Dzieciątkiem) mają koronę murową. Wszystkie herby miast Portugalii mają koronę
srebrną (miasta największe z pięcioma wieżami), tylko stolica – złotą. Tarcze herbowe
wymienionych miast otacza łańcuch portugalskiego orderu wojskowego i umieszczona na wstędze dewiza. W przypadku „miasta wina” jest ona wyjątkowo długa, w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Starożytne, najszlachetniejsze, zawsze lojalne i niezwyciężone miasto Porto” [Znamierowski, Dudziński 2008].
Kotwica symbolizuje port morski lub rzeczny – znalazła się ona m.in. w herbach
Odessy, Narwiku, Sydney. Różnego typu kotwice w herbie Sankt Petersburga przypominają o dużym znaczeniu dla miasta zarówno portu morskiego, jak i rzecznego.
Na port morski może wskazywać również żaglowiec kołyszący się na falach.
Ze względu na duże znaczenie handlowe transportowanych, zwłaszcza dawniej,
Sekwaną towarów statek umieszczono w herbie Paryża. Okazały żaglowiec zdobi
herb miasta Santander (Hiszpania), które było niegdyś ważnym portem Kastylii
w handlu z Nowym Światem. Żaglowce znajdują się także w herbach takich miastportów pozaeuropejskich jak Abidżan, Algier, Buenos Aires, Freetown, Panama,
Port au Prince, Quebec.
Symbolem terenów górskich w herbach jest zwykle trójwzgórze lub pojedyncza
zielona góra, w herbach najnowszych mogą to być wierzchołki górskie przedstawione dość realistycznie. Pojedyncze drzewo lub kilka (najczęściej trzy) symbolizują
lasy otaczające miasto. Na znajdujące się w pobliżu miasta znaczne obszary leśne,
zwykle tożsame z terenami łowieckimi, wskazują umieszczane w herbach wizerunki,
zazwyczaj dużych zwierząt. Reprezentantem wielu miast w ich herbach jest niedźwiedź, uznawany za króla puszczy, uosobienie mocy, siły, dzikości [Cooper
1998]. Umieszczony w herbie pełni funkcję swego rodzaju anioła stróża dla miasta.
W znanym herbie Berlina przedstawiono wspiętego niedźwiedzia barwy czarnej –
z czerwonymi pazurami i językiem - na białej (srebrnej) tarczy. Zwierzę to – jak
wcześniej wspomniano - jest godłem mówiącym Berna. Niedźwiedź, jako w dużej
mierze postać sympatyczna, jest symbolem Rosji, znalazł miejsce w herbach m.in.
Anadyru, Jarosławia, Nowogrodu Wielkiego, poza tym – np. Przemyśla i Sankt
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Gallen (Szwajcaria). Symbol Kalifornii – grizzly zdobi herb miejski Los Angeles. Niedźwiedź dobierający się do owoców drzewa poziomkowego jest godłem Madrytu.
Jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast świata – Norylsk (Rosja) w herbie
ma niedźwiedzia białego1. W herbie Niżnego Nowogrodu (Rosja) widnieje jeleń,
Sokółki (Polska) – żubr, Rymarzowa (Czechy) – wilk (przebity złotą strzałą), Homla
(Białoruś) – ryś, Władywostoku – tygrys, Rylska (Rosja) – dzik [Grigoriew 2010].
Przedstawiciele afrykańskiej fauny są w herbach Antananarywy, Kampali i Pretorii
(antylopy), Bamako (krokodyle), Brazzaville (słoń), Harare (kudu wielkie).
W herbie nie zawsze musi się znaleźć duże zwierzę żyjące w okolicy, bo np.
w znaku miejskim Ufy jest kuna, Jekaterynburga – soból (jako symbol Syberii),
Igławy (czes. Jihlava, niem. Iglau – igła) – jeż, Rakovnika (Czechy) – rak. Choć nazwa Workuta w języku nienieckim oznacza „dużo niedźwiedzi” w jej herbie
umieszczono renifera. Za jego wizerunkiem widnieje szyb kopalniany, bo miasto to
położone na obszarach tundrowych, znane jest z – obecnie już mocno ograniczanej
– eksploatacji węgla kamiennego. Może dziwić rysunek wielbłąda w herbie Czelabińska, dziś dużego miasta przemysłowego położonego w południowej części Uralu. Herb miejski nawiązuje jednak do dawnych czasów, kiedy miasto było ważnym
ośrodkiem handlowym, dokąd docierały karawany kupców ze środkowej Azji.
Z kolei wielbłąd w mocno rozbudowanym herbie czeskiego Pilzna nawiązuje do
wydarzenia z okresu wojen husyckich, wówczas to katoliccy mieszczanie zdobyli
w taborze przeciwnika wielbłąda – wtedy w Europie zwierzę mocno egzotyczne
[Louda 1975].
Dość często w herbach miejskich spotyka się rysunki lwa i orła. W większości
przypadków nie znaczy to jednak, że zwierzęta te żyją czy też żyły w bliskości danego miasta. Umieszczone w herbie są symbolem władzy, boskiej mocy, majestatu,
siły, odwagi, nieustraszoności [Cirlot, 2006; Kopaliński, 1991]. Wizerunek lwa
(wspiętego lub kroczącego), umieszczonego na tarczy herbowej, jako trzymacz
(częściej trzymacze) tarczy lub klejnot herbowy znalazł się w herbach m.in. Brukseli, Lwowa, Göteborga, Włodzimierza (Rosja). Niebieski lew w herbie Jerozolimy
(stojący na tylnych łapach na tle Ściany Płaczu i okolony gałązkami oliwnymi) nawiązuje do biblijnego Lwa Judy. Był to biblijny przydomek jednego z dwunastu
1

Pomimo że w herbie Chełma (Polska) sylwetka niedźwiedzia jest biała, nie jest to jednak niedźwiedź
polarny, ale niedźwiedź brunatny z pobrudzonym futrem od miękkich skał wapiennych. Legenda
dotycząca spotkania przez mieszkańców takiego zwierzęcia powstała w okresie jednego z najazdów
tatarskich na miasto.
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synów Izraela, którego pokoleniu przypadła południowa część Ziemi Obiecanej,
z głównym miastem Jerozolimą.
Lew w herbie Adelajdy symbolizuje związki Australii z Wielką Brytanią. Drugim
trzymaczem tarczy herbowej tego miasta jest kangur – typowe zwierzę kontynentu.
Interesujące są inne elementy graficzne herbu Adelajdy. Na tarczy dzielonej na
czworo krzyżem św. Jerzego znajduje się statek (symbol znaczenia handlu morskiego), złote runo (wkład hodowli owiec w rozwój gospodarczy kraju), głowa byka
(hodowla bydła), snop zboża (uprawa ziemi). Dla miasta i kraju, którego społeczność stworzyli imigranci z różnych stron świata, istotna jest łacińska dewiza herbowa. Brzmi ona Ut Prosint Omnibus Conjuncti – co znaczy „Zjednoczeni dla wspólnego
dobra”. Dość podobny w symbolice jest herb Melbourne, z tym, że kangur – typowy przedstawiciel miejscowej fauny - widnieje jako klejnot herbowy, a w trzecim
polu tarczy herbowej znalazł się rysunek wieloryba, co nawiązuje do dawniejszej roli
tego portowego miasta, skąd wyruszali na połowy wielorybnicy. Trzymaczami tarczy herbu stolicy Australii – Canberry są łabędź czarny (Cygnus atratus) i łabędź biały
(in. niemy – Cygnus olor). Alegorycznie ptaki te nawiązują do miejscowej ludności –
czarnych Aborygenów i białych Europejczyków.
Inni przedstawiciele awifauny występują w herbach Ajki (Węgry) – gołąb, Cuzco
(Peru) – kondor, Hagi – bocian biały, Leeds – sowy (runo owcze w tym herbie
symbolizuje przemysł wełniany).
Bardzo trafnie położenie miasta przedstawia herb Murmańska, jedynego portu
północnej Rosji, który nie zamarza przez cały rok. Na tarczy herbowej dwudzielnej
w pas umieszczono sylwetki statku i ryby, co nawiązuje do tradycyjnych zajęć
mieszkańców – marynarzy i rybaków. Barwa błękitna oznacza morze i noc polarną,
barwa złota (żółta) – dzień polarny. Złote linie w górnym polu tarczy symbolizują
zorzę polarną. Inaczej do położenia miasta nawiązuje herb Amsterdamu. Na środkowym pasie tarczy herbowej umieszczono – jeden nad drugim – trzy krzyże św.
Andrzeja. Uważa się, że symbolizują one 3 plagi, które w przeszłości często dotykały miasto: wodę (powodzie, gdyż leży nad burzliwym Morzem Północnym), ogień
(pożary drewnianych kamienic) i dżumę (choroby, które były często zawlekane
przez przypływające do portu statki).
Do drugiej grupy herbów alegorycznych, symbolicznie nawiązujących do gospodarki i podstawowych zajęć ludności, zalicza się herby, w których górnictwo symbolizują, zazwyczaj skrzyżowane w skos, młotki górnicze lub inne narzędzia służące
dawniej eksploatacji kopalin. Młotki górnicze występują np. w herbie czeskich miast

Symbolika geograficzna herbów wybranych miast świata

23

– Adamowa i Hawierzowa oraz polskich Tarnowskich Gór i Świętochłowic
(tu dodatkowo koło zębate symbolizuje przemysł ciężki). W herbie miasta Bruntal
(Czechy) znajduje się prawie realistyczna postać górnika, gdyż do XVII w. głównym
źródłem rozkwitu tego miasta było wydobycie rud metali kolorowych.
W przeszłości wielkim bogactwem Drohobycza (Ukraina) i okolic były żupy solne.
Po przyłączeniu przez Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej do Królestwa Polskiego,
król w 1340 r. nadał miastu herb. Przedstawiał on 9 tzw. topek solnych, które były
kiedyś jednostką handlu solą. Od XVIII w. w herbie miasta topki soli zostały zastąpione
beczkami. Żupa solna w Drohobyczu działa do dzisiaj, sól pozyskuje się prawie tymi
samymi metodami co przed wiekami. W polu górnym tarczy herbowej Jekaterynburga
znajduje się kopalnia srebra (w postaci studni wydobywczej) oraz piec służący do topienia rud zawierających srebro. W dolnej części tarczy umieszczono błękitną wstęgę symbolizująca rzekę Iset oraz druzę składającą się z pięciu minerałów. Podział tarczy herbowej na dwa pola nawiązuje do położenia miasta – Jekaterynburg leży na pograniczu
Europy i Azji. W herbie szwedzkiej Kiruny (lap. Giron) znajduje się biała pardwa, nazywana przez Lapończyków giron. Ornitologicznie jest to powszechnie występująca
w Skandynawii pardwa mszarna (Lagopus lagopus), zimą przybierająca białe upierzenie.
Herb Kiruny zawiera też dawny, alchemiczny symbol żelaza, co ma przypominać, że
miasto jest znane z eksploatacji bogatych złóż rud żelaza.
O silnych tradycjach garncarskich i szklarskich mówi herb miasteczka Grossalmerode w Niemczech (Hesja). Umieszczono w nim trzy czerwone gliniane garnki
oraz dwie sterty niebieskich szklanych kulek.
Herby niektórych miast nawiązują do miejscowego rolnictwa i jego specjalizacji,
np. w herbie miasta Kralovsky Chlmec (Słowacja) widnieje okazałe winogrono.
W herbie Lublina srebrny kozioł ze złotymi rogami wspina się na zielony krzew winny. Kozioł i winorośl m.in. oznaczają płodność natury. Trzy pszczoły w locie
w herbie Blackburn (Wielka Brytania) symbolizują pracowitość, zręczność i wytrwałość mieszkańców miasta. Do tych cech nawiązuje też łacińskie motto herbowe Arte
et Labore – „Sztuka i Praca”. Falisty pas pośrodku tarczy herbowej oznacza rzekę Blakewater przepływającą przez miasto. Biała owca w herbie Wszetyna (czes. Vsetin)
przypomina o przynoszącej dawniej miastu znaczne korzyści hodowli kóz, później
zastępowanych owcami.
Do trzeciej grupy herbów alegorycznych zalicza się przede wszystkim te, które
nawiązują do ważnych wydarzeń w historii miasta. Niewątpliwie epokowym wydarzeniem dla Darlington – miasta w północno-wschodniej Anglii było uruchomienie
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tu pierwszej na świecie linii kolejowej w 1825 r. Trasą Darlington-Stockton poruszała się lokomotywa parowa zbudowana przez George’a Stephensona wraz z węglarką. To historyczne wydarzenie upamiętnia jedno z godeł wielopolowej tarczy
herbu miejskiego.
Są też herby alegoryczne, które posiadają stwory fantastyczne. Bardzo dobrym
przykładem jest tu godło Warszawy, w którym mityczna Syrena dzierży w ręce
miecz ochraniający miasto. Godłem północnoniemieckiego Greifsweldu, jak też
i Szczecina, jest gryf – istota z głową orła i ciałem lwa ze skrzydłami. Symbolizuje
on siłę, odwagę i czujność. Ponieważ jako orzeł należy do nieba, a jako lew – do
ziemi, w średniowieczu był uosobieniem podwójnej bosko-ludzkiej natury Chrystusa [Biedermann 2001; Leksykon symboli… 2009]. W wielu herbach występuje
smok. W kulturze europejskiej jest on symbolem zła, zagrożenia i ciemnych mocy, a jego pokonanie świadczy o sile. Natomiast na Wschodzie (w Chinach i krajach buddyzmu) drakon czczony jest jako istota mądra, przynosząca szczęście
i broniąca przed demonami. Trzymaczami tarczy herbowej (z krzyżem św. Jerzego i mieczem) Londynu są dwa srebrne smoki ze skrzydłami. Inaczej wyglądający
i w innej roli występuje smok w herbie Kazania – stolicy Tatarstanu. Czarny smok
z czerwonymi skrzydłami kroczy po zielonej murawie, a tarczę herbową wieńczy
carska korona.
Tarczę herbu Liverpoolu podtrzymują Neptun i Tryton, co jest symbolem roli
tego miasta jako dużego portu. Godłem herbowym Liverpoolu jest kormoran –
symbol przestrzeni morskich [Rothery 1994; Bruce-Mitford 1997]. W herbie
(a właściwie pieczęci) Atlanty znajduje się feniks, mityczny ptak spalający się
w promieniach słonecznych, a później odradzający z własnych popiołów [Chenel,
Simarro, 2008]. Jest to nawiązanie do wydarzeń z okresu wojny secesyjnej, kiedy to
w 1864 r. wycofujące się wojska Konfederacji całkowicie (jedynie bez kościołów
i szpitali) zniszczyły i spaliły miasto. Chrześcijańskim symbolem ofiarności i poświęcenia, wywodzącym się z antycznych legend, jest pelikan. Pelikan karmiący
własną krwią swe pisklęta znalazł się w herbach m.in. polskiego Szubina i słowackiego miasta Łuczeniec (Lučenec).
Wnioski
Herby miast różnych krajów zawierają wiele – przedstawionych symbolicznie –
osobliwości przyrodniczo-geograficznych. Najciekawsze od strony geograficznej są
herby alegoryczne, często wskazują one na lokalizację miasta – nad rzeką, jeziorem
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lub morzem, czy też położenie w sąsiedztwie lasów, dawnych terenów łowieckich.
Wiele herbów miejskich odnosi się do pełnionej dawniej lub współcześnie funkcji
gospodarczej miasta i jego okolic. Pokazują one tradycje przemysłowe, zwłaszcza
górnicze, nawiązują do specjalizacji rolniczej okolic, czy też podkreślają rolę handlu
dla rozwoju miasta. Interesujące są również tzw. herby mówiące, wyjaśniające nazwę miasta.
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Summary
G EO G R A P H I CA L SYM B OL IS M O F COA T S O F A R M S
O F SEL ECT ED OF WO RL D CI TI ES
The article presents examples of interesting from the geographical point of view coats of
arms of world cities. It briefly discusses the history of municipal coats of arms and basic
heraldic rules. Due to the basic content of coats of arms they were divided into 5 groups:
architectural, containing religious motifs, ownership, speakers and allegorical. The latter two
are the most interesting for geographers. They refer to the name of the city emblems meaning (eg. Bern, Jablonec nad Nisou, Lyon). Allegorical coats of arms symbolically characterize
the position of the city (Budapest, St. Petersburg), its geographical environment (Murmansk,
Norilsk), basic economic characteristics of the city and its surroundings (Darlington, Kiruna, Leeds, Vorkuta).
Keywords: coat of arms, city, geographical symbolism, heraldry, world
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Ryc. 1. Herby wybranych miast świata (1 – Szekesfehervar, 2 – Mińsk, 3 – Moskwa,
4 – Akwizgran, 5 – Berno, 6 – Lyon, 7 – Wolfsburg, 8 – Jablonec nad Nysą, 9 – Budapeszt,
10 – Lizbona, 11 – Sankt Petersburg, 12 – Quebec)
Fig. 1. Coat of arms of selected cities of the world (1 – Szekesfehervar, 2 – Minsk, 3 – Moscow, 4 – Aachen, 5 – Bern, 6 – Lyon, 7 – Wolfsburg, 8 – Jablonec nad Nysą, 9 – Budapest,
10 – Lizbon, 11 – Sankt Petersburg, 12– Quebec)
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Ryc. 2. Herby wybranych miast świata (1 – Norylsk, 2 – Jarosław, 3 – Madryt,
4 – Jerozolima, 5 – Canberra, 6 – Murmańsk, 7 – Amsterdam, 8 – Kiruna
9 – Lublin, 10 – Szczecin, 11 – Liverpool, 12 – Atlanta)
Fig. 2. Coat of arms of selected cities of the world (1 – Norilsk, 2 – Jaroslaw, 3 – Madrid, 4 –
Jerusalem, 5 – Canberra, 6 – Murmansk, 7 – Amsterdam, 8 – Kiruna,
9 – Lublin, 10 – Szczecin, 11 – Liverpool, 12 – Atlanta)

ZMIANY DOSTĘPNOŚCI CZASOWO-PRZESTRZENNEJ
W WYNIKU INWESTYCJI DROGOWYCH FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (2004-2012)
Przemysław ŚLESZYŃSKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
psleszyn@twarda.pan.pl
Śleszyński P., 2014, Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze
środków Unii Europejskiej (2004-2012), „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2): 29-54.

S t r es z c ze n i e
W artykule przedstawiono analizę zmian w dostępności drogowej w latach 2004-2012, wynikającą z inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porównano czasy przejazdu samochodem osobowym według modelu prędkości ruchu uwzględniającego parametry technicznofunkcjonalne dróg, w tym podział na drogi szybkiego ruchu. Analizowano to dla macierzy
18 miast wojewódzkich oraz w relacjach wszystkich gmin w Polsce z Warszawą. Obliczono też
zmiany zasięgu izochrony jednogodzinnej oraz oszacowano potencjalne oszczędności czasowe
dla użytkowników dróg według gmin. Wyniki analiz wykazują duże zróżnicowanie oddziaływania
inwestycji, w tym bardzo słabą poprawę dostępności dla wschodniej części Polski. Artykuł bazuje
na opracowaniu wykonanym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Komornicki i in. 2013).
Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, dostępność czasowa, sieć drogowa, inwestycje
UE, system osadniczo-transportowy, Polska

Wprowadzenie
Po 2004 r. Polska stała się krajem o szczególnie dynamice inwestycji w sektorze
transportu drogowego. Było to zarówno efektem skierowania silnych strumieni inwestycyjnych ze środków europejskich, jak też dużego zapóźnienia infrastrukturalnego,
którego źródeł trzeba szukać zwłaszcza w kryzysie ekonomicznym lat 80. ubiegłego
wieku, jak też ogólnej niewydolności systemu nakazowo-rozdzielczego przed 1989 r.
Spektakularna rozbudowa sieci drogowej w ostatniej dekadzie w Polsce skłania do
większej uwagi badaczy nad efektami tych inwestycji. Zagadnienie to można rozpatrywać pod różnymi względami (ekonomicznym, społecznym, przyrodniczym, prawnym, bezpieczeństwa ruchu, itd.). Powstało już kilka większych opracowań, oceniają-
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cych wpływ rozwoju sieci drogowej na dostępność przestrzenną. Pierwszymi dużym
studium, w którym analizowano wariantowe symulacje rozwoju sieci drogowej i ich
wpływ na dostępność czasową, było opracowanie wykonane dla potrzeb nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [Komornicki i in. 2008].
W kolejnej dekadzie powstały następne prace, w których doskonalono metodykę
ewaluacji rozbudowy sieci drogowej i jej wpływu na różnorodne aspekty życia społeczno-gospodarczego, w tym zwłaszcza z punktu widzenia dostępności przestrzennej
[Komornicki i Śleszyński 2009, Komornicki i in. 2010a, 2010b, Komornicki i Śleszyński
2011, Guzik 2012, Rosik 2012, Komornicki i in. 2013, Stępniak i Rosik 2013].
Przy tym badania dostępności czasowo-przestrzennej w Polsce są dobrze rozwinięte, a pierwsze analizy izochronowe były wykonywane jeszcze przed II wojną światową
[np. Wąsowicz 1934]. Pierwszym studium porównawczym oceniającym efekty rozbudowy sieci drogowej (w latach 1952-2962) była praca A. Gawryszewskiego i S. Pietkiewicza [1966]. Badaniami w dłuższym okresie zajmował się też W. Ratajczak [1992].
Zasadniczy cel niniejszego opracowania jest poznawczy i jest nim danie odpowiedzi na pytanie o czasowe efekty rozbudowy sieci drogowej. Jest to również cel
praktyczny, związany z oceną efektów inwestycyjnych z punktu widzenia poprawności wyboru inwestycji. Jest bowiem oczywiste, że nowa sieć drogowa o wysokich
parametrach funkcjonalno-technicznych nie może powstać właściwie od nowa
w krótkim czasie i że w związku z tym konieczna jest hierarchizacja (priorytetyzacja)
budowy poszczególnych odcinków. Tym samym opracowanie może pomóc w wyborze kolejności budowy fragmentów dróg.
Artykuł bazuje na opracowaniu wykonanym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [Komornicki i in. 2012]. W stosunku do opublikowanej w postaci raportu wersji tego
opracowania uzupełniono w pewnym stopniu wnioski, większy nacisk kładąc na
efekty czasowe związane z tematyką tego artykułu.
Metodyka i źródła danych
W analizach oparto się przede wszystkim na analizach izochronowych [Pietrusiewicz 1996] i metodyce dostępności czasowej [Śleszyński 2014a]. Wymagało to zgromadzenia i przetworzenia stosunkowo dużej ilości danych (w tym baz o charakterze
macierzowym) oraz stworzenia odrębnego modelu prędkości ruchu. Przeprowadzono
je na bazie sieci drogowej i modelu prędkości ruchu opracowanego na potrzeby realizacji Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej [WMDT, Komornic-
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ki i in. 2010], a wcześniej dla potrzeb analiz izochronowych [Śleszyński 2009, 2015].
Wynikało to z chęci zapewnienia porównywalności obliczeń.
W modelu prędkości ruchu nie był bezpośrednio uwzględniony czynnik natężenia
(liczby pojazdów – użytkowników drogi), a zatem dostępność czasowa była obliczana
na podstawie nie prędkości rzeczywistej, lecz takiej, jaką można uzyskać przy zachowaniu przepisów kodeksu drogowego (ograniczenia kodeksowe, wynikające z rozmieszczenia znaków drogowych w miejscach o utrudnionych warunkach ruchu) oraz
generalnie utrudnień związanych z przebiegiem drogi na terenach o zróżnicowanej
gęstości zaludnienia i ukształtowania terenu [Śleszyński 2009]. Brak uwzględnienia
natężenia ruchu skutkował też przyjęciem takiego samego, zerowego wpływu tego
czynnika zarówno w początkowym (2004), jak i końcowym (2012) okresie, a jak wiadomo, w praktyce znaczenie tego uwarunkowania istotnie wzrosło, na co wskazują
zwłaszcza dane z ogólnopolskich pomiarów ruchu (2005 i 2010). Czasy przejazdu są
zatem obliczone dla ruchu swobodnego, nie uwzględniającego kongestii (zatłoczenia)
na drogach [Gaca i in. 2008]. Ma to znaczenie zwłaszcza w interpretacji wyników
w strefach silniej zurbanizowanych.
W sumie końcowe wyniki obliczeń, w których występują zmienne podane
w jednostkach czasu, należy traktować jako orientacyjne. Istotne jest jednak, że
dzięki przyjęciu takich założeń wskaźniki względne (np. procentowe) są całkowicie
porównywalne w skali całego kraju lub poszczególnych województw, niezależnie od
warunków tkwiących po stronie ujawnionego popytu (natężenie ruchu).
Dla potrzeb ewaluacji opracowano (dr Marcin Stępniak) w oprogramowaniu TransCad i na bazie wektorowego podkładu drogowego macierz przemieszczeń w obrębie
kraju pomiędzy wszystkimi stolicami gmin (2320×2320)1 w trzech wariantach:
1. dla roku 2004 (bazowy);
2. dla roku 2012 z uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych przez UE
(również z odcinkami faktycznie nie ukończonymi);
3. dla roku 2012 z pominięciem inwestycji współfinansowanych przez UE, ale
z uwzględnieniem inwestycji finansowanych z różnych źródeł.
Następnie dokonywano obliczeń zmian w czasach przejazdu pomiędzy różnymi
wariantami i kategoriami ośrodków osadniczych, gmin oraz wynikających stąd pochodnych.

1

Gmin w Polsce w końcu 2012 r. było 2479, ale część gmin wiejskich miała siedziby w odpowiadających im gminach miejskich (np. Bolesławiec, Siedlce, Zambrów).
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Skrócenie czasów przejazdu w macierzy miast wojewódzkich
Skrócenie czasu przejazdu analizowano dla macierzy 18 stolic województw, wykorzystując wskaźnik skrócenia czasu przejazdu przypadający na każde 100 km
odległości (tab. 1-3) oraz względne zmiany w latach 2004-2012 (wynikające z inwestycji współfinansowanych ze środków UE; ryc. 1), jak też udział tych inwestycji
w całkowitym efekcie skrócenia czasu przejazdu (ryc. 2). Szczegółowy opis metodyki wykorzystanego wskaźnika opisano w innym miejscu [Śleszyński 2014b].
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7,7
18,3
15,5
21,8
10,0
21,2
10,4

13,6
15,1
12,2
10,8
24,9
0,0
1,8
8,3
13,3
0,0
0,0
16,7
0,5

Zielona Góra

Wrocław

Warszawa

Toruń

Szczecin

Rzeszów

Poznań

10,0 10,1 8,6 16,0 19,3 6,2

7,7 18,3 15,5 21,8 10,0 21,2 10,4 25,1

–
0,0
0,0
11,8
0,0
4,4
16,8
8,8
22,6
13,7
14,6
4,6
9,0

16,8
5,8
9,8
10,2
13,1
6,1
–
4,5
21,3
12,7
12,4
6,5
0,0

0,0
–
0,0
-0,6
1,4
7,6
5,8
6,9
2,3
13,7
17,0
19,5
8,5

0,0
0,0
–
15,4
0,0
4,2
9,8
7,4
32,5
12,1
13,1
6,3
6,6

11,8
-0,6
15,4
–
6,7
3,7
10,2
15,4
2,4
18,5
9,4
3,9
12,5

0,0
1,4
0,0
6,7
–
4,1
13,1
19,9
3,4
22,4
30,4
11,8
31,8

4,4
7,6
4,2
3,7
4,1
–
6,1
3,2
4,1
1,9
0,0
3,3
9,0

20,4 15,9 10,3 25,1 5,0 10,5 4,2 16,4 20,4 8,7

Źródło: opracowanie własne.

Opole

Olsztyn

Łódź

6,3 21,1 9,4 15,1 10,2 1,0 15,0 2,5 11,7 21,2 1,5 16,6 4,1 13,1 20,8 20,4
0,9 0,0 13,6 15,1 12,2 10,8 24,9 0,0 1,8 8,3 13,3 0,0 0,0 16,7 0,5 15,9
– 0,4 10,1 11,8 9,5 7,6 16,1 11,6 8,3 4,2 11,4 1,2 0,9 10,7 7,1 10,3

Lublin

6,3
–
0,9

Kraków

Gdańsk

–
6,3
6,3

Kielce

Bydgoszcz

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Gorzów
Wlkp.
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona
Góra

Katowice

Miasto

Białystok

Gorzów Wlkp.

Tab. 1. Macierz skrócenia odległości czasowej pomiędzy miastami wojewódzkimi wskutek
realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2004-2012 (w minutach na każde 100 km odległości w linii prostej)
Tab. 1. Matrix of shortening the time gap between voivodeship cities as a result of the
implementation of investments co-financed by the EU funds in 2004-2012 (minutes per
every 100 km distance in a straight line)

8,8
6,9
7,4
15,4
19,9
3,2
4,5
–
11,0
24,4
6,7
22,1
6,6

22,6
2,3
32,5
2,4
3,4
4,1
21,3
11,0
–
17,6
14,5
3,7
17,1

13,7
13,7
12,1
18,5
22,4
1,9
12,7
24,4
17,6
–
0,0
24,1
15,9

14,6
17,0
13,1
9,4
30,4
0,0
12,4
6,7
14,5
0,0
–
15,8
6,9

4,6
19,5
6,3
3,9
11,8
3,3
6,5
22,1
3,7
24,1
15,8
–
21,2

9,0
8,5
6,6
12,5
31,8
9,0
0,0
6,6
17,1
15,9
6,9
21,2
–

0,0 16,8 12,7 27,4 14,0 21,2 0,0

5,0
10,5
4,2
16,4
20,4
8,7
0,0
16,8
12,7
27,4
14,0
21,2
0,0
–
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W przypadku skrócenia czasu odniesionego do odległości, mierzonej w linii prostej, najlepsze wyniki odnotowano w przypadku Warszawy (zostanie to omówione
szczegółowo w wyodrębnionym podrozdziale), a następnie Szczecina, Łodzi, Zielonej
Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, w przypadku których sumaryczny efekt netto związany z inwestycjami współfinansowanymi ze środków UE wyniósł 14-16%, w tym dla
niektórych relacji powyżej 30% (Łódź-Toruń, Łódź-Wrocław, Kraków-Rzeszów).
Wśród wszystkich 153 unikalnych relacji ([18x18–18]/2), 19 było poniżej 1 minuty na
100 km (w tym „0”), 24 w przedziale 1-5, 32 – w przedziale 5-10, 56 w przedziale 10-20
i pozostałe 21 powyżej 20 minut na każde 100 km odległości (tab. 1). Analiza kartograficzna pokazuje, że większe zmiany wiążą się z zachodnią i centralną Polską. Inną prawidłowością jest częstszy równoleżnikowy kierunek największych zysków czasowych
w relacjach pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi (ryc. 1).

Ryc. 1. Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, wynikające
z inwestycji współfinansowanych przez UE (2004-2012) w warunkach
bez kongestii ruchu (na 100 km odległości w linii prostej)
Fig. 1. The shortening of travel time between voivodeship centers resulting from
investments co-financed by the EU founds (2004-2012) (without traffic congestion,
per 100 km distance in a straight line)
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 2. Udział inwestycji współfinansowanych przez UE w efekcie skrócenia
czasu przejazdu pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi (2004-2012)
w warunkach bez kongestii ruchu
Fig. 2. Share of investments co-financed by the EU founds as a result of shortening of
travel time between voivodeship centers (2004-2012) (in conditions without congestion)
Źródło: opracowanie własne.

Obliczony udział inwestycji współfinansowanych ze środków UE na skrócenie czasu podróży pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi wyniósł dla całej macierzy 74,1%
(tab. 2). Najwięcej znaczyło to dla Białegostoku (90,9%), a następnie Torunia, Bydgoszczy, Warszawy i Szczecina (80-82%). Prawie dla żadnego miasta udział ten nie był niższy, niż 70%, poniżej tego stwierdzono jedynie dla Gdańska (39,7%), Katowic (68,8%)
i Krakowa (69,1%). Ponadto łączny czas przejazdu pomiędzy wszystkimi miastami
(w obydwie strony, czyli „tam i z powrotem”) wyniósł w wariancie „2012 z UE” 1207
godzin, w wariancie „2012 bez UE” – 1375,4 godziny, a w wariancie „2004” – 1434,3
godziny. A zatem poprawa czasu netto wyniosła 15,8%, najwięcej dla Warszawy
(15,7%) i Łodzi (15,1%), a najmniej dla Olsztyna (5,1%) i Gdańska (8,2%).
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Tab. 2. Syntetyczne wskaźniki poprawy dostępności czasowej pomiędzy miastami wojewódzkimi w latach 2004-2012
Tab. 2. Synthetic indicators for improving the time availability between voivodeship cities
in 2004-2012

Miasto

Łączny czas przejazdu pomiędzy
miastem i pozostałymi 17 miastami
(w godzinach)
2012 (wariant
finansowania)
2004
bez UE
z UE
99,0
97,7
84,0

Skrócenie czasu w stosunku do 2004 r. (w %)
w wariantach współfinansowania

1,4

ze
środkami
UE
15,2

Bydgoszcz

70,2

68,7

62,1

2,1

11,5

9,3

81,3

Gdańsk

93,7

82,0

74,3

12,5

20,7

8,2

39,7

Gorzów Wlkp.

83,0

79,2

67,5

4,6

18,7

14,0

75,1

Katowice

72,2

68,7

61,0

4,8

15,5

10,6

68,8

Białystok

bez środków UE

poprawa
netto
13,8

udział
procentowy
inwestycji UE
90,9

Kielce

74,8

72,2

64,7

3,5

13,5

10,0

74,1

Kraków

79,6

76,1

68,2

4,4

14,2

9,8

69,1

Lublin

90,2

87,3

76,8

3,2

14,9

11,7

78,3

Łódź

60,9

57,2

48,0

6,1

21,2

15,1

71,3

Olsztyn

83,6

82,7

78,4

1,1

6,2

5,1

81,9

Opole

73,3

70,8

64,0

3,4

12,7

9,3

73,1

Poznań

67,8

64,5

55,9

4,8

17,5

12,7

72,8

Rzeszów

99,7

96,1

83,3

3,7

16,4

12,7

77,7

Szczecin

101,9

98,0

82,5

3,8

19,1

15,3

80,0

Toruń

66,5

64,9

57,7

2,4

13,2

10,8

82,1

Warszawa

66,5

63,9

53,4

3,9

19,7

15,7

80,1

Wrocław

72,0

69,6

60,6

3,3

15,8

12,6

79,4

Zielona Góra
Ogółem (macierz
18x18)

79,4

75,9

64,5

4,4

18,8

14,4

76,5

1 434,3

1 375,4

1 207,0

4,1

15,8

11,7

74,1

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zestawionych w tabeli 1, skrócenie czasu podróży można
sumarycznie obliczać w stosunku do wspomnianej odległości w linii prostej. Łączna
podwójna („tam i z powrotem” odległość w linii prostej pomiędzy wszystkimi miastami wojewódzkimi wynosi 89 715 km, co przy prędkości 130 km/h (autostrady
łączące wszystkie miasta w linii prostej) daje czas potrzebny na pokonanie tej odległości w wysokości 690,1 godziny. Jeśli prędkość tę odniesiemy do czasów wyliczonych z modelu prędkości ruchu dla trzech wariantów („2004”, „2012 bez UE”
i „2012 z UE”, otrzymamy następujące wskaźniki efektywności transportowoosadniczej: 48,1, 50,2 i 57,2%. Oznacza to, że inwestycje współfinansowane ze środ-
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ków UE poprawiły średnią dla kraju o 7 punktów procentowych (p.p.), a pozostałe –
o 2,1 p.p. Tym samym udział tego typu inwestycji można obliczyć na 77,3%. Warto
jeszcze zaznaczyć, że wzrost wskaźnika efektywności transportowo-osadniczej najwyższy był dla Warszawy (10,2 p.p.) oraz Łodzi i Szczecina (po 9,6 p.p.).
Skrócenie przejazdów do Warszawy
W roku 2012 czas przejazdu z wszystkich 2320 stolic gmin do Warszawy wynosił
8451 godzin, a wskutek inwestycji współfinansowanych przez UE zmniejszył się
o 953 godziny (tab. 3), przy założeniu tych samych warunków ruchu (ruch swobodny,
bez kongestii).
Tab. 3. Wskaźniki skrócenia czasu przejazdu do Warszawy ze stolic gmin według województw w latach 2004-2012
Tab. 3. Indicators of the shortening of travel time to Warsaw from the capitals of communes according to voivodeships in the years 2004-2012

Województwo

Liczba
stolic
gmin

Czas przejazdu ze stolic gmin
danego województwa
do Warszawy (w godzinach)
2012 (wariant finansowania)
2004
bez UE
z UE

Poprawa dostępności czasowej netto
(wskutek inwestycji UE)

Dolnośląskie

155

842

821

662

w
godzinach
159

w % (w stosunku do
2004 r.)
18,9

udział UE
w poprawie
dostępności
88,3

Kujawsko-pomorskie

131

400

392

334

57

14,4

Lubelskie

196

583

576

554

23

3,9

87,5
76,4

Lubuskie

78

448

404

311

93

20,7

67,9
68,8

Łódzkie

162

338

320

281

40

11,7

Małopolskie

173

801

798

745

53

6,6

93,3

Mazowieckie

299

383

383

363

19

5,0

96,0

Opolskie

71

301

301

276

25

8,3

99,9

Podkarpackie

148

691

691

664

27

3,9

98,1

Podlaskie

106

309

309

281

28

8,9

100,0

Pomorskie

110

532

475

425

51

9,5

47,2

Śląskie

167

651

643

592

50

7,7

86,2

Świętokrzyskie

102

300

300

272

28

9,3

99,8

Warmińsko-mazurskie

101

324

324

312

11

3,4

94,0

Wielkopolskie

215

864

802

618

184

21,3

74,8

Zachodniopomorskie

106

684

648

541

107

15,6

75,0

Ogółem

2320

8451

8185

7231

953

11,3

78,2

Źródło: opracowanie własne.
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Efekt inwestycyjny netto został oszacowany na 78,2%. W poszczególnych województwach wskaźniki te były dosyć zróżnicowane. Największa poprawa nastąpiła
w województwie wielkopolskim (21,3%), lubuskim (20,7%) i dolnośląskim (18,9%).
Należy podkreślić, że są to stosunkowo wysokie wartości.
Przy założeniu ukończenia wszystkich inwestycji realizowanych w latach 20042012, izochrony dojazdu do Warszawy układają się dość koncentrycznie, z wygięciami w kierunku Poznania, Łodzi i Katowic, a w mniejszym stopniu Białegostoku,
Lublina i Torunia (ryc. 3). Trzygodzinna izochrona sięga Mazur, dużych części Podlasia, Lubelszczyzny, Ponidzia oraz Wielkopolski, Kujaw i Kociewia. Powyżej
5 godzin są osiągalne Bieszczady oraz Pomorze Zachodnie.

Ryc. 3. Izochrony dojazdu samochodem do Warszawy (2012) w warunkach bez kongestii ruchu
Fig. 3. Isochrones by car to Warsaw (2012, in conditions without traffic congestion)
Źródło: opracowanie własne.
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Efekt skrócenia czasu podróży układa się odśrodkowo i wachlarzowato wzdłuż
realizowanych inwestycji drogowych (ryc. 3). Dobrze widoczny jest efekt budowy
trasy A2 oraz S8, zarówno w części południowo-zachodniej (w kierunku na Wrocław), jak i północno-wschodnim (w kierunku na Białystok). Słabiej akcentują się
obszary na południu Polski (m.in. Ponidzie) i we wschodniej Lubelszczyźnie.
Nie stwierdzony żadnych efektów w kierunku północno-zachodnim (obszar pomiędzy Toruniem i Olsztynem) i południowo-wschodnim (prawy brzeg Wisły pomiędzy Warszawą i Lublinem).

Ryc. 4. Skrócenie czasu przejazdu do Warszawy, wynikające z inwestycji współfinansowanych przez UE (2004-2012) w warunkach bez kongestii ruchu
Fig. 4. Shortening of travel time to Warsaw, resulting from investments co-financed by the
EU (2004-2012) in conditions without traffic congestion
Źródło: opracowanie własne.
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Skrócenie przejazdów do miast wojewódzkich
W układach wewnątrzwojewódzkich były obserwowane dosyć duże różnice,
związane z wpływem inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE na
poprawę dostępności czasowej. W roku 2004 aby dojechać ze wszystkich stolic gminnych do stolic wojewódzkich potrzeba było 2854 godziny, podczas gdy w 2012 (przy
założeniu ukończenia wszystkich inwestycji) – 2684 (tab. 4). Natomiast „czysty” efekt
netto budów i modernizacji dróg współfinansowanych ze środków UE wyniósł 110
godzin, czyli 64,6% całkowitego skrócenia czasu wszystkich podróży.
Analizy czasów przejazdu w poszczególnych przekrojach czasowych wykazują
w poszczególnych województwach dosyć duże zróżnicowania pod względem dostępności. Największą poprawę odnotował Gorzów Wielkopolski (aż 15,2%), następnie
Łódź (9,9%) i Zielona Góra (8,9%). „Zerowy” efekt dotyczył Opola, a zmiany stosunkowo najsłabsze – Lublina (0,9%) i Poznania (1,0%). W całym kraju poprawa
czasów przejazdów wyniosła 3,9%.
Skrócenie czasów przejazdów pomiędzy stolicami gmin i województw przedstawiono na rycinie 5. Najlepsza poprawa wystąpiła zwłaszcza w kierunku południowozachodnim z Łodzi, na zachód od Katowic, na południe od Torunia, na południowy
wschód od Bydgoszczy, na północny wschód od Warszawy i Krakowa oraz w województwie lubuskim (do obydwu stolic z przewagą Gorzowa Wielkopolskiego).
W przypadku tych kierunków, na każde 100 km odległości w linii prostej przypadało
nawet powyżej 20 minut oszczędności czasu w stosunku do okresu sprzed realizacji
inwestycji współfinansowanych ze środków UE. W pozostałych relacjach zyski nie
były już tak spektakularne i zazwyczaj nie przekraczały 15 minut.
Powyższy wskaźnik można też przeliczyć na udział procentowy skrócenia czasu
w stosunku do 2004 r. (nie prezentowany na rycinach), który dla większości kierunków
zamykał się w granicach 5-15%. Natomiast obliczenie „czystego” efektu UE wskazuje,
że zdecydowana poprawa miała miejsce właśnie dzięki temu czynnikowi (ryc. 6).
W efekcie przeprowadzonych inwestycji analiza izochronowa wskazuje, że większość kraju posiadała dostępność czasową poniżej 90 minut (ryc. 7). Utrzymują się
natomiast peryferyjne regiony o słabej dostępności, jak zwłaszcza Pomorze Środkowe, Suwalszczyzna, południowe Podlasie, Karpaty (zwłaszcza Bieszczady). Większość tych obszarów pozostaje słabo dostępna także dla ośrodków niższej rangi
administracyjno-osadniczej (ryc. 8).
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Tab. 4. Wskaźniki skrócenia czasu przejazdu do stolic województw ze stolic gmin w tych
województwach w latach 2004-2012
Tab. 4. Indicators of shortening of travel time to voivodship capitals in these voivodships
in years 2004-2012

Miasto

Liczba
stolic
gmin

Czas przejazdu ze stolic gmin
danego województwa
do Warszawy (w godzinach)
2012 (wariant
finansowania)
2004
bez UE
z UE

Poprawa dostępności czasowej netto
(wskutek inwestycji UE)
w godzinach

w % (w sto- udział UE
sunku do
w poprawie
2004 r.)
dostępności

Białystok

105

116

116

114

2

2,1

99,3

Bydgoszcz

130

154

150

146

4

2,3

47,3

Gdańsk

109

126

121

118

2

2,0

31,0

Gorzów Wlkp.

77

104

104

89

16

15,2

100,0

Katowice

166

168

151

139

12

7,1

40,4

Kielce

101

92

88

87

2

1,9

31,2

Kraków

172

186

176

167

9

4,8

46,1

Lublin

195

225

225

223

2

0,9

100,0

Łódź

161

170

169

152

17

9,9

93,3

Olsztyn

100

123

123

122

2

1,5

96,3

Opole

70

52

52

52

0

0,0

0,0

Poznań

214

273

267

264

3

1,0

30,8

Rzeszów

147

150

150

146

4

2,8

100,0

Szczecin

105

148

146

144

2

1,5

52,9

Toruń

130

122

118

114

4

3,3

53,0

Warszawa

299

383

383

363

19

5,0

96,0

Wrocław

154

181

176

172

3

1,7

37,7

Zielona Góra

77

78

78

71

7

8,9

100,0

2 512

2854

2794

2 684

110

3,9

64,6

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5. Skrócenie czasu przejazdu wewnątrz województw,
wynikające z inwestycji współfinansowanych przez UE
(2004-2012) w warunkach bez
kongestii ruchu
Fig. 5. Reducing of travel time
within voivodships, resulting
from investments cofinanced by
the EU founds (2004-2012, in
conditions without congestion)
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Udział inwestycji
współfinansowanych przez UE
w efekcie skrócenia czasu
przejazdu wewnątrz województw (2004-2012) w warunkach bez kongestii ruchu
Fig. 6. Share of investments cofinanced by the EU founds as a
result of shortening of time
travel within the voivodeships
(2004-2012, in conditions without traffic congestion)
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 7. Izochrony dojazdu
samochodem do miast wojewódzkich (2012) w warunkach
bez kongestii ruchu
Fig. 7. Isochrones by car to
voivodship centers (2012, in
conditions without traffic
congestion)
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Izochrony dojazdu
samochodem do miast subregionalnych (2012) w warunkach bez kongestii ruchu
Fig. 8. Isochrones by car to
subregional centers (2012, in
conditions without traffic
congestion)
Źródło: opracowanie własne.
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Poszerzenie oddziaływania miast wojewódzkich
Rozszerzeniem przeprowadzonych analiz porównawczych są obliczenia zmian, zachodzących w obrębie izochrony jednogodzinnej wokół analizowanych miast (ryc. 9).

Ryc. 9. Poszerzenie zasięgu oddziaływania ośrodków wojewódzkich w latach 2004-2009
wskutek poprawy dostępności czasowej w indywidualnym transporcie samochodowym
Fig. 9. Expanding the coverage of voivodeship centers in 2004-2009 as a result
of improved time availability in individual vehicle transport
Źródło: opracowanie własne.
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Szczegółowe obliczenia pokazują, że strefy te zajmowały w 2004 roku 138,6
tys. km2 (63,0% powierzchni kraju), a w 2012 – 154,8 tys. km2 (49,5%). Natomiast efekt inwestycji UE wyniósł 3,5 punktu procentowego, czyli dokładnie 2/3
przyrostu powierzchni w latach 2004-2012. W przypadku liczby ludności (według
porównywalnych danych za lata 2004-2010), odpowiednie wartości były następujące: powiększenie oddziaływania o 1370 tys. osób, czyli z 63,0 do 69,1% ludności
kraju, w tym udział inwestycji współfinansowanych ze środków UE wyniósł blisko 60%. Warto jednak zwrócić uwagę, że zmiany liczby ludności następowały też
niezależnie od powiększenia się izochrony jednogodzinnej. Według zasięgu izochrony z 2004, liczba ludności powiększyła się na tym obszarze o blisko 120 tys.
osób, ale dotyczyło to raczej centralnie położonych części rdzeniowych (miast
z ich strefami podmiejskimi, natomiast w strefie 40-60 minut najczęściej występował nawet spadek populacji.
Skrócenie czasu przejazdu z ośrodków wojewódzkich do krajów
sąsiednich
Stosunkowo odczuwalne skrócenie czasu miało miejsce również w relacjach
miast wojewódzkich z najbliżej położonymi miejscami (tab. 5), umożliwiającymi
przekroczenie granicy (kraje poza UE – graniczne przejścia towarowe, kraje UE –
drogi i mosty umożliwiające przewóz ładunków w ruchu ciężarowym). Największe efekty odnotowano na kierunku ukraińskim (średnia skrócenia czasu dla 18
miast – 15%), następnie czeskim (13%), niemieckim, rosyjskim i z przejściami
morskimi (po 9%), a najmniej na kierunku białoruskim i słowackim (po 8%)
i litewskim (7%). Całkowita nieważona średnia wyniosła 10%, a ważona rzeczywistą odległością czasową wszystkich relacji – 11%. Były to zatem wskaźniki dosyć
porównywalne z efektem skrócenia czasu podróży w relacjach pomiędzy wszystkimi miastami wojewódzkimi oraz np. gminami a Warszawą. Wyniki obliczeń
wskazują zatem na porównywalny efekt skrócenia czasów przejazdów w układzie
międzynarodowym, jak i krajowym.
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Tab. 5. Skrócenie odległości czasowej pomiędzy miastami wojewódzkimi a przejściami granicznymi wskutek realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2004-2012
(w minutach i %)
Tab. 5. Reducing the travel distance between voivodeship centers and border crossings as a
result of the implementation of investments co-financed by EU funds in 2004-2012 (in minutes
and percents)
Miasto

Białoruś

Czechy

Litwa

Niemcy

Rosja

Słowacja

Ukraina

0%
15,3%
0%
17,7%
0%
6%
0%
(46')
(372')
(115')
(352')
(145')
(410')
(254')
9,5%
9,7%
0%
7,1%
10,7%
12,4%
11,2%
Bydgoszcz
(331')
(278')
(373')
(180')
(166')
(359')
(374')
4,5%
12,3%
3,2%
2,8%
21,7%
10,2%
8,3%
Gdańsk
(338')
(358')
(307')
(272')
(83')
(396')
(411')
17,3%
15,7%
16,5%
4,2%
6,4%
13%
16,5%
Gorzów Wlkp.
(388')
(166')
(452')
(46')
(309')
(342')
(430')
4,5%
24,4%
7,1%
13,2%
14,6%
7,5%
32,3%
Katowice
(359')
(46')
(431')
(165')
(372')
(84')
(168')
5,4%
13,7%
9,5%
9,7%
9,3%
0%
10,4%
Kielce
(255')
(171')
(373')
(289')
(357')
(188')
(184')
10,4%
16,5%
7%
11,2%
13,5%
0%
37,7%
Kraków
(333')
(92')
(466')
(211')
(409')
(79')
(131')
1,5%
14,6%
0,6%
13,3%
1,7%
1,8%
0%
Lublin
(130')
(296')
(320')
(358')
(340')
(224')
(76')
6,5%
13,1%
9,4%
12,9%
22,4%
3,3%
7,1%
Łódź
(236')
(182')
(300')
(188')
(228')
(220')
(278')
0%
10,4%
0%
4,1%
0% (83')
5,7%
5,1%
Olsztyn
(223')
(381')
(195')
(328')
(419')
(353')
5,6%
0%
9,2%
9,3%
11,9%
16,9%
27,3%
Opole
(387')
(56')
(452')
(127')
(380')
(143')
(237')
16,8%
12,6%
15,6%
0%
9,4%
10,8%
15,7%
Poznań
(317')
(180')
(382')
(82')
(269')
(308')
(360')
1,5%
26,7%
1,3%
19,3%
2,2%
0% (80') 12,2%
Rzeszów
(269')
(175')
(468')
(294')
(478')
(65')
18,6%
18,4%
8,4%
0%
5,8%
15,9%
18,5%
Szczecin
(452')
(230')
(516')
(13')
(332')
(406')
(494')
8,1%
13,9%
0%
5,7%
11,3%
13,8%
10,3%
Toruń
(295')
(284')
(327')
(202')
(146')
(322')
(337')
3%
14,1%
6,4%
16,8%
0,9%
6,4%
5,9%
Warszawa
(161')
(239')
(235')
(226')
(227')
(277')
(203')
15,4%
0%
16,6%
12,7%
11%
13,1%
24,5%
Wrocław
(368')
(86')
(433')
(87')
(360')
(184')
(278')
17,2%
1,7%
16,2%
0%
13,3%
9,1%
19,4%
Zielona Góra
(386')
(114')
(450')
(54')
(337')
(290')
(384')
(w nawiasie czas dojazdu do najbliższego możliwego przekroczenia granicy w minutach)
(in parentheses the time of arrival to the nearest possible border crossing, in minutes)
Źródło: opracowanie własne.
Białystok

Morskie
6%
(313')
0%
(121')
0%
(10')
10,1%
(122')
9,9%
(327')
10,8%
(312')
9,2%
(364')
7,7%
(349')
14,8%
(183')
10,9%
(131')
8,5%
(334')
12,7%
(201')
10,9%
(442')
0%
(79')
0%
(101')
10,4%
(217')
11,8%
(300')
18,7%
(185')
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Syntetyczne wskaźniki skrócenia czasu przejazdu do Warszawy
i miast wojewódzkich
Ostatnią częścią analiz było oszacowanie skutków budowy lub modernizacji dróg
w stosunku do liczby ludności, mogącej skorzystać z tych inwestycji. W tym celu skonstruowano wskaźnik efektywności czasowo-popytowej, będący iloczynem skrócenia
czasu przejazdu z danej jednostki (Warszawy i ośrodków wojewódzkich, w przejazdach
„tam i z powrotem”) oraz liczby osób zamieszkujących tę jednostkę. Przyjęcie jako
jednej ze składowych liczby ludności miało na celu zapewnienie uniwersalności i porównywalności otrzymywanych wyników, przy równoczesnej szczątkowej wiedzy na
temat rzeczywistych przemieszczeń pasażerskich i towarowych w układzie macierzowym w całym kraju. Analizy przeprowadzono dla dwóch poziomów: połączeń stolic
gmin ze stolicą kraju (ryc. 10) oraz połączeń stolic gmin ze stolicami województw odrębnie dla każdego z tych regionów (ryc. 11).
W przypadku powiązań z Warszawą, na mapie dosyć uderzające jest też rozgraniczenie linią Wisły, dzielącej kraj na upośledzoną Polskę Wschodnią i uprzywilejowaną pod tym względem Polskę Zachodnią. Największe bezwzględne wartości
zaoszczędzonych potencjalnych osobogodzin wystąpiły, ze względu na koncentrację ludności, zwłaszcza w aglomeracji poznańskiej, szczecińskiej i wrocławskiej.
Tylko częściowo tak duży rozrzut zaoszczędzonych osobogodzin można tłumaczyć
mniejszym potencjałem demograficznym, gdyż na przykład w relacjach z Warszawą
zyski związane ze słabo zamieszkanym województwem lubuskim (36 mln zł) były
porównywalne z gęsto zaludnionym województwem śląskim (40 mln zł).
Z kolei analiza wewnątrzwojewódzka wskazuje, że największe globalne potencjalne korzyści dla dostępności czasowej przyniosła rozbudowa sieci drogowej
w różnych częściach kraju i trudno doszukiwać się bardziej generalnych prawidłowości geograficznych. Warto też zwrócić uwagę, że wartości zaoszczędzonych osobogodzin są o rząd wielkości niższe, niż dla relacji z Warszawą. W dłuższym interwale czasowym ta różnica może się jednak znosić, jako że podróże do stolicy województwa są częstsze, niż do stolicy kraju, zwłaszcza z dalszych odległości.
Przedstawione wartości zaoszczędzonych osobogodzin łatwo jest przeliczyć na
wymierne koszty, stosując przeliczniki opracowane przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów, w których wartość pieniężna osobogodziny jazdy samochodem została
oszacowana na 28 zł. Obliczenia bazujące na tych założeniach przedstawiono
w tabeli 6. Z obliczeń wynika, że globalna zaoszczędzona kwota dla jednokrotnych
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przejazdów „tam i z powrotem” z Warszawą wyniosła 468 mln zł, a z przynależną
stolicą województwa – 38 mln zł.

Ryc. 10. Szacunek zysków w wyniku skrócenia czasu podróży do Warszawy
wskutek inwestycji drogowych współfinansowanych przez UE (2004-2012)
Fig. 10. Estimation for profits as a result of shortening travel time to Warsaw
as a result of road investments co-financed by the EU founds (2004-2012)
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 11. Szacunek zysków w wyniku skrócenia czasu podróży do stolic województw
w skutek inwestycji drogowych współfinansowanych przez UE (2004-2012)
Fig. 11. Estimation for profits as a result of shortening travel time to voivodship
centers as a result of road investments co-financed by the EU founds (2004-2012)
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 6. Wskaźniki zmniejszenia kosztów przejazdu do Warszawy i stolic województw
ze stolic gmin w latach 2004-2012
Tab. 6. Reduction of transport costs to Warsaw and voivodship capitals, 2004-2012

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Zyski czasowe w jednokrotnym
Zyski pieniężne (1 godzina = 28 zł)
przejeździe tam i z powrotem
w jednokrotnym przejeździe
(tys. osobogodzin)
„tam i z powrotem” (mln zł)
do Warszawy
do miast wojedo Warszawy
do miast woje(z całego
wódzkich (wewnątrz
(z całego
wódzkich (wewnątrz
kraju)
województw)
kraju)
województw)
3 019,0
39,4
84,5
1,1
1 048,8
39,5
29,4
1,1
248,2
19,4
7,0
0,5
1 270,3
265,4
35,6
7,4
594,7
153,6
16,7
4,3
957,7
136,3
26,8
3,8
228,4
6,4
344,1
0,0
9,6
0,0
403,6
54,9
11,3
1,5
357,3
23,1
10,0
0,6
1 092,9
34,8
30,6
1,0
1 417,8
241,6
39,7
6,8
382,2
41,4
10,7
1,2
177,1
37,5
5,0
1,0
3 127,8
32,8
87,6
0,9
2 044,0
28,1
57,2
0,8
16 714,0
1 376,2
468,0
38,5

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja i wnioski
Analiza izochronowa pozwoliła odpowiedzieć na postawione pytania związane
z kształtowaniem się zróżnicowań w zakresie dostępności czasowej na różnych poziomach hierarchii administracyjno-osadniczej i w różnych regionach kraju. Najważniejszym wnioskiem jest stosunkowo duża selektywność inwestycji współfinansowanych ze środków UE, powodująca (poza nielicznymi wyjątkami), że zdecydowanie
większe efekty poprawy dostępności są obserwowane na zachód od Wisły. Skutkuje
to narastaniem różnic w poziomie dostępności i ogólnie szans rozwojowych oraz
pogłębianiem się polaryzacji społeczno-gospodarczej kraju, a w efekcie utrzymywaniem się podziału na Polskę „A” i „B”. W przypadku powiązań z Warszawą, linia
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Wisły jest tu szczególnie wymowna, natomiast w układach wewnątrzwojewódzkich
brak jest efektów w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim,
lubelskim, opolskim oraz dużej części podlaskiego, podkarpackiego i kujawskopomorskiego. Zyskuje w obydwu przypadkach zachód (zwłaszcza lubuskie),
a w układzie wewnątrzwojewódzkim centrum (m.in. obszar pomiędzy Toruniem,
Łodzią i Kielcami) oraz południe (śląskie, wschodnia część małopolskiego).
Pomimo znacznych różnic, uśredniony efekt w skali kraju jest zauważalny i w zależności od miernika i relacji, wynosi od 4 do 12% w stosunku do stanu z 2004 roku.
Daje to 0,4-1,2% poprawy rocznie2. Jest to, jak się wydaje, wartość poniżej oczekiwań
i aspiracji, szczególnie w kontekście zapóźnienia krajowej infrastruktury drogowej
w stosunku do innych państw średnio rozwiniętych. Ponadto efekt ten z punktu widzenia czasów podróży jest najprawdopodobniej jeszcze mniejszy, gdyż zastosowane
modele prędkości ruchu nie uwzględniają wzrostu natężenia ruchu (tylko w latach
2005-2010 na drogach krajowych wzrost o około 1/4). Wniosek ogólny jest zatem
taki, że rozbudowa infrastruktury drogowej, pomimo wielkich i bezprecedensowych
w historii inwestycji, nie nadąża za ogólnym wzrostem mobilności i rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.
Przeprowadzone analizy pozwalają formułować wnioski co do stopnia poprawy
dostępności do głównych ośrodków osadniczych wskutek realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Daje to dalej przesłanki do stawiania bardziej
ogólnych wniosków na temat oceny stopnia integracji regionów węzłowych. Ocena
ta wypada również niekorzystnie i wskazuje na konieczność przeformułowania
celów polityki regionalnej szczególnie na rzecz poprawy dostępności centrów największych obszarów zurbanizowanych, generujących największe bodźce rozwojowe. Powinno to zapewnić zwiększenie pożądanej dyfuzji rozwoju oraz wewnętrznej
integracji przestrzenno-funkcjonalnej najważniejszych strategicznych obszarów
kraju. Jest to szczególnie pożądane w kontekście spójności terytorialnej, zwłaszcza
w skalach regionalnych i lokalnych.
W powyższym kontekście warto przytoczyć inne badania, które miały wykazać
możliwości poruszania się drogami dwujezdniowymi pomiędzy 32 miastami w Polsce, tj. powyżej 100 tys. mieszkańców [Śleszyński 2009]. Badania te, obejmujące
okres od 1989-2008 i wszystkie inwestycje (w tym współfinansowane ze środków

2

Dane odniesiono nie do ośmiu, ale do dziesięciu lat, mając a uwadze, że części inwestycji faktycznie
nie ukończono do końca 2012 roku.
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UE), uzupełniono o przekrój czasowy 2012 (ryc. 12). Okazuje się, że w roku 1989
dla wszystkich tych miast łączny wskaźnik efektywności wyniósł 22%, w 2008 r. –
30%, w 2012 r. – 36% i planowany około 2030 r. – 63%. Badania te pokazują jeszcze w inny sposób niesatysfakcjonujące tempo poprawy sieci transportowej kraju3.
Jednak najbardziej chyba interesującą analizę daje się przeprowadzić, jeżeli porównać przyrosty efektywności w stosunku do długości oddawanych tras. Innymi
słowy można zastanawiać się, na ile ponoszone koszty przekładane są na uzyskiwane efekty. Okazuje się, że istniejąca w 1989 roku infrastruktura dróg o najwyższych
parametrach technicznych została dobrze zlokalizowana pod względem wpływu na
efektywność transportowo-osadniczą, gdyż powiązano dwa najważniejsze ośrodki
społeczno-gospodarcze – aglomerację warszawską i konurbację katowicką. Nie da
się tego powiedzieć o decyzjach inwestycyjnych, podejmowanych (kontynuowanych) w pierwszej i drugiej dekadzie po 1989 r., kiedy to korytarze transportowe
trasowano nawet z pomijaniem dużych ośrodków regionalnych (przebieg A2 pomiędzy Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą, casus Via Baltica „omijającej” Białystok,
peryferyjność Olsztyna; por. więcej na ten temat: Śleszyński 2010). Dopiero po
około 2005 r. większą uwagę zwrócono na popyt wewnętrzny i oddawane po tej
cezurze do użytkowania odcinki w znacznie większym stopniu przyczyniają się do
poprawy efektywności transportowo-osadniczej (zwłaszcza te położone w centralnych częściach kraju).
Nadal jednak brak jest pierwszeństwa dla tych ciągów drogowych, które w największym stopniu mogłyby się przyczynić do największego postępu w czasowej
efektywności i spójności sieci (np. układu Warszawa-Płock-Włocławek-ToruńBydgoszcz i generalnie powiązania stolicy kraju z Trójmiastem wzdłuż Wisły). Zawsze naczelnym zadaniem planistycznym powinno być bowiem takie kształtowanie
sieci transportowej, aby przebieg dróg był możliwie najbardziej dopasowany do
potrzeb przewozowych wynikających z popytu [wewnętrznego i zewnętrznego; por.
Komornicki i in. 2008]. Z drugiej strony docelowa sieć dróg musi spełniać cele
polityki regionalnej, polegające zwłaszcza na ożywieniu wskazanych regionów społeczno-gospodarczych poprzez poprawę dostępności przestrzennej z lepiej rozwiniętymi centrami rozwoju.

3

W krajach zachodnich niemal wszystkie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców są już połączone siecią
dróg bezkolizyjnych, co analogiczny wskaźnik efektywności transportowo-osadniczej sytuuje na poziomie 90-100%.
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Ryc. 12. Wskaźniki efektywności transportowo-osadniczej obliczone dla 32 ośrodków
miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców w latach 1989-2030
Fig. 12. Transport-settlement efficiency ratios in 1989-2030 calculated for 32 centers urban
over 100 thousand population
Źródło: Śleszyński 2009, uzupełnione.
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Summary
C HA NG ES O F T H E TEMP ORAL- SPAT IA L A CC E SS IB IL ITY
OF THE ROAD INVESTMENTS FUNDED
B Y T HE EUR OP EAN U NI ON ( 2 00 4 - 20 1 2 )
The article presents an analysis of changes in the temporal-spatial accessibility of the road
in the years 2004-2012, resulting from the investments financed from the European Union
funds. In the elaboration compared travel times by car based on the speed traffic model
taking into account technical and functional parameters of roads, including the division
of motorways and express ways. This matrix was analyzed for 18 voivodship cities and in
the relations of all communes in Poland with Warsaw. Calculated also changes within one
hour isochrones and estimated the potential time savings for road users by all communes in
Poland. The analysis results show large differences of the investments impact, including the
very poor accessibility improve for the eastern part of the country. The article based on
a study elaborated in the Institute of Geography and Spatial Organization for the Ministry
for Regional Development [Komornicki et al. 2013].
Keywords: spatial accessibility, temporal accessibility, road network, European Union
investition, settlement-transport system, Poland

NIETYPOWE SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA PUSTYNI
Florian PLIT
Zakład Turystyki i Dydaktyki Geografii, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, florianplit@wp.pl
Plit F., 2014, Nietypowe sposoby wykorzystywania pustyni, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 55-65.

S t r es z c ze n i e
Pustynie są słabo zaludnione, ale nie są one niewykorzystywane przez ludzi. Są wykorzystywane od dawna, ale nietypowo. Często lokalizowane są na nich cmentarze, wykorzystywane są jako miejsca odosobnienia, tak dobrowolnego (pustelnie), jak i przymusowego
(wygnanie, więzienia, poligony wojskowe). Na pustyniach przeprowadzane są manewry
z nowymi rodzajami broni (dokonano na nich większości prób jądrowych). Służą składowaniu odpadów wielkomiejskich i odpadów niebezpiecznych. W ostatnich latach na pustyniach rozwinęły się rajdy samochodów, motocykli, quadów, różne rodzaje turystyki, w tym
geoturystyka, ekoturystyka, etnoturystyka, turystyka zdrowotna i ekstremalna.
S ł owa k luczo we: pustynie, użytkowanie ziemi, izolacja, pustelnie, więzienia, wojsko,
zanieczyszczenia

Wprowadzenie
„Obszary pustynne należą do najsłabiej zaludnionych i najmniej zagospodarowanych obszarów na Ziemi” [Migoń 2004, 563] – to, oczywiste na pozór, stwierdzenie otwiera rozdział „Pustynie i człowiek” w obszernym haśle encyklopedycznym. Jego pierwsza część nie budzi zastrzeżeń – gęstość zaludnienia na pustyniach
jest faktycznie znikoma, dlatego za anekumenę, w najlepszym razie – subekumenę
uznaje się je od chwili, gdy terminy te zaczęły funkcjonować w geografii. Bardziej
złożona jest sprawa zagospodarowania, a zwłaszcza użytkowania. Piotr Migoń sygnalizuje wykorzystanie terenów pustynnych przez rolnictwo [znikome), górnictwo,
transport i turystykę. Osąd wydaje się dobrze uzasadniony, potwierdzany przez innych. „Żaden materiał, z wyjątkiem wód oceanu nie jest mniej podatny na obróbkę
niż ten, który dają ci pustynie [Fernández-Armesto 2007, 53-54]. Postawić należy
jednak pytanie: czy ze względu na specyfikę środowiska przyrodniczego, te najbardziej typowe sposoby wykorzystywania przestrzeni przez człowieka były też najbardziej typowymi sposobami wykorzystywania pustyń? Patrząc na to, jak człowiek
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użytkował (i nadal użytkuje) pustynie, zasadna jest raczej teza przeciwna. Zadziwia
różnorodność i niestandardowość form wykorzystywania pustyń, przy czym funkcje
ekonomiczne, choć i w tej dziedzinie wypracowano oryginalne rozwiązania, np. jeśli
chodzi o nawadnianie pól, odgrywają zdecydowanie drugorzędną rolę.
Pustynie, jako „najsłabiej zaludnione i najmniej zagospodarowane”, doskonale
nadawały się do pełnienia roli terrae nullius, no man’s land, bezludnych pasów granicznych oddzielających terytoria poszczególnych plemion i państw. Przez tysiąclecia pasy takie skutecznie chroniły przed niespodziewanym najazdem ludy różnych części świata, ich pozostałością są m.in. kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-pruskim, a także na granicznych wododziałach historycznych dzielnic
Polski [por. Piskozub 1987]. O ile jednak rosnąca presja demograficzna powodowała, że lasy karczowano i coraz gorzej pełniły one funkcję ochronną, to pustynie
były barierą znacznie skuteczniejszą. Znamienne, że aż do połowy XX w. granice
polityczne na Saharze były liniami umownymi wykreślonymi na mapach, a w głębi
Półwyspu Arabskiego nie było ich nawet na mapach. Dopiero perspektywa wielkich zysków z wydobycia ropy naftowej i nowe techniki prowadzenia wojen wymusiły wytyczenie tam granic państwowych.
Gdy w XIX w. zaczęto zastanawiać się nad rolą środowiska przyrodniczego
w narodzinach cywilizacji, zwrócono uwagę na splendid isolation doliny Nilu
w Egipcie. Pustynie Libijska i Arabska zapewniały osiadłym rolnikom względny
spokój, gdyż zamieszkujące je, mało liczne populacje, mogły co najwyżej dokonywać lokalnych łupieżczych najazdów. Prawdziwe zagrożenie przyjść mogło jedynie
z Morza Śródziemnego i wąskiego pasa wybrzeża od strony Syrii. Teza ta, do dziś
powtarzana w wielu opracowaniach historycznych, zawiera sporo prawdy, ale
ochronnej funkcji pustyń w dziejach starożytnego Egiptu nie można wyolbrzymiać. Panował wówczas klimat wilgotniejszy, pustynie nie były barierami nie do
przebycia, a postępujące osuszanie się klimatu zachęcało Libijczyków do osiedlania się w Egipcie. Gdy władza faraonów słabła, groźba najazdów wzrastała, aż po
podboju Delty w Egipcie i zapanowania XXII dynastii, pochodzenia libijskiego.
O ile jednak w przypadku cywilizacji Nilu teza o ochronnej funkcji pustyni jest
częściowo uzasadniona, inaczej było w przypadku cywilizacji Mezopotamii i doliny
Indusu, gdzie otaczające tereny półsuche cechował klimat wilgotniejszy i bujniejsza roślinność, dlatego też łatwiej było je przebyć niż Saharę.
W surowych warunkach pustynnych przeżycie pojedynczego człowieka,
zwłaszcza pozbawionego zapasów, było w zasadzie niemożliwe. Brak wody, po-
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żywienia, palące promienie słońca w dzień, i nocny chłód, do tego dzikie zwierzęta
i groźniejsze od nich demony (np. biblijny Azazel, w islamie dżiny) oznaczały
śmierć nieuniknioną. Tylko boża interwencja mogła od niej ocalić. Wygnanie na
pustynię było zatem równoznaczne z wyrokiem śmierci, a przy tym w jakiejś mierze chroniło skazujących przed prawem niepohamowanej zemsty, bowiem dokonujący wyroku nie przelali (bezpośrednio) krwi skazanego. Nic zatem dziwnego,
że było ono stosowane w starożytności na Bliskim Wschodzie. W tak okrutny
sposób postąpił Abraham, wypędzając Hagar z maleńkim Izmaelem (Rdz 21, 1417). Na pustynię wyszedł też prorok Eliasz, chcąc tam umrzeć (1 Krl 19,4). Niestety, pustynie wykorzystywano też do skutecznych masowych wyroków śmierci,
i to nie tylko w starożytności. Drastycznym tego przykładem było wypędzenie
przez Turków Ormian na Pustynię Syryjską w 1915 r.
Na pustynię można było wygnać nie tylko człowieka, ale też – w sposób symboliczny – grzechy. Czynili tak np. starożytni Izraelici. Zgodnie z poleceniem Księgi
Kapłańskiej (Kpł 16, a zwł. 16, 21-22) Aaron i jego następcy kładli ręce na głowie
kozła, wypowiadając wszelkie grzechy ludu, a następnie wybrany człowiek wypędzał
zwierzę (wraz z grzechami) na pustynię. Później, by mieć pewność, że kozioł nie
powróci i nie przyniesie przewinień z powrotem, spychano go ze skały. Podobne
rytuały istniały też u innych ludów na Bliskim Wschodzie [Nowicki 2008].
Jako pozbawione życia miejsce śmierci, pustynia doskonale nadaje się do grzebania umarłych. Pustynne cmentarze znajdziemy m.in. na obrzeżu oaz na Saharze, na
zewnątrz doliny Nilu w Egipcie, ale też w Andach w Ameryce Południowej. Taka
lokalizacja pozwala nie tylko na symboliczne oddzielenie świata żywych od świata
umarłych, lecz jest też korzystna ze względów higieniczno-epidemiologicznych (pochówek na bezwodnej pustyni gwarantuje, że zarazki nie przedostaną się do wód
wykorzystywanych w oazie). Pozwala też na zaoszczędzenie cennej ziemi nadającej
się pod uprawę. Także nekropolie władców starożytnego Egiptu (piramidy w Gizie
i Sakkarze, Dolina Królów, Dolina Królowych w Tebach) znajdują się na pustyni, na
zachodnim brzegu Nilu. Taka lokalizacja odzwierciedla zarówno symbolikę śmierci
(pustynia i strona zachodzącego Słońca) jak i pragmatyzm działania: gigantyczne
place budowy nie rozrastały się kosztem pól uprawnych, a odosobnienie miało
utrudnić dostęp rabusiom grobowców. Jednak w Delcie i w rozszerzeniach Doliny
cmentarze trzeba było zakładać także wśród pól.
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Miejsce pustyni w religii – sacrum
Pustynia to typ środowiska przyrodniczego o szczególnym znaczeniu w wielu
religiach, w tym w chrześcijaństwie. Od II połowy XIX w. głoszone są nawet
opinie, że trzy główne monoteistyczne religie świata: judaizm, chrześcijaństwo
i islam zrodziły się w warunkach pustynnych i pod przemożnym wpływem tegoż
środowiska na człowieka. W obliczu bezmiaru pustej przestrzeni, potęgi i surowości przyrody człowiek czuł się drobny, zagubiony i bezsilny, a mając tylko kantowskie „niebo gwiaździste nad sobą”, szukał jakiegoś wsparcia. Trudno się z tymi
poglądami zgodzić, i to pomijając nawet fundamentalną kwestię: czy religie tworzył człowiek, czy też są one pochodną Bożego objawienia? Z wymienionych
trzech religii na pustyni (i to tylko częściowo) rodził się jedynie islam, natomiast
judaizm i chrześcijaństwo – na obszarach półsuchych, w strefie stepów i zarośli
śródziemnomorskich. Pustynia była jednak w pobliżu i liczne wydarzenia związane
z powstaniem tych religii rozegrały się na jej obszarze. Dla Żydów była ona nie
tylko miejscem jałowym i przeklętym, ale też miejscem oczyszczenia i spotkania
z Bogiem. Na synajskiej pustyni Jahwe objawił się Mojżeszowi w gorejącym krzaku, na pustyni na górze Synaj otrzymał Mojżesz tablice z przykazaniami, po pustyni Żydzi wędrowali przez lat 40, otoczeni szczególnymi znakami Bożej opieki.
Tę tradycję podjęło chrześcijaństwo, uzupełniając ją sceną zwycięstwa Jezusa nad
szatanem kuszącym go właśnie na pustyni. Wprawdzie „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku” (Mt 11,
24), ale tego spoczynku tam nie znajduje. Od zarania chrześcijaństwa pustynia
stała się preferowanym miejscem modlitwy (Jezus wielokrotnie modlił się w odosobnieniu), kontemplacji, poszukiwania Boga w oddaleniu od ludzi. Taka jest też
jedna z możliwych interpretacji krótkiej wzmianki św. Pawła o jego pobycie
w Arabii (Gal 1, 15-17).
Chrześcijański monastycyzm narodził się na pustyniach egipskich. Pustelnicy
pojawili się tam w II połowie III w., nieco później na Pustyni Syryjskiej (Chryssavgis 2007). Byli to ludzie o wyjątkowej osobowości, dlatego też do dziś wywierają silny wpływ na życie chrześcijan, zwłaszcza prawosławnych, ale też nas żyjących na zachodzie Europy. Żyli początkowo w odosobnieniu, sporadycznie spotykając się ze sobą i z okolicznymi mieszkańcami, którzy jednak coraz częściej szukali porad u świątobliwych mężów i kobiet. Rosnąca liczba pustelników (i interesantów) stopniowo prowadziła do powstania na pustyni najpierw skupisk eremów,
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a potem klasztorów, będących swoistymi centrami życia religijnego (medytacja,
asceza, rozważania teologiczne), filozoficznego i intelektualnego. Schyłek monastycyzmu pustynnego przyniosły dopiero najazdy muzułmańskie. Nigdy jednak nie
doszło do całkowitego jego zaniku. Niektóre klasztory przetrwały do dziś, a wśród
nich Klasztor św. Katarzyny na Synaju. Jego początki sięgają IV w. (w 337 r. cesarzowa Helena kazała wznieść w tym miejscu kaplicę), a o wczesnym prestiżu tego
miejsca kultu świadczy fakt, że w VII w. dekret gwarantujący mu ochronę wydał
sam Mahomet. Dziś też to niewielkie zgrupowanie greckich mnichów zajmuje
wyjątkowe miejsce w prawosławiu jako Autonomiczna Cerkiew Prawosławna
Świętej Góry Synaj, wchodząc w skład Patriarchatu Jerozolimskiego. Organizacyjnie jest zatem jednostką równorzędną np. liczącej miliony wiernych autonomicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.
Także współcześnie pobyt na pustyni stanowi drogę do poszukiwania nowych
form pogłębionego życia religijnego. Przypomnieć należy francuskiego trapistę
(i błogosławionego Kościoła katolickiego) Charles’a de Foucauld, który w latach
1910-11 wybudował na wysokości 2700 m n.p.m. pustelnię w masywie Ahaggar na
Saharze, czy też książki A. de Saint-Exupéry’ego, które wywarły istotny wpływ na
postrzeganie i swoistą „mistykę pustyni” Europejczyków. Podobne przykłady
„użytkowania” pustyni znajdziemy też w innych religiach, np. u mnichów buddyjskich czy marabutów islamskich.
Pustynia miejscem działań militarnych – profanum
Jednak pustynia stanowić może miejsce nie tylko dobrowolnego, ale i przymusowego odosobnienia. Niewolnictwo, przymusowe roboty i przetrzymywanie
w oczekiwaniu okupu są bardzo dawnymi „wynalazkami” ludzkości, a ich celem
było osiągnięcie konkretnych korzyści materialnych. Współczesne więziennictwo,
zastępujące ”proste” kary fizyczne i okaleczenia, jest stosunkowo nowym wynalazkiem i niesie za sobą cały szereg niedogodności organizacyjnych. Więźniów
należy umieścić w takim miejscu, by utrudnić ich ucieczkę lub odbicie, utrudnić
przenikanie informacji na zewnątrz (np. ograniczając odwiedziny). Zatem miejsce
to winno znajdować się z dala od dużych skupisk ludności, najlepiej na bezludziu,
gdzie strażnicy mogą świetnie obserwować okolicę. Pustynie w tym celu nadają się
doskonale, toteż wielokrotnie były i są tak wykorzystywane. Przykładem mogą być
więzienia w Stanach Zjednoczonych: Florence w stanie Kolorado, High Desert
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State Prison w Kalifornii, High Desert State Prison w Indian Springs w Nevadzie
czy Tent City w Phoenix w Arizonie, dokąd kieruje się najcięższych przestępców.
W wielu krajach świata dość powszechne jest kierowanie do pustynnych więzień
i obozów pracy więźniów politycznych, zwłaszcza po zamachach stanu lub gwałtownych zmianach politycznych. Tak było w przypadku Jiabiangou Labor Camp
w północno-zachodnich Chinach („reedukacja socjalistyczna inteligencji” w latach
1957-61, z ok. 3000 więźniów zmarło 1500) czy Chacabuco na pustyni Atacama
w Chile. To wcześniej opuszczone saletrzane miasto ogłoszone zostało Pomnikiem Historii w 1971 r. przez prezydenta Allende, ale po zamachu Pinocheta stało
się w latach 1973-4 ciężkim więzieniem politycznym. Więzienia polityczne o obostrzonym rygorze znajdują się także na pustyniach w innych krajach, ale informacje o nich są zazwyczaj trudno dostępne.
Odosobnienia poszukuje także wojsko na koszary. By z rekrutów uczynić żołnierzy, trzeba odizolować ich od rodzin, a najlepiej w ogóle od cywilów. Rozległych pustych terenów potrzeba także na poligony. Gdy sąsiadują one z obszarami
zamieszkanymi, zawsze zdarzają się przypadki, że np. wystrzelona rakieta ćwiczebna zboczy z kursu i spadnie na jakieś zabudowania, a kierujący czołgiem niedoświadczony rekrut wjedzie w czyjeś pole. Poligon na pustyni to najlepsza polisa
ubezpieczeniowa od strat wyrządzanych cywilom. Nic zatem dziwnego, iż są tam
one bardzo często lokowane. Nadto, choć czynnik zachowania tajemnicy wojskowej odgrywa obecnie mniejszą rolę, izolacja nie zaszkodzi.
Pierwszą próbę z bronią jądrową Stany Zjednoczone przeprowadziły 16 lipca
1945 r. na półpustynnych terenach poligonu White Sands Missile Range koło Alamogordo w stanie Nowy Meksyk. Niebawem głównym miejscem amerykańskich
prób z bronią jądrową stał się poligon Nevada Test Site1 zajmujący 3500 km2 pustynnego i górzystego terenu. Utworzono go 11.01.1951 r., a przeprowadzono na
nim łącznie 925 prób (w tym ponad 20 prób przeprowadziła Wielka Brytania),
z czego 825 podziemnych. Oznacza to mniej więcej 2/5 wszelkich prób jądrowych
przeprowadzonych na Ziemi. Według danych sejsmograficznych prób mogło być

1

Istnieje bardzo duża liczba publikacji zawierających zestawienia poligonów atomowych, chronologię
przeprowadzanych prób itd. Niestety, informacje w nich zawarte różnią się w szczegółach. Z najłatwiej dostępnych można wymienić… artykuł w Wikipedii „Poligon atomowy” (2013, aktualizacja
06.01.2016). Ogólny obraz jest jednak ten sam – pustynie to wymarzone miejsce lokowania supertajnych poligonów atomowych.
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nawet więcej. Wprawdzie prócz Nevada Test Site Stany Zjednoczone przeprowadzały próby w innych miejscach, zwłaszcza na wyspach Oceanii, ale takich nietypowo zrealizowanych prób było łącznie tylko 129.
Wielka Brytania wykorzystywała nie tylko poligon Nevada Test Site. Pierwszą
swoją próbę przeprowadziła 03.10.1952 r. u brzegów wysp Montebello w pobliżu
pustynnych wybrzeży północno-zachodniej Australii. W miejscu tym przeprowadzała próby jeszcze w 1956 roku, lecz główne poligony brytyjskich prób stanowiły
Emu Field i Maralinga na skraju Wielkiej Pustyni Wiktorii w Australii.
Związek Radziecki większość ze swoich 715 prób przeprowadził na półpustynnym poligonie koło Semipałatyńska w Kazachstanie (pierwsza próba 29.08.1949),
wykorzystywał także poligon na Nowej Ziemi (to też pustynia, ale lodowa!) i poligon
Tockoje (k. Buzułuku w obwodzie orenburskim na Przeduralu; spektakularna próba
w 1954 r.).
Francja pierwsze próby atomowe przeprowadziła na saharyjskich poligonach
Reggan i Ekker w 1960 r. w Algierii. Dopiero po jej utracie przeniosła doświadczenia na polinezyjskie wyspy Mururoa i Fangataufa.
Chiny wszystkie swoje próby atomowe przeprowadziły na poligonie Lop Nor
na pustyni Takla Makan w Sinciangu.
Indie wszystkie swoje próby z bronią atomową przeprowadziły na poligonie
Pokhran (Pokharan) w pustynnym Radżastanie.
Pakistan próby jądrowe przeprowadził na poligonie Chagai Hills w Beludżystanie, przy granicy z Afganistanem na skraju pustyni Registan.
Republika Południowej Afryki utworzyła specjalny poligon Vastrap na Kalahari, na którym wykonano głębokie szyby dostosowane do podziemnych prób jądrowych. Po wykryciu przygotowań przez radzieckie satelity szpiegowskie i pod
presją Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie nie zrealizowano w nich żadnej
próby (natomiast silny „niewyjaśniony” rozbłysk z 22.09.1979 miał miejsce koło
należących do RPA Wysp Ks. Edwarda na Oceanie Indyjskim).
Izrael nie przeprowadził żadnej próby z bronią jądrową, choć prawdopodobnie
nią dysponuje. Supertajny ośrodek naukowy powołano na pustyni Negew koło
miejscowości Dimona (Dimona Negev Nuclear Research Center).
Iran wielokrotnie oskarżany był o przygotowywanie własnej bomby atomowej,
ale prób z nią nigdy nie przeprowadzał. Natomiast w ostanie Semnan na Wielkiej
Pustyni Słonej zbudowano platformę startową i przeprowadzano próby z rakietami dalekiego zasięgu.
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Szeroki program atomowy i rakietowy realizuje Korea Północna (Koreańska
Republika Ludowo Demokratyczna). Jest to jednak jedyny tego typu kraj, który
nie wykorzystywał w tym celu terenów pustynnych, bowiem – po prostu – nie
miał ich do dyspozycji.
Powyższe zestawienie wskazuje jednoznacznie na jeden z najważniejszych sposobów wykorzystania pustyń. Trzeba pamiętać, że wprawdzie próby z bronią atomową nie są już przeprowadzane (z zastrzeżeniem dotyczącym Korei Północnej),
to poligony pozostają gotowe do dalszych eksperymentów. Dotyczy to nie tylko
broni atomowej, ale też chemicznej i biologicznej.
Pustynie składowiskiem odpadów
Pustynie pozostają miejscem magazynowania broni i składowania niebezpiecznych odpadów, nie tylko zresztą przemysłu zbrojeniowego. Klasycznym przykładem były wyspy na Jez. Aralskim. Pustynie służą też jako zwykle wysypiska śmieci,
zarówno dla wielkich aglomeracji (sterty śmieci przy drodze na południe z Kairu,
czy też na północ z Sany), jak i dla małych miejscowości (beczkowozy wywoziły
fekalia z Farafry wprost na pustynię). W suchym środowisku pustynnym procesy
rozkładu odpadów przebiegają bardzo powoli, nie maskuje ich też roślinność,
dlatego wiele pustyń sprawia przerażające wrażenie śmietników. Przykłady można
mnożyć niemal dowolnie i to z krajów o różnym, nawet tym najwyższym, poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przykład w Związku Radzieckim zanieczyszczone pestycydami i defoliantami wody z systemów nawadniających nad
Amu-darią skierowano do jeziora Sarykamyskiego. Z kolei Google pozwalają doskonale obserwować wielkie, jaskrawoniebieskie, toksyczne zbiorniki potażu na
pustyni koło Moab w Utah w Stanach Zjednoczonych (38°29´N, 109°41´W).
Turystyka na pustyni
Współcześnie za znacznie mniej groźny sposób wykorzystywania pustyń
uznawana jest turystyka, choć i ona niesie zagrożenia. Na pustyniach rozwijają się
różne jej rodzaje: masowa turystyka wypoczynkowa (z takimi atrakcjami jak przejażdżka na wielbłądach, krótkie wycieczki land roverami, herbatka i podziwianie
zachodu Słońca na pustyni, windsurfing na serirze czy zjazdy na desce z wydmy),
turystyka objazdowa, zdrowotna (gorące źródła, wody mineralne, ale przede
wszystkim suchy klimat ułatwiający życie reumatykom), etnoturystyka z turystyką
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kulinarną, ekoturystyka i inne. Oferta biur podróży, także polskich, jest bardzo
bogata. Chyba najbardziej charakterystyczne są jednak geoturystyka i turystyka
ekstremalna. Pozbawiona roślinności pustynia pozwala doskonale śledzić formacje
skalne, a w wyniku procesów wietrzenia powstaje wiele form oryginalnych (grzyby
skalne, mosty, świetnie eksponowane neki wulkaniczne itd.). Dostrzegło to m.in.
krakowskie czasopismo „Geoturystyka” (Geotourism), pisząc np. o geoturystycznych atrakcjach Sahary [Plit 2010].
Coraz więcej ludzi wyrusza na pustynie w poszukiwaniu silnych przeżyć, chcąc
zmierzyć się z przeciwnościami natury. Stopień trudności może być różny: od
wyścigów motocyklowych na pustynnych playas w Stanach Zjednoczonych i od
kilkudniowych wycieczek z przewodnikiem na wielbłądach (popularne np. w południowym Maroku z Zagory czy M’Hamid, liczne oferty w Internecie) lub
w samochodach terenowych, po ambitne kilkutygodniowe wyprawy w spartańskich warunkach.
Pustynia jest też wymarzonym terenem „sprawdzenia się prawdziwych twardzieli” (hardcorowców): ekstremalnych biegów maratońskich (np. Marathon de
Sables w Maroku, do przebycia 250 km), wypraw rowerowych, organizacji trudnych rajdów samochodowych, motocyklowych i quadowych. Za wyborem trasy
pustynnej przemawia nie tylko fakt, że trzeba zmierzyć się z trudnościami terenowymi, jeździć po bezdrożach, ale też brak protestów okolicznych mieszkańców, którym zamyka się drogi, a hałas utrudnia życie. Wielkie rajdy saharyjskie
zapoczątkowane zostały wyprawą „Berliet Ténéré – Tchad” 1959-60 [Capot-Rey
1964], potem przyszła pora na rajd Côte d’Ivoire-Côte d’Azur (Wybrzeże Kości
Słoniowej-Wybrzeże Lazurowe, Abidżan-Nicea) 1976-77. Zagubienie się w czasie tego rajdu motocyklisty Thierry Sabine’a było impulsem do organizowania,
począwszy od 1979 r., rajdu Paryż-Dakar. Przemierzał on Saharę do 2007 roku,
wariantowo zaczynając się w Arras, Clermont-Ferrand, Barcelonie, Marsylii,
Lizbonie, Dakarze (1997 Dakar-Agadez-Dakar, 2000 Dakar-Kair), kończył zaś
w Dakarze, Szarm el-Szejk (2003 Marsylia-Szarm el-Szejk) i Kapsztadzie (2000
Paris-Le Cap). Od 2009 r. Rajd Dakar, najbardziej znany z rajdów terenowych
na świecie, rozgrywany jest na pustyniach Ameryki Południowej. Jednak na Saharze pozostały m.in. Rajd Faraonów (ok. 3000 km, 10 dni, odwołany w 2013 r.
i w 2016 r.), Rajd Maroka, Sahara Rally (nowy rajd quadów, 3000 km, AgadirDakar). Na pustyniach Półwyspu Arabskiego rozgrywane są m.in. Abu Dhabi
Desert Challenge i Sealine Qatar Rally.
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Turystyka na pustyniach, jak i na innych obszarach, niesie za sobą ogromne zagrożenia degradacją środowiska przyrodniczego. Do najbardziej spektakularnych
należy wzrost zużycia wody (turysta zużywa jej znacznie więcej niż mieszkaniec
pustyni) i niszczenie roślinności przez samochody, co prowadzi do zwiększenia
deflacji. Jeśli ślady przejazdu wojsk na obrzeżach Sahary w czasie II wojny światowej doskonale widoczne były kilkadziesiąt lat po jej zakończeniu [Le Houérou
1968], to należy przyjąć, że podobnie, o ile nie gorzej, będzie na terenach, gdzie
często organizowane są wycieczki dla turystów oraz na trasach rajdowych.
Podsumowanie
Powyższy pobieżny przegląd zdecydowanie przeczy powszechnej opinii, jakoby
pustynie były terenami niewykorzystywanymi przez człowieka. Wprawdzie stopień
zagospodarowania, mierzony stopniem nasycenia przestrzeni infrastrukturą techniczną jest rzeczywiście niewielki, jednak zestawienie infrastruktury z liczbą mieszkańców wypada znacznie korzystniej, niekiedy wręcz imponująco. Pustynie od
wieków były i obecnie są wykorzystywane, niekiedy intensywnie, ale sposób wykorzystywania różni się istotnie od dominującego na pobliskich dobrze nawodnionych i gęsto zasiedlonych terenach. Tylko w nielicznych miejscach na pustyniach
rozkwita rolnictwo i przemysł, ale ograniczanie gospodarowania do rolnictwa
i przemysłu stanowi półprawdę. Być może jednak lepiej by było, gdyby niektóre
z tych „pustynnych form użytkowania” udało się wyeliminować i to nie tylko
z pustyń, ale w ogóle z powierzchni Ziemi.
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Summary
U NC ON V EN TI ONA L M ET HO DS OF DESERT S EXP LO IT ATI ON
Deserts are sparsely populated, but they are not unused by people. Reversely they are used
for a long time, but unusual. Often localized on the desert are cemeteries or voluntary
hermitages or involuntary activity as exile, prisons, military areas. On the deserts are carried out manoeuvres with new types of weapons (ex. tests with nuclear weapons). They
serve as a landfill of urban and hazardous waste. In recent years, on the deserts are developed rally of cars, motorcycles, quad, different types of tourism: geotourism, ecotourism,
etnotourism, health tourism and extreme tourism.
Keywords: deserts, land use, isolation, hermitages, prisons, army, pollution
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S t r es z c ze n i e
Gaj palmowy w Elche (hiszp. Palmeral de Elche) nie ma sobie równych w Europie. Jego
historia, sięgająca podboju Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów (muzułmanów), wpisuje
się w koncepcję „długiego trwania” Fernanda Braudela. Są to również dzieje przekształcania
środowiska przyrodniczego przez człowieka, tworzenia krajobrazu kulturowego. Wyraża on
kulturę materialną i niematerialną zmieniających się społeczności ludzkich, aż do czasów
nam współczesnych. Dziś, kiedy coraz lepiej rozumiemy potrzebę ochrony środowiska
i dziedzictwa kulturowego ludzkości, Palmeral de Elche nabrał szczególnego znaczenia.
Słowa kluczowe: Al-Andalus, Palmeral de Elche, krajobraz kulturowy, palma daktylowa,
rolnictwo nawadniane, długie trwanie

Wstęp
Początki Gaju Palmowego w Elche giną w mrokach dziejów. Wbrew pozorom, jakim mogą ulegać odwiedzający to miejsce turyści, Palmeral de Elche nie jest
wielkim, przypadkowym zbiorem palm – choć może ich tu być nawet 200 tysięcy2, nie jest też naturalnym lasem (gajem) palmowym (choć potocznie bywa tak
nazywany) ani, tym bardziej, nie jest dużym, egzotycznym ogrodem. Jest oazą –
doskonale wkomponowaną, wtopioną w swoje otoczenie, krajobrazem celowo

Podstawą do przygotowania tego tekstu była wizyta w Elche w ramach programu ERASMUS, możliwość przeprowadzenia podstawowych obserwacji terenowych i zebranie dokumentacji fotograficznej w Palmeral de Elche, uzupełnione studiami literatury przedmiotu oraz rozmowami z pracownikami
Wydziału Geografii i Historii Uniwersytetu Walencji.
2 W 2000 r. liczbę palm rosnących w obrębie Palmeral de Elche i tworzących tzw. palmeral urbano
(palmeral miejski i palmeral rural (wiejski) szacowano na 200 tys. Do tego dochodzi około 50 tys. palm
rosnących w szkółkach. [Larrosa Rocamora 2003, 80].
1
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uformowanym przez człowieka, aby zamienić suchą jałową ziemię, ledwo co
zwilżaną przez skąpe deszcze i słonawe wody Vinalopó, w najlepsze miejsce dla
rozwoju intensywnego rolnictwa z nawadnianiem. Jego początki są wiązane
z historią Al-Andalus3, z okresem istnienia Kalifatu Kordoby (Califato de Córdoba).
El Palmeral istnieje więc ponad 1000 lat.
Ten fakt nieuchronnie kieruje myśli ku koncepcji „długiego trwania” (fr. longue
durée) Fernanda Braudela (1902-1985) – przedstawiciela szkoły „Annales” (fr. École des
Annales), który interesował się „…zjawiskami trwałymi, niezmiennymi, czy prawie niezmiennymi w ciągu pokoleń, traktowanymi przez współczesnych jako czywiste…”[Geremek, Kula
1999, 11], koncepcji oznaczającej perspektywę czasową, w której zachodzą przemiany
cywilizacyjne i religijne, i dla której większość wydarzeń politycznych jest mało istotna
[Bobińska 1987].
Palmeral jest jednocześnie przykładem krajobrazu kulturowego najwyższej
próby, „odzwierciedlającego (jak każdy krajobraz kulturowy) systemy wartości i dążenia
grup ludzi, którzy go stworzyli i kształtowali w ciągu stuleci” [Martínez brw, 3]. Jego
geneza, historia, struktura, wygląd, zapach mieszczą się także w większości definicji krajobrazu kulturowego bogato prezentowanych w polskim piśmiennictwie
geograficznym. Na przykład Urszula Myga-Piątek [2001] definiuje krajobraz kulturowy jako „wyrażenie kultury ludzkiej na powierzchni Ziemi” łączące „elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego” /…/ „tworzące specyficzną strukturę, objawiającą się
regionalną odrębnością”; Joanna Plit [2016, 16] dostrzega w nim …wyraz kultury /…/
materialnej /…/ danej społeczności (w przypadku Palmeral byłoby to kilka różnych
społeczności zastępujących się w czasie) rozpatrywany na obszarze konkretnego terytorium i traktowany jako całość. Fenomenem budzącym zdumienie i podziw jest „długie trwanie” i przetrwanie Gaju Palmowego do naszych czasów mimo zmieniających się kontekstów kulturowych. Czy Palmeral de Elche rzeczywiście wpisuje się
w koncepcję „długiego trwania” Fernanda Braudela?

3

Al-Andalus ( – )األندلسto arabska nazwa Półwyspu Iberyjskiego, używana przez jego muzułmańskich
zdobywców – Berberów i Arabów. Stosowana była zarówno do Emiratu (ok. 750-929), jak i do Kalifatu Kordoby (929-1031), a zwłaszcza do królestw (taif). Bywała też używana do ogólnego określenia
terytoriów pod rządami muzułmanów i czasów, w których to miało miejsce (711-1492). Podczas
rekonkwisty ziemie iberyjskie były stopniowo odzyskiwane przez chrześcijan a nazwa „Al-Andalus”
zaczęła odnosić się do jeszcze zdominowanych przez islam ziem na południu – dzisiejszej Andaluzji
[Lévi-Provençal 2015].
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Środowisko
Miejscem, w którym dawny krajobraz kulturowy zachował się z całą jego malowniczością – mimo zmiennej koniunktury politycznej, społecznej i gospodarczej
– jest jedno z miast hiszpańskiego Lewantu4 – leżące w pobliżu Alicante, we wspólnocie Walencji (Comunidad Valenciana) – Elche (katal. Elx)5, a także jego otoczenie –
gmina Elche. Miasto leży na aluwialnej równinie rzeki Vinalopó na przedgórzu
Serra de Crevillent – pasma na wschodnim krańcu Gór Betyckich, na wysokości 8090 m n.p.m. Przepływająca przez nie (z północy na południe) okresowa rzeka Vinalopó dzieli je na dwie części. Współczesne Elche (2015) liczy około 200 tys. mieszkańców [INE 2015].
Cały iberyjski Lewant znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego kontynentalnego (śródziemnomorskiego), ze średnią roczną temperaturą powietrza ok. 20oC,
z suchym, gorącym latem i łagodną zimą oraz roczną sumą opadów mieszczącą się
w przedziale 200-300 mm (w Elche – 238,7 mm), przy czym większość opadów
przypada na chłodną porę roku [Gràcia i Vicente, Ortiz Mayordomo 2011, 3]. Występujące w okolicy Elche wody powierzchniowe są słonawe – nie nadają się bezpośrednio do celów spożywczych. Wiąże się to z dość pospolitymi wystąpieniami (ekstruzjami) soli i gipsów w tej części Gór Betyckich [Valle del Vinalopó 2009]. Na dodatek
zasoby wody są małe, podobnie jak średni przepływ rzeki Vinalopó, który wynosi
zaledwie 0,3 m3/s. Większe przepływy zdarzają nieregularnie, raz na kilka lub kilkanaście lat, zawsze zimą, i osiągają do 3 m3/s [Vinalopó, río 2009].
Niewiele jest roślin, które rosną w takich warunkach, zwłaszcza roślin przydatnych
człowiekowi. W równinnym krajobrazie regionu widoczne są przede wszystkim szarozielone gaje oliwne z oliwką europejską (Olea europaea L.) i pojedyncze drzewa algarrobo (Ceratonia siliqua), jednak im bliżej Elche, tym więcej pojawia się zieleni – jest to
zieleń palm.

Iberyjski czy hiszpański Lewant to wschodnia część Hiszpanii zwrócona ku Morzu Śródziemnemu,
[Diccionario de la lengua Española… 2014].
5 Nazwa Elche pochodzi od istniejącej w okresie przedrzymskim (V w. p.n.e.) osady, która w języku
łacińskim nazywana była Ilici lub Illici. Po podboju półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian zostali w niej
osiedleni weterani wojen kantabryjskich (łac. Bellum Cantabricum) a osada zaczęła nosić (od 26 r. p.n.e.)
nazwę Colonia Iulia Illici Augusta. W czasach kalifatu jej nazwę wymawiano jak Alsh, a od rekonkwisty
jako Elch, Eltx i Elx [Elche – toponimia: https://es.wikipedia.org/wiki/Elche#Toponimia].
4
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Palmy daktylowe i Palmeral
Jeszcze do niedawna powszechnie uważano, że początki obecności i uprawy palmy daktylowej (Phoenix dactylifera L.) w okolicach Elche sięgają czasów fenickich
[http:// .huertodelcura.com/ 31.01.2017]. Wiązano je z handlową i polityczną ekspansją Kartaginy, m.in. powstaniem Cartago Nova – dzisiejszej Kartaginy (Cartagena) na
południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Jednak pod koniec XX w. pojawiła się
alternatywna teza mówiąca, że palmy daktylowe są dla tego regionu roślinnością autochtoniczną [Picó Meléndez 1997 za: Larrosa Rocamora 2003, 78]. Dziś jest pewne, że
daktylowce rosły w okolicach Elche co najmniej w trzecim tysiącleciu przed naszą erą,
a zapewne i wcześniej, o czym świadczą skamieniałe pestki daktyli znalezione w nieodległych od Elche jaskiniach [Martínez 2003, 25].
Wykorzystywanie palm daktylowych na tym terenie potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne datowane na V-IV w. p.n.e. (tzw. okres iberyjski) – fragmenty naczyń glinianych zdobionych rysunkami przedstawiającymi liście palmowe. Obrazy te dokumentują
używanie liści palmy daktylowej do celów obrzędowych/rytualnych i ceremonialnych
[Martínez 2003, 25]. Nieco późniejsze (I w. n.e.) – opisy Pliniusza Starszego6 i Columelli7
także zawierają wzmianki o palmach daktylowych na południowym wschodzie Hiszpanii
oraz o pozyskiwanych z nich owocach i innych użytkach [Martinez brw, 3]. Daktylowce
od dawna były więc znane nad dolnym biegiem Vinalopó. Jednak w przeszłości nie tworzyły tak uporządkowanego zbioru jakim jest Palmeral de Elche.
Powstanie i ekspansja palmowego gaju były konsekwencją założenia w VIII-IX w. n.e.
w miejscu współczesnego Elche (na gruzach przedrzymskiej osady Illici oraz rzymskiej
Colonia Iulia Illici Augusta) – nowej muzułmańskiej osady (nazywanej Alsh), wraz z jednocześnie rozbudowywaną na jej peryferiach siecią kanałów nawadniających rozprowadzających wody rzeki Vinalopó. Krajobraz rolniczej oazy zdominowanej przez antropogeniczny gaj palmowy (ogrody palmowe) ukształtował się prawdopodobnie w X w. n.e. [Gràcia
i Vicente, Ortiz Mayordomo 2011, 4], dzięki przemyślanym, wręcz kunsztownym zabiegom melioracyjnym, których efekty podziwiał i opisał około 1150 roku Al-Idrisi8.

Caius Plinius Secundus zwany Maior (Pliniusz Starszy) – historyk i pisarz rzymski [Wielka Encyklopedia
PWN 2004, 160-161].
7 Lucius Iunius Moderatus Columella – rzymski agronom, pisarz z I w., autor dzieł poświęconych rolnictwu [Wielka Encyklopedia PWN 2003, 156].
8 Descripción de España de Al-Idrisi, 2015, Fundación Aquae; http://www.fundacionaquae.org/
publicaciones-faq/Libro-alidrisi-fundacion-aquae.pdf [3.01.2017].
6
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Prace hydrauliczne w Elche obejmowały zmianę części biegu rzeki Vinalopó, budowę i/lub rekonstrukcję 9 dwóch dużych kanałów przejmujących jej wody: Acequia
Mayor kierującego wodę na tereny położone po wschodniej stronie doliny Vinalopó
i Acequía de Marchena zaopatrującego w wodę zachodnią część oazy (oba z młynami
wodnymi), a także ponad 20 kanałów drugorzędnych, systemu zbiorników piętrzących
wodę (azudes) i konstrukcji do jej rozdzielania i przekierowywania (partidores de agua) oraz
złożonej, gęstej sieci drobnych kanałów, tzw. ramales, służących nawadnianiu i odprowadzaniu pojawiającego się okresowo nadmiaru wody [Martínez 2003, 26]. Uzupełnieniem systemu nawadniania były drogi i mosty i, prawdopodobnie, mury obronne –
rozebrane podczas budowy pałacu Altamira (Alcázar de la Señoría) w końcu XV w.
O ile o powstaniu w tym konkretnym miejscu muzułmańskiej osady (miasta) przesądziła decyzja pierwszego kalifa Kordoby – Abderramana III [Sagasta, Pineda 2012,
590; Gràcia i Vicente, Ortiz Mayordomo 2011, 4], to o jej pomyślnym rozwoju zadecydowało utworzenie urodzajnej, sztucznej oazy, możliwe dzięki dogłębnej wiedzy
o środowisku przyrodniczym regionu, umiejętności jego twórczego przekształcania
oraz znajomości wymagań ekologicznych roślin [Martínez 2003, 26].
Powodzenie, jakim cieszyła się uprawa daktylowców w Elche wynikało z kilku
powodów. Jednym z najważniejszych była niezwykle cenna właściwość tej palmy
przejawiająca się wyższą, niż w przypadku większości innych roślin uprawnych, tolerancją względem soli [Kantowicz 1985, 158; Finck 1988] – daktylowce dobrze znoszą
lekko słonawą wodę. Tę właściwość palm daktylowych doskonale znali Maurowie –
muzułmańscy osadnicy, którzy na początku VIII w. osiedli nad słonawymi wodami
Vinalopó w miejscu o łagodnym klimacie, dogodnie położonym, równinnym, obiecującym z perspektywy budowy systemu irygacji i utworzyli z czasem kwitnącą oazę
[Martínez 2003, Glick 1970].10 Pewne znaczenie mogła odgrywać także nostalgia –
tęsknota za ojczyzną (północną Afryką), w której oazy z palmami daktylowymi stanowiły naturalny element krajobrazu, który tu próbowano odtworzyć.
Palmy daktylowe nie były sadzone w przypadkowych miejscach. Sadzono je wzdłuż
wszystkich (różnego rzędu) kanałów nawadniających, także dróg, w jednym lub
w dwóch rzędach otaczających położone wewnątrz poletka (hiszp. bancales, teselas). Okolone palmami działki ziemi (z domem właściciela bądź dzierżawcy i zabudowaniami

Maurowie wykorzystali elementy systemu doprowadzającego wodę do istniejącej w pobliżu kilka
stuleci wcześniej rzymskiej kolonii Iulia Illici Augusta.
10 Thomas F. Glick [1970] w systemie nawadniania wprowadzonym w El Palmeral doszukuje się podobieństwa do niektórych sposobów irygacji praktykowanych od stuleci w Jemenie.
9
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gospodarczymi) [Larrosa Rocamora 2003], miały (i mają) kształt prostokąta, bądź zbliżony i stosunkowo niewielkie rozmiary – do 1000 m2 (niekiedy mniej – nawet o połowę). W obrębie współczesnego miasta (palmeral urbano) tworzą dość regularną mozaikę,
o łącznej powierzchni około 150 ha, czytelną nawet tam, gdzie uprawy już zaniechano
jakiś czas temu a działki zostały zabudowane, co widać na załączonej fotografii (fot. 1).

Fot. 1. Działki (bancales, teselas) w obrębie miasta Elche tworzą dość regularną mozaikę…;
Fragment Palmeral de Elche (palmeral urbano) z doskonale widoczną oryginalną strukturą
Fot. 1. Plots (bancales, teselas) within the city of Elche form a fairly regular mosaic ...;
Fragment of Palmeral de Elche (palmeral urbano) with a perfectly visible original structure
Źródło fotografii satelitarnej: Google Earth

Układ działek był zdeterminowany siecią kanałów nawadniających. Kilkanaście
sąsiadujących ze sobą poletek zaopatrywanych w wodę z jednego (przeważnie) kanału, z uprawami, o łącznej powierzchni 1-1,5 ha tworzyło „huerto” (ogród). Rzędy
palm rosnące nad kanałami i otaczające pola pozwalały na lepsze wykorzystanie
dostarczanej wody, gdyż osłaniały pole od wiatru i promieni słonecznych zmniejszając dzięki temu straty wilgoci powodowane parowaniem – jest to sposób gospodarowania do dziś powszechnie występujący w oazach [Glick 1970, Martínez 2003,
El Palmeral de Elche 2016].
Sieć kanałów i galerie palm sprzyjały wytworzeniu się swoistego mikroklimatu
i uprawie wielu innych (oprócz palm) pożądanych roślin [Gràcia i Vicente, Ortiz
Mayordomo 2011, Martínez brw, 3]. Były to zarówno zboża (jęczmień i pszenica)
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i warzywa jak i rośliny pastewne, głównie lucerna (Medicago sativa L.). Z czasem na
okolonych palmami poletkach pojawiły się cytrusy (Citrus L.), granaty (Punica granatum L.) i figi (Ficus carica L.) do dziś zresztą uprawiane z powodzeniem oraz różne
rośliny ozdobne [Prieto Cerdán 2009, 88].
Osobliwy nawet w południowej Europie krajobraz, zdominowany przez palmy daktylowe i tkwiące pośród nich poletka z uprawami, mimo przejęcia tych ziem w XIII w.
przez chrześcijańskiego władcę Aragonii Jakuba I Zdobywcę 11 – przetrwał. Można
przypuszczać, że sam władca, podobnie jak i jego otoczenie, najwyraźniej byli świadomi
gospodarczego i także symbolicznego znaczenia tego niezwykłego dzieła inżynieryjnego
(w średniowieczu w okresie wypraw krzyżowych Elche z gajem palmowym nazwane
było Jerozolimą Zachodu) – więc chronili je przed rozgrabieniem i zniszczeniem
[Gràcia i Vicente, Ortiz Mayordomo 2011], jak gdyby strzegąc istniejącej, „powoli ukształtowanej równowagi, od której nie można odejść bez ryzyka, iż zarysuje się cały gmach” [Braudel
1999, 55]. Niewykluczone, że przetrwaniu rolniczej oazy sprzyjała obecność Moriscos12.
Krajobraz Palmeral przetrwał również, z drobnymi uszczerbkami, zmiany, które
przyniosła rewolucja przemysłowa. Najgroźniejsze dla Elche następstwa miała budowa linii kolejowej, która przepołowiła miasto w 1884 roku oraz rozwój przemysłu obuwniczego. Inwestycje te częściowo zmniejszyły rozmiary gaju palmowego
[Martinez 2003, 29]. Natomiast niewiele zaszkodziło jego istnieniu wejście na rynek
firm hydraulicznych13, które doprowadziły do miasta wodę z rzeki Segura oraz budowa kanałów z Vega Baja14. Dotychczasowa sieć kanałów prowadzących wodę,
obsadzonych po brzegach palmami, w większości pozostała.
Palmowa oaza przetrwała też bez większych zniszczeń późniejsze wydarzenia,
w tym wojnę domową w Hiszpanii. Podczas tej ostatniej, w 1943 roku, część oazy
zwana dziś Huerto del Cura (Księży ogród), o powierzchni około 1,3 ha, z około
tysiącem palm (i wieloma innymi gatunkami roślin) została uznana za Ogród Artystyczny (Jardin Artístico Nacional)15 – rodzaj parku miejskiego (ogrodu botanicznego)
i miejsce wypoczynku [La Ruta del Palmeral 2016].

Jaime I El Conquistador – król Aragonii, przyłączył do królestwa Walencję i Baleary [Britannica. Edycja
Polska 2000, 119].
12 Moryskowie (hiszp. Moriscos), muzułmańska ludność Płw. Iberyjskiego, która po zakończeniu rekonkwisty zmuszona została do przejścia na chrześcijaństwo [Moryskowie, http://encyklopedia.pwn.pl/].
13 “Nuevos Riegos El Progreso” w 1915 r. oraz “Riegos de Levante” w 1923 r.
14 Od 1979 r. Elche korzysta okresowo z wody przesyłanej z dorzecza Tagu do dorzecza rzeki Segura
[Martínez 2003, 30].
15 Ten sam status zyskały Alhambra i Generalife w Grenadzie.
11
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Prawdopodobnie największą powierzchnię Palmeral miał w XIX w. W połowie stulecia liczył nieco ponad 200 ha – przy obecnych ok. 150 ha [Larrosa Rocamora 2003,
78]. Do tego czasu miał też istotne znaczenie gospodarcze – palmy dostarczały daktyli,
ich kłodziny wykorzystywane były jako drewno budulcowe i materiał do wyrobu mebli,
liście używano do krycia dachów, służyły też do wyplatania mat i koszy, uzyskiwano też
nich włókno służące do wyrobu powrozów. Nieprzydatne resztki wykorzystywano jako
opał. Z pól położonych pośród palm pochodziły różne produkty rolnicze: zboża
(głównie jęczmień), niektóre warzywa i owoce (granaty) a także pasza dla zwierząt gospodarskich (lucerna). Produkcja rolnicza (na potrzeby własne właścicieli i/lub dzierżawców oraz na rynek) była na tyle opłacalna, że powierzchnia ogrodów (huertos) aż do
XIX w. powiększała się. Zwiększała się także liczba ludności, co prowadziło do rozwoju budownictwa i przestrzennego rozwoju miasta, a w konsekwencji wycinania palm,
zabudowywania działek – głównie w mieście i bezpośrednim jego sąsiedztwie, a więc
powolnej degradacji krajobrazu kulturowego nadrzecznej oazy.
Dla mieszkańców Elche i sąsiednich miejscowości wygląd tonącego w zieleni miasta oraz jego wiejskiego otoczenia, również z palmowymi ogrodami był przez stulecia
czymś oczywistym. Z pewnością większą wagę przywiązywali oni do użytkowego
znaczenia systemu irygacyjnego – efektywnego nawadniania upraw i wysokich plonów niż do jego walorów krajobrazowych. Więcej dostrzegali przybysze z zewnątrz.
To oni, już przed setkami lat, zachwycali się miastem i krajobrazem okolicy, to oni
odkrywali inne znaczenia gaju palmowego: krajobrazowe, kulturowe, symboliczne.
Ibn Said 16 (około 1240 roku) porównywał zanurzone pośród palm Elche do
„miasta Proroka” [Martínez 2003, 13]. Trzysta lat później Rafael Martí de Viciana
(1564) w napisanej przez siebie kronice miasta Walencja17 również nie krył zachwytów. Pisał on: “...wokół miasta, na polach i w ogrodach, jest więcej palm niż w całej Hiszpanii.
Swoim wyglądem dają one ziemi wdzięk i piękno,…, co roku dają daktyle za ponad trzy tysiące
dukatów…” [Martínez brw, 6]. Nie mniej niż jego poprzednicy urzeczony widokiem
tonącego w zieleni Elche był Antonio José de Cavanilles (1795-1797) – hiszpański
botanik i przyrodnik, który pisał pod koniec XVIII wieku o królestwie Walencji:
„Znużysz oczy widząc te nieużytki, suchość, opuszczenie… lecz… gdy znajdziesz się już blisko

16
17

Ibn Said al-Magribi, XIII w., muzułmański geograf i historyk z Granady [Alemañ García 2016, 56].
Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia
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Elche, gdy wśród drzewek oliwnych zobaczysz to morze strzelistych palm kryjących domy… to jest
to taka niespodzianka, uczucie tak słodkie, że pragniesz wejść do tej krainy”18.
Elche przez stulecia jawiło się więc wędrowcom przemierzającym gorący i suchy
Lewant niczym Despina z opowiadań Italo Calvino – miasto, któremu „kształt nadała
pustynia, której jest ono przeciwieństwem” [Calvino 1975, 14-15].
Dopiero na przełomie XIX i XX wieku świadomość różnorodnych walorów
nadrzecznej oazy wyraźnie pojawiła się także wśród miejscowej ludności, stopniowo umacniając się i docierając do coraz większej liczby osób. Mieszkańcy Elche
zaczęli być coraz bardziej zainteresowani utrzymaniem palm i kanałów oraz poletek
między nimi, czując, że Palmeral to część ich dziedzictwa, ich tożsamości. Owa
świadomość znaczenia oazy (początkowo znaczenia rolniczego, stopniowo w coraz
większym stopniu krajobrazowego i kulturowego, symbolicznego) wpłynęła na
podjęcie działań zmierzających do jej zachowania, ochrony.
Nawadniane rolnictwo w Elche
W momencie przybycia Maurów na Półwysep Iberyjski, uprawiano tam wiele różnych roślin miejscowych i wprowadzonych tu przed wiekami przez Fenicjan, następnie
Rzymian, a później Wizygotów. Od czasów rzymskich pospolita była tzw. „triada śródziemnomorska”, na którą składały się zboża, winorośl i oliwki. Oprócz tego uprawiano
wiele gatunków drzew owocowych i liczne warzywa. Wykorzystywano także owoce
drzew i krzewów leśnych oraz rozmaite dziko rosnące zioła. Jednak nie wszystkie rośliny użytkowe mogły być uprawiane na obszarze ciepłego i suchego Lewantu. W okolicach Elche ze względu na warunki klimatyczne (suchy klimat) i właściwości chemiczne
wody (zasolenie) lista gatunków roślin uprawnych była skromniejsza. Dominowały
szarozielone oliwki i algarrobo, miejscami rosły figowce, strzelistością i zielenią wyróżniała się palma daktylowa. Większość upraw obywała się bez nawadniania.
Maurowie wraz z nowymi technikami rolniczymi wprowadzali nieznane wcześniej
na Półwyspie Iberyjskim rośliny uprawne. Niektóre z nich początkowo sadzone były
jedynie w ogrodach islamskich władców (drzewa cytrusowe). Szybko jednak przenikały
one na inne tereny, by po latach stać się popularnymi uprawami. Nowymi roślinami
uprawnymi były warzywa: szpinak i bakłażan. Wprowadzono także ryż, trzcinę cukro-

18

Cavanilles, Antonio José de (1795-1797), Observaciones sobre el Reino de Valencia, vol. 2. Madrid,
cyt. za: L. Gràcia i Vicente L., C. Ortiz Mayordomo, 2011 (Tłumaczenie cytowanego fragmentu:
J. Miętkiewska-Brynda)

76

J oanna Mięt ki ew ska - B ry nda

wą, bawełnę oraz morwę białą wykorzystywaną w hodowli jedwabników. Pisemne
świadectwa uprawy większości z tych roślin w Elche i okolicy, już przed tysiącem lat, są
znane historykom [Aviñó McChesney 2014, 219-223]. Dość pospolite są też toponimy
odnoszące się do migdałów i jabłek (almendras, manzanas) świadczące o ich uprawie od
dawna. Epoka wielkich odkryć geograficznych, a przed wszystkim odkrycie Nowego
Świata pozwoliło wzbogacić Palmeral w nowe, egzotyczne gatunki roślin, które rychło
znalazły zastosowanie (papryka, pomidory, rośliny ozdobne).
Nieprawdopodobna ekspansja rolnictwa na obszarze Al-Andalus między końcem
X i początkiem XIII stulecia była faktem niekwestionowanym i zdumiewającym.
Niektórzy współcześni badacze skłonni są nazywać ten fenomen „rewolucją”
w historii rolnictwa, a to ze względu na wprowadzenie nowych upraw, przygotowanie i udoskonalanie nowoczesnej infrastruktury nawadniania, intensyfikację użytkowania ziemi dzięki nowym technikom (m.in. uprawa na trzech piętrach (poziomach)
– palmy daktylowe (najwyższe), poniżej drzewa owocowe i rośliny zielne (poziom
najniższy) oraz rezygnacja (nie zawsze) z odłogowania ziemi) i stosowanie intensywnego nawożenia organicznego [Sagasta, Pineda 2012].
Palmeral dziś
Współcześnie Palmeral de Elche w większym stopniu pełni funkcje krajobrazowe
(to niewątpliwy emblemat miasta) i kulturowe (świadectwo tysiąca lat gospodarowania), niż funkcje gospodarcze (rolnicze). Użytkowanie działek jest obecnie bardzo zróżnicowane. Część działek leży odłogiem – jest opuszczona bez śladów jakiejkolwiek działalności. Na części prowadzona jest gospodarka rolna. Produkuje
się daktyle na lokalny rynek (wprowadzono do uprawy nowe ich odmiany, bardziej
wydajne i dobrze znoszące przechowywanie), wyrabia się z tych owoców przetwory
(fot. 2)19 oraz przygotowuje na Niedzielę Palmową białe liście palmy rozsyłane po
wszystkich parafiach Hiszpanii (wysyłane nawet za granicę)[El Huerto de San Placido
2016]. Od kilku lat źródłem dochodów stała się produkcja wysokiej jakości sadzonek różnych gatunków palm na potrzeby odbiorców krajowych i na eksport, a także
hodowla kwiatów. Wiele działek stanowi obecnie ogrody i parki miejskie, niektóre
mają funkcje rezydencjalne (ogrody hotelowe) lub inne usługowe (miejsca wystaw

19

Np. daktyle prasowane, pozbawione pestek (pan de dátiles), niekiedy z innymi owocami (figami),
orzechami, migdałami, słodkie alkohole w rodzaju likieru, olej daktylowy (z pestek) do celów kosmetycznych, itp.
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i innych imprez), także funkcje edukacyjne (szkoły). Jednak na większości działek
wchodzących w obręb obszaru uznanego za dziedzictwo kulturowe ludzkości rosną
palmy [Aviñó McChesney 2014] (fot. 3).

Fot. 2. Wyroby spożywcze z daktyli
Fot. 2. Food products from dates
Źródło fotografii: https://blog.gluubo.com/productos-tipicos-elche-fireta-elx/;
http://www.bakergal.com/2011/07/pan-de-datiles-recipe.html

Najpoważniejszymi problemami, które do momentu wpisania na Listę UNESCO negatywnie wpływały na Palmeral, powodując jego niszczenie i – w konsekwencji – zanik autentyczności i wartości kulturowych były: porzucanie działek,
postępujące zmiany w oryginalnej strukturze i użytkowaniu, niszczenie historycznej sieci nawadniania, redukcja powierzchni rolniczej, wprowadzanie zakłóceń
w krajobrazie (wprowadzanie elementów miejskich dalekich od tradycyjnych, budowa drugich domów) itp. [Prieto Cerdán 2009, 130].
Gaj palmowy dla przyszłych pokoleń
Chociaż za prekursora ochrony gaju palmowego w Elche uważa się wspomnianego
wcześniej Jakuba I Zdobywcę, niewątpliwie będącego pod wrażeniem dzieła arabskich
inżynierów, to jednak udokumentowana troska o Palmeral sięga zaledwie 1933 roku.
Już wówczas jego powierzchnia była mniejsza niż jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej
(przypomnijmy: 200 ha w połowie XIX w.) a ślady dewastacji ogrodów palmowych
w wielu miejscach były aż nadto widoczne [Larossa Rocamora 2003]. Od 1890 roku, jak
pisał Larrosa Rocamora [2003], praktycznie co roku znikały kolejne fragmenty gaju
palmowego dewastowane, zamieniane w nieużytki bądź zabudowywane. W latach 18901933 Palmeral stracił 9 huertos – w sumie 12,7 ha, i tysiące palm – wielkości wystarczająco
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duże by poruszyć opinię publiczną i obudzić poczucie zagrożenia rychłą utratą całości
[Larossa Rocamora 2003a za: Cremades García 2009, 87]. W latach 20. XX w. miejscowy historyk – Pedro Ibarra y Ruíz (także wielu innych obywateli miasta) zwracał uwagę
na niszczenie ogrodów, apelował w artykułach prasowych o ich zachowanie, zabiegał
o ich ochronę [Cremades García 2009, 86], i – nie na próżno.
Postępujące i coraz powszechniej widoczne straty w krajobrazie miejskim
uświadomiły wreszcie mieszkańcom Elche znaczenie palm, potrzebę ich ochrony
i konieczność zachowania obszaru ich występowania. Stało się jasne, że zagłada
gaju palmowego to nie tylko utrata miejsc pracy rolników, produktów dostarczanych przez nich na miejscowy rynek i zwykłych terenów wiejskich – że chodzi
o coś znacznie ważniejszego, o coś, co stanowi część miejscowej kultury i tradycji,
o istotny element dziedzictwa kulturowego Elche [Cremades García 2009, 87].
W postrzeganiu gaju palmowego z wolna pojawiło się i wkrótce zaczęło dominować nieuświadamiane dotąd jego znaczenie – swoista wartość krajobrazowa, unikatowa rola jaką pełni Palmeral w pejzażu miasta i regionu. Stało się jasne, że symboliczna wartość Palmeral de Elche i jej społeczna aprobata daleko wykraczają poza
rzeczywistą wartość palm i przestrzeni, która zajmują [Larrosa Rocamora 2003, 80].
Wówczas też pojawiły się nigdy nie zrealizowane pomysły utworzenia Parku Narodowego obejmującego Palmeral de Elche.
W roku 1933 powstał pierwszy akt prawny dotyczący ochrony El Palmeral de
Elche20 [Cremades García 2009, 84], a w 1943 roku, część oazy zwana dziś Huerto
del Cura, o powierzchni około 1,3 ha, z około tysiącem palm (i wielu innych gatunków roślin), została uznana za Ogród Artystyczny (Jardin Artístico Nacional) –
dziś pełniący funkcje ogrodu botanicznego i miejsca wypoczynku podobnie jak
kilka innych fragmentów gaju palmowego21 [Larrosa Rocamora 2003]. Mimo to,
do lat 70. XX w., działki a wraz nimi palmy, nadal znikały z krajobrazu miasta.
Stopniowo jednak rosła świadomość wyjątkowego znaczenia palm dla krajobrazu
Elche, nie tylko jako obiektu przyrodniczego utworzonego w dużej mierze przez
człowieka ale też jako symbolu, „swoistej fizjonomii”, „struktury” nierozerwalnie
z miastem złączonej, wynikającej z unikatowości relacji między środowiskiem
a kulturą22. W tym przypadku elementem kultury jest działalność rolnicza – spoDecreto de 8 de marzo de 1933, Gaceta de Madrid nr 67.
np. Huerto del Carmen, Huerto del Borreguet (dziś Park Filet de Fora), Huerto do Julio.
22 Być może tak, jak rozumie to Myga-Piatek [2001] pisząc o „zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych”.
20
21
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sób organizacji uprawy i stosowanie właściwych w danych warunkach technik
rolniczych unikatowy we współczesnej Europie.
Rosnąca świadomość wyjątkowego znaczenia gaju palmowego znalazła swój wyraz w staraniach (pod koniec XX wieku) o wpisanie Gaju Palmowego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w kategorii „krajobrazy kulturowe”, co zostało
uwieńczone powodzeniem w roku 2000. W uzasadnieniu wpisu widnieje stwierdzenie, że „Gaj palmowy Elx” stanowi oazę – system produkcji rolnej na ziemiach
jałowych i jedyny przykład arabskich metod rolniczych na kontynencie europejskim” [Polski Komitet ds. UNESCO brw].
Fakt wpisania na listę UNESCO zintensyfikował działania ochronne, tym potrzebniejsze, że do niszczenia palm „włączył się” groźny szkodnik – chrząszcz
(picudo rojo – Rhynchophorus ferrugineus) – uznawany za największe zagrożenie od
czasu powstania oazy [González 2014]. W Hiszpanii plaga ujawniła się w 1994
roku w Andaluzji. Tamten i kolejne przypadki jej wystąpienia są wiązane z niekontrolowanym importem palm z północnej Afryki. We Wspólnocie Walenckiej
alarm podniesiono w 2004 roku po wykryciu poważnych uszkodzeń palm spowodowanych żerowaniem larw picudo rojo. Władze ogłosiły stan zagrożenia, wdrożyły
kontrole, ogłosiły kwarantanny w odniesieniu do palm importowanych i ograniczenia w handlu. Setki zainfekowanych palm zniszczono aby zahamować ekspansję groźnego chrząszcza, który zaatakował nie tylko palmy daktylowe ale także
inne gatunki palm [López-Colón 2006]. Plaga nie jest dotąd opanowana, chociaż
działania zmierzające do ograniczenia jej skutków przynoszą pozytywne skutki.
Niepokój budzi natomiast pojawienie się w 2015 roku innego szkodnika, jakim
jest paysandia (Paysandisia archon) [El picudo y paysandia… 2016].
Zabezpieczenie Gaju Palmowego przed niepożądanymi działaniami człowieka
jest nie mniej trudne. Obecnie w zakresie ochrony gaju palmowego obowiązują akty
prawne z 1986 i 1998 roku, z których pierwszy ustanawia Patronat (Patronato del
Palmeral) – miejscowy organ wcielający w życie dyspozycje dotyczące palmowego
gaju23 w mieście Elche, zaś drugi zakazuje jakiejkolwiek interwencji w jego obrębie
bez autoryzacji Patronato del Palmeral). Ich dotychczasowe skutki są obiecujące.

23

Ley 1/1986, de 9 de mayo, por la que se regula la tutela del Palmeral de Elche. «BOE» núm. 139, de 11
de junio de 1986: 21336-21338, Comunidad Valenciana, pdf. Mowa tu o ochronie, rewitalizacji, wspieraniu i odnowie uprawy palmy daktylowej
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Fot. 3. Fragment Palmeral de Elche
Fot. 3. Part of Palmeral de Elche
Źródło: fot. własna Joanna Miętkiewska-Brynda (wrzesień 2016).

Jaka przyszłość?
Wpisanie Gaju Palmowego na Listę Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości
UNESCO uczyniło zeń markę Elche i główną atrakcję turystyczną, ale dla miasta
i gminy Elche, prowincji Alicante i Wspólnoty Walenckiej stało się też swoistym
wyzwaniem. Oznaczało bowiem przyjęcie przez władze odpowiedzialności za Palmeral, za jego unikatowy krajobraz, strukturę, system nawadniania, tradycyjne budownictwo, itp. Wpis ten, bardziej niż nagrodą, jest więc zobowiązaniem do ochrony, zachowania, rehabilitacji i przekazania przyszłym pokoleniom tego kulturowego
i przyrodniczego dziedzictwa ludzkości [Larrosa Rocamora 2003, 88].
Oznacza to troskę nie tylko o jakość palm pod względem biologicznym, ale
również o utrzymanie lub przywrócenie działkom ich pierwotnego, rolniczego charakteru i znaczenia, zachowanie układu pól, a w miarę możliwości także tradycyjnych sposobów ich użytkowania. Konieczne są również działania zmierzające do
zachowania tradycyjnych zawodów związanych z istnieniem palm – od ogrodników,
którzy uprawiają palmy i je pielęgnują, po rzemieślników i artystów wytwarzających
z palm – ich drewna, liści, owoców, nasion przedmioty użytkowe i produkty spożywcze [Martínez 2003, 32].
Przyszłość Palmeral de Elche może jawić się jako niepewna, choć nie tak groźna,
jak opisywana przez wspomnianego wcześniej Pedro Ibarrę Ruiza na początku XX
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wieku. Specjaliści i publicyści zwracają uwagę, że poważnym błędem władz miasta
stało się zamknięcie w 2009 roku Stacji Botanicznej (Estación Phoenix), która prowadziła ważną i użyteczną pracę na potrzeby Gaju Palmowego [González 2014], chociaż rozważana jest możliwość jej reaktywacji [Sanchez Martínez 2015].24
Za niewystarczające uznaje się też starania władz miejskich (Ayuntamiento de Elche) o stosowne inwestycje w ochronę Palmeral de Elche ze strony władz Wspólnoty
Walenckiej i władz centralnych (rządu Hiszpanii), które w ostatnich kilku latach
stały się mniej niż symboliczne, a do których zobowiązuje podpisana przez Hiszpanię Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku [González 2014].
Konieczne jest zakończenie prac nad planem ochrony i zagospodarowania przestrzennego Elche z 2008 roku, który zaaprobowany przez władze miasta nigdy nie
wszedł w życie, a nowy plan opracowany w 2011 wciąż jest w trakcie dopracowywania lecz do dziś nie jest zatwierdzony. Ma on w każdym razie pomóc zagwarantować
zachowanie walorów kulturowych uznanych przez UNESCO za najcenniejsze, co
oznacza, że użytkowanie terenu (turystyczne, rekreacyjne, wystawiennicze) nie może
być w sprzeczności z utrzymaniem rolniczego charakteru działek.
Dokumenty historiograficzne dotyczące okolic Elche, dzisiejszy krajobraz miasta i jego okolic pozwalają przychylić się do tezy, że El Palmeral wpisuje się w koncepcję „długiego trwania”. Ponadto współczesna sytuacja i podejmowane wobec
Palmeral de Elche działania dają nadzieję, że mimo rozmaitych trudności i wyzwań,
trwanie Gaju Palmowego – owo „długie trwanie”, nie jest zagrożone. Wprawdzie,
jak pisał Braudel [1999], najcenniejsze wykwity cywilizacji „błyszczą, a potem gasną”, jednak upadki te, „nie niszczą (…) wszystkiego w tym samym stopniu”,
„…nie dosięgają głębokich rysów struktury, które nadal będą ją wyraźnie odróżniać
od sąsiednich…” [Braudel 1999, 30-31].

24

Stacja Phoenix została utworzona w 1991 roku jako zakład badawczy i centrum dokumentacji
i popularyzacji informacji dotyczących palm daktylowych. Badania miały na celu wprowadzenie nowych odmian palm daktylowych, których uprawa byłaby korzystniejsza dla rolników (prowadzono
tam hodowlę palm in vitro). Drugim ważnym jej celem były badania nad ochroną palm przed szkodnikami i chorobami, przede wszystkim przed wspominanym chrząszczem [Martínez 2003, 37].
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Summary
E L PAL MERA L – (L ONG ) D UR AT IO N
O F OAS I S O V ER T HE R IV ER
The history of The Palmeral in Elche (Palmeral de Elche) is dated from the times the Moors
(Muslims) had conquered The Iberian Peninsula. It is connected with Fernand Braudel’s
idea of long-standing (longue durée). The article presents the history of environmental
transformations made by human being in Elche, the process of developing the cultural
landscape. It is the sign of tangible and intangible culture of different societies which have
been living here. Nowadays, as we are more aware of cultural landscapes protection,
Palmeral de Elche has special importance.
Keywords: Al-Andalus, Palmeral de Elche, cultural landscape, date palm, agricultural
irrigation, long term (longue durée)

ZARYS BIOGEOGRAFII SKORPIONÓW ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM GATUNKÓW O ZNACZENIU
MEDYCZNYM W EUROPIE I NA BLISKIM WSCHODZIE
Oskar WIŚNIEWSKI
Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, obmorf@gmail.com
Wiśniewski O., 2014, Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o znaczeniu medycznym w Europie i na Bliskim Wschodzie, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 85-99.

S t r es z c ze n i e
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia biogeografii skorpionów dla
zagadnień zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w ogóle. Zwierzęta te odpowiedzialne są
za 1,2 mln przypadków ukłuć ludzi rocznie, wiele z nich skutkuje poważnymi, długotrwałymi skutkami, niektóre z nich są śmiertelne. Zrozumienie relacji między skorpionami
a środowiskiem, zarówno przyrodniczym jak i antropogenicznym, jest niezbędne do prowadzenia skutecznego monitoringu epidemiologicznego, a co za tym idzie – do poprawy jakości leczenia pacjentów.
Słowa kluczowe: biogeografia skorpionów, geografia medyczna, Bliski Wschód

Wstęp
Skorpiony (Scorpiones) to rząd w obrębie gromady pajęczaków (Arachnida). Do
tej pory opisano ponad 1500 gatunków tych zwierząt, przy czym dokładna ich liczba ulega ciągłym wahaniom ze względu na niejasną rangę taksonomiczną. Obserwowany jest generalny trend wynoszenia podgatunków do rangi gatunku, z dużą
częstotliwością ukazują się również rewizje poszczególnych rodzajów. Ocenia się,
że w skali światowej na ukłucia przez skorpiony narażone jest ok. 2 miliardów ludzi
[Chippaux, Goyffon 2008]. Około 30 gatunków uznawanych jest za potencjalnie
niebezpieczne dla człowieka, przy czym należy pamiętać, że rodzaj i stopień nasilenia objawów po ukłuciu przez te zwierzęta jest kwestią osobniczą, zależną od wieku, stanu zdrowia, przebytych chorób, alergii itp. [Chippaux, Goyffon 2008].
Do grupy podwyższonego ryzyka powszechnie zalicza się dzieci, osoby starsze oraz
takie, u których funkcjonowanie układu odpornościowego jest znacznie osłabione.
Należy bezwzględnie pamiętać, że jad skorpiona nie jest homogenny, składa się on
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bowiem z szeregu substancji, głównie o charakterze białkowym. Uczulenie na jeden ze składników jadu może być przyczyną wystąpienia bardzo silnej reakcji organizmu, tzw. wstrząsu anafilaktycznego, mogącego doprowadzić nawet do śmierci.
Niestety, wykonanie testów uczuleniowych nastręcza wiele trudności – wymagane
jest do tego uzyskanie pewnej ilości antygenu (którym w tym przypadku są poszczególne frakcje jadu), co stanowi proces bardzo kosztowny i technicznie skomplikowany. Jad większości gatunków ma charakter neurotoksyczny1; jeden gatunek
– Hemiscorpius lepturus – dysponuje jadem cytotoksycznym2 [Isbister, Bawaskar
2014]. Objawami jego działania są trudno gojące się rany, przypominające nieraz
ciężkie poparzenia, miejscowa nekroza tkanek oraz stan zapalny. Powszechne jest
mylne przekonanie o tym, że na skorpiony można natrafić jedynie w tropikach – są
to zwierzęta występujące w wielu różnych strefach klimatycznych, nierzadko
w towarzystwie siedzib ludzkich. W wielu krajach niedostępne są odpowiednie surowice przeciwjadowe, które można stosować w celu wywołania biernej odporności, zamiast tego rutynowo stosuje się leczenie objawowe.
Zrozumienie procesów mających wpływ na rozmieszczenie skorpionów jest
kluczem do opracowywania programów zapobiegania i leczenia skutków intoksykacji przez skorpiony (ang. scorpionism). Celem pracy jest przedstawienie biogeografii skorpionów jako kluczowego czynnika decydującego o epidemiologii tego
zjawiska na przykładzie Europy i Bliskiego Wschodu. Monitoring epidemiologiczny w tym zakresie jest niezbędny dla zredukowania szkód pozamedycznych
będących następstwem ukłuć, zarówno ekonomicznych (skrócenie czasu niezdolności do pracy, szczególnie istotne na obszarach wiejskich), jak i społecznych
(narażenie na częste ukłucia i problemy zdrowotne będące ich skutkiem powoduje
spadek kondycji psychicznej). Poprawa warunków sanitarnych i mieszkaniowych,
połączona z systematycznym wzrostem jakości opieki medycznej może poskutkować zmniejszeniem zarówno wskaźników zapadalności, jak i śmiertelności
w przypadkach ukłuć przez skorpiony.
Źródła historyczne dotyczące biogeografii skorpionów
Za pierwszą pracę biogeograficzną poświęconą skorpionom (uwzględniającą
zarazem zagadnienia, które dzisiaj można by zaklasyfikować do domeny geografii
1
2

jad neurotoksyczny – oddziałujący na układ nerwowy.
jad cytotoksyczny – oddziałujący na strukturę komórkową, powodujący martwicę i rozpad tkanek.
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medycznej) uważa się fragmenty zbioru pism zoologicznych Arystotelesa, wydanego pod nazwą Historia Animalium (Historia naturalna zwierząt) [Fet i in. 2009].
Dzieło to, powstałe ok. 343 r. p.n.e., zawiera szczegółowe opisy anatomicznomorfologiczne ponad pół tysiąca zwierząt. O tym, jak przełomowe było to dzieło,
może świadczyć opinia wybitnego szwajcarskiego przyrodnika Louisa Agassiza,
który w pierwszym tomie swojej monumentalnej pracy Contributions to the natural
history of the United States of America ocenia, że „od czasów Arystotelesa systematyka
zoologiczna nie poczyniła żadnego postępu przez kolejne dwa tysiące lat, aż do
momentu, gdy Linneusz wprowadził nowe wyróżniki oraz charakterystyki poszczególnych rang taksonomicznych”.
Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu opisowi poświęconemu biogeografii omawianej grupy pajęczaków. W księdze VIII, części 29 Stagiryta pisze: „Znów można
dostrzec, że obszar występowania [danego zwierzęcia] jest ważnym elementem
w odniesieniu do skutków jego ukąszenia. Dla przykładu w Pharos [Faros] i pobliskich miejscach ukłucie skorpiona nie jest niebezpieczne. Gdzie indziej – w Karii na
przykład – gdzie skorpiony są duże, liczne i niebezpieczne, ich ukłucie jest śmiertelne dla człowieka oraz dla zwierzęcia – nawet dla czarnej świni, która uznawana
jest generalnie za niewrażliwą na ukąszenie jakiejkolwiek kreatury. Kiedy ukłuta
przez skorpiona z Karii świnia wejdzie do wody, z pewnością zdechnie w krótkim
czasie.“ [www.Arystoteles, tłumaczenie z angielskiego własne]. Karia (łac. Caria) to
kraina historyczna położona nad Morzem Egejskim w południowo-zachodniej
części Azji Mniejszej, obejmująca w przybliżeniu tereny dzisiejszej tureckiej prowincji Muğla. W niektórych tłumaczeniach dzieła Arystotelesa Karia zastąpiona jest
Scytią, która jest znacznie bardziej rozległym obszarem Eurazji, sięgającym od
Ukrainy do Azji Środkowej. Na terenach obu tych krain historycznych występuje
szereg gatunków (głównie z rodzaju Mesobuthus), dysponujących stosunkowo mocnym jadem, które uznawane są za potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia
ludzkiego. O wiele bardziej intrygujący jest fakt umieszczenia w tym opisie Faros.
Wiadomo, że autor nie mógł mieć na myśli śródziemnomorskiej wysepki położonej
u wejścia do portu w Aleksandrii (Egipt), bowiem tereny te to obszar występowania
szeregu bardzo jadowitych gatunków (m.in. Androctonus australis oraz Androctonus
bicolor). Ponadto wyspa Faros stała się sławna dzięki latarni morskiej dopiero kilkadziesiąt lat po napisaniu Historii naturalnej zwierząt, nie ma więc powodów, dla których Arystoteles miałby umieszczać opis tego własnie miejsca w swoim dziele. Istnieje jednak jeszcze jedna wyspa, która historycznie nosiła taką samą nazwę. Jest to
Hvar leżący u wybrzeży Dalmacji (Chorwacja). Najczęściej spotykanymi gatunkami
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skorpionów na tym obszarze są małe, słabo jadowite Euscorpius spp., zamieszkujące
większą część Półwyspu Bałkańskiego. Najprawdopodobniej to właśnie o tym rodzaju pisał Arystoteles, gdy wspominał, że ukłucie skorpionów z Faros „nie jest
niebezpieczne“ [Fet i in. 2009].
Inne, wartościowe spostrzeżenie dotyczące zoogeografii tej grupy zwierząt pochodzi od Pliniusza Starszego. W Historia naturalis (Historia naturalna) stwierdza
on, za Arystotelesem, że w pobliżu pewnej góry leżącej w Karii skorpiony są
groźne jedynie dla miejscowych, podczas gdy nie atakują one przyjezdnych. Autor
przypuszcza, że wyjaśnienie faktu związane jest z trybem życia omawianych stawonogów. W większości przypadków skorpiony nie wchodzą (celowo!) w interakcje z ludźmi. Chcąc znaleźć te pajęczaki, np. w celu przeprowadzenia badań naukowych, nierzadko trzeba spędzić długie dni na przeszukiwaniu nor lub przestrzeni pod kamieniami. Z drugiej strony, skorpiony często znajdywane są w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (niektóre gatunki uznawane są
wręcz za synantropijne), z powodu obecności w tych miejscach dużej ilości łatwo
dostępnego pożywienia. Z czysto statystycznego punktu widzenia ofiarami ukłuć
skorpionów będą więc lokalni mieszkańcy, a nie przybysze, spędzający krótki czas
w danym miejscu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden antyczny opis poświęcony skorpionom. Jego autorem jest Rzymianin Claudius Aeliaanus Praenestinus
zwany Aelianem. Pisarz ten, będący protegowanym cesarza Septymiusza Sewera,
wymienia w jednym ze swoich dzieł jedenaście rodzajów skorpionów
[www.ScorpionsInAntiquity]. Część z nich odpowiada rzeczywistej charakterystyce różnych gatunków występujących na terenie Bliskiego Wschodu, część natomiast wydaje się być wytworem wyobraźni autora (np. skorpiony latające). Nie
wiadomo, czy Aelian był bezpośrednim świadkiem ataku wojsk cesarskich na
Hatrę (obecnie stanowisko archeologiczne Mabad al-Hadar w Iraku), wspomina
on jednak o użyciu niezwykle licznie występujących na tym terenie skorpionów
jako broni. Podczas oblężenia Hatry (198-199 r.) obrońcy miasta wyrzucali
„bomby skorpionowe“ poza miejskie mury, aby siać popłoch wśród rzymskich
żołnierzy [Mayor 2008].
Współczesne dane dotyczące globalnej biogeografii skorpionów
Rząd skorpionów jest taksonem wybitnie kosmopolitycznym; przedstawiciele tej
grupy występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Doskonałym
przykładem ilustrującym niezwykłą plastyczność ekologiczną skorpionów jest euro-
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pejski zasięg występowania gatunków z rodzaju Mesobuthus. Znane są doniesienia
mówiące o występowaniu jednego z gatunków, M. eupeus, na terenie rosyjskiego
obwodu orenburskiego (w pobliżu granicy europejsko-azjatyckiej, współrzędne
stanowiska: 51°13'N 57°75'E). Postulowanym czynnikiem ograniczającym występowanie M. eupeus na tym obszarze jest obecność określonego typu gleby [Gromov
2001]. Przedstawiciele kompleksu Mesobuthus eupeus (kompleksu, gdyż niejasny jest
dokładny status taksonomiczny poszczególnych podgatunków M. eupeus) występują
także w Afganistanie, Armenii, Azerbejdżanie, Chinach, Gruzji, Iraku, Iranie, Kazachstanie, Kirgistanie, Mongolii, Pakistanie, Syrii, Tadżykistanie, Turcji, Turkmenistanie oraz Uzbekistanie [Fet 2010]. Blisko spokrewniony z omawianym powyżej
gatunkiem M. gibbosus notowany był w Albanii, Bułgarii, Czarnogórze, Macedoni
oraz Grecji [Fet 2010]. Bez wątpienia stanowi to dowód na niezwykłą zdolność
adaptacyjną tych zwierząt. Szerokie rozpowszechnienie rzędu Scorpiones na obszarze całej kuli ziemskiej skłoniło badaczy do analizy ich rozprzestrzenienia oraz
próby znalezienia pewnych prawideł tym rządzących. Pierwsze prace, powstałe na
przełomie XIX oraz XX wieku, zawierały dość powierzchowną próbę odpowiedzi
na pytanie o nietypowe rozmieszczenie pewnych taksonów (w tym skorpionów).
Na niemożność sformułowania wewnętrznie spójnej koncepcji dotyczącej tego
zagadnienia miało wpływ kilka czynników: brak pełnej wiedzy na temat filogenezy
skorpionów, nieznajomość bądź nieuwzględnienie teorii Wegenera o wędrówce
kontynentów, systematyczne ignorowanie teorii mówiących o cyklicznych zmianach
klimatu (szczególnie dotyczących klimatów tropikalnych) oraz brak znajomości
strategii życiowej skorpionów. Jedną z pierwszych prac zoogeograficznych
uwzględniających wpływ dryfu kontynentalnego na globalne rozmieszczenie skorpionów było doniesienie B.H. Lamorala pochodzące z 1980 roku. Wysnuł on kilka
wniosków, takich jak stwierdzenie, że wszystkie występujące współcześnie skorpiony (opisywane czasami jako Neoscorpionina) pochodzą od zwierząt płucodysznych,
które wyodrębniły się w czasie istnienia Pangei II, a przodkowie dzisiejszej rodziny
Buthidae (ang. protobuthids) byli dominującą liczebnie grupą zwierząt przez cały czas
trwania tego superkontynentu. Według tego autora dzisiejsze zróżnicowanie
w obrębie tej rodziny jest skutkiem procesu wikariancji (specjacja pod wpływem
powstawania naturalnych barier geograficznych), zachodzącego w czasie rozpadu
Pangei na Laurazję oraz Gondwanę [Lamoral 1980]. Wskazuje on także na możliwość aktywnej migracji skorpionów z Laurazji do północnej części Gondwany
w czasie tego długotrwałego procesu, jednakże późniejsze badania nad współczesnymi gatunkami dowodzą ich niewielkiej mobilności [Lourenço 2014].
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Interesująca rozszerzona koncepcja została zaproponowana przez Lourenço.
Posiłkuje się on klasyfikacją czasoprzestrzenną jednego z ojców współczesnej zoogeografii, Udvardy’ego, który wyróżnił trzy poziomy pomocne w analizach biogeograficznych: skalę filogenetyczną (ang. phylogenetic scale, obejmującą zmiany globalne,
ograniczone jedynie czasem powstania organizmów, do których może być zastosowana), skalę regionalną (ang. millennial scale, dostosowaną do opisu zmian w czasach
plejstoceńskich i późniejszych) oraz skalę sekularną (ang. secular scale, obejmującą
wydarzenia, również antropogeniczne, na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat).
Używa on wymienionych skal do próby wyjaśnienia współczesnych empirycznych
obserwacji, takich jak np. polimorfizm południowoamerykańskich skorpionów
z rodzaju Tityus lub dysjunktywne rozmieszczenie skorpionów z rodziny Iuridae,
występujących zarówno w krainie neotropikalnej, jak i na Bliskim Wschodzie [Lourenço 2014]. Należy jednak zauważyć, że są to badania nieuwzględniające współczesnej filogenetyki molekularnej skorpionów (te znajdują się obecnie w początkowej
fazie), pozostające w dużej mierze przypuszczeniami.
Biogeografia skorpionów europejskich oraz ich znaczenie medyczne
W Europie występują dwa rodzaje skorpionów, których ukłucie uznawane jest za
potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego – Mesobuthus (dwa gatunki, w tym
jeden endemiczny na Cyprze) oraz Buthus (sześć gatunków) [Fet 2010]. Najpowszechniej występującym przedstawicielem rodzaju Mesobuthus jest M. gibbosus, natomiast najliczniejszym reprezentantem rodzaju Buthus jest B. occitanus. Zasięg geograficzny pierwszego z wymienionych gatunków opisano powyżej, natomiast B. occitanus spotykany jest w południowej części Francji, Hiszpanii oraz Portugalii [Fet
2010]. Biogeografia M. gibbosus, zarówno historyczna, jak i dynamiczna, wydaje się
być dość dobrze poznana. Uznaje się, że obecny zasięg tego gatunku jest wynikiem
wielu epizodów, z których największy wpływ miał tzw. kryzys messyński. Wówczas
to, przed ok. 5,96 mln lat, na skutek wyschnięcia basenu Morza Śródziemnego wyspy tego akwenu zostały połączone z kontynentem na okres ok. 100 tys. lat.
W świetle najnowszych badań uznaje się, że to właśnie tym szlakiem M. gibbosus
przywędrował na Półwysep Bałkański z terenów Azji Środkowej [Wiśniewski,
Olech 2015]. Nie jest znana dokładna liczebność populacji zamieszkujących te tereny, jednakże z danych obserwacyjnych wynika, że skorpiony te są spotykane o wiele
rzadziej, niż słabo jadowici przedstawiciele Euscorpius spp.. M. gibbosus preferuje
środowiska suche, odległe od siedzib ludzkich, podczas gdy przedstawiciele rodzaju
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Euscorpius są gatunkami synantropijnymi. Występuje on jednak na terenach uczęszczanych przez turystów, np. w okolicach Parku Narodowego Jeziora Szkoderskiego
(Czarnogóra) [Wiśniewski, Olech 2015]. W literaturze naukowej odnotowano kilka
przypadków ukłucia człowieka przez przedstawicieli tego gatunku, wszystkie doniesienia pochodzą z Czarnogóry [Pajovic i in. 2014]. Objawy kliniczne u pacjentów
wahały się od miejscowego bólu, przemijającego w ciągu kilku dni, do poważnych
zaburzeń ogólnoustrojowych, mających swoje następstwa nawet wiele miesięcy po
zdarzeniu. W 80% przypadków miejscem ukłucia były kończyny dolne. Zakrojone
na szeroką skalę (598 przypadków) badania statystyczne nad charakterystyką ukłuć
skorpionów M. eupeus w rejonie miasta Şanlıurfa (Turcja) wykazały największą liczbę
takich zdarzeń w miesiącach letnich (w kolejności: czerwiec, lipiec oraz sierpień)
[Ozkan, Kat 2005]. Brak badań potwierdzających tę samą zależność wśród Mesobuthus występujących na Bałkanach, warto jednak zauważyć, że właśnie te miesiące
są okresem wzmożonych podróży w różne rejony Półwyspu Bałkańskiego, co może
mieć niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo turystów. Gatunki z rodzaju Euscorpius
są o wiele bardziej rozpowszechnione – występują one na terenach Półwyspu Iberyjskiego, Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Półwyspu Bałkańskiego, Rumunii,
Ukrainy oraz Rosji [Fet, 2010]. Istnieją niepotwierdzone doniesienia o istnieniu
w przeszłości czeskiej populacji jednego z gatunków Euscorpius, jednak od dawna
nie odnotowano obecności jakichkolwiek skorpionów w tym kraju. Za ciekawostkę
można uznać istnienie dużej (ok. 10 000 tys. osobników), ustabilizowanej populacji
E. flavicaudis w angielskich dokach Sherness (hrabstwo Kent) [Benton 1992]. Początek populacji datuje się w przybliżeniu na czasy rządów króla Jerzego IV (18201830), gdy do tego właśnie portu przypływały statki z Włoch, dostarczające różnego rodzaju materiały budowlane. Pewna liczba osobników została prawdopodobnie
zawleczona razem z ładunkiem. Pierwszym (potwierdzonym) doniesieniem o występowaniu E. flavicaudis w tym miejscu jest opis okazu zdeponowanego w brytyjskim Muzeum Historii Naturalnej, opatrzony datą 1870 [Benton 1992]. Doniesienia
o ukłuciach przez skorpiony należące do rodzaju Euscorpius są szczątkowe – dostępne są zweryfikowane studia przypadków z terenu Włoch, jednakże opis symptomów pozwala sądzić, że znaczenie medyczne tego rodzaju jest znikome [Dutto
i in. 2010]. Grupą ryzyka narażoną na kontakt z Euscorpius spp. są głównie mieszkańcy miast i wsi, w których dominuje dawna zabudowa – wszelkie szczeliny, wydrążone cegły oraz naturalne załomy skalne są idealną kryjówką dla tych zwierząt
[Colombo 2006].
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Biogeografia skorpionów Bliskiego Wschodu oraz ich znaczenie
medyczne
Tereny Bliskiego Wschodu, w stosunku do Europy, są siedliskiem nieporównywalnie większej liczby gatunków omawianych zwierząt. Występuje tam szereg skorpionów dysponujących bardzo silnym jadem, takich jak np. Androctonus crassicauda
czy Leiurus quinquestriatus. Z racji powszechnej obecności tych pajęczaków, badania
nad nimi w krajach Bliskiego Wschodu są o wiele bardziej zaawansowane niż
w Europie.
W Turcji za najbardziej niebezpieczne gatunki uznawane są wcześniej wspomniany A. crassicauda oraz M. eupeus. Interesujący jest fakt, że mimo uznawania
A. crassicauda za gatunek o wiele groźniejszy, nie ma istotnej statystycznie różnicy
między efektami działania jadu obu gatunków. Poziom rocznej zapadalności wynosi
36 przypadków na 100 000 tys. mieszkańców, zaś śmiertelności 0,01 na 100 000 tys.
mieszkańców [Ozkan i in. 2008]. W południowej części Turcji wskaźnik zapadalności jest nieco wyższy niż w całym kraju – wynosi on 40 przypadków na 100 000 tys.
mieszkańców [Ozkan, Kat 2005, Ozkan i in. 2006]. Nie zanotowano jednak żadnych zgonów powiązanych bezpośrednio z następstwami ukłucia. Zaobserwowano
natomiast, że kobiety padają ofiarą skorpionów częściej niż mężczyźni, a 75% przypadków dotyczy osób w wieku powyżej 15 lat.
Badania prowadzone w Izraelu określiły skalę omawianego zjawiska na ok. 200
przypadków rocznie, przy czym jedynie 15-20% pacjentów wymagało leczenia ambulatoryjnego i późniejszej hospitalizacji [Bentur i in. 2003]. O wiele częstsze kontakty ze skorpionami mają żołnierze izraelskich sił zbrojnych – na 100 000 tys. żołnierzy przypada ok. 1400 zdarzeń rocznie [Haviv i in. 1997]. Ta grupa zawodowa
wydaje się być najbardziej narażona na kontakt z omawianą grupą pajęczaków.
Operowanie w trudnych warunkach, nierzadko pustynnych, przy jednoczesnej presji czasu, jest powodem znacznie większego narażenia na ukłucia żołnierzy, także
na innych terenach. Jest to relacja dwustronna; po I wojnie w Zatoce Perskiej obserwowano w Iraku oraz Kuwejcie przyrost liczebności skorpionów charakterystycznych dla regionów pustynnych. Było to spowodowane pozostawieniem okopów oraz porzucaniem sprzętu wojskowego, który stał się idealną kryjówką dla
pajęczaków [www.ScorpionFiles]. Częsty kontakt żołnierzy ze skorpionami powodował utrwalenie się wielu legend, np. tej o samobójstwie popełnianym rzekomo
przez skorpiona, kiedy ów zostanie otoczony płomieniami. W rzeczywistości charakterystyczna postawa przybierana w wysokiej temperaturze, tj. umieszczenie kolca
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jadowego blisko odwłoka (wygląda to tak, jakby skorpion sam się kłuł), wynika
z procesów biofizycznych zachodzących w ciele stawonoga – białka ulegają denaturacji przy jednoczesnym gwałtownym odwodnieniu całego organizmu, co sprawia,
że obserwator może myśleć, iż rzeczywiście ma do czynienia ze skorpionem popełniającym samobójstwo [Legros i in. 1998]. W celu uzyskania takiego efektu praktykowane było niekiedy łapanie skorpionów, a następnie polewanie i podpalanie benzyny wokół nich [dane własne, niepublikowane].
Na terenie Arabii Saudyjskiej za najwięcej przypadków ukłuć odpowiadają L. quinquestriatus, A. crassicauda oraz Parabuthus liosoma. Dostrzegalne jest zróżnicowanie
geograficzne w częstości występowania opisywanego zjawiska: w prowincjach Rijad
oraz Wschodniej notowano mniej niż 10 przypadków ukłuć na 100 000 tys. mieszkańców, natomiast w prowincjach Medyna i Al-Baha wskaźnik ten wynosi odpowiednio 370 oraz 480 przypadków na 100 000 tys. mieszkańców [Al-Sadoon, Jarrar 2003].
Dawniejsze publikacje określają poziom śmiertelności związany z ukłuciem przez
skorpiona na 4,8% w prowincji Medyna [El-Amin i in. 1994], w miarę upływu czasu
zaobserwowano jednak znaczący spadek liczby przypadków śmiertelnych, prawdopodobnie ze względu na upowszechnienie stosowania surowic przeciwjadowych oraz
poprawę warunków hospitalizacji pacjentów [Al-Sadoon, Jarrar 2003, Jahan i in.
2007]. Szczególnie wysoki wskaźnik zapadalności notowany jest na obszarach wiejskich Arabii Saudyjskiej – osiąga on często wartość powyżej 1000 przypadków ukłuć
na 100 000 tys. mieszkańców [Mahaba 1997]. Badania epidemiologiczne prowadzone
wśród żołnierzy amerykańskich stacjonujących w tym kraju podczas trwania operacji
Pustynna Tarcza (1990-1991) pozwoliły na oszacowanie wskaźnika zapadalności na
ok. 2400 przypadków ukłuć na 100 000 tys. żołnierzy [Groshong 1993].
Dane pochodzące z Iranu pozwalają na zaobserwowanie szeregu interesujących
faktów dotyczących skorpionów. Raporty ukłuć z lat 2001-2009 pozwalają na określenie częstości tych zdarzeń na ponad 42 500 przypadków rocznie, przy jednoczesnym wskaźniku śmiertelności 19,5 przypadków rocznie. Ocenia się jednak, że powyższe dane są zaniżone o ok. 10-20% w stosunku do rzeczywistej liczby przypadków. Około 80% wszystkich zanotowanych zdarzeń miało miejsce w prowincji
Chuzestan. W latach 2001-2006 obserwowano malejący trend częstości ukłuć przez
skorpiony, natomiast ich występowanie przestrzenne wzrosło w części centralnej
i południowej kraju, zmalało natomiast na północy. Gatunkami o największym
znaczeniu medycznym na tym terenie są A. crassicauda, H. lepturus (odpowiedzialny
za ok. 25% wszystkich przypadków w prowincji Chuzestan) oraz gatunki z rodzaju
Hottentotta [Dehghani, Fathi 2012].
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Analiza epidemiologiczna przeprowadzona w Katarze nie wskazuje poszczególnych gatunków skorpionów odpowiedzialnych za przypadki ukłuć, prezentuje natomiast inne dane, ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Badanie przeprowadzone w jednym z większych szpitali w kraju obejmowało 111 przypadków
ukłuć ludzi przez skorpiony w okresie trzech lat (2010-2013). Wynika z niego, że
o wiele częściej ofiarami skorpionów padają mężczyźni (72,9% przypadków), wiek
pacjentów wynosi średnio 38 lat, a jedynie 20% zdarzeń dotyczy ludności lokalnej.
Większość incydentów miała miejsce w miesiącach letnich. Leczenie pacjentów
miało zawsze charakter objawowy, 70,2% z nich otrzymało leki uśmierzające ból.
Nie zanotowano żadnego przypadku śmiertelnego [Alkahlout i in. 2015].
Z uwagi na niestabilną sytuację geopolityczną nie są dostępne dane epidemiologiczne dotyczące mieszkańców Pakistanu i Afganistanu. Przypadki ukłuć i ukąszeń
przez pajęczaki (skorpiony i pająki) żołnierzy stacjonujących w Iraku oraz Afganistanie oszacowano na ok. 490 przypadków na 100 000 tys. żołnierzy miesięcznie
[Shiau i in. 2007].
Podsumowanie i wnioski
Wymienione powyżej przykłady jasno wskazują na znaczne zróżnicowanie geograficzne skali omawianego problemu. Przyczyną jest fakt, że na terenie Bliskiego
Wschodu występuje o wiele więcej gatunków o znaczeniu medycznym niż w Europie.
Ponadto czynnikami limitującymi obszar występowania europejskich gatunków skorpionów dysponujących silnym jadem są temperatura, wilgotność oraz typ gleby. Zarówno przedstawiciele rodzaju Buthus, jak i Mesobuthus preferują siedliska ciepłe
i suche bądź bardzo suche. Naturalnym jest więc fakt, że nie są one szeroko rozpowszechnione na terenie kontynentu europejskiego. Mieszkańcy terenów wiejskich
położonych na pustynnych regionach Bliskiego Wschodu o wiele częściej narażeni są
na kontakt ze skorpionami. Warto zauważyć, że pomimo wszechobecności tych zwierząt wskaźnik śmiertelności wśród pacjentów pozostaje na bardzo niskim poziomie.
W przypadkach wymagających hospitalizacji istotny jest szerszy i łatwiejszy dostęp do
niezbędnych preparatów medycznych w krajach europejskich, jednakże należy zauważyć, że personel medyczny w niektórych krajach bliskowschodnich (np. w Iranie)
posiada bardzo duże doświadczenie w leczeniu tego typu przypadków, istnieją tam
również instytuty naukowe wyspecjalizowane w prowadzeniu badań nad jadami.
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby przypadków śmiertelnych kwestia ukłuć
ludzi przez skorpiony nie powinna być zaniedbywana. Badania w tej dziedzinie,
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zarówno metaanalizy epidemiologiczne, jak i opisy przypadków, prowadzą do lepszego zrozumienia istoty problemu, a także umożliwiają opracowywanie szybszych
i bardziej efektywnych metod leczenia pacjentów.

Fot. 1. Androctonus autralis
Źródło: fot. własna Oskar Wiśniewski.

Fot. 2. Leiurus quinquestriatus
Źródło: fot. własna Oskar Wiśniewski.
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Fot. 3. Euscorpius sp.
Źródło: fot. własna Oskar Wiśniewski.

Ryc. 1. Zasięg skorpionów. Ciemnym kolorem zaznaczono tereny, na których występuje
przynajmniej jeden gatunek
Fig. 1. Range of scorpions. Dark colors indicate areas, with at least one species
Źródło: [Chippaux, Goyffon 2008]; podkład mapy: Wikimedia Commons.

Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków …

97

Ryc. 2. Rozmieszczenie skorpionów o znaczeniu medycznym w Europie
i na Bliskim Wschodzie
Fig. 2. Distribution of scorpions of medical importance in Europe and in the Middle East
Źródło: [Chippaux, Goyffon 2008, Fet 2010]; podkład mapy: Wikimedia Commons.
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Summary
B I OG EOGRAP HY OF S CORP ION S W IT H SP EC IA L
C ON S I DERA T IO N S F OR SP ECI E S U SE D I N MED I CI N E
I N EUR OPE AN D I N T HE MI DDL E EA ST
The aim of this article is to present and underline the importance of biogeographical studies
of scorpions for public healt and healthcare system in general. These animals are responsible for 1,2 million of sting incidences annually, many of them result in severe sequelae,
some of them are lethal. Understanding of the relation between scorpions and environment,
both natural and anthropogenic is crucial to provide an effective epidemiological surveillance and therefore to improve the quality of treatment for patients.
Keywords: scorpions biogeography, scorpionism, Middle East
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S t r es z c ze n i e
W dobie swobodnej migracji ludności, także w obrębie różnych stref klimatycznych, znacznie wzrasta ryzyko zawleczenia chorób tropikalnych do krajów i na obszary, na których te
nie występują. W związku z tym zagrożeniem, szczególnie wśród osób podróżujących do
rejonów zagrożonych, konieczne jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad postępowania
w profilaktyce I-rzędowej. Obok szczepień ochronnych kluczową rolę stanowi tu edukacja
zdrowotna. Powinna ona obejmować przede wszystkim drogi szerzenia się wybranych chorób, a także umiejętność interpretowania podstawowych objawów. Konieczne jest też oddziaływanie w rejonach występowania chorób, nakierowane szczególnie na poprawę warunków sanitarnych, ale także na edukowanie społeczności lokalnych.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, profilaktyka, choroby tropikalne, edukacja zdrowotna

Wprowadzenie
W pierwszych 8 miesiącach 2013 roku międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł
o około 5% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Największy napływ
osób podróżujących został zaobserwowany w krajach Azji i Pacyfiku (+10 procent)
oraz w krajach Afryki (+7 procent) Na przestrzeni ostatnich lat także w Polsce obserwuje się znaczne zainteresowanie i nasilenie ruchu turystycznego oraz wyjazdów, również służbowych, do krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej. Światowa Organizacja
Turystyki Narodów Zjednoczonych szacuje, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat liczba
podróży międzynarodowych przekroczy 1,5 miliarda. Szczególnie interesującymi destynacjami będą kraje rozwijające się, w których podróżujący mają do czynienia z niskim
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poziomem sanitarnym, odmiennymi uwarunkowaniami kulturowymi jak również jest
narażeni na szereg niebezpiecznych chorób [http://www.unwto.org, 15.03.2012].
Taki stan rzeczy wymusza dokładne rozpoznanie zagrożeń zdrowia związanych
z chorobami tropikalnymi oraz wdrożenie stosownego postępowania w ich profilaktyce zarówno pierwszego, jak i drugiego i trzeciego poziomu.
Choroby zakaźne zawsze będą stanowić istotny problem zdrowotny społeczeństw, bez względu na postęp technologiczny i stopień zamożności, a ich obraz
kliniczny ulega i będzie ulegał stałej ewolucji. Dotyczy to również chorób tropikalnych. Termin choroby tropikalne jest dość pojemny, ponieważ określa choroby
zakaźne i pasożytnicze, nieobserwowane w innych strefach poza strefą tropikalną
lub subtropikalną (choć niekiedy mogą szerzyć się także w innych strefach klimatycznych), spotykane najczęściej na terenach położonych między zwrotnikami.
Występowanie tych chorób jest ściśle związane z charakterystycznymi warunkami
klimatycznymi, takimi jak: wysoka temperatura powietrza, wysoka wilgotność, możliwość mnożenia się i przeżycia wektorów np. komarów. Obecnie sytuacja epidemiologiczna dotycząca typowych chorób tropikalnych znacznie się komplikuje.
Globalne ocieplenie powoduje ryzyko zmiany zależności pomiędzy wektorem
a człowiekiem. Rozwijający się transport zwierząt z różnych obszarów doprowadza
nie tylko do zawleczenia nowych chorób zakaźnych, ale też nierzadko biologicznych wektorów tych chorób. Takie zjawisko można poprzeć przykładem tzw. choroby Zachodniego Nilu. Wirus ten rozprzestrzeniony przez zarażone ptaki przenoszony przez komary na ludzi, po raz pierwszy zidentyfikowany był w Ugandzie
w 1937 r. W ostatnich latach pojawił się także w USA i wielu krajach Europy [Gliński, Kostro 2002]. Innymi przykładami może być wystąpienie gorączki krwotocznej
Chikungunya w północnych Włoszech czy też gorączka krwotoczna Denga na terenie Turcji. Prawdopodobieństwo zawleczenia chorób tropikalnych na inne obszary
może być również wynikiem celowej działalności np. bioterroryzmu [Simon 2008].
Zawleczenie chorób tropikalnych jest także konsekwencją wzmożonego ruchu
turystycznego. Według danych CBOS, w roku 2013 niemal połowa (46%) dorosłych Polaków wypoczywała co najmniej raz przez minimum dwa dni poza miejscem swojego zamieszkania [Wyjazdy wypoczynkowe Polaków… 2014]. Według szacunków co najmniej 450 000 wyjazdów dotyczyło Afryki, w szczególności krajów
takich jak Egipt, Tunezja czy Kenia. Tymczasem wg. Światowej Organizacji Zdrowia jest to region zagrożony występowaniem tężca, błonicy, duru brzusznego, wirusowego zapalenia wątroby typu A i B, wścieklizny, a w przypadku Kenii dodatkowo
malarii, żółtej febry, zakażeń meningokokowych oraz cholery.
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Ponadto, według CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention), najczęściej
występującymi schorzeniami w trakcie miesięcznej podróży u turystów są: zakażenia
pokarmowe i biegunka podróżnych (20-60%). Chorobami, które rzadziej dotykają
turystów są WZW typu B, cholera, czy poliomyelitis. [CDC Health Information for
International Travel 2010]
Celem pracy jest ukazanie skali występowania wybranych chorób, w tym tropikalnych, wraz z ich zasięgiem, oraz omówienie podstawowych objawów i dróg szerzenia.
Wybrane choroby występujące w krajach sfer tropikalnych
Żółta gorączka
Żółta gorączka (żółta febra) jest groźną chorobą wirusową o ostrym przebiegu.
Zakażenie człowieka następuje w wyniku ukąszenia przez komara, przenoszącego
wirus. Okres wylęgania trwa od 3 do 6 dni, po tym czasie mogą pojawić się objawy
takie jak zaczerwienienie spojówek, dreszcze, gorączka, osłabienie, nudności, bóle
brzucha. Towarzyszą temu bóle kości, stawów, mięśni oraz często zażółcenie skóry
i błon śluzowych [http://www.pis.gov.pl, 18.03.2012]. Ciężkie powikłania żółtej
gorączki to uszkodzenie wątroby i nerek oraz krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ryc. 1. Występowanie żółtej febry w Afryce i Ameryce Południowej w roku 2011
Fig. 1. Yellow fever in Africa and South America in 2011
Źródło: WHO 2012.
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Ryzyko zarażenia żółtą febrą jest dziesięć razy mniejsze w Ameryce Południowej
niż w Afryce ze względu na przenoszenie przez komary wirusa na małpy na terenach
leśnych, izolowanych od skupisk ludzkich, a także dzięki wyższej wszczepialności
społeczeństw Ameryki Południowej. Wiele zależy od pory roku: w zachodniej części
Afryki najbardziej niebezpiecznym okresem jest późna pora deszczowa oraz wczesna
pora sucha (lipiec-październik), z kolei w Brazylii największe ryzyko występuje
w czasie pory deszczowej trwającej od stycznia do marca. Ryzyko zapadnięcia na
chorobę i w konsekwencji zgon niezaszczepionych podróżnych podczas pobytu dwutygodniowego wynosi odpowiednio: 1 : 2 000 i 1 : 10 000 w przypadku Afryki oraz
1 : 20 000 i 1 : 100 000 w przypadku Ameryki Południowej i Środkowej [CDC Health
Information for International Travel 2010].
Cholera
Cholera jest ostrą epidemiczną chorobą zakaźną wywoływaną przez przecinkowce cholery (łac. Vibro cholerae) wydzielające enterotoksynę. Jest szczególnie zakaźna, dotyka zarówno dorosłych jak również dzieci. Bakterie mogą przetrwać długi czas w wodzie skażonej odchodami ludzkimi. Nie jest znany inny rezerwuar zarazków poza człowiekiem, który wydala przecinkowce cholery z kałem, (zarówno
podczas choroby, jak i w czasie nosicielstwa),. Cholera szerzy się poprzez wypicie
wody lub spożycie pokarmów zanieczyszczonych bakteriami w wyniku bezpośredniego lub pośredniego skażenia kałem lub wymiocinami osób chorych, zakażonych
lub będących nosicielami. Rzadko szerzy się drogą kontaktu bezpośredniego człowiek – człowiek. Źródłem zakażenia mogą być również surowe i półsurowe ryby
a także owoce morza. Po okresie inkubacji, trwającym od kilkunastu godzin do
5 dni, pojawiają się następujące objawy: wymioty i wodnista biegunka bez bólów
brzucha i gorączki. W rezultacie utraty wody i zachwiania równowagi elektrolitowej
w organizmie w kolejnym etapie pojawiają się objawy odwodnienia m.in.: suchość
w jamie ustnej, skurcze mięśni, zaburzenia pracy serca i nerek, chrypka, utrata elastyczności skóry, zapadnięcie oczu, zaostrzenie rysów twarzy. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń orientacji, śpiączki i zgonu [CDC Health Information for
International Travel 2010].
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Ryc. 2. Obszary raportowania epidemii cholery w latach 2010-2011
Fig. 2. Areas of cholera epidemic in 2010-2011
Źródło: WHO 2012.

Dur brzuszny
Dur brzuszny jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez pałeczkę Salmonella
Typhi. Do zakażenia pałeczkami duru brzusznego dochodzi drogą pokarmową
przez spożycie zakażonej żywności lub wody, rzadziej w wyniku bezpośredniego
kontaktu z osobą chorą lub nosicielem. Wśród objawów duru brzusznego wymienia
się stopniowe narastanie gorączki, ból głowy, osłabienie oraz utratę apetytu. Niekiedy na ciele chorego może też pojawić się wysypka skórna. Często występują
objawy ze strony układu pokarmowego [http://www.pis.gov.pl, 18.03.2012]. Dur
brzuszny występuje na całym świecie. Ryzyko zarażenia się istnieje głównie w rejonach o niskim poziomie higieny w przygotowywaniu i podawaniu posiłków. Największe ryzyko dla podróżujących występuje w Południowej Azji (Indie, Nepal
i kraje ościenne) oraz w Afryce. Dodatkowo duże zagrożenie tą chorobą dotyczy
pozostałych krajów rozwijających się Azji oraz Ameryki Łacińskiej. W innych regionach podróżujący są z reguły zagrożeni durem brzusznym, kiedy mają do czynienia z niskimi standardami sanitarnymi związanymi z podawaniem posiłków,
serwowaniem napojów i kontrolą jakości wody pitnej [World Health Organization:
International travel and health 2010].
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Gorączka Denga
Denga jest to ostra wirusowa choroba zakaźna, wywoływana przez wirusy z rodzaju Flaviviridae. Wyróżniane są 4 typy tej choroby, a zakażenie jednym typem daje
bardzo słabą odporność przeciwko innym typom. Do zakażenia człowieka dochodzi wraz z ukąszeniem jednego z gatunków komara, przenoszącego wirusa. Źródłem zakażenia jest chory człowiek lub zwierzę. Po okresie inkubacji, który trwa 810 dni, pojawiają się początkowo łagodne objawy grypopodobne. Choroba może
również przebiegać w postaci ostrej, która rozpoczyna się gorączką powyżej 38oC.
Pojawia się również ból głowy, pozagałkowy ból oczu, bole mięśni, kości, stawów,
osłabienie, wysypka. Towarzyszącymi objawami są krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne, charakterystyczne dla gorączek krwotocznych. Do wystąpienia tej postaci
dochodzi zazwyczaj przy kolejnym zakażeniu wirusem. W kilku krajach Azji, gorączka krwotoczna Denga jest przyczyną zgonów głównie u dzieci. Jako choroba
przenoszona przez komary Denga nie powoduje zagrożenia dla osób zamieszkujących tereny, na których one nie bytują. Do obszarów endemicznego jej występowania należą: Oceania, Wyspy Karaibskie, Ameryka Południowa i Centralna, oraz
rzadziej Afryka [http://www.pis.gov.pl, 18.03.2012].

Ryc. 3. Obszary występowania choroby Denga w 2010 roku
Fig. 3. Areas of Denga occurrence in 2010
Źródło: WHO 2012.
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Wirusowe zapalenie wątroby typu A
WZW A jest chorobą wywoływaną przez wirus A zapalenia wątroby (HAV)
z rodziny Picornaviridae, który jest odporny na oddziaływanie czynników zewnętrznych, tj. temperatury czy też substancji chemicznych. Objawy mogą być niecharakterystyczne i przypominać grypę; zażółcenie powłok skórnych, pospolicie zwane
żółtaczką, nie zawsze występuje. Objawy te pojawiają się 2-7 tygodni od momentu
zakażenia i mogą trwać przez wiele tygodni. Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa
wywołującego WZW A, który przenoszony jest przede wszystkim drogą pokarmową lub przez bezpośredni kontakt z chorym. Osoby zakażone mogą zakażać innych
nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się pierwszych objawów i około tygodnia (czasem więcej) po ich ustąpieniu [http://www.pis.gov.pl, 18.03.2012].
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) to choroba wywoływana przez
wirus zapalenia wątroby typu B. Zakażenie może nastąpić przez naruszenie ciągłości tkanek, a także poprzez zabiegi medyczne i kosmetyczne wykonywane niesterylnym sprzętem, używanie tego samego sprzętu do wstrzykiwania narkotyków, drogą
kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, a także poprzez przetaczanie nieprzebadanej krwi i jej preparatów. Może nie dawać objawów, mieć ciężki przebieg,
a także przejść w postać przewlekłą, prowadzącą do marskości wątroby. Symptomy
WZW B mogą być mało charakterystyczne; należą do nich m.in. osłabienie, nudności, brak apetytu, bóle brzucha a także zażółcona skóra. Czas wylęgania wynosi od
60 do 90 dni.
Japońskie zapalenie mózgu
Choroba wirusowa atakująca konie, świnie, bydło, ptaki, a także człowieka, wywołana przez wirusa japońskiego zapalenia mózgu. Objawy choroby występują po
okresie inkubacji trwającym od 4 do 14 dni; są to m.in.: stan gorączkowy, dreszcze
i silne bóle głowy a także objawy oponowe, zwłaszcza u dorosłych. U dzieci choroba może występować w postaci bólu i problemów żołądkowo-jelitowych, na ogół
z towarzyszącymi konwulsjami. Pomimo tego, że japońskie zapalenie mózgu często
występuje w formie łagodnej, może przyjąć formę ciężkiego zapalenia mózgu
z problemami neurologicznymi, zaburzeniami motorycznymi ogólnymi lub lokalnymi, także w postaci niedowładu, porażenia jednostronnego czy paraliżu nerwu
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twarzowego. Aktualnie szacuje się, że liczba przypadków występowania wirusa na
świecie w skali roku wynosi od 45 000 do 50 000. Wśród tych przypadków 25 do
30% kończy się zgonem, a od 30 do 50% chorych powraca do zdrowia, ale z zachowaniem następstw neurologicznych choroby. Pozostałe przypadki kończą się
całkowitym powrotem do zdrowia [Bollino 2009].
Dżuma
Dżuma jest to wysoce zakaźna choroba człowieka i zwierząt wywołana przez
bakterie Yersinia pestis. Jest to choroba, która w przeszłości była przyczyną największej
w dziejach świata epidemii, dzisiaj zaś nie stanowi większego zagrożenia, choć niebezpieczeństwo jej wystąpienia nie wygasło ze względu na istnienie rezerwuaru tego
zarazka. Wśród zwierząt źródłem bakterii są gryzonie, przede wszystkim szczury.
Mimo że występuje u nich na terenach wiejskich oraz w małych miasteczkach obu
Ameryk, Afryki i Azji, ryzyko zakażenia dla turystów jest niewielkie. Zagrożenie
zwiększa się, kiedy dżuma zaczyna się szerzyć wśród szczurów w dużych miastach,
jednak w ostatnich latach duże epidemie wśród ludzi praktycznie nie występują.
Tężec
Tężec jest chorobą zakaźną, która występuje na całym świecie. Objawy tężca są
rezultatem działania neurotoksyny produkowanej przez bakterie Clostridium tetani,
której dominującym rezerwuarem są zwierzęta roślinożerne. Bakterie bytujące
w przewodzie pokarmowym tych zwierząt, nie powodują u nich choroby. Bakterie
w formie przetrwalników uwalnianie są z kałem do środowiska. Najwięcej przypadków tężca u ludzi ma miejsce z powodu skażenia rany glebą lub kurzem, zawierającymi spory. Po okresie inkubacji trwającym około 2 tygodni, na skutek działania
toksyn produkowanych przez bakterie, występują objawy niespecyficzne takie jak
gorączka czy osłabienie. Następnie nasilają się uogólnione skurcze mięśni, często
prowadząc do zgonu w wyniku uszkodzenia serca lub płuc. Choroba może mieć
przebieg lekki lub ciężki, charakteryzujący się wystąpieniem zaburzeń połykania,
duszności, bezdechem, obfitymi potami, sinicą czy zamroczeniem. Śmiertelność
w przypadku tężca oceniana jest na 30-50% i jest zależna od nasilenia i rodzajów
objawów klinicznych, czasu i rodzaju wdrożonej opieki medycznej a także od wieku
chorego. W skład terapii wchodzi m.in. umycie i dezynfekcja zanieczyszczonej rany,
interwencja chirurgiczna, podanie antybiotyków i specyficznych immunoglobulin,
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a także, w razie potrzeby, zastosowanie intensywnej terapii [http://www.pis.gov.pl,
18.03.2012].

Poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina)
Poliomyelitis to ciężka infekcja przewodu pokarmowego, a czasami także centralnego układu nerwowego, którą wywołuje wirus polio. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową. Proces chorobowy w większości przypadków jest
bezobjawowy. Przy procesie symptomatycznym niekiedy mogą wystąpić zakażenia
o łagodnym przebiegu (m.in.: porażenie rdzeniowe, mózgowe i opuszkowe). Sporadycznie występują ciężkie zachorowania z porażeniem wielu mięśni, w tym oddechowych, które kończą się śmiercią [World Health Organization: International travel and
health 2010]. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania są szczepienia przeciw poliomyelitis. W Polsce dzieci do 6 roku życia są obowiązkowo poddawane szczepieniom
przeciw tej chorobie [Program Szczepień Ochronnych na rok 2010]. Osoby dorosłe, zaszczepione w dzieciństwie, przed podróżą do miejsc zagrożonych występowaniem
poliomyelitis powinny otrzymać jednorazowo dawkę przypominającą szczepionki.
Lista krajów zagrożonych poliomyelitis jest publikowana oraz aktualizowana przez
Światową Organizację Zdrowia. Obecnie jest to ponad 20 krajów w Afryce i Azji.
Zakażenia meningokokowe
Zakażenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie Neisseria meningitidis.
Mogą występować pod postacią inwazyjnej choroby meningokokowej, przebiegającą głównie jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub jako zakażenie krwi.
Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub bezpośrednią, poprzez np. picie
z jednej butelki z chorym bądź nosicielem meningokoków. Objawy inwazyjnej choroby meningokokowej to m.in.: ból głowy, gwałtowna, napadowa gorączka, sztywność karku, częste wymioty oraz nudności. Niekiedy na ciele chorego pojawia się
różowa wysypka. Może wystąpić także gwałtowny przebieg choroby z objawami
uszkodzenia układu nerwowego, zaburzeniami krzepnięcia krwi, niewydolnością
wielu narządów i śmiercią. Neisseria meningitidis występują na całym świecie, 5% do
10% populacji może być jej nosicielami. Epidemie wybuchają szczególnie w dużych
skupiskach ludzi. Zachorowania przede wszystkim obserwowane są w krajach Sahelu, czyli pasma Afryki położonego na południe od Sahary, między Senegalem
a Etiopią, w okresie od listopada do czerwca, a więc w porze suchej [Bollino 2009].
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Największe ryzyko zarażenia się jest związane przede wszystkim z podróżami
w rejon subsaharyjski w porze suchej. Ryzyko podnoszą bliskie kontakty z ludnością miejscową a także przebywanie w dużych skupiskach ludzi [CDC Health Information for International Travel 2010].
Ameboza (pełzakowica)
Pełzakowica jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaka (Entamoeba histolytica). Zarazić można się tylko drogą pokarmową, w momencie, gdy do przewodu pokarmowego dostanie się cysta pełzaka. Trofozoity nie są inwazyjne, ponieważ giną w kwaśnym środowisku żołądka, stosunkowo szybko giną także w środowisku zewnętrznym. Cysty wydalane z kałem chorego przedostają się do wody, na
uprawy nawożone odchodami, przenoszone są przez muchy. Następnie poprzez
zaniedbania higieniczne dostają się do przewodu pokarmowego kolejnego żywiciela.
Czas inkubacji choroby wynosi na ogół ok. 4 dni, może jednak trwać nawet rok. Rozpoznaje się postacie pełzakowicy – jelitową i pozajelitową. W ubiegłych latach, pośród osób powracających do Polski z pełzakowicą nabywaną głównie w krajach
Środkowego i Dalekiego Wschodu przeważali marynarze, studenci zagraniczni i misjonarze, pracownicy lądowi przebywający na kontraktowych pobytach w tropiku,
a rzadziej turyści [CDC Health Information for International Travel 2010].
Leiszmanioza
Leiszmanioza jest chorobą powodowaną przez wewnątrzkomórkowe pasożyty
z rodzaju Leiszmania, występujące w niektórych rejonach Azji i Afryki a także na
terenach Ameryki Południowej i Środkowej. Choroba może występować pod
dwoma postaciami: leiszmaniozy skórnej oraz leiszmaniozy trzewnej. Objawami
leiszmaniozy skór i błon śluzowych mogą być rumieniowe zmiany plamiste na skórze, które ulegają owrzodzeniu. W przypadku leiszmaniozy trzewnej pasożyty przedostają się do narządów wewnętrznych, głównie śledziony, szpiku kostnego a także
węzłów chłonnych, jednak większość inwazji przebiega bezobjawowo. Zachorowanie obejmuje gorączkę, powiększenie śledziony, wątroby orasz węzłów chłonnych,
niedokrwistość, leukopenię i postępujące wyniszczenie organizmu. Rezerwuarem
zakażenia jest chory człowiek lub zwierzę (np. pies lub niektóre gatunki gryzoni).
Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ukłucia przez zainfekowane moskity.
W przypadku leiszmaniozy trzewnej istnieje też możliwość zakażenia w czasie kontaktów seksualnych, transfuzji krwi i podczas ciąży z matki na płód.
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Ryc. 4. Rozprzestrzenienie geograficzne leiszmaniozy skórnej w 2003 roku.
Obszary endemiczne dla leiszmaniozy skórnej
Fig. 4. Cutaneous leishmaniasis in 2003. Endemic cutaneous leishmaniasis
Źródło: WHO 2012.

Malaria
Malaria jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez pierwotniaki z rodzaju
Plasmodium. Człowiek zaraża się malarią poprzez ukąszenie samic komara należących do rodzaju Anopheles. Ciężki przebieg choroby i wysoka śmiertelność związane
są głównie z malarią tropikalną, wywołaną przez P. falciparum. Objawy choroby to
wysoka gorączka pojawiająca się na zmianę z wychłodzeniem organizmu, dreszczami. W przypadkach inwazji mieszanej, przebieg choroby może być niecharakterystyczny. Objawy kliniczne postępującej choroby to niedokrwistość, która jest
wynikiem rozpadu zarażonych erytrocytów, trombocytopenia, żółtaczka, skąpomocz ze wzrostem poziomu mocznika i kreatyniny, przechodzący u niektórych
osób w anurię, objawy rozwijającej się zapaści naczyniowej oraz, u części osób,
zaburzeń w układzie krzepnięcia krwi. Dane epidemiologiczne przedstawiają się
następująco: w 109 krajach i terytoriach żyje 3,3 mld ludzi w obszarach zagrożonych transmisją malarii. Zgony mające miejsce w 35 krajach (30 w Afryce Subsaharyjskiej i 5 w Azji) stanowią 98% światowych zgonów z powodu malarii. WHO
szacuje, że w 2008 roku malaria spowodowała 190-311 mln epizodów klinicznych
oraz 708,000 - 1,003,000 zgonów. 89% zgonów z powodu malarii na całym świecie
występuje w Afryce. Malaria jest 5 przyczyną śmierci z powodu chorób zakaźnych
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na świecie. Jest też drugą główną przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych
w Afryce, po AIDS [CDC Health Information for International Travel 2010].
Podsumowanie
Choroby tropikalne, z uwagi na znaczną migrację ludności, związaną także z turystyką, stanowią poważne zagrożenie. Również migracja ludności z powodów politycznych, czy ekonomicznych z krajów i obszarów wysokiego ryzyka wystąpienia
chorób tropikalnych stanowi obecnie jeden z głównych problemów zdrowia publicznego. Imigracja, w szczególności nielegalna jest dodatkowym zagrożeniem,
odbywa się bowiem w sposób niekontrolowany.
W reakcji na wymienione zagrożenia niezbędne są działania profilaktyczne w obszarach występowania chorób, realizowane przez instytucje międzynarodowe,
a wspierane przez władze krajowe i lokalne. Podstawowe działania profilaktyczne
powinny obejmować nie tylko poprawę warunków sanitarnych, ale także szeroko
zakrojone działania edukacyjne.
W przypadku krajów, które narażone są na zawleczenie chorób tropikalnych istnieją wypracowane procedury, mające na celu minimalizację ryzyka. Wydaje się więc,
iż to właśnie działania u źródeł problemu powinny mieć charakter priorytetowy.
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Summary
EPIDEMIOLOGY OF SELECTED DISEASES
O F DIFF ER ENT C LIMA TE ZON ES OF TR OPI C
In the age of free migration, also within different climate zones, the risk of tropical diseases
is significantly increasing. As a consequence of this risk, especially among people traveling
to endangered areas, it is necessary to promote knowledge of the prophylaxis. In addition
to vaccination, very important thing is health education. It should include the routes
of spreading of diseases, as well as the ability to interpret basic symptoms. It is also necessary to interact in areas of disease occurrence, specifically aimed at improving sanitary conditions but also on educating local communities.
Keywords: Infectious diseases, prophylaxis, tropical diseases, health education

WZAJEMNE POWIĄZANIA ŚLEPOTY I UBÓSTWA
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AFRYKI
Rafał KACZMARCZYK
Zakład Prawa Wyznaniowego, Instytut Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, rafal.p.kaczmarczyk@gmail.com
Kaczmarczyk R., 2014, Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 115-149.

S t r es z c ze n i e
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między ubóstwem i niskim
stopniem rozwoju danego obszaru a występowaniem określonych chorób narządu wzroku
i ich skutków w postaci ślepoty, w szczególności tej, której można było uniknąć, u chorych
z tego obszaru. Artykuł koncentruje się na sytuacji na kontynencie afrykańskim. Omówione
zostają etiologia i epidemiologia takich schorzeń jak jaglica, onchocerkoza, ślepota wieku
dziecięcego czy zaćma, ale także innych chorób, mogących dawać objawy oczne – gruźlica
i trąd. Obok tego zostają wskazane sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wokół
których ogniskują się wysiłki służby zdrowia, przez które należy głównie rozumieć międzynarodowe programy zwalczania określonych chorób i działalność organizacji pozarządowych. Prezentując kluczowe dane, artykuł wykazuje, iż występowanie niektórych chorób
i skutkowanie przez nie ślepoty są warunkowane przez istnienie ubóstwa na obszarze ich
występowania, a ubóstwo owo jest między innymi spowodowane skutkami występowania
tychże chorób i ich skutków.
Słowa kluczowe: Afryka, choroby oczu, ślepota możliwa do uniknięcia, ubóstwo, upośledzenie wzroku

Wprowadzenie
Warunki życia od zawsze wpływały na stan zdrowia ludzi, często sprzyjając zapadaniu na określone choroby czy zwiększając prawdopodobieństwo doznania
uszczerbku na zdrowiu. Tak samo rozmaite schorzenia nie pozwalają jednostkom
na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a często powodują wykluczenie społeczne chorego. Występowanie tego typu zjawisk na szeroką skalę może stanowić
bardzo poważny problem społeczny. Jednym z nich jest występowanie ślepoty jako
częstego powikłania popularnych w określonych regionach chorób oczu.
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Ślepota i poważne upośledzenie wzroku są istotnym problemem społecznym,
szczególnie w państwach, które nie są z powodów ekonomicznych w stanie sfinansować opieki okulistycznej nad chorymi i wsparcia osób niewidomych i słabo widzących w poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Kraje rozwijające się,
a w szczególności kraje afrykańskie, nie mogą udźwignąć takiego ciężaru. Tak też
rysuje się pewna, widoczna korelacja między problemem ślepoty a biedą. Uprawnione
jest postawienie tezy, iż ubóstwo sprzyja zapadaniu na choroby, prowadzące do utraty
wzroku i podnosi ryzyko wystąpienia tego skutku, a to z kolei upośledza gospodarkę
na obszarze występowania, wyżej wskazanych chorób. Niekiedy bowiem bieda i wynikające z niej warunki bytowania powodują zwiększeniem ryzyka zachorowań na
choroby, powodujące ślepotę, choćby przez brak dostępu do edukacji zdrowotnej czy
ekspozycję na czynniki ryzyka. Bezpośrednim następstwem ubóstwa i niskiego rozwoju danego obszaru jest brak zorganizowanego i zintensyfikowanego przeciwdziałania, wyżej wymienionym, chorobom oraz brak odpowiedniej opieki okulistycznej,
które powodują, że choroby te skutkują ślepotą lub ciężkim upośledzeniem widzenia
nawet, gdy można byłoby tego uniknąć. Natomiast chorzy nie mogą często liczyć na
fachową pomoc, nie mówiąc już o fakcie wykluczenia, a w zasadzie nieprzydatności
społecznej w takich warunkach. Ludzie ci, stanowiąc niewykorzystany potencjał hamują rozwój gospodarczy swojego regionu.
Afryka jest obszarem, na którym państwom z uwagi na ich kondycję gospodarczą
bardzo trudno sprostać wyzwaniom, związanym ze stworzeniem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Są to też tereny, na których występuje silnie zjawisko ubóstwa
w obrębie znacznych grup ludności. Toteż Afryka jest terenem, który najlepiej może
zegzemplifikować wzajemne powiązania między występowaniem ślepoty i ubóstwa.
W drodze do tego celu zaprezentowane zostają najistotniejsze dane, dotyczące występowania określonych chorób i ich udziału w powodowaniu ślepoty. Ponadto opisane
zostają etiologia i epidemiologia tych chorób, co pozwoli na wskazanie wpływu ubóstwa na zwiększenie wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia skutków. W dalszej części artykułu omówione zostają metody walki z tymi chorobami oczu i przeciwdziałania ich skutkom, przedsiębrane z uwagi na słabość państwowych służb zdrowia na
poziomie międzynarodowym lub organizacji pozarządowych.
Przyczyny ślepoty na świecie i w Afryce
Na wstępie należy dokonać przeglądu najważniejszych przyczyn ślepoty według
danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Organizacja ta przygotowała kom-
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pleksowy raport w roku 2002. Otóż na ów rok pomimo rozwoju techniki nadal
globalnie wiodącą przyczyną utraty i wad wzroku pozostaje zaćma – 47,9%. Kolejnymi przyczynami problemów okulistycznych są: jaskra – 12,3%, AMD1 – 8,7%,
uszkodzenia rogówki – 5,1%, retinopatia cukrzycowa – 4,8%, ślepota wieku dziecięcego – 3,9%, jaglica – 3,6%, onchocerkoza – 0,8%. Przyczynami uszkodzenia
wzroku, którego można uniknąć w najbiedniejszych państwach, szczególnie subsaharyjskich są wszystkie powyższe choroby poza AMD i retinopatią cukrzycową,
a co do ich procentowego udziału w wywoływaniu ślepoty i silnego niedowidzenia,
to wygląda on następująco: zaćma – 50%, jaskra – 15%, uszkodzenia rogówki –
10%, jaglica – 6,8%, ślepota wieku dziecięcego – 5,3%, onchocerkoza – 4%. Pośród
regionów WHO pod względem odsetka ślepoty, której można było uniknąć Afryka
zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 16,6% [Resnikoff et al. 2004, 844-852]. Oznacza
to, że w tylu przypadkach skutek w postaci utraty wzroku nie nastąpiłby, gdyby
przedsięwzięto odpowiednie kroki.
Szczegółowe dane dla podregionów Afryki nie odbiegają zbytnio od powyższych statystyk, choć w porównaniu z danymi dla całego globu brak w nich danych
o niektórych chorobach. Dane te prezentują się następująco. W podregionie WHO
Afr-D2 zaćma stanowi przyczynę 50% przypadków utraty wzroku, jaskra – 15%,
uszkodzenia rogówki – 8%, jaglica – 6,2%, onchocerkoza – 6%, ślepota wieku dziecięcego – 5,2%. Inne przyczyny stanowią 9,6% [Resnikoff et al. 2004, 848]. W podregionie Afr-E3 dane dla powyższych schorzeń wynoszą odpowiednio: 55%, 15%,
12%, 7,4%, 2%, 5,5%, 3,1% [Resnikoff et al. 2004, 848]. W obu statystykach brak
danych o AMD i retinopatii cukrzycowej. Ogółem w regionie WHO Afryka w 2002
roku na populację, liczącą 672,238 mln, zaburzenia widzenia miało 26,778 mln osób
(3,98% populacji), z czego wzrok straciło 6,782 mln (ok. 1,01% populacji), a znaczne niedowidzenie stwierdzono u 19,996 mln osób (ok. 2,97% populacji) [Resnikoff
et al. 2004, 849].

1
2

3

AMD – zwyrodnienie plamki żółtej (ang. age-related macular degeneration).
Podregion WHO Afr-D obejmuje Benin, Kamerun, Republikę Zielonego Przylądka, Gwineę Równikowej, Gambię, Ghanę, Mali, Mauretanię, Niger, Nigerię, Sierra Leone, Sudan (jeszcze przed wyodrębnieniem się Sudanu Południowego) i Togo.
Podregion WHO Afr-E obejmuje Republikę Środkowoafrykańską, Etiopię, Kongo, Kenię, Tanzanię
i RPA.
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zaćma / cataract
jaskra / glaucoma
AMD
uszkodzenia rogówki / corneal damage
retinopatia cukrzycowa / diabetic retinopathy
ślepota wieku dziecięcego / childhood blindness
jaglica / trachoma
onchocerkoza / onchocerciasis
inne / other

Ryc. 1. Przyczyny utraty i upośledzenia wzroku na świecie na rok 2002
Fig. 1. Causes of blindness and visual impairment in the world in 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 848.

zaćma / cataract
jaskra / glaucoma
uszkodzenia rogówki / corneal damage
jaglica / trachoma
ślepota wieku dziecięcego / childhood
blindness
onchocerkoza / onchocerciasis
inne / other

Ryc. 2. Przyczyny utraty i upośledzenia wzroku, których można było uniknąć,
na świecie na 2002 rok
Fig. 2. Causes of avoidable blindness and visual impairment in the world in 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 848.
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zaćma / cataract
jaskra / glaucoma
uszkodzenia rogówki / corneal damage
jaglica / trachoma
onchocerkoza / onchocerciasis
ślepota wieku dziecięcego / childhood
blindness
inne / other

Ryc. 3. Przyczyny ślepoty w podregionie WHO Afr-D na rok 2002
Fig. 3. Causes of blindness in WHO subregion Afr-D in 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 848.
zaćma / cataract
jaskra / glaucoma
uszkodzenia rogówki / corneal damage
jaglica / trachoma
ślepota wieku dziecięcego / childhood
blindness
onchocerkoza / onchocerciasis
inne / other

Ryc. 4. Przyczyny ślepoty w podregionie WHO Afr-E na rok 2002
Fig. 4. Causes of blindness in WHO subregion Afr-E in 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 848.

Z danych, prezentowanych przez WHO wynika zatem wyraźnie, że Afryka ma
proporcjonalnie największy odsetek niewidomych i niedowidzących spośród
wszystkich regionów WHO. Przy czym należy także zauważyć, że zarówno w 2002
roku, jak i obecnie Afryka jest najuboższym kontynentem.
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Region WHO
Wpr

2,43%

Sear

2,83%

Eur

1,77%

Emr

3,28%

Amr

1,82%

Afr

3,98%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

osoby z zaburzeniami widzenia / visually impaired

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

osoby niewidome / blind

Ryc. 5. Odsetek ludzi z upośledzeniem widzenia i niewidomych w populacji według regionów WHO na rok 2002
Fig. 5. Percentage of visually impaired and blind in population by WHO regions in 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 849.

Warto zauważyć, że w skład regionu WHO Eastern Mediteranian Region wchodzą, obok Arabii Saudyjskiej, Omanu i Libanu, dwa państwa afrykańskie: Maroko
i Tunezja. Porównując dane, dotyczące poszczególnych przyczyn utraty wzroku dla
Afryki i innych regionów WHO, zaobserwować można, że onchocerkoza występuje
jako przyczyna utraty wzroku prawie wyłącznie w Afryce, co jest uwarunkowane
geograficznie, ale także, że na obszarze Afryki występuje największy odsetek utraty
wzroku na skutek jaglicy oraz bardzo wysoki (niemal dwukrotnie większy niż w rozwiniętych krajach europejskich i północnoamerykańskich) odsetek utrat wzroku
w wyniku zaćmy [Resnikoff et al. 2004, 848]. Według danych WHO na rok 2010
nastąpił globalny i regionalny spadek liczby osób z upośledzeniem widzenia. Trzema
głównymi przyczynami utraty wzroku pozostają zaćma, jaskra i AMD. Jednak trudno
o porównanie powyższych danych ze sobą, gdyż szacunki z roku 2010. zostały wykonane przy użyciu innych metod [http://www.who.int/blindness/en/, 2011].
Wracając do danych z 2002 roku, na niniejszym wykresie zostało ukazane występowanie ślepoty według grup wiekowych dla podregionów Afryki oraz dla podregionu Emr-D, czyli tak naprawdę dla Maroka. Dla porównania dodano wybrane
przykłady regionów wysokorozwiniętych, a także ludnych podregionów azjatyckich4.

4

Eur – European Region, Sear – South-East Asia Region, Wpr – Western Pacific Region.
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Afr-E
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9%
9%
7%

0,2%
0,08%
0,5%
0,1%
0,03%

Eur-B2

0,15%
0,051%

Sear-D

0,2%
0,08%

Wpr-B2

0,15%
0,083%

1,3%
3,4%
5,6%

x < 15

15  x < 50

x ≥ 50

Ryc. 6. Odsetek ludności niewidomej w podregionach WHO według grupy wiekowej w 2002
Fig. 6. Blind in WHO subregions by age group in the year 2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Resnikoff et al., 2004, Global data on visual impairment in the
year 2002, “Bulletin of the World Health Organization”, 82 (11), 846.

Jedynie w grupie wiekowej 15-49 wyniki dla Afryki są porównywalne z resztą
świata. Oczywiście w liczbach bezwzględnych więcej będzie niewidomych w Azji,
jednak ich procentowy udział w społeczeństwie, w dwóch najtrudniej radzących
sobie grupach tj. grupie poniżej 15 i od 50 roku życia jest znacznie większy w Afryce niż choćby w Azji, a co dopiero w Europie [Resnikoff et al. 2004, 846].
Podsumowując nieco wszystkie powyższe statystyki, można stwierdzić, że na
najuboższym obszarze – w Afryce występuje największy odsetek ludzi o upośledzonym widzeniu i niewidomych. W Afryce występuje także nieco inna struktura procentowego udziału poszczególnych schorzeń w wywoływaniu ślepoty. Onchocerkoza,
choć występuje praktycznie, wyłącznie na kontynencie afrykańskim, stanowi przyczynę aż 0,8% wszystkich przypadków utraty wzroku na świecie. To świadczy o liczbie
przypadków i o tym, jak duży problem stanowi ta choroba. Występowanie jaglicy
także jest wyższe od średniej światowej. Odsetek przypadków, w których zaćma jest
przyczyną utraty wzroku, nie odbiega zbytnio od średniego światowego wyniku, ale
Afryka przewyższa pod tym względem najbardziej rozwinięte regiony mniej więcej
dwukrotnie. Nieujęcie AMD i retinopatii cukrzycowej w statystykach WHO dla Afryki wynika z tego, że ta ostatnia jest powikłaniem cukrzycy, która jest raczej proble-
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mem obszarów rozwiniętych, a do zdiagnozowania tej pierwszej potrzebny jest wysoko specjalistyczny sprzęt, na który nie stać biednych ośrodków. W kontekście trudności, związanych z niewystarczającymi nakładami finansowymi, warto nadmienić, że 75%
utrat wzroku można uniknąć. Biednych państw jednak nie stać na zapobieganie skutkom chorób oczu i zwalczanie samych chorób. Skutkuje to tym, że 90% niewidomych
zamieszkuje kraje rozwijające się [http://optometria.amp.edu.pl/vision2020.htm, 2011].
Zaćma
Zaćma, zwana też kataraktą (ang. cataract), jest chorobą, polegającą na zmętnieniu
soczewki, zakłócającym prawidłowy bieg promieni świetlnych w gałce ocznej, a w zaawansowanych przypadkach prowadzącym do całkowitej utraty wzroku. Główną część
zachorowań stanowią przypadki związane ze starzeniem się, ale istnieje też możliwość
zapadnięcia na zaćmę na skutek zapalenia, urazu, jako powikłanie cukrzycy, galaktozemii, tężyczki i jako skutek uboczny terapii steroidowej. Istnieje też zaćma wrodzona,
istniejąca od urodzenia. Występuje ona zazwyczaj, gdy matka w trakcie ciąży przechodziła jedną z chorób z tzw. grupy TORCH (akronim początkowych liter nazw chorób), czyli toksoplazmozę, różyczkę, zarażenie cytomegalowirusem lub wirusem
opryszczki. Objawia się utratą ostrości widzenia i zaburzeniem oceny odległości oraz
stopniowym zamgleniem widzenia aż do całkowitej utraty wzroku, a u dzieci także
zezem i oczopląsem. Nieleczonej katarakcie towarzyszą inne choroby oczu. Są to np.
keratopatia, małoocze, retinopatia różyczkowa, zapalenie naczyniówkowo-siatkówkowe
czy ślepota wrodzona Webera. Przejrzała zaćma, kiedy soczewka ulega upłynnieniu,
powoduje, że upłynnione masy soczewki mogą wywołać zapalenie ciałka rzęskowego,
tęczówki lub zapalenie wszystkich tkanek wewnątrz oka, które może prowadzić do
nieodwracalnej utraty wzroku [Kański 2006, 188, Lee, Higginbotham 1999, 306-316].
Czynnikami ryzyka wystąpienia zaćmy, związanej ze starzeniem się, jest cukrzyca,
długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe oraz używanie wyrobów
tytoniowych i alkoholu. Leczenie zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki
i zastąpieniu jej nową. Jest ono stosunkowo łatwe i tanie, ale na ubogich obszarach
problem może stanowić niedostateczna jakość opieki okulistycznej, zbyt mała liczba
wykonywanych zabiegów, brak informacji lub problemy transportowe. Z tego właśnie
powodu katarakta stanowi przyczynę ponad połowy przypadków ślepoty na terenach
biedy w Afryce i Azji [http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index1.html,
2011, http://www.who.int/healthtopics/cataract/en., 2011].
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Jaglica
Jaglica (ang. trachoma) jest nazywana także egipskim zapaleniem spojówek oraz
przewlekłym pęcherzykowym zapaleniem rogówki. Jaglicę powoduje, żyjąca wewnątrz komórek żywiciela, mała Gram-ujemna bakteria – Chlamydia trachomatis. Za
wywołanie choroby odpowiadają jej serotypy A, B, B1 i C5 [Młynarczyk, Majewski
2007, 11-27]. We wczesnym stadium6 choroba objawia się jak przewlekłe zapalenie spojówek. Choć w jego przebiegu pojawiają się takie objawy jak opuchnięte
powieki czy występowanie obfitej wydzieliny [Choroby spojówek 1969, 885], to jest to
przede wszystkim zapalenie o charakterze grudkowo-brodawkowym. Na powierzchni spojówki pojawiają się jagły – rodzaj charakterystycznych gródek. Następujący po pewnym czasie, ich rozpad skutkuje bliznowaceniem spojówki. To z kolei
może powodować nieprawidłowy wzrost rzęs (trichiasis), a w następnej kolejności
podwijanie się powieki (entropion). Rozprzestrzenienie się procesu zapalnego na
rogówkę skutkuje zapaleniem jej górnej części i pojawieniem się nacieku zapalnego
w przednim miąższu rogówki. Tworzy się łuszczka. W ostatnim stadium choroby
dochodzi do przymglenia, a następnie owrzodzenia rogówki, co ostatecznie uniemożliwia widzenie [Kański, Kubicka-Trząska 2004, 48].
Jaglica łatwo się rozprzestrzenia. Czynnikami sprzyjającymi są brak dostępu do
bieżącej wody, duże zatłoczenie habitatu czy złe warunki sanitarne [Kański, Kubicka-Trząska 2004, 48]. Jaglica występowała niegdyś także w państwach uprzemysłowionych. Przykładowo w okresie międzywojennym jaglica była istotnym problemem w Łodzi. Brak powszechnej znajomości mechanizmu rozprzestrzeniania się
jaglicy, przeludnienie, utrudniony dostęp do wody i jej niska jakość sprzyjały wysokiej liczbie zachorowań [Berner 2005, 173-181]. Jednak wskutek poprawy sytuacji
higieniczno-sanitarnej w krajach wysoko rozwiniętych udało się wyeliminować jaglicę z obszaru tych państw. Natomiast nadal choroba ta występuje w Afryce, Azji
Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, w Ameryce Środkowej, na Bliskim
5

6

Interesujące, że okołoporodowe zakażenia Chlamydia trachomatis także prowadzi do zapalenia spojówek u niemowląt (ophthalmia neonatorum) [Nitsch-Osuch 2007, Zakażenia…, 28-31]. Z kolei Chlamydia
pneumoniae jest podejrzewana o związek z zapadaniem na inną chorobę narządu wzroku – AMD
[Klein 2005, 35-44].
Światowa Organizacja Zdrowia dzieli stadia jaglicy na follicular trachomatous inflamination (TF) – jaglica
grudkowa, kiedy na tarczce górnej powieki znajduje się co najmniej 5 jagłów; intense trachomatous
inflamination (TI) – jaglica rozlana, kiedy rozlany odczyn zapalny tarczki górnej spojówki zamyka
światło ponad połowy głębokich naczyń tarczkowych; trachomatous sparring (TS) – jaglicze zbliznowacenie spojówki tarczkowej; trachomatous trichiasis (TT) – jagliczy nieprawidłowy wzrost rzęs; corneal
opacity (CO) – jaglicze zmętnienie rogówki [Khandekar 2007, 1-2].
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Wschodzie i Ameryce Północnej (wśród ludów indiańskich). Dzieje się tak, ponieważ mieszkańcy krajów rozwijających się wskutek warunków, w jakich przyszło im
bytować, nie przestrzegają podstawowych zasad higieny, żyjąc w złych warunkach
często bez odpowiedniej infrastruktury, a w szczególności infrastruktury sanitarnej
[Kański, Kubicka-Trząska 2004, 48]. Choroba rozprzestrzenia się łatwo poprzez
kontakt z zakażoną wydzieliną spojówek chorego, a także poprzez wszystko,
z czym ta ostatnia miała kontakt, jak na przykład odzież, pościel, ręce, różnego typu
przybory higieniczne czy zwykła woda. Niemniej, to mucha pospolita jest głównym
wektorem jaglicy [Kański, Kubicka-Trząska 2004, 48].
Corocznie z powodu jaglicy 6 mln osób, spośród 40-50 mln chorujących, traci
wzrok. [Mabey, Salomon, Foster 2003, 223-229]. Choroba ta jest najistotniejszą
z przyczyn utraty wzroku ze zbioru tych, które można by całkowicie wyeliminować
jako przyczynę ślepoty, gdyby wdrożyć odpowiednie działania prewencyjne I lecznicze [Guze 1981, 208-225]. Tymczasem na obszarze endemicznego występowania
jaglicy, diagnozuje się ją dopiero na podstawie objawów klinicznych. Leczenie polega na wygniataniu jagieł. Ponadto choremu podaje się azytromycynę i miejscowo
maść z tetracyklinami. Bardzo istotnym elementem, zapbiegającym także dalszemu
rozprzestrzenianiu się choroby, jest ścisłe przestrzeganie higieny osobistej. W zaawansowanych stadiach choroby (TT i CO) konieczne jest dodatkowo leczenie operacyjne [Kański, Kubicka-Trząska 2004, 48, Nitsch-Osuch 2007, Jaglica, 32-33].
Onchocerkoza
Onchocerkoza (ang. onchocerciasis), nazywana także ślepotą rzeczną (ang. river blindness), jest jedną z filarioz, wywoływaną przez nicienie Onchocerca volvulus, których człowiek jest jedynym rezerwuarem i ostatecznym żywicielem. Wektorem choroby są
natomiast meszki z rodzaju Simulium [Onchocerciasis and its control 1995, 3-6]. Choroba
występuje w pobliżu rzek o wartkim nurcie, zbiorników wodnych, kanałów nawadniających i podobnych miejscach, które związane są z cyklem życiowym meszek [Onchocerciasis and its control 1995, 30-31]. Larwy nicienia – mikrofilarie mogą znajdować się
zarówno żywe, jak i martwe w gałce ocznej, wywołując: punktowe zapalenie rogówki
(z puszystymi przymgleniami powierzchniowych warstw istoty właściwej rogówki),
twardniejące zapalenie rogówki (z postępującym przymgleniem istoty właściwej rogówki i tworzeniem się łuszczki), zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej,
skutkującego deformacją źrenicy (gruszkowaty kształt), jaskrą i zaćmą wikłającą, zapalenie naczyniówki i siatkówki oka (chorioretinistis), prowadzące do zaniku i tworzenia się
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skupisk barwnika na poziomie nabłonka barwnikowego siatkówki lub zaniku rozległych obszarów naczyniowo-siatkówkowych oraz zaniku tarczy nerwu wzrokowego
[Kański, Kubicka-Trząska 2004, 100-101, Onchocerciasis and its control 1995, 17-19].
Ślepotę wywołuje głównie twardniejące zapalenie rogówki, ale także problemy, związane z zanikaniem tarczy nerwu wzrokowego, a w niektórych obszarach lasów deszczowych jest wynikiem choroby dna oka [Onchocerciasis and its control 1995, 19].
Diagnostyka polega na wykryciu wyczuwalnych podskórnych guzków z dorosłymi formami nicienia oraz znalezienie mikrofilarii w skrawkach skóry i w płynie
przedniokomorowym oka. Natomiast w leczeniu zapaleniu naczyniówkowosiatkówkowym stosuje się iwermektynę, a w zapaleniu przedniego odcinka błony
naczyniowej – miejscowo steroidy [Kański, Kubicka-Trząska 2004, 101].
Zasięg występowania ślepoty rzecznej obejmuje państwa afrykańskie, państwa
Półwyspu Arabskiego (Jemen i Arabię Saudyjską) i państwa części Ameryki Łacińskiej. Jednak to właśnie na obszarze afrykańskiego pasa tropikalnego (ang. tropical
belt of Africa) ma miejsce ponad 99% przypadków [Onchocerciasis and its control 1995,
30-31]. Na zachorowania są szczególnie narażeni ludzie mieszkający w bezpośredniej bliskości brzegu oraz ludzie, którzy muszą znajdować się w ich pobliżu ze
względu na wykonywaną pracę np. rybacy i hodowcy. Znaczenie ma tu też gęstość
zaludnienia. Z kolei zwiększeniu liczby zachorowań nie sprzyja nagromadzenie
bydła przy brzegach, gdyż to na nim koncentruje się wówczas aktywność meszek
[Onchocerciasis and its control 1995, 38]. Co ciekawe wielokrotne zakażenie odzwierzęcą
Onchocerca L3 powoduje wzrost odporności na Onchocerca volvulus [Onchocerciasis and its
control 1995, 38]. Skutki społeczne utraty wzroku jako skutek onchocerkozy są
znaczne, szczególnie wtedy, gdy chory był jedynym żywicielem rodziny. W niektórych wioskach afrykańskich odsetek ludzi z ciężkim upośledzeniem widzenia wskutek ślepoty rzecznej sięga 15%, a nawet 40%. To prowadzi do niesamodzielności
wielu rodzin i ucieczki zdrowych, młodych ludzi w obawie przed zachorowaniem,
a w rezultacie do wyludniania się osady [Onchocerciasis and its control 1995, 40]. Społeczna świadomość ślepoty rzecznej jest niedostateczna i fragmentaryczna. Koncentruje się głównie na objawach skórnych. Do rzadkości należą takie przesądy, jak
pojawiający się w Nigerii wstręt do chorych z powodu przekonania o tym, że objawy skórne są skutkiem brudu [Onchocerciasis and its control 1995, 40].
Co ciekawe w niektórych państwach wschodniej Afryki takich, jak Uganda, Burundi, Malawi czy Tanzanii nie uważa się ślepoty rzecznej za znaczącą przyczynę
utraty wzroku [Onchocerciasis and its control 1995, 29]. Statystyki dla wybranych państw
afrykańskich, dotyczące zachorowań i odsetka wywoływanej przez chorobę ślepoty,
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w oparciu o dane z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku
są zaprezentowane na poniższym wykresie [Onchocerciasis and its control 1995, 28].
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Ryc. 7. Chorzy i niewidomi z powodu onchocerkozy w wybranych państwach
Fig. 7. Ill and blind because of onchocerciasis in selected countries
Źródło: opracowanie własne na podstawie Onchocerciasis and its control, 1995, Report of a WHO Export
Committee on Onchocerciasis Control, 28-29.

Ślepota wieku dziecięcego
Ślepota wieku dziecięcego (ang. childhood blindness) jest w zasadzie zbiorem różnorakich przyczyn ślepoty, związanych z wiekiem dziecięcym, który jest wyznaczany przez UNICEF na wiek poniżej 16 roku życia, a także z okresem ciąży i porodem. Przyczyny te prowadzą do silnego upośledzenia widzenia lub całkowitej ślepoty. Należą do nich między innymi: powikłania w przebiegu odry, powikłania
w przebiegu zapalenia opon mózgowych, zespół różyczki wrodzonej, kiła, ophthalmia neonatorum i bliznowacenie rogówki [Gilbert, Foster 2001, 227-232].
W niniejszym wykresie ukazano różnice w umiejscowieniu przyczyn ślepoty
w wieku dziecięcym między średnim światowym a subsaharyjskim regionem Banku
Światowego. Częściej niż wynikałoby to ze średniej, przyczyna jest w błonie naczyniowej i jaskrze, ale aż dwukrotnie częściej niż w uśrednionym wyniku światowym
znajduje się w rogówce.
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Ryc. 8. Udział miejsca wystąpienia zaburzeń w powodowaniu ślepoty i silnego upośledzenia
wzroku według wybranych regionów Banku Świtowego
Fig. 8. Share of the site of abnormality in causes of blindness and severe visual impairment
by chosen World Bank Regions
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gilbert C., Foster A., 2001, Childhood blindness and VISION
2020, “Bulletin of the World Health Organization”, 79 (3), 228.

Z powyższych wykresów wyraźnie wynika, że największym problemem dla dzieci z
ubogich obszarów (w szczególności Afryki) są schorzenia rogówki. Do najpoważniejszych prowadzi niedobór witaminy A.
Awitaminoza A i niedobór witaminy A są wywoływane przez brak spożycia lub
zbyt małe spożycie witaminy A, prowitaminy A lub substancji potrzebnych do prawidłowego przyswojenia sobie przez organizm, wyżej wskazanych, substancji. Witamina
A, czyli zbiór substancji, z których główną jest retinol – akseroftol o wzorze sumarycznym C20H29OH, jest rozpuszczalna w tłuszczach i występuje głównie w tranie
rybim, wątrobie, żółtku jaj, mleku, maśle czy tłustym serze. Natomiast w roślinach
występują prowitaminy A – karoteny i karotenoidy. Dzienne zapotrzebowanie u najmłodszych dzieci wynosi 0,9 mg, a u dorosłego 3mg dzienne. Do przyswajania witaminy A niezbędne są tłuszcz i żółć [Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 1969, 135-136].

35[%]

128

R a f ał K a cz mar c z y k
Państwa o wysokim dochodzie / High-income countries
Retinopatia wcześniacza /
Retinopathy of prenaturity
Teratogeny /
Teratogens
Zaćma
Cataract
Jaskra /
Glaucoma
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

0

Państwa o średnim dochodzie / Medium-income countries
Zaćma /
Cataract

Retinopatia wcześniacza /
Retinopathy of prenaturity

Jaskra /
Glaucoma

Teratogeny /
Teratogens
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Państwa o niskim dochodzie / Low-income countries

Zbliznowacenie rogówki /
Corneal scars

Zaćma /
Cataract

Jaskra /
Glaucoma

Zanik nerwu
wzrokowego /
Optic atrophy
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Ryc. 9. Przyczyny możliwej do uniknięcia ślepoty i ciężkiego upośledzenia widzenia u dzieci
według poziomu dochodu państw
Fig. 9. Causes of children with avoidable blindness and severe visual impairment
by level of income
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gilbert C., Foster A., 2001, Childhood blindness and VISION
2020, “Bulletin of the World Health Organization”, 79 (3), 230.
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Sama witamina jest niezbędna do prawidłowego rozwoju nabłonka, a jej brak
skutkuje zapaleniami dróg oddechowych, moczowych, biegunkami i zmianami
skórnymi. Jednym z wczesnych objawów niedoboru jest tzw. kurza ślepota, ponieważ witamina A jest niezbędna do odtwarzania rodopsyny w pręcikach siatkówki. W dalszej kolejności wywołuje wysuszenie i rozmiękczenie rogówki (kseroftalmię i keratomalację). W następstwie tego powstaje owrzodzenie rogówki,
które może doprowadzić nawet do powstania bielma. Dodatkowo występuje
nadwrażliwość na światło, opuchlizna powiek, bolesność spojówek, natomiast
gruczoły wydzielnicze rogowacieją i stają się rezerwuarem mikroorganizmów.
Leczenie polega na podawaniu preparatów zawierających witaminę A, a na etapie
bielma jedynym leczeniem pozostaje przeszczepienie rogówki [Awitaminoza i niedobór witaminowy 1969, 637-638, Choroby rogówki 1969, 887-888, Wiąckowski 2005,
30-330]. Utrata wzroku z powodu braku witaminy A jest chorobą, wynikającą
wprost z ubóstwa. Na biednych obszarach, gdzie często panuje głód, niemowlęta
i dzieci są silnie niedożywione, co wszak objawia się też w takich chorobach jak
marasmus czy Kwashiorkor. W pożywieniu brakuje witaminy, ale przede wszystkim
brakuje w nim tłuszczów, w których witamina A jest rozpuszczalna. Kiedy zaawansowanie choroby dochodzi do stadium bielma, koszt operacji przeszczepienia
rogówki z pewnością jest nieosiągalny dla rodziny, w której panowało niedożywienie, nie wspominając w ogóle o tym, że w biednych państwach liczba przeprowadzanych przeszczepień rogówki jest relatywnie niska [Awitaminoza i niedobór
witaminowy 1969, 637-638, Choroby rogówki 1969, 887-888, Wiąckowski 2005, 30330].
Trąd i gruźlica
Do chorób, które mogą doprowadzić do utraty wzroku, zaliczają się także trąd
(ang. leprosy) oraz gruźlica (ang. tuberculosis). Nie jest zadaniem niniejszego artykułu
nadmierne rozwodzenie się nad przebiegiem i ogólnoustrojowymi objawami wyżej
wymienionych chorób. Szczególna uwaga zostanie natomiast poświęcona ich
wpływowi na narząd wzroku.
Do skutków trądu dla gałki ocznej należy zaliczyć wypadanie rzęs (madarosis),
nieprawidłowy wzrost rzęs (trichiasis), opadanie powieki z powodu porażenia nerwu VII, zapalenie spojówek, zapalenie nadtwardówki i twardówki, zapalenie rogówki, ostre zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej, prowadzące
w postaci przewlekłej do zaniku tęczówki i zwężenia źrenicy. Ponadto samo zapa-

130

R a f ał K a cz mar c z y k

lenie rogówki może stanowić powikłanie nieprawidłowego wzrostu rzęs, niedomykania się powiek na skutek, wyżej wskazanego, porażenia nerwu, zniesienia
czucia rogówkowego i związanych z tym wtórnych zakażeń. W efekcie prowadzi
to do zeskórzenia się rogówki i utraty widzenia [Kański, Kubicka-Trząska 2004,
54, Kański 2006, 409-410]. Nacieki charakterystyczne dla postaci lepromatycznej
trądu mogą pojawiać się także na spojówce i rogówce [Dziubek 2010, 206]. Trąd,
zaatakowawszy oczy, prowadzi do znacznego upośledzenia widzenia, które skutkuje m.in. kłopotami w orientacji przestrzennej i mobilności [Srinivasan 1993, 4]
Trąd oczny leczy się podając steroidy i zwykłą terapię przeciwtrądową, którą jest
terapia wielolekowa [Srinivasan 1993, 20-21]. Przenoszenie się trądu nie jest do
końca wyjaśnione, ale nie jest wykluczone, że trąd przenosi się poprzez bliski
kontakt z chorym przez drogi oddechowe. Trąd został wyeliminowany na obszarach wysoko rozwiniętych. Na obszarze występowania choroby leczenie jest zorganizowane dość dobrze i chyba najpoważniejszym czynnikiem, który może
uniemożliwić zdiagnozowanie i leczenie trądu, jest strach przed wykluczeniem
społecznym, jakie spotyka osoby chore, gdy wiadomość o chorobie przedostanie
się do otoczenia. Bowiem trwa ono nadal nawet po powrocie do domu wyleczonego pacjenta [Srinivasan 1993, 20-21].
Gruźlicą natomiast można zarazić się pijąc mleko bydła zakażonego Mycobacterium bovis lub drogą kropelkową – Mycobacterium tuberculosis. Jej rozpowszechnianiu
sprzyja duża gęstość zaludnienia danego obszaru, bliskość chorego bydła oraz
jedynie „zaleczanie” przez chorych gruźlicy z „oszczędności”. Gruźlica może
spowodować zapalenie błony naczyniowej, które może też wystąpić bez towarzyszenia objawów ogólnych. Należy podejrzewać gruźlicę, gdy żadna inna diagnoza
nie pasuje do obrazu klinicznego, a zapalenie nie reaguje na steroidy. Zapalenie
zaostrza się także lub wyzwala wskutek przeprowadzenia próby tuberkulinowej.
Leczeniem są leki przeciwprątkowe i steroidy, stosowane miejscowo [Kański,
Kubicka-Trząska 2004, 52-53, Kański 2006, 188]. Gruźlica może też przyjąć postać spojówkową (Tubeculosis conjunctivae). Występuje ona głównie w wieku młodzieńczym, ale także u dzieci i niemowląt. Znana jest w następujących postaciach:
gruźliczak spojówki, postać brodawkowata, postać guzkowa (cechująca się obecnością żółtych lub szarawych guzków podobnych do jagliczych), postać owrzodzeniowa (charakteryzująca się drobnymi, nie gojącymi się owrzodzeniami. W tej
ostatniej postaci często dochodzi do zajęcia rogówki [Choroby spojówek 1969, 885].

Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki

131

Programy przeciwdziałania powyższym chorobom
Ślepota stanowi problem zdrowia publicznego tak długo, jak odsetek niewidomych w szczególnie narażonych społecznościach nie spadnie poniżej 1% i poniżej
0,5% w całym społeczeństwie [Onchocerciasis and its control 1995, 58]. Tak też wszystkie programy pomocy i zwalczania chorób, odpowiedzialnych za wywoływanie
ślepoty, dążą do osiągnięcia tego celu. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze i wybrane z nich.
HCP – Himalayan Cataract Project
Ten program jest skierowany głównie do osób, chorujących na zaćmę, ale oddziałuje na całą sferę opieki okulistycznej. Dr Sanduk Ruit i dr Geoff Tabin byli
założycielami projektu. W 2006 roku przyłączył się do nich prof. Jeffrey Sachs
z Columbia University, żeby przeprowadzić ocenę opieki okulistycznej w 13 afrykańskich wsiach. Program jest częścią Millennium Village Project, który ma na celu
pomoc najbiedniejszym i najbardziej zaniedbanym obszarom. Choć pierwotnie
w jego programie zdrowotnym nie było opieki okulistycznej, szybko stało się jasne,
że ślepota wywiera ogromny wpływ na te społeczności. Projekt ma na celu poprawę
opieki okulistycznej na ubogich obszarach poprzez szkolenia w zakresie opieki
okulistycznej na wszystkich poziomach, bardziej zaawansowany trening i przekazywanie umiejętności między krajami, budowę samowystarczalnych centrów opieki
okulistycznej oraz przeprowadzanie operacji usunięcia katarakty w 6 do 7 minut bez
względu na to, czy pacjent może za nią zapłacić. Okuliści ci udowodnili, że operacje
okulistyczne mogą być przeprowadzane nawet w braku elektryczności i bieżącej
wody. Program obejmuje obszary Himalajów i Afryki Subsaharyjskiej. Do działań
przedsiębranych w ramach HCP, należą: rozwijanie długoterminowej zdolności
lokalnej opieki okulistycznej przez przekazywanie umiejętności, budowę udogodnień i infrastruktury opieki okulistycznej. Powyższy projekt czyni wyjątkowym
przeprowadzanie nowoczesnych operacji zaćmy bez względu na zapłatę, intensywne szkolenie lokalnego profesjonalnego personelu okulistycznego, humanistyczne
wartości oraz tworzenie klinik mikrochirurgii okulistycznej w odległych wiejskich
terenach, umożliwiające dostęp do opieki najbiedniejszym niewidomym [Tabin,
Newick, http://www.cureblindness.org/where/africa/millennium-villages/, 2011,
http://www.cureblindness.org/what/, 2011, http://www.cureblindness.org/who/,
2011].
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Tab. 1. Tabela obrazuje efekty projektu na rok 2011
Tab. 1. Table show the effects of the project for the year 2011

Źródło: opracowanie własne – niepełne i szacowane dane na podstawie
http://www.cureblindness.org/where/africa/millennium-villages/ [26.04.2011].

Projekt „Trzecie oko”
Projekt „Trzecie oko” powstał dzięki dwóm poznańskim lekarzom: Rafałowi
Nowakowi i Maciejowi Matuszyńskiemu. Ich działanie jest podobne do działań
HCP. Na terenach, które są pozbawione opieki medycznej, dzięki stworzonej przez
siebie Mobilnej Klinice Mikrochirurgii, wykonują operacje usunięcia zaćmy. W roku
2010 przeprowadzali operacje na terenie Sahary Zachodniej oraz w Nepalu, a więc
na z grubsza tych samych obszarach, co HCP, który z resztą był inspiracją dla dr-a
Nowaka i powstania polskiego projektu. Warto nadmienić, że oprócz, wyżej
wspomnianego, projektu istnieje bardzo wiele tego typu organizacji, misji i projektów np. Vision Outreach International, Christian Blind Mission, Eyesight International, SEE International, Helen Keller International, Orbis, Lighthouse for
Christ, Medical Ministry International, Sightsavers International, Unite for sight
[http://www.sight4all.org/pol/, 2011].
SAFE i GET 2020
Jaglica jest chorobą silnie warunkowaną ubóstwem. Higiena, dostęp do czystej
wody, warunki mieszkaniowe i sanitarne tak, jak i poziom skolaryzacji oraz poziom
życia danej społeczności wpływają na występowanie tego schorzenia. W oparciu o te
założenia WHO stworzyło program SAFE, którego nazwa pochodzi od złożenia
pierwszych liter nazw narzędzi do pokonania jaglicy. Należą do nich chirurgia (surgery),
antybiotyki (antibiotics), czystość twarzy (face cleanliness) i poprawa warunków środowiskowych (enviromental improvement). Chirurgia sprowadza się do operacji, drażniących
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rogówkę, nieprawidłowo rosnących rzęs. Zwykle, będąc pierwszym krokiem na drodze do wyleczenia, jest szczególnie istotna dla chorych, którzy są bezpośrednio zagrożeni utratą wzroku. Ponadto jest ona stosunkowo łatwym zabiegiem. Dlatego może
być wykonywana także poza wyspecjalizowanymi centrami medycznymi – w obrębie
lokalnych społeczności. Jednak z uwagi na strach przed operacją wskazane jest przeprowadzanie takich zabiegów w danej społeczności na szeroką skalę, co ułatwia podjęcie przez pacjenta decyzji o poddaniu się tej operacji. Jednak ważne jest, by zabieg
odwrócenia rzęs przeprowadzał wykwalifikowany personel, ponieważ niewłaściwie
przeprowadzona operacja podnosi ryzyko zniweczenia efektów leczenia. Niemniej,
jest to zabieg o charakterze prewencyjnym. Aby usunąć skutki zbliznowacenia rogówki czy przywrócić, utracony w wyniku jaglicy, wzrok, konieczna jest operacja,
polegająca na przeszczepieniu rogówki. Natomiast dzięki terapii antybiotykowej leczy
się chorych z jaglicy, likwidując tym samym rezerwuar choroby. Antybiotykoterapia
polega na podawaniu miejscowo do oka maści z tetracyklinami przez sześć tygodnia
albo na podaniu raz w roku odpowiedniej dawki azytromycyny doustnie w formie
tabletki lub w płynie zależnie od wieku pacjenta. Na dostępność i wybór terapii
wpływa obecność wykwalifikowanego personelu, dostępność leków, a przede
wszystkim odsetek zachorowań w danej społeczności. Kuracja azytromycyną jest
względniejsza do przeprowadzenia leczenia na szeroką skalę. W zgodzie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia masowa terapia w całej społeczności powinna być
prowadzona, jeżeli odsetek chorych dzieci w wieku 1-9 lat wynosi więcej niż 10%.
Jeśli ów odsetek wynosi między 5% a 10%, to władze, lokalnie odpowiadające za
ochronę zdrowia, powinny zdecydować, czy terapią objąć całą społeczność, czy prowadzić ją jedynie w rodzinach zakażonych. Czystość twarzy jest promowana jako
stan pożądany przez międzynarodowe programy przeciwdziałania jaglicy, ponieważ
pomaga zahamować jej rozprzestrzenianie. Szczególnie dzieci z brudnymi twarzami,
zaropiałymi oczyma czy wydzieliną, wydostającą się z nosa, stają się atrakcyjne dla
much. Przez to same ulegają zarażeniu lub przyczyniają się do rozprzestrzeniania się
choroby. Ponadto, mimo stosowania odpowiedniej terapii, jaglica będzie nawracała,
dopóki nie ulegną poprawie warunki bytowania danej społeczności. Utrudniony
dostęp do wody, brak instalacji wodno-sanitarnej, wywozu śmieci czy przestrzeni
życiowej, charakterystyczny dla obszarów ubóstwa, sprzyjają rozprzestrzenianiu się
i nawrotom jaglicy. Uzyskanie poprawy sytuacji życiowej jest warunkowane nie
tylko wzrostem zamożności, ale przede wszystkim współpracą wielu sfer z zakresu życia publicznego. Poprawa dostępu do wody i podniesienie poziomu edukacji
razem mgoą służyć podniesieniu się poziomu higieny, a w tym czystości twarzy.
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Połączenie tych dwóch środków walki z rozprzestrzenianiem się jaglicy, ma kluczowy charakter. Podniesienie się poziomu życia i poziomu edukacji jest ze sobą
sprzężone. W ramach działania w tych ramach promuje się higienę posiadanie
własnych – indywidualnych przyborów toaletowych, a także działania na rzecz dostępności wody czy budowy i oczyszczania latryn [Kaczmarczyk 2014, 174-175,
http://www.who.int/ncd/vision2020_actionplan/contents/3.5.5.htm 2011].
W oparciu o powyższą strategię powstawały międzynarodowe programy zwalczania jaglicy. Sojusz WHO na rzecz światowej eliminacji jaglicy (ang. the WHO Alliance
for the Global Elimination of Blinding Trachoma) – GET 2020 wystartował w 1997 roku
jako platforma koordynacji wysiłków wielu organizacji międzynarodowych, a także
NGDOs i innych fundacji. GET 2020 został włączony do programu Vision 2020,
w ramach którego w latach 2000-2010 przeprowadzono 60mln farmakoterapii i 5mln
operacji odwróconych rzęs. GET 2020, wspierając strategię SAFE, ma doprowadzić
do wyeliminowania do roku 2020 jaglicy jako problemu zdrowia publicznego. Aby do
tego doprowadzić, program wykorzystuje pięciopunktową strategię. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie społeczności z aktywną jaglicą poprzez szybkie oszacowanie
występowania jaglicy (ang. Trachoma Rapid Assessment); – RIA. Drugim etapem jest
darmowe przeprowadzanie operacji odwróconych rzęs, wykonywane na miejscu, a nie
w ośrodkach odległych od chorego. Trzecim elementem jest stosowanie, wyżej opisanej, antybiotykoterapii, co ma skutkować spadkiem występowania aktywnej jaglicy u
dzieci. Terapia taka może być prowadzona indywidualnie, ale częściej w skali rodziny czy całej społeczności. Czwarty filar programu stanowi kształtowanie postawy
czystej twarzy. W tym celu należy poprawić zaopatrzenie w wodę i podnieść poziom
edukacji w tym zakresie. Ostatni element programu polega na eliminacji wektora, czyli
zmniejszeniu populacji much poprzez poprawę warunków bytowania i wdrożenie
praktyk higienicznych o wysokim standardzie w zagrożonych społecznościach
[http://www.who.int/ncd/vision2020_actionplan/contents/3.5.5.htm 2011].
OPC i APOC
OCP – Onchocerciasis Control Programme – Program Kontroli Onchocerkozy
był prowadzony przez WHO od 1973 roku do przełomu wieków. Program miał na
celu ograniczenie liczby zachorowań poprzez niszczenie rezerwuaru Onchocerca volvulus,
zmniejszenie liczby utrat wzroku wskutek ślepoty rzecznej poprzez leczenie i wpłynięcie na społeczno-ekonomiczne czynniki związane z chorobą. Powinno się dążyć
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do mniej niż 1000 ukąszeń rocznie i nie więcej jak stu ukąszeń przez meszki, będące
wektorem, w dwóch kolejnych latach [Onchocerciasis and its control 1995, 58-59].
Początkowo niszczono rezerwuar nicieni w człowieku, wycinając podskórne guzki
z dorosłymi nicieniami (nodulectomia) oraz przez kontrolę i ograniczanie populacji
wektora – meszki z rodzaju Simulium przy użyciu oprysków owadobójczych i aplikowaniem do rzek, w których dojrzewały ich larwy, środków larwobójczych. Takie działanie ze względu na krótki czas rozwoju larw musiało być powtarzane mniej więcej co
tydzień. Działanie te były prowadzone głównie przez rozpylanie właściwych substancji z powietrza, co przynosiło efekty na obszarach sawann Zachodniej Afryki i we
Wschodniej Afryce, ale nie było możliwe na niektórych leśnych obszarach Sierra
Leone i Wybrzeża Kości Słoniowej [Onchocerciasis and its control 1995, 60] Substancjami
użytymi do opryskiwania były: temephos, pyraclofos, phoxin, dermethrin, carbosulfan
i Bacillus thuringiensis [Onchocerciasis and its control 1995, 64]. Skutkowały one eliminacją
80-90% meszek, ale nie uniemożliwiało to odbudowy populacji i groźby reinwazji na
oczyszczone tereny i wiązało się z dużymi kosztami, które mogły być pokryte tylko ze
środków OCP, środków państwowych lub ponadpaństwowych [Onchocerciasis and its
control 1995, 59]. Przy braku sensowności stosowania odzieży ochronnej czy repelentów [Onchocerciasis and its control 1995, 59], drugim sposobem na niszczenie rezerwuaru
nicienia było rozpoczęcie stosowania w 1987 roku iwermektyny. Środek ten zabija
mikrofilarie i częściowo ogranicza możliwość rozmnażania się dorosłym formom
robaka. Przyczynił się do znacznego ograniczenia rezerwuaru ludzkiego Onchocerca
volvulus i do wyleczenia wielu osób, w tym uchronieniu ich od ślepoty, likwidując przy
okazji świąd związany z chorobą [Samba 1994, 56]. Szczególnie skuteczna była powtarzana co pół roku terapia iwermektyną na szeroką skalę w społecznościach endemicznych [Onchocerciasis and its control 1995, 59-60]. W Gwatemali i Meksyku przyniosła
ona wyeliminowanie choroby w 80-100% przy podaniu jej ponad 81% populacji na
eksperymentalnych obszarach. Jednak nie ma dokładnego przełożenia na warunki
afrykańskie. W Liberii otrzymano rezultat eliminacji 63-97%, a w Ghanie przy podaniu leku 65% społeczności uzyskano efekt wyeliminowania choroby w 50-70% przypadków.
Głównymi strategiami zatem były wykrywanie i leczenie chorych iwermektyną,
stosowanie szeroko zakrojonej terapii iwermektyną na obszarach szczególnego
ryzyka (odsetek zachorowań powyżej 60% populacji) oraz na eliminacji wektora.
Przynosiły one duże sukcesy [Onchocerciasis and its control 1995, 60]. Chociaż przekonanie, że do przełomu wieków ślepota rzeczna zostanie całkowicie wyeliminowana
jako problem zdrowia publicznego [Samba 1994, 55] nie sprawdziło się.

136

R a f ał K a cz mar c z y k

Jednocześnie prowadzono działania pomocowe o wydźwięku społecznoekonomicznym. Miały one na celu podniesienie standardu życia mieszkańców, podwyższenie poziomu edukacji i ułatwienie bezpiecznego dostępu do wody.
Np. w dolinie rzeki Wolta w Burkina Faso zbudowano 100 nowych wsi, wsparto 230
tradycyjnych wsi, założono około 8000 nowych farm, zmodernizowano uprawę roli
w 5 600 tradycyjnych gospodarstwach, zbudowano 1 000 km dróg, i 700 studni, dających 400 litrów wody na rodzinę na dzień,, oraz 41 szkół, 22 ambulatoryjne punkty
medyczne [Samba 1994, 58]. Misja PAG w 1973 roku oszacowała obszar opuszczonych dolin rzecznych (migracja wskutek strachu przed chorobą) na 65000 km2,
a dzięki programowi w sumie na wszystkich obszarach na skutek wszystkich, wyżej
wskazanych, działań odzyskano 250000 km2 pod uprawę [Samba 1994, 58]. Zaprocentowało to wzrostem produkcji rolnej, a w szczególności produkcji bawełny. Szacuje się, że inwestycje związane z programem zwróciły się w 18-21% [Onchocerciasis and
its control 1995, 40-44].
W latach 1989-1994 pozarządowe organizacje rozwojowe (NGDOs – nongovernmental donation organizations) zapoczątkowały program powszechnego leczenia
iwermektyną – IDP (Ivermectin Distribution Programme). W związku z tym oraz czerpiąc z doświadczeń OCP zapoczątkowano w 1995 roku nowy program kontroli
onchocerkozy, który był szerszy od OCP, skupiając 19 państw afrykańskich7 przy
pełnej współpracy ich ministerstw zdrowia. Program, przedłużony w roku 2005
do 2015 roku, ma na celu eliminację reszty onchocerkozy [http://www.who.int/
blindness/partnerships/APOC/en/index.html 2011]. African Programme for Onchocerciasis Control jest obecnie najdłużej trwającym programem donacji leków i pierwszym
przykładem programu, opartego o partnerstwo publiczno-prywatne [Joint Action
Forum 2011, 2].
Kontrola wektora tak istotna w OCP była raczej marginalnym działaniem
w APOC. Eliminację meszek bezpiecznymi środkami owadobójczymi i larwobójczymi prowadzono tylko w izolowanych miejscach w Gwinei Równikowej, Ugandzie i Tanzanii. Na innych obszarach byłoby to zbyt kosztowne i nieefektywne.
Opylanie zakończono do roku 2005. Po tej dacie kontrola wektora polega na monitorowaniu oczyszczonych obszarów i wsparciu entomologicznej obserwacji w celu

7

Angola, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gabon, Gwinea Równikowa,
Kamerun, Kenia, Kongo, Liberia, Malawi, Mozambik, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska,
Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda.
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potwierdzenia eliminacji wektora onchocerkozy [Revitalising health care delivery 2007, 9,
http://www.who.int/apoc/vector/en/ 2011].
Program ogniskuje się wokół zakrojonej na szeroką skalę terapii iwermektyną
w oparciu o współpracę zainteresowanych społeczności Jest to tzw. CDTI, czyli
ang. Community-directed Treatment with Ivermectin. Chodzi w nim o to, by to ludzie, do
których pomoc ma trafić, decydowali kto i kiedy ją otrzyma, gdyż to oni najlepiej
znają realia swojej społeczności. Po rozmowie z lokalnymi władzami objaśnia się
szczegóły, dotyczące choroby i programu, miejscowej ludności, która wybiera spośród siebie osoby, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia prowadzą rozpoznanie, a potem dystrybuują lek w miesiącu i dniu, obranym przez lokalną społeczność
oraz monitorują przebieg programu. Takie działania i powierzenie odpowiedzialności ludziom za własny los przynosi dobre efekty. Oparcie programu o miejscowe
społeczności jest szczególnie skuteczne na obszarze Sahelu i podobnych obszarach
o wątłej lub nieistniejącej opiece zdrowotnej. Dzięki temu APOC stał się jedynym
programem, wywierającym znaczący wpływ na kontynent [Revitalising health care
delivery 2007, 9-15, 25-31].
Największym z krajowych programów APOC jest ten nigeryjski. W jego ramach
w latach 2003-2010 przeprowadzono ponad 20 mln terapii, którą jest obejmowanych ponad 33 tys. społeczności rocznie (np. w 2009 roku objęto CDTI dokładnie
35 369 społeczności) [Joint Action Forum 2011, 2].
Sukcesami ACOP na grudzień 2008 roku były: spadek liczby zakażeń
z 41 800 000 przypadków w 1995 roku do 25 700 000 przypadków w 2008 roku,
56,7 mln osób otrzymujących regularne leczenie (jak widać działanie jest prewencyjne), 108 projektów realizowanych w 16 krajach, ponad 40 tys. przeszkolonych
pracowników służby zdrowia, koszt leczenia równy 0,57 USD na osobę, 17% stopa
zwrotu nakładów, zaangażowanie ponad 120 tys. społeczności i ponad 600 tys.
dystrybutorów CDTI, pozyskiwanie około 600 tys. osobolat pracy rocznie,
37 507 494 osoby objęte projektem w 2008 roku, ochrona 102 mln osób z grupy
ryzyka,, występowanie świądu zredukowano o 68% między 1995 a 2008 rokiem,
przypadki ślepoty zredukowano z 385 tys. w 1995 roku do 265 tys. w roku 2008
[http://www.who.int/apoc/about/en/ 2011].
LEC i SAFEL
Walka z trądem opiera się na krajowych programach eliminacji trądu – LEC
(ang. leprosy elimination campaigns). W programach tych kładzie się szczególny nacisk
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na rozwój terapii wielolekowej – MDT (ang. multi-drug therapy), zwiększanie udziału społeczeństwa w zwalczaniu trądu oraz na wykrywaniu i leczeniu chorych,
szczególnie tych z odmianą lepromatyczną i odmianami jej podobnymi. Do chorych, zamieszkujących odludne lub trudno dostępne obszary, a także nomadów,
uchodźców i emigrantów skierowany jest program SAPEL (ang. special action Project for the elimination of leprosy) [Seventh report of WHO Export Committee on Leprosy
1998, 27-30]. Świadomość społeczna choroby istnieje i stygmatyzacja chorych jest
coraz mniejsza. Niemniej nadal są prowadzone działania w celu ochrony praw
człowieka chorych.
Powyższe programy są nieraz łączone z innymi programami, np. przeciwdziałania gruźlicy z uwagi na pewne podobieństwa, wywołujących je, patogenów. Jednak
rodzi to trudność w odpowiednim zbalansowaniu wysiłków w eliminacji trądu.
W niektórych krajach łączy się też programy przeciwko leprze z ochroną dermatologiczną [Seventh report of WHO Export Committee on Leprosy 1998, 33]. W pewnych
państwach wciela się narodowy program na rzecz eliminacji trądu do ogólnego
systemu opieki zdrowotnej. Jednak, aby zachować skuteczność takiego działania,
muszą towarzyszyć mu: upowszechnianie informacji o objawach i darmowym leczeniu, zwiększenie świadomości społecznej do stopnia, umożliwiającego wykrycie
objawów choroby u siebie lub innych, wykwalifikowanie pod kątem trądu części
personelu ogólnej służby zdrowia oraz zapewnienie MDT i ukończenia tej terapii
przez pacjentów [Seventh report of WHO Export Committee on Leprosy 1998, 33-34].
WHO prowadziło projekt eliminacji trądu do roku 2000. Nie unika wątpliwości, że
liczba przypadków i ognisk endemicznego występowania trądu zmniejsza się,
a programy przeciwdziałania chorobie są w dużej mierze skuteczne, głównie dzięki
izolacji chorych na czas leczenia i przymusowego charakteru terapii.
VISION 2020 – The Right to Sight
Vision 2020 jest międzynarodową inicjatywą pod auspicjami WHO i Międzynarodowej Agencji Zapobiegania Ślepocie (IAPB), mającą na celu wyeliminowanie do
roku 2020. ślepoty, której można uniknąć. Łącząc wszystkie wysiłki i programy,
działające w tym celu, inicjatywa ta powstała w 1999 roku. Do priorytetów inicjatywy należało pierwotnie zwalczanie pięciu podstawowych przyczyn utraty wzroku,
której można uniknąć lub którą można wyleczyć. Były to zaćma, nieskorygowane
wady refrakcji, jaskra, ślepota rzeczna i ślepota wśród dzieci [IAPB 2010, 51-55].
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W przedmiocie zaćmy są propagowane działania mające zapewnić jak największą liczbę operacji katarakty. Promuje się nowe technologie operacji takie, jak fakoemulsyfikacja. Prowadzi się akcje tworzące świadomość społeczną na temat tej
choroby. Ponieważ dalej w Afryce często jeden okulista przypada na 1mln ludzi,
a duża liczba chirurgów jest złudna, gdyż koncentrują się oni w ośrodkach miejskich, wciąż prowadzone są akcje szkoleniowe. Do wykonywania prostych i tanich
operacji przyuczany jest każdy pracownik medyczny od zwykłego lekarza po pielęgniarkę. Propaguje się także tworzenie centrów operacyjnych w odległych wiejskich
terenach. Głównym celem w kontekście zaćmy jest zwiększanie wskaźnika operacji
CSR. Mimo tego, że udało się go podnieść, to w wielu krajach Afryki dalej jest on
niższy niż 500. Natomiast fakt, że społeczeństwa się starzeją, doprowadzi do wzrostu liczby przypadków starczej zaćmy, a więc wzrost wskaźnika CSR jest w tej sytuacji naprawdę konieczny. Mimo niskiego kosztu najuboższych nie stać na zabieg.
Dlatego Vision 2020 promuje następujące zachowanie: pobieranie opłaty od tych,
których na to stać i wykonywanie darmowych zabiegów dla ubogich. Taki schemat
powieliło wiele organizacji na całym świecie [IAPB 2010, 51-55].
Początkowo inicjatywa Vision 2020 nie obejmowała jaglicy. Niemniej z uwagi
na to, że choroba ta jest przyczyną największej liczby utrat wzroku spośród chorób infekcyjnych, program GET 2020 został wcielony do inicjatywy. Dzięki temu
w coraz liczniejszej grupie państw rozpoczynane są krajowe programy przeciwdziałania jaglicy. Niemniej do kompleksowej walki z tą chorobą potrzebne są
działania podejmowane na szeroką skalę, co umożliwia partnerstwo publicznoprywatne. Przykładem takiej inicjatywy mogą być działania na rzecz promocji strategii SAFE, podejmowane przez Lions Club w Etiopii [IAPB 2010, 67-70, Kaczmarczyk 2014, 175-176]. W świetle danych z 2011 roku program GET 2020 zaowocował zredukowaniem udziału jaglicy w powodowaniu utraty wzroku do 2,9%
[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html 2011]. Co więcej,
Arabia Saudyjska, Ghana, Meksyk i Oman wyeliminowały jaglicę jako problem
zdrowia publicznego, a Maroko jako przyczynę utraty wzroku [IAPB 2010, 67-70].
Programy OCP i APOC okazały się być nader skuteczne, szczególnie w oparciu
o masową terapię iwermektyną. Jakkolwiek nie oczekiwano sukcesu w walce z chorobą na obszarze Afryki, to programowi APOC udało się wyeliminować jaglicę
w niektórych miejscach. Został on rozszerzony w sumie na 30 państw endemicznego występowania choroby i jego efekty zapowiadają się obiecująco. Problem mogą
stanowić jedynie obszary centralnej Afryki, na których toczy się lub toczył konflikt
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zbrojny, a szczególnie obszary wilgotnych lasów, które są również endemiczne dla
innej filariozy – loa loa [IAPB 2010, 70-73].
Ograniczenie ślepoty wśród dzieci było jednym z pierwszych priorytetów inicjatywy. Dobra i dostępna opieka okulistyczna jest szczególnie ważna dla zdrowia oka
dziecka. Wśród dzieci istnieje dość znaczny odsetek występowania zaćmy. Operacja
usunięcia katarakty ze względu na ruchliwość dzieci powinna być przeprowadzana
pod narkozą. Powinno to łączyć się też ze zwolnieniem rodziny z konieczności
pokrycia kosztów takiej operacji, gdy jej na to nie stać. Program opieki okulistycznej
przy szkołach jest bardzo pomocny przy badaniu dzieci pod kątem wad refrakcji
oraz diagnozowania jaskry, zapewniania podstawowej opieki okulistycznej i korekcji
optycznej oraz przeprowadzania szczepień przeciwko odrze. Może on być także
wykorzystany do programu kontroli jaglicy na obszarach jej występowania. Ponadto
szkoła powinna edukować, tworzyć i podnosić świadomość chorób, ich objawów
i możliwego przeciwdziałania. Wszystkie te działania muszą być też połączone ze
społeczno-ekonomicznym rozwojem całej społeczności np. poprzez zwiększenie
produkcji rolnej i likwidację niedożywienia dzieci. Ogólnie rzecz ujmując, działania,
polegające na rozprowadzaniu środków witaminowych, itp., przynosi pewne efekty.
Jednak w Afryce Subsaharyjskiej, jako jedynym regionie, sytuacja nie ulega poprawie
a wręcz pogorszeniu. Liczba niewidomych dzieci wzrosła tam o 31%. Jest to związane nie tylko z panującą tam biedą, ale prawdopodobnie dużym przyrostem naturalnym, jaki w poprzedniej dekadzie miał miejsce pomimo dużej śmiertelności dzieci, wywołanej głównie epidemią HIV [IAPB 2010, 73-76]. Znaczny jest też odsetek
dzieci umierających do roku po utracie wzroku [IAPB 2009, 10-35].
Niewątpliwie prowadzenie akcji przeciwdziałania czynnikom, wywołującym ślepotę, wiążę się z ogromnymi nakładami finansowymi. Choć w ujęciu bezwzględnym
najwyższe koszty takich działań ponoszą państwa o ustabilizowanej gospodarce
rynkowej, to w stosunku do PKB największe koszty ponoszą państwa o niskim
dochodzie. Gdyby nie działania Inicjatywy Vision 2020, to roczne straty PKB na
rok 2020. wyniosłyby zarówno dla Indii i Afryki Subsaharyjskiej 0,5% PKB [IAPB
2009, 10-35].
Poza tym to właśnie kraje rozwijające się są najbardziej dotknięte przez upośledzenie widzenia swoich obywateli. To na ich obszarze znajduje się 90% wszystkich
niedowidzących (w tym cierpiących na wady refrakcji, a także nie leczoną zaćmę).
80% utrat wzroku można by uniknąć, gdyby chorzy otrzymali odpowiednią pomoc
[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs213/en/ 2017]. W związku z tym
prowadzone są działania na rzecz poprawy sytuacji w tym względzie. IAPB przyjęło
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strategię na lata 2013-2017, która poprzez działania w okresie 2014-2019 powinny
zaowocować zmniejszeniem się odsetka niewidomych z przyczyn, możliwych do
uniknięcia, o 25% w stosunku do odsetka z roku 2010. Bardzo istotną w tym przedsięwzięciu odgrywa polepszenie dostępu i poprawienie jakości opieki okulistycznej.
W granicach tego obszaru winna wzrosnąć liczba okulistów, chirurgów, zdolnych
przeprowadzać operacje zaćmy i innego personelu okulistycznego. Kolejny etap strategii jest rozpisany na lata 2019-2023 [IAPB 2013, 1-8]. Najnowsze, szczegółowe
dane w zakresie liczebności tego personelu można znaleźć w raporcie IAPB, poświęconym właśnie planowi rozwoju opieki okulistycznej w Afryce [IAPB 2014, 18-19].
Opieka zdrowotna, native doctors i pozostałe uwarunkowania
Opieka zdrowotna jest słabo i nierównomiernie rozwinięta na kontynencie
afrykańskim. Na niektórych trudno dostępnych obszarach wiejskich praktycznie
nie istnieje. W kwestii opieki okulistycznej ogólna sytuacja kształtuje się nader
niekorzystnie. W Afryce jeden lub mniej okulisty przypada na jeden milion mieszkańców. Dla porównania w Indiach – 1 na 400000, a w Europie 1 na 10 000
[http://www.who.int/bulletin/volumes/82/11/feature1104/en/index1.html 2011].
Taki „nawał” pacjentów uniemożliwia skuteczne działania o wymiernym efekcie krajowej służbie zdrowia. W grupie potencjalnych pacjentów, przypadających na jednego
okulistę, rocznie będzie przykładowo. 10000 przypadków zaćmy, nie wspominając
o innych schorzeniach narządu wzroku. Innymi fragmentarycznymi przykładami,
obrazującymi sytuację, mogą być następujące fakty. W Ghanie jest tylko jeden okulista
na 2 mln mieszkańców [http://wyborcza.pl/1,75248,1357775.html 2011]. W Ruandzie jest tylko jeden okulistyczny szpital specjalistyczny [www.dzieciafryki.org/watotobilet_do_stacji_zycie.html 2011]. Wskaźnik operacji zaćmy – CSR [Foster 2001,
635-637] jest bardzo niski w Afryce, a w większości tamtejszych państw, np. Etiopii
spada poniżej 500 operacji na 1 mln mieszkańców. Dlatego międzynarodowa pomoc jest niezbędna. Na południu Afryki, gdzie centra opieki medycznej zorganizowane są głównie przy dużych ośrodkach miejskich, konieczne jest dotarcie z usługami okulistycznymi również, a nawet zwłaszcza, na obszary wiejskie [Hill 1984,
531-535]. Co więcej, pomoc okulistyczna nie jest jedyną niezbędną pomocą, gdyż
brak także obsługi ze strony optyki. Także dlatego niektóre organizacje pomocowe
nakazują swoim wolontariuszom przywożenie ze sobą na własny koszt pewnej
liczby okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych [Skiba 2010, 7].
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W Afryce również edukacja nie stoi na wystarczającym poziomie. Analfabetyzm
[http://www.kombonianie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
449:8-wrzenia-wiatowy-dzie-alfabetyzacji-&catid=27:aktualnoci&Itemid=74, 2011]
jest relatywnie wysoki, a duża część dzieci nie jest posyłana do szkół z powodu
braku środków [Frick, Foster 2003, 471-476] lub konieczności wykorzystania ich
w pracy w gospodarstwie domowym np. do noszenia wody z dużej odległości już
od 4. roku życia [http://www.triuno.pl/afryka-rwanda.html 2011].
Brak odpowiedniej edukacji i opieki medycznej rodzi potrzebę zwrócenia się
z prośbą o pomoc do tego, kto jest dostępny. Są to różnej maści znachorzy i szamani, określani wspólnym mianem native doctors. Nie mają oni odpowiedniego przeszkolenia medycznego, a ich działania opierają się często na niewiedzy i zabobonie.
zaszkodzić swojemu „pacjentowi”. Z drugiej strony. Przykładowo w Ugandzie Trudno ocenić jakie szkody wyrządzają, ale w pojedynczym przypadku mogą nieodwracalnie 80% ludności korzysta z usług szamanów. Tak jak dawniej ich zwalczano, tak we
wrześniu 2005 roku wprowadzono w Ugandzie ustawę zezwalającą im na prowadzenie opieki medycznej na równi z lekarzami. Prawdopodobnie było to spowodowane
niskimi kosztami ich pracy, skutecznością niektórych praktyk i znacznie łatwiejszą
dostępnością. W Ugandzie jeden lekarz przypada na 18 000 osób, a szaman na 150.
Inne kraje np. Kamerun, Nigeria, RPA idą podobną drogą, dodatkowo prowadząc
szkolenia z zakresu medycyny dla szamanów [Przybylski 2005]. Pozycję prawną lekarza i szamana zrównano także w Suazi. Szamani, przeszkoleni z zasad higieny i podstaw medycyny, są w stanie nie raz lepiej rozwiązywać lokalne problemy niż zagraniczni lekarze, bo lepiej znają realia [http://www.seremet.org/who_zdrowie.html,
2011]. Mimo to trudno wyobrazić sobie skuteczne działania szamana w zakresie
okulistyki, gdzie potrzebna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, ale i odpowiedni
sprzęt oraz praktyka przeprowadzania zabiegów, co jest szczególnie przygnębiające,
bo zagęszczenie okulistów na osobę jest jeszcze mniejsze niż lekarzy w sensie ujętym powyżej. Ponadto tradycyjnie stosowane środki mogą prowadzić do szkody dla
oka, powodując np. ślepotę wśród dzieci [IAPB 2010, 73].
Przygnębiająca jest także sytuacja niewidomych na najuboższych obszarach
[http://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/68-ho_d_dla_pana_ludwika.html, 2011]. Dzieci,
poza nielicznymi szkołami dla niewidomych dzieci, nie mają dostępu do edukacji
– tylko 2-5% niewidomych w Afryce zna pismo brajlowskie, a reszta nie ma szans
na naukę. Choć i ci, którzy je znają, mają tę możliwość ograniczoną przez brak
sprzętu, publikacji brajlowskich i wykwalifikowanego pod tym kontem personelu
szkolnego [Skiba 2010, 5]. Jako nie zdolne do pracy tak, jak z resztą dorośli niewi-
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domi, są spychane na margines życia i de facto stanowią obciążenie dla rodziny
[http://www.dzieciafryki.org/fundacja-najwazniejsze_info.html 2011]. Nie istnieje
żaden zorganizowany system pomocy niewidomym. Ślepota jednego człowieka ma
także niewyobrażalny społeczno-ekonomiczny wydźwięk. Utrata wzroku przez
głównego żywiciela rodziny lub jedną z niewielu osób rodzinę utrzymujących popycha tę podstawową jednostkę społeczną w kierunku skrajnej nędzy i zagrożenia dla
jej przetrwania. Jeżeli oboje rodziców straci wzrok, to dzieci muszą przejąć odpowiedzialność za swoje i ich utrzymanie, nawet będąc w wieku szkolnym [Skiba 2010,
4]. Większy odsetek ślepoty w danej społeczności wpływa niekorzystnie na jej rozwój gospodarczy. Jest zmniejszona podaż siły roboczej i mniejszy rozwój infrastruktury, co skutkuje spadkiem produkcji i co za tym idzie ubóstwem, głodem,
a nawet wyludnieniem się pewnych obszarów [Samba 1994, 58]. Z kolei na obszarach, gdzie do tego nie dojdzie, niewidomi nie mają szans na zatrudnienie, skoro
pracy nie ma wielu zdrowych i wykwalifikowanych [Skiba 2010, 5].
Konkluzje
Podsumowując, stwierdzić należy istnienie relacji między ślepotą a ubóstwem.
Bieda w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększonego występowania ślepoty.
Utrata wzroku natomiast, łącząca się nieraz z dolegliwościami innej natury, odbija
się negatywnie na mobilności, zdolności do pracy i wydajności społeczeństw, działając często wespół z powodowanym przez siebie strachem wywołuje zaburzenia
gospodarcze, które z kolei pogłębiają ubóstwo. Tak też ślepota i ubóstwo są splecione nieomal w zaklęty krąg, wyciskając na sobie nawzajem niezatarte piętno.
Aspekty, związane z namacalnym, „codziennym” ubóstwem, takie jak głód, niedożywienie, brak dostępu do czystej wody czy też do wody w ogóle, niedostępność
podstawowej instalacji sanitarnej, brak zachowywania higieny, złe warunki mieszkaniowe oraz – delikatnie mówiąc – niewystarczająca opieka zdrowotna skutkują sprowadzeniem lub ułatwieniem zapadnięcia na różne choroby, które w ostatniej fazie
prowadzą głównie do utraty wzroku w wyniku zniszczenia funkcjonalności rogówki.
W ujęciu funkcjonalnym największy problem stanowią właśnie te „niedziałające” już
rogówki oraz zmętniałe w wyniku zaćmy soczewki. Zbliznowacenia rogówki można
uniknąć, dokonując zawczasu zabiegu korekty nieprawidłowo rosnących rzęs. Przeprowadzanie tych zabiegów na wystarczająco dużą skalę, mogłoby ograniczyć liczbę
przypadków ślepoty, ale brak wykwalifikowanego personelu, brak sprzętu, brak odpowiednio zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej i niedostatek okulistów skut-
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kują niemożnością wykonania odpowiedniej liczby tych operacji. Brak opieki zdrowotnej, brak dostępu do bezpiecznej wody i ogólne ubóstwo sprzyjają także zarażaniu
się Onchcerca volvulus, powodującą bardziej złożone konsekwencje.
Z drugiej strony niewidomi spychani są na margines życia społecznego, gospodarczego, a nawet rodzinnego. Nie mogąc zarabiać na rzecz rodziny, albo chociaż nosić
wody z dużej odległości, zwyczajnie stają się balastem dla reszty cienko przędącej
rodziny. Ślepota żywicieli rodziny praktycznie dezorganizuje ją, a utrata wzroku przez
większą grupę w danej społeczności powoduje dezorganizację całej tej społeczności
przez brak siły roboczej. Niewidomi zamiast pobudzać gospodarkę w swojej okolicy,
jedynie zmniejszają pulę dostępnych środków. Jest to też po części związane z ogólnymi uwarunkowaniami takimi, jak np. praktyczny brak (z nielicznymi wyjątkami)
możliwości podjęcia nauki. Jeżeli niewidome są dzieci, to mogą podjąć naukę tylko
w specjalnie dla nich przeznaczonych ośrodkach, których jest bardzo niewiele ze
względu na brak sprzętu, personelu, itp., a więc de facto większość takich dzieci nie
może podjąć nauki. Jeśli chorzy są rodzice, dzieci także nie mogę podjąć nauki, albowiem poza stricte „dziecięcymi” pracami jak chodzenie kilometrami po wodę, muszą
podjąć pracę, by utrzymać same siebie, jak i niepracujących już rodziców. W ten sposób nie mają po prostu czasu na naukę, co mogłoby się zmienić, gdyby istniał system
opieki nad ociemniałymi, ale to z powodów finansowych jest w Afryce utopią. Niektóre choroby np. onchocerkoza, dając wyraźne odczucie społeczne zagrożenia ślepotą na danym obszarze, wywołują strach i w przeszłości nie raz powodowały wyludnianie się nadrzecznych dolin. Ludzie przenosili się na jałowy, wyżej położony
teren, a żyzne doliny leżały odłogiem.
Programy pomocowe prowadzone przez różnorakie organizacje dały dowód na
to, że można przełamać ten zaklęty krąg ślepoty i ubóstwa, jednak pokazały też, że
wysiłki, jakie były dotychczas wkładane w niwelację problemu chorób, powodujących utratę wzroku, w Afryce, ale i nie tylko tam, stanowią kroplę w morzu potrzeb.
Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że największe sukcesy odniosły
program APOC oraz strategia SAFE w ramach programu GET2020. Pierwszy nie
tylko skutecznie leczył i zapobiegał utracie wzroku wskutek ślepoty rzecznej, z powodzeniem oczyszczając z niej niektóre tereny, ale także znacznie przyczynił się do
rewitalizacji gospodarczej terenów dolin rzecznych, uniezależniając farmy pod
względem wodnym, modernizując rolnictwo i eliminując odium strachu, co zaowocowało znacznym podniesieniem produkcji rolnej na tych obszarach. Ten drugi
okazał się być majstersztykiem planowania. Dobrze obmyślona strategia SAFE
przyczyniła się do najbardziej spektakularnego z sukcesów w walce z chorobami
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powodującymi ślepotę możliwą do uniknięcia, znacznie redukując jej oddziaływanie.
Z reszta można powiedzieć, że strategia ta powiela zjawiska, jakie przyczyniły się do
wyeliminowania jaglicy z Europy po drugiej Wojnie Światowej. Ponadto APOC
wskazał drogę na przyszłość, odnosząc sukces w oparciu o współpracę z lokalnymi
społecznościami, którym służył, a w zasadzie przerzucając ciężar odpowiedzialności
za swoje wykonanie właśnie na te grupy, do których był skierowany. Pomagało to
w odpowiednim dopasowaniu terminu i dostosowaniu sposobu dystrybucji leków
do lokalnych uwarunkowań, potrzeb i zwyczajów.
Inne równie pożyteczne programy – głównie te polegające na edukacji lokalnych
kadr medycznych i przeprowadzaniu operacji okulistycznych w odległych wiejskich
obszarach, wykonując przy tym niewątpliwie słuszną, potrzebną i konieczną do
wykonania pracę, ukazały dysproporcję potrzeb Afryki w stosunku do tego, co
otrzymuje. Bez zorganizowanego, sprawnego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności okulistycznej. Jeden okulista na 1mln potencjalnych pacjentów nie jest w stanie przeprowadzić badania, diagnozy i leczenia ich wszystkich
nawet przy wzmożonej pomocy międzynarodowej. Dlatego właśnie tworzenie kadr
jest tak ważne i zajmuje poczesne miejsce w działaniach organizacji takich jak HCP.
Aby całkowicie wyeliminować widmo ślepoty z Afryki, albo przynajmniej wystarczająco ograniczyć jego rozmiary, należałoby rozwiązać bardzo wiele skomplikowanych problemów tego obszaru. Przede wszystkim podnieść poziom produkcji
rolnej, likwidując głód i niedożywienie; ułatwić dostęp do czystej i bezpiecznej wody z ujęć podziemnych, która nadawałaby się do picia, a jednocześnie pozwalała
unikać bliskiego kontaktu z rzekami, będącymi rezerwuarem meszek. Objęcie niewidomych dorosłych programami wsparcia ekonomicznego lub stworzenie im
miejsc pracy oraz stworzenie odpowiedniej liczby odpowiednio wyposażonych
szkół dla niewidomych dzieci spowodowałoby niewątpliwie podniesienie poziomu
wyedukowania społeczeństwa, co samo w sobie sprzyja przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się chorób, jak też pomogłoby wyprowadzić niewidomych zza marginesu życia społecznego. Poprawa warunków bytowych w tym mieszkaniowych,
sanitarnych i wodnych stanowi klucz do uniknięcia dużej części zagrożeń dla zdrowia w tym dla oczu. Co do zwalczania chorób, to opierając się na doświadczeniach
istniejących programów, należy stwierdzić, że najskuteczniejsze są terapie leczniczoprewencyjne na szeroką skalę w społecznościach wysokiego ryzyka we współpracy
i w oparciu o te społeczności. Do opierania pomocy medycznej o miejscową ludność podobne są próby przeszkolenia w zakresie podstaw medycyny i higieny lokalnych szamanów. Byliby oni blisko swoje społeczności i byli w stanie udzielić je
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pomocy na bieżąco. Sprawny system opieki zdrowotnej i okulistycznej jest niezbędny dla zachowania i/lub odzyskania wzroku przez szerokie rzesze ludności. Do
tego celu konieczna jest diagnostyka na szeroką skalę i bardzo duża liczba operacji
zaćmy, przeszczepów rogówki i korekcji nieprawidłowo rosnących rzęs. Jakkolwiek
można sobie wyobrazić skonstruowanie systemu powszechnej opieki zdrowotnej
o szamanów, to do utopi należy zaliczyć możliwość przeszkolenia ich w zakresie
okulistyki w wystarczającym stopniu i wyposażenia ich wszystkich w sprzęt konieczny do powyższych działań, dlatego też ku poprawie opieki okulistycznej
w Afryce jedynym choć mozolnym sposobem jest szkolenie wyspecjalizowanego
personelu medycznego, zdolnego do przeprowadzania tego typu zabiegów i budowa centrów okulistycznych na peryferyjnych obszarach, w których takie zabiegi
można by przeprowadzać tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
Przed Inicjatywą Vision 2020 – The Right to Sight stoi wiele trudnych wyzwań,
ale przy wzmożonej kooperacji i wysiłkach organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i rządów zainteresowanych państw uda się osiągnąć cel, jakim
jest redukcja do roku 2020 występowania możliwej do uniknięcia ślepoty i jej przyczyn. Wszak stanowi ona aż 80% wszystkich przypadków ślepoty na świecie. Towarzyszyć będzie temu stopniowa poprawa dostępności i jakości opieki okulistycznej
w krajach rozwijających się.
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Summary
T HE INT ERR ELAT I ON B ETW EEN BL IN DN ESS AN D P O V ERTY
W ITH A PARTICULAR F O CUS ON AFR I CA
The article is aimed at pointing out an interrelationship of poverty and low level of development in certain region with an occurrence of the particular ophthalmic diseases and their
implications like blindness, including particularly avoidable blindness, for the local patients.
The article focuses on the issue of Africa. It presents etiology and epidemiology of such eye
disorders as cataract, childhood blindness, onchocercosis and trachoma as well as the diseases, that may cause ocular symptoms, as leprosy and tuberculosis. Besides, the article
discusses the methods of prevention and control of the subject diseases that are undertaken
in health care, meaning mainly international aid programs and activity of NGOs. Presenting
key data, the article proves that occurrence of certain eye diseases and blindness, caused by
them, are conditioned by the existence of poverty in the area of occurrence of those diseases as well as those eye diseases and their consequences are – among others – the factors that
cause poverty.
Keywords: Africa, avoidable blindness, eye diseases, poverty, visual impairment

SPRAWOZDANIE Z 31. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ nt. „ Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju
przemysłu i usług ” ( International determinants
for the development of industry and services )
Kraków, 7-8 grudnia 2015 roku
Podejmując problematykę konferencji przyjęto założenie, że nasilające się procesy
globalizacji i związane z nimi procesy integracji europejskiej wpływają na umiędzynarodowienie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturowego.
W szczególny sposób przejawiają się w przepływach dóbr i usług, przepływach finansowych, przepływach dorobku naukowego i osiągnięć technicznych, a także produktów kulturowych.
W nawiązaniu do przedstawionej idei, celem konferencji było podjęcie szczególnie
aktualnej problematyki dotyczącej międzynarodowych uwarunkowań rozwoju przemysłu i usług, zwracając uwagę na przebudowę struktur działowych i przestrzennych.
Na konferencję zgłoszono 80 referatów. W konferencji uczestniczyło ponad 100
osób reprezentujących liczne uczelnie krajowe i zagraniczne. Krajowe ośrodki naukowe reprezentowane były przez pracowników: Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego i Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetów: Poznańskiego (UAM), Śląskiego, Gdańskiego,
Szczecińskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Akademii Pomorskiej ze Słupska; Szkoły
Głównej Handlowej z Warszawy; Uniwersytetów Ekonomicznych z: Krakowa, Wrocławia i Katowic; Politechnik z: Gdańska, Wrocławia, Śląska, Częstochowy; AWF
i Sportu z Gdańska, a także Warszawskiej Szkoły Zarządzania i Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Uczestnicy zagraniczni reprezentowali kraje: Albanię, Białoruś, Mongolię, Nepal, Turcję, Rosję, Stany Zjednoczone i Ukrainę.
Konferencję pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN zorganizował tradycyjnie w pierwszym terminie Zakład Przedsiębiorczości
i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy współudziale Sekcji Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN, Oddział w Krakowie.
Podstawowa problematyka wystąpień dotyczyła:
− międzynarodowych uwarunkowań rozwoju przemysłu i usług, w zmieniających
się uwarunkowaniach gospodarki światowej i europejskiej, krajowej i regionalnej;
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 prezentacji studiów zawierających wyniki badań empirycznych dotyczących
powiązań polskiego przemysłu z otoczeniem międzynarodowym;
 powiązań działalności usługowej przedsiębiorstw w układzie krajowym i międzynarodowym oraz ich ocena;
 studiów wybranych sektorów przemysłowych, w tym przemysłu zaawansowanej technologii;
 zróżnicowania procesów przemian przemysłu w układach regionalnych oraz
ich powiązania z otoczeniem międzynarodowym;
 wpływu uwarunkowań politycznych na zmianę powiązań europejskich układów przestrzennych,
 wpływu instrumentów prawnych na pobudzenie rozwoju i powiązań międzynarodowych krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
Druga grupa wystąpień obejmowała problemy dotyczące zagadnień transportowych, a wśród nich nasilenie powiązań transportowych z wykorzystaniem taboru
kolejowego, transportu drogowego oraz wpływie transportu lotniczego na dostępność do regionów turystycznych.
Trzecia grupa dotyczyła międzynarodowych uwarunkowań rozwoju sektora
usług i turystyki, a głównie potencjału zasobów turystycznych i stopnia ich wykorzystania oraz atrakcyjności obszarów turystycznych w przestrzeni europejskiej
i światowej.
W szerokiej dyskusji szczególna uwaga została zwrócona na ocenę, w jakim stopniu polskie produkty znajdują swoje miejsce na rynkach międzynarodowych, prezentowano propozycje przebudowy działalności przemysłowej i jej struktur,
w nawiązaniu do potrzeb zmieniającego się rynku światowego i europejskiego kształtującego się pod wpływem procesów globalizacji i internacjonalizacji produkcji.
Podkreślono, że ważną rolę w tym zakresie spełniać będą analizy dotyczące
podniesienia efektywności oraz innowacyjności i konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw i układów regionalnych, jak i produkcji w nawiązaniu do współczesnych
tendencji rozwoju gospodarki innowacyjnej.
Przedstawione referaty po odpowiednim uzupełnieniu i recenzji będą publikowane w postaci artykułów naukowych w czasopiśmie Prace Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, w kolejnych tomach studiów. Artykuły publikowane w tym
czasopiśmie są dostępne w systemie otwartego dostępu na stronie: www.pracekgp.up.krakow.pl.

Sprawozdanie z 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej …

153

Kolejne konferencje odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
w następujących terminach:
− 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola przemysłu i usług w rozwoju
społeczno-gospodarczym układów przestrzennych (The Role of Industry and Services in Socioeconomic Development of Spatial Systems), 5-6 grudnia 2016 r.
− 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemiany strukturalne przemysłu
i usług w układach przestrzennych (Structural Transformations of the Industry and Services in
Spatial Systems), 4-5 grudnia 2017 r.
− 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problematyka badawcza geografii
przemysłu i usług (Research Issues in Geography of Industry and Services) w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1918-2018, 3-4 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje o cyklu konferencji wraz z warunkami uczestnictwa są
publikowane na stronie internetowej www.przemysl.up.krakow.pl. Organizatorzy
zapraszają.
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Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Komisja Geografii Przemysłu
Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG)

MEDICAL GEOGRAPHY FORUM 2014,
UNIVERSITY OF WARSAW 14-17 AUGUST 2014
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz
z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego gościł w murach stołecznej Alma Mater międzynarodowe grono specjalistów w zakresie geografii medycznej w ramach Medical Geography Forum 2014.
Spotkanie naukowe (tzw. preconference) Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komisji Zdrowia i Środowiska (The International Geographical Union’s Commission on
Health and Environment – IGU CHE, www.iguhep.org/) odbyło się w dniach 14-17
sierpnia 2014 roku i poprzedzało Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej, odbywającą się w dniach następnych (18-22 sierpnia 2014) w Krakowie
(www.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/; www.facebook.com/IGUKrakow2014/).
Miejscem spotkania była szacowna Sala Senatu, życzliwie udostępniona przez
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Marcina Pałysa.
Medical Geography Forum 2014, było spotkaniem kameralnym, uczestniczyło
w nim 30 osób, w tym najliczniejsza delegacja z Chin, a także z Kanady, z Nowej
Zelandii, Rumunii, Holandii, Niemiec i Polski. Wygłoszono 13 referatów, po których
następowała wnikliwa dyskusja. Spotkanie poprzedziło wprowadzenie do tematyki
Zdrowia i Środowiska wygłoszone przez honorowego członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego, byłego Przewodniczącego PTG, Profesora Floriana Plita.
Gościem specjalnym Forum zgodził się być Profesor Michał Krzyżanowski (wówczas reprezentujący Environmental Research Group King’s College London), były
Przewodniczący Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia, Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO European Center for Environment and Health), który wygłosił referat na temat przemian w koncepcji zdrowia środowiskowego w Europie i na świecie
“Environmental health challenges in Europe and in the world”).
Dyskusjom naukowym towarzyszyły wycieczki. Pierwsza prowadziła do najbliższego Warszawie uzdrowiska w Konstancinie-Jeziornej i odbywała się w szczególnym dla
Polski dniu, 15 sierpnia, gdy przypada Święto Wojska Polskiego, ale i również święto
kościelne – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ten szczęśliwy zbieg okoliczności
ucieszył niezwykle zagranicznych uczestników, pozwalając im łączyć obserwacje naukowe z kulturowo-turystycznymi. Pogoda również bardzo dopisywała tego dnia.
Druga wycieczka miała miejsce po zakończeniu Forum i wiązała się z turystycznym przejazdem z Warszawy na zasadnicze obrady Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie. Droga wiodła przez Świętokrzyski Park Narodowy, a pomocą
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w zakresie merytorycznym i organizacyjnym tego dnia służył doktor Mirosław Mularczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Emocje nieco wzrosły
po chwilowym zagubieniu się w lesie Profesora Wuyi Wang z Chińskiej Akademii
Nauk (Chinese Academy of Sciences), Vice Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Środowiska. Odnalezienie uśmiechniętego, zrelaksowanego profesora oczekującego na resztę wycieczki w pobliżu autokaru zdecydowanie poprawiło nastrój popołudnia. Tym bardziej, że następnym punktem programu był obiad w Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarnii (http://mwk.com.pl/).
Do Krakowa wycieczka dotarła o godzinie 20:00, a końcowym akordem był
mandat za stanięcie autokaru na terenie Dworca Autobusowego, na co niestety nie
było pozwolenia. Pozwoliło to jednak gościom z zagranicy bliżej poznać nasz kraj.
Izabella Łęcka, organizator Medical Geography Forum 2014
e-mail: ilecka@uw.edu.pl
Członek Komitetu Sterującego Komisji Zdrowia i Środowiska
Międzynarodowej Unii Geograficznej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
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14-17 AUGUST 2014

THURSDAY 14.08.2014 Venue: University of Warsaw, Kazimierzowski Palace, Senate Hall
(http://arch.uw.edu.pl/en/strony/pan/index_eng.htm)
10:00 – Ceremonial welcome by Vice Dean Faculty of Geography and Regional Studies –
Artur Magnuszewski, University of Warsaw
10:05 – Ceremonial welcome by Co-Chair of The International Geographical Union’s
Commission on Health and Environment, Thomas Krafft, Maastricht University
10:10 – Introduction to the Meeting Topics: Florian Plit, Polish Geographical Society,
Jan Kochanowski University in Kielce
10:30 – “Accessing MRI Services in Ontario, Canada” – Mark Rosenberg, Queen’s University, Canada
10:50 – Discussion
11:00 – “New Zealand children’s health stamps as artefacts, ideology and vehicles for health
promotion” – Robin Kearns, Tara Coleman, School of Environment, University
of Auckland, New Zealand
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11:20 – Discussion
11:30-12:00 – Coffee Break
12:00 – “Reflection on persons with disabilities at University of Warsaw” – Izabella Łęcka,
University of Warsaw
12:20 – Discussion
12:30 – “A step too far? Barriers to primary care consultation for joint pain” – Valerie
Milne, University of Otago, Wellington, New Zealand
12:50 Discussion
13:00 – “Negotiating care for dementia in rural and small-town Ontario, Canada” – Rachel
Herron, Queen’s University, Canada
13:20 Discussion
13:30-14:30 – Lunch Time
14:30 – “The populations' health-state and its behavior. Case study: the upper basin
of Moldovian Bistriţa (Romania)” – Alexandrina Cruceanu, Alexandru Ioan Cuza
University, Romania
14:50 – Discussion
15:00 – “The challenges of reliable health information in urban India” – Pilot Eva, Maastricht University, Netherlands
15:20 – Discussion
15:30 – Closing of the Conference Day and start of the Guided Tour on University Campus
and vicinity
FRIDAY 15.08.2014
11:00 – Guided Tour to Konstancin Jeziorna and Łazienki Royal Park in Warsaw Meeting
Place – The Main Gate to the University of Warsaw
SATURDAY 16.08.2014 Venue: University of Warsaw, CIUW, room 206
10:00 – “Health risk for tourist in nowadays Cairo” – Natalia Łukasiewicz, University
of Warsaw, Poland
10:20 – Discussion
10:30 – “Health care during a mass pilgrimage”– Marta Werka, University of Warsaw, Poland
10:50 – Discussion
11:00 – “Diabetic foot in Germany – a market analysis towards comprehensive integrated
care of statutory health fund members of AOK Nordost” – Heike Wittmann,
AOK Nordost (Statutory Health Fund), Germany (Poster presentation and discussion)
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11:30-11.45 – Coffee Break
12:00- 13:00 – Keynote Speaker: Michał Krzyżanowski, former Head, WHO European Center for Environment and Health, currently - visiting professor in Environmental
Research Group, King´s College London “Environmental health challenges in Europe and
in the world” (co-authors: Andrey Egorv i Pierpaolo Mudu, WHO/ECEH)
13:00-14:00 – Lunch Time
14:00 – “Aging at home and supportive community-based care in China: a case study of
Metropolitan Beijing” – Yu Jie, Queen’s University, Canada
14:20 – Discussion
14:30 – “Elderly care option for the community-living older population in Beijing, China” –
Yang Cheng, School of Geography, Beijing Normal University, China
14:50 – Discussion
15:00 – “Assessment on regional vulnerability of health in China” – Wang Wuyi, Li Wang,
Linsheng Yang, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,
Chinese Academy of Sciences, China
15:20 – Discussion
15:30 – Concluding Remarks by Co-Chair of The International Geographical
Union’s Commission on Health and Environment: Wuyi Wang, Chinese
Academy of Sciences
Official Closing of The Medical Geography Forum 2014 – Izabella Łęcka, University
of Warsaw, Poland
SUNDAY 8:30 a.m. – START A TRIP TO KRAKOW – Meeting Place – The Main Gate
to the University of Warsaw
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