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WSTĘP
Jednym z najbardziej oczywistych wniosków, jaki nasuwa się na podstawie
obserwacji towarzyszących odbywanym każdego dnia podróżom jest stwierdzenie,
że każde miejsce wyróżnia się niepowtarzalną scenerią, każde ma swój własny
krajobraz, lokalny koloryt. Różnorodność scenerii jest tym, co sprawia, że ludzie
chętnie podróżują, nawet jeżeli jest to kosztowne, mało komfortowe, a nawet
niebezpieczne. Ale i ci, którzy z różnych względów nie opuszczają miejsca
zamieszkania, również mogą odbywać podróże. Odwiedzają oni nawet oddalone i
niedostępne miejscowości, korzystając z przysługującej wszystkim ludziom
psychicznej mocy, jaką stanowi wyobraźnia. A podróżując, choćby tylko wirtualnie,
i obserwując zachodzące po drodze zmiany – stają się oni geografami. Bo geografia
nie jest niczym innym jak podróżą poprzez różne miejsca; podróżą podczas której
rejestrowaniu zmian obserwowanych przez okno pojazdu lub na mapie, towarzyszy
wysiłek intelektualny mający na celu zrozumienie tych zmian, ogarnięcie ich
umysłem. Dlatego geografem nie jest ten, kto pojechał w góry, poznał ich
lokalizację, wysokości szczytów, rodzaje skał i inne parametry. W odróżnieniu od
zwykłego turysty, oprócz zadawania pytań zaczynających się od „co, jak i gdzie?”,
geograf każdorazowo stara się szukać odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” Dlaczego
np. te góry (to miasto, ta fabryka itd.) istnieją tu a nie gdzie indziej? Dlaczego
ciągną się one na kształt podłużnego pasma biegnącego w takim a nie innym
kierunku? Geografia nie kończy się na rozpoznaniu rozmieszczenia zjawisk, ale się
od tego rozpoznania zaczyna. Obserwując różnice w sposobach gospodarowania, w
architekturze, stylu życia, poznając egzotyczne obyczaje obcych ludów, geograf
stara się tłumaczyć je, badając ich zasięg i szukając różnorodnych przyczyn
problemów obserwowanych w poszczególnych regionach.
Geografia stanowiła niewątpliwie bardzo ważną dziedzinę wiedzy w
ubiegłych wiekach, kiedy tylko niektóre fragmenty powierzchni Ziemi były
zbadane, podczas gdy pozostałe stanowiły tajemnicze terrae incognitae. Wiedza
geograficzna była niezbędna dla tych wszystkich, którzy często z narażeniem życia
zapuszczali się w dziewicze puszcze, odkrywali nieznane wyspy, zdobywali
niedostępne góry, wyznaczali nowe szlaki handlowe, poszukiwali mitycznej
Atlantydy i złotej krainy El Dorado. Ale czym mają zajmować się geografowie
dzisiaj, kiedy cała powierzchnia Ziemi została spenetrowana, a dzięki Google i
komputerom możemy w każdej chwili oglądać jej dowolnie wybrane fragmenty?
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy uświadomić sobie ważną cechę
geografii. Otóż geografowie postępują w badaniach całkiem odwrotnie w
porównaniu do fizyków, chemików, biologów, którzy w swoich laboratoriach
analizują interesujące ich przedmioty, rozkładają je na jak najmniejsze składniki,
izolują je, by następnie oglądać pod mikroskopem w odpowiednim powiększeniu.
Aby coś zbadać, geografowie nie dzielą i powiększają obiekty, ale postępują w
sposób odwrotny: łączą je wszystkie i pomniejszają do rozmiarów pozwalających
całokształt zjawisk danego obszaru ogarnąć jednym spojrzeniem. W
przeciwieństwie do wspomnianych dyscyplin naukowych, geografia ogląda świat
nie przez obiektywy elektronowych mikroskopów, ale przez pryzmat „urządzenia”,

które można by nazwać makroskopem.1 Jego „obiektywami” są sporządzane przez
geografów mapy. Porównując je ze sobą można formułować wnioski o wzajemnym
oddziaływaniu i możliwej współzależności łączącej różnorodne zjawiska. Związki te
z kolei stanowią klucz do zrozumienia najważniejszych problemów współczesności,
od których rozwiązania zależy przetrwanie i rozwój cywilizacji. Źródła tych
problemów tkwią w warunkach biofizycznych (zasoby mineralne, żyzność gleb,
klęski żywiołowe), ekonomicznych (zasobność kapitałowa, koniunktura), poziomu
techniki i organizacji, kulturowych (styl życia, religia, wykształcenie) oraz
politycznych. Chcąc je zrozumieć, trzeba dostrzegać zależności między odmiennymi
kategoriami przyczyn i przyjąć założenie, że w świecie istotnie wszystko zależy od
wszystkiego, wszystko jest połączone jak w pajęczej sieci.
Przekonując, że geograficzne, „makroskopowe” spojrzenie na świat ma
jeszcze wartość, musimy sobie jednak zdawać sprawę, że rozwój nauki i techniki
dokonany został dzięki wysiłkom tych uczonych, którzy świat dzielili na coraz
mniejsze elementy: komórki, wirusy, molekuły, atomy, elektrony, kwarki, itd. W
tym kontekście zaproponowana metoda „makroskopowa” może wydawać się
anachronizmem. Sama geografia w tej sytuacji jawi się jako dziedzina, która swoją
historyczną rolę już wypełniła, że powinna w związku z tym zająć należne jej
miejsce w muzeum nauki, tak samo jak drewniane sochy i lokomotywy spalinowe
zgromadzone w muzeum techniki. Tylko czy uznając geografię za księgę zamkniętą
i skończoną nie postąpimy zbyt pochopnie? Bo pomimo wielkich możliwości
Google i wszystkich oszałamiających osiągnięć współczesnej techniki, świat nie jest
w stanie poradzić sobie z wieloma problemami ekonomicznymi, ekologicznymi,
politycznymi, a ludzie dzisiaj wcale nie wydają się bardziej szczęśliwi niż dawniej.
Aby te problemy rozwiązać, trzeba je w odpowiedni sposób postawić i zrozumieć.
Ich zrozumienie wymaga tego właśnie, aby spojrzeć na nie w sposób całościowy,
pozwalający dostrzec wszystko jednocześnie w kontekście wszystkiego. Spojrzenia
takiego nie ułatwiają dyscypliny naukowe badające pojedyncze aspekty, lub wycinki
rzeczywistości. Aby uchwycić związki między badanymi przez fizykę obiektami
materialnymi, ich wewnętrzną strukturą analizowaną w laboratoriach chemicznych,
życiem organicznym, gospodarczym i zjawiskami społeczno-kulturowymi,
konieczne jest połączenie w jednym obrazie wszystkich tych składników. Obrazem
takim jest właśnie geograficzna, „makroskopowa” mapa, ukazująca konfigurację
zjawisk należących do zakresów zainteresowań wszystkich nauk szczegółowych.
Może się więc okazać, że pojawiające się w literaturze i w mediach
informacje zwiastujące „śmierć geografii” są zdecydowanie przedwczesne2. Ale
skoro jest to dziedzina tak intrygująca i przyciągająca zainteresowania swą
różnorodnością i egzotyką, a zarazem tak potrzebna dla zrozumienia złożonych
problemów współczesności, to dlaczego w ogóle mówi się o jej regresie, a nawet
zamieraniu? Dlaczego wciąż spada jej autorytet? Zapewne dużą część winy za to
ponoszą twórcy szkolnych programów i podręczników, którzy od wielu lat nie dbają
o zachowanie jej tradycyjnych walorów. W wielu szkołach nauczanie geografii
1

Wyrażenie to zaczerpnięto z tytułu godnej polecenia książki Joëla de Rosnay (PIW, 1982).
Jako jeden z pierwszych tezę o ujednoliceniu świata i „śmierci geografii” postawił amerykański
futurysta Alvin Toffler już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
2
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odbywa się w taki sposób, że rzadko kojarzy się ona z podróżami, z odkrywaniem
tajemnic odległych krain, z pięknymi krajobrazami, z egzotycznymi
społecznościami i ich problemami. A że dzieje się tak od bardzo dawna i że nie jest
to problem ograniczony tylko do Polski, świadczy przytoczony poniżej list.
Drogi Przyjacielu,
Przed dziesięciu laty otrzymałem od Ciebie list, na który dopiero teraz
odpowiadam. Pisałeś wtedy co następuje:
„ ...No dobrze, ale jak się przedstawia sprawa z geografją? Książka, którą
mam na myśli to nie jeszcze jeden więcej podręcznik przeładowany cyframi.
Pragnąłbym, aby powstało coś zupełnie oryginalnego: geografja, która
informować nas będzie tylko o tem, o czem naprawdę chcielibyśmy wiedzieć,
wszelkie zaś inne wiadomości pozostawi na uboczu – pragnąłbym też, abyś
Ty taką książkę napisał, dla mnie. W szkole ten przedmiot traktowany był
strasznie solidnie. Czegóż to wtedy nie musiałem się uczyć o różnych
krajach! – przebiegu ich granic, nazw miast i ilości mieszkańców, nazw i
wysokości gór, ilości wywożonego rocznie węgla i bogowie tylko wiedzą,
czego tam jeszcze. Wszystko zresztą zapominałem równie szybko, jak się
uczyłem. Wiadomości nie były powiązane ze sobą w żadną całość, lecz
stanowiły wielką, nieuporządkowaną masę faktów, która przypominała mi
przeładowane obrazami muzeum, albo przeciągający się zbyt długo koncert.
Zresztą i to, czego naprawdę się dowiedziałem, nie miało dla mnie żadnej
praktycznej wartości, ponieważ zawsze, ilekroć potrzebne mi były ścisłe
informacje, musiałem i tak szperać po atlasach, mapach, encyklopedjach i
podręcznikach. Prawdopodobnie doświadczenie takie nie jest wyłącznie
moją tylko własnością. Ze względu więc na dobro duchowe wszystkich
nieszczęsnych ofiar szkolnej edukacji, proszę Cię bardzo, napisz dla nas
nową geografję, taką któraby się naprawdę na coś przydała. Wyrzuć
wszystkie owe góry, miasta i oceany tam, gdzie się znajdować powinny, czyli
na mapy, a nam opowiadaj tylko o ludziach, którzy w różnych tych
miejscach mieszkają: dlaczego się tam znajdują, skąd się wzięli i co tam
robią. Daj nam książkę omawiającą przedewszystkiem ludzką stronę
geografji...”
Zawsze, gdy zwracałeś się do mnie z wezwaniem, brałem się chętnie
do pracy. Tak też i tym razem. Dziś mogę Ci powiedzieć: Drogi Przyjacielu,
oto książka, o jaką się dopominałeś.
Hendrik Willem van Loon
List ten pochodzi ze wstępu do bardzo wartościowej, choć dzisiaj całkiem
zapomnianej książki holenderskiego geografa pt. Geografja w kalejdoskopie,
wydanej przed osiemdziesięciu laty nakładem zasłużonego dla geografii,
warszawskiego Wydawnictwa Trzaski, Everta i Michalskiego S.A., w serii
„Biblioteka Wiedzy”. Jego treść dotyka kilku ważnych i, jak się okazuje,
ponadczasowych problemów geografii. Van Loon wyraził swój sprzeciw wobec
dość powszechnie uświadamianej formalizacji literatury geograficznej i jej
nadmiernego „unaukowienia”, co wiąże się z powszechnym u nas zaliczaniem jej do
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grupy nauk przyrodniczych (ścisłych). Ta szkodliwa tendencja przejawia się dzisiaj
coraz większym jej nasyceniem nie tylko liczbami, ale abstrakcyjnymi pojęciami i
formułami. Wiele szkolnych podręczników geograficznych, zamiast mówić o
miejscach i ludziach oraz o ich życiu, zawiera wyjaśnienia skomplikowanych
relacji i struktur wchodzących w skład większych systemów i zachodzących w ich
ramach procesów, których przebieg określają parametry uzależnione z kolei od
różnorodnych czynników. Bez takich abstrakcyjnych terminów jak relacje,
struktury, systemy, procesy, czynniki, itp. wielu osobom trudno dzisiaj wyobrazić
sobie nauczanie geografii, i to nawet na poziomie elementarnym. A przecież jest to
dziedzina, której swoisty urok i egzotyka polegały zawsze na tym, że w odróżnieniu
od nauk szczegółowych, koncentrowała ona uwagę nie na abstrakcyjnych pojęciach,
ale na konkretach codziennego życia. Geografia, opisując i tłumacząc zróżnicowanie
krajobrazowe, jest tradycyjnie dziedziną najbliższą rzeczywistości postrzeganej i
jednocześnie kształtowanej przez poszczególne społeczności w trakcie działalności
gospodarczej. O konieczności powrotu do tej tradycji przypomnieli ostatnio
organizatorzy XXXII Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej, który odbył
się w Kolonii w sierpniu 2012 roku pod znamiennym hasłem „Down to Earth”.
Henryk van Loon nie był pierwszym, który sprzeciwił się „psuciu” geografii
przez jej formalizację i przeładowanie podręczników geograficznych
jednostkowymi faktami. Nie tylko on wyraził tęsknotę za geografią, której angielski
filozof John Locke przyznał zaszczytne miano „matki nauk”, a wielki niemiecki
filozof Immanuel Kant przypisał największą wartość edukacyjną, i o której rosyjski
książę Piotr Kropotkin pisał, że jest „najatrakcyjniejszą dziedziną wszechczasów”,
przyciągającą zainteresowania największej części społeczeństwa. W Polsce
przejawy formalizacji i przeładowanie luźnymi faktami piętnował przed przeszło
wiekiem Wacław Nałkowski, znajdując w tym dość liczne grono naśladowców.
Należeli do nich wszyscy znani przedstawiciele geografii polskiej okresu
klasycznego (do roku 1949). Z upływem czasu coraz mniej było jednak tych, którzy
byli w stanie pozytywnie odpowiedzieć na apele o nawrót do klasycznej idei
geografii, jako wszechogarniającej dziedziny, obejmującej całokształt zjawisk
odbywających się w czasie historycznym na powierzchni Ziemi. Zapomniana
została pochodząca od Immanuela Kanta i propagowana przez m.in. Aleksandra
Humboldta koncepcja jedności wszystkich ziemskich zjawisk wynikającej z ich
różnorodności (tzw. paradoks Humboldta), a wyrażona w idei regionu
geograficznego jako obszaru spójnego i krajobrazowo zróżnicowanego. Kantowska
inicjatywa powołania geografii jako dziedziny syntetycznej, łączącej elementy wielu
nauk w dobie ich postępującej specjalizacji obecnie okazuje się mało atrakcyjna.
Dlatego coraz trudniej dzisiaj spotkać współczesne opracowania geograficzne, które
by siłą ekspresji, biorącą się zarówno z zachowania naukowej precyzji jak i z piękna
literackiej formy, dorównywały dziełom dawnych mistrzów: Wincentego Pola,
Wacława Nałkowskiego, Eugeniusza Romera i ich następców. Coraz trudniej
spotkać wartościowe, prawdziwie geograficzne opracowania, chociaż ostatni okres
zaznaczył się prawdziwą eksplozją najróżniejszych publikacji. Dzieje się tak
dlatego, że dzisiaj nie precyzja języka i piękno formy, ale perfekcja metodyczna i
„poprawność polityczna” są w największej cenie. Typową dla dawnych autorów
wszechstronność i erudycję wyparła biegłość w posługiwaniu się naukową
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terminologią w zakresie wąskich specjalności. Głębię filozoficznej refleksji
zastąpiły definicje i formuły matematyczne, a realistycznie przedstawione obrazy z
życia poszczególnych społeczności i ich codziennych problemów – sformalizowane
opisy abstrakcyjnych relacji i struktur „przestrzennych”.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat geografia, „matka nauk”, została
pozbawiona jej najważniejszych atutów i stała się zbiorem mało istotnych i coraz
bardziej obcych sobie, rywalizujących specjalności. Jeżeli jeszcze 20-30 lat temu w
literaturze geograficznej znaleźć można było wypowiedzi uczonych rozumiejących
istotę i sens geografii, to dzisiaj nie słychać już nawet argumentów i apeli o to, by
nie dopuścić do jej upadku. Wpływowi przedstawiciele geografii coraz częściej
otwarcie podważają sens kultywowania geografii, nie rozumiejąc jej istoty.
Powszechnie odchodzi się od samej jej nazwy, preferując inne sposoby określania
geograficznej problematyki. Rozkwita więc zróżnicowana „radosna” twórczość pod
szyldami globalizacji, stosunków międzynarodowych, kształtowania środowiska,
nauki o krajobrazie, geoekologii, regionalistyki, gospodarki przestrzennej,
geoinformacji, itp. Pomijając fakt, że niektóre z tych jakże modnych określeń to
nowotwory językowe, zastanawiająca jest gotowość autorów, będących geografami
z wykształcenia, do odżegnywania się od nazwy swojej dziedziny. Pojawia się także
pytanie: jak to się stało, że geografowie, odrzucając tradycyjną geografię, godzą się
na utratę zdolności ogarniania umysłem całości zjawisk dotyczących
poszczególnych krajobrazów i obszarów? Procesy specjalizacji nauki, które skłoniły
Immanuela Kanta do ustanowienia geografii jako dziedziny syntetycznej, nie tylko
nie zostały zahamowane, ale poszły daleko do przodu. A im głębsza specjalizacja i
fragmentaryzacja wiedzy, tym większa i bardziej uzasadniona jest potrzeba jej
selekcji i syntezy. Jednak współczesne podręczniki geograficzne nie zaspokajają już
tej potrzeby. Uległy one niemal bez reszty specjalizacyjnej „modzie” i zostały
podzielone na rozdziały dotyczące kolejno podłoża skalnego, form terenu, wód,
klimatu, gleb, roślin, ludzi, poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej. Z
tego powodu, zamiast tłumaczyć świat jako całość, geografia dzieli rzeczywistość
dokładnie tak samo, jak to czynią poszczególne nauki przyrodnicze i społeczne,
dublując przy tym niepotrzebnie ich przedmioty i zadania, naśladując ich metody.
Czy potrzeba selekcji i syntezy wiedzy przestała być już cechą osobowości
współczesnych ludzi? Czy ludzie XXI wieku nie chcą już rozumieć otaczającej ich
rzeczywistości? Czy zatracili pragnienie wykształcenia ogólnego i zadowalają się
samą umiejętnością posługiwania się wytworami nowoczesnej techniki i perfekcją w
wykonywaniu pracy zawodowej? Nie wydaje się. Dążenie do uogólnionej wiedzy o
świecie jest bowiem jedną z podstawowych cech gatunkowych Homo sapiens.
Dopóki więc ludzie pozostaną ludźmi, zawsze będą zadawać pytania o
najważniejsze, z czysto ludzkiego punktu widzenia, sprawy tego świata. Zawsze też
będą poszukiwać na nie odpowiedzi. Chociaż coraz więcej czasu poświęcają oni
dzisiaj coraz doskonalszym urządzeniom oferowanym przez technikę, nie odstępuje
ich zwykła ludzka ciekawość i dążenie do ogarnięcia umysłem głównych zarysów
najważniejszych spraw współczesności.
Mimo coraz szybszego tempa życia, społeczeństwo ciągle wykazuje
potrzebę selekcji i syntezy wiedzy, a przejawem tego jest m.in. niesłabnąca i
bezinteresowna sympatia w stosunku do geografii. Ludzie lubią geografię i, bez
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względu na status społeczny i wykonywany zawód, poświęcają swój czas na
doskonalenie geograficznych kompetencji. Fascynacja geografią jest powszechnie
obserwowana w codziennych zachowaniach, jak i w wypowiedziach osób
publicznych a także w dziełach literackich. Przeciętny użytkownik wiedzy
geograficznej korzysta z niej czerpiąc z tego przyjemność, a zgłębianie jej daje mu
pewną szczególną satysfakcję, którą widać m.in. w sposobie wypowiadania
egzotycznie brzmiących nazw, w bezinteresownym studiowaniu map, czy też w
samym dążeniu do odbywania podróży, nawet jeżeli jest ono niekiedy zabarwione
snobizmem.
Cechująca wielu ludzi naturalna fascynacja geograficzna stanowi wielki
potencjał edukacyjny, który jakże często jest marnotrawiony na skutek złych
nawyków nauczycieli oraz wadliwie skonstruowanych programów kształcenia i
podręczników. Ich systematyczny układ może wprawdzie zapewnić kompletność
wiedzy i jej formalną poprawność, ale nie pozwala na wykorzystanie i rozwój
wspomnianej wyżej naturalnej fascynacji. Dlatego w proponowanym skrypcie
proponuje się nieco inną postać geografii. Zamiast ścisłej, specjalistycznej wiedzy i
chłodno-sceptycznej prezentacji „relacji i struktur przestrzennych”, uwagę skupiono
na syntetycznych obrazach miejsc i zamieszkujących tam ludzi, wykorzystując
ponadto zapomniany od lat „malowniczy” aspekt geografii. Dominujący w
szkolnych podręcznikach encyklopedyczny układ treści zmieniono tak, aby ułatwić
zrozumienie zależności i dokonujących się w różnych skalach procesów, oraz ich
wpływu na warunki życia poszczególnych społeczności i na krajobrazy regionów.
Podstawowym pojęciem głównej części książki jest krajobraz, odpowiednik
starożytnej oecoumene. Ludzie zamieszkujący określone terytoria, urządzają się na
nich zgodnie ze swoimi, kulturowo określonymi, potrzebami i możliwościami. Ich
działalność (sposób życia, fr. genre de vie), ich sposób obchodzenia się z innymi
ludźmi i z Ziemią, jest uzależniona od cech kulturowych, ale i od parametrów
wynikających z położenia geograficznego. Krajobraz jest rezultatem
wielowiekowego wzajemnego przystosowywania się społeczności o określonych
cechach kulturowych, możliwościach technicznych i ekonomicznych, do warunków
ekologicznych danego miejsca. Jedne społeczności wykazują większą skłonność do
podporządkowania się tym warunkom, podczas gdy inne, dysponujące większymi
możliwościami techniczno-ekonomicznymi, starają się te warunki z różnymi
skutkami korygować, naginać do swoich potrzeb. Każdy krajobraz jest efektem
ludzkiej działalności, i tak jak drobiazgowa analiza mieszkania pozwala wiele
powiedzieć o jego lokatorze, tak interpretacja cech krajobrazu danego miejsca
umożliwia dokładną charakterystykę jego mieszkańców. Można więc powiedzieć, że
krajobraz dla geografa stanowi tekst wygrawerowany na obliczu naszej planety, z
którego wyczytać można zarówno dzieje Ziemi, jak i losy i bieżące sprawy ludzi.
Geografia to nic innego jak sztuka odczytywania i interpretacji tekstu zapisanego w
krajobrazach w celu wyjaśnienia wszelkich ich osobliwości przez ich powiązanie z
cechami ludzkich społeczności, które te krajobrazy zamieszkiwały i kształtowały.
Krajobrazy które są wytworem społeczności odmiennych pod względem
kulturowym i żyjących w różnych warunkach, są przedmiotem głównej części
prezentowanej książki (Część IV - Ekumeniczna). Najpierw przedstawiono sytuację
panującą w tych nielicznych miejscach, w których nadal zamieszkują ludy
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pierwotne, a następnie kolejno krajobrazy typowo rolnicze, przemysłowe oraz te
które są wyrazem postindustrialnego stadium rozwoju społeczeństw. W ten sposób
przeprowadzona na kartach książki podróż poprzez różne miejsca i regiony, staje się
także podróżą w czasie, przez kolejne etapy rozwoju ludzkości.
Ponieważ współczesny świat dawno przestał składać się z pojedynczych,
względnie niezależnych od siebie regionów, a wydarzenia w jednym miejscu mogą
przynosić nieoczekiwane skutki w nawet najbardziej odległych zakątkach świata,
następne części książki poświęcone są najważniejszym sprawom ludzi
rozpatrywanym kolejno w skali światowej (Część V), europejskiej (Część VI), oraz
krajowej (Część VII). Wszystko to poprzedzone zostało rozdziałami, których celem
jest zrozumienie zróżnicowania powierzchni Ziemi pod względem warunków
przyrody nieożywionej (Część I - Telluryczna), szaty roślinnej (Część II Ekologiczna) i zaludnienia (Część III - Antropogenetyczna). Układ taki pozwala
ogarnąć umysłem całość problematyki geograficznej. Wydaje się on najbardziej
właściwy z punktu widzenia dzisiejszych studentów, których Henryk van Loon
określiłby zapewne mianem „nieszczęsnych ofiar szkolnej edukacji”. Chodzi w
szczególności o te „nieszczęsne ofiary”, które dotknięte zostały skutkami bolesnych
eksperymentów „reform oświatowych”. Książka pisana jest głównie z myślą o
studentach geografii, jak również kierunków wyrosłych w ostatnich latach wokół
geografii (m.in. turystyka, gospodarka przestrzenna). Powinna ona też zainteresować
osoby studiujące nauki ekonomiczne, polityczne i historyczne. Głównymi jej
odbiorcami będą zapewne szczęśliwcy różnych profesji, którym dane było kiedyś
odczuć niezapomnianą egzotykę i piękno prawdziwej geografii. Możliwe, że oni też
zetknęli się kiedyś z bardzo nudnymi podręcznikami geograficznymi, a dzisiaj ich
pole zainteresowań jest zawężone w związku z wykonywanym zawodem. Niech
więc ta książka pozwoli im odtworzyć dawne geograficzne odczucia, przywrócić
stare wyobrażenia o różnych miejscach i regionach, ukazując je w nowym świetle.
Niech da relaks płynący ze swobodnej, myślowej wędrówki jednocześnie po wielu
dziedzinach, oraz niesamowitą satysfakcję, która bierze się ze świadomości
ogarniania rozumem bardzo szerokich zakresów różnorodnej wiedzy.

/-/ Witold J. Wilczyński
na Grzymie Wietrznym, wrzesień 2013
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Przedmowa do drugiego wydania
Publikacja pod identycznym tytułem, ale znacznie skromniejsza treściowo,
ukazała się w 2002 roku w kieleckim Wydawnictwie „Jedność”. Jej nakład rozszedł
się bardzo szybko mimo licznych niedoskonałości książki oraz nie zawsze
pochlebnych opinii. Książka miała stanowić reakcję na stopniowe obniżanie
poziomu kształcenia ogólnego, w tym także geograficznego w Polsce. Zadaniem jej
było przybliżenie studentom treści najistotniejszych, które giną w natłoku licznych
informacji szczegółowych serwowanych przez kolejne tzw. reformy edukacyjne.
Odzwierciedleniem takiego zamysłu był sam tytuł książki. Ponieważ istnieją
podstawy do stwierdzenie, że rolę swoją ona spełniła, pojawiła się idea ponownego
opublikowania „Elementarza geograficznego”, z uwzględnieniem krytycznych uwag
zbieranych przez autora. Realizacja tego zamierzenia nie była jednak możliwa przez
wiele lat. Nie sprzyjały mu zmiany, jakie w polskiej nauce i systemie edukacyjnym
spowodowało wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Chodzi zwłaszcza o
wprowadzenie nowych zasad finansowania prac naukowych, rozliczne
konsekwencje tzw. procesu bolońskiego, a także regres samej geografii jako
samodzielnej dyscypliny naukowej.
Projekt stał się realny dopiero dzięki
zainteresowaniu i wsparciu ze strony Grupy Badawczej „Towarzystwo
Lelewelowskie”, a zwłaszcza Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i
stowarzyszenia Instytut Geopolityki. Książka w swojej obecnej postaci bardzo wiele
zawdzięcza długim i bardzo twórczym dyskusjom prowadzonym jeszcze w latach
2002-2008 z byłym pracownikiem Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej,
Bolesławem Kowalskim. Jest to postać wybitna w polskiej geografii. Jego
niezwykle oryginalna myśl i ogromny twórczy potencjał niestety nie został
wykorzystany z powodów, które trudno byłoby zaliczyć do grupy merytorycznych.
Sytuacja ta nie świadczy najlepiej o polskiej geografii w ogóle, a o kieleckim
środowisku naukowym w szczególności. Wiele idei wykorzystanych podczas
kompletowania materiałów do „Elementarza” pochodzi z dyskusji prowadzonych
podczas siedmiu sesji Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie”, odbytych
w latach 2009-2012, zwłaszcza z IV Nadzwyczajnej Sesji w roku 2011, która była
poświęcona interpretacji prac Wacława Nałkowskiego w świetle nowych osiągnięć
nauki i filozofii.
Prezentowana publikacja różni się w istotny sposób od swojej
poprzedniczki. Dodano wiele nowych informacji do rozdziałów III-VII, które
opracowano na podstawie pierwowzoru z pierwszego wydania, uaktualniono
wszystkie dane zawarte w tabelach, całość poprzedzając dwoma zupełnie nowymi
rozdziałami (część Telluryczna i Ekologiczna), których w pierwszym wydaniu w
ogóle nie było. Zabieg ten, podyktowany licznymi uwagami Czytelników, uczynił
książkę bardziej kompletną pod względem treści. Nadzieją autora jest, że
wprowadzenie tematyki z zakresu historii naturalnej, nie pozbawiło książki jej
humanistycznego charakteru.
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1. Zróżnicowanie: podstawowy fakt geografii
Powierzchnia Ziemi, która jest przedmiotem geografii, cechuje się
zróżnicowaniem. Jest to pierwszy i podstawowy fakt geografii a jednocześnie racja
uzasadniająca potrzebę jej kultywowania. Bo gdyby Ziemia była w każdym miejscu
jednakowa, geografia nie byłaby potrzebna. Można by ją wtedy zastąpić jakimś
jednym zdaniem, np. „powierzchnia Ziemi jest szara, równa i gładka”. Być może
gdzieś istnieje planeta o takim jednolitym obliczu. Stopień urozmaicenia, jaki
obserwujemy na powierzchni naszej Ziemi, jest zdumiewający i nieporównywalny z
tym, co wiemy na temat innych obiektów kosmicznych. Można powiedzieć, że
Ziemia jest pod względem zróżnicowania unikatem w skali całego Układu
Słonecznego. Kiedy oglądamy jej zdjęcia satelitarne i porównujemy z obrazami
innych planet, dostrzegamy rażący kontrast. Z jednej strony obserwujemy
monotonię, surowość i martwotę jednostajnych krajobrazów Wenus lub Marsa, z
kraterami – niezatartymi pozostałościami dawnych kataklizmów. Z drugiej
natomiast podziwiamy odcinające się na tle błękitnych przestworów oceanu, zielone
lub żółto-pomarańczowe zarysy lądów z białymi czapami lodowymi na biegunach,
urozmaicone cienistymi pasmami gór przecinających kontynenty w różnych
kierunkach. Ziemia widziana z Kosmosu zachwyca swym urokiem. Jest jak
„lśniący, błękitny klejnot ozdobiony koronką wirujących powoli białych welonów,
jak mała perła w gęstym morzu czarnej tajemnicy”3.
Wzbudzające zachwyt astronautów piękno powierzchni Ziemi wiąże się z
tym, że obejmuje ona niezliczoną ilość miejsc, z których każde jest inne. Różnice
między nimi dotyczyć mogą wszystkich składników krajobrazu. Miejsca różnić się
więc mogą między sobą skalnym podłożem, formami terenu, klimatem, szatą
roślinną, są one zamieszkane przez ludzi o odmiennych cechach fizycznych i
kulturowych, językach, żyjących na różnych poziomach rozwoju ekonomicznego,
stosujących różnorodne sposoby gospodarowania, itd. Widać stąd, że geografia, o ile
ma ona przedstawiać powierzchnię Ziemi i w zrozumiały sposób tłumaczyć jej
cechy, musi być nauką bardzo rozległą i skomplikowaną. Z uwagi na skalę
urozmaicenia i różnorodne jego przyczyny, jest to jednocześnie dziedzina niezwykle
fascynująca, przyciągająca zainteresowania osób bez względu na ich status,
pochodzenie, czy wykonywany zawód.
Zróżnicowanie obserwowane na powierzchni Ziemi jest istotnie
podstawowym faktem geograficznym. To ono sprawia, że geografia jest potrzebna,
prowokując pytania o jego przyczyny, generując potrzebę jego przedstawiania,
interpretacji i wyjaśniania, aby w atrakcyjny sposób zaspokajać ludzką ciekawość.
Najważniejszym przejawem tej ziemskiej różnorodności, widocznym nawet z
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Wyrażenie, której autorem jest Edgar Mitchell, astronauta amerykański, uczestnik misji Apollo14.

odległych satelitów lub statków kosmicznych, jest występowanie na Ziemi dwóch
rodzajów powierzchni. Przeważającą jej część (ponad 70 %) zajmują błękitne
obszary wodne, które poprzedzielane są nierównomiernie rozmieszczonymi lądami.
W okolicach obydwu biegunów lśnią białe pokrywy lodowe, które nie pozwalają na
pierwszy rzut oka stwierdzić, co znajduje się pod nimi, morza czy lądy.
Skoro najważniejszym przejawem zróżnicowania powierzchni Ziemi jest
istnienie oceanów i lądów, nie pozostaje nam obecnie nic innego jak przystąpić do
przedstawienia i wytłumaczenia ich konfiguracji. Wiele znanych podręczników
zawiera szczegółowe analizy wielkości i rozmieszczenia poszczególnych lądów oraz
oceanów. Opisane są ich rozciągłości południkowe i równoleżnikowe, skalkulowane
współrzędne skrajnych punktów, obliczone maksymalne oraz średnie wysokości nad
poziomem morza i głębokości, współczynniki rozwinięcia linii brzegowej, itd., itp.
Są to wszystko detale, które wykraczają poza zakres wiedzy, którą można określić
mianem elementarnej. Okazuje się ponadto, że im więcej tego typu szczegółów
zawierają te obowiązujące w wielu szkołach publikacje, tym mniej mówią one o
istocie sprawy, pomijając zupełnie konieczność odpowiedzi na pytanie zasadnicze:
dlaczego te oceany i lądy w ogóle istnieją? Dlaczego powierzchnia Ziemi nie jest
albo lądem w całości, albo nie jest cała pokryta wodami? Sytuacja taka jest jak
najbardziej wyobrażalna: wystarczyłoby bowiem, aby skalne podłoże lądów i
oceanów nieco wyrównać, by spod lustra wody nic nie wystawało. Ziemia byłaby
planetą w całości błękitną, a życie, o ile by w ogóle istniało, ograniczone byłoby do
organizmów przystosowanych do warunków wodnych. Wystarczyłoby tylko, aby
materiał skalny tworzący najwyższe części kontynentów przesunąć do oceanów, a
woda zostałaby z nich wyparta, zalewając całkowicie lądy pozbawione jednocześnie
większych wyniosłości. Przybysze z Kosmosu zbliżając się w swoich statkach do
powierzchni takiej planety, nie rejestrowaliby żadnego zróżnicowania na jej
powierzchni. Cała byłaby ona pokryta wodą, a więc projekt o nazwie „geografia”
nie mógłby powstać. Rzeczywistość jest jednak inna: mamy na Ziemi oceany i lądy,
z których każdy cechuje wielkie urozmaicenie. Ono właśnie jest przedmiotem
dociekań geografii. Jako nauka nie może ona poprzestać na opisie wielkości, form i
właściwości poszczególnych lądów i oceanów. Musi ona przede wszystkim
dostarczyć odpowiedzi na pytanie, dlaczego te lądy i oceany istnieją, i dlaczego są
tak a nie inaczej rozmieszczone. Ponieważ istnienie oceanów i lądów jest, jak
wykazano wyżej, konsekwencją nierówności skalnego podłoża, pytanie nasze
brzmi: dlaczego to podłoże jest tak bardzo nierówne? Co sprawiło, że istnieją na niej
ogromne obszary równinne usytuowane na różnych wysokościach, jak i grzbiety
górskie przebiegające w różnych kierunkach? Dlaczego na lądach istnieją równiny i
góry, a oceany kryją również ogromne obszary płaskie, które ograniczone są
grzbietami podmorskimi albo głębokimi rozpadlinami tzw. rowów oceanicznych.
Wszystkie wymienione formy można bez trudu dostrzec na każdej mapie fizycznej
jak i na globusie. Postarajmy się więc zrozumieć ich istnienie i konfigurację, gdyż
jest to podstawa wszelkiej wiedzy, na której opierają się nauki decydujące o
orientacji ideowej i światopoglądzie wykształconego człowieka.
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2. Skalne podłoże
Nierówności istniejące na powierzchni Ziemi, które opisuje się podając
wysokości poszczególnych miejsc w stosunku do poziomu morza, starano się
tłumaczyć w przeszłości na różne sposoby. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
geologicznej, nierówności te istnieją dlatego, że wciąż działają siły, które są
przyczyną ich powstawania. Siły te tkwią we wnętrzu planety, które, jak się okazuje,
jest wciąż aktywne. To, że Ziemia jest krajobrazowo zróżnicowana, że na jej
powierzchni może rozkwitać życie, wiąże się z faktem, że sama ona jest
kosmicznym „organizmem”, w którym materia i energia nieustannie krąży ulegając
różnorodnym transformacjom.
Zrozumienie przyczyn geograficznego zróżnicowania Ziemi wymaga
wykorzystania wiedzy dotyczącej jej wnętrza. Do niedawna wiedza na jego temat
była ograniczona do tego, co znajduje się blisko powierzchni i dostępne jest
bezpośredniej obserwacji, np. w kopalniach. O tym, co znajduje się głębiej
wnioskowano jedynie na podstawie obserwacji wulkanów, czyli miejsc, gdzie
materia wnętrza Ziemi wydostaje się na powierzchnię. O tym, że wnętrze Ziemi jest
gorące wiedziano już w starożytności, a ludzka wyobraźnia umieszczała tam
mityczne „kuźnie Hefajstosa” i „ogień piekielny”. W ostatnich dekadach w wielu
miejscach wywiercono otwory na głębokość kilkunastu kilometrów, ale i one nie
mogą dostarczyć informacji o tym, co dzieje się głębiej.
Wiedza o budowie globu ziemskiego pochodzi z bardzo zaawansowanych
technologicznie badań, które polegają na rejestracji tzw. fal sejsmicznych, czyli
drgań podłoża skalnego spowodowanych przyczynami naturalnymi (trzęsienia
ziemi), bądź specjalnie wywoływanymi wybuchami. Fale te, rozchodząc się od
punktu wzbudzenia we wszystkich kierunkach, przechodzą przez miejsca znajdujące
się na różnych głębokościach i są rejestrowane przez specjalne urządzenia
(sejsmografy) rozmieszczone na powierzchni Ziemi. Interpretacja zapisów
pochodzących z tych urządzeń pozwoliła ustalić, że wnętrze Ziemi obejmuje kilka
warstw sferycznych. Na powierzchni znajduje się skalista litosfera, sięgająca do
głębokości 50-120 km. Pod nią, aż do głębokości około 250-300 km znajduje się
astenosfera, posiadająca konsystencję bardzo gęstej cieczy, podobnej do
roztopionego szkła. Astenosfera jest górną częścią płaszcza Ziemi, otaczającego
płynne jądro o promieniu około 3500 km. Ponieważ o stanie skupienia materii we
wnętrzu planety decyduje nie tylko temperatura, ale także rosnące ku dołowi
ciśnienie, uważa się, że w środku globu istnieje ponadto stałe jądro wewnętrzne.
Z racji swojej dostępności najlepiej poznaną częścią globu ziemskiego jest
litosfera, a zwłaszcza jej górne warstwy tworzące powłokę skalną zwaną skorupą
ziemską. Skorupa ta nie jest jednorodna, gdyż składa się z wielu rodzajów skał.
Najwięcej jest skał, które powstały w wyniku zastygania materii pochodzącej z
wnętrza Ziemi (skały magmowe). Niektóre z nich, np. granity, cechuje wyraźna
ziarnista budowa. Wielkość ziaren mineralnych świadczy o tempie zastygania: im są
one większe, tym zastyganie następowało wolniej, a więc przebiegało w wyższych
temperaturach. Granity zalicza się z tego względu do tzw. skał głębinowych, bo
znaczna ich część zastygła w głębi skorupy ziemskiej, gdzie panowały odpowiednio
wysokie temperatury. W granitach bez trudu można odróżnić szkliste ziarna kwarcu
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(SiO2), zielonkawe lub różowe skalenie oraz silnie połyskujące blaszki miki
(glinokrzemiany potasu, sodu, wapnia i magnezu). Inaczej wyglądają skały, które
zastygły w wyniku gwałtownego ochłodzenia, np. na skutek wylewów lawowych.
Szybkie tempo zastygania nie pozwoliło na rozwój dużych kryształów, stąd też
skały tego typu (skały wylewne), mają budowę skrytokrystaliczną, co oznacza, że
bez użycia mikroskopu ich ziarnista budowa nie jest widoczna. Najczęściej
spotykaną skałą wylewną jest bazalt, w którym wszystkie składniki są przetopione
na jednorodną czarną masę.
Granit i bazalt stanowią podstawowe tworzywo skorupy ziemskiej. Bazalt,
jako cięższy, tworzy jej dolną warstwę, zaś lżejszy granit – górną. Skały magmowe,
chociaż stanowią ogromną większość całkowitej masy litosfery, na samej
powierzchni nie pojawiają się często. Zazwyczaj są one ukryte pod warstwami skał
osadowych, które powstały w wyniku osadzania się produktów niszczenia wcześniej
istniejących skał lub utworów innego pochodzenia (organicznego lub chemicznego).
Skały osadowe rozpoznaje się często po charakterystycznym warstwowaniu, które
jest świadectwem procesu ich tworzenia. Do najczęściej spotykanych skał
osadowych należą piaski, żwiry i iły, a także piaskowce, łupki, wapienie, różne
rodzaje soli i węgli.
Istotne znaczenie dla zrozumienia przyczyn występowania na Ziemi
rozległych obniżeń, wyniosłości i pasm górskich ma fakt, że górna, czyli granitowa
warstwa skorupy ziemskiej nie występuje na całym globie, ale pokrywa zaledwie
jego trzecią część. Z tego powodu skorupa ziemska ma niejednakową grubość, która
wynosi od zaledwie kilku do 80 km. Tam, gdzie jest ona cienka, bo składa się
wyłącznie z warstwy bazaltowej, znajdują się rozległe zagłębienia wypełnione
wodami oceanów. W miejscach, gdzie grubość skorupy rośnie i pojawia się ponadto
warstwa granitowa – znajdują się wypukłości, których większość stanowią lądy
wystające ponad poziom wód. Świadczą o tym wyniki wierceń. W otworach
zlokalizowanych na lądach po przewierceniu powierzchniowych utworów
osadowych świdry trafiają zawsze na granitowy fundament kontynentu. Wiercenia
podmorskie wykazały natomiast, że dna oceaniczne w ogromnej większości mają
bazaltowe podłoże.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego pod oceanami skorupa ziemska jest cienka,
pod lądami zaś wielokrotnie grubsza, znajduje się tuż pod nią, w górnej części
płaszcza Ziemi. Skorupa ziemska nie ma bowiem stabilnego, sztywnego oparcia, ale
spoczywa na półpłynnej masie astenosfery. Poszczególne fragmenty skorupy
ziemskiej mające różną grubość (i masę) utrzymywane są przez astenosferę w
równowadze izostatycznej. Części grubsze (a zatem cięższe) wciskają się w
astenosferę głębiej, podczas gdy cieńsze, wywierające mniejszy nacisk – unoszą się
na powierzchni astenosfery przy nieznacznym zanurzeniu. Podobnie zachowują się
kawałki drewna lub lodu pływające po wodzie. Im takie drewno jest grubsze, tym
głębiej sięga poniżej zwierciadła wody. Jeżeli jest ono cienkie, to zanurzenie jest
nieznaczne, ale i wysokość tego, co wystaje ponad zwierciadło nie jest wielka.
Oznacza to, że jeżeli jakiś fragment powierzchni Ziemi znajduje się relatywnie
wysoko, to skorupa ziemska jest w tym miejscu gruba. I odwrotnie, na obszarach
rozległych obniżeń powierzchni Ziemi, zajętych przez oceany, skorupa ziemska jest
najcieńsza. Oprócz tego należy jeszcze uwzględnić aspekt dynamiczny. Obszary
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względnie wyniesione, a zwłaszcza góry, są narażone na procesy niszczące:
spływające po nich rzeki niosą piasek i muł, a niekiedy także większe odłamki
skalne, zmiany temperatury powietrza przyczyniają się do zmniejszenia spoistości
skał, wiatry uderzając niesionymi ziarnami mineralnymi w ściany skalne niszczą ich
powierzchnię. Wszystko to sprawia, że z obszarów górskich (i w ogóle z lądów),
rzeki i wiatry wynoszą w ciągu milionów lat ogromne masy rozdrobnionego
materiału skalnego. W efekcie obszary te są stale „odciążane”. Naprężona górna
powierzchnia astenosfery, w którą zanurzone są lądowe fragmenty skorupy
ziemskiej, reaguje na zmiany obciążenia ruchami wynoszącymi. Dzięki temu lądom,
których niszczone powierzchnie są stopniowo obniżane, nie grozi wcale całkowita
niwelacja. Im szybszy proces niszczenia i obniżania ich powierzchni, tym
intensywniej postępuje ich izostatyczne podnoszenie. Z kolei obszary oceaniczne,
gdzie materiał pochodzący z niszczenia powierzchni lądów jest akumulowany,
podlegają stopniowej subsydencji (obniżaniu), gdyż w wyniku tego procesu, nacisk
na górną powierzchnię astenosfery zwiększa się. Można w dużym przybliżeniu
założyć, że tempo niszczenia i obniżania gór jest rekompensowane ruchami
izostatycznymi podnoszącymi. Analogicznie, wypełnianiu mórz osadami
dostarczanymi z lądów towarzyszy stopniowe obniżanie dna, co nieustannie oddala
moment całkowitego wypełnienia oceanów osadami lądowymi.
Najbardziej intensywne ruchy pionowe skorupy ziemskiej obserwuje się na
obszarach, które zostały nagle odciążone w wyniku stopienia istniejącej wcześniej
czaszy lodowej. Lodowiec pokrywający dużą część Europy jeszcze przed kilkunastu
tysiącami lat, mający nawet kilka kilometrów grubości, stanowił ogromne
obciążenie skorupy ziemskiej, która była izostatycznie obniżona. Ocieplenie
klimatu, które spowodowało zanik lodu, umożliwiło powrót do stanu sprzed epoki
lodowej. Obecnie trwa tam szybki proces podnoszenia (ok. 1 m na sto lat),
najbardziej widoczny na wybrzeżach Zatoki Botnickiej. Efektem tego jest przyrost
lądu, który sprawił, że niektóre miejscowości w Finlandii będące w średniowieczu
portami rybackimi, obecnie znajdują się nawet 20 km od linii brzegowej.
Płaszczyzną odniesienia dla określania bezwzględnej wysokości miejsc jest
poziom morza. Obrazem rozmieszczenia obszarów położonych w różnych
przedziałach wysokości nad poziomem morza (i głębokości poniżej tego poziomu)
jest mapa fizyczna. Udział obszarów należących do poszczególnych przedziałów w
całkowitej powierzchni globu przedstawia krzywa hipsograficzna Ziemi. Jest to
wykres, który ujawnia najważniejsze cechy powierzchni globu, dlatego zasługuje on
na wnikliwe przestudiowanie. Oś pozioma reprezentuje powierzchnię Ziemi,
natomiast na osi pionowej zaznaczono wysokości nad i głębokości poniżej poziomu
morza. Z wykresu można odczytać ile procent powierzchni Ziemi znajduje się w
poszczególnych przedziałach wysokościowych.
Krzywa hipsograficzna ma cztery załamania: na wysokości 1000 m n.p.m.
oraz 200 m, 3000 m i 6000 m p.p.m. Między tymi załamaniami znajdują się odcinki
krzywej reprezentujące te przedziały wysokości, do których należy najwięcej miejsc
na powierzchni Ziemi. Okazuje się, że największe obszary położone są poniżej
poziomu morza, na głębokości 3000-6000 m. Zajmują one ponad połowę naszej
planety (54%). Są to baseny oceaniczne, czyli obszary, gdzie skorupa ziemska, nie
licząc osadów dennych, złożona jest wyłącznie z warstwy bazaltowej. Około 26%
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powierzchni Ziemi zajmują platformy kontynentalne położone w granicach od
około 200 m p.p.m. do 1000 m n.p.m. Tam skorupa ziemska osiąga grubość
kilkakrotnie większą, co tłumaczy się istnieniem warstwy granitowej. Trzeba
zaznaczyć, że nawet najniższe fragmenty platform, które nie stanowią obecnie
lądów, są pod względem struktury częścią kontynentów. Są to tzw. morza szelfowe,
które były lądami jeszcze podczas zakończonej kilkanaście tysięcy lat temu epoki
lodowej, kiedy znaczna część wód obecnie wypełniających oceany, uwięziona była
w czaszach lodowych pokrywających duże fragmenty Eurazji i Ameryki Północnej.
Pozostałe 20% powierzchni Ziemi przypada na stoki kontynentalne, czyli
krawędzie platform, grzbiety śródoceaniczne, wzdłuż których ocean ma
zmniejszoną głębokość (mniej niż 3000 m), rowy oceaniczne o głębokości
przekraczającej 6000 m, oraz góry sięgające ponad 1000 m n.p.m.
Zarówno baseny oceaniczne jak platformy kontynentalne stanowią rozległe,
zwarte obszary, najczęściej o zarysie wieloboków. Pozostałe cztery wyróżnione
kategorie obszarów (stoki, grzbiety, rowy i góry) mają charakter linijny, co tłumaczy
ich niewielki udział w całkowitej powierzchni globu. Stanowią one podłużne strefy
graniczne oddzielające od siebie poszczególne oceany (baseny) i kontynenty
(platformy). Stoki kontynentalne to pasy przejściowe o zmiennej szerokości
oddzielające kontynenty od oceanów. Obszary lądów o największych wysokościach,
grzbiety śródoceaniczne jak i największe głębie oceaniczne mają zarys wydłużonych
pasm, wygiętych w łagodne łuki. Ewolucję tej mozaiki form tłumaczy teoria
tektoniki globalnej, zakładająca istnienie w obrębie litosfery odrębnych,
poruszających się względem siebie płyt litosferycznych.
Kiedy już w ogólnych zarysach znamy powierzchnię globu ziemskiego, oraz
największe, widoczne nawet z satelity formy ziemskiego krajobrazu, zapytajmy
ponownie o przyczyny ich zróżnicowania, które jest źródłem wielkich estetycznych
doznań Edgara Mitchella i innych, którym dane było oglądać i podziwiać „klejnot
Kosmosu”.
Jak wynika z dokonanej analizy kształtu krzywej hipsograficznej oraz z
wiedzy geologicznej, powierzchnia Ziemi stanowi mozaikę form tworzących
hierarchiczny układ w skład którego wchodzą jednostki I, II i III rzędu. Jednostkami
I rzędu są płyty litosferyczne. W ich obrębie wyróżniamy jednostki II rzędu, czyli
kontynenty i oceany. Te z kolei składają się z jednostek III rzędu, do których
należą:
a) baseny oceaniczne mające formę rozległych równin abisalnych, których
podłoże stanowi cienka skorupa bazaltowa pokryta osadami;
b) równiny kontynentalne, których fundament stanowi granit oraz sfałdowane
utwory osadowe. Skały te występują na powierzchni (tarcze), lub są pokryte
warstwami młodszych osadów (płyty);
c) stoki kontynentalne, czyli podłużne pasy przejściowe oddzielające
kontynenty (skorupa granitowa) od oceanów (skorupa bazaltowa);
d) grzbiety śródoceaniczne oddzielające od siebie poszczególne baseny;
e) rowy oceaniczne;
f) pasma górskie utworzone wzdłuż linii styku płyt litosfery.
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Aby zrozumieć, jak doszło do powstania tej mozaiki, konieczne jest
cofnięcie się do samych początków dziejów geologicznych, czyli do czasów, w
których nastąpiło uformowanie się planety, a procesy rozpadu pierwiastków
radioaktywnych rozgrzały ją do stanu płynnego. Wówczas najcięższe składniki,
zgodnie z prawem grawitacji, przemieszczały się w głąb planety, tworząc jądro z
żelaza i niklu. Substancje lżejsze, ale silnie radioaktywne, skupiły się w płaszczu,
gdzie nadal wytwarzają ciepło. Na skutek stopniowego ochładzania na powierzchni
pojawiła się przed 4,5 mld lat pierwsza skorupa, składająca się z najlżejszych
krzemianów i krzemionki, tworzących granit. Gdy w wyniku dalszej utraty ciepła jej
temperatura przekroczyła 100°C, para wodna zawarta w pierwotnej atmosferze
uległa skropleniu i na Ziemię spadły pierwsze deszcze, wypełniając wodą istniejące
zagłębienia.
Już wówczas powierzchnia Ziemi nie była jednorodna i równa. W lepkiej
cieczy roztopionego płaszcza, na którym leżała wątła granitowa praskorupa, miała
miejsce intensywna konwekcja, czyli ruch materii podobny do tego, który można
obserwować w gotującej się gęstej zupie. Z gorącego wnętrza wydobywały się do
powierzchni „pęcherze” rozpalonej materii, która tracąc ciepło na styku z dolną
częścią skorupy, zwiększała swoją gęstość. Powodowało to opadanie zagęszczonej
magmy z powrotem w kierunku wnętrza Ziemi. Na jej miejscu pojawiały się
kolejne, rozprężone masy podnoszące się z dolnych warstw płaszcza. Ruch lepkiej
cieczy płaszcza powodował falowanie cienkiej, granitowej skorupy, jej rozrywanie i
fałdowanie, oraz spiętrzanie zwałów stosunkowo lekkich mas granitu w niektórych
miejscach powierzchni Ziemi. Były to pierwsze w dziejach naszej planety ruchy
górotwórcze. A przez powstające w pierwotnej skorupie luki, na powierzchnię
wypływały z wnętrza rozpalone potoki, które zastygając tworzyły nową skorupę.
Tworzyły ją głównie glinokrzemiany, ale cięższe w porównaniu do jasnych skaleni
tworzących granit, bardzo mało było też w niej krzemionki, która stanowi główny
składnik granitu. Z powodu szybkiego tempa zastygania, nową skorupę tworzył
skrytokrystaliczny bazalt. Tymczasem fragmenty starej, która pierwotnie pokrywała
cały glob, były spychane, marszczone i zwijane przez wydobywające się z wnętrza
gorące „bąble”. W efekcie tego procesu na powierzchni Ziemi powstały sztywne
bloki granitowej skorupy o wielokrotnie zwiększonej grubości w porównaniu do
stanu pierwotnego, oddzielone od siebie obszarami pokrytymi cienką, świeżo
zastygłą skorupą. Były to właśnie pierwsze kontynenty (platformy kontynentalne),
których powierzchnia znajdowała się wyraźnie wyżej od poziomu tworzącej się
wokół nowej skorupy bazaltowej, stanowiącej dno oceaniczne. W późniejszych
okresach bloki te nie podlegały już ruchom fałdowym, i mogły jedynie zmieniać
swoje położenie pod wpływem nacisków pionowych jak i poziomych. Zdarzało się,
że dzieliły się one na mniejsze fragmenty i ponownie łączyły, na skutek ruchów płyt
litosferycznych, których były częściami. Mimo, że stygnąc w ciągu trzech
pierwszych miliardów lat historii geologicznej, wnętrze Ziemi zmieniło nieco swoją
konsystencję, procesy krążenia materii wówczas zapoczątkowane trwają do dzisiaj.
Ich przyczyną jest konieczność wymiany energii między gorącym wnętrzem, gdzie
w trwających nadal reakcjach termojądrowych produkowane jest ciepło, a
wychłodzoną skorupą.
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Tam, gdzie rozgrzana materia z głębi Ziemi wydostaje się do dolnych
warstw skorupy, następuje jej pękanie i rozsuwanie (spreding, od ang. spreading).
W powstające szczeliny, czyli ryfty, wlewa się roztopiona materia z wnętrza, która
zastygając tworzy nową skorupę. Rozgrzana magma wydobywająca się z głębi
płaszcza oddaje swoje ciepło skorupie ziemskiej, po czym już jako cięższa, z
powrotem opada. Zanim jednak opadnie, przesuwa się w astenosferze poziomo,
powodując ruch płyt litosferycznych. Wznoszeniu się materii płaszcza towarzyszą
więc ryfty, gdzie powstają wciąż odnawiające się pęknięcia skorupy, wypełniane
wypływającą z głębi i zastygającą magmą. Tam natomiast, gdzie materia płaszcza
po oddaniu ciepła i skurczeniu się zaczyna opadać, ma miejsce „wsysanie” skorupy
ziemskiej, podsuwanie się jednych płyt pod sąsiednie. Części litosfery, które w ten
sposób pogrążają się (subdukują) ulegają na większych głębokościach przetopieniu.
Odbywa się to wzdłuż linii subdukcji. Tyle skorupy ziemskiej, ile wytwarzane jest
w strefach spredingu, tyle samo ulega przetopieniu na liniach subdukcji. Płyty
litosferyczne, niesione przez podskorupowe prądy poziome uruchamiane siłami
konwekcji, przesuwają się nieustannie od stref spredingu, gdzie wciąż rodzi się
nowa skorupa, do linii subdukcji, gdzie wcześniej utworzona skorupa jest
konsumowana, czyli ulega przetopieniu po zanurzeniu w głąb płaszcza.
Po zakończeniu prekambru, czyli prehistorii dziejów Ziemi, ruchy płyt
litosferycznych powodowane prądami konwekcyjnymi zachodzącymi w płaszczu,
doprowadziły do połączenia istniejących wówczas kontynentów w jeden, zwany
Wszechziemią (Pangea). Nastąpiło to w ciągu starożytnej (paleozoicznej) ery
dziejów Ziemi, trwającej około 340 mln lat. Wówczas, około 250 mln lat temu,
nastąpił wielki przełom w historii planety. Rozpoczęła się era średniowieczna
(mezozoiczna) i zarazem zainicjowany został trwający do dzisiaj proces rozpadu
dopiero co powstałego superkontynentu Pangei. Przyczyną tego była zmiana układu
prądów konwekcyjnych w płaszczu Ziemi. Odpowiedź na pytanie, dlaczego ona
nastąpiła, nie jest dotychczas znana. Poszczególne płyty litosfery wraz z
fragmentami Pangei zaczęły się rozsuwać, a między nimi powstawały rozszerzające
się ryfty.
Proces rozpadu Pangei nie został bynajmniej zakończony. Okazuje się, że
Afryka, która jest największą pozostałością po tym superkontynencie, nadal
poddawana jest siłom rozciągającym. Świadectwem tego jest system rowów
tektonicznych we wschodniej części kontynentu. Rowy te częściowo wypełnione są
wodami jezior (np. Tanganika), ale w bliskiej przyszłości geologicznej staną się one
akwenami podobnymi do obecnego Morza Czerwonego, które obrazuje bardziej
zaawansowane stadium rozwoju spredingu. Na kolejnym etapie takie wąskie
akweny przekształcają się w oceany. Dzisiejszy Atlantyk przed 150 milionami lat
też był wąskim pasem wody oddzielającym oderwane i oddalające się od siebie
kontynenty. Dzisiaj jest oceanem o szerokości około 5000 km, co oznacza że średnia
prędkość jego rozszerzania się wynosiła kilkadziesiąt km na milion lat, czyli kilka
cm na rok. Jego osią symetrii jest właśnie dolina ryftowa, czyli pęknięcie
oddzielające dwie sąsiadujące ze sobą płyty litosfery. Ponieważ prądy konwekcyjne
pod ryftami mają kierunek z dołu do góry, skorupa ziemska jest w tych miejscach
znacznie wybrzuszona, co na mapach można zaobserwować w postaci tzw.
grzbietów śródoceanicznych. Doliny ryftowe są wąskimi rozpadlinami
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przebiegającymi wzdłuż osi grzbietów. Przez ryfty z dna morskiego nieustannie
wydobywają się gazy i gorące roztwory, z których w momencie ochłodzenia
wytrącają się różnorodne minerały, tworząc na dnie osobliwe formy skalne.
Okresowo dno doliny ryftowej staje się szczelinowym wulkanem, co oznacza, że
wzdłuż jej osi następuje wypływ lawy bazaltowej, która zastyga tworząc świeżą
skorupę. Prądy podskorupowe prowadzą jednak do jej ustawicznego rozrywania i
rozsuwania w przeciwnych kierunkach. Proces ten nazywany jest ekspansją dna
oceanicznego, gdyż prowadzi do rozszerzania oceanów.
Wylewy lawowe jakie mają miejsce wzdłuż dolin ryftowych nie tylko
zapełniają szczeliny powstające w wyniku spredingu. W niektórych miejscach
wylewy są tak obfite, że na osi grzbietów oceanicznych tworzą się znacznie grubsze
pokrywy lawowe. Takim zastygłym około 1 mln lat temu płatem bazaltowej lawy
jest Islandia – wyspa położona na grzbiecie wyznaczającym oś północnego
Atlantyku. Dolina ryftowa przecinająca Islandię rozszerza się w tempie 2.5 cm na
rok. Efektem tego jest bardzo aktywny wulkanizm.
Oto jak opisano narodziny nowej wyspy Surtsey, u południowych
wybrzeży Islandii w 1963 roku:
„Wokół archipelagu Vestmannaeyar morze pokrywa szary całun opadającego
popiołu. Gdy zbliżaliśmy się do tej nowej ziemi, robiła ona wrażenie czarnej,
nieruchomej, dymiącej masy. Ale oto z jej boków i szczytu wyrywają się w górę
olbrzymie gejzery czerwono u dołu zabarwionego dymu. Lecą w górę kule ogniste,
niekiedy tak wielkie, że można je dostrzec z odległości jednego kilometra. Wpadają
do morza, a gdzie wpadną, wybucha w górę słup pary. Po zastygłych już, czarnych
stokach góry spływają ogniste potoki świeżej lawy i z sykiem toną w morzu. Kłęby
pary mieszają się z chmurami popiołu. Buchający z trzech kraterów ogień co chwila
zmienia ich zabarwienie [...]. Na styku ze wzburzonym morzem potoki gorącej lawy
(do 1000 stopni) stwarzają iście piekielne starcie żywiołów. Sześćdziesiąt tysięcy ton
wody zmienia się w parę w ciągu jednej tylko godziny [...]. Słup popiołu i gazów
sięga wysokości kilku kilometrów” (Poznaj Świat IV/1964).

Archipelag Vestmannaeyar, który jest pierwszym zwiastunem ziemi
islandzkiej dla statków przypływających z Europy, był wielokrotnie świadkiem
podobnych kataklizmów. Wyspa Heimaey, największa w archipelagu i jedyna
mająca stałych mieszkańców – głównie rybaków, w roku 1973 przeżyła kataklizm,
który zagroził ich przetrwaniu. Opadający czarny popiół i potoki lawy zagroziły
egzystencji jednego z najważniejszych portów rybackich Islandii – miasta
Vestmannaeyar – dostarczającego 20% krajowych połowów ryb. Na wyspie
pojawiła się szczelina, wzdłuż której wypływała lawa, a w pobliżu wygasłego
wulkanu Helgafell powstał nowy krater nazwany Eldfell. Erupcja spowodowała
powiększenie powierzchni wyspy o 2,5 km kw. Przez kilka miesięcy mieszkańcy
patrzyli z niepokojem, jak jeden ze strumieni lawy zamykał stopniowo wejście do
zatoki, w której znajdował się port będący podstawą gospodarki. Ostatecznie,
chłodzony wodą morską potok zatrzymał się zostawiając 350 metrowej szerokości
wejście do portu.
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Islandzkie wulkany bywają uciążliwe nie tylko dla Islandczyków. W marcu i
kwietniu 2010 roku na południowym wybrzeżu wyspy nastąpiła erupcja wulkanu
Eyjafjallajökull. Wybuch doprowadził do emisji ogromnej ilości gazów oraz chmury
pyłów wulkanicznych, która spowodowała zawieszenie komunikacji lotniczej na
terenie całej Europy. Z 12 kraterów rozmieszczonych wzdłuż szczeliny o długości
800 m wystrzelała na wysokość do 150 m lawa o temperaturze około 1.000 °C.
Władze Islandii zarządziły ewakuację wsi i farm w pobliżu wulkanu Eyjafjallajökull
z powodu nagłego wezbrania okolicznych strumieni i rzek. Wzrost poziomu i
temperatury wody spowodowany erupcją wulkanu pokrytego lodowcem o grubości
200 m doprowadził do powodzi zwanych jökulhlaup.

Największym kataklizmem w historii Islandii była erupcja wulkanu Laki w
1783 roku, która odbywała się poprzez ponad 100 kraterów rozmieszczonych
wzdłuż liczącej kilkadziesiąt kilometrów szczeliny. Spowodowała ona zalanie lawą
ponad 500 km kw. pastwisk, a w efekcie zginęła większość hodowanych zwierząt. Z
głodu zmarło wówczas ponad 9 tys. osób, czyli 1/5 ludności kraju. Nie jest bowiem
łatwo utrzymać się przy życiu, jeżeli większa część ziemi pokryta jest przez jałowe,
czarne pokrywy lawowe. Urozmaiceniem ponurego krajobrazu bazaltowych
pustkowi są śniegi i lodowce, widniejące „jak płachty śmiertelne na ciałach
czarnych olbrzymów”4, gdzie podziemny żar spotyka się bezpośrednio z lodami
Arktyki.
Islandczycy, potomkowie średniowiecznych Wikingów, nauczyli się żyć na
swojej „wyspie lodu”, rzuconej pośród przestworów ciągle zmierzwionego
sztormami północnego Atlantyku, rozrywanej potężnymi siłami tektonicznymi.
Ciepło wnętrza Ziemi w postaci gejzerów i gorących źródeł wykorzystywane jest do
celów grzewczych. Reykjavik jest jedyną stolicą na świecie ogrzewaną wyłącznie
wodą doprowadzaną z gorących źródeł.
Nie mniej gwałtowne kataklizmy mają miejsce wzdłuż linii subdukcji, gdzie
jedna płyta litosferyczna zanurzana jest pod brzeg sąsiedniej. Subdukcja, czyli
zanurzanie płyty w głąb płaszcza jest wymuszona potężnymi siłami kompresji
(ściskania), które działają tam, gdzie poziome prądy podskorupowe są zbieżne. Nie
cała materia skalna tworząca subdukowaną płytę poddaje się tendencji do obniżania.
Część osadów pokrywających ją, zamiast podsuwać się zgodnie pod krawędź
sąsiedniej płyty, jest przez tę krawędź zdzierana, odrywana od podłoża i ulega
fałdowaniu. W ten sposób na styku dwóch kolidujących płyt powstają olbrzymie
zwałowiska skał w postaci fałdów i płaszczowin. Takie właśnie obszary fałdowe
połączyły w ciągu ery paleozoicznej wszystkie istniejące wcześniej kontynenty.
Wraz ze zmianami w rozmieszczeniu kontynentów następowało wyraźne
powiększanie się powierzchni przez nie zajmowanej kosztem obszarów
oceanicznych. Nie jest to bynajmniej skutkiem pomniejszenia ilości obecnej na
Ziemi wody, lecz wynika ze stopniowego rozrastania się kontynentów utworzonych
w prekambrze, możliwego dzięki fałdowaniom utworów osadowych na styku
kolidujących płyt litosferycznych (akrecja). Największy przyrost obszaru
zajmowanego przez kontynenty miał miejsce w erze paleozoicznej i był związany z
konsolidacją Pangei. Jej obszar wcale nie był równy sumie podosuwanych do siebie
4

Wyrażenie Wacława Nałkowskiego.
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prekambryjskich kontynentów, ale obejmował także szerokie strefy fałdowe, czyli
„szwy” ściśnięte między zbliżającymi się do siebie blokami kontynentalnymi.
Początkowo te „szwy” miały postać potężnych pasm górskich, ale jeszcze przed
końcem paleozoiku zostały one ustabilizowane i zrównane (platformy
paleozoiczne). Jedynie nieznaczne obszary na których miały miejsce fałdowania
paleozoiczne zachowały do dzisiaj górski charakter. W większości znajdują się tam
jednak równiny utworzone w wyniku długotrwałego niszczenia i zrównywania. W
ich podłożu wszędzie znajdują się jednak silnie sfałdowane osady paleozoicznych
mórz, świadczące o burzliwej przeszłości geologicznej.
Góry, które obecnie urozmaicają krajobraz Ziemi, przerywając monotonię
równin, są najczęściej skutkiem ruchów górotwórczych późniejszych, mezo- i
kenozoicznych (orogeneza alpejska). Są to procesy związane z trwającą do dzisiaj
dezintegracją Pangei, której fragmenty, począwszy od końca paleozoiku, zaczęły się
rozsuwać tworząc rozszerzające się ryfty. W pierwszym etapie utworzył się Ocean
Tetydy, który oddzielał powstałe z podziału Pangei dwa kontynenty: północny
(Laurazja) i południowy (Gondwana). W końcu mezozoiku od tych dwóch
kontynentów odrywały się kolejne segmenty (Ameryka Pd., Antarktyda, Australia),
a niektóre części Gondwany, dryfując na północ przez Ocean Tetydy (Indie, Arabia)
przyłączyły się do południowego skraju Laurazji, powiększając ją wydatnie. Obecna
konfiguracja lądów i oceanów jest rezultatem tych procesów.

3. Otwarta księga Ziemi
Studia nad ukształtowaniem powierzchni lądów należy zaczynać od pasm
górskich, które są najbardziej wyrazistą cechą rzeźby, odróżniając się na tle
rozległych równin zajmujących największe obszary. Ponadto, jak już wiadomo,
pasma górskie są formami pierwotnymi, które istniały w odległej przeszłości
wszędzie tam, gdzie dzisiaj jedynym po nich śladem są deformacje skał ukrytych
zazwyczaj głęboko pod powierzchnią. Góry istniały niegdyś wszędzie tam, gdzie
dzisiaj znajdują się platformy kontynentalne, nawet jeżeli obecnie na powierzchni
nie ma po nich ani śladu. Procesy, które doprowadziły do obniżenia i wyrównania
powierzchni Ziemi w tych miejscach, gdzie niegdyś wznosiły się góry, możemy
obserwować na obszarach obecnie istniejących pasm górskich. Aby więc zrozumieć,
jak powstały wszystkie wielkie formy rzeźby, w tym także typowe dla równin,
należy udać się w góry. Ich powstawanie wiąże się z procesami wulkanicznymi,
ruchami fałdowymi, i tektonicznymi przesunięciami fragmentów skorupy ziemskiej.
Poszczególne typy genetyczne gór różnią się od siebie formami oraz rodzajem skał,
które je budują. Ponieważ ich klasyfikacja opiera się na kryterium genetycznym, tzn.
różnią się one między sobą przede wszystkim sposobem powstawania, to procesy
prowadzące do utworzenia gór, w których występują skały wulkaniczne, osadowe i
krystaliczne (magmowe), również muszą być odmienne. Współwystępowanie
wszystkich typów genetycznych skał w obrębie większości pasm górskich każe
przypuszczać, że różnorodne procesy prowadzące do podłużnych „zmarszczek” i
nabrzmień na powierzchni Ziemi są ze sobą ściśle związane i zachodziły równolegle
w tym samym czasie. Aby zrozumieć bardzo skomplikowaną budowę gór, należy
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przeanalizować wszelkie zjawiska, jakie towarzyszą ruchom górotwórczym
zachodzącym wzdłuż linii subdukcji.
Dla geologów badających przeszłość Ziemi góry mają szczególną wartość.
Starsze podłoże skalne, które na obszarach równinnych ukryte jest na dużych
głębokościach i dostępne bezpośrednio jedynie dzięki otworom wiertniczym i w
kopalniach, w górach odsłania się w postaci licznych odkrywek i obnażonych ścian
skalnych. Góry istotnie stanowią „otwartą księgę Ziemi”, gdzie zapisy skalne
można odczytywać nawet podczas wycieczek turystycznych.
Góry cechuje ogromna rozmaitość spotykanych w nich skał. Często zdarza
się, że rodzaj skał, które przeważają w obszarach górskich, zadecydował o ich
nazwie. Mamy więc Austriackie Alpy Wapienne i włoskie Dolomity, Góry
Krystaliczne (Monts de Cristal) w afrykańskiej Dolnej Gwinei, Granite Peak,
Granite Range i Granite Mountains w Stanach Zjednoczonych, górę Kremen w
Chorwacji i jej polski odpowiednik – Krzemieniuchę na Suwalszczyźnie, oraz
amerykański – Flint Hills w stanie Kansas. Odpowiednikiem naszej Góry Piaskowej
(k. Wałbrzycha) jest Sandstone Range w Australii Zachodniej. Informacje o
tworzywie gór zawierają nazwy Slate Range w południowej Kalifornii i Rheinisches
Schiefergebirge (Reńskie Góry Łupkowe) w Niemczech. Zdarza się też, że skały
przybierają nazwy od gór. Najbardziej znanym tego przykładem jest andezyt – skała
wulkaniczna tworząca m.in. najwyższe wzniesienia Andów.

Wysokie góry, chociaż zajmują tylko kilka procent powierzchni Ziemi,
stanowią fenomen, który od dawna zdumiewał ludzi starających się wytłumaczyć
ich genezę. Kiedy stoimy wśród tatrzańskich kolosów albo oglądamy imponujące
zdjęcia z o wiele wyższych Himalajów lub Andów, jesteśmy przytłoczeni ich
ogromem. Możemy nie zdawać sobie wówczas sprawy z tego, że nawet
najpotężniejsze pasma górskie są, jeśli rozpatrywać je w skali planety, jedynie
nieznacznymi zmarszczkami na jej obliczu. Dawniej sądzono nawet, że powstały
one w rezultacie wyginania skorupy ziemskiej zapadającej się nad wnętrzem
kurczącym się w miarę stygnięcia. Góry porównywano do zmarszczek powstających
na jabłku długo przechowywanym w warunkach małej wilgotności. Jego skórka
również marszczy się w miarę jak wysychający miąższ zmniejsza swoją objętość.
Wielką popularność uzyskała w pierwszej połowie XX wieku teoria wędrówki
kontynentów Alfreda Wegenera. Według tego uczonego góry powstawały na
przedpolu granitowych kontynentów, przesuwających się po bazaltowej powierzchni
dna oceanicznego, spychających i fałdujących przed sobą zgromadzone na nim
osady (np. Ameryka Południowa wędrując na zachód ukształtowała na swoim
przedpolu wielki wał Andów, zaś Australia, która przesuwa się ku wschodowi,
pasmo gór ma właśnie wzdłuż swojego wschodniego brzegu). Teoria ta, mimo
swojej sugestywności, nie tłumaczyła jednak mechanizmu ruchu kontynentów, a
zwłaszcza nie była w stanie wyjaśnić źródła ogromnych sił, koniecznych do ich
przesuwania. Wylewy lawowe podobne do tych islandzkich, chociaż mogą
powodować zmiany linii brzegowej, nie prowadzą do powstania znaczniejszych
wyniosłości. Lawa bazaltowa jest bowiem bardzo rzadka, dlatego rozlewa się ona z
kraterów lub szczelin, pokrywając znaczne obszary (tzw. trapy bazaltowe). Dlatego
Islandia nie jest zaliczana do obszarów górskich. Wulkanizm o zupełnie innym
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charakterze ma miejsce wzdłuż stref subdukcji, a także w pobliżu pęknięć
znajdujących się nie w oceanicznym dnie, ale przecinających kontynenty. Wulkany
położone w obrębie kontynentów charakteryzują się innym składem mineralnym
wyrzucanego materiału (zamiast rzadkiej bazaltowej lawy produktem erupcji są
popioły i lawa zawierająca minerały kwaśne, zwiększające jej lepkość), charakterem
erupcji, a także wyglądem od tych zlokalizowanych na oceanach. Najczęściej
przyjmują one formę majestatycznych stożków, osiągających niekiedy imponujące
rozmiary.
Najwyższa góra Afryki, Kilimandżaro, to masyw wulkaniczny znajdujący
się na linii głębokiego pęknięcia kontynentu. Jest to wulkan uważany za wygasły,
podobnie jak Chimborazo w Andach, którego szczyt jest punktem na powierzchni
Ziemi najdalej oddalonym od jej środka. Wysokością mierzoną od poziomu morza
nie dorównuje on wielu himalajskim gigantom, ale spłaszczenie kuli ziemskiej na
biegunach (spowodowane siłą odśrodkową ruchu wirowego), pozwala
Ekwadorczykom szczycić się posiadaniem „najwyższej góry na Ziemi”. Pomijają
oni milczeniem fakt, że tak pojmowana wysokość Chimborazo nie jest rezultatem
faktycznego wyniesienia, ale wynika z położenia w pobliżu równika, gdzie promień
Ziemi jest najdłuższy.

Stożek wulkanu wznosi się wokół wylotu komina wulkanicznego, przez
który materiał z głębi Ziemi podnosi się i wydobywa na zewnątrz. Każdy stożek
zbudowany jest z warstw lawy i popiołu będących produktami kolejnych erupcji.
Wybuchy wulkanów kontynentalnych są, w przeciwieństwie do łagodnie
przebiegających erupcji wulkanów typu islandzkiego, gwałtownymi kataklizmami.
Podnosząca się w kominie wulkanicznym magma nie może łatwo wydostać się na
zewnątrz, gdyż jego wylot jest zablokowany lawą zastygłą podczas poprzedniej
erupcji. Wybuch następuje dopiero wówczas, kiedy ciśnienie magmy w kominie
osiągnie wartość krytyczną, wystarczającą do pokonania blokady. Uwolniona
podczas wybuchu energia jest tak wielka, że zniszczeniu może ulec znaczna część
stożka.
Około 7 tysięcy lat temu w Górach Kaskadowych (obecnie stan Oregon)
nastąpił wybuch mierzącego 3500 m wulkanu Mazama. Szczyt góry uległ
zniszczeniu i obecnie na jego miejscu znajduje się głębokie na ponad 500 m jezioro
(Crater Lake) wypełniające zapadlisko (kaldera), otoczone pozostałościami dawnego
stożka. Większa część góry zapadła się po gwałtownym opróżnieniu zbiornika
magmowego znajdującego się na niewielkiej głębokości. Część góry została
wyrzucona siłą wybuchu w powietrze opadając w postaci pyłu na obszarze całej
zachodniej części Ameryki Północnej.
Podobny skutek przyniósł wybuch wulkanu Thira (Santoryn) na Morzu
Egejskim, który miał miejsce 3,5 tys. lat temu. Kolisty zarys obecnie istniejącej
grupy wysp pozwala oszacować wysokość stożka istniejącego przed wybuchem na
1500 m. Wyspy zbudowane są wyłącznie z zastygłej lawy (andezyt) i popiołu
(tefra). Pod wyspami nadal znajduje się komin wulkaniczny, z którego od czasu do
czasu wydobywa się lawa. W wyniku tych erupcji (ostatnie w latach 1925-26) w
centralnej części kaldery, która znajduje się na miejscu dawnego stożka, powstały
wyspy Kaimeni (gr. „spalone”). Jednym z ubocznych efektów wybuchu była
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tsunami – fala na morzu wzbudzona w miejscu ruchów dna morskiego. Tsunami
wywołane wybuchem Thiry stało się przyczyną upadku cywilizacji minojskiej,
której centrum znajdowało się na pobliskiej Krecie.
Wybuch o podobnej sile wydarzył się w historycznych czasach jeszcze tylko
raz. Miał on miejsce w Cieśninie Sundajskiej w 1883 roku, kiedy jeden ze stożków
wulkanu Krakatau wyleciał w powietrze, przy czym w pył zamienionych zostało 50
km³ skał. Podobnie jak na Thirze, środkowa część wulkanu zapadła się, a 38metrowa fala tsunami zmyła z pobliskich wybrzeży Jawy kilkanaście wiosek i miast
wraz z mieszkańcami. Falę tę zauważono nawet na Atlantyku, a odgłos wybuchu
słyszany był od Madagaskaru po południową Australię. Wyrzucony do atmosfery
pył spowodował, że po wybuchu całkowite ciemności zapanowały na obszarze 400
tys. km², ogarniając Dżakartę, Bandung i inne miasta Jawy. Pył utrzymywał się w
atmosferze przez 2 lata, dając efekty optyczne podczas zachodów słońca widoczne
na wszystkich kontynentach. Wybuch wulkanu Santoryn był zapewne silniejszy od
Krakatau. Dlatego też o wiele bardziej tragiczne i dalekosiężne były jego
następstwa: wyższa i bardziej niszcząca fala tsunami oraz efekty optyczne.
Ciemności w tym czasie zapanowały w dość odległym Egipcie, o czym relację
zawiera Stary Testament.
Do najsłynniejszych należy też wybuch Wezuwiusza z roku 79, który
spowodował zasypanie trzech rzymskich miast (Pompei, Herculaneum i Stabiae) 20metrową warstwą popiołu i błota powstałego ze zmieszania popiołu ze skraplającą
się parą wodną, wydobywającą się w wielkich ilościach z krateru. Wraz z miastami
pogrzebanych zostało 16 tysięcy obywateli, którzy nie zdążyli uciec. Niezwykle
gwałtowny przebieg miał wybuch wulkanu Mt. Pelée na Martynice (Antyle) w 1902
roku. Wielka ilość gazów wraz z rozżarzonymi popiołami stoczyła się z krateru jak
lawina wprost na miasto St. Pierre, dusząc około 30 tysięcy mieszkańców.
Katastrofę tę przeżył tylko lokator miejskiego więzienia, zamknięty poprzedniego
wieczora w podziemnej celi za wszczęcie bójki na ulicy. Podobna tragedia miała
miejsce także w 1985 roku w Kolumbii. Wydobywające się z krateru Nevado del
Ruiz gorące gazy i popioły spowodowały roztopienie znajdującego się na szczycie
góry lodowca. Powstała w efekcie mieszanina w postaci potoku błotnego (lahar)
zatopiła leżące w oddalonej o 30 km dolinie miasto Armero wraz z 23 tysiącami
mieszkańców.

Większość istniejących na Ziemi wulkanów znajduje się w obrębie tzw.
pierścienia ognia, otaczającego Ocean Spokojny. Ich rozmieszczenie wskazuje na
ścisły związek wulkanizmu z procesami subdukcji. Mają one miejsce kiedy
sąsiadujące ze sobą płyty litosferyczne napierają jedna na drugą. Jeżeli kierunek
prądów podskorupowych (zależny od układu prądów konwekcyjnych w płaszczu)
nie zmienia się, następuje kolizja. Brzeg jednej z płyt podsuwa się pod drugą.
Wzdłuż styku płyt powstaje podłużne zagłębienie, któremu towarzyszy równoległe
wyniesienie w obrębie płyty, pod którą następuje subdukcja. Zagłębienie to
świadczy o wgięciu płyty przed linią subdukcji i przybiera postać rowu
oceanicznego. Wspomniane wyniesienie przejawia się w postaci łuku wysp (jeśli
znajduje się w obrębie oceanu) lub pasma górskiego (w obrębie kontynentu). Oprócz
wulkanów towarzyszących subdukcji, istnieją też wulkany rozmieszczone wzdłuż
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ryftów przecinających kontynenty. Należy do nich wspomniany wyżej
Kilimandżaro.
Chociaż skały wulkaniczne spotyka się we wszystkich pasmach górskich, to
nie one mają największy udział w budowie gór. O wiele częściej występują tam
skały osadowe: wapienie, piaskowce i łupki, których warstwy są zwykle
pofałdowane i poprzecinane licznymi uskokami. Jeszcze przed dwoma stuleciami w
ogromne zakłopotanie wprawiały uczonych znaleziska skamieniałych szczątków
organizmów morskich w miejscach oddalonych od mórz o kilkaset kilometrów i w
dodatku na dużych wysokościach nad poziomem morza. Obecnie wszyscy zgadzają
się co do tego, że skały osadowe tworzące znaczne partie wysokich gór, powstały
jako osady na dnie morza i dopiero później zostały przemieszczone do wysokości,
na których obecnie się znajdują. Aby na morskim dnie mogły powstać grube
warstwy skał, musi ono ulegać subsydencji, tj. obniżać się. Takie warunki mają
miejsce właśnie wzdłuż linii subdukcji, którym towarzyszą rowy oceaniczne.
Skorupa ziemska stanowiąca dno oceanu pokryte osadami, podsuwa się pod
krawędź sąsiedniej płyty. W początkowej fazie powstaje wgięcie (rów oceaniczny),
w którym gromadzone są osady. Skały te mogą być w trakcie podsuwania pod
sąsiednią płytę zdzierane przez jej sztywną krawędź. Zamiast zanurzać się w głąb
skorupy ziemskiej, utwory te pozostają na powierzchni, tworząc ogromne zwały
fałdujących się i wypiętrzających warstw. Siłami napierających na siebie płyt
litosferycznych, mogą być one nasuwane na brzeg płyty, pod którą następuje
subdukcja, formując ogromne zafałdowania (płaszczowiny) o szerokości
kilkudziesięciu kilometrów. Rezultatem procesu subdukcji jest więc nie tylko rów
oceaniczny i równoległy do niego szereg wulkanów (pasmo górskie lub łuk wysp).
Między tymi dwoma formami zwykle tworzy się pasmo gór fałdowych,
zbudowanych ze skał, które uprzednio powstały na dnie oceanu.
W Andach, które stanowią rozległe nabrzmienie obrzeżające Amerykę
Południową od zachodu, wyróżnia się trzy równoległe pasma. Największe
wzniesienia Kordyliery Środkowej (Cordillera Central) tworzą stożki wulkaniczne.
Ponieważ wiele z nich to wulkany czynne (np. Nevado del Ruiz a także najwyższy –
Cotopaxi), należy sądzić, że subdukcja płyty pacyficznej (Nazca) pod
południowoamerykańską trwa nadal. W Kordylierze Wschodniej (Cordillera
Oriental) występują stare skały krystaliczne, te same, które tworzą fundament
całego kontynentu. Jedynie tutaj, w obrębie wielkiego andyjskiego nabrzmienia,
osiągają one tak duże wysokości. Natomiast w obrębie Kordyliery Zachodniej
(Cordillera Occidental) pojawiają się sfałdowane skały osadowe, których warstwy
utworzyły się na dnie oceanicznym. Jest ono podsuwane pod brzeg kontynentu i
przetapiane na magmę, wydobywającą się ponownie na powierzchnię wulkanami
Kordyliery Środkowej.

Gromadzenie serii skalnych miało miejsce przede wszystkim w
przybrzeżnej części oceanu, jako że osadzany materiał pochodził głównie z
sąsiedniego lądu. Oznacza to, że miejscem osadzania skał osadowych jest rów
oceaniczny ciągnący się wzdłuż krawędzi kontynentu. Rowy oceaniczne cechuje
duża niestabilność wynikająca z aktywności tektonicznej na linii subdukcji.
Odzwierciedleniem tej niestabilności są częste zmiany warunków sedymentacji
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wynikające ze zmian głębokości oceanu. Zmiany te z kolei są przyczyną
różnorodności osadzanych skał. Znaczne partie gór fałdowych tworzy flisz, czyli
serie naprzemianległych warstw piaskowców i łupków.
Strefy fliszowe stanowią zwykle zewnętrzne części łuków górskich, czyli
biegną wzdłuż rowów oceanicznych, które po zakończeniu subdukcji są wypełniane
utworami pochodzącymi z niszczenia świeżo powstałych gór. Różna jest natomiast
szerokość tych zewnętrznych, fliszowych stref fałdowych. Fliszową część łuku
karpackiego tworzą całe Beskidy, podczas gdy fliszowa strefa w Alpach jest
znacznie węższa i w wielu miejscach liczy zaledwie kilka kilometrów szerokości.
Zarówno w Karpatach jak i w Alpach istnieją strefy wulkaniczne, świadczące o
żywej tu niegdyś subdukcji. Ukryte są one w wewnętrznych częściach tych łuków
górskich. W polskiej części Karpat fliszowych jedynym miejscem występowania
skał wulkanicznych są wzniesienia Wżar i Bryjarka koło Krościenka. W Karpatach
Wschodnich strefa wulkaniczna rozszerza się znacznie, obejmując rozległe obszary
wschodniej Słowacji i Rumunii.
W wielu pasmach górskich, zwłaszcza w Europie, najwyższych wzniesień
nie tworzą ani utwory wulkaniczne, ani też sfałdowane skały osadowe. Zarówno
Tatry, jak i centralne partie Alp składają się w dużej części z bloków skał
krystalicznych, obramowanych otoczką młodych fałdów. Aby wyjaśnić istnienie
krystalicznych trzonów gór, geologowie zaproponowali tzw. koncepcję terranów.
Terran to przejęta z języka angielskiego nazwa fragmentów kontynentów,
które zostały oderwane od całości w rezultacie zmiany w układzie prądów
konwekcyjnych i pojawienia się ryftu w obrębie kontynentu. Sytuacja taka musiała
się zdarzać często w ostatnim okresie ewolucji litosfery, czyli w erze nowożytnej
(kenozoik), kiedy nastąpił rozpad Pangei, a następnie Laurazji i Gondwany. Proces
rozsuwania się fragmentów powstałych w wyniku tego rozpadu trwa nadal, a
największe z istniejących kontynentów nadal poddawane są siłom rozciągającym.
Pierwszą oznaką tego są głębokie pęknięcia kontynentu, takie jak rowy tektoniczne
wschodniej Afryki. Są to podłużne zagłębienia o wyraźnie zaznaczonych
krawędziach. Niektóre ich fragmenty stanowią odcinki dolin rzecznych, a najgłębsze
miejsca wypełniają wody jezior. Prądy podskorupowe prowadzą do odsuwania się
od siebie fragmentów kontynentu leżących po obu stronach rowu. Po kilku
milionach lat rozszerzająca się rozpadlina będzie miała postać dzisiejszego Morza
Czerwonego. Dalsze rozszerzanie się rowu doprowadzi do powstania oceanu,
takiego jak Atlantyk. Odległość między fragmentami jednego niegdyś kontynentu
zwiększa się, ale nie może to trwać w nieskończoność.
Pojawienie się ryftu w obrębie kontynentu prowadzi do oderwania jego
części, czyli do powstania terranu. Proces spredingu powoduje poszerzanie ryftu,
czyli oddalanie się terranu od rodzimego kontynentu. Załóżmy, że strefa subdukcji
przesuwającej się płyty niosącej terran znajduje się po przeciwnej stronie oceanu,
przy skraju innego kontynentu. Z każdym milionem lat terran ten, „jadąc” na
przesuwającej się płycie, oddala się od swojego macierzystego kontynentu,
przybliżając jednocześnie do krawędzi kontynentu, pod który następuje subdukcja.
Nadchodzi w końcu moment, kiedy terran „przybija” do skraju odległego niegdyś
kontynentu, powodując jednocześnie sfałdowanie i wyciśnięcie do góry osadów
utworzonych na dnie już nieistniejącego oceanu. Terran, z uwagi na swoją
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sztywność i grubość, nie może ulec subdukcji wraz z cienką skorupą oceaniczną.
Jego „przybicie” do kontynentu z reguły oznacza zakończenie subdukcji w tym
miejscu. Jeżeli prądy podskorupowe nie zmienią swojego układu, nowa linia
subdukcji pojawia się na tyłach terranu, który złączony z kontynentem za pomocą
„szwu” powstałej strefy fałdowej, stał się jego integralną częścią. W ciągu
kilkudziesięciu milionów lat przedstawiony schemat może powtórzyć się
wielokrotnie, a do brzegu kontynentu, wzdłuż którego następuje subdukcja, może
„przybić” kolejno kilka terranów, wciśniętych w zmięte i wyciśnięte do góry serie
morskich skał osadowych. Powtarzanie się tego procesu tłumaczy obserwowane w
wielu pasmach górskich współwystępowanie skał różnego wieku i pochodzenia. To,
że krystaliczne trzony gór, będące dawnymi terranami, tworzą często ich najwyższe
partie, wynika z dużej odporności na wietrzenie starych skał krystalicznych w
porównaniu ze sfałdowanymi młodymi osadami morskimi.
Przedstawiony scenariusz został zrealizowany m.in. podczas mezozoiku.
Rolę kontynentu dezintegrowanego pełniła Gondwana, której fragmenty (terrany)
„przybijały” kolejno do południowych brzegów Laurazji, pokonując szerokość
Oceanu Tetydy. Częściami dawnej Gondwany są duże fragmenty Eurazji, np. płyta
pannońska „zszyta” z płytą eurazjatycką „szwem” karpackim, a zwłaszcza rozległe
wyżyny Anatolii, Armenii, Iranu i Tybetu. Od dawnego południowego brzegu
Eurazji oddzielają je wyniosłe pasma gór fałdowych. Największymi fragmentami
Gondwany, które powiększyły kontynent Eurazji są dwa półwyspy: indyjski i
arabski. Płyta indyjska, wbrew przedstawionemu wyżej schematowi, została
wciśnięta pod płytę azjatycką. Efektem tego jest podwojona grubość skorupy
ziemskiej w miejscu podsunięcia i izostatyczne wypiętrzenie, jakim jest jedyna w
swoim rodzaju Wyżyna Tybetańska.
Nie wszystkie występujące na powierzchni Ziemi wyniosłości dadzą się
wytłumaczyć wulkanizmem, fałdowaniami, czy też istnieniem twardych trzonów
krystalicznych. W obrębie Wielkiej Kotliny w Ameryce Północnej znajduje się
kilkadziesiąt podłużnych grzbietów ze stosunkowo wyrównanymi grzbietami
(range), porozdzielanych równoległymi, płaskodennymi obniżeniami (bolson).
Między poszczególnymi grzbietami i sąsiadującymi z nimi obniżeniami stwierdzono
występowanie pęknięć, wzdłuż których miały miejsce przesunięcia o kierunku
zbliżonym do pionowego (uskoki). Wielkość tych przesunięć można określić,
mierząc różnicę wysokości między wierzchowinami grzbietów a dnami bolsonów,
które są ukryte pod warstwami zwietrzeliny znoszonej z okolicznych wzniesień.
Aby wytłumaczyć, w jaki sposób mogło dojść do powstania takiego systemu
spękań, i do pionowych przemieszczeń fragmentów skorupy ziemskiej, trzeba
uświadomić sobie położenie Wielkiej Kotliny na tle całego systemu górskiego
Kordylierów. Jako całość stanowi on wielkie podłużne nabrzmienie skorupy
ziemskiej. Płynące po nim rzeki od milionów lat wynoszą z jego powierzchni
ogromne ilości rozdrobnionego, a także rozpuszczonego materiału skalnego.
Konsekwencją tego jest izostatyczne podnoszenie całego obszaru, największe w
centrum nabrzmienia, mniejsze na jego peryferiach. Prowadzi ono do powstania
rozległego wybrzuszenia w tym miejscu skorupy ziemskiej, tj. do jej wygięcia ku
górze. W efekcie dolne warstwy wyginanej skorupy ziemskiej podlegają ściskaniu
(kompresja), podczas gdy jej górna powierzchnia jest poddawana działaniu sił
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rozciągających (tensja). Podobne siły działają w grubym płacie twardej gumy, którą
chcemy wygiąć. Wówczas jedna strona płata jest rozciągana, podczas gdy przeciwna
– ściskana. Na powierzchni rozciąganej mogą pojawić się pęknięcia o kierunku
zgodnym z osią wygięcia. Takie właśnie podłużne pęknięcia znajdują się w
centralnym pasie Kordylierów, a przede wszystkim w Wielkiej Kotlinie, gdzie ten
potężny system górski osiąga największą szerokość. Pęknięcia mają kierunek
południkowy, czyli taki jak oś całego systemu kordylierskiego. Są one efektem
rozciągania górnych warstw litosfery wywołanego izostatycznym podnoszeniem się
Kordylierów. Wzdłuż tych pęknięć nastąpiły pionowe przemieszczenia
poszczególnych fragmentów skorupy ziemskiej z nieznacznymi przesunięciami
poziomymi. Bez tych przemieszczeń bowiem między poszczególnymi fragmentami
rozciąganej skorupy powstałyby luki, gdyż rozciąganie skorupy ziemskiej prowadzi
do jej rozszerzania. Wielka Kotlina rozszerzyła się w ciągu ostatnich 15 mln lat o
około 50 km, czyli o 10%. Rozszerzenie to zostało zrekompensowane
poprzesuwaniem poszczególnych fragmentów podłoża Kotliny wzdłuż ukośnych
powierzchni pęknięć. Rezultatem są wyniesione bloki, czyli zręby, na przemian z
fragmentami zapadniętymi tworzącymi rowy tektoniczne. Tektonika blokowa jest
powszechnie stosowaną odpowiedzią skorupy ziemskiej na działanie sił
skierowanych poziomo. Najgłębszym zapadliskiem w obrębie Wielkiej Kotliny jest
Dolina Śmierci, której dno stanowi najniżej położone miejsce lądów zachodniej
półkuli (86 m p.p.m.).
O istnieniu i kształcie opisanych wyżej planetarnych form powierzchni
Ziemi, takich jak jednostki I rzędu, czyli płyty litosferyczne, oraz jednostki II rzędu
(oceany i kontynenty), decydują wyłącznie siły tektoniczne pochodzące z wnętrza
Ziemi (endogeniczne). Formy III rzędu są już kształtowane przy współudziale sił
zewnętrznych (egzogenicznych), odpowiedzialnych m.in. za niszczenie skał
znajdujących się na powierzchni Ziemi, czyli ich wietrzenie i transport produktów
niszczenia do miejsc depozycji. Czynniki zewnętrzne są szczególnie ważne dla
kształtowania powierzchni lądów, które w ostatnich momentach dziejów
geologicznych stały się podstawą bytu społeczności ludzkich, podłożem rozwoju
cywilizacji, przyjaznym otoczeniem, „domem” ludzkości.

4. Kropla drąży skałę
Współczesne krajobrazy górskie są nie tylko świadectwem procesów
górotwórczych wzbudzanych siłami tektonicznymi mającymi swoje źródło we
wnętrzu planety. Jednocześnie z fałdowaniem i wypiętrzaniem się gór następują
procesy ich degradacji. Kamienne lawiny i ogromne osuwiska zdarzające się w
górach stanowią najbardziej widomy przejaw aktywności tych procesów. Oprócz
tych gwałtownych kataklizmów, często tragicznych dla mieszkańców gór, odbywa
się tam spokojna, trwająca miliony lat praca rzek, które według zasady „kropla
drąży kamień”, usuwają z terenów górskich miliony ton rozdrobnionego i
rozpuszczonego materiału skalnego. Przy ich wielkim udziale, wszelkie nierówności
powierzchni Ziemi są stopniowo niwelowane i likwidowane. Ogół procesów
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prowadzących do spełnienia wymogu stawianego przez siłę grawitacji, jakim jest
zrównanie powierzchni Ziemi, określa się mianem denudacji.
Ogrom pracy wykonywanej przez czynniki denudacyjne można sobie
uzmysłowić gdy porównamy np. obecną wysokość Beskidów z rozmiarami
spiętrzonych i narzuconych na siebie kilku płaszczowin od początku cyklu
górotwórczego. Gdyby nie denudacja, Beskidy byłyby dzisiaj wielkim
zwałowiskiem zmiętych warstw fliszu o wysokości przekraczającej 3000 m. To, co
obserwujemy, wędrując po malowniczych zakątkach Sądecczyzny lub
Bieszczadów, stanowi niewielką pozostałość po ogromnych masach skalnych, które
w wyniku działania sił tektonicznych były tutaj spiętrzone. Większa ich część,
jednocześnie z procesami fałdowania i wypiętrzania, była usuwana i przenoszona
do niżej położonych miejsc. Do ukształtowania obecnego oblicza gór w
największym stopniu przyczyniają się wody płynące. Rozumiał to Eugeniusz
Romer, który z wielkim respektem i podziwem pisał o potędze górskich potoków
żłobiących swoje doliny:
„Potęga bowiem i wspaniałość panoramy górskiej a niepojęta zawiłość fałdowej
budowy gór wprowadza wyobraźnię człowieka w stan zachwytu utrudniającego nie
tylko rozumienie, ale nawet spostrzeganie zjawisk. Homo, z dostojnym przydomkiem
sapiens – na widok majestatu świata górskiego staje się zupełnie głuchym na
huraganowy ogień artylerii lawin a łomot i łoskot karabinów maszynowych
górskich potoków...”5.

Intensywność pracy rzek zależy od prędkości przepływu wody, o której z
kolei decydują lokalne różnice wysokości. Rzeka toczy swoje wody szybciej, jeżeli
na danym odcinku ma do pokonania większą różnicę wysokości, czyli tam, gdzie ma
ona większy spadek. Szybko płynąca woda może przenosić nie tylko muł i drobny
piasek, ale przesuwać ciężkie głazy, które trąc o dno koryta, powodują jego
pogłębianie. Dzięki temu rzeka wcina się w podłoże, a tempo tego procesu, czyli
erozji, zależy od wysokości względnej terenu, po którym płynie. Im wyżej w
stosunku do otaczających terenów położony jest rozcinany przez rzekę obszar, tym
intensywniejsza erozja i szybsze tempo denudacji.
Rezultatem erozji są doliny rzeczne, które w górach mają zwykle kręty
przebieg. Przyczyną tego jest bardzo zróżnicowana odporność skał podłoża i różna
podatność poszczególnych warstw na erozję. Na tych odcinkach dolin, gdzie
znajdują się skały o większej odporności (np. twarde piaskowce), proces rozcinania
postępuje wolniej niż w innych miejscach. Rzeki wykazują tendencję do omijania
przeszkód, jakimi są obszary o podłożu ze skał o dużej odporności. Często zamiast
żłobić swoje koryta w twardych piaskowcach lub granitach, wolą „nadłożyć drogi”,
kształtując swoje doliny tam, gdzie przychodzi im to z większą łatwością. W ten
sposób w ciągu milionów lat, z całości niszczonego górotworu wyłaniają się
wzniesienia w miejscach występowania skał o dużej odporności, oddzielone od
siebie obniżeniami ukształtowanymi tam, gdzie podłoże jest mniej odporne.
W miarę jak proces erozji postępuje i rzeki wynoszą z gór miliony ton
rozdrobnionego materiału skalnego, maleje ogólna masa górotworu. Astenosfera
5
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znajdująca się pod denudowanym obszarem reaguje na zmniejszone obciążenie
wypychaniem do góry coraz lżejszego fragmentu litosfery. Między erozją gór a ich
izostatycznym podnoszeniem zachodzi sprzężenie zwrotne: góry podlegają
izostatycznemu podnoszeniu, co z kolei wymusza dalsze pogłębianie dolin
rzecznych, którego tempo zależy od prędkości ruchu podnoszącego. W okresach
przyspieszonego podnoszenia rzeki wcinają się szybko, natomiast zwolnienie
podnoszenia sprawia, że zaczynają one podmywać zbocza dolin, rozszerzając ich
dna. Zmiany prędkości podnoszenia zarejestrowane są w kształcie zboczy dolin.
Powszechnie spotykanymi formami są terasy, czyli spłaszczenia znajdujące się na
różnych wysokościach zboczy. Są to pozostałości po okresach rozszerzania się den
dolinnych, poprzedzających kolejne fazy ich pogłębiania. Szerokie dna dolin są
oznaką zahamowania erozji wynikającego ze stabilizacji skorupy ziemskiej, zaś
doliny o wąskich dnach (w kształcie litery V) są świadectwem żywego procesu
erozji. Wąskie dno doliny oznacza, że rzeka na skutek podnoszenia się obszaru jest
zmuszona do pogłębiania doliny i „nie ma czasu” na jej poszerzanie.
Najbardziej malowniczymi miejscami gór są przełomy, czyli wąskie
odcinki dolin najczęściej na obszarach o dużej odporności występujących tam skał.
Zbocza są tam bardzo strome, tworząc miejscami pionowe ściany. Powstają one np.
wówczas, kiedy szybkiemu podnoszeniu ulega podłużna strefa o przebiegu
niezgodnym z kierunkiem spływu wód. Jeżeli rzeka płynąca po takim terenie ma już
ukształtowaną dolinę, to nie jest w stanie, mimo powstającej przeszkody w formie
podnoszonej poprzecznej strefy, zmienić swojego biegu. W takiej sytuacji jest ona
zmuszona kontynuować pracę erozyjną, nawet mimo dużej odporności podłoża w
podnoszonej strefie. Duże znaczenie mają wówczas istniejące lokalne pęknięcia i
szczeliny, które rzeka „wyszukuje”, rozmywa je i poszerza, tworząc malownicze
kaniony i gardziele. Przykładem takiej formy jest przełom Dunajca w Pieninach.
Góry te są częścią ciągnącego się ze wschodu na zachód tzw. pienińskiego pasa
skałkowego. To on był przeszkodą utrudniającą Dunajcowi odprowadzanie wód w
kierunku północnym. Rzeka ta jednak nie zmieniła swojego biegu, tylko w miarę
podnoszenia Pienin, pogłębiała swoją dolinę, korzystając ze spękań istniejących w
wapiennym podłożu. Niesamowite krajobrazy będące skutkiem uporczywej pracy
Dunajca podziwiają każdego roku tysiące turystów korzystających ze specjalnie
organizowanych spływów przełomowym odcinkiem jego doliny.
Szmer małych strumieni górskich toczących swoje wody wśród głazów
zalegających dna dolin, szum i ryk wodospadów, ogłuszający łoskot spienionych
mas wodnych przeciskających się przez wąskie gardziele – wszystko są to odgłosy
uporczywej pracy rzek kształtujących krajobrazy obszarów górskich. Okazuje się
jednak, że sposób oddziaływania wody na formy powierzchni Ziemi zależy nie
tylko od podatności skalnego podłoża na erozję, od wielkości rzek i siły ich nurtów.
Równie ważna jest postać, w jakiej woda występuje. Poniżej temperatury 0° C woda
zmienia swój stan skupienia, przechodząc w ciało stałe. Mimo, że śnieg i lód wydają
się na pierwszy rzut oka czymś martwym i pasywnym, one również wywierają
ogromny wpływ na rzeźbę gór.
Każdy, kto wędrował po wysokich górach, wie doskonale, że ciepły sweter
przydaje się tam nawet w środku upalnego lata. Jest tak dlatego, że temperatura
spada średnio o 0.5 stopnia na każde 100 m wysokości. Spadek temperatury z
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wysokością wynika przede wszystkim ze zmniejszania się ciśnienia
atmosferycznego. Atmosfera utrzymuje się nad powierzchnią globu siłą grawitacji.
Siła ta maleje wraz z odległością od środka Ziemi, dlatego większość powietrza
skupia się w dolnych, przypowierzchniowych warstwach atmosfery. Im wyżej, tym
gęstość atmosfery się zmniejsza. Spada więc ciśnienie będące miarą zagęszczenia
molekuł gazu w jednostce objętości. Od gęstości molekuł zależy intensywność ich
ruchów i częstość zderzeń, a więc ilość posiadanej przez nie energii. Zewnętrznym
wyrazem tej energii jest właśnie temperatura.
Wysoko w górach klimat jest wyraźnie chłodniejszy niż na okolicznych,
niżej położonych obszarach, a woda w górach występuje głównie w postaci stałej.
W umiarkowanych szerokościach geograficznych wyrazem ochładzania się klimatu
w miarę wzrostu wysokości jest m.in. długość utrzymywania się pokrywy
śniegowej. W zacienionych miejscach Tatr Wysokich można ją spotkać nawet w
czerwcu. W wysokich partiach Alp lato jest tak chłodne, że w jego trakcie nie zdąży
nawet stopnieć śnieg z zimowych opadów.
Linia, powyżej której opady śniegu są większe od tej jego ilości, która topnieje w
ciągu roku, nazywa się granicą wiecznego śniegu. Wysokość, na której ona się
znajduje zależy od średniej temperatury rocznej oraz ilości opadów. Powyżej tej linii
każdego roku przybywa kolejna warstwa śniegu. Gromadzi się on w zagłębieniach i
na spłaszczeniach, gdzie w ciągu tysięcy lat tworzą się grube płaty śniegu. W
miejscach tych, czyli na polach firnowych, odbywa się jednocześnie przemiana
śniegu w lód. Firn to niemieckie słowo, które w Szwajcarii oznacza ziarnistą
substancję, będącą stadium przejściowym między śniegiem i lodem.
Śnieg od lodu różni się przede wszystkim zawartością powietrza. W
świeżym, puszystym śniegu stanowi ono nawet 90% jego objętości, podczas gdy w
lodzie jego zawartość nie przekracza 15%. Powietrze wyciskane jest ze starych,
dolnych warstw śniegu, zalegających pole firnowe pod wpływem nacisku
wywieranego przez młodsze, powierzchniowe warstwy. W ten sposób na polu
firnowym, gdzie przez wiele lat gromadzi się śnieg, powstaje lodowiec.
Długotrwałe nawarstwianie się śniegu na polu firnowym powoduje, że lód
znajdujący się pod spodem poddawany jest coraz większemu ciśnieniu nadległych
warstw. Zaczyna on wówczas ujawniać swoje mało znane i rzadko uświadamiane
cechy. Nie jest on już tą kruchą substancją, która tworzy np. sopel oderwany od
okapu, rozpryskujący się na drobne odłamki po uderzeniu w nawierzchnię ulicy.
Lód lodowcowy wykazuje plastyczność i w efekcie rosnącego nacisku
pokrywających go warstw śniegu ulega wyciskaniu, rozchodząc się na boki w
obrębie spłaszczenia, jakim jest pole firnowe. Po jego podłożu, od środka ku
skrajom, przesuwają się masy lodu wraz z wtopionymi weń odłamkami skalnymi.
Trą one z ogromną siłą o skalne podłoże, kształtując zagłębienie pod środkową
częścią pola firnowego. Z czasem zagłębienie to jest pogłębiane i rozszerzane.
Efektem niszczącej działalności lodowca, czyli egzaracji, jest zwiększanie
różnicy wysokości między dnem pogłębianego obniżenia pola firnowego, a
otaczającymi wzniesieniami. Ich stoki są przez egzarację podcinane, co prowadzi do
powstawania skalistych grani i ostrych turni, jakie znane są m.in. z Tatr Wysokich.
W górach, które uległy w przeszłości zlodowaceniu, na miejscu pól firnowych
znajdują się owalne, amfiteatralne zagłębienia tzw. cyrków lodowcowych (karów).
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Są to formy wypracowane siłami egzaracji, których dna często zajęte są przez
jeziora (np. Czarny Staw powyżej Morskiego Oka).
Działalność lodowców górskich nie ogranicza się do samych pól firnowych
położonych powyżej granicy wiecznego śniegu. Kiedy misa pola firnowego nie jest
w stanie pomieścić przybywających wciąż mas lodu, jego nadmiar „przelewa się”
przez najniższe miejsca w brzegu zagłębienia, zsuwając się do najbliższej doliny.
Dzięki swojej plastyczności lód wypierany z pola firnowego swobodnie spływa w
dół, tworząc tzw. jęzory lodowcowe wypełniające doliny. Prędkość płynięcia lodu
zmienia się w zależności od ilości lodu wydobywającego się z pola firnowego, oraz
od nachylenia (spadku) dna doliny. Najczęściej wynosi ona od 0.5 do 2 m na dobę.
Pomiar polega na wielodniowej obserwacji ruchu kamieni ułożonych na
powierzchni jęzora. W porównaniu do płynącej wody, ruch lodu jest ponad 10 tys.
razy wolniejszy. Małą prędkość lodowiec rekompensuje jednak swoją ogromną
masą – około kilkudziesięciu tysięcy razy większą od masy wody w rzece i
niesionego przez nią rumoszu. Ta masa decyduje o intensywności żłobienia podłoża
jęzorów lodowcowych, prowadzącego do pogłębiania i poszerzania den dolinnych.
Ponieważ jęzory lodowcowe znajdują się poniżej granicy wiecznego śniegu,
lód na ich powierzchni w miesiącach letnich topnieje. Woda powstająca z topnienia
lodu jak i spływająca ze zboczy tworzy strugi płynące po bokach jęzora i
podmywające zbocza doliny. Współdziałanie egzaracyjnej działalności lodowca jak
i erozyjnej pracy wód powstałych z jego topnienia prowadzi do całkowitego
przekształcenia krajobrazu górskiego istniejącego przed zlodowaceniem. Dna Vkształtnych dolin zostają rozszerzone, a ich profil poprzeczny uzyskuje kształt litery
U.
Tempo żłobienia pod jęzorem lodowcowym zależy od masy zawartego w
nim lodu. W górach, gdzie istnieją lodowce, często można spotkać się z łączeniem
się jęzorów. Podobnie jak rzeki, lodowce mają jęzory główne i jęzory-dopływy,
zaczynające się w małych, bocznych polach firnowych. Ponieważ intensywność
egzaracji pod małymi jęzorami-dopływami jest słabsza niż pod jęzorem głównym,
dolina główna jest pogłębiona i rozszerzona o wiele bardziej niż dolinki boczne.
Dlatego cechą gór o rzeźbie polodowcowej jest także to, że wyloty bocznych dolin
znajdują się do kilkunastu metrów powyżej dna doliny głównej. Są to tzw. dolinki
zawieszone, zakończone wodospadami (np. Wodogrzmoty Mickiewicza w Tatrach).
Progi i wodospady znajdują się też w miejscach połączenia dwóch równorzędnych
dolin, gdzie istniejące tam niegdyś jęzory lodowcowe zjednoczyły się, i wspólnie
żłobiąc dno, doprowadziły do znaczniejszego jego przegłębienia i rozszerzenia, niż
każdy z nich byłby w stanie uczynić to w pojedynkę.
Wody spływające wzdłuż jęzorów lodowcowych niosą duże ilości materiału
skalnego, który gromadzi się na przedpolu (przed czołem) lodowca w postaci wałów
gruzowych zwanych morenami. Moreny spotkać można w wielu miejscach dolin.
Wskazują one swoim położeniem na długość jęzorów lodowcowych w różnych
momentach w przeszłości. Od połowy XIX wieku czoła większości lodowców
cofały się, co oznacza, że tempo ich topnienia było szybsze niż dostawa świeżego
lodu z pól firnowych. Tłumaczy się to ocieplaniem klimatu lub zmniejszaniem się
ilości opadów. W Alpach poniżej czół lodowców, na wysokości około 2000 m
n.p.m., dna dolin są zasłane gruzem morenowym i pozbawione roślinności, która nie
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zdążyła się tam jeszcze zakorzenić. Jeszcze nie tak dawno te części dolin pokrywały
jęzory lodowców. Dopiero kilkaset metrów niżej, poza miejscem do którego sięgał
lodowiec w połowie XIX wieku, na dnie doliny pojawia się zwarty kobierzec traw.

5. Wielkie równiny
Trwające przez miliony lat procesy denudacji prowadzą do zrównywania i
obniżania wcześniej utworzonych gór. Na obszarach, gdzie aktywność górotwórcza
trwa, nieustanna praca rzek, lodowców i innych czynników niszczących okazuje się
jednak daremna. Nasilenie procesów górotwórczych prowadzi do przyspieszenia
erozji, a na najwyżej wyniesionych obszarach do destrukcyjnej działalności włączają
się lodowce. Ale Ziemia reaguje na wzmożoną denudację dalszym podnoszeniem,
co sprawia, że proces tworzenia i niszczenia może przedłużać się w nieskończoność,
wyczarowując w skalnym tworzywie coraz to nowe, niepowtarzalne formy. Inaczej
przedstawia się sytuacja na obszarach, gdzie trwające w dawnych okresach
geologicznych procesy subdukcji zamarły, a echa ruchów górotwórczych dawno
przebrzmiały. Tam denudacja osiąga wyraźną przewagę nad siłami wewnętrznymi.
Obszary pozostające przez wiele milionów lat w stanie tektonicznego spokoju są
zrównywane i obniżane. Tam, gdzie w odległej przeszłości miały miejsce ruchy
fałdowe i gdzie wznosiły się potężne pasma górskie, powstaje równina
(powierzchnia zrównania, peneplena), nad którą tylko z rzadka górują izolowane
wzniesienia w miejscach występowania skał o wyjątkowo wielkiej odporności na
działanie czynników niszczących.
Taka równina obejmowała pod koniec paleozoiku obszary dzisiejszej
Europy i wschodniej części Ameryki Północnej. Utworzone w prekambrze
kontynenty, fenno-sarmacki na wschodzie (w tradycji łacińskiej Fennia i Sarmacja
to nazwy dzisiejszej wschodniej Europy) i laurentyjski (od rzeki Św. Wawrzyńca,
ang. St. Lawrence) na zachodzie, połączyły się w ciągu ery paleozoicznej tworząc
wspólny kontynent (Laurazja). Obejmował on obydwa wspomniane kontynenty
prekambryjskie, między którymi powstała bardzo szeroka strefa fałdowań
paleozoicznych. Jest ona świadectwem zachodzących tam w paleozoiku procesów
subdukcji. Jeszcze przed końcem paleozoiku utworzone między dwoma starymi
kontynentami góry zostały zrównane. Ich obszar przekształcił się w platformę
paleozoiczną, której fundament tworzą sfałdowane skały osadowe powstałe na dnie
oceanu dzielącego niegdyś wspomniane kontynenty prekambryjskie. Fundament ten
został w dużej części pokryty płasko zalegającymi osadami powstałymi w erze
mezozoicznej. Osady te, maskując znajdujące się pod nimi nierówności wynikające
z różnorodności skał paleozoicznego podłoża, całkowicie upodobniły obszar
fałdowań paleozoicznych do sąsiednich terenów, gdzie procesy zrównywania
zaczęły się już w prekambrze.
Okres spokoju tektonicznego, dzięki któremu mogła powstać tak rozległa
równina, trwał do końca mezozoiku. Układ prądów konwekcyjnych uległ zmianie i
kontynent Laurazji zaczął być poddawany siłom rozciągającym (tensja). Na świeżo
utworzonym paleozoicznym „szwie” łączącym dwa stare kontynenty
prekambryjskie pojawiły się pęknięcia ryftowe. Ich rozszerzanie trwa do dzisiaj, o
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czym świadczy aktywny wulkanizm wzdłuż ryftu atlantyckiego, którego przejawy
obserwuje się m.in. na Islandii. Skutkiem działania sił rozciągających, oprócz
rozszerzania Oceanu Atlantyckiego, są zmiany w krajobrazie równin istniejących na
obszarach powstałej uprzednio platformy paleozoicznej. Dotyczy to zarówno jej
amerykańskiej jak i europejskiej części.
Pod wpływem rozciągania skorupy ziemskiej powstają w niej naprężenia i
pęknięcia przebiegające prostopadle do kierunku działania sił. Wzdłuż tych pęknięć
następują ruchy fragmentów skorupy o składowej pionowej, które tłumaczą
wydłużanie (lub skracanie) rozmiarów kontynentów, jak to miało miejsce także na
obszarze Wielkiej Kotliny. Platforma paleozoiczna Europy ma wiele tego typu
miejsc. Najbardziej znanymi przykładami są wyniesione bloki Schwarzwaldu i
Wogezów z rozdzielającym je rowem Niziny Górnoreńskiej. Płaskie wierzchowiny
w szczytowych partiach tych gór są pozostałościami starych powierzchni zrównania.
Zarysy gór na mapach ściśle nawiązują do łamanych linii uskoków, wzdłuż których
nastąpiły pionowe przesunięcia. Najwyższymi wzniesieniami są sterczące ponad
wierzchowinami grzbietowymi tzw. ostańce twardzielcowe (ang. monadnock). Są to
wyniosłości utworzone w miejscach występowania skał o wyjątkowej odporności na
wietrzenie. Te wyniosłe, wznoszące się nawet kilkaset metrów nad poziom
grzbietów górskich „guzy”, lub utworzone na ich miejscu na skutek mechanicznego
rozpadu rumowiska skalne są częstym celem wypraw turystycznych.
Pęknięciom powstającym w obrębie platform towarzyszyły w wielu
miejscach zjawiska wulkaniczne. Obecnie wulkanizm na tych terenach wygasł, lecz
pozostały po nim liczne ślady w postaci wzniesień znajdujących się w miejscach
erupcji. Stanowią one charakterystyczne cechy francuskiego Masywu Centralnego.
W Polsce znane są one ze Śląska i Małopolski, gdzie pozyskuje się z nich surowce
skalne – porfiry, melafiry, diabazy i bazalty. W górach Eifel (Niemcy) znajduje się
zespół kraterów eksplozywnych, które były aktywne jeszcze kilkanaście milionów
lat temu. Niektóre z nich wypełnia woda (maar). Echem zamarłej działalności
wulkanicznej są liczne źródła mineralne i cieplice, mające duże znaczenie
gospodarcze. Dlatego nawet słabo widoczne w krajobrazie pęknięcia skorupy
ziemskiej śledzić można za pomocą nazw miejscowości, zawierających takie
elementy jak „bad” lub „baden” w języku niemieckim (odpowiednik angielskiego
„bath”), „spa” (ang. „springs”), czeskie „lazne” lub „vary”, lub polski „zdrój”.

Góry stanowią najbardziej wyraziste, rzucające się w oczy, a zarazem
najbardziej interesujące części lądów, z uwagi na różnorodność występujących w
nich form. Jednak na poszczególnych kontynentach o wiele więcej miejsca zajmują
tereny równinne, które na mapach określa się mianem wyżyn i nizin. Te fragmenty
platform kontynentalnych, których powierzchnia znajduje się nisko w stosunku do
powierzchni obszarów sąsiednich nazywane są nizinami, natomiast obszary
względnie wyniesione – wyżynami. Trzeba pamiętać, że istotna jest nie wysokość
bezwzględna powierzchni równiny mierzona od poziomu morza, ale jej położenie w
stosunku do większego obszaru, którego jest ona częścią.
O tym, czy pewien obszar nazwany zostanie wyżyną czy niziną, nie
decyduje wysokość na poziomem morza, ale formy rzeźby. Wyżyny, z racji
swojego względnego wyniesienia, podlegają procesom denudacyjnym, natomiast
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niziny są miejscami akumulacji produktów niszczenia obszarów wyżej położonych.
Dlatego na wyżynach przeważają formy wklęsłe, powstałe na skutek erozji rzek
wcinających się we wszystkie wynoszone obszary. Natomiast na nizinach mogą
występować formy płaskie i wypukłe, utworzone na skutek akumulacyjnej
działalności wód płynących (łachy piaszczyste w korytach rzek), lodowców
(wzniesienia morenowe) lub wiatru (wydmy piaszczyste).
Największą równiną lądową świata jest powierzchnia Afryki, położona na
wysokości 700-1000 m n.p.m. W odróżnieniu od pozostałych kontynentów, w
Afryce (za wyjątkiem jej południowego i północnego krańca) od zakończenia
prekambru nie zachodziły procesy subdukcji. Kontury Afryki zostały ukształtowane
łamanymi liniami rozszerzających się pęknięć, wzdłuż których nastąpił podział
dawnego kontynentu Gondwany. Linia brzegowa nie tworzy więc głęboko
wcinających się w ląd zatok ani wysuniętych w ocean półwyspów. Drugą
charakterystyczną cechą Afryki jest bezkres i monotonia wielkich równin
przemierzanych przez stada antylop oraz pojazdy uczestniczące w tradycyjnych
rajdach „Safari”. Z rzadka tylko pojawiają się skały sterczące ponad poziomem
równiny, z których lew, przebiegając wzrokiem okolicę, wypatruje stad mogących
zadowolić kulinarne wymagania „króla zwierząt”. Monotonia afrykańskiej równiny
jest konsekwencją trwającego kilkaset milionów lat względnego spokoju
tektonicznego. Pasma górskie utworzone tu podczas prekambryjskich ruchów
górotwórczych zostały przez ten czas zrównane i obniżone pod „stalową szczotką”
denudacji. Produkty wietrzenia były przenoszone przez wiatr i wodę do
otaczających oceanów, zapełniając też obniżenia istniejące w obrębie kontynentu.
Jedynie wyjątkowo odporne na niszczenie miejsca w podłożu oparły się tym
długotrwałym procesom, służąc dzisiaj m.in. lwom, jako dogodne punkty
obserwacyjne do wypatrywania ofiar.
Jeśli uwzględnimy monotonię rzeźby Afryki, to wielkim zaskoczeniem jest
widok, który ukazuje się żeglarzowi, zbliżającemu się do brzegów tego kontynentu
od strony morza. Patrząc na rysujące się nad horyzontem kształty lądu, nie dostrzega
on nic, co zapowiadałoby monotonię afrykańskich równin. To, co obserwuje on ze
swojego statku, nie przypomina równin, ale wygląda na ciągnące się wzdłuż
wybrzeża góry o ostrych, nieregularnych zarysach. Aby ujrzeć afrykańską równinę,
trzeba po wylądowaniu na brzegu, udać się w głąb lądu w górę jednego z rwących
potoków aż do jego źródeł. Okaże się wówczas, że obraz widziany ze statku nie był
fatamorganą. Dopiero kiedy znajdziemy się na wysokości kilkuset metrów i
spojrzymy w głąb lądu, oczom naszym ukazuje się rozległa równina, znana z
telewizyjnych programów i relacji z rajdów „Safari”. Widziane ze statku „góry” o
malowniczo wyglądających formach, to nie są prawdziwe góry, ale poszczerbiona
przez erozję wysoka krawędź afrykańskiego lądu. Urozmaicone krajobrazy
wynikające z dużych różnic wysokości sprawiły, że nawet na mapach niektóre
odcinki tej krawędzi nazywane są górami. Mamy m.in. Góry Smocze w południowej
Afryce, Góry Krystaliczne (Monts de Cristal) w pobliżu ujścia Kongo, i góry Futa
Dżalon w zachodniej Afryce. Te nazywane górami obszary nie zostały
ukształtowane przez ruchy górotwórcze, których elementem jest fałdowanie skał.
Jaka jest wobec tego przyczyna tak znacznego (często o 1000 m) wyniesienia
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brzegów Afryki? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać we właściwościach
astenosfery podścielającej skorupę ziemską.
Jak już wiadomo, astenosferę tworzy materia o półpłynnej konsystencji,
podobna do gęstej i lepkiej cieczy. Podobnie jak w przypadku wszystkich cieczy,
także na powierzchni astenosfery działają siły przyciągania międzycząsteczkowego,
czyli istnieje tzw. napięcie powierzchniowe. Siły te sprawiają, że powierzchnia
cieczy, o ile nic jej nie zaburza, jest idealnie równa. Powierzchnia astenosfery
jednak jest zaburzona przez leżące na niej fragmenty litosfery o niejednakowej
grubości. Najgłębiej wciśnięte są w jej górną powierzchnię bloki kontynentalne,
które astenosfera, dzięki napięciu powierzchniowemu, stara się wypychać, aby nie
dopuścić do zaburzenia swojej powierzchni. Gdyby kontynent afrykański był
całkowicie sztywnym, nie podatnym na żadne odkształcenia blokiem, jego
krawędzie tkwiłyby w astenosferze, zwiększając istotnie jej powierzchnię.
Minimalizacja tego zaburzenia powierzchni astenosfery wymaga, aby kontynent
został wygięty w taki sposób, że najbardziej zanurzony jest jego środek. W
powierzchni astenosfery nie ma wówczas ostrych wgięć, w których tkwią wciśnięte
krawędzie kontynentu.
Takie ukształtowanie platformy kontynentalnej sprawia, że jej wyniesione
brzegi podlegają denudacji, podczas gdy wewnętrzne, obniżone fragmenty są
miejscem akumulacji. Brzegi kontynentu są więc odciążane w miarę, jak zwietrzałe
skały są usuwane i transportowane do miejsc położonych niżej. Efektem tego jest
dalsze izostatyczne podnoszenie brzegów kontynentu, co tylko wzmaga ich
denudację. Tymczasem wnętrze lądu zapełniane jest masami nanoszonego materiału
skalnego, co powoduje wzrost obciążenia i izostatyczne obniżanie. Ten
nieskończony, samonapędzający się proces krążenia materii odbywa się już od setek
milionów lat. Brzegi Afryki stanowią tarcze, czyli obszary, gdzie prekambryjskie
podłoże znajduje się na powierzchni i podlega denudacji. Natomiast wnętrze
kontynentu obejmuje kotlinowate zagłębienia, których dna pokrywają poziomo
zalegające osady, których grubość przekracza miejscami 2000 m.
Konsekwencją tego osobliwego kształtu Afryki jest układ sieci rzecznej.
Wielkie rzeki Afryki biorą początek w pobliżu wybrzeża, na podniesionych
krawędziach kontynentu, kierując się w stronę wnętrza lądu, ku znajdującym się tam
kotlinom. Płaskie dna tych kotlin zajęte są często przez rozległe rozlewiska (Kongo,
Nil, Niger), jeziora (Czad), bagna (Kalahari). Są one pozostałościami istniejących
tam w przeszłości większych akwenów.
Jeżeli dana kotlina jest szczelnie otoczona terenami o większej wysokości,
na jej dnie może powstać jezioro. Poziom wody w nim może podnosić się do
momentu, w którym nadmiar zacznie przelewać się przez najniższy punkt lub
wyrwę w wyniosłościach otaczających kotlinę. Wypływająca przez to obniżenie
woda spada następnie po stromej krawędzi kontynentu, żłobiąc w granitowym
podłożu koryto, tworząc w drodze do oceanu wąskie gardziele i wodospady.
Intensywna erozja prowadzi do przepiłowania wyniosłości otaczających kotlinę i, w
konsekwencji, do osuszenia jej dna. Pozostałością po akwenie zajmującym niegdyś
dno Kotliny Kongo są ilaste osady pokrywające jej dno, oraz liczne zabagnienia i
jeziora zajmujące najniżej położone miejsca. Rzeka Kongo, która w swoim
środkowym biegu płynie powoli, majestatycznie krążąc po dnie Kotliny, na 300 km
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przed ujściem zmienia całkowicie swój charakter. Na swoim ostatnim odcinku
pokonuje ona kilkoma stopniami prawie 500-metrową różnicę wysokości.
Przeciskając z hukiem swoje wody przez liczne zwężenia, bystrza i wodospady,
rzeka Kongo ma przed ujściem do Atlantyku prawdziwie górski charakter.
Kongo nie jest wyjątkiem wśród afrykańskich rzek. Katarakty nilowe jak i
wodospady Wiktorii na Zambezi, Kandja na Nigrze, Akosombo na Wolcie – są to
miejsca, gdzie rzeki opuszczają kotlinowate wnętrze Afryki, z trudem przedzierając
się na wybrzeże przez wyrwy w podniesionych krawędziach kontynentu. Chcąc
wykorzystać olbrzymią energię rzek w ich dolnych odcinkach, wybudowano tam
zapory i hydroelektrownie. Korzystają z nich zlokalizowane w pobliżu zakłady
produkcyjne, tworzące wraz z elektrowniami wielkie kombinaty energetycznoprzemysłowe. Istnieją one przy ujściu Wolty w Ghanie (Akosombo), Kongo (Inta)
oraz Nigru w Nigerii (Kandja).

Rzeki są głównym środkiem transportu zwietrzeliny występującej w postaci
piasku i iłu, a także w formie rozpuszczonej. Tam, gdzie opuszczają one tereny
górskie lub wyżynne, ich spadek się zmniejsza, a prędkość płynięcia i siła nośna
maleje. W efekcie, niesione dotąd wartkim nurtem rozdrobnione utwory opadają na
dno koryta. Topnienie śniegu lub długotrwałe deszcze powodują gwałtowne
wezbrania, w czasie których rzeki stają się burzliwe, a ich zmącone wody niosą
wielką ilość piasku, żwiru i zawiesiny. Utwory te, czyli aluwia, osadzane są na
obszarach objętych powodziami podczas wezbrań, pokrywając dna dolin. Jeżeli
obszar na którym odbywa się akumulacja ulega stopniowemu podnoszeniu, rzeki
wcinają się w aluwialną pokrywę, dzieląc ją na szereg osobnych wysoczyzn. O
wiele częściej zdarza się, że obszary akumulacji ulegają obniżaniu, co tłumaczy się
stopniowym zwiększaniem obciążenia fragmentów litosfery, na które rzeki nanoszą
w ciągu milionów lat ogromne ilości materiału skalnego.
Obniżanie się wielu obszarów akumulacji rzecznej trwa już od milionów lat,
a tempo tego ruchu jest w przybliżeniu takie samo, jak tempo wypełniania obniżeń
aluwiami. Przeprowadzone wiercenia geologiczne wykazały np. występowanie
aluwiów o grubości 1000 m na Nizinie Węgierskiej i ponad 3000 m w centrum
Amazonii. Wypełnianie osadami Niziny Mezopotamii odbywa się w tempie 50 cm
na 100 lat.
Niziny aluwialne to niemal idealnie płaskie równiny, gdzie jedynymi
nierównościami terenu są brzegi koryt rzecznych. Rzeki płynące po płaskich, nisko
położonych obszarach, nie mają wyraźnie zaznaczonych dolin. Dlatego zdarza się,
że po kolejnych powodziach nie wracają one do starych koryt, lecz tworzą nowe w
innych częściach nizin. Częste zmiany koryt sprawiają, że w różnych zakątkach
nizin aluwialnych spotkać można zagłębienia będące fragmentami dawnych koryt,
czyli starorzecza. Jeżeli poziom wody w rzekach podlega dużym sezonowym
wahaniom, to w rzeźbie zaznacza się ponadto skarpa oddzielająca tereny okresowo
zalewane od tych, które znajdują się powyżej najwyższych stanów wody (tierra
firme). Na znacznych obszarach Amazonii tereny te stanowią wyizolowane
wysoczyzny, które podczas wysokich stanów wody stają się wyspami.
Wiele nizin aluwialnych, ze względu na żyzne gleby wytworzone na
mulistych nanosach rzecznych (mady), stanowi obszary intensywnego rolnictwa.
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Dotyczy to szczególnie wypełnionych aluwiami zapadlisk śródgórskich i
podgórskich Europy. Część materiału piaszczystego i zawiesiny rzeki wynoszą poza
obręb lądów i osadzają w pobliżu ujść, zasypując stopniowo przybrzeżne morza.
Tworzą się w ten sposób delty, które mogą narastać tam, gdzie wody uchodzących
rzek niosą duże ilości materiału skalnego. Tempo narastania delty Szatt el-Arab
przekracza 50 m na rok, podczas gdy delta Missisipi narastała w pierwszych
dziesięcioleciach XX wieku z prędkością prawie 100 m na rok. Takie rzeki jak
Huang-ho i Terek przyczyniają się do przesuwania linii brzegowej nawet o 500 m
rocznie. Znaczne części Niziny Chińskiej, Lombardzkiej, Mezopotamii i innych
zostały utworzone przez aluwia osadzone w pobliżu ujść dużych rzek, co w istotny
sposób powiększyło zasięg lądu kosztem morza.
Tworzeniu się delt przeciwdziałają przybrzeżne prądy morskie i silne pływy,
jakie są obserwowane na długich odcinkach wybrzeży. Na wybrzeżach narażonych
na prądy pływowe tworzą się ujścia lejkowate, czyli estuaria. Część piasku
znoszonego do morza jest porywana przez przybrzeżne prądy morskie i tworzy
mierzeje, oddzielające wcześniej istniejące zatoki od otwartego morza. Taki
charakter ma część południowego brzegu Bałtyku.
Delty niektórych rzek przyrastały w wyniku dostawy materiału aluwialnego,
dopóki nie wybudowano zapór tworzących sztuczne zbiorniki. Większość materiału
skalnego, który dotychczas dostarczany był do delt, obecnie osiada w stojących
wodach powstałych sztucznych jezior, a szybko niegdyś narastające delty są
ponownie rozmywane przez fale morskie. Wybudowanie Wielkiej Tamy na Nilu w
Asuanie sprawiło, że wody Nilu poniżej zapory są czyste, tzn. pozbawione mułu,
który od tysiącleci użyźniał dno doliny, osadzając się tam podczas corocznych
wylewów. Muł ten umożliwiał także przyrost obszaru delty. Obecnie pola Egiptu
muszą być nawożone sztucznie, a szybko wypełniający się mułem zbiornik w
Asuanie wymaga ciągłego pogłębiania i czyszczenia. W ten sposób mszczą się na
ludziach ich nie przemyślane przedsięwzięcia mające na celu „poprawianie”
naturalnego porządku rzeczy.

6. Co pozostało po zlodowaceniach?
Rezultatem wypełniania zagłębień w powierzchni Ziemi osadami
nanoszonymi przez rzeki są płaskie równiny. Aluwia nie tworzą wyraźnych form
wypukłych, gdyż wysokość osadzania się nanoszonego materiału nie może
przekraczać poziomu niosącej ten materiał wody. Nie wszystkie niziny
ukształtowane zostały jednak w taki prosty sposób. Na wielu z nich spotykamy
bowiem wyniosłości, których wysokość w stosunku do poziomu płynących w
pobliżu rzek przekracza kilkadziesiąt, a nawet 100 metrów. Szczególnie dużym
urozmaiceniem i bogactwem form cechują się niziny Polski i krajów sąsiednich. Nie
ma tam płaskich powierzchni typowych dla nizin aluwialnych, mimo że miejsca o
wysokości ponad 300 m n.p.m. należą do rzadkości. Pewną rolę w kształtowaniu
rzeźby tych terenów odegrały rzeki, ale ich głównym architektem był lądolód, który
w nieodległej przeszłości pokrywał północną i środkową Europę.
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Lądolód, czyli lodowiec kontynentalny, stanowi czaszę lodową
pokrywającą kontynent lub znaczną jego część. Grubość czaszy lądolodu osiąga
kilka tysięcy metrów, podobnie jak to jest obecnie na Antarktydzie i Grenlandii.
Lądolody powstają na obszarach o znacznych opadach w okresach ochłodzenia
klimatu, co zdarzało się podczas wszystkich er geologicznych. Ostatnia epoka
lodowa (plejstocen) zaczęła się zaledwie 1 milion lat temu. Nastąpiły w tym czasie
cztery fale ochłodzenia (glacjały), kiedy czasze lodowe istniejące w okolicach
podbiegunowych rozszerzały swój zasięg. Te zimne okresy przegrodzone były
ociepleniami (interglacjałami), podczas których większość lodów topniała. Dzieje
ludzkiej cywilizacji przypadły na jeden z takich interglacjałów, który trwa od około
12 tysięcy lat.
Lodowiec kontynentalny tworzy się na obszarach o obfitych opadach, gdzie
granica wiecznego śniegu obniża się do poziomu morza. Gromadzące się tam grube
warstwy śniegu przekształcają się w firn, a następnie w lód, który pod naciskiem
nadległych warstw rozchodzi się na boki, jak plaster gliny ściskany między dwoma
płytkami. Lód i wtopione weń odłamki skalne, przesuwając się po powierzchni
terenu, wyrównują ją, pozostawiają wgłębienia w miejscach o bardziej miękkim
podłożu oraz rysy pokazujące kierunek ruchu lodowych mas.
Lądolody plejstoceńskie tworzyły się w Skandynawii i Kanadzie, skąd
rozrastały się, zajmując w szczytowym okresie swojej ekspansji (transgresja)
znaczne obszary Europy i Ameryki Północnej. W miejscach gdzie podczas
transgresji czoło lądolodu dochodzi do krawędzi lądu, lód wysuwa się na wody
oceanu. Nie mając sztywnego podparcia bryły lodu odrywają się od całości i
unoszone są przez prądy morskie. Obecnie dzieje się tak wokół Antarktydy oraz na
południowych wybrzeżach Grenlandii. Dryfujące po oceanie fragmenty lądolodu to
góry lodowe, zagrażające bezpieczeństwu statków, jeżeli pojawiają się na
uczęszczanych szlakach morskich. Spotkania statków z tymi obiektami są
katastrofalne w skutkach, o czym najboleśniej przekonali się pasażerowie wielkiego
transatlantyka Titanic w 1910 roku. Trzeba pamiętać, że góra lodowa stanowi
zdecydowanie mniejszą część lodowej masy, której większość znajduje się pod
wodą. Niektóre z gór lodowych mają kształt ogromnych kier. W 1956 roku na
południowym Pacyfiku zaobserwowano dryfującą krę o powierzchni ponad 31 tys.
km² (więcej niż obszar Belgii).
Rozrastający się lądolód przesuwa się po podłożu, miażdżąc i gniotąc ze
straszliwą siłą wszystko, co napotyka na swojej drodze. Podobnie jak jęzory
lodowców górskich wykorzystują obniżenia wcześniej istniejących dolin rzecznych,
tak lądolód nie rozszerza się z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach,
lecz kieruje swój impet w obniżenia, omijając przeszkody w postaci wyniosłości.
Rozrastanie się czaszy lodowej trwa dopóty, dopóki na północnym obszarze
zasilania przybywa śniegu. Proces ten trwa aż do momentu, kiedy czoło lądolodu
dotrze tak daleko na południe, gdzie topnienie lodu równoważy jego napływ. Tam
czoło lądolodu zatrzymuje się, a kiedy klimat zaczyna się ocieplać, topnienie
przyspiesza i nie jest równoważone napływem. Oznacza to, że zasięg lodowca
zmniejsza się (recesja), a jego powierzchnia intensywnie topnieje.
Po stopnieniu czaszy lodowcowej lub jej części, na oswobodzonych od lodu
obszarach pozostają ogromne masy materiału skalnego, który wtopiony w lód i
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częściowo roztarty w nim, przewędrował setki kilometrów z północy na południe.
Jest to przede wszystkim glina zwałowa, ale także gruboziarnisty materiał w postaci
piasku, żwiru i głazów narzutowych, osiągających niekiedy imponujące rozmiary.
Utwory polodowcowe głównie w postaci gliny zwałowej, powstałe ze skał
zdartych przez lądolód z podłoża i roztartych podczas transportu, pokrywają obszary
północnej i środkowej Polski warstwą o grubości dochodzącej do 200 m. Nie są one
porozrzucane chaotycznie ale tworzą formy ułożone w sposób uporządkowany,
dając regularny wzór, z którego odczytać można kolejność następujących po sobie
wydarzeń. Pozostałością każdego z czterech wielkich zlodowaceń jest seria warstw
w których dominują gliny zwałowe. Z kolei podczas interglacjałów (ocieplenia),
kiedy czasze lodowe topniały, powstawały warstwy piasków i żwirów
fluwioglacjalnych, czyli osadzonych przez wody wypływające z topniejącego
lodowca. Utwory plejstocenu obejmują więc cztery poziomy glin zwałowych,
oddzielonych od siebie piaszczysto-żwirowymi seriami fluwioglacjalnymi.
Spośród czterech zlodowaceń najdłuższe było drugie, czyli tzw.
zlodowacenie krakowskie, kiedy ladolód objął największe obszary (w tym całe
terytorium obecnej Polski). Kolejne zlodowacenia – środkowopolskie i bałtyckiemiały mniejszy zasięg, ale są bardzo ważne dla zrozumienia rzeźby nizin Polski i
krajów sąsiednich.
Linię, wzdłuż której znajdowało się czoło lądolodu w okresach jego postoju,
wyznaczają, podobnie jak w przypadku lodowców górskich, wzniesienia moren
czołowych. Tworzy je materiał skalny wytapiany z lodu i osadzany wzdłuż czoła
lądolodu przez spływające z niego wody. W skład osadów moreny czołowej
wchodzą piaski i żwiry wynoszone przez wody wypływające pod ciśnieniem spod
lub z wnętrza lodowca, jak i spływające po powierzchni lodu, a także gliny i wielkie
głazy osuwające się po stoku topniejącej krawędzi lądolodu. Moreny czołowe
tworzą równoleżnikowo ułożone pasma wzniesień, zdradzające zasięgi lądolodu w
kolejnych fazach recesyjnych lądolodu. Przesuwanie się ogromnej masy lądolodu
często prowadziło do powstawania nagromadzeń i spiętrzeń zdzieranego z podłoża
materiału skalnego, co sprawia, że wały moren czołowych są jeszcze bardziej
wyniosłe.
Na przedpolu wałów morenowych znajdują się sandry, czyli równiny
piaszczyste utworzone przez wody odpływające sprzed czoła topniejacego lodowca.
Ponieważ możliwości odpływu wód w kierunku południowym były ograniczone ze
względu na położone tam obszary o większej wysokości, w wielu miejscach przed
czołem lodowca tworzyły się zastoiska, na których dnie gromadził się piasek i
drobnoziarnisty materiał ilasty. Woda gromadząca się w zastoiskach między czołem
lodowca od północy, a krawędzią gór lub wyżyn od południa, w pewnym momencie
odnajdywała drogę odpływu w kierunku wschodnim (do Morza Czarnego), lub
zachodnim (do Morza Północnego), równolegle do czoła lądolodu. Wolno płynące
wody żłobiły szerokie doliny (pradoliny), których przebieg również wyznacza
zasięg poszczególnych zlodowaceń. Pradoliny są płaskodennymi obniżeniami o
szerokości kilkunastu kilometrów, z krawędziami o wysokości 2-5 m. Ich fragmenty
wykorzystują współczesne rzeki spływające z południa na północ. Istnienie pradolin
jest przyczyną krętego, „schodowego” przebiegu doliny Warty i innych rzek.
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Ponieważ w ramach każdego ze zlodowaceń lądolód nasuwał się i topniał
wielokrotnie, na obszarze objętym zlodowaceniem znajduje się wiele wałów moren
czołowych, towarzyszących im stref sandrowych i pradolin. Po północnej stronie
moren czołowych znajdują się równiny moreny dennej, z charakterystycznymi
wzniesieniami i obniżeniami, które są konsekwencją nierównomiernego
rozmieszczenia materiału skalnego w masie lądolodu. Kiedy wędrujemy po
obszarach zlodowacenia plejstoceńskiego w kierunku ruchu czoła lodowca (północpołudnie), możemy obserwować powtarzającą się sekwencję form: morena denna –
morena czołowa – sandr – pradolina – morena denna poprzedniego zlodowacenia,
itd. Formy te są najbardziej wyraziste na obszarach objętych zlodowaceniem
bałtyckim. Od ich powstania upłynęło bowiem niewiele czasu, by mogły one ulec
istotnemu zatarciu lub zniekształceniu. Wyrazistość form rzeźby polodowcowej
zależy bowiem od czasu ich powstania. Tereny stosunkowo niedawno uwolnione od
lodowego brzemienia są silnie urozmaicone a równiny moreny dennej mają tam
charakter wybitnie pagórkowaty. Wyrażają to takie określenia jak „Szwajcaria
Kaszubska” lub „Mazury Garbate”.
Z uwagi na słabą przepuszczalność gliny zwałowej, która stanowi większość
tego, co pozostało po stopniałym lodzie, dna wielu obniżeń wypełniają jeziora. Ich
zarysy są najczęściej nieregularne, chociaż trafiają się jeziora o kształcie wyraźnie
wydłużonym w kierunku zgodnym z ruchem lodu. Są to, wyróżniające się także
znaczną głębokością tzw. jeziora rynnowe, wyżłobione przez wody płynące pod
ciśnieniem pod topniejącą czaszą lodową.
Najbardziej znaną, regularną formą moreny czołowej jest podwójny wał
Salpaus Selka w Finlandii, który powstał dzięki szybko następującym po sobie
fazom ocieplenia (topnienie czaszy lodowej) i ponownego ochłodzenia, podczas
którego czasza lodowa rozrosła się nie osiągając jednak rozmiarów z poprzedniej
fazy). Na północ od Salpaus Selka znajduje się słynna fińska Kraina Tysiąca Jezior
– silnie urozmaicony obszar moreny dennej z ponad 50 tysiącami jezior.

Nie wszystkie obszary zlodowacenia plejstoceńskiego stanowią malownicze
pojezierza z wzgórzami. Krajobrazy tego typu spotykamy jedynie tam, gdzie czasza
lodowa istniała jeszcze podczas ostatniego zlodowacenia (bałtyckiego). Tam
natomiast, gdzie lądolód przebywał w czasie poprzednich zlodowaceń , rzeźba jest o
wiele mniej urozmaicona. Kiedy bowiem obszary dzisiejszych pojezierzy pokrywał
ladolód, na jego przedpolu panował klimat polarny (warunki peryglacjalne). Ziemia
skuta była mrozem do dużej głębokości i tylko podczas krótkich okresów letnich jej
powierzchniowa warstwa tajała. Ponieważ zamarznięte podłoże nie jest
przepuszczalne dla wody, a parowanie było ograniczone z powodu niskich
temperatur, woda zawarta w rozmarzniętym na powierzchni gruncie tworzyła
grząską breję, która na pochyłościach spływała w postaci błotnych potoków
(soliflukcja). Ten powtarzający się każdego lata proces doprowadził do istotnego
obniżenia wzniesień i wypełnienia gliniastym materiałem obniżeń. Rezultatem są
równiny peryglacjalne pozbawione większych deniwelacji i jezior, zajmujące
obszary zlodowacenia krakowskiego i środkowopolskiego. Po ustąpieniu
zlodowacenia zostały one pocięte przez rzeki spływające ku powstałemu właśnie
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Morzu Bałtyckiemu, i tworzą obecnie słabo urozmaicone, oddzielone od siebie
dolinami wysoczyzny morenowe. Są one najbardziej charakterystycznym
elementem krajobrazu obszarów starszych zlodowaceń.

7. Skarby Ziemi
Chociaż skały będące tworzywem skorupy ziemskiej najczęściej ukryte są
przed ludzkim wzrokiem pod pokrywą zwietrzeliny, gleb i roślinności, zawsze
stanowiły one przedmiot ogromnego zainteresowania. Dążenie do ich poznawania
wcale nie było mniejsze od siły, która popychała ludzi do podejmowania wypraw
odkrywczych. Do zadawania pytań geologicznych szczególne predyspozycje
wykazywali mieszkańcy terenów górzystych, prowokowani różnorodnością skał
pojawiających się tam na powierzchni. Od zarania dziejów służyły one ludziom jako
surowiec do budowy schronień, wyrobu narzędzi i ozdób. O roli skał i minerałów w
rozwoju ludzkości świadczą nazwy poszczególnych okresów, na które podzielono
wczesne dzieje ludzkości: epoka kamienia, brązu, żelaza.
Obecnie skorupa ziemska jest źródłem, z którego pozyskuje się większość
surowców stosowanych w budownictwie, służących do otrzymywania metali oraz
substancji chemicznych. Wnętrze naszej planety dostarcza także surowców, z
których produkuje się większość zużywanej obecnie energii. Wszystkie pochodzące
z litosfery substancje wykorzystywane w gospodarce określa się mianem surowców
mineralnych. Ich obecność lub brak w poszczególnych krajach może mieć ogromny
wpływ na sytuację gospodarczą. Dlatego podejmuje się wiele kosztownych
przedsięwzięć, mających na celu dokładne zbadanie skalnego podłoża, a tysiące
poszukiwaczy od wieków porzuca dorobek dotychczasowego życia, udając się do
miejsc, gdzie, jak wierzą, w kwarcowych żyłach przecinających skały, lub w
rzecznych piaskach czeka na nich życiowa szansa – bonanza.
Poszukiwania geologiczne nie należą do łatwych zadań, ponieważ
większość cennych minerałów występuje w litosferze w bardzo małych ilościach.
Można je pozyskiwać wyłącznie dzięki temu, że są one rozmieszczone w litosferze
bardzo nierównomiernie. Gdyby np. srebro, które stanowi jedną stutysięczną
procenta całej masy litosfery, było obecne w każdym jej fragmencie w jednakowej
ilości, uzyskanie go w czystej postaci byłoby zadaniem niewykonalnym. W celu
otrzymania jednego kilograma tego metalu należałoby przerobić aż 10 tys. ton skał.
W litosferze znajdują się jednak miejsca, gdzie zawartość pewnych pierwiastków
jest wielokrotnie wyższa od średniej6. Miejsca takie to złoża mineralne. To one są
celem poszukiwań geologicznych i przedmiotem marzeń wielu poszukiwaczy.
Złoża pochodzenia magmowego
Podstawą poszukiwań złóż jest wiedza na temat ich powstawania. Chociaż
jest ona w znacznym stopniu hipotetyczna, geologowie wiedzą gdzie jakich
surowców należy się spodziewać. Procesy prowadzące do powstawania złóż
6

Jeszcze mniej niż srebra w skałach platform jest złota i platyny. Natomiast najwięcej jest aluminium,
żelaza i tytanu, które stanowią odpowiednio około 8%, 5% i 1% masy kontynentów.
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mineralnych są analogiczne do tych, które prowadzą do tworzenia się różnego
rodzaju skał. Złoża powstają w różnych fazach procesu zastygania magmy,
osadzania się lub przeobrażania skał. Aby mogło powstać złoże, musi nastąpić
oddzielenie się niektórych minerałów minerałów od reszty, a następnie ich
nagromadzenia w pewnych miejscach skorupy ziemskiej. Może to się zdarzyć w
okolicach pęknięć skorupy ziemskiej, w które wdziera się od dołu płynna magma.
Kiedy znajdzie się ona bliżej powierzchni, tworzy stygnące powoli intruzje wśród
wcześniej istniejących skał różnego pochodzenia. Mogą one mieć kształt wielkich
owalnych zbiorników lub żył powstałych w wyniku wypełnienia przez magmę
wąskich szczelin. Zjawiska powstawania w głębi Ziemi intruzji magmowych, w
odróżnieniu od wulkanicznych, nazwano plutonicznymi.
Kiedy roztopiona materia skalna wydobywa się na powierzchnię planety,
gwałtowny spadek temperatury i ciśnienia powoduje szybkie, niemal jednoczesne
zastygnięcie wszystkich jej składników. Powstaje „ciasto” skalne, w którym
wszystkie minerały były przed zestaleniem doskonale wymieszane. Inaczej jest,
kiedy temperatura stygnącej magmy obniża się powoli, pozwalając na sukcesywne
wytrącanie się z roztworu minerałów w kolejności wyznaczonej przez właściwe im
temperatury krzepnięcia. Najpierw w roztopionej masie pojawiają się kryształy
minerałów cechujących się najwyższą temperaturą krzepnięcia (m.in. ziarna tlenków
żelaza, tytanu, chromu i rodzimej platyny). Ponieważ minerały te różnią się od
pozostałej, nadal ciekłej części intruzji także większym ciężarem właściwym, po
wykrystalizowaniu zaczynają się one gromadzić w dolnej części stygnącego ciała
magmowego. Dzięki takiemu procesowi segregacji grawitacyjnej, powstają tam
grube pokłady wzbogacone w minerały ciężkie o wysokiej temperaturze
krzepnienia. Najbardziej znanym złożem tego typu jest Kirunavaara w północnej
Szwecji, gdzie znajduje się pokład magnetytu o długości 3 km i średniej szerokości
120 m. Bogate złoża zawierające chromit i platynę znajdują się w południowej
Afryce w obrębie tzw. formacji Bushveld w prowincji Transwal (RPA) oraz tzw.
Wielkiej Dajki (Great Dyke) w Zimbabwe.
Podczas głównej fazy krystalizacji, kiedy w stan stały przechodzi większość
krzemianów i krzemionka (stanowiących nawet 90% całej masy intruzji), następuje
oddzielenie magmy krzemianowej od siarczkowej. Siarczki żelaza, niklu i miedzi,
często ze skupieniami rzadkich minerałów (m.in. rodzimego złota i platyny),
zajmują peryferyjne części zbiorników magmowych, takich jak ogromna, długa na
50 km intruzja Sudbury w kanadyjskiej prowincji Ontario. Znajdujące się w
sąsiedztwie intruzji skały osadowe ulegają pod wpływem temperatury przeobrażeniu
(metamorfoza). Proces ten polega m.in. na wypieraniu pewnych minerałów ze skał
otaczających intruzję i zastępowaniu ich przez minerały pochodzące z magmy. W
ten sposób powstały np. wielkie złoża kruszców cyny w południowo-wschodniej
Azji.
W trakcie kształtowania się kontynentów miały miejsce bardzo liczne
intruzje magmowe, których skutkiem są m.in. złoża cennych kruszców. W
niektórych miejscach magma z głębi Ziemi docierała także do powierzchni.
Pozostałością wulkanizmu który miał miejsce w dawnych epokach geologicznych są
tzw. kominy kimberlitowe – grupowo występujące pionowe słupy przebijające skały
magmowe i osadowe prekambru. Sięgają one w głąb do ponad 1 km, a ich
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poprzeczne wymiary osiągają od kilku do kilkudziesięciu metrów. Ich głównym
składnikiem jest zastygła magma zwana kimberlitem. W niektórych kominach
kimberlitowych musiało dochodzić do wytworzenia bardzo wysokich ciśnień, kiedy
wylot komina był zablokowany magmą zastygłą podczas poprzedniej erupcji.
Świadectwem tego są znajdowane w kimberlicie krystaliczne diamenty. Powstały
one tam, podobnie jak w warunkach laboratoryjnych, pod wpływem ogromnego
ciśnienia (ponad 100 tys. kG/cm²) i wysokiej temperatury (ponad 2500ºC).
Największe skupiska kominów kimberlitowych znajdują się w południowej Afryce
(miasto Kimberley, od którego wzięły one swoją nazwę), w środkowej Syberii
(Jakucja), i w północnej Australii.
W końcowym stadium zastygania intruzji magmowych, kiedy większość
składników magmy znajduje się w stanie stałym, wokół stygnącego ciała
magmowego nadal krążą przegrzane roztwory zawierające rozpuszczone minerały
cechujące się najniższą temperaturą krzepnięcia (siarczki miedzi, ołowiu i cynku z
domieszką srebra). Roztwory te wnikają w szczeliny w skałach otaczających i na
skutek dalszego obniżania temperatury zastygają w postaci żył i soczewek między
warstwami. Z uwagi na dużą rolę przegrzanych roztworów wodnych dla powstania
tego typu skupień mineralnych, nazwano je złożami hydrotermalnymi. Największy
obszar ich występowania ciągnie się wzdłuż zachodniego brzegu obu Ameryk, od
Alaski po Ziemię Ognistą.
Złoża okruchowe i chemiczne
Znajdujące się na powierzchni pospolite skały zawierają bardzo niewiele
cennych minerałów. Ulegają one jednak niszczeniu w wyniku wietrzenia, są
rozdrabniane, po czym produkty wietrzenia mogą być przenoszone przez wody
płynące. Ziarna minerałów o stosunkowo większym ciężarze właściwym osadzają
się następnie nie w miejscach przypadkowych, ale tam, gdzie siła nośna wody
maleje. W ten sposób wśród utworów piaszczystych wypełniających doliny tworzą
się ławice o szczególnie zwiększonej zawartości minerałów ciężkich w porównaniu
do skały macierzystej (czyli tej, z której zniszczenia powstał piasek). Z
prekambryjskich złóż tego typu pochodzi większość wydobywanego obecnie złota.
W południowej Afryce ciągną się one na obszarze o długości 350 km. Złoto zawarte
jest w skałach górnego prekambru tworzących serię warstw skalnych o łącznej
grubości 7-8 km, ułożonych ukośnie lub prawie pionowo. Obszar ten znajduje się w
prowincji Transwal i znany jest pod nazwą Witwatersrand (lub Rand). Dostarcza on
ponad połowę produkowanego na świecie złota. Z jednej tony piaskowca
wydobywanego z głębokości 1000-3000 m uzyskuje się po zmieleniu około 20 g
czystego złota.
Małe złoża złota i kamieni szlachetnych występują w piaskach
wypełniających doliny rzek rozcinających w swym górnym biegu skały o śladowej
zawartości tych minerałów. Są one przedmiotem eksploatacji na skalę przemysłową
(np. w dorzeczu rzeki Kasai w Kongo), albo stanowią cel indywidualnych
poszukiwaczy, jak się to dzieje na rozległych obszarach Brazylii, w Kalifornii,
krajach alpejskich, a także na Dolnym Śląsku u podnóża Sudetów.
Dawniej brazylijscy garimpeiros posługiwali się bateiami, czyli szerokimi
naczyniami o zaokrąglonym dnie, do których nabiera się rzeczny żwir wraz z wodą
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i mułem. Rytmiczne poruszanie bateią powoduje koncentrowanie się najcięższych
ziaren w najniższej części zaokrąglonego dna naczynia. Obecnie technologia
wydobycia złota zmieniła się. Wydobywany z den rzek materiał sypie się do dużych
naczyń częściowo wypełnionych rtęcią. Ten płynny metal jest znacznie cięższy od
kwarcowego piasku, ale o wiele lżejszy od złota. Jeżeli w żwirze wsypanym do
kadzi z rtęcią jest choćby jedno ziarnko złota, zostanie ono oddzielone od reszty
rzecznego materiału, gdyż znajdzie się ono, jako jedyne, na dnie, co znakomicie
ułatwia jego odszukanie. Tereny złotonośne w Brazylii zostały silnie zdewastowane,
a rtęć, która jest substancją silnie toksyczną, przedostała się do gleby, roślin,
organizmów zwierząt i zamieszkujących tam ludzi.

Wody opadowe przesiąkając przez skały, rozpuszczają niektóre ich
składniki, które następnie odprowadzane są w roztworach do zbiorników wodnych i
tam wytrącane w postaci warstewek pokrywających dno. W taki sposób powstały
największe znane złoża rud żelaza. Składają sie one z warstewek o grubości około 1
mm. Są to tzw. rudy wstęgowe, które pokrywają ponad 90% zapotrzebowania
światowego na rudy żelaza. Ich głównym składnikiem jest jasna krzemionka (SiO²) i
czarne tlenki żelaza (magnetyt Fe²O³ x FeO). Obszarami ich występowania i
wydobycia są wyłącznie platformy prekambryjskie. Takie rozmieszczenie rud
wstęgowych musi rodzić pytanie: dlaczego proces ich powstawania został
zakończony z końcem prekambru?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sprawdzić dokładniej składniki
rudy. Ani kwarc ani magnetyt nie są w obecnych warunkach minerałami łatwo
rozpuszczalnymi w wodzie. Wiadomo jednak, że mogą one być rozpuszczalne w
wodach o kwaśnym odczynie. Odczyn taki miały wody mórz prekambryjskich, w
których z powodu ówczesnego składu atmosfery, znajdowało się bardzo dużo
rozpuszczonego dwutlenku węgla7. W atmosferze ubogiej w tlen tworzyły się
minerały żelaza zawierające m.in. żelazo dwuwartościowe, będące składnikiem
rozpuszczalnego magnetytu. Minerał ten następnie ulegał ługowaniu z gleb i skał
podłoża przechodząc do roztworów. Następnie był wytrącany i osadzany na dnach
zbiorników wodnych. Wytrącanie następowało w okresach zmniejszania się
kwasowości roztworu lub zwiększania stężenia w efekcie intensywnego parowania,
czyli latem. W porze chłodnej powstawały jasne warstewki krzemionki.
Naprzemianległe warstwy ciemne i jasne są charakterystyczną cechą wstęgowych
rud żelaza. Nie tworzyły się one po zakończeniu prekambru, gdyż atmosfera straciła
swój silny odczyn kwaśny (redukcja zawartości dwutlenku węgla w związku z
rozwojem roślinności), a ponadto żelazo w warunkach tlenowych przyjmuje
wartościowość 3, tworząc nierozpuszczalny w żadnych warunkach minerał hematyt
(Fe²O³) o charakterystycznej rdzawej barwie.
Prekambryjskie złoża rud wstęgowych zawierają do 35% czystego Fe i
uważane są za ubogie. Zdarzają się jednak miejsca, gdzie w wyniku długotrwałego
oddziaływania przenikających z powierzchni Ziemi roztworów, zawierających
kwasy humusowe z gleby, zawarta w rudzie krzemionka ulega rozpuszczeniu i
7

Był to jeden z głównych składników atmosfery, a jego zawartość wynosiła kilkanaście procent.
Udział ten spadał w ciągu kolejnych setek milionów lat bujnego rozwoju roślinności od początku ery
paleozoicznej.
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przechodzi do roztworu. Tym, co pozostaje na miejscu są dotlenione, czyli
nierozpuszczalne tlenki żelaza trójwartościowego. W ten sposób następuje naturalne
wzbogacenie rud wstęgowych do zawartości 50-65% Fe. Tam, gdzie
powierzchniowe, naturalnie wzbogacone części złoża zostają wyczerpane,
wydobywana ruda jest wzbogacana sztucznie, co odbywa się po zmieleniu i
wykorzystaniu różnicy ciężaru właściwego i właściwości magnetycznych tlenków
żelaza.

Wydobycie rud metali i ich zastosowanie
Surowiec
Żelazo
Aluminium
Mangan
Chrom

Producenci
Chiny, Australia, Brazylia, India,
Rosja, Ukraina, Kanada, Szwecja
Australia, Chiny, Brazylia, India,
Gwinea, Jamajka, Surinam
Chiny, RPA, Australia, Brazylia,
Gabon, Ukraina
RPA,
India,
Kazachstan,
Zimbabwe
Chile, Peru, Chiny, Australia,
USA, Rosja, Polska
Chiny, Peru, Australia, USA,
Kanada, Kazachstan, Meksyk
Chiny, Australia, USA, Peru,
Kanada

Zastosowanie
produkcja stali do budowy maszyn i
budownictwa
opakowania
(28%),
motoryzacja
(19%), budownictwo (19%)
produkcja stali i innych stopów

produkcja
stali
szlachetnych,
elementów odpornych na temperaturę
Miedź
energetyka i elektronika (66%),
budownictwo (18%)
Cynk
powłoki antykorozyjne, produkcja farb
i stopów
Ołów
produkcja
benzyny
(71%),
akumulatory,
baterie,
amunicja,
energetyka atomowa
Cyna
Chiny, Indonezja, Peru, Boliwia
sprzęt elektroniczny, opakowania na
żywność i leki, ornamenty, organy,
monety
Nikiel
Rosja,
Filipiny,
Indonezja, stale nierdzewne i ostrza tnące,
Kanada,
Australia,
Nowa powłoki
antykorozyjne,
monety,
Kaledonia (Francja)
ornamenty
Kobalt
Kongo, Rosja, Chiny, Zambia, silniki
odrzutowe,
katalizatory,
Kanada, Finlandia
magnesy, węgliki tnące
Tytan
Chiny, Japonia, Rosja
silniki odrzutowe, rakiety, pojazdy
bojowe, implanty medyczne
Platyna
RPA, Rosja, Kanada
motoryzacja (43%), elektronika
Srebro
Peru, Meksyk, Chiny, Australia, fotografia (48%), elektronika (25%),
Polska
jubilerstwo
Złoto
Chiny, USA, Australia, RPA, jubilerstwo i tezauryzacja (55%),
Rosja, Peru, Brazylia
elektronika (37%), stomatologia (8%)
Źródło: Bureau of Mines, U.S. Geological Survey (za: The World Almanac and Book of Facts 2011,
St. Martin Press, New York)

Podobne procesy doprowadziły do powstania złóż rud manganowych
(Nikopol na Ukrainie), miedzionośnych utworów prekambryjskich Katangi (Zambia
i Kongo) i Kazachstanu, a także permskich łupków miedzionośnych Dolnego
Śląska i Saksonii.
Rezultatem ługowania pewnych składników skał podłoża jest tworzenie się
dużych ilości utworów nierozpuszczalnych w miejscach, skąd rozpuszczalne
minerały zostały odprowadzone w roztworze. Najbardziej trwałymi, odpornymi na
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działanie roztworów minerałami są wodorotlenki żelaza. Mogą one powstać jako
rezultat wietrzenia granitu, w którym związki żelaza stanowią zaledwie kilka
procent masy. Długotrwałe wietrzenie w warunkach ciepłego klimatu prowadzi do
powstania rozległych pokryw laterytowych. Ich czerwona barwa nadaje swoisty
koloryt glebom i gruntowym drogom krajów strefy międzyzwrotnikowej. Oprócz
związków żelaza w laterytach znajdują się wodorotlenki glinu. Bogate w glin
lateryty noszą nazwę boksytów i stanowią główne źródło tego wszechstronnie
stosowanego metalu. Ponieważ boksyty nie są tak zwięzłe jak lateryty, szybko
ulegają rozmywaniu. Dlatego większość znanych złóż pochodzi z ery kenozoicznej.
Specjalną kategorię złóż pochodzenia osadowego stanowią sole, które
powstają w wyniku wytrącania z roztworów, głównie na dnie mórz. Woda morska
stanowi rozcieńczony roztwór wielu soli. Najwięcej jest chlorku sodu (NaCl), który
stanowi ponad 78% wszystkich rozpuszczonych substancji. Ponadto mamy tam
ponad 9% chlorku magnezu, 6% siarczanu magnezu, 3% siarczanu wapnia, 2%
chlorku potasu oraz niewielkie ilości trudniej rozpuszczalnego węglanu wapnia. W
obrębie płytkich i częściowo zamkniętych akwenów dochodzi często do
wzmożonego parowania, co prowadzi do wzrostu stężenia roztworu, a poszczególne
rozpuszczone sole osiągają poziom nasycenia. Najpierw stan ten osiągają węglany
(głównie węglan wapnia, czyli kalcyt, oraz węglan wapnia i magnezu – dolomit),
których rozpuszczalność jest bardzo niska w porównaniu z innymi solami. Kiedy na
skutek parowania roztwór osiąga ok. 1/5 swojej pierwotnej objętości, wytrącają się
siarczany (uwodniony siarczan wapnia, czyli gips), a gdy z roztworu pozostanie
tylko dziesiąta jego część – wytrącają się chlorki, w tym chlorek sodu (sól
kamienna), którego w wodzie jest najwięcej. Jako ostatni krystalizuje tzw. polihalit
– minerał zawierający najłatwiej rozpuszczalne sole magnezu i potasu. Na
obszarach, gdzie w przeszłości geologicznej znajdowały się zbiorniki wodne,
spotykamy warstwy soli powstałe w końcowej fazie ich istnienia. Przykrywają one
serie piasków i iłów zgromadzonych na dnach zagłębień, stanowiących niegdyś
zatoki morskie lub jeziora. Warstwy solne zachowują określony porządek: najniżej
znajdują się sole słabo rozpuszczalne (wapienie i dolomity), wyżej siarczany (gips),
potem sól kamienna, a w końcu najłatwiej rozpuszczalne sole potasowomagnezowe. Jeżeli po wyschnięciu zbiornika wodnego nastąpiło jego ponowne
zalanie, nad wcześniej utworzoną serią solną może powstać następna, zawierająca,
podobnie jak poprzednia, kolejno ułożone warstwy węglanowe, siarczanowe i
chlorkowe. Należy przy tym pamiętać, że warstwy te są różnej grubości, z
dominacją chlorku sodu. Złoża sali powstają najczęściej w bezodpływowych
jeziorach i w częściowo izolowanych zatokach morskich.
Zatoka Kara-Bogaz, do której nie uchodzi żadna rzeka, oddzielona jest od
Morza Kaspijskiego piaszczystą mierzeją. Wody w Zatoce ubywało każdego lata na
skutek intensywnego parowania w warunkach pustynnych. Ale przez cieśninę
łączącą ją z Morzem Kaspijskim niedobór był każdorazowo uzupełniany. Wraz z
kaspijską wodą, do Zatoki przedostawały się znaczne ilości soli, których stężenie
rosło w miarę parowania. Woda obciążona dużą ilością soli opadała na dno i nie
mogła wydostać się do otwartego morza przez zbyt płytką cieśninę. W ten sposób w
zatoce Kara-Bogaz stale wzrastała koncentracja soli, a wpływająca z morza woda
wciąż donosiła nową sól. Proces ten mógłby trwać do momentu wypełnienia
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zbiornika warstwami solnymi. Tak się jednak nie stało. W latach 70. ubiegłego
wieku zaobserwowano stopniowe obniżanie się poziomu Morza Kaspijskiego.
Ponieważ w cieśninie łączącej je z Zatoką Kara-Bogaz woda przepływa bez
względu na porę roku i kierunek wiatrów w jedną stronę, tj. z Morza do Zatoki,
parowanie wody w niej uznano za jedną z przyczyn wysychania całego Morza.
Jedynym racjonalnym, jak uważano, rozwiązaniem, było odcięcie dopływu wód z
Morza Kaspijskiego do Zatoki, co zostało pieczołowicie wykonane. Cieśninę
zasypano i dla Zatoki Kara-Bogaz był to wyrok śmierci. Pozbawiona zasilania
wyschła w ciągu kilku lat. Obecnie na miejscu błyszczącej tafli wody i otaczających
Zatokę pastwisk, znajdują się jałowe, solno-piaszczyste wydmy. Podobny los groził
jezioru Mono w Kalifornii, z którego wodę dostarczano do aglomeracji Los
Angeles. Poziom jego wód przestał się obniżać, kiedy zdecydowano się zmniejszyć
pobór wody i utworzyć rezerwat.

Złoża soli rzadko występują w poziomo leżących warstwach. Zwykle
warstwy solne są mocno pofałdowane, co tłumaczy się specyficznymi
właściwościami soli. Na dużej głębokości, w warunkach wysokiego ciśnienia i
temperatury, zachowuje się ona jak ciało plastyczne, a dzięki stosunkowo małej
gęstości (2,2 g/cm³), może ulegać wyciskaniu do góry z wykorzystaniem pęknięć w
skałach nadległych. Tworzą się w ten sposób wysady solne (diapiry). Sól permska
na Kujawach przebija warstwy triasu i jury słupami o wysokości 1 km. Przy
powstawaniu wysadów warstwy solne ulegają pofałdowaniu a skały otaczające są
wydźwignięte przez masy napierającej od dołu soli. Wysady solne mają zwykle
cylindryczny kształt i szerokość do kilku km. Stanowią one najbardziej dogodne
miejsca eksploatacji soli.
Złoża pochodzenia organicznego
Procesy osadzania doprowadziły do utworzenia złóż użytecznych metali i
soli, ale także utworów zawierających pierwiastek węgiel, którego spalanie jest
podstawą produkcji energii. Węgiel jest składnikiem żywych organizmów,
gromadzonym w tkankach w ciągu ich życia. Rośliny kumulują w sobie węgiel
dzięki fotosyntezie, natomiast zwierzęta przez zjadanie i trawienie węglowodanów i
białka zawartego w tkankach roślinnych. Fotosynteza pozwala zużywać atomy
węgla zawartego w atmosferycznym dwutlenku węgla do tworzenia tkanek
roślinnych. W pniu drzew zamknięta jest więc energia słoneczna z całego okresu
wzrostu drzewa. Kiedy spalamy drewno, wyzwalamy w krótkim czasie energię,
którą rośliny magazynowały całymi latami, i zwracamy do atmosfery pobrany
niegdyś przez nie węgiel (w postaci dwutlenku węgla, bez którego proces
fotosyntezy nie byłby możliwy).
Większość uzyskiwanej obecnie energii otrzymuje się dzięki spalaniu
substancji organicznych zawierających węgiel. Najczęściej jest to dość często
spotykana skała osadowa zwana węglem kamiennym. Powstała ona ze szczątków
roślin lądowych na obszarach ulegających stopniowemu i długotrwałemu obniżaniu,
co pozwalało na utrzymywanie się bagien. Rosnące na odosobnionych kępach
drzewa, z uwagi na brak dostępu tlenu do gleby, usychały przed osiągnięciem wieku
dojrzałego, przewracając się i topiąc w bagnie. Tam, przy udziale bakterii,
zamieniane były w galaretowatą masę torfową. W miarę obniżania terenu bagno
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wciąż zapełniane było narastającą substancją organiczną. Jeżeli przyrost biomasy
był zbyt wolny w okresach przyspieszonego obniżania gruntu, rzeki nanosiły
warstwy piasku, które rozdzielają poszczególne serie torfu. W rezultacie
długotrwałego osiadania terenu, zostały one pokryte grubymi warstwami osadów
młodszych. Pod wpływem ciśnienia nadległych skał i temperatury panującej na
dużej głębokości zachodziły przemiany, które powodowały usunięcie z substancji
organicznej wody oraz składników lotnych (tlen i azot). W miarę upływu czasu
prowadziło to do wzrostu zawartości pierwiastka C w złożu (uwęglenie). Dlatego też
im starsze i głębiej zalegające pokłady, tym wyższa w nich zawartość C. Najbardziej
wartościowy (kaloryczny) węgiel powstał na obszarach niespokojnych tektonicznie,
gdzie poddawany był działaniu wysokich temperatur i ciśnień. Największe złoża
węgla powstały w okresie nazwanym karbonem przed około 300 milionami lat. O
wiele później, w paleogenie, na rozległych, podmokłych równinach platformy
europejskiej utworzyły się kolejne serie węglowe. Ponieważ zalegają one dość
płytko a czas, jaki upłynął od momentu osadzenia się szczątków roślinnych nie jest
długi (zaledwie kilkanaście milionów lat), proces uwęglenia nie jest tam jeszcze
zaawansowany. Te mało zwięzłe organiczne utwory, w których często widoczne są
części dawnych roślin, nazywane są węglem brunatnym.
Skład chemiczny drewna i węgli kopalnych
Surowiec
Drewno
Torf
Węgiel brunatny
Węgiel kamienny
Antracyt

C
50
59
64
89
94

Zawartość w %% suchej masy
H
O
6
43
6
33
5,5
25
5
12,2
2,5
2,5

N
1
2
1,5
0,8
0,0

Baseny węglowe, tj. powoli obniżające się fragmenty lądu (zagłębia),
wypełniane substancją roślinną, istnieją także obecnie. Do najbardziej znanych i
słynnych miejsc, gdzie współcześnie powstają złoża węgla należą Dismal Swamp i
Okefenokee na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Ale żeby zobaczyć
sezonowo pokrywające się wodą bagna, gdzie drzewa rosną tylko kilkanaście lat, po
czym z braku powietrza w glebie zamierają wpadając w grząską toń, zachowując na
wieki zgromadzoną w sobie energię słoneczną, nie musimy udawać się do Ameryki.
W niestabilnych tektonicznie Górach Świętokrzyskich znajdują się miejsca, które
zapadają się od kilku tysięcy lat. W rezerwacie leśno-torfowiskowym Białe Ługi
powstała warstwa torfu o grubości ponad 4 m.
Wydobycie węgla dla celów energetycznych podlegało w ostatnich
dziesięcioleciach wahaniom związanym z ruchami cen energii i innych jej
nośników. Obecnie górnictwo węglowe przestało być domeną krajów europejskich,
gdzie największe okręgi przemysłowe i skupiska ludności powstały w XIX wieku
właśnie w zagłębiach węglowych. Węgiel rozpoczynał bowiem proces
technologiczny w przemyśle bazującym na stali produkowanej przy użyciu koksu
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uzyskiwanego właśnie z węgla. Dzisiaj większość starych kopalń jest zamknięta, a
głównymi producentami i eksporterami węgla są Stany Zjednoczone Ameryki i
kraje półkuli południowej (Australia, RPA), gdzie jest on wydobywany metodą
odkrywkową. Największa amerykańska kopalnia odkrywkowa w stanie Wyoming
produkuje rocznie ponad 30 mln ton węgla kamiennego.

Podobnie jak węgiel powstał ze szczątków roślinnych, tak ropa naftowa i
gaz ziemny stanowią pozostałość po żyjących w dawnych epokach geologicznych
organizmach zwierzęcych, głównie zwierzętach morskich. Niemal wszystkie osady
dawnych mórz zawierają ślady życia w postaci odcisków muszli, skamieniałych
fragmentów szkieletów zwierząt, itp. Te widoczne gołym okiem lub tylko za
pomocą mikroskopu szczątki to twarde części ciał zwierzęcych. Przypuszcza się, że
ropa naftowa i gaz ziemny to produkty rozkładu substancji białkowej tworzącej ciała
mikroskopijnych organizmów morskich. Kiedy zostaną one pochłonięte przez bagno
lub pokryte osadami powstającymi na dnach mórz, lub w inny sposób odcięte od
dostępu powietrza, zaczynają z nich powstawać węglowodory. Jako substancje
lekkie, płynne lub gazowe, wydobywają się do góry, aż znajdą ujście do atmosfery,
gdzie może nastąpić ich samozapłon. W pierwszej fazie tworzą się węglowodory
ciężkie, o dużych cząsteczkach. Po przykryciu ich osadami, w miarę wzrostu
temperatury i ciśnienia, duże cząsteczki pękają i rozpadają na lżejsze i ruchliwsze.
Im dłużej trwa ten proces, tym ropa staje się lżejsza, przemieszczając się w górę w
porowatych i spękanych skałach ku powierzchni. Dlatego złoża ropy naftowej i gazu
nie znajdują się wszędzie tam, gdzie w dawnych okresach geologicznych istniały
morza, w których rozwijało się życie. Większość węglowodorów przed
przysypaniem warstw zawierających szczątki organiczne, przedostała się do
powierzchni, utleniając się i ulatniając do atmosfery. Jedynie tam, gdzie migrująca
ropa i gaz trafiły na przeszkody w postaci trudno przepuszczalnych warstw, mogły
powstać złoża.
Aby wyobrazić sobie, w jaki sposób powstały złoża ropy naftowej i gazu
ziemnego, warto przypomnieć pewną starą historię o wędrowcu, który zabłądził
wśród bagien. Bagna bywają zdradliwe i, jak powszechnie wiadomo, dzięki
półpłynnej konsystencji nasyconego wodą galaretowatego podłoża, potrafią
wciągnąć każdego, kto zbyt głęboko zapuści się w bajoro. Naszemu wędrowcowi
udało się wyjść poza niebezpieczny, grząski obszar. To jednak, co widział i słyszał
wstrząsnęło jego zabobonną duszą. Na tle głębokiej ciszy rozrywanej z rzadka
krzykiem płoszonego ptactwa dały się słyszeć bełkotliwe odgłosy pęcherzy
wydobywających się z grząskiej toni. Ich plusk dochodził ze wszystkich stron. W
prawdziwe przerażenie wprawiały dawnych wędrowców błękitne ogniki, które ni
stad ni zowąd zjawiały się ponad bagnem, by po krótkiej chwili zgasnąć. Te
tajemnicze rozbłyski kazały ludzkiej wyobraźni umieszczać na bagnach siedziby
złych mocy lub czarownic, które należało omijać z daleka. Dzisiaj mamy nieco inne
wyobrażenia na temat tych ogni i bulgoczących pęcherzy. Są one świadectwem
dokonującego się w bagnie procesu rozkładu substancji organicznej, którego
końcowym rezultatem są węglowodory.

Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego polegają na odnajdywaniu w
skorupie ziemskiej pewnych charakterystycznych form warstw skał osadowych,
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które mogą stanowić pułapki dla migrujących ku górze węglowodorów. Miejsca te
lokalizuje się przy użyciu metod geofizycznych oraz techniki satelitarnej.
Poszukiwania ropy i gazu prowadzone są na obszarach platform kontynentalnych
łącznie z szelfami, szczególnie tam, gdzie pokrywa skał osadowych jest najgrubsza.
Udokumentowane zasoby ropy naftowej w 2012 r.
Państwo

Zasoby w mld baryłek*
1992
2011

Ważniejsze pola roponośne

Wenezuela
Arabia Saudyjska
Kanada
Iran
Irak

63,3
261,2
39,6
92,9
100,0

297,6
265,4
174,6
154,6
143,1

Faja del Orinoco, Maracaibo, Bolivar Coastal Field
Al-Ghawar, As-Safanijja, Abqaiq, Khurais, Qatif
Athabasca, Hibernia, Leduc, Pembina
Aghajari, Ahwaz, Gachsaran, Marun
Kirkuk, Ar-Rumaila, Az-Zubair, Halfaya

Kuwejt
ZEA
Rosja
Libia
Kazachstan

96,5
98,1
70,0
22,8
5,4

101,5
97,8
87,1
48,0
39,0

Burgan, Raudatain, Magwa
Al-Jalila, Fateh, Az-Zakkun
Samotlor, Timan-Peczora, Bażenow, Romaszkino
Zelten, Waha, Sarir, Bouri
Kashagen, Tengiz, Karachagenak

Nigeria
Katar
USA
Chiny
Brazylia

21,0
3,1
31,2
15,2
5,0

37,2
23,9
35,0
17,3
15,0

Bonny, Ocoro, Bonga
Dukhan, Al-Shaheen
Prudhoe Bay, Ventura, Eagle Ford, East Texas
Daqing, Shengli, Henan, Xifeng
Campos Basin, Santos Basin, Marlin

Meksyk
Algieria
Angola

51,2
9,2
1,3

11,4
12,2
10,5

Chicontepec, Cantarell, Ixtoc
Hassi Messaoud, Gassi Touil
Kizomba, Dalia

1 039,3

1654,1

Świat

* baryłka jest jednostka miary stosowaną powszechnie w handlu ropą i produktami
naftowymi, równą 159 litrów
(źródło: U.S. Department of Energy, Annual Energy Review 2013)

Ropa naftowa i gaz ziemny znajdują się w złożach pod dużym ciśnieniem.
Dzięki temu ich eksploatacja jest znacznie prostsza niż surowców występujących w
postaci stałej. Wystarczy bowiem wywiercić otwór przebijający trudno
przepuszczalną warstwę będącą górną granicą złoża, by ropa i gaz zaczęły
samoczynnie wydobywać się na powierzchnię. Ciśnienie w złożu czasami bywa tak
duże, że w momencie przebicia warstw nadległych, wydobywające się z ogromną
siłą przez otwór węglowodory niszczą znajdujące się nad otworem zawory i tryskają
w postaci fontanny na wysokość kilkudziesięciu metrów. W 1983 roku w Karlinie
na Pomorzu nastąpił zapłon wydobywającej się ropy i przez kilka tygodni, do czasu
ugaszenia płonącej fontanny, spaliło się tam kilka tysięcy ton paliwa.
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Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w 2010 r.
Obszar

Zasoby w mld m³
1992
2011

Iran
Rosja
Katar
Turkmenia
USA

20 700
29 800
6 700
2 300
4 700

33 600
32 900
25 100
17 500
8 800

South Pars, North Pars, Kish, Golshan
Urengoj, Orenburg, Jamburg, Sztokman
North Dome
South Iolotan-Osman, Daulatabad
Hugoton, Anadarko, Haynesville, Marcellus

Arabia Saudyjska
ZEA
Wenezuela
Nigeria
Algieria

5 200
5 800
3 700
3 700
3 700

8 200
6 100
5 525
5 246
4 502

Ghawar, Dorra, Abqaiq
Rub al-Chali
Deltana Platform (Orinoco), Perla
Akpo, Bonga
Hassi R’Mel

Australia
Irak
Chiny
Indonezja
Norwegia

1 000
3 100
1 400
1 800
1 400

3 825
3 600
3 100
3 001
2 313

North West Shelf Venture, Greater Gorgon
Kirkuk, Akkas
Dazhou, Sulige
Mahakan, Tangguh
Asgard, Ekofisk, Frigg

Świat

Ważniejsze pola gazonośne

111 600 187 800
(wg U.S. Department of Energy, Annual Energy Review 2013)

Utrzymujące się wciąż duże zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny
sprawia, że nadal poszukuje się nowych złóż, często na obszarach trudno
dostępnych. Na wielką skalę eksploatuje się złoża zlokalizowane w Arktyce
(północna Syberia, północna Alaska) oraz złoża podmorskie (m.in. na szelfach
Norwegii i Wielkiej Brytanii). Rozwój technologii górniczej w ostatnich latach
pozwala na wydobywanie ropy i gazu ziemnego z łupków bitumicznych,
znajdujących się nawet na znacznych głębokościach, co ma miejsce głównie w
Stanach Zjednoczonych Ameryki (od dawna łupki bitumiczne eksploatowano o ile
zalegały płytko, gdyż uzyskanie z nich ropy wymagało prażenia tego surowca).
Mocarstwo to jest największym na świecie konsumentem energii. Do niedawna
Ameryka była uzależniona od dostaw paliwa z zagranicy (głównie kraje Zatoki
Perskiej), ale w ostatnich latach, dzięki podjęciu eksploatacji ropy i gazu ziemnego
ze złóż łupkowych, może sobie ona pozwolić na eksport nadwyżek nośników
energii. Złoża łupków bitumicznych występują w wielu krajach, także w Polsce.
Podjęcie wydobycia nie stanowi dzisiaj problemu technicznego ani ekonomicznego.
Jest to przede wszystkim problem natury politycznej, gdyż pojawienie się nowych
źródeł paliwa mogłoby zakłócić równowagę na rynku i doprowadzić do znacznego
spadku cen energii. Nie byłoby to korzystne dla wielu potężnych korporacji
działających w branży paliwowej, jak i niektórych państw, uzyskujących z eksportu
ropy znaczne dochody. Dlatego wszelkim próbom wydobycia gazu łupkowego w
Polsce towarzyszy szerzona przez media kampania propagandowa na temat
szkodliwości ekologicznej tego typu przedsięwzięć.
Wbrew katastroficznym wizjom rozpowszechnionym w literaturze i
mediach jeszcze 20-30 lat temu, o czekającym nas nieuchronnym wyczerpaniu
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istniejących zasobów ropy naftowej, nic nie wskazuje na szybką realizację takiego
scenariusza. Mimo wzrastającej konsumpcji paliw, ich zasoby zamiast się kurczyć,
nadal są zwiększane. Okazuje się, że rozpoznanie zasobów geologicznych naszej
planety jest jeszcze zbyt ograniczone. Wciąż odkrywane są nowe wielkie złoża. W
ostatnich dekadach udało się m.in. zbadać nie znane wcześniej wielkie złoża ropy
naftowej w dolnej części dorzecza Orinoko (Wenezuela), pod dnem Morza
Kaspijskiego (Kazachstan), Zatoki Perskiej (Iran, Katar) i na atlantyckim szelfie
Brazylii (Basen Santos). Rozwój technologii pozwala na pozyskanie ropy naftowej z
wielkich złóż łupków bitumicznych w dorzeczu Athabasca (kanadyjska prowincja
Ontario). Wzrosły także udokumentowane zasoby gazu ziemnego, którego wielkie
złoża odkryto w Turkmenii oraz pod dnem Zatoki Perskiej (Katar i Iran). Wielkość
zasobów w Stanach Zjednoczonych Ameryki powiększyła się dzięki nowej
technologii pozwalającej eksploatować gaz ze złóż łupkowych. Tak więc wciąż
opóźnia się dawno zapowiadane nadejście końca „ery naftowej”, czyli okresu
rozwoju cywilizacji w którym ropa naftowa i gaz ziemny są głównymi źródłami
energii.
Obszary roponośne są przedmiotem sporów terytorialnych prowadzących
do wojen. W 1991 roku wojska Iraku, zmuszone do wycofania się z zajętego
wcześniej bogatego w ropę Kuwejtu, pootwierały zawory zamykające otwory
eksploatacyjne ropy, pozwalając na wyciek ogromnej ilości tego surowca do Zatoki
Perskiej. Około 50 szybów naftowych zostało podpalonych. Zanim specjalistyczne
firmy amerykańskie zdołały ugasić ogromne pochodnie, ponad 5 milionów baryłek
ropy spalało się każdego dnia, zasnuwając horyzont czarnym całunem
rozświetlanym ogromnymi łunami pożarów.

Nierównomierność rozmieszczenia złóż ropy naftowej powoduje
konieczność jej przewożenia z miejsc eksploatacji do rafinerii, gdzie jest ona
przetwarzana na paliwa silnikowe i inne produkty. Transport ropy odbywa się
rurociągami i tankowcami. Duże straty ekonomiczne i ekologiczne wynikają ze
zdarzających się awarii wielkich tankowców i rurociągów. W 1988 roku w wyniku
awarii tankowca „Exxon Valdez”, do wód Oceanu Spokojnego wylało się 40 tys. ton
ropy. Czarny gesty kożuch dotarł do wybrzeży Alaski, powodując zanik życia
organicznego na dużych obszarach południowego wybrzeża tego stanu. Jesienią
1994 roku z jednego z rurociągów transportujących ropę z pól naftowych Komi do
centralnej Rosji wydobyło się do 300 tys. ton ropy, zatruwając glebę i
zanieczyszczając wody gruntowe na rozległym obszarze.
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CZĘŚĆ DRUGA - EKOLOGICZNA
8. Trzy żywioły
Ograniczenie zakresu obserwacji do przyrody nieożywionej, do tych
składników krajobrazu, które są wynikiem sił tkwiących wewnątrz Ziemi
(endogenicznych), oraz budującej i niszczącej działalności wód, wiatrów i lodu
(czynników egzogenicznych), nie pozwala na uzyskanie pełni geograficznej
satysfakcji. Zrozumienie procesów tektonicznych i denudacyjnych, które w ciągu
milionów lat kształtowały powierzchnię Ziemi, stanowi dużą wartość poznawczą,
gdyż pozwala poznać przyczyny obserwowanego na mapach rozmieszczenia lądów i
oceanów, równin i gór, a także rozmaitych ich form. Znajdujące się na każdym
kontynencie góry i równiny różnią się wprawdzie wielkością, położeniem i wieloma
szczegółami. Wszędzie mają jednak te same cechy. Ukształtowane zostały bowiem
w jednakowych skałach oraz w trakcie procesów, których przyczyny i przebieg były
wszędzie podobne. Dlatego nie jest łatwo odróżnić krajobraz polodowcowy
Labradoru od krajobrazu Skandynawii, rzeźbę Kaukazu od rzeźby Gór Skalistych,
czy zdenudowane obszary tarcz prekambryjskich Afryki od analogicznych miejsc w
Brazylii. Dlatego właśnie ograniczenie zainteresowań do elementów przyrody
nieożywionej nie może spełnić aspiracji geografa, który opisom krajobrazowym lub
fotografiom chce przyporządkować odpowiednie lokalizacje. Podobieństwo
struktury geologicznej i form rzeźby spotykanych na wszystkich kontynentach
sprawia, że po samych tylko cechach przyrody nieożywionej nie bylibyśmy w stanie
rozpoznać, gdzie się znajdujemy. Nie jesteśmy w stanie odgadnąć, czy
prezentowane nam zdjęcie polodowcowych moren i jezior wykonano w Szwecji,
czy w Kanadzie, czy pewien obraz lessowych wąwozów pochodzi z Podola, czy
może z amerykańskiego stanu Dakota Pd., czy wapienne mogoty sfotografowano w
Tajlandii, czy w kubańskiej prowincji Pinar del Rio. Jedynie zupełnie wyjątkowe
dzieła sił przyrody, takie jak Wielki Kanion lub Wyżyna Lessowa pozwalają na ich
bezbłędną identyfikację.
O wiele większe możliwości rozpoznawania krajobrazów uzyskamy, gdy
uwagę naszą skierujemy na występujące niemal wszędzie na powierzchni Ziemi
zjawiska życia organicznego. To one, a zwłaszcza roślinność, nadają poszczególnym
obszarom niepowtarzalny koloryt. Rośliny stanowią niejednokrotnie dominujący,
najbardziej rzucający się w oczy element krajobrazu.
Ludzie, którzy w większości mieszkają obecnie w miastach, gdzie w
krajobrazie dominują linie proste i geometryczne kształty architektury, coraz
bardziej odczuwają w swoim otoczeniu deficyt krzywizn i różnorodnych form
tworzonych przez siły przyrody. Coraz bardziej doskwiera im brak otwartych
przestrzeni, bez betonowych przegród i konstrukcji z metalu i szkła. Dlatego w
wielkich miastach pozostawia się obszary wolne od zabudowy, gdzie roślinność
otacza się troskliwą opieką. Drzewa i krzewy nie tylko tłumią hałas, zmniejszają
zapylenie, ale także tworzą specyficzny mikroklimat. Poprzez tworzone kompozycje

o dużych walorach estetycznych sprzyjają odbudowie sił biologicznych i
duchowych, umożliwiając utrzymanie niezbędnej harmonii psychicznej.
Obszar występowania żywych istot, czyli biosfera, obejmuje wspólną część
trzech otaczających glob ziemski sfer: skalnej powłoki Ziemi (litosfera),
pokrywających dużą jej część wód (hydrosfera), i otaczającego oceanu
powietrznego (atmosfera). Do rozwoju życia potrzebne są bowiem wszystkie trzy
stany skupienia i składniki, zawarte we wszystkich trzech żywiołach, oraz warunki,
jakie powstają przy ich współudziale. Niektóre żywe istoty są bardzo tolerancyjne
na zmiany temperatury, ciśnienia, wilgotności, naświetlenia, dostępności substancji
odżywczych, podczas gdy inne mają ściśle określone wymagania, ograniczające
zasięg ich występowania. Życie przenika atmosferę, sięgając też w czarne głębiny
oceanów, natomiast w litosferze możliwe jest tylko w powierzchniowych
warstwach. Najbujniej rozkwita na dnie atmosfery, czyli w powierzchniowych
warstwach oceanu i na powierzchni lądów, gdzie powietrze, woda i skały spotykają
się i wzajemnie przenikają. Skały znajdujące się na powierzchni globu ulegają
wietrzeniu za sprawą wód i powietrza, a ich rozdrobnione cząstki ulegają
rozpuszczeniu w wodzie i rozpyleniu w atmosferze. Woda oceaniczna wypełnia
pory w skałach i nasyca powietrze atmosferyczne tworząc w nim chmury. Powietrze
wnika w skały oraz ulega rozpuszczeniu w wodach powierzchniowych. Skały, woda
i powietrze zawierają wszystkie niezbędne substancje oraz stwarzają konieczne
warunki podtrzymywania cyklicznego procesu narodzin i śmierci. Proces ten nie
byłby jednak możliwy bez stałego dopływu energii ze Słońca w postaci
promieniowania.
Życie stanowi fenomen, którego głęboki sens wciąż pozostaje dla nas
zagadką. Możemy już wprawdzie sporo powiedzieć o różnych przejawach i formach
istnienie żywych organizmów, znamy ich anatomię i fizjologię, brakuje nam
natomiast zrozumienia samej istoty życia jako zjawiska wyjątkowego w znanym
nam Kosmosie, a jednocześnie zdumiewającego swoimi finezyjnymi postaciami i
złożonością.

Życie, które jest zjawiskiem specyficznie ziemskim (chociaż uczeni nie
wykluczają istnienia życia poza Ziemią), nie byłoby możliwe bez spełnienia
istotnych warunków astronomicznych. Bardzo ważna jest odległość dzieląca naszą
planetę od Słońca. To ono jest bowiem źródłem energii zasilającym działający na
Ziemi „zegar biologiczny”, który wybija rytmicznie zmieniające się w biosferze
pory ożywienia i spoczynku, rozwoju i stagnacji. Tempo ruchu tego zegara jest
uwarunkowane stałymi kosmicznymi opisującymi zachowanie się naszej planety.
Zmiany w dostawie energii słonecznej do powierzchni Ziemi zależą bowiem od jej
położenia względem Słońca8.
Nie wszędzie ilość dopływającej energii promienistej jest jednakowa, nie
wszędzie też warunki do rozwoju życia są tak samo sprzyjające. Widać, że równość
nie jest cechą ulubioną przez „Matkę Naturę”. I bardzo dobrze, bo dzięki temu dane
jest nam podziwiać tak wiele zachwycających zjawisk, zdumiewających sposobów
8

Innym ważnym czynnikiem jest stopień aktywności Słońca, który zmienia się w cyklu 11-letnim. W
ostatnich kilku latach badaczy zaniepokoiła nieregularność w aktywności słonecznej.
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przystosowania się organizmów do istniejących warunków. To dzięki nierównemu
rozłożeniu energii na powierzchni Ziemi mogą istnieć mroczne lasy i kwieciste
stepy, bezkresne pustynie i pełne zwierzyny sawanny. To one są jednym z
najważniejszych przejawów różnorodności cechującej powierzchnię Ziemi.

9. Kosmiczny rytm
Życie na powierzchni Ziemi zależy od dopływu energii słonecznej. Dawki
energii docierające do poszczególnych miejsc na powierzchni Ziemi zmieniają się w
sposób rytmiczny, co wynika z ruchów wykonywanych przez naszą planetę na
orbicie okołosłonecznej. Cała biosfera funkcjonuje zgodnie z rytmem określonym
przez kosmiczne parametry. Życie na Ziemi jest zorganizowane na wzór
pulsującego rytmicznie Kosmosu.
Ziemia obraca się wokół swojej osi, czyli linii prostej przechodzącej przez
biegun północny i południowy. W rezultacie tej rotacji połowa powierzchni Ziemi
zwrócona w danym momencie do Słońca, po upływie pewnego czasu znajduje się
po stronie, do której promieniowanie słoneczne nie dociera. Konsekwencją ruchu
obrotowego Ziemi jest następstwo dnia i nocy. Okres pełnego obrotu Ziemi wynosi
24 godziny (doba) i dla ogromnej większości mieszkańców planety jest to
najbardziej widoma oznaka upływającego czasu.
W ciągu doby każdy południk odbywa drogę 360º i ma taki moment, w
którym jego płaszczyzna przechodzi przez środek Słońca. Moment ten to południe
słoneczne. Jest to chwila, w której Słońce znajduje się najwyżej nad widnokręgiem
we wszystkich punktach znajdujących się na danym południku. W ciągu godziny
każdy południk przesuwa się o 15º. Przesunięcie o 1º trwa więc 4 minuty. Jeśli na
jakimś południku jest w danej chwili południe słoneczne, to za godzinę będzie je
miał południk leżący o 15º na zachód od niego. Ponieważ czas słoneczny jest inny w
każdym momencie na każdym południku, powierzchnię globu ziemskiego
podzielono na 24 południkowe strefy, w których obowiązują czasy strefowe. Czas
zachodnioeuropejski liczy się według czasu słonecznego na południku zerowym.
Nosi on także nazwę czasu uniwersalnego (GMT – Greenwich Mean Time).
Mieszkańcy Polski regulują zegarki według czasu środkowoeuropejskiego, tj.
według czasu słonecznego południka 15º długości geograficznej wschodniej.
W każdym momencie tylko połowa powierzchni Ziemi otrzymuje światło ze
Słońca, podczas gdy druga strona planety jest od niego odwrócona, znajdując się „w
cieniu”. Zdarzające się zaćmienia Słońca, kiedy nasza gwiazda dzienna jest
przesłaniana na kilka minut przez Księżyc, jedynego naturalnego satelitę Ziemi,
powodują krótkotrwałe, ale silne zakłócenia w funkcjonowaniu wielu gatunków, a w
przeszłości wywoływały także panikę wśród ludzi. Zdarzają się też zaćmienia
Księżyca. Krąży on wokół Ziemi, wykonując pełny obieg w ciągu 29,5 doby. Kiedy
znajduje się między Ziemią a Słońcem, jest ku nam zwrócona jego nieoświetlona
strona – jest to faza nowiu. Z każdym dniem coraz większy widoczny z Ziemi
obszar tarczy Księżyca jest oświetlony. Kiedy Księżyc znajdzie się po przeciwnej
niż Słońce stronie Ziemi, możemy obserwować Księżyc w pełni. Fazy pośrednie
noszą nazwę pierwszej i ostatniej kwadry.

63

Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia sformułowanym przez Izaaka
Newtona, między ciałami kosmicznymi działają siły grawitacyjne, których wielkości
zależą od mas tychże ciał oraz odległości między nimi. Ziemia znajduje się w
zasięgu pola grawitacyjnego Słońca oraz innych planet Układu Słonecznego,
których wpływ jest znikomy z racji ich odległości i stosunkowo małych mas. Za to
bardzo widoczne na powierzchni naszej planety jest oddziaływanie grawitacyjne
Księżyca, naszego najbliższego kosmicznego sąsiada. Wszystkie przedmioty
znajdujące się na powierzchni Ziemi są przyciągane przede wszystkim przez nią
samą, w kierunku jej środka. Ale okazuje się, że i Księżyc wywiera na nie swój
wpływ, zwłaszcza na obiekty znajdujące się po tej stronie Ziemi, która jest ku niemu
zwrócona. Tam siła przyciągania Ziemi jest wyraźnie osłabiona przyciąganiem
Księżyca zwróconym w stronę przeciwną. Oddziaływanie Księżyca jest zbyt słabe,
aby wpływać na położenie ciał stałych na Ziemi. Powoduje ono jednak regularne
ruchy powietrza atmosferycznego i wód oceanicznych. Ruchy te, polegające na
regularnym podnoszeniu i obniżaniu poziomu wód nazwano pływami.
W roku 55 przed narodzeniem Chrystusa, kiedy Juliusz Cezar podjął
zamiar podboju Brytanii, został zaskoczony przez tajemniczą siłę. Łodzie, na
których jego legion przybył z Galii, zostały porwane przez fale i rozbite o skały w
kilka godzin po przycumowaniu do brzegu. Rzymianie skłonni byli przypuszczać,
ze jest to sprawka druidów – brytyjskich magów. Nie wiedzieli, że poziom wody w
Kanale La Manche podnosi się i opada nawet o 12 m. Po wylądowaniu nie
wyciągnęli swoich łodzi na wyższe, bezpieczne miejsca.

Nad obszarem Ziemi, nad którym w danej chwili znajduje się nasz satelita,
powstaje w oceanach (i atmosferze) wyraźne nabrzmienie. Ponieważ Ziemia obraca
się, nabrzmienie to przemieszcza się tak, aby zawsze znajdowało się na obszarze
zwróconym ku Księżycowi. Dla ziemskiego obserwatora jest ono odczuwane jako
przypływ. W ciągu każdej doby na większości plaż rejestruje się dwa przypływy
rozdzielone odpływami. Z pozoru taka sytuacja wydaje się zaskakująca, gdyż
należałoby się spodziewać, że skoro Ziemia wykonuje pełen obrót w ciągu 24
godzin, przypływ powinien nadchodzić raz na dobę. Okazuje się jednak, ze fali
przypływowej po jednej stronie globu ziemskiego towarzyszy identyczna po stronie
przeciwległej. To drugie nabrzmienie na powierzchni wód jest spowodowane
osłabionym tam przyciąganiem Księżyca, co wynika z zwiększonej odległości oraz
siły odśrodkowej. Nie jest bowiem tak, że to jedynie Księżyc krąży wokół Ziemi,
lecz obydwa te ciała krążą wokół wspólnego środka ciężkości, usytuowanego
wewnątrz Ziemi po stronie, po której znajduje się Księżyc. Nabrzmienie na oceanie
po stronie przeciwległej do Księżyca powstaje więc na skutek siły odśrodkowej
stanowiącej efekt ruchu układu Ziemia-Księżyc. Przesuwające się po powierzchni
Ziemi nabrzmienia na oceanie powodują powstanie dwóch przypływów w ciągu
doby.
Różnice poziomu wody w czasie odpływu i przypływu zależą od
wzajemnego położenia Ziemi, Księżyca i Słońca, a także od ukształtowania
wybrzeża. Prawie pozbawione pływów jest słabo połączone z oceanem Morze
Bałtyckie. Tymczasem różnice poziomu wody w Zatoce Fundy na wschodnim
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wybrzeżu Kanady dochodzą do 21 m. Największe są podczas nowiu i pełni, kiedy
siły grawitacji Księżyca i Słońca (ulokowanych na jednej linii z Ziemią) oddziałują
w tym samym kierunku i kumulują się. Nieco słabsze pływy mamy w fazach
pierwszej i ostatniej kwadry, kiedy oddziaływania Słońca i Księżyca wzajemnie się
znoszą.

10. Puls życia
Dobowy rytm zmian w dostawie energii słonecznej zdecydował o
organizacji życia zwierząt i roślin; dostosowali się do niego także ludzie. Dla
zróżnicowania powierzchni Ziemi o wiele większe znaczenie ma rytm roczny.
Oprócz obrotów wokół swojej osi, Ziemia wykonuje wędrówkę w przestworzach
obiegając Słońce. W czasie, kiedy nasza planeta wykonuje pełen obieg, na jej
powierzchni zmieniają się pory roku, które oznaczają fazy nasilenia lub osłabienia
intensywności zjawisk życia. Z powodu tego nachylenia obydwie Ziemi, północna i
południowa nie są jednocześnie jednakowo oświetlane przez Słońce. Półkula
północna jest zwrócona w stronę Słońca przez pół roku – między 21 marca i 23
września. Panują tu wówczas wiosna i lato. Półkula południowa jest wtedy
odwrócona w stronę przeciwną i panują na niej jesień i zima. Między wrześniem a
marcem sytuacja jest odwrotna. Półkula północna otrzymuje najwięcej energii
słonecznej w momencie, kiedy Ziemia jest w tym miejscu orbity, z którego Słońce
jest z niej widoczne na tle gwiazdozbioru Raka. Promienie słoneczne padają wtedy
pionowo na równoleżnik 23,5º zwany Zwrotnikiem Raka. Wokół Bieguna
Północnego trwa wtedy dzień polarny, tzn. tarcza słoneczna jest widoczna nad
horyzontem przez 24 godziny na dobę. Po upływie połowy roku Ziemia znajduje się
w przeciwległym punkcie swej orbity, z którego Słońce jest widoczne na tle
gwiazdozbioru Koziorożca. W tym okresie najwięcej energii otrzymuje południowa
półkula, a promienie słoneczne padają prostopadle na Zwrotnik Koziorożca. Dzień
polarny trwa wokół Bieguna Południowego, a nad okołobiegunową strefą północną
panuje noc polarna.
Nie każde miejsce na powierzchni Ziemi otrzymuje od Słońca jednakową
ilość energii. Zależy ona od kąta padania promieni słonecznych, który zmienia się
od 90º do 0º. Im większy kąt między kierunkiem promieni a powierzchnią, na którą
one padają, tym więcej energii przypada na jednostkę powierzchni. Ze względu na
ilość otrzymywanej ze Słońca energii powierzchnię globu ziemskiego podzielono na
następujące strefy:
- strefę międzyzwrotnikową, najbardziej uprzywilejowaną, gdzie kąt
padania promieni słonecznych w południe zmienia się od 90º do 43º;
- dwie strefy umiarkowane, północną i południową, zajmujące obszary
między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi, gdzie kąt padania promieni
słonecznych w południe zmienia się w granicach od 90º do 0º;
- dwie strefy okołobiegunowe, gdzie kąt padania promieni słonecznych
zmienia się od 66,5º do 0º i gdzie występują zjawiska dni i nocy polarnych.
Chociaż nie jest to całkowicie pewne, przyjmuje się, że od początku
swojego istnienia planety Układu Słonecznego, w tym także Ziemia i Księżyc,
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obracały się w tym samym kierunku co dzisiaj. Być może dlatego wyobrażamy
sobie czas jako przesuwającą się w jednym kierunku nić, na którą nanizane są
wydarzenia historyczne. Czas przemija w sposób jednostajny, uporządkowany, i
nieodwracalny. Porządek tego przemijania określają regularne zmiany, jakie
obserwowano od najdawniejszych czasów na sklepieniu niebieskim. Początkowo,
dla ludzi pierwotnych, podział czasu polegał na odróżnieniu dnia i nocy. Kiedy
ludzie zajęli się uprawą ziemi, konieczne stało się przewidywanie pór deszczów i
susz, powodzi i mrozów. Powtarzalność tych zjawisk stała się podstawą pierwszego
kalendarza. Kluczem do jego stworzenia u starożytnych Egipcjan, Babilończyków,
Chińczyków, jak i ludów Ameryki, były obserwacje Słońca, Księżyca i gwiazd.
Jeden obrót Ziemi wokół swojej osi to dzień i noc. Obieg Księżyca wokół Ziemi
trwa natomiast miesiąc (miesiąc księżycowy). Rok nie jest jednak dokładną
matematyczną wielokrotnością miesiąca księżycowego ani doby. Rok słoneczny to
dokładnie 365 dni 5 godzin 48 minut i 46 sekund, a miesiąc księżycowy trwa 29,53
doby. Jak widać, przyroda bardzo skomplikowała rachubę czasu.
Obecnie używany kalendarz odziedziczyliśmy od starożytnych Greków i
Rzymian, którzy tworząc go, opierali się na doświadczeniach starszych cywilizacji,
głównie egipskiej i babilońskiej. W roku 45 p.n.e. Juliusz Cezar zreformował
rachubę czasu, wprowadzając kalendarz nazwany później juliańskim, oparty na
obliczeniach astronoma greckiego, Sozygenesa z Aleksandrii. Ustalił on, że rok ma
365 i ¼ doby, wprowadzając po trzech latach 365-dniowych rok przestępny – 366dniowy. Kalendarz ten został w roku 325 zaakceptowany przez Kościół i przyjęty w
krajach chrześcijańskich. Sposób liczenia lat, począwszy od daty narodzenia Jezusa,
zaproponował rzymski zakonnik Dionizjusz Mały na początku VI wieku. Wcześniej
lata liczono od momentu wstąpienia na tron władcy, lub od daty wyboru papieża.
Najstarszy znany kalendarz, w którym rok składał się z 365 dni, istniał od
roku 4240 przed Chr. w Egipcie, gdzie mierzenie czasu było bardzo istotne ze
względu na konieczność planowania robót polowych w nawiedzanej przez
powodzie dolinie Nilu. Rok egipski składał się z 12 miesięcy po 30 dni oraz 5
dodatkowych dni feralnych. Podobną rachubę czasu stworzyli Majowie, u których
rok liczył 360 dni i 5 dni dodatkowych. Zagadkę dla badaczy kultury Majów
stanowi podział roku na 18 miesięcy liczących po 20 dni. Jak widać, kalendarze
Egipcjan i Majów były oparte na obserwacji Słońca. Inne kalendarze starożytne
uwzględniały ponadto Księżyc. Ponieważ obieg Księżyca trwa 29,5 doby,
wprowadzono na przemian miesiące 29-dniowe i 30-dniowe. Przy takim układzie
rok trwający 12 miesięcy składał się jednak z 354 dni. Aby wyrównać różnicę
między takim rokiem księżycowym a słonecznym, w kalendarzu żydowskim i
chińskim dodawano co jakiś czas trzynasty miesiąc. Kalendarz muzułmański jest do
dzisiaj kalendarzem księżycowym i nie uwzględnia 11-dobowej różnicy.

Kalendarz juliański nie jest jednak wystarczająco dokładny, gdyż rok
słoneczny nie trwa dokładnie 365 1/4 dnia, lecz prawie o 4 minuty krócej. Cztery
lata w kalendarzu juliańskim to czas o 11 minut i 14 sekund za długi w stosunku do
prawdziwego czasu czterokrotnego obiegu Ziemi wokół Słońca. Papież Grzegorz
XIII w 1582 roku postanowił więc dostosować kalendarz juliański do przebiegu
roku słonecznego. Niedokładność kalendarza juliańskiego usunął Krzysztof Clavius,
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przewodniczący papieskiej komisji, a efekt jej prac to obowiązujący do dzisiaj tzw.
kalendarz gregoriański. Długość roku ustalono na 365,2422 doby i sformułowano
nową regułę lat przestępnych, które występują co 4 lata, za wyjątkiem lat na
przełomach wieków. Jedynie te lata na przełomie wieków, których wartości są
podzielne przez 400 są latami przestępnymi (np. rok 2000). System ten jest na tyle
precyzyjny, że niedokładność jednego dnia powstanie po upływie 3333 lat.
Kalendarz gregoriański wprowadzono w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech
i w Polsce w roku 1582. Inne państwa przyjęły go w ciągu XVIII i XIX wieku.
Jedynie Rosja uczyniła to dopiero w 1918 roku. Dlatego też daty z wcześniejszej
historii tego państwa różnią się o 11 dni od dat zarejestrowanych w źródłach
pochodzących z państw zachodnich.

11. Ochronna powłoka powietrzna
Ocean powietrzny otaczający Ziemię przezroczystą powłoką stanowi
mieszaninę gazów, głównie azotu i tlenu, w stosunku 78:21. Reszta (około 1%)
przypada na parę wodną, metan, ozon, dwutlenek węgla, wodór i gazy szlachetne.
Atmosfera jest pośrednikiem w wymianie energii między biosferą a kosmosem,
przepuszczając życiodajne promieniowanie i zarazem chroniąc powierzchnię Ziemi
przed zabójczym dla żywych komórek promieniowaniem ultrafioletowym i innymi
szkodliwymi wpływami.
Działanie atmosfery polega więc na regulacji dopływu promieniowania do
Ziemi, dzięki czemu temperatura na jej powierzchni jest utrzymywana w granicach
pozwalających na rozwój życia organicznego, opartego na substancjach białkowych
i węglowodanach. Docierająca do Ziemi część promieniowania słonecznego jest
głównym źródłem ciepła. Ciepło jest formą energii, jaka powstaje w momencie, gdy
wiązka promieniowania trafia na powierzchnię nieprzenikliwą. Nie mogąc przebić
się przez powierzchnię Ziemi, część promieniowania ulega odbiciu, a część jest
pochłaniana, czyli zamieniana w ciepło. Stosunek ilości promieniowania odbitego
do przychodzącego (albedo), zależy od rodzaju powierzchni: jasne i gładkie mają
zdolność odbijania większości promieniowania (jak lustra), podczas gdy
powierzchnie ciemne i chropowate dużą część promieniowania pochłaniają.
Albedo różnych powierzchni
Rodzaj powierzchni
Asfalt
Las
Woda
Łąka
Beton
Plaża
Chmury warstwowe
Śnieg

Procent energii odbitej
5-10
5-10
8-10
15-25
17-27
30-60
50-60
80-90
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Największa część docierającej do Ziemi energii słonecznej jest pochłaniana
na powierzchni oceanów oraz na obszarach lądowych pokrytych bujną roślinnością.
Właściwości termiczne powierzchni Ziemi zmieniają się w momencie, kiedy
temperatura spada poniżej zera stopni. Wówczas zdecydowanie zwiększa się albedo,
gdyż lód ma zdecydowanie większe zdolności odbijania promieniowania niż woda.
Analogicznie na lądach śnieg odbija zdecydowanie więcej energii niż jakakolwiek
powierzchnia lądowa. Tak więc na obszarach ochłodzonych do temperatury poniżej
0º ochłodzenie ulega utrwaleniu, podczas gdy stopienie pokrywy lodowej
(śniegowej) i odsłonięcie ciemnej powierzchni wody (gleby) ułatwia ocieplenie,
gdyż zmniejsza się albedo powierzchni.
O tym, ile energii słonecznej zostaje przez Ziemię pochłonięte a ile
wypromieniowane w przestworza, decyduje nie tylko albedo. Wielką rolę odgrywa
wilgoć zawarta w atmosferze, która w postaci chmur stanowi skuteczną barierę dla
ucieczki ciepła z biosfery. Można to łatwo zauważyć, porównując temperaturę w
godzinach rannych z panującą poprzedniego wieczora. Podczas pochmurnych nocy
spadki temperatury są nieznaczne, natomiast duże różnice miedzy temperaturą
zachodu i wschodu słońca obserwujemy, gdy wilgoci w powietrzu jest mało, a brak
zachmurzenia pozwala obserwować rozgwieżdżone nocą niebo.
Powierzchnia Ziemi jest miejscem, gdzie ze słonecznej energii promienistej
„produkowane” jest ciepło. Około 46% energii docierającej do Ziemi jest
pochłaniane przez jej powierzchnię, tzn. zamieniane w ciepło (32% ulega odbiciu w
przestrzeń, a reszta jest pochłaniana przez atmosferę). Powoduje to wzrost
temperatury gruntu, od którego z kolei ogrzewa się powietrze. Występują bardzo
duże różnice w ilości energii docierającej do powierzchni Ziemi, co jest uzależnione
od szerokości geograficznej. Bieguny otrzymują nawet 5-krotnie mniej energii niż
obszary strefy międzyzwrotnikowej. Jest to istotne dla klimatu, gdyż ilość energii
długofalowej (ciepła) w dolnych warstwach atmosfery zależy od ilości energii
krótkofalowej (światła) pochłanianej przez powierzchnię Ziemi. W skali planety
docierające promieniowanie słoneczne jest równoważone jej własnym
promieniowaniem. Gdyby tak nie było, mielibyśmy stałą tendencję do spadku albo
wzrostu temperatury. Istnieją jednak bardzo duże różnice między poszczególnymi
obszarami Ziemi. Obszary na niskich szerokościach geograficznych o wiele więcej
energii otrzymują niż wypromieniowują, podczas gdy regiony polarne znacznie
więcej oddają niż otrzymują drogą promieniowania. Jest to możliwe dzięki temu, że
powietrze dolnych warstw atmosfery znajduje się w ciągłym ruchu, przenosząc
ciepło z okolic bardziej nagrzanych do zimniejszych. Gdyby ciepłe powietrze ze
strefy międzyzwrotnikowej nie przepływało nad obszary polarne, byłoby tam
jeszcze znacznie zimniej niż jest. Z kolei chłodne powietrze polarne napływające do
strefy międzyzwrotnikowej uniemożliwia tam nadmierny wzrost temperatury, który
mógłby się okazać zabójczy dla organizmów żywych.
Gdyby nie przemieszczanie się ciepłych mas powietrza z niskich szerokości
ku biegunom i jednoczesny spływ zimnych mas w odwrotnym kierunku, okolice
biegunów stawałyby się coraz zimniejsze, a obszary międzyzwrotnikowe coraz
bardziej gorące. Bez istniejących w powietrzu i w wodzie prądów przenoszących
ciepło z tropików ku regionom polarnym klimatyczne ekstrema byłyby na Ziemi o
wiele większe. Cyrkulacja w atmosferze i krążenie wody w oceanie światowym są
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więc tak samo ważne dla rozwoju biosfery, jak konwekcja w płaszczu Ziemi dla
ewolucji litosfery.

12. Ogniwo Hadleya
Mimo dużych różnic w ilości energii docierającej do różnych miejsc na
Ziemi, biosfera obejmuje niemal całą jej powierzchnię. Istotne ograniczenia dla
organizmów stwarzają jedynie wieczne śniegi na obszarach polarnych i w wysokich
górach. Piaski pustyń nie stanowią absolutnej granicy, powodując jedynie
rozrzedzenie „tkanki” biosfery, podobnie jak wielkie lasy stanowią miejsca jej
znacznego zagęszczenia. Wędrując od równika ku biegunom, napotykamy kolejne
obszary intensyfikacji i słabnięcia życia organicznego: po wzmożeniu równikowym
następuje osłabienie zwrotnikowe, które mija w szerokościach umiarkowanych z
względnie bogatym światem roślin i zwierząt, ubożejącym w miarę zbliżania się do
biegunów. Istnienie tych symetrycznie względem równika ułożonych stref
zajmujących obydwie półkule jest związane z krążeniem powietrza w atmosferze.
To ono decyduje o temperaturach przeważających w poszczególnych strefach oraz o
rozmieszczeniu ważnych dla życia opadów atmosferycznych.
Planetarna cyrkulacja powietrza bierze swój początek w pasie ciągnącym się
wzdłuż równika, gdzie rodzą się prądy powietrzne, od których zależy większość
zmian pogody na Ziemi. Ponieważ tam właśnie suma ciepła dostarczonego w
wyniku promieniowania słonecznego jest większa niż w pozostałych szerokościach
geograficznych, rozgrzane powietrze wznosi się, tworząc słup (a raczej ścianę)
wstępujących prądów, sięgający górnej granicy troposfery. Wraz z wysokością
spada ciśnienie i temperatura powietrza, która jest najwyższa tuż nad nagrzaną
powierzchnią terenu. Ochładzanie towarzyszące wznoszeniu powoduje skraplanie
zawartej w powietrzu pary wodnej, co przejawia się w postaci obfitych deszczów
zenitalnych. Spadają one zwykle w godzinach popołudniowych, po okresie
najintensywniejszej operacji Słońca.
Przegrzane, nasycone parą masy powietrza unoszą się, ochładzają i tworzą
chmury, które zasnuwają niebo codziennie po południu. Wybucha krótkotrwała
burza, której towarzyszy silna ulewa. Ściana wody co chwilę jest rozświetlana
błyskawicami, a szum deszczu potęguję ogłuszające grzmoty. Po godzinie niebo się
przejaśnia, ale parne i duszne powietrze ustępuje dopiero w nocy.
Deszcze zenitalne są zwykle bardzo gwałtowne. Na ulicach miast
południowej Nigerii na czas deszczu zatrzymują się wszystkie auta, gdyż potoki
wody zalewające szyby ograniczają widoczność niemal do zera. Deszcze zenitalne
występują także nad oceanami. Niebo nad wyspiarskim, rybackim państwem
Kiribati budzi nie mniej silne wrażenie jak morze. Nawet w słoneczne dni w
różnych częściach nieba pojawiają się nagle liczne cumulusy. Parująca w
tropikalnym słońcu woda z oceanu, wznosząca się w ciepłej masie powietrza ulega
kondensacji. Kiedy dotrze do dolnej granicy stratosfery, te puszyste obłoki w
wyniku ochłodzenia zamieniają się w potężne cumulonimbusy – zwiastuny burzy.
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Ochłodzone i pozbawione znacznej części wilgoci powietrze po osiągnięciu
górnej troposfery rozchodzi się na północ i południe, kierując się ku biegunom. Ale
już w okolicach równoleżników 30º znaczna część wędrujących od równika mas
powietrza zaczyna opadać. Jest to efekt zarówno znacznego schłodzenia jak i
zbieżności południków (im dalej od równika, tym mniej jest przestrzeni w obrębie
troposfery). W przeciwieństwie do silnie nawilgoconych i często zachmurzonych
obszarów przyrównikowych, pogoda nad zwrotnikami jest bezchmurna i sucha.
Skraplanie pary wodnej nie jest tutaj możliwe z racji ogrzewania się zstępującego
powietrza, które znajduje się w miejscach o coraz wyższym ciśnieniu.
Osuszone i ogrzane masy powietrza, które zniżają się do powierzchni Ziemi
w okolicach równoleżników 30º, są ponownie zasysane do równikowego pasa
ciszy, gdzie znowu unoszą się zamykając obieg. System ten opisał już w XVIII
wieku uczony angielski Jerzy Hadley; od jego nazwiska wziął też swoją nazwę –
ogniwo Hadleya. Obszary zstępujących prądów powietrza nazwano „końskimi
szerokościami”. Te suche i często bezwietrzne okolice były przeklinane przez
hiszpańskich żeglarzy, którzy w XVI wieku musieli wyrzucać za burtę przewożone
do Ameryki konie, by zaoszczędzić zapasy słodkiej wody na przedłużający się w
bezwietrznej pogodzie czas żeglugi. Na częściach lądów położonych na „końskich
szerokościach” znajdują się rozległe pustynie.
Tylko część powietrza zstępującego w „końskich szerokościach” powraca
do równikowego pasa ciszy. Reszta kontynuuje wędrówkę ku biegunom,
przemieszczając się dołem nad powierzchnią Ziemi aż do momentu, kiedy napotyka
silnie ochłodzone masy powietrza napływające z okolic biegunowych. Ciepłe
powietrze napływające od „końskich szerokości” zaczyna się tutaj unosić ponad
zimne (ciężkie) masy powietrza arktycznego. Powierzchnie oddzielające te
odmienne masy powietrza to fronty polarne. W górnych warstwach troposfery,
masy powietrza wznoszące się wzdłuż frontów polarnych przemieszczają się dalej
ku biegunom, gdzie ochłodzone zstępuje do powierzchni. Następnie, już jako zimne
masy, przesuwa się nad powierzchnią terenu ku frontom polarnym zamykając w ten
sposób obieg. Przedstawiony system cyrkulacji powietrza w troposferze obejmuje
więc trzy strefy wznoszenia się mas powietrza: równikowy pas ciszy i dwa fronty
polarne – na półkuli północnej i południowej. Są to strefy niskiego ciśnienia, gdyż
powietrze tam zasysane ulega wypchnięciu do górnych warstw troposfery. Strefy
niżowe są rozdzielone czterema strefami zstępujących prądów powietrza: dwa z nich
są w okolicach szerokości geograficznej 30º (południowej i północnej), a pozostałe
dwa wokół biegunów. Tam ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, gdyż cały czas z
górnych warstw troposfery zstępują masy powietrza, które musi nad powierzchnią
Ziemi przemieszczać się do miejsc o niższym ciśnieniu.
Dzięki wymianie powietrza między obszarami najsilniej i najsłabiej
nagrzewanymi, temperatury na prawie całej Ziemi utrzymują się w granicach
pozwalających na rozwój życia. Mimo, że sensem krążenia mas powietrza jest jego
wymiana między biegunami a okolicami przyrównikowymi (w kierunku N-S),
jednak w praktyce jego ruch przybiera zwykle kierunki równoleżnikowe. Wiatry
południowe i północne są na Ziemi wielokrotnie rzadsze niż wiejące w kierunkach
równoleżnikowych. Przyczyną tego jest ruch obrotowy Ziemi i bezwładność
otaczającej nasz glob atmosfery.
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Poziomy ruch powietrza nad powierzchnią terenu zaczyna się zawsze od
stref prądów zstępujących (wyże), gdzie spadające z górnej troposfery powietrze
zagęszcza się, tworząc obszary podwyższonego ciśnienia w „końskich
szerokościach” i nad biegunami. Stąd masy powietrza przemieszczają się do stref
prądów wstępujących (niże) wzdłuż równika i frontów polarnych. Ruch powietrza
od obszarów wysokiego ciśnienia do miejsc, gdzie jest ono niskie nie odbywa się w
kierunku zgodnym ze spadkiem ciśnienia (poziomy gradient ciśnienia). Jest tak
dlatego, że oprócz różnicy ciśnień na kierunki wiatrów wpływa ruch obrotowy
Ziemi. Wpływ rotacji na kierunki wszystkich cząstek materii poruszających się
ponad wirującą kulą ziemską określił już w pierwszej połowie XIX wieku francuski
uczony Gaspard Gustaw de Coriolis. Stwierdził on, że poruszające się powietrze
wykazuje tendencję do zbaczania w prawo na półkuli północnej i w lewo na
południowej. Zjawisko to określa się od nazwiska odkrywcy – efektem Coriolisa.
Aby właściwie zrozumieć, na czym polega efekt Coriolisa, należy
uświadomić sobie, że wszystkie miejsca na kuli ziemskiej (oprócz biegunów),
zakreślają w ciągu doby okręgi równe równoleżnikom, na których się znajdują. Im
dalej od biegunów tym okręgi są większe. Zatem, punkty położone na niższych
szerokościach mają prędkości liniowe większe niż punkty położone bliżej
biegunów. Właśnie różnice między prędkościami liniowymi poszczególnych miejsc
na kuli ziemskiej są przyczyną zjawisk określanych jako efekt Coriolisa. Rakieta
odpalona z wyrzutni znajdującej się na Zwrotniku Raka i wycelowana wprost na
południe, nie trafi w cel znajdujący się na tym samym południku co wyrzutnia.
Rakieta w chwili jej odpalenia posiadała nadaną jej prędkość skierowaną na
południe, ale także wielokrotnie mniejszą prędkość skierowaną na wschód, w
kierunku w którym przemieszcza się wyrzutnia wraz z wirującą kulą ziemską. Cel,
w który rakieta jest wycelowana, również przemieszcza się na wschód, ale z
powodu niższej szerokości geograficznej, przemieszcza się nieco szybciej niż
wyrzutnia. Dlatego, w czasie lotu rakiety cel ten „ucieknie” na wschód i upadnie ona
w miejscu położonym na zachód od niego. Ponieważ czas lotu rakiety to zaledwie
kilka minut, przesunięcie celu jest nieznaczne. Na masy powietrza opadające w
okolicach Zwrotnika Raka również działa siła skierowana na południe. Jej wielkość
zależy od różnicy ciśnień między zwrotnikowym wyżem a równikowym niżem. Siła
ta pcha ciepłe i suche powietrze w stronę równika z prędkością np. 10 km na
godzinę. Ponieważ do równikowego pasa ciszy jest 2500 km, na pokonanie tej
odległości potrzeba ponad 100 dni. Każda cząsteczka powietrza opadająca w
końskich szerokościach, dotrze do równikowego pasa ciszy w ciągu tych ponad 100
dni. Ziemia pod nią wykona w tym czasie 100 pełnych obrotów. Oznacza to, że
każda cząsteczka w trakcie swojej „podróży” od zwrotnika do równika okrąży 100krotnie glob ziemski, przy czym za każdym okrążeniem będzie się ona nieznacznie
zbliżać do równika. Kierunek, w którym się będzie przemieszczać jest ze wschodu
na zachód, z nieznacznym odchyleniem na południe.

Zjawisko opisane pod nazwą efektu Coriolisa przejawia się zmianą kierunku
ruchu wszystkich poruszających się na powierzchni Ziemi ciał. Wielkość
spowodowanego odchylenia zależy od szerokości geograficznej, która warunkuje
prędkość liniową punktów na powierzchni globu. Na skutek efektu Coriolisa
powierzchnia Ziemi dzieli się ze względu na dominujące kierunki wiatrów na pięć
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równoleżnikowych stref korespondujących ze strefami oświetleniowymi, których
granice stanowią zwrotniki i koła podbiegunowe.
Najsilniej ogrzewanej strefie międzyzwrotnikowej odpowiada pas zawarty
między „końskimi szerokościami” obu półkul, w którym prawie zawsze wieją
wiatry wschodnie z niewielkimi składowymi południkowymi. Zanim powietrze
zdążające od pasa wyżu „końskich szerokości” do niżu równikowego pasa ciszy
osiągnie swój cel, wielokrotnie okrąży Ziemię, schodząc nieznacznie przy każdym
okrążeniu na coraz niższe szerokości. Wschodnie wiatry tej strefy to pasaty,
nazywane także wiatrami handlowymi (ang. trade winds). Odegrały one wielką rolę
w epoce wielkich odkryć geograficznych i w późniejszym okresie rozwoju handlu
między Europą a nowo odkrytymi obszarami Ameryki bogatymi w kruszce.
Umiarkowanym strefom oświetlenia, których granice wyznaczają zwrotniki
i koła podbiegunowe, odpowiadają pasy zawarte między „końskimi szerokościami”
a frontami polarnymi. Przeważają tu wiatry zachodnie, jednak powietrze zdążające
od zwrotnikowych wyżów ku polarnej strefie niżowej nie krąży spiralnie wokół
globu tak jak pasaty, ale przemieszcza się w postaci wędrujących z zachodu na
wschód zawirowań (cyklonów, czyli niżów barycznych). Wynika to ze znacznie
większej tutaj siły odchylającej poruszające się powietrze. Rośnie ona od równika
(gdzie jest równa zeru) ku biegunom, przy czym wzrost ten jest proporcjonalny do
spadku prędkości liniowej (długości równoleżników) w miarę zbliżania się do
biegunów. Na niskich szerokościach efekt Coriolisa powoduje odchylenie kierunku
ruchu powietrza przesuwającego się ku równikowi o niespełna 90º. Na
szerokościach umiarkowanych wprawia on powietrze w ruch wirowy, jaki można
obserwować w wannie z wodą po otworzeniu odpływu.
Obszary znajdujące się poza frontami polarnymi, w okolicach biegunów,
odpowiadają okołobiegunowym strefom oświetlenia. Wiatry odprowadzające
arktyczne i antarktyczne masy powietrza ku frontom polarnym, mają kierunek
wschodni. Wzdłuż frontów polarnych często dochodzi do mieszania zimnego
powietrza arktycznego (i antarktycznego) z cieplejszym, napływającym z niższych
szerokości, przy czym odbywa się to w obrębie wędrujących wzdłuż frontu niżów
barycznych.
Układ pięciu równoleżnikowych stref o wiatrach na przemian wschodnich i
zachodnich stanowi model idealny, który mógłby w rzeczywistości zaistnieć na
planecie, której powierzchnia jest jednorodna. Cechą powierzchni Ziemi jest jednak
różnorodność. Dlatego przebieg pasów równikowych niżów, zwrotnikowych
wyżów, frontów polarnych, a także kierunki wiatrów w poszczególnych strefach
znacznie odbiegają od przedstawionego schematu. Tym, co najbardziej zaburza
regularny układ wiatrów i ciśnień, są wyspy lądów, nierównomiernie rozrzucone
pośród oceanu, oraz łańcuchy gór stanowiące przeszkody dla przesuwających się
poziomo mas powietrza. Ponadto, wszystkie strefy przesuwają się w cyklu rocznym
w kierunku południkowym o kilkanaście stopni – latem na północ, a zimą na
południe. Zanim skoncentrujemy uwagę na tym, jak żywa przyroda w
poszczególnych strefach reaguje na energię słoneczną dopływającą za
dobroczynnym pośrednictwem atmosfery, oraz na zjawiska planetarnej cyrkulacji,
zatrzymajmy się na związanych z klimatem zagadnieniach, od których, jeśli wierzyć
wielu naukowcom, zależy przetrwanie życia na Ziemi.
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13. Czy Ziemi zagraża „globalne ocieplenie”?
Na klimat danego obszaru składają się zmienne stany pogody, a więc
temperatury powietrza, prędkości i kierunki wiatrów, wielkości opadów, parowania,
zachmurzenia i ciśnienia atmosferycznego. Klimat jest więc czymś bardziej stałym
od często zmieniającej się pogody. Wielu ludzi zapewne uważa, że klimat jest
rzeczywiście stały, pomimo zdarzających się anomalii pogodowych. Nawet, jeżeli
obserwacje całego życia zdają się utwierdzać nas w przekonaniu o stałości klimatu,
wcale nie oznacza to, że jest tak naprawdę. Już w 1686 roku uczony angielski
Robert Hook znalazł w wapieniach w okolicy Portland szczątki zwierząt, podobnych
do tych, jakie spotykamy dzisiaj w krajach tropikalnych. Uznał on, ze podczas
tworzenia się portlandzkich wapieni na Wyspach Brytyjskich panował gorący
klimat. Obecnie tego typu przesłanki o zmienności klimatu są bardzo liczne i
wiadomo już jak zmieniał się klimat w ciągu dziejów geologicznych. Wiemy m.in.
że na terenach obecnej Polski klimat gorący i wilgotny panował w karbonie, kiedy
powstawały wielkie złoża węgla kamiennego. W permie i triasie mieliśmy warunki
pustynne, których efektem są złoża soli oraz piaskowców o uwarstwieniu
charakterystycznym dla wydm piaszczystych. W neogenie ponownie wrócił klimat
ciepły i wilgotny, umożliwiający rozwój bujnej roślinności, której szczątki
zachowały się w złożach węgla brunatnego. Pod koniec tego okresu ochłodziło się
znacznie, a ostatnie dwa miliony lat to epoka lodowa (plejstocen), przerywana
okresami cieplejszymi trwającymi od kilkunastu do około 200 tysięcy lat. Obecnie,
od około 10 tysięcy lat, trwa jeden z takich cieplejszych okresów.
Wahania klimatu mogą być powodowane zmianami aktywności Słońca, od
której zależy ilość emitowanej energii, a także cyklicznymi zmianami położenia
Ziemi w stosunku do Słońca. Między innymi nachylenie płaszczyzny równika
ziemskiego do ekliptyki zmienia się w cyklu trwającym 40 tys. lat w granicach od
22 do 24,4 stopni. Z kolei orbita okołosłoneczna zmienia się od zbliżonej do koła do
bardziej eliptycznej w cyklu 92 tys. lat. Te zmienne parametry astronomiczne
przyczyniają się do zmian napromieniowania powierzchni Ziemi oraz długości pór
roku. Ponadto na klimat wpływają zmiany składu i właściwości atmosfery, oraz
zmiany w pokryciu powierzchni Ziemi (albedo). Wiadomo na przykład, że erupcje
wulkaniczne powodują efekt w postaci ochłodzenia klimatu całej Ziemi. Drobny pył
wulkaniczny przedostaje się do górnych warstw atmosfery, gdzie przechwytuje
znaczną część energii promienistej. Wzrasta wówczas temperatura w stratosferze,
podczas gdy przy powierzchniowe warstwy się ochładzają. M.in. ochłodzenie o
0.4ºC w 1991 i 1992 roku przypisuje się wielkiemu wybuchowi wulkanu Pinatubo
na Filipinach.
Dodatkowym dostarczycielem pyłów i gazów zmieniających właściwości
atmosfery jest działalność gospodarcza. Znaczący wpływ na spadek temperatury
przypisują uczeni siarczanowi amonu, jaki powstaje w reakcji tlenków azotu i
tlenków siarki, emitowanych przez silniki spalinowe i kominy fabryczne. Mimo, że
tak wiele wskazuje na możliwość ochłodzenia klimatu, najwięcej obaw budzi od
wielu lat niebezpieczeństwo globalnego ocieplenia na skutek efektu
cieplarnianego. Polega on na tym, że atmosfera ziemska jest o wiele bardziej
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przenikliwa dla większości światła (promieniowania krótkofalowego), niż dla ciepła
(energia długofalowa). Dzięki temu energia w postaci światła osiąga bez trudu
powierzchnię Ziemi, gdzie jest pochłaniana, czyli zamieniana w ciepło. W tej
postaci nie jest ona już w stanie opuścić Ziemi, gdyż atmosfera jest dla ciepła
nieprzepuszczalna. Atmosfera działa więc identycznie jak szyba szklarniowa.
Przepuszcza ona do środka światło, które wewnątrz zamienia się w ciepło, które nie
jest w stanie sforsować szklanej szyby i wydostać się na zewnątrz. Dlatego
temperatura w szklarni, jak i w dolnej warstwie atmosfery wykazuje tendencję
wzrostową. Efekt cieplarniany może być jeszcze wyraźniejszy, jeśli w atmosferze
zostanie zwiększona zawartość pewnych gazów, a zwłaszcza pary wodnej. To
właśnie ona, tworząc całun chmur zasłaniających znaczne obszary, jest w 98%
odpowiedzialna za efekt cieplarniany. Bardzo często spotykamy się z opiniami, że
odpowiedzialność za globalne ocieplenie ponoszą ludzie, którzy przyczyniają się do
zwiększonej emisji dwutlenku węgla i innych tzw. gazów cieplarnianych. Istotnie, w
ciągu ostatniego półwiecza koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła z
320 do 390 ppm.9 Wielu naukowców skojarzyło ten wzrost ze zwiększającym się
zużyciem paliw w gospodarce, wskazując na tragiczne skutki możliwego ocieplenia
w postaci stopienia lodowców, podniesienia się poziomu oceanu, zalania
nadmorskich nizin, rozszerzenia się pustyń, itp.
Obliczono, że w wyniku spalania paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i
gaz ziemny), do atmosfery dostaje się rocznie około 7-22 mld ton dwutlenku węgla.
Obawa przed negatywnymi skutkami ocieplenia globalnego sprawiła, że państwa
zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych, na odbywającym się w 1992
roku Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, przygotowały konwencję zobowiązującą
kraje członkowskie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Po upływie 5 lat, w
Kioto podpisano międzynarodowe porozumienie dotyczące globalnego ocieplenia,
które weszło w życie w 2005 roku. Protokół z Kioto określa dokładnie wielkości
dopuszczalnych emisji przez poszczególne kraje i przewiduje odpowiednie kary za
przekroczenie wyznaczonych wielkości emisji. Kary te stanowią poważny problem
dla krajów takich jak Polska, w których energetyka opiera się na elektrowniach
cieplnych spalających węgiel. Państwa takie jak Francja i Belgia, które prąd
produkują głównie w elektrowniach atomowych, nie wykorzystują wielkości emisji,
które zostały im wyznaczone i dlatego gotowe są sprzedawać Polsce i innym krajom
swoje prawo do emisji dwutlenku węgla. Wygląda więc to tak, że Polska będzie
mogła nadal korzystać ze swoich elektrowni węglowych, o ile kupi sobie od kogoś
prawo do dodatkowej emisji.
Społeczność międzynarodowa reprezentowana przez ONZ i przedstawicieli
państw obradujących podczas kolejnych Szczytów Ziemi, wprowadziła plan
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, nie mając nawet pewności, czy wzrost
zawartości tego gazu w atmosferze jest przyczyną globalnego ocieplenia, czy może
tylko jego następstwem. Wiadomo bowiem, że ze wzrostem temperatury maleje
9

Ppm to miara stężenia i skrót od angielskiego wyrażenia „parts per million” – oznacza ile molekuł
danego gazu w powietrzu przypada na milion cząsteczek wszystkich gazów zawartych w powietrzu;
używając bardziej tradycyjnych jednostek można powiedzieć, że dwutlenek węgla stanowi ponad
0,03% składu atmosfery.
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rozpuszczalność gazów w wodzie. W okresach ciepłych ogromne ilości dwutlenku
węgla przechodzą więc z oceanu do atmosfery. Ponadto, całkowita emisja
dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw. to zaledwie 3-4% tego, co emituje sama
Ziemia przez wulkany, gorące źródła i gejzery
Dwutlenek węgla jest gazem niezwykle ważnym dla biosfery. Z powietrza
jest on pobierany przez rośliny, w których odbywa się proces fotosyntezy, podczas
którego tlen zawarty w dwutlenku węgla zostaje uwolniony do atmosfery, a węgiel,
jako składnik celulozy, jest wbudowywany w tkankę roślinną. Rośliny mogą więc
rosnąć m.in. dzięki temu, że w atmosferze jest dwutlenek węgla. Czy powinniśmy
martwić się wzrostem jego zawartości w powietrzu? Raczej nie, gdyż jego obecność
wybitnie sprzyja rozwojowi roślinności. W doświadczalnych szklarniach
wybudowanych koło Nowego Jorku uprawia się warzywa przy sztucznie
zwiększonej zawartości dwutlenku węgla. Jest go tam 2%, a więc 60 razy więcej niż
na zewnątrz. Rozmiary uprawianych warzyw i tempo wegetacji są zdumiewające.
Okazuje się, że użycie dwutlenku węgla daje o wiele lepsze efekty niż wiele
kosztownych metod agrotechnicznych. Roślinom chyba nie jest łatwo pobierać
dwutlenek węgla z powietrza, w którym jest go tylko 0,03%. W żadnym okresie
geologicznym atmosfera ziemska nie zawierała go tak mało. Dlatego bardzo
niekorzystne byłoby zmniejszanie się zawartości dwutlenku węgla w atmosferze.
Skoro jednak go przybywa, możemy być dobrej myśli.

Tendencja do ocieplania klimatu na Ziemi trwa, z przerwą w okresie 19401976, od około 130 lat. Wzrost temperatury, jaki w tym czasie nastąpił, ocenia się na
0,5-0,7 stopnia. Najprawdopodobniej wzrost ten to powrót do normy po tzw. małej
epoce lodowej, czyli ochłodzeniu trwającym przez poprzednie 400-500 lat. O tym,
że w Europie było wówczas chłodniej, świadczą m.in. obrazy XVII-wiecznych
malarzy niderlandzkich, na których zobaczyć możemy tak rzadko dzisiaj spotykany
w Holandii śnieg, a także sceny przedstawiające łyżwiarzy na zamarzniętych
kanałach. Interesujące, że na okres ochłodzenia przypada też ekspansja
mieszkańców Europy na inne, cieplejsze lądy. Utrzymane w katastroficznym tonie
wypowiedzi o grożącym nam globalnym ociepleniu nie wydają się więc
uzasadnione. Wielu zwolenników organizacji ekologicznych, w tym także
geografów, nie uwzględnia tego, że Ziemia stanowi olbrzymi system lub
„organizm”, posiadający nie zbadane jeszcze możliwości samoregulacji. Dzięki tym
mechanizmom potrafi ona skutecznie zapobiegać potencjalnym zakłóceniom, które
pojawiają się w wyniku najrozmaitszych katastrof naturalnych, jak i wywołanych
działalnością ludzką.
Razem ze zwykłym światłem widzialnym Słońce emituje promieniowanie o
znacznie krótszych długościach fal. Niektóre zakresy fal ultrafioletowych są
zabójcze dla większości organizmów żywych. Na szczęście atmosfera zawiera
składniki, które zatrzymują większą część promieniowania ultrafioletowego już w
stratosferze. Składnikiem odpowiedzialnym za niedopuszczanie
zabójczych
promieni ultrafioletowych jest tlen, którego dwuatomowe cząsteczki są pod ich
wpływem rozbijane na wolne atomy. Niektóre z nich łączą się następnie z innymi
cząsteczkami tlenu, tworząc z nimi ozon, czyli tlen trójatomowy. W każdej
sekundzie w stratosferze na wysokości od 10 do 40 km nad powierzchnią Ziemi,
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powstają w ten sposób tony ozonu. Nie oznacza to jednak, że jego ilość rośnie. Jest
on bowiem gazem aktywnym chemicznie i łatwo wchodzi w reakcje, np. z chlorem.
Od około 30 lat pomiary wykonywane nad Antarktyką wykazują regularne wiosenne
spadki zawartości ozonu w stratosferze nawet o ponad 50%. Mimo, że trwają one
zazwyczaj kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin, wywołały duży niepokój opinii
publicznej alarmowanej przez działaczy ekologicznych. Środki masowego przekazu
upowszechniły katastroficzną wizję „dziury ozonowej” i jej tragicznych następstw.
Za główną przyczynę spadku zawartości ozonu w stratosferze uznano
pewne chemikalia, wyjątkowo użyteczne w przemyśle i gospodarstwie domowym,
zupełnie nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Są to chlorofluorowęgle (CFC), czyli
freony – obojętne i niepalne, łatwe do przechowywania. Przez ponad 50 lat
powszechnie stosowano je w urządzeniach chłodniczych, jako wypełniacze puszek z
aerozolami, gaśnic pianowych i halonowych, używano do produkcji lekkich,
piankowych opakowań do żywności itd. Twierdzono, że freony po uwolnieniu
przedostawały się do stratosfery, gdzie ulegały rozkładowi pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego. Powstały w wyniku rozpadu chlor miał wchodzić
w reakcję z ozonem, powodując jego rozpad. Od roku 1980 produkcję freonów
ograniczono w myśl umów podpisanych przez większość państw przemysłowych.
Ponieważ freon uznano za substancję szkodliwą i uciążliwą, a w dodatku bardzo
trwałą, trudną do utylizacji, od 1995 roku produkcja freonów została zaniechana.
Nie oznacza to jednak końca zagrożenia; stwierdzono, że równie duże straty w
ozonosferze powodują spaliny samolotów odrzutowych.
Zakaz produkcji freonu wywołał kontrowersje w całym świecie. Nie
wszyscy uczeni podzielają pogląd o niszczeniu ozonu przez chlor pochodzący z
rozkładu freonu i o tym, że freon jest substancją nierozkładalną inaczej, jak tylko
pod wpływem promieniowania UV.
Jak podały media w kilku krajach, w Punta Arenas, chilijskim mieście
wysuniętym najdalej na południe, od kilku lat dzieje się „coś zupełnie nowego pod
słońcem”. Od 1992 przez ponad 20 lat informowano o rekordowych spadkach
poziomu ozonu w stratosferze w regionach antarktycznych. Ponieważ to ozon
uważano za główny czynnik zatrzymujący szkodliwe promieniowanie
ultrafioletowe, ogłoszono że zanik powłoki ozonowej oznacza zwiększone
promieniowanie. Jego skutkiem jest rak skóry, choroby oczu, a ponadto straty w
fitoplanktonie – pierwszym ogniwie morskiego łańcucha pokarmowego. Już w 1992
roku połowa z 1200 sztuk bydła należącego do Radovana Vilicica była ślepa z
powodu zapalenia spojówek. Zwierzęta wpadały na siebie, a kilka padło z głodu, nie
umiejąc znaleźć pożywienia. Podobną historię opowiada Jose Bahamonde. Wiele z
jego 4300 owiec bardzo źle widzi, około 10% cierpi na infekcję oczu, a 200 już
oślepło. Coraz więcej ludzi w Punta Arenas cierpi na choroby skóry, a groźna
odmiana raka skóry – czerniak – występuje pięciokrotnie częściej. Ludzie noszą
kapelusze, okulary przeciwsłoneczne, stosują kremy z filtrem. Kto nie musi, nie
wychodzi w słoneczne dni z domu. Jeden z farmerów próbuje zaprojektować
okulary również dla owiec. Przecież nie da się rozciągnąć dachu nad całym
regionem.
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Już w 1986 roku podczas badania kolonii termitów w Australii, dwaj uczeni,
Khalil i Rasmussen, natknęli się na nieoczekiwaną trudność. Wierząc, że freon nie
ulega destrukcji poza stratosferą, użyli tego materiału do stabilizacji urządzeń
instalowanych na kopcu termitów. Ku ich zdumieniu aparatura okazała się
niestabilna, gdyż elementy freonowe ulegały w glebie zniszczeniu. Badania bakterii
glebowych potwierdziły szybki rozkład freonu i innych CFC. W wątpliwość podano
także inne właściwości freonu. Okazało się, że cząsteczki gazowych CFC są, w
zależności od rodzaju, od 4 do 8 razy cięższe od powietrza. Dlatego tuż po
uwolnieniu opadają i wnikają w glebę, gdzie są rozkładane przez bakterie w ciągu
kilku dni.
Światowa roczna produkcja CFC nigdy nie przekroczyła 1,1, mln ton (w
tym 750 tys. ton chloru), podczas gdy w procesie parowania wody morskiej do
atmosfery ulatnia się rocznie 600 mln ton chloru. Ponadto, jeden tylko wulkan
Erebus w Antarktyce emituje rocznie 50 razy więcej chloru, niż wynosi jego roczna
produkcja na świecie. Meteorologowie belgijscy, D. de Muer i H. de Becker
zakwestionowali samo istnienie „dziury ozonowej”, twierdząc, że zawartość
dwutlenku siarki w atmosferze zniekształca wyniki pomiarów stężenia ozonu. A
choroby oczu u argentyńskich owiec i krów okazały się skutkiem zakażenia
wirusowego.
Santiago Bondel, geograf z należącej do Uniwersytetu Patagońskiego stacji
badawczej w miejscowości Las Golondrinas na południu Argentyny, o negatywnych
skutkach „dziury ozonowej” opisywanej w wielu ekologicznych publikacjach
wypowiada się raczej bez entuzjazmu. Wiadomo, że Patagonia liczy na inwestycje i
rozwój turystyki. „Nikt nie przyjedzie do kraju, gdzie samo wyjście z budynku jest
niebezpieczne dla zdrowia..... Gdyby mieszkańcy Patagonii wierzyli w prawdziwość
ekologicznych przestróg, pewnie dawno poumieraliby ze strachu” – optymistycznie
kończy swoją wypowiedź Santiago. Zapewne w podobny sposób myśli wielu jego
rodaków, bo Patagonia jest regionem Argentyny, który najszybciej zwiększa swoje
zaludnienie.

14. Kolebka ziemskiego życia
Na wiele milionów lat przed pojawieniem się żywych istot na lądach i w
powietrzu, siedliskiem wielu gatunków organizmów była woda morska. Oceany są
kolebką ziemskiego życia. Ponieważ zajmują one aż 71% powierzchni globu, są też
najbardziej rozległym środowiskiem życia. Rozciąga się ono od powierzchni aż po
największe głębiny zamieszkane przez organizmy przystosowane do panujących tam
ogromnych ciśnień i ciemności, żywiące się opadającymi z góry szczątkami
organicznymi. Niektórzy przedstawiciele fauny głębinowej, czyli bentosu, m.in.
ryby i skorupiaki, nie posiadają oczu, ale za to mają bardzo dobrze rozwinięte inne
organy. Niektóre zwierzęta dysponują nawet narządami świetlnymi. Światełka
umieszczone na bokach ciała ryby z rodzaju Chauliodus wabią ofiary, które zbliżają
się do straszliwej paszczy, będącej największą częścią jej ciała. Zdolność do
zamiany energii chemicznej w świetlną pozwala m.in. kałamarnicom nadawać
sygnały w środowisku pozbawionym światła. Wiele organizmów posiada postać
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dziwacznych potworów, m.in. strzykwy, meduzy, ukwiały, pająki morskie,
wężowidła oraz liczne prymitywne skorupiaki, do których zaliczamy krewetki,
homary i kraby. W przerażenie wprowadzają węże morskie, które unieruchamiają
ofiary, wstrzykując im szybko działający jad. Najwyżej zorganizowanymi morskimi
mięczakami są ośmiornice, posiadające macki z przyssawkami do przytrzymywania
ofiary.
Ogromna większość morskich zwierząt i roślin bytuje w pobliżu
powierzchni wody, do głębokości 80-100 m, gdzie woda jest oświetlona i bogata w
rozpuszczony tlen i dwutlenek węgla – gazy niezbędne do oddychania i fotosyntezy
pochodzące z atmosfery. Ta górna warstwa oceanu zawiera przede wszystkim
ogromne ilości planktonu roślinnego, czyli unoszonych swobodnie przez wodę
mikroskopijnych organizmów: glonów, sinic, okrzemek i bruzdnic. Wszystkie one
czerpią energię życiową z fotosyntezy i stanowią największy na Ziemi ekosystem, w
którym energia słoneczna, woda i dwutlenek węgla czerpane z otoczenia są
przekształcane w węglowodany i tlen. Plankton roślinny stanowi pokarm dla
planktonu zwierzęcego, czyli mikroskopijnych zwierząt, oraz ryb. Największe z
ziemskich zwierząt, płetwale błękitne, również żywią się planktonem, który filtrują
przez specjalne rogowe płytki (fiszbiny), znajdujące się w podniebieniu paszczy.
Ryby dzielą się na dwie wielkie grupy: chrzęstno- i kostnoszkieletowe. Do pierwszej
należą rekiny i płaszczki, które muszą nieustannie pływać, wiosłując płetwami, gdyż
nie posiadają pęcherza pławnego. Większość ryb kostnoszkieletowych posiada taki
pęcherz, dzięki czemu nie toną pozostając w bezruchu. Podobnie jak wśród zwierząt
lądowych, rozróżnia się ryby mięsożerne (drapieżne) i roślinożerne. Drapieżne
rekiny, tuńczyki i barakudy żerują wśród nieprzebranych ławic sardeli, sardynek,
dorszy i śledzi, których najważniejszą bronią zapewniającą przetrwanie jest szybkie
rozmnażanie się.
Dno płytkich mórz przybrzeżnych porasta bujna roślinność wodna:
morszczyny, brunatnice, zielenice i krasnorosty. W morzach ciepłych (o
temperaturze nie niższej niż 20ºC przez cały rok) występują też koralowce budujące
szkielety wapienne, tworząc groźne dla żeglarzy rafy. Rafy koralowe powstają z
zespolonych zewnętrznych szkielecików wapiennych polipów jamochłonów
tworzących kolonie oraz z wapiennych glonów. Żyją one przytwierdzone do dna
morskiego, a po obumarciu na ich szkieletach rozwijają się nowe osobniki. W ten
sposób wzdłuż wybrzeży powstają wapienne bariery rafowe. Na Oceanie
Spokojnym liczne są atole – osobliwe pierścienie wapiennych wysepek okalające
położoną wewnątrz lagunę. Powstanie atoli tłumaczy się powolnym obniżaniem dna
morskiego, czemu towarzyszy narastanie ku górze pogrążanej stopniowo bariery
koralowej, utworzonej wokół wyspy. Między jej brzegami a rafą pozostaje zwykle
przestrzeń wodna pozbawiona korali, co tłumaczy się bujniejszym rozrastaniem
koralowców od strony otwartego morza, gdzie woda jest bardziej napowietrzona
dzięki silniejszemu falowaniu.
Krajobraz raf koralowych cechuje się niesłychanym bogactwem barw i
kształtów zwierząt oraz roślin, a zwłaszcza współzawodniczących w jaskrawości
ławic różnokolorowych ryb. Wyjątkową bujność i rozmaitość życia rafy koralowe
zawdzięczają „dywanowi glonów” oraz symbiozie roślin i zwierząt tworzących
współpracujące ze sobą zespoły. Nocą polipy rozchylają swe ramiona, wychwytując
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plankton. W dzień glony syntetyzują pokarm dla konsumentów zwierzęcych (ryb i
skorupiaków), zaopatrując je także w witaminy. Największym na świecie
skupiskiem raf jest Wielka Rafa Koralowa, która ciągnie się wzdłuż północnowschodnich wybrzeży Australii na długości 2000 km. Jej istnienie jest obecnie
zagrożone przez rozgwiazdę o nazwie korona cierniowa, która masowo niszczy
polipy. Z trudnych do ustalenia przyczyn przeżywa ona populacyjną eksplozję.
Jedna rozgwiazda potrafi w ciągu roku zniszczyć 5 m² rafy.
Pomimo swojej atrakcyjności wyspy koralowe są światem niebezpiecznym
dla żeglugi. Otaczające je rafy znajdujące się płytko pod wodą są niewidoczne z
powierzchni, a w dodatku, dzięki szybkiemu rozrastaniu się koralowców, ciągle
zmienia się ich zasięg. Rozbiciem dwóch statków i śmiercią załóg zakończył się rejs
Jana Franciszka la Perouse w 1788 roku w pobliżu bardzo malowniczej wysepki
Vanikoro (melanezyjski Archipelag Santa Cruz).

Obfitość i różnorodność form życia nie jest jednakowa we wszystkich
miejscach podwodnego świata. Rafy koralowe stanowią oazy bujnego życia na
oceanie, który w strefie międzyzwrotnikowej jest stosunkowo ubogi w organizmy
żywe. Ciepłe wody są bowiem ubogie w tlen i dwutlenek węgla, które o wiele
łatwiej rozpuszczają się w wodach o niskiej temperaturze. Nic więc dziwnego, że
ogromne obszary oceanu w strefie międzyzwrotnikowej nazywane są „pustyniami”,
zaś najwięcej ryb poławia się na wyższych szerokościach geograficznych. Tam,
dzięki niskiej temperaturze, znajdują się oceaniczne „pastwiska”.
Ale do rozwoju planktonu potrzebne są nie tylko tlen i dwutlenek węgla
oraz światło. Równie ważne, podobnie jak dla wszystkich roślin są sole mineralne, a
tych w przypowierzchniowych wodach jest szczególnie mało. Wszelkie szczątki
organiczne opadają bowiem na dno, tam ulegają rozkładowi, wzbogacając
głębinowe wody w cenne sole biogeniczne. Te niezbędne dla rozwoju planktonu
substancje mają niewielką szansę wydostania się do powierzchni oceanu. W obiegu
materii w oceanie tworzy się przerwa gdyż nie istnieje wymiana materii między
wodami dennymi i powierzchniowymi. Dlatego cenne dla planktonu substancje
powstające w wyniku rozkładu szczątków organicznych, pozostają niedostępne w
wodach przydennych.
Na głębokości 100-200 m znajduje się termoklina, czyli warstwa
oddzielająca górne wody ciepłe (lekkie), ruchliwe, naświetlone i napowietrzone, od
dolnych wód, które są zimne (ciężkie), nieruchome, pozbawione światła i powietrza.
Termoklina stanowi barierę uniemożliwiającą wynoszenie soli biogenicznych z dna
oceanu do powierzchniowej warstwy, gdzie mogłyby one służyć rozwojowi
planktonu. Dlatego ogromna większość oceanu to „pustynie”. Bogate „pastwiska”
znajdują się tylko na płytkich morzach szelfowych, gdzie termokliny nie ma i
mieszanie wody zachodzi na całej głębokości. Uprzywilejowaną pozycję zajmują
także morza przybrzeżne, do których wielkie rzeki dostarczają sole mineralne
spłukiwane z lądów.
Istnieją jednak miejsca na oceanie, gdzie bariera termokliny jest
pokonywana i denne wody z solami biogenicznymi wydostają się do powierzchni.
Dzieje się tak wzdłuż zachodnich brzegów kontynentów w strefie
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międzyzwrotnikowej. Stale wiejące pasaty odpychają wody powierzchniowe od
wybrzeża w stronę otwartego oceanu, a ich miejsce zajmują wody głębinowe
podpływające po stoku kontynentalnym (ang. upwelling). Pionowe mieszanie się
wód oceanicznych umożliwiają też prądy morskie, tworzące system krążenia wód
obejmujący wszystkie oceany. Główną przyczyną prądów morskich są stałe wiatry
uruchamiające te wielkie „rzeki” płynące w poprzek oceanów. Na szerokościach
międzyzwrotnikowych i okołobiegunowych mają one kierunek ze wschodu na
zachód, natomiast w strefie umiarkowanej – odwrotnie. Tam, gdzie prąd morski
napotyka na swojej drodze ląd, jest zmuszony opływać wybrzeża, korygując swój
kierunek. Obecność lądów wymusza w ten sposób ruch wody morskiej w kierunku
południkowym, co jest równoznaczne z powstawaniem prądów morskich zimnych
(płynących z wyższych szerokości do niższych) i ciepłych (z szerokości niższych do
wyższych).
Od prądu otaczającego glob ziemski na półkuli południowej, zwanego
Dryfem Wiatrów Zachodnich, oddziela się Prąd Benguelski, płynący na północ
wzdłuż zachodniego brzegu Afryki. Ponieważ niesie on wody z okolic Antarktydy
ku obszarom cieplejszym, jest on prądem zimnym. Po wejściu w strefę pasatów
wody tego prądu są odpychane od afrykańskiego brzegu w stronę otwartego
Atlantyku, na zachód. Znacznie ogrzane docierają one po kilku miesiącach do
wybrzeży Brazylii. Tutaj część wód skręca na południe, omywając jako ciepły Prąd
Brazylijski, wschodnie brzegi Ameryki Południowej. Druga połowa odbija na
północ ku akwenom Morza Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej. Stamtąd, przez
Cieśninę Florydzką wypływa na Ocean Atlantycki wielki strumień ciepłej wody
znany jako Prąd Zatokowy. Początkowo jest on „dociskany” wschodnimi wiatrami
do amerykańskich brzegów, ale po osiągnięciu strefy wiatrów zachodnich kieruje się
na wschód, niosąc do Europy tchnienie ciepłego oceanu.
15. Życie naturalnej cieplarni
Organizmy roślinne i zwierzęce wykazują ogromną „pomysłowość”, jeśli
chodzi o sposoby przystosowania się do różnorodnych warunków panujących w
poszczególnych strefach klimatycznych. Tym, co najbardziej różnicuje możliwości
podtrzymywania procesów życiowych, jest zmienność w ilości energii słonecznej
oraz w nawilgoceniu powietrza i gleb. Dzięki ogromnym zdolnościom
przystosowawczym i odporności organizmów, biosfera obejmuje niemal całą
powierzchnię Ziemi. Jedynie warunki polarne i wysokogórskie stwarzają trudności
nie do pokonania dla prawie wszystkich organizmów. Poza tymi dwoma wyjątkami
życie przenika wszystkie pozostałe środowiska. W przekroju od biegunów do
równika mijamy kolejne strefy, w których zjawiska życia są na przemian obfitsze i
uboższe. Po wielkiej euforii równikowej, gdzie kipiące życie osiąga najbardziej
zdumiewające w swej różnorodności formy, następuje silne osłabienie zwrotnikowe.
Mija ono na szerokościach podzwrotnikowych i umiarkowanych, gdzie życie jest
względnie bogate, z coraz wyraźniejszą ku biegunom sezonowością. W miarę
przesuwania się do biegunów traci ono swój rozmach i różnorodność. Promienie
Słońca ledwie muskają powierzchnię w strefach okołobiegunowych, czyniąc te
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obszary najzimniejszymi miejscami na Ziemi i najbardziej nieprzyjaznymi dla
wszelkich form życia. Z powodu braku słodkiej wody w stanie ciekłym oraz
wykształconych gleb mogą tam wegetować tylko nieliczne, najbardziej zahartowane
gatunki roślin, a zwierzęta okolic podbiegunowych zdobywają pożywienie w morzu.
Wielkość fitomasy i jej rocznych przyrostów w ekosystemach
(w tonach na 1 ha)
Formacja roślinna
Wilgotny las tropikalny
Las namorzynowy
Sawanna tropikalna
Pustynia tropikalna
Liściasty las subtropikalny
Las liściasty subborealny
Step

Fitomasa
650-700
130
30-40
1,5
450
400
20-35

Roczny przyrost fitomasy
30-35
10
11-12
1
20
13
9-15

Najbardziej wymowną miarą intensywności zjawisk życia organicznego,
przyjętą w pracach naukowych jest obliczona dla poszczególnych formacji
roślinnych wielkość suchej masy roślinnej (fitomasy) w tonach na 1 hektar, oraz jej
roczny przyrost. Obydwie wielkości wyznacza się przez obliczenie masy wszelkich
roślin wraz z częściami podziemnymi, znajdujących się na powierzchni 1 ha, po ich
całkowitym wysuszeniu.
„Zielonym piekłem” przyjęto nazywać najbardziej uprzywilejowaną pod
względem ilości docierającej energii słonecznej, strefę ciągnącą się wzdłuż równika.
Masy powietrza przenoszonego przez pasaty wznoszą się tam, oddając swoją wilgoć
w postaci obfitych deszczów zenitalnych. Wysokie temperatury i wilgotność
powodują, że są to obszary o najbardziej dogodnych dla rozwoju życia warunkach,
jakie gdzie indziej można uzyskać jedynie w cieplarni. Promienie słoneczne w
południe nie padają tam pod katem mniejszym niż 60º, co zapewnia przez cały rok
wysoką temperaturę, oraz regularne i obfite opady (ponad 1500 mm rocznie).
Bardzo duża wilgotność oraz zachmurzenie sprawiają, że wypromieniowanie ciepła
w ciągu nocy jest nieznaczne, stąd też nocne spadki temperatur są minimalne. Duże
ilości ciepła pochłania parowanie gleb i roślin, co sprawia, że słupek rtęci rzadko
przekracza 30ºC. Dlatego też można tam spotkać takie gatunki roślin i zwierząt,
które nie mogłyby przetrwać z żadnej innej strefie. Tylko tutaj roślinom nie
zagrażają deficyty wody trwające dłużej niż kilka tygodni, ani znaczniejsze
sezonowe lub dobowe zmiany temperatury.
Takiego bogactwa świata roślin wyrażonego liczbą gatunków (idącą w
dziesiątki tysięcy) oraz takiej bujności, której wyrazem jest wielkość przyrostu
fitomasy, nie spotykamy nigdzie poza strefą równikową. Ten najbogatszy
ekosystem zawsze zdumiewał ludzi, przyciągał swym bogactwem, a często bywał
także niebezpieczny. Lasy równikowe pochłonęły wiele wypraw badawczych,
których uczestnikom zauroczonym dziką przyrodą zabrakło umiejętności
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rozpoznawania niebezpieczeństw, które kryje ten fascynujący ekosystem10. O jego
urokach i niebezpieczeństwach wiedział klasyk polskiej geografii, Wacław
Nałkowski, zachęcając do poznawania „[...] świecących wszystkimi barwami lasów
dziewiczych Ameryki, wśród których dopływy królowej rzek, Amazonki, płyną w
liściastych tunelach. Lub tych pierwoborów Afryki ekwatorialnej, dziedziny
podstępnych Pigmejów, do której dna promienie Słońca nigdy nie dochodzą, gdzie
panuje wieczny mrok i cisza, przerywana tylko świstem zatrutej strzały.”
(Nałkowski, 1901).

Bezkresne i odludne lasy znajdujące się w tych dalekich okolicach, pełne
najrozmaitszych drzew w stanie pierwotnym, przedstawiają widok, o jakim nie
zamarzyła nawet najbujniejsza wyobraźnia mieszkańca Europy. Przecież już nasze
rodzime bory, ciemne i głębokie, błąkającego się samotnie wędrowca przytłaczają
swą mroczną ciszą, niewzruszonym spokojem i tajemniczością. Uczucie takie nie
jest obce tym, którzy odważyli się kiedyś zapuścić samotnie w lasy karpackie albo
ostępy Puszczy Białowieskiej.
O ileż silniejsze uczucia zdumienia, podziwu i zwykłego strachu budziły się
w sercach tych, którzy pierwszy raz wstępowali do lasów równikowych. Ciągły upał
działa przygnębiająco, ale byłby jeszcze do zniesienia, gdyby nie stale wisząca w
powietrzu wilgoć. W tych dzikich ostępach przyroda przedstawia tak wielką
rozmaitość roślinnego życia, że wszystko, co z największym staraniem pielęgnuje
człowiek, musi się wydać tylko słabym naśladownictwem. Przesycone wilgocią
powietrze połączone z prażącym równikowym słońcem podsyca wegetację przez
cały rok, i dlatego rozróżnienie pór roku nie jest możliwe. Nowa zielona szata
bezzwłocznie zastępuje liście, które tu i ówdzie opadają, a luki po zwalonych
drzewach natychmiast zajmują młodsze, rosnące dotąd obok, które jakby czekały na
śmierć olbrzyma pozbawiającego je światła.
Korony drzew i gęste listowie ułożone poziomymi piętrami, tworzą nad
ziemią zwarte sklepienie, którego nie przebija ani światło słoneczne, ani nawet
najsilniejszy deszcz zenitalny. Drzewa opasane są splątaną siecią lian, o których
bardzo słabe wyobrażenia mogą dać znane u nas bluszcze i powoje. Okręcają się one
wokół pni drzew, rozgałęziają się na nich, podwajając ich liściaste okrycie, a
doszedłszy do wierzchołków, wieńczą je swoją gęstą plecionką. Ale i tam nie
kończą się te dziwacznie skręcone, grube pędy. Osiągnąwszy wierzchołki drzew,
przechodzą na sąsiednie, lub, nie znalazłszy podpory, zwieszają się w dół, aby
dopełznąć i uczepić się następnego pnia. Między drzewami powstają w ten sposób
splatane girlandy, kapryśne wieńce i długie festony.
Śmigłe pnie strzelające na wysokość 50 m są zbyt słabe, by dźwigać ku
górze szerokie korony. Dlatego korzenie nie wyrastają, jak u naszych drzew, pod
ziemią, ale zaczynają się kilka metrów nad jej powierzchnią. Wyglądają jak
wsporniki, podobne do ustawionych sztorcem desek, albo do gotyckich przypór,
odbiegając od pnia w różnych kierunkach na odległość nawet 10 metrów. Wijące się
pnącza, które nadają lasom deszczowym szczególną malowniczość, są wyrazem
trwającego wyścigu do światła słonecznego, którego w dolnych piętrach lasu jest
10

W latach 70-tych ubiegłego wieku los taki spotkał w lasach Gujany wyprawę francuskiego badacza
Raymonda Maufrais, po której wszelki ślad zaginął; później odnaleziono jedynie jego notatnik.
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niewiele. Pomysłowość przyrody jest w tej dziedzinie ogromna. Oprócz lian, dla
lasów równikowych charakterystyczne są liczne epifity. Są to rośliny, które
wyrastają nie z gleby, ale na rozgałęzieniach drzew. Nie są one pasożytami i nie
ciągną soków ze swojego gospodarza, lecz jedynie korzystają z niego, by osiedlić
się bliżej światła. Czyni w ten sposób wiele gatunków orchidei (storczyki), których
barwne kwiaty są porozwieszane na różnych wysokościach niczym ozdoby na
bożonarodzeniowej choince. Zdarzają się też liczne formy pośrednie między
lianami, epifitami i drzewami.
Rośliny z gatunku Ficus kiełkują z nasion w koronach drzew,
rozpoczynając swój rozwój jako epifity. Z czasem jednak wytwarzają długie pędy
sięgające ziemi, które przekształcają się w korzenie. Ich rozwój ulega
przyspieszeniu dzięki uzyskaniu nowych możliwości odżywiania. Korzenie oplatają
pień drzewa-gospodarza coraz grubszymi skrętami, doprowadzając do jego śmierci.
Zwieszające się korzenie z czasem kształtują pień składający się z deskowatych
płatów. Nieco podobne korzenie posiadają zarośla namorzynowe (mangrowe),
porastające brzegi morskie w strefie lasów tropikalnych. Składają się one z
krzewów o wysokości 7-8 m, wspierających się na szczudłowatych korzeniach
tkwiących w morskim mule. Podczas przypływu nad wodą wznoszą się tylko ich
ulistnione korony.

Bogactwo życia roślinnego w lasach tropikalnych zdaje się wskazywać na
żyzność tamtejszych gleb. Są to czerwono-żółte gleby utworzone na laterytach
(wodorotlenki żelaza i glinu) – będących produktem chemicznego wietrzenia skał
magmowych. Tymczasem pod względem zawartości próchnicy i soli mineralnych
nie wytrzymują one porównania z naszymi glebami nawet VI klasy bonitacyjnej.
To, że jednak lasy tam rosną, przejawiając przy tym niezwykłą żywotność, należy
przypisać stałemu zasilaniu gleby rozkładającymi się natychmiast substancjami
organicznymi. Szybki obieg materii, jaki odbywa się dzięki wysokiej temperaturze
i wilgotności, warunkuje istnienie najbogatszego lądowego ekosystemu Ziemi.
Wystarczy jednak przerwać obieg materii między koronami drzew a glebą, by
spowodować całkowitą degradację lasu. Po wypaleniu i wycięciu pierwotnych lasów
na wyspie Trinidad, ich ponowne wprowadzenie okazało się nie możliwe.
Zniszczenie pokrywy roślinnej odsłoniło ubogą glebę, co doprowadziło do jej erozji.
Na wyspę spadają niemal codziennie gwałtowne ulewy, które w największym
stopniu przyczyniły się do spłukania powierzchniowej warstwy gleby, pozbawionej
uprzednio ochronnej pokrywy roślinnej.
W dziewiczym lesie tropikalnym, oplątanym lianami i usianymi epifitami,
których liście wraz z festonami wiszących porostów i mchów oraz ulistnieniem
drzew tworzą zbitą powłokę, do ziemi dochodzi tylko słaba, zielonkawa poświata.
Dlatego życie w dolnych piętrach tego lasu jest dość ubogie. Jedynie w nielicznych
miejscach, gdzie drzewa są rzadsze, pojawiają się zarośla szybko rosnących
bambusów (6-8 m w ciągu miesiąca), oraz zioła o owłosionych liściach, jak np.
begonie przystosowane do półmroku i ciepłej, przesyconej wilgocią atmosfery.
Panujący półmrok, woda spływająca wciąż po pniach i lianach, przesycająca grząski
grunt pokryty rozkładającymi się szczątkami roślin, którymi zajmują się jedynie
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grzyby i bakterie, odurzający zapach kwiatów i gnijących liści, czynią atmosferę
lasu tropikalnego niepowtarzalną, pełną grozy i niesamowitości.
Z góry las tropikalny wygląda wszędzie podobnie – jak nasączona wodą
zielona gąbka, przecięta jedynie wstęgami rzek o różnym zabarwieniu. Jednak
między lasem afrykańskim (mitamba), amerykańskim (selva), a dżunglą
południowej Azji i Oceanii istnieją duże różnice. Wynikają one z odmienności
warunków klimatycznych oraz innego składu gatunkowego roślin i zwierząt.
Największe obszary zajmują wilgotne lasy tropikalne w Ameryce, głównie
w dorzeczu Amazonki. Amazońska selwa nie ma też sobie równych pod względem
bogactwa florystycznego. Na jednym hektarze lasu rosną drzewa należące do 280
gatunków, a liczba wszystkich gatunków roślin Amazonii przekracza 50 tysięcy, z
czego mniej niż 10% zostało dotychczas skatalogowanych i nazwanych. Jednym z
najbardziej znanych drzew Amazonii jest kauczukowiec (Hevea brasiliensis),
którego sok w postaci białego lateksu spływającego z nacięć wykonanych na korze,
był sto lat temu filarem brazylijskiej gospodarki i głównym artykułem
eksportowym.
Indianie z rodziny Tupi-Guarani nazywali to drzewo cau-chu, od czego
powstało słowo kauczuk. W drugiej połowie XIX wieku Amazonia była jedynym
dostawcą kauczuku dla światowego przemysłu. Do Manaus, stolicy Amazonii,
sprowadzano luksusowe towary, zapraszano najsłynniejszych artystów, budowano
pałace, które do dzisiaj świadczą o dawnej świetności. Za ten rozwój najwyższą
cenę zapłacili pierwotni mieszkańcy Amazonii – Indianie. Zostali oni na znacznych
obszarach wytępieni przez zbieraczy kauczuku (seringueiros), oraz żądnych
bogactwa poszukiwaczy złota i drogich kamieni (garimpeiros).
Chociaż dzisiaj kauczuk produkuje się głównie na plantacjach Azji PołudniowoWschodniej, po rzekach Amazonii nadal krążą pirogi wydłubane z lekkich pni
cedreli, którymi seringueiros docierają do kauczukowców rosnących w odległych,
znanych im miejscach. Z wiadrami przemierzają codziennie wydeptane przez siebie
ścieżki prowadzące od rzek do ponacinanych drzew, by opróżnić naczynia, do
których sączy się biały lateks. Inni, wśród nadrzecznych zarośli poszukują palmy
ceiba (sumauma), z której orzechów otrzymuje się olej oraz kapok – lekkie włókno
służące do produkcji poduszek, kamizelek i kół ratunkowych.
Przedmiotem poszukiwań są też potężne drzewa imbauba, z których soku produkuje
się balsam elemi, używany w lecznictwie i przemyśle kosmetycznym. Jasne i lekkie
drewno cedreli służy do wyrobu luksusowych jachtów, natomiast niepozorna palma
ita z gatunku Mauritia jest rośliną o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Z
włókien jej wielkich liści robi się sznury, kosze i kapelusze. Zarówno owoce, jak i
rdzeń pnia służą do jedzenia, a kłody z rozłupanych pni są materiałem budowlanym
i opałowym. Liście spotyka się często jako pokrycie dachów wiejskich chat. Na
obrzeżach selwy rosną ponadto słynne, wyniosłe orzesznice (sapucaia), które
Aleksander von Humboldt (1769-1859) nazwał „najwspanialszym tworem
przyrody”. Ich jadalne nasiona znane są pod nazwą orzechów pará. Z kolei
humboldtowskie „drzewo życia” – palma carnauba czyli woskowiec, również rodzi
owoce o ogromnej wartości odżywczej. Od kilkudziesięciu lat wosk otrzymywany z
jej liści jest niezbędnym składnikiem stosowanym w recepturach firmy Palmolive.

Dla wielu z tych, którzy odważyli się zapuścić w lasy Amazonii, okazały się
one grobem. Podmokłe, pocięte starorzeczami, po których pływają gigantyczne
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liście i kwiaty Victoria regia, pełne gadów, jadowitych owadów i krwiożerczych
piranii lasy Amazonii, nie zawsze są dla człowieka przyjazne. „Zielone piekło”
wciąż pochłania nowe ofiary, jakby mszcząc się na białym człowieku za krzywdy,
które wyrządził amazońskiej ziemi i jego czerwonoskórym dzieciom. Panujący w
selwie półmrok, głęboki spokój i bezruch są przerażające dla ludzi
przyzwyczajonych do miejskiej wrzawy. Czasem tylko krzyk papugi przerywa
głuchą ciszę. Kończy się ona zwykle pod wieczór, kiedy zwierzęta opuszczają swoje
kryjówki. Wołania, wycia i krzyki rozlegają się przez większą część nocy. Wysoko
w koronach drzew budzą się hałaśliwe małpy, huśtając się na lianach i poszukując
owoców. Są to małpy szerokonose, głównie wyjce i kapucynki. Szczyty drzew
zamieszkują ptaki o jaskrawym upierzeniu, takie jak tukany i papugi ara. Do
osobliwości należy zwisający z gałęzi leniwiec. Niżej, zwłaszcza nad rzekami, z
gałęzi drzew w potężnych splotach zwisają wielkie węże boa i anakondy.
Nadrzewne żaby budują swoje gniazda na liściach, a wykluwające się kijanki
spadają wprost do znajdujących się na dole kałuż. Do zwierząt naziemnych należą
m.in. endemiczne ssaki kopytne pekari (pokrewne dzikom), tapiry, oraz największy
gryzoń świata – kapibara. W wodach liczne są aligatory i kajmany, a na lądzie
największym drapieżcą jest jaguar. Niemal wszystkie zwierzęta kapitulują przed
budzącymi przerażenie, długimi kohortami wielkich amazońskich mrówek.
Powstrzymać je może tylko jedyny ich naturalny wróg – mrówkojad tamandua.
W lasach tropikalnych Starego Świata - w Afryce i południowej Azji –
przeważają inne gatunki roślin i zwierząt. Jest to rezultat trwającej kilkadziesiąt
milionów lat izolacji kontynentów. Afrykański las równikowy, zwany mitamba, nie
jest aż tak bujny i monumentalny jak amazoński. Mniej jest w nim palm, ale za to są
wśród nich dwie bardzo użyteczne. Jest to palma oliwna (Elaeis guineensis) i palma
winna (Raphia vinifera), czyli rafia. Z soku uzyskiwanego z jej pnia wyrabia się
wino palmowe, a młode liście szczytowego pąka wykorzystuje się jako jarzynę. Do
najwyższych drzew należą mahoniowce (Khaja ivorensis), dające ciemne, ciężkie
drewno, a także drzewa macore i guarea, cechujące się rzadko spotykanym lekkim
drewnem. Azjatyckim odpowiednikiem mahoniu jest drzewo tekowe (Tectona
grandis), dostarczające surowca do wyrobu łodzi oraz drogich mebli. Kamforowiec
(Cinnamonum camphora) dostarcza olejków eterycznych stosowanych w
medycynie.
Dżungla południowej Azji to w większości las wtórny, tzn. powstały na
miejscu zniszczonego lasu pierwotnego. Jest to zbiorowisko znacznie niższe i
uboższe gatunkowo, ale nie mniej bujne. Szczególnie zwracają w nich uwagę gęste
zarośla bambusowe. Nieco inny charakter mają lasy wysp Indonezji oraz Oceanii.
Setki paproci drzewiastych, bambusy, olbrzymie pnącza, np. 200 metrowej długości
rotang, to typowe rośliny tej ojczyzny bananów, kamforowca, drzewa
goździkowego, mango, oraz palmy kokosowej i sagowej. Palmy mają szczególne
znaczenie dla mieszkańców wysp. Palma kokosowa (Cocos nucifera), której smukła
sylwetka stanowi charakterystyczny element krajobrazu wybrzeży tropikalnych,
dostarcza orzechów, których suszony miąższ (kopra) stanowi przedmiot handlu
międzynarodowego. Natomiast palma sagowa (Metroxylon sagu) ma w swoim pniu
jadalny rdzeń (sago). Jedna kilkuletnia palma sagowa może dostarczyć pożywienia,
które wystarcza na dwa tygodnie dla 10-osobowej rodziny. Ponieważ drewno
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większości gatunków tropikalnych w stanie świeżym jest cięższe od wody, nie może
być spławiane rzekami. Drzew nie wycina się więc od razu, lecz podcina się korę
nad ziemią, aby wyschły. Dopiero po wyschnięciu ściąga się je (w Azji przy użyciu
oswojonych słoni) ku rzekom, a następnie spławia.
Świat zwierząt lasów tropikalnych Starego Świata jest również odmienny od
amazońskiego. Przede wszystkim więcej jest tu gatunków naziemnych, których
największymi przedstawicielami są słonie (afrykański i indyjski), bawoły (kafryjski
i malajski) oraz nosorożce. Wśród małp, reprezentowanych wyłącznie przez gatunki
wąskonose, spotykamy azjatyckie orangutany i gibbony, prowadzące nadrzewny
tryb życia, ale także schodzące z drzew afrykańskie szympansy i żyjące głównie na
ziemi goryle. W rzekach afrykańskich zamieszkują hipopotamy i krokodyle. W
dżunglach Azji królował niegdyś rzadki obecnie tygrys bengalski.

16. W naturalnym parku
Kiedy oddalamy się od równika – czy to na północ, czy na południe –
warunki klimatyczne ulegają stopniowym zmianom. Wiążą się one z pozycją Słońca
na nieboskłonie. Najpierw bardzo słabo, potem coraz wyraźniej zaznaczają się pory
roku: deszczowa i sucha. Ogólna ilość opadów, które koncentrują się w porze
deszczowej, zmniejsza się. Gdy Słońce znajduje się w zenicie nad półkulą północną
(od marca do września), trwa tam pora deszczowa. Gdy Słońce przechodzi nad
półkulę południową - pora deszczowa podąża za nim.
Za Słońcem przesuwa się równikowa strefa deszczów zenitalnych, wzdłuż
której następuje wznoszenie się mas powietrza. Towarzyszą temu przesunięcie
wszystkich stref na kuli ziemskiej. Masy powietrza wykazują jednak dużą
bezwładność, stąd też przesunięcia stref spóźniają się w stosunku do ruchu Słońca i
nie są większe niż 10-15º. Kiedy więc Słońce góruje nad zwrotnikiem, równikowy
pas deszczów zenitalnych może znajdować się w pobliżu 10-15 równoleżnika.
W odległości kilku stopni od równika zaznaczają się dwie pory deszczowe,
odpowiadające obu przejściom Słońca przez zenit, rozdzielone porami suchymi:
krótszą letnią i dłuższą zimową. Im bliżej zwrotnika, tym oba przejścia Słońca przez
zenit są bliższe sobie, a skracająca się letnia pora sucha w końcu zanika. Powyżej
15-20º szerokości geograficznej w ciągu roku są tylko dwie pory roku: letnia
deszczowa i zimowa sucha. Im bliżej zwrotnika, tym pora deszczowa jest krótsza.
Takie warunki są charakterystyczna dla rozległych obszarów strefy równikowej,
które otaczają od północy i południa wilgotne lasy równikowe.
Wraz ze spadkiem wilgotności i wydłużającą się porą suchą, zwiększają się
amplitudy temperatur. Bezchmurne podczas pory suchej niebo pozwala na nocne
spadki temperatury nawet do około 10ºC. Z drugiej strony – o wiele mniej energii
jest zużywane na parowanie, czego efektem są skoki słupka rtęci w ciągu dnia nawet
do 40ºC. Tylko nieliczne gatunki spośród znanych z wilgotnych lasów równikowych
mogą znieść te coraz surowsze warunki. Krajobraz wyraźnie się zmienia. Gęsty
kożuch skłębionej roślinności powoli ustępuje miejsca najpierw mniejszym, a potem
coraz bardziej rozległym otwartym przestrzeniom. Człowiek, przytłoczony i
zmęczony „zielonym piekłem” lasów, odnajduje się nagle w innym świecie. Może
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on z ulgą wystawić twarz na podmuchy pasatu – gorącego ale odświeżającego po
gęstym zaduchu lasów, może wreszcie zobaczyć niebo.
Wokół obszarów zajętych przez lasy równikowe ciągnie się szeroka strefa,
w której przeważa roślinność trawiasta – sawanna. Granica lasu i sawanny nie jest
ostro zarysowana. Ciemnozielonymi „palcami” rzek i wilgotniejszych dolin las
wciska się daleko w głąb jaśniejszych, wyżej położonych obszarów zajętych przez
sawannę. Jest to trawiasta formacja roślinna z pojedynczymi drzewami i grupami
drzew11. Największy obszar sawanny ciągnie się wzdłuż północnej granicy
występowania lasów w Afryce. Najbujniejsza jest sawanna w pobliżu granicy lasu
równikowego, gdzie pora sucha nie trwa dłużej niż 4 miesiące, a suma opadów
rocznych przekracza 1000 mm (sawanna wysoka lub gwinejska). Trawa osiąga tam
wysokość 3-4 metrów. Jest to tzw. trawa słoniowa, z łatwością kryjąca nawet
największe zwierzęta. Poruszanie się człowieka w takiej trawie można porównać do
„heroicznych” wyczynów mrówki na łące. Wędrówka jest możliwa tylko po
ścieżkach wydeptanych przez zwierzęta. W porze suchej trawy są ostre jak brzytwy,
zaś po deszczu dodatkowe utrapienie stanowią ciężkie krople wody zawieszone na
roślinach, które po potrąceniu spadają jak ulewny deszcz. Nogi grzęzną w
rozmiękłej glinie laterytowej. Wędrówka wśród sawanny jest też niebezpieczna z
uwagi na możliwość nagłego spotkania z wężem, bawołem lub innym zwierzęciem.
Opisaną sawannę wysoką urozmaicają zagajniki i pojedyncze drzewa, które
sterczą jak wielkie parasole lub majestatyczne kandelabry. Są to akacje
parasolowate i parkie, czyli drzewa masłowe (karite). Znaczna część drzew zrzuca
liście na porę suchą. Wiele więcej gatunków drzew znajduje się w lasach
galeriowych, ciągnących się wzdłuż dolin rzek przepływających przez obszar
sawanny gwinejskiej. Dostęp do wody gruntowej pozwala roślinności lasów
galeriowych utrzymywać liście przez cały rok.
Tam, gdzie pora sucha trwa 4-6 miesięcy, a średnia suma rocznych opadów
spada nawet do 700 mm, sawannę gwinejską wypiera znacznie uboższa
florystycznie sawanna sudańska (niska). Trawy, których wysokość nie przekracza tu
2 m, wysychają w porze suchej, a drzew jest znacznie mniej, przy czym zielone
przez cały rok pozostają tylko nieliczne z nich, rosnące w dolinach rzek. Najbardziej
rozpowszechnione są akacje, z których sok znany jest pod nazwą gumy arabskiej,
oraz baobaby (Adansonia digitata), stojące jak odwieczni strażnicy. Dorosłe drzewo
ma 25 m wysokości, średnica pnia wynosi 10 m, a obwód dochodzi do 45 m. Ludy
afrykańskie traktują baobab jako drzewo święte, a pielgrzymi uznają za swój
obowiązek rozsiewać jego nasiona w odwiedzanych okolicach. Drewno baobabu jest
bardzo miękkie i służy do wyrobu przedmiotów codziennego użytku. Zawiera ono
dużo wody zgromadzonej na porę suchą. Przed jej utratą chroni bardzo gruba kora.
Liście oraz długie na 40 cm owoce służą jako pożywienie zarówno ludziom jak i
zwierzętom (”małpi chleb”), a także znajdują zastosowanie w medycynie. Nasiona
baobabu zawierają znaczne ilości tłuszczu i również służą do celów spożywczych.

11

Różnica między rzadkim lasem a bogatą sawanną polega na gęstości drzew: las przechodzi w
sawannę tam, gdzie zanika zjawisko konkurencji między drzewami o wodę, światło i składniki
odżywcze z gleby.
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Krajobraz sawanny zmienia się w ciągu roku. Na początku pory deszczowej
sawanna mieni się całą paletą barw, oszałamia wspaniałością kolorów, upaja
zapachem nektaru. Po przekwitnięciu następuje okres bujności i stabilizacji.
Deszcze pojawiają się jednak coraz rzadziej, a gleba wysycha pod prażącymi
promieniami Słońca. Trawy żółkną po wytworzeniu nasion a drzewa tracą liście.
Cała przyroda zapada w stan odrętwienia, z którego otrząsa się pod wpływem
pierwszych opadów zwiastujących nadejście kolejnej pory deszczowej.
Tam, gdzie suma średniego opadu rocznego spada do 700-300 mm, a pora
deszczowa trwa tylko 2-3 miesiące, znajduje się ciernista sawanna sahelska,
granicząca z półpustynią. Arabskie słowo sahel oznacza właśnie pogranicze lub
kraniec – w tym przypadku chodzi tu o pogranicze Sahary. W porze deszczowej
sawanna sahelska pokrywa się zwartym kobiercem drobnych traw i ziół, które
zanikają na długie miesiące suszy. Wówczas krajobraz sprawia wrażenie
pozbawionego roślinności, z wyjątkiem pojedynczych, bezlistnych drzew
akacjowych, występujących głównie w obniżeniach terenu. Najbardziej sucha część
sawanny jest bezdrzewna – pokrywają ją tylko kępy sztywnych traw rozrzucone na
nagim podłożu.
Sawanny afrykańskie są ojczyzną największych ssaków lądowych:
afrykańskiego słonia oraz nosorożca dwurogiego. Ze względu na cenę ciosów (a
także mięsa), słonie zostały zdziesiątkowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. U
progu całkowitej zagłady znajdują się nosorożce, dla których tragiczna okazała się
rozpowszechniona w Azji wiara w cudowne właściwości ich rogów. O wiele lepiej
przedstawia się sytuacja żyjących w wielkich stadach antylop, oraz towarzyszących
im żyraf, zebr i bawołów. Zwierzęta te odbywają regularne wędrówki po obszarach
sawann, przenosząc się tam, gdzie aktualnie wypada pora deszczowa. Na okresy
suszy zwierzęta skupiają się wokół bagien i jezior. Za stadami kopytnych
trawożerców posuwają się jak cienie lamparty, hieny, gepardy, szakale, i przede
wszystkim lwy. W rzekach obfitujących w ryby grasują krwiożercze krokodyle, żyją
też stada opasłych hipopotamów. Charakterystycznym ptakiem jest nielotny struś, a
także liczne flamingi, pelikany, marabuty i ibisy, zamieszkujące doliny rzek i
okolice zbiorników wodnych. Niezwykle bogato przedstawia się świat owadów.
Typowym elementem krajobrazu sawanny są termitiery - gliniane „zamki”
wznoszone przez pokrewne mrówkom termity. Wysokość tych stożkowych budowli,
zawierających labirynt korytarzy i komór, przekracza 2 m.
Nie wszędzie strefa przejściowa między równikowymi lasami a
zwrotnikowymi pustyniami składa się z pasów pokrytych przez coraz uboższe
florystycznie formacje sawannowe. Tak jest w zasadzie tylko w Afryce na północ od
równika, gdzie ilość opadów zmniejsza się stopniowo wraz ze wzrostem szerokości
geograficznej. Formacją ograniczającą las od północy jest tam wilgotna i bujna
sawanna gwinejska, przechodząca stopniowo w sudańską, która dalej ku północy
ubożeje, zamieniając się w sawannę sahelską, coraz bardziej podobną do półpustyni.
Ale kiedy przeniesiemy się na południe od równika, okazuje się, że typowe sawanny
są tam rzadkością, a największe obszary zajmują widne lasy parkowe, o lokalnej
nazwie miombo. Swoim wyglądem przypominają one bardziej park niż las. Drzewa
o niezbyt imponującej wysokości (do 15 m) i średnicy pni do 25 cm, stoją rzadko
rozrzucone pośród niskich traw. Są to głównie sykomory i figowce, które zrzucają
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liście na okres pory suchej, by uchronić się przed utratą wody. W porze deszczowej
liście ustawiają się w dzień w pozycji pionowej, dla ochrony przed nadmiernym
nagrzewaniem i parowaniem, natomiast w nocy rozkładają się poziomo, by
wchłonąć jak najwięcej kropli rosy.
Inny charakter mają sawanny Ameryki Południowej, noszące lokalne nazwy
campos i caatinga (w Brazylii), llanos (w Wenezueli i Kolumbii) i chaco (w
Argentynie i Paragwaju). Llanos i chaco porastają trawy z licznymi palmami o
nazwie maurycja (Mauritia flexuosa), występującymi głównie wzdłuż rzek. Często
palmy te są oplecione pędami figowców – dusicieli. Na suchszych obszarach
campos, a zwłaszcza w formacji caatinga, charakterystyczne są rośliny kolczaste i
kaktusowate sukulenty przystosowane do magazynowania zapasów wody na porę
suchą. Niektóre występujące tam karłowate drzewa (wysokość do 50 cm), mają
beczkowaty lub butelkowaty kształt pni, które stanowią pojemniki na wilgoć. Wiele
roślin formacji sawannowych i lasów parkowych Ameryki Południowej ma duże
znaczenie gospodarcze. Wywar z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex
paraguayensis) to popularny wśród Latynosów yerba mate – narodowy napój w
Argentynie i Paragwaju. Czerwony wierzbowiec (quebracho) z chaco dostarcza
doskonałego naturalnego garbnika, a drzewo fernambukowe (brezylka) –
czerwonych barwników. Z czarnych nasion krzewu paternoster (Abrus precatorus)
wyrabia się ozdoby i różańce.

17. Ojczyzna wiatru i gwiazd
Zgodnie z dość powszechnym wyobrażeniem, pustynia to niekończące się
piaski wiecznie prażone przez promienie słoneczne, gdzie nie ma ani roślin, ani
zwierząt. Tak przynajmniej myśli się o największej pustyni świata, jaką jest
afrykańska Sahara. Zajmuje ona szeroki do 2000 km pas północnej Afryki między
brzegiem Oceanu Atlantyckiego a Morzem Czerwonym, przechodząc następnie na
tereny Arabii należące już do Azji. Ponieważ są to obszary położone w strefie
zwrotnikowych wyżów, średnie roczne opady nie przekraczają tam 200 mm.
A jednak Sahara jest zamieszkana, chociaż z rzadka, przez organizmy
przystosowane do życia w skrajnie trudnych warunkach deficytu wody i dużych
kontrastów termicznych. W wielu miejscach Sahary deszcz pada tylko raz na kilka
lat. Bezchmurne niebo charakterystyczne dla „końskich szerokości” sprawia, że w
południe piasek pustyni może nagrzewać się nawet do 80ºC, a temperatura
powietrza w cieniu (co jest tam raczej pojęciem teoretycznym), znacznie przekracza
40ºC. Natomiast w nocy słupek rtęci opada nawet do 0ºC, co jest wynikiem niczym
nie ograniczonego wypromieniowania ciepła. W rezultacie parowania wód
podsiąkających z głębi ziemi, na powierzchni wytrącają się rozpuszczone w nich
sole mineralne, tworząc różnego rodzaju naskorupienia i wykwity. Uniemożliwiają
one rozwój roślinności z wyjątkiem gatunków przystosowanych do zasolonej gleby
(tzw. halofity, czyli słonorośla).
Tym, co na znacznych obszarach pustyni uniemożliwia rozwój roślin jest
ruch wydm. Zdarzające się czasami burze pustynne, przynoszą raczej niewiele
deszczu, ale za to potrafią w ciągu kilku godzin przemieścić miliony ton piasku,
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zmieniając topografię znacznych obszarów. To właśnie znane z literatury opisy
pustynnych burz sprawiły, że Sahara jest uważana za pozbawiony życia obszar
ścierania się groźnych dla życia żywiołów.
„Poruszyły się całe masy piasku. Karawanę ogarnął mrok, w którym przelatywały
jakieś ciemniejsze, niewyraźne przedmioty, jakby olbrzymie ptaki lub rozpędzone
wraz z huraganem wielbłądy. Wśród huku i wycia wichru słychać było dziwne głosy
podobne do szlochania, to do śmiechu, to do wołania o pomoc. Sudańczycy wiedzieli
dobrze, że jeśli który z wielkich wirów tworzących się ustawicznie w łonie huraganu
pochwyci ich w swe skręty, to postrąca jeźdźców i rozproszy wielbłądy, a jeśli
załamie się i zwali na nich, wówczas w mgnieniu oka usypie nad nimi olbrzymią
piaszczystą mogiłę, w której będą czekali, aż następny huragan nie odwieje kiedyś
ich kościotrupów. Chwilami wicher wyrywał doły pod nogami; to znów piasek i
żwir tworzyły kopce sięgające kolan i wyżej. Oto nagle mroczne, prawie czarne
chmury piasku prześwieciły się sinawym światłem. Ciemność potem uczyniła się
jeszcze głębsza, ale jednocześnie wstał śpiący na wysokościach i zbudzony przez
wicher grzmot. Zdawało się, że z niebios staczają się góry i skały. Ogłuszający
łoskot wzmagał się, rósł, wstrząsał światem, jął obiegać cały widnokrąg – miejscami
wybuchał z siłą tak straszliwą, jakby spękane sklepienie niebieskie waliło się na
ziemię” (H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy).

Huragany zwane z arabska chamsin (samum) i grzmoty trwające bez
przerwy nawet pół godziny dają wyobrażenie o Saharze jako krainie wrogiej
wszelkiemu życiu. Śmierć wyciągała pazury po niejednego podróżnika, gdy
zagubionemu wśród pustyni, omdlałemu z pragnienia, załamujące się w gorącym
powietrzu promienie światła ukazywały obrazy odległych o dziesiątki kilometrów
oaz (fatamorgana). Zdarza się, że nawet epizodyczne, życiodajne deszcze niosą
śmiertelne zagrożenie, gdy suche, stromościenne doliny (uedy) po deszczu
zamieniają się nagle w rwące potoki mętnej wody, zmiatające przed sobą wszystko,
co napotykają na swej drodze. Pokaźna liczba lekkomyślnych turystów znalazła
śmierć w tych krótkotrwałych rzekach, zdolnych unieść nawet landrovery
zaparkowane w cieniu stromej krawędzi uedu.
Ale nawet w tych skrajnie trudnych warunkach, zarówno na obszarach
skalistej hamada, żwirowych równin serir, jak i wśród piaszczystych ergów, można
spotkać przejawy życia, raczej ubogiego, ale zahartowanego w zmaganiach o
przetrwanie. Roślinność prowadzi tutaj ustawiczną walkę z suszą. Rzadko
rozrzucone kolczaste krzewy tamaryszku (Tamarix) mają silnie rozgałęziony system
korzeniowy, pozwalający czerpać wilgoć z dużego obszaru. Są one jak statki wśród
burzliwego morza, stojące na głęboko zarzuconej kotwicy: korzenie tamaryszku są
do 30 razy dłuższe od jego części nadziemnych. Na pustyni rozpowszechnione są
rośliny efemeryczne: trawy i rezedy. Nasiona ich kiełkują po upływie doby od
momentu opadu, a już po trzech tygodniach pojawiają się na nich kwiaty i owoce.
Wtedy fragmenty pustyni pokrywają się puszystymi kobiercami.
Nasiona
efemerydów nie tracą zdolności kiełkowania nawet przez wiele lat oczekiwania na
deszcz. Także występujące na pustyni rośliny cebulkowe potrafią przetrwać w ziemi
przez kilka lat.
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Charakterystyczną rośliną pustyń Azji środkowej jest saksauł, podobny do
krzewiastej wierzby. Saksauły oraz liczne kępkowe trawy porastają obniżenia
miedzy wydmami i inne okresowo wilgotne miejsca. W dolinach dużych rzek rosną
bujne trzciny, daktylowce, tamaryszki i oleandry tracące liście na zimę.

W pobliżu stałych źródeł, w obniżeniach, gdzie zwierciadło wód
gruntowych jest przecięte przez powierzchnię terenu, znajdują się oazy, np. Kufra,
Tuggurt, Al-Farafira. Największą oazą Sahary jest zalewana wodami rzeki dolina
Nilu, dokąd woda dostarczana jest z odległej Wyżyny Abisyńskiej. Najważniejszym
gatunkiem oaz saharyjskich jest palma daktylowa (Phoenix dactylifera). Aby jej
owoce mogły dojrzeć, potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Jednocześnie
palma ta wytrzymuje nawet zdarzające się nocne przymrozki.
Zwierzętom pustynnym, podobnie jak roślinom, także stale zagraża śmierć z
braku wody. Nawet jaszczurki, które lubią się wygrzewać w promieniach
słonecznych, giną z pragnienia gdy zatrzymać je na dłużej w pełnym świetle
słonecznym. Na pustyni wszystkie zwierzęta kopią nory lub zakopują się w piasek,
gdzie przeczekują najgorętsze godziny południowe. Wiele z nich prowadzi nocny
tryb życia, np. podobny do myszy skoczek pustynny. Najdoskonalej przystosowany
do pustynnego życia jest dromader, czyli wielbłąd jednogarbny, nazwany dla swych
zalet „statkiem pustyni”.
Podczas gdy większość ssaków ginie z pragnienia przy utracie 20%
zawartej w organizmie wody, wielbłąd może sobie pozwolić nawet na 40%
odwodnienie bez strat dla zdrowia. Dlatego może obchodzić się bez wody nawet 8
dni. Za to kiedy już ją otrzyma, wypija jednorazowo ogromną jej ilość. Aby uniknąć
przegrzania, poci się, ale dla oszczędności wody, dopuszcza znaczne podwyższenie
temperatury swojego ciała. Chłodzenie za pomocą pocenia „włącza się” dopiero
przy temperaturze ciała 41ºC, gdy dalszy jej wzrost zagrażałby życiu zwierzęcia.
Natomiast w nocy ciało wielbłąda stygnie do temperatury około 30ºC. Wiele czasu
upłynie w ciągu dnia, zanim takiemu wychłodzonemu wielbłądowi zrobi się znowu
gorąco.

Fauna Sahary jest bardzo uboga. Jedynie peryferyjne części pustyni
nawiedzają czasami stada antylop, za którymi nadciągają szakale, hieny oraz lwy.
Sahara nie zawsze była pustynią. W czasach, gdy rozległe obszary Europy
pokrywał lądolód, tam panował klimat zbliżony do tego, jaki dzisiaj mamy na
szerokościach umiarkowanych. Jeszcze przed kilkoma tysiącami lat mieszkańcy
centralnej części dzisiejszej Sahary namalowali i wyrzeźbili na ścianach skalnych
Tassili tysiące malowideł obrazujących ówczesne życie. Na najmłodszych
malowidłach widać już wielbłądy, ale na wcześniejszych uwiecznione zostały
zwierzęta znane z tego, że potrzebują dużych ilości paszy roślinnej. Są tam m.in.
strusie, żyrafy, słonie, hipopotamy, oraz bydło. Jeszcze w czasach rzymskich
afrykańskie prowincje Imperium były jego głównym spichlerzem. Granice Sahary w
czasach historycznych wciąż się rozszerzały, czemu towarzyszyły katastrofalne
susze na zamieszkanych wcześniej terenach.
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W przeciwieństwie do Afryki Północnej, zajętej prawie w całości przez
Saharę, południowa część kontynentu jest pozbawiona pustyni zwrotnikowej. Ląd
jest tam zbyt wąski i dlatego nawet do samego środka bez większych przeszkód
mogą docierać masy powietrza znad oceanów. Dzięki temu obszar Kalahari w
większości porasta sawanna. Tylko na zachodnim wybrzeżu południowej Afryki
znajduje się pustynia. Jej istnienie wiąże się z zimnym Prądem Benguelskim, znad
którego ochłodzone masy powietrza nanoszone są nad ląd przez dzienną bryzę.
Bryza to wiatr znany ze wszystkich wybrzeży morskich, bez względu na
szerokość geograficzną. Jego kierunek zmienia się średnio co 12 godzin. W ciągu
dnia wieje od morza, niosąc nad ląd wilgotne powietrze, przed którym plażowicze
muszą nawet w środku lata się osłaniać. W nocy natomiast powietrze znad lądu
spływa nad morze. Przyczyną bryz są różne właściwości termiczne wody i
powierzchni lądowej. Morze zmienia swoją temperaturę o wiele wolniej niż
powierzchnia lądu. Jest tak dlatego, że ogrzewaniu (lub ochładzaniu) podlega nie
tylko cienka warstwa powierzchniowa, jak to jest w przypadku lądu, ale - z racji
mieszania się – cała woda znajdująca się powyżej termokliny. Dlatego w dzień
powietrze nad lądem, rozgrzane od powierzchni ziemi, jest znacznie cieplejsze od
powietrza nad morzem. Nocą natomiast, powietrze nad lądem staje się znacznie
zimniejsze od powietrza nad morzem, które stygnie o wiele wolniej niż ląd. W
dzień nagrzane powietrze nad lądem wznosi się, a na jego miejsce napływa
chłodniejsza masa znad morza (bryza dzienna). Nocą wznoszenie się powietrza
zachodzi nad morzem, którego temperatura jest wyższa od temperatury lądu i
schłodzone powietrze znad lądu spływa ku morzu (bryza nocna).

Zimne powietrze znad oceanu, pchane ku lądowi dzienną bryzą, wciska się
klinem (jako cięższe) między powierzchnię lądu a znajdujące się nad nim ciepłe
powietrze. Mgły powstające na styku obu mas zmniejszają dopływ energii do
powierzchni i ogrzewanie się napływającego znad oceanu powietrza następuje
bardzo powoli. Pionowe ruchy powietrza są więc przez to utrudnione. Zimne i
wilgotne powietrze zalegające na dole nie może się wznosić, utrwala się stała
równowaga powietrza, w której nie ma warunków do wystąpienia opadów. Cechą
charakterystyczną są natomiast gęste mgły, jakie powstają na kontakcie mas
powietrza o różnych temperaturach.
Pustynie mgliste towarzyszą zimnym prądom morskim płynącym wzdłuż
wybrzeży. Szukać ich więc należy na zachodnich wybrzeżach kontynentów. Mimo,
że wilgotność powietrza jest tam bardzo duża, deszcze są rzadkością. W chilijskim
Iquique na Pustyni Atacama ostatni opad deszczu miał miejsce w pierwszych latach
XX wieku. Wodę w okolicach tego miasta pozyskuje się rozpinając wzdłuż plaż
specjalne siatki, na których skrapla się mgła, spływając kropelkami do ustawionych
pod nimi pojemników.
Roślinność pustyń mglistych ma zupełnie inny charakter niż roślinność
saharyjska. Oprócz nielicznych roślin korzystających z nawilżonej rosą
powierzchniowej warstwy gleby, występują tam porosty czerpiące wodę
bezpośrednio z mgły. Rośliny mają charakterystyczne szerokie, silnie pofałdowane
liście, na których następuje skraplanie pary wodnej.
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Zupełnie odmienny od saharyjskiego jest także krajobraz pustyń Ameryki
Północnej. Są one stosunkowo niewielkie i znajdują się głównie w pobliżu
zachodniego wybrzeża kontynentu. Jest tam bardzo wiele obszarów pozbawionych
bujnej roślinności, a krajobraz urozmaicają liczne kolczaste krzewy kreozotowe.
Bardzo malowniczo wyglądają luźno rozrzucone zarośla jukki, kolorowo
kwitnących opuncji, agaw i krzewów jojoby, a zwłaszcza potężne kolumnowe
kaktusy saguaro. Do bezwodnych warunków przystosowały się one w inny sposób
niż znane z Sahary tamaryszki i efemerydy. Wodę gromadzą one bowiem w swoich
zgrubiałych pędach i liściach, których skóra skutecznie zabezpiecza przed
parowaniem. Niektóre gatunki potrafią też przechwytywać wodę z powietrza, jak
np. dysponujące specjalnymi włoskami drzewo Jozuego. Tego typu pustynia wydaje
się mniej niebezpieczna, gdy porównamy ją z szaleństwami Sahary. Spragniony
wędrowiec zawsze może ugasić pragnienie sokiem z saguaro, nie grożą tak często
straszne burze piaskowe, gdyż niewiele jest piaszczystych miejsc pozbawionych
roślinności. Świat zwierząt jest znacznie bogatszy. Liczne drobne ptaki i polujące na
nie orły, gryzonie, a zwłaszcza jadowite grzechotniki są symbolami amerykańskiej
pustyni.
Mimo związanych z nią niebezpieczeństw, mimo surowości i grozy, dziwny
czar bije od pustyni. Wie o tym każdy, kto ją poznał w jej dzikim pięknie i
pierwotnej potędze, kto w jej bezmiarze przeżył przelatującą z hukiem burzę
piaskową, kto widział, jak o wschodzie słońca krajobraz mieni się przeróżnymi
odcieniami barw od żółtej do czerwonej i purpurowej. Pustynia ma wtedy
rzeczywiście bajeczny wygląd.

18. Dziedzina monsunów
Aby zbadać krajobrazy lasów deszczowych odpowiadające równikowej
strefie ciszy i deszczów zenitalnych, sawanny zajmującej obszary stałych wiatrów
wschodnich, a także pustyń zwrotnikowych, najlepiej jest udać się do Afryki. Ze
względu na południkową rozciągłość tego kontynentu można tam prześledzić
kolejne strefy krajobrazowe, będące konsekwencją zmniejszania się ilości opadów
wraz ze wzrostem odległości od równika.
Nie znaczy to bynajmniej, że taka regularność stref jest cechą pozostałych
kontynentów. Szczególnie trudno byłoby ją dostrzec w Azji, gdzie pustynie
zwrotnikowe występują tylko w jej zachodniej części, podczas gdy ku wschodowi
roślinność obszarów położonych wzdłuż Zwrotnika Raka staje się coraz bogatsza, aż
do wiecznie zielonej dżungli południowych Chin, Indochin i przyległych wysp. Te
bujne lasy stanowią istotne zaburzenie schematu wynikającego z globalnej
cyrkulacji atmosferycznej. Ogniwo Hadleya zawodzi też w Afryce, której
wschodnie wybrzeże w okolicach równika porastają nie lasy, ale suche sawanny
przechodzące w półpustynie.
Prawidłowość, zgodnie z którą ilość opadów i uzależnione od nich życie
organiczne zmienia się z szerokością geograficzną, w wielu miejscach się nie
sprawdza. Jedną z przyczyn są wiatry zwane monsunami, które latem niosą
powietrze znad oceanu nad ląd, a w zimowej połowie roku masy powietrza z
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wnętrza lądu przenoszą nad ocean. Ponieważ wilgoć w atmosferze, będąca źródłem
opadów, bierze się z parowania, które jest najbardziej intensywne na powierzchni
oceanu, monsun letni niesie deszcze, zaś monsun zimowy wiąże się z porą
bezdeszczową.
Na wielu obszarach zamiast pasatów wieją monsuny, zmieniające
sezonowo swój kierunek. Ich istotą jest krążenie powietrza między lądami a
oceanami, które posiadają odmienne właściwości termiczne. Powierzchnia lądów
ogrzewa się pod wpływem promieniowania słonecznego znacznie szybciej niż
mieszająca się stale woda. Dlatego latem nad ogrzanym lądem powstają wznoszące
prądy powietrza i tworzy się niż, który zasysa powietrze znad znacznie wówczas
chłodniejszego oceanu. Z kolei w zimie ląd jest o wiele zimniejszy nić ocean,
którego wody, nagrzane do pewnej głębokości, potrzebują znacznie więcej czasu na
wystygnięcie. Dlatego układ ciśnień zmienia się: nad oceanem powstaje niż
zasysający powietrze znad lądu. Zarówno w lecie, jak i w zimie w górnej
troposferze powstają prądy o przeciwnym do monsunów kierunku, które zamykają
obieg powietrza między oceanami i lądami.

Na obszarach monsunowych przyroda stworzyła wyjątkowo sprzyjające
warunki dla rozwoju życia. Latem, kiedy temperatura jest wysoka, spadają deszcze
niesione przez letni monsun, pozwalając roślinom wykorzystać ten najcieplejszy
okres dla wegetacji. Zimą, kiedy spadki temperatury powodują, że niektóre rośliny
zapadają w stan odrętwienia, odpoczywając przed następnym okresem
intensywnego wzrostu, deszcze pod wpływem lądowego monsunu zanikają.
Wpływ monsunów na krajobraz w sposób najbardziej wyraźny uwidacznia
się we wschodniej i południowej Azji, aż po wschodnie wybrzeża Afryki. Linia
biegnąca od wschodniej Afryki, przez krańce półwyspów Indyjskiego i
Indochińskiego po Wyspy Japońskie, to granica oddzielająca zwarty masyw lądowy
od wielkiego obszaru morskiego tworzonego przez Ocean Indyjski i Spokojny, który
zaburzają jedynie izolowane okruchy lądowe Australii i mniejszych wysp. Wymiana
powietrza między wielkim oceanem a zwartą masą lądu, wynikająca z różnego
tempa zmian ich temperatury sprawia, że nawet obszary położone na „końskich
szerokościach” otrzymują obfite deszcze w letniej połowie roku. Natomiast na
wschodnim wybrzeżu Afryki równikowej, „zahaczanym” przez monsun zimowy,
wiejący tam z północnego zachodu (a więc prosto z Sahary), pojawia się wyraźna
pora sucha, uniemożliwiając rozwój bujnej roślinności.
Ilość opadów i wynikający z nich charakter szaty roślinnej zależy także od
ukształtowania terenu. Najwięcej deszczu spada tam, gdzie na szlakach letnich
monsunów znajdują się przeszkody w postaci gór. Ciężkie od wilgoci masy
oceanicznego powietrza, pchane monsunem nad ląd, zmuszone są pokonywać takie
bariery, przechodząc ponad nimi. Wznosząc się po nawietrznych stokach, powietrze
schładza się, co wynika ze spadku ciśnienia wraz ze wzrostem wysokości nad
poziomem morza. Para wodna zawarta w powietrzu, na pewnej wysokości osiąga
stan kondensacji, stąd też stoki gór od strony oceanu są miejscami o największych
rocznych sumach opadów. Tam też rosną wiecznie zielone lasy, które wielkością
swojej biomasy nie ustępują wilgotnym lasom równikowym, chociaż nie dorównują
im pod względem bogactwa florystycznego.
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Wznosząc się po nawietrznych stokach wilgotne powietrze traci tam swoją
wilgoć, po czym już jako suche opada na drugą stronę bariery orograficznej,
podnosząc szybko swoją temperaturę wraz ze spadkiem wysokości n.p.m. Obniżanie
się mas powietrza nie sprzyja kondensacji pary wodnej, stąd po zawietrznej stronie
gór, w tzw. cieniu opadowym, opady są niewielkie, a roślinność uboga.

Na południowych stokach Himalajów i gór Indochin występują bardzo
bujne lasy z dużym udziałem drzew iglastych (sosna himalajska, cedr himalajski),
oraz pięknie kwitnącymi rododendronami. Natomiast na otaczających nizinach
przeważają wiecznie zielone lasy liściaste z cynamonowcami kamforowymi,
tulipanowcami, magnoliami, figowcami i bambusami, oplecione pnączami,
przystrojone epifitami i paprociami. Stamtąd pochodzi kamelia, czyli krzew
herbaciany, oraz sumak, z którego żywicy otrzymuje się lakę – surowiec do
produkcji chińskiego tuszu. W obniżeniach śródlądowych, osłoniętych od wpływów
oceanicznych obszarami wyższymi, głównie na Wyżynie Dekan, Równinie Korat, i
w dolinach wielkich azjatyckich rzek (Mekong, Irawadi, Menam), występują
bardziej suche lasy parkowe, zrzucające liście na okres monsunu zimowego.
Spotykamy tam niektóre gatunki typowe dla dżungli porastającej południowe krańce
Azji, zaliczanej do strefy wilgotnych lasów równikowych. Duży udział ma drzewo
tekowe, akacja, liczne gatunki bambusa oraz inne trawy.
Świat zwierzęcy południowo-wschodniej Azji należy do najbogatszych.
Wiele występujących tu gatunków pojawia się także w wilgotnych lasach
równikowych, zajmujących południowe krańce kontynentu. Lasy monsunowe
zamieszkuje ponad 10 tysięcy słoni indyjskich, od dawna oswojonych (ale nie
udomowionych), wykorzystywanych m.in. do transportu ciężkiego drewna
tekowego. Kopytne reprezentuje pewien gatunek antylopy (nilgau), bawół indyjski,
tapir i banteng (gatunek bydła),oraz nosorożec indyjski. Wśród drapieżców
dominuje tygrys bengalski oraz o wiele mniejsza od niego pantera. Liczne są małpy
(orangutan, makak, rezus), oraz gryzonie (wiele gatunków szczurów i wiewiórek).
Ogromną rolę spełniają owady, wśród których na szczególną uwagę zasługują
cykady, bez głosów których krajobraz monsunowej Azji byłby pozbawiony swojej
specyficznej aury, a także liczne skorpiony, modliszki oraz szarańcza. Owady
dostarczają pokarmu dla ptactwa, m.in. dla pawi oraz kura bankiwa, który jest
przodkiem wszystkich ras kury domowej. Ptaki oraz drobne zwierzęta są podstawą
egzystencji słynnych azjatyckich gadów, takich jak olbrzymi pyton oraz okularnik.
Są one również pożywieniem dla drapieżnej mangusty. Krajobraz monsunowej Azji
nie byłby kompletny bez uwzględnienia rybożernych krokodyli – gawiali, od
których roją się wody wielkich rzek Indochin i Indii.
Regularne opady związane z przemiennością monsunów stwarzają
wyjątkowo korzystne warunki dla rolnictwa. Dlatego po kilku tysiącach lat rozwoju
wielkich azjatyckich cywilizacji, roślinność naturalna zachowała się na tych
obszarach wyłącznie w niedostępnych górach.
Podobne florystycznie do monsunowej Azji są podzwrotnikowe obszary
Ameryki Północnej, obejmujące południowe Appalachy wraz z otaczającymi
równinami. W tutejszych zimozielonych lasach występują dęby, klony, magnolie,

95

tulipanowce i, na piaszczystych glebach, liczne gatunki sosen. Dla słynnych bagien
wybrzeża południowo-wschodniego najbardziej typowe są iglaste cypryśniki z
korzeniami oddechowymi wystającymi z grząskiej toni. Drzewa są oplecione przez
rozmaite pnącza, a na pniach i w koronach widać epifity Tillandsia w formie
zwieszających się długich kotar i warkoczy mchów. W świecie zwierząt dominują
ssaki (jeleń wirginijski, lis wirginijski, chomikowate, liczne wiewiórki, kuna, szop
pracz).
Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe występują w południowej części
Wyżyny Brazylijskiej, która zraszana jest głównie podczas miesięcy letnich, kiedy z
pasatem napływa powietrze z Atlantyku. Lasy te mają jednak specyficzny charakter.
Gatunkiem głównym jest endemiczny i reliktowy pinior (port. pinheiro), czyli
araukaria. Jest to drzewo o wysokim, prostym pniu, zwieńczonym baldachimem
gałęzi pokrytych igłami. Podobie jak na innych kontynentach, także w Ameryce
Południowej piękne, widne lasy podzwrotnikowe znajdują się w stadium zaniku.
Zadecydowała o tym duża wartość drewna araukarii wykorzystywanego w
budownictwie, oraz wysoka wartość rolnicza obszarów porośniętych lasami
araukariowymi. Araukaria stanowi gatunek reliktowy. Ponieważ nie odradza się
sama, a jej wyhodowanie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, jej przetrwanie
istotnie stoi pod znakiem zapytania.
19. Żyjące skamieniałości
Roślinność i świat zwierzęcy Ziemi jest wynikiem trwającego miliony lat
procesu ewolucji, związanego ze zmianami oblicza planety zachodzącymi w
geologicznej skali czasu. Zmiany w rozmieszczeniu lądów, ich rozdzielanie lub
powstawanie połączeń między nimi, zmiany klimatyczne itp. – wszystko to
wpływało na świat organiczny zmieniając warunki życia na rozległych obszarach,
otwierając nowe i zamykając stare drogi migracji, izolując pewne zespoły
organizmów, lub wydając je na pastwę innych, silniejszych przybyszów
dokonujących inwazji na nowych terytoriach.
Wędrując po Afryce, Azji i Ameryce mogliśmy zauważyć, że krajobrazy
obszarów należących do tej samej strefy klimatycznej znacznie się od siebie różnią.
Różnice te wynikają w głównej mierze z odmienności gatunków dominujących na
poszczególnych kontynentach. Nie sposób nie dostrzec, że skład gatunkowy roślin i
zwierząt na obszarach położonych blisko siebie jest bardzo podobny, podczas gdy
na odległych, odosobnionych lądach żyje wiele endemitów, czyli gatunków nie
spotykanych w żadnym innym miejscu. Ważna jest przy tym nie tylko odległość, ale
także czas, od kiedy dany ląd pozostaje w odosobnieniu. Wiadomo bowiem, że
konfiguracja lądów na kuli ziemskiej zmieniała się i jeszcze na początku ery
kenozoicznej niektóre z obecnie odosobnionych lądów stanowiły całość z innymi.
Kenozoik to era, podczas której świat został opanowany przez ssaki. Zajęły
one miejsce gadów, które z końcem poprzedniej ery (mezozoik) wymarły w
niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach. Początek kenozoiku (paleogen) był
okresem dominacji ssaków jajorodnych (stekowców) oraz torbaczy, których
przodkowie żyli także w erze mezozoicznej. Ssaki łożyskowe, czyli drapieżne,
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kopytne i gryzonie zaczęły dominować nieco później, wykazując większą
żywotność od ssaków jajorodnych. Stekowce i torbacze wyginęły na większości
lądów, ustępując miejsca ssakom łożyskowym, które nie dotarły jedynie do
niektórych lądów na skutek ich dość wczesnego oddzielenia od pozostałych w
wyniku procesu rozsuwania się płyt litosferycznych.
Na początku ery kenozoicznej, w paleogenie, na półkuli południowej
znajdował się wielki kontynent utworzony na skutek rozpadu Gondwany, a
obejmujący dzisiejszą Antarktydę i Australię. Miał on prawdopodobnie połączenie z
kontynentem, który dzisiaj nazywamy Ameryką Południową, pozbawioną jeszcze
pomostu łączącego ją dzisiaj z Ameryką Północną. W Australii, która oddzieliła się
od Antarktydy właśnie w paleogenie, przetrwały do dzisiaj istoty, które panowały na
całej Ziemi przed 50 milionami lat, i które gdzie indziej dawno wymarły. Są to m.in.
ssaki workowate i jajorodne. Było to możliwe dzięki temu, że rozwój ssaków
łożyskowych nastąpił dopiero po oddzieleniu się kontynentu australijskiego od
innych lądów. Dlatego do Australii nie przedostali się potencjalni konkurenci
workowatych – ssaki kopytne – ani ich wrogowie, czyli drapieżniki.
Samice ssaków workowatych, których przedstawicielami są kangury i
wombaty, mają na brzusznej stronie ciała torbę, składającą się z dwóch fałdów
skórnych. W tej torbie przebywają młode po urodzeniu. Rodzą się one zupełnie nie
zdolne do samodzielnego życia. U kangura olbrzymiego okres ciąży trwa tylko 39
dni, a nowo narodzone młode ma zaledwie 3 cm długości, jest ślepe i nagie, z
ledwie dającymi się rozpoznać kończynami. Taki noworodek przedostaje się z
pomocą matki do torby, gdzie przyssany do sutka rozwija się przez następnych 7-8
miesięcy.
Oprócz workowatych w Australii pozbawionej ssaków drapieżnych
przetrwały także inne formy ssaków. Jajorodne dziobaki i kolczatki rodzą się z jaj
(jak gady), ale młode żywią się mlekiem matki i mają ciało pokryte sierścią (jak
ssaki). Australia jest ojczyzną 10 endemicznych rodzin ptaków. Największy z nich
to nielotny emu i kazuary (spotykane również na Nowej Gwinei), o piórach
podobnych do włosów. Żyją tu też wspaniałe lirogony, rajskie ptaki i papugi kakadu
czerwonoczube o niespotykanym nigdzie jaskrawym upierzeniu. W rzekach
Australii spotykana jest barramunda - ryba dwudyszna, a na wyspach Nowej
Zelandii żyje nielotny ptak kiwi oraz jedyny współczesny przedstawiciel
mezozoicznych jaszczurów – hatteria, czyli tuatara. Jedynym australijskim
przedstawicielem drapieżników jest dingo – gatunek należący do rodziny psów,
prawdopodobnie sprowadzony tu przez człowieka pierwotnego.

W porównaniu do innych kontynentów Australia jest znacznie uboższa
również pod względem florystycznym. Nawet wilgotne lasy równikowe porastające
północno-wschodni Queensland nie przypominają przepychu amazońskiej selwy ani
afrykańskiej mitamby. Lasy australijskie sprawiają wrażenie idealnych krajobrazów
dawno minionej przeszłości geologicznej. Znaczne obszary porastają eukaliptusy.
Niektóre ich gatunki osiągają ponad 100 wysokości, podczas gdy inne tworzą gęste,
kolczaste zarośla określane mianem scrub. Drzewa mają pnie i gałęzie proste, często
zwisają z nich strzępy odpadającej kory, która się regularnie odnawia. Liście
ustawione są do Słońca krawędzią lub skośnie, by uniknąć skutków nadmiernego
nasłonecznienia i ograniczyć utratę wilgoci. Cienia jest więc bardzo mało, a
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powietrze w lesie jest równie suche jak na stepie. Lasy eukaliptusowe z powodu
ogromnego poboru wody (rozbudowany system korzeniowy), nie stanowią czynnika
zwiększającego wilgotność klimatu, ale powodują jego wysuszanie. Są bardzo
świetliste, ale mają smętny, niegościnny wygląd. Ich melancholijnej ciszy nie
przerywa, jak u nas, śpiew ptactwa. Słychać tylko suchy chrzęst zwieszającej się i
odpadającej strzępami kory kołysanej wiatrem. Jedynie na południowo-wschodnich
wybrzeżach spotyka się lasy z drzewami figowymi, kasztanowcami, bukami,
araukariami i innymi gatunkami sprowadzonymi przez ludzi. Tylko te lasy
przypominają swym wyglądem wdzięk i wspaniałą wytworność lasów kontynentów
północnych.
Poza wschodnim wybrzeżem wystawionym na wpływ pasatów niosących
wilgotne powietrze znad Oceanu Spokojnego, cała prawie Australia na zachód od
Wielkich Gór Wododziałowych otrzymuje bardzo mało opadów (rocznie poniżej
250 mm). Znaczne obszary kontynentu zajmują pustynie, które na zachodzie
dochodzą do wybrzeży Oceanu Indyjskiego.
Tereny suche porasta uboga roślinność trawiasta (Spinifex, czyli trawa
kangurza) i geste zarośla ciernistych krzewów (scrub). Rzeki spływające na zachód
z Wielkich Gór Wododziałowych są w większości ciekami okresowymi. Na
przykład rzeka Darling, która jest najdłuższym dopływem rzeki Murray, na dwa
miesiące w roku zamienia się w szereg lekko zasolonych stawów. Jedyną poza
górnictwem dziedziną działalności produkcyjnej jest hodowla owiec i bydła. Woda
na pastwiskach jest dostarczana ze studni artezyjskich, istniejących dzięki bardzo
korzystnemu dla suchych obszarów ułożeniu warstw skalnych.

20. Pod lazurowym niebem subtropików
Roczna widoma wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim jest przyczyną
sezonowych przesunięć stref klimatycznych w kierunku południkowym,
przekraczających niekiedy 10º. Podobnie jak równikowy pas ciszy (deszczów
zenitalnych), przesuwa się także granica oddzielająca strefę pasatów wiejących w
obszarach międzyzwrotnikowych od strefy przeważających wiatrów zachodnich,
które charakteryzują strefy umiarkowane. Latem granica ta znajduje się w okolicach
40º szerokości geograficznej, podczas gdy w zimie wycofuje się do około 30º.
Dzięki tym przesunięciom, miedzy strefą pasatów a strefą przeważających wiatrów
zachodnich wyróżniony został pas pośredni – podzwrotnikowy. Latem tereny te
znajdują się pod wpływem pasatów, a zimą pojawiają się tam wiatry zachodnie.
Istnienie bujnych podzwrotnikowych lasów we wschodnich częściach kontynentów
jest następstwem obfitych opadów letnich niesionych przez pasat wiejący od
oceanu. W Azji Wschodniej pasat ten wzmacniany jest monsunem, co dodatkowo
zwiększa efekt w postaci obfitych opadów letnich.
Przenieśmy się jednak na zachodnie wybrzeża kontynentów, gdzie letnie
pasaty nie mogą przynosić opadów, gdyż wieją z wnętrza suchego lądu. Większość
opadów przypada tam na miesiące zimowe, kiedy z zachodnimi wiatrami napływają
masy powietrza oceanicznego z zachodu. Oznacza to zupełnie odmienne warunki
dla rozwoju roślinności, co odbija się wyraźnie na charakterze krajobrazu.
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Największym obszarem posiadającym klimat podzwrotnikowy, znajdującym
się w zachodniej części lądu, są regiony położone wokół Morza Śródziemnego.
Dlatego ten typ klimatu najczęściej określa się jako śródziemnomorski. Dwa
najważniejsze czynniki decydujące o bogactwie i charakterze roślinności – ciepło i
wilgoć – nie łączą się tutaj w swoim pozytywnym działaniu, jak dzieje się to w
klimacie monsunowym, ale mijają się w czasie. Podczas bezmroźnych, dżdżystych
zim przypominających nasze jesienne szarugi, ilość opadów jest wystarczająca,
brakuje jednak ciepła. Kiedy zaś jest gorące lato, skąpo wydzielana woda staje się
największym bogactwem. Mimo niedogodności, jakie klimat ten stwarza w
zachodnich częściach lądów strefy podzwrotnikowej, przynosi on także wiele
wymiernych korzyści.
Klimat obszarów położonych w basenie Morza Śródziemnego jest
kształtowany przez zimowe tchnienie Atlantyku oraz letni oddech Sahary. Suche,
palące powietrze z Sahary każdego lata ogarnia obszary południowej Europy,
tworząc nad Morzem Śródziemnym tak cudownie czyste niebo, nocą usiane
gwiazdami, jakiego nie można zobaczyć nigdzie indziej. Letnie niebo traci swój
blask tylko na kilka dni, kiedy pojawiają się wiatry sirocco, niosące pył i piasek z
Afryki. Gorące lato ustępuje dopiero wtedy, gdy na scenę śródziemnomorską
wkracza Atlantyk. Już w październiku nasycone wilgocią niże zaczynają swoją
procesję z zachodu na wschód. Lazurowe Morze Śródziemne ciemnieje i nabiera
szarych odcieni Bałtyku. Kotara ulewnego deszczu i niskich chmur przesłania
krajobraz. Wzbierają rzeki wyschnięte od kilku miesięcy, gwałtowne powodzie
nawiedzają równiny. Szalejące deszcze nie respektują nawet granicy pustyni,
zamieniając uedy północnej Sahary w błotniste potoki. Klimat to dziwny. Nie
sprzyja życiu roślin, ale nie jest pozbawiony swoistego uroku i egzotyki. Rośliny
śródziemnomorskie intensywnie pachną, ich liście pokryte są meszkiem lub
woskiem, a łodygi kolcami. Wszystko to służy im dla ochrony przed suszą w czasie
gorącego lata, kiedy dobrze żyje się tylko cykadom. Nic więc dziwnego, że
krajobraz śródziemnomorski od starożytności był częstym źródłem inspiracji
artystów, takich jak m.in. Johann W. von Goethe (słynna pieśń pt. Znasz-li ten kraj,
gdzie cytryna dojrzewa? Pomarańcz blask majowe złoci drzewa? Gdzie wieńcem
bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi? – przekład Adama
Mickiewicza z muzyką Stanisława Moniuszki).

Najdogodniejszym okresem dla wegetacji jest wiosna, kiedy temperatura się
podnosi, a gleba posiada jeszcze duży zapas wody z zimowych deszczów. Po jego
wyczerpaniu, co następuje już z początkiem bezdeszczowego lata, wiele roślin
wysycha, a inne zrzucają liście dla ograniczenia transpiracji. W związku z tak
specyficznymi warunkami klimatycznymi rozwijają się różne, odpowiednio
dostosowane do nich gatunki roślin. W okresie wiosennym pojawiają się znane z
sąsiedniej Sahary gatunki efemeryczne, które okresy suszy przeżywają w postaci
nasion i bulw. Latem mogą rozwijać się tylko suchorośla (kserofity). Bardzo dużo
jest drzew i krzewów ze skórzastymi, twardymi liśćmi o powierzchni zredukowanej
w celu ograniczenia parowania. Tworzą one krzaczaste zarośla określane nazwą
makia, lub niską, do 50 cm wysokości, formację gariga. Dominują w nich
karłowate dęby, mirty, jałowce, pistacje (terebint), lawenda, szałwia i macierzanka
(tymianek). Wiosną tworzą one wielobarwny kobierzec, silnie woniejący olejkami
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eterycznymi. Krzewy często są oplecione przez pnącza, wśród których nie brakuje
winorośli i chmielu. Formacje makii i garigi są uważane za wtórne, tzn. powstałe po
zniszczeniu istniejących tu wcześniej lasów. Ponieważ ludzie gospodarują tutaj w
sposób intensywny od kilku tysięcy lat, teza taka wydaje się bardzo prawdopodobna.
Lasy, czyli pierwotna roślinność obszaru śródziemnomorskiego, pokrywają
jedynie jego górskie fragmenty. Przeważają w nich różne gatunki dębów, z których
najbardziej znany jest dąb korkowy (Quercus suber), wyróżniający się bardzo grubą,
odradzającą się korowiną. Największe gaje dębów korkowych znajdują się w
portugalskiej prowincji Alentejo i w sąsiedniej hiszpańskiej Estremadurze.
Charakterystycznym elementem krajobrazu śródziemnomorskiego są drzewa
laurowe (wawrzyny) oraz drzewa oliwkowe. Gałązki wawrzynu były tradycyjnie
używane w kulturze rzymskiej do wieńczenia głów zwycięzców wojennych i
sportowych, zaś gałąź oliwna to znany od tysiącleci symbol pokoju i pojednania.
Obecnie obydwa te gatunki odgrywają dużą rolę nie tylko w krajobrazie, ale także w
europejskiej kuchni. Powszechnie występują platany znane z naszych parków,
orzechy włoskie, różne gatunki sosen, w tym pinia – okazałe drzewo o wysokości do
25 m, o pięknej, parasolowatej iglastej koronie. Na większych wysokościach w
górach występują resztki wspaniałych lasów cedrowych. Z drewna cedrowego
budowano niegdyś elementy świątyń w Egipcie, Babilonii i Persji, świątyni
Salomona w Jerozolimie, a przede wszystkim statki morskie Fenicjan, Greków i
Rzymian.
Obecny krajobraz tych obszarów bardzo różni się od tego, w którym
rozgrywały się losy Imperium Rzymskiego. Obok rodzimych pojawiło się tam wiele
gatunków pochodzących z innych części świata, które zdążyły już na trwałe
wrosnąć w glebę śródziemnomorską i stały się składnikiem stereotypowych
wyobrażeń
o
regionie.
Nikt
dzisiaj
nie
zaakceptuje
krajobrazu
śródziemnomorskiego bez pochodzących z Persji cyprysów, indyjskich figowców,
chińskich cytrusów i morw, a nawet bez meksykańskich agaw i opuncji. Coraz
częściej, zwłaszcza w afrykańskiej części regionu, pojawiają się zarośla
australijskich eukaliptusów. Ważnym gatunkiem jest bardzo twarda, kępiasta trawa
alfa, w Hiszpanii nazywana esparto. Dostarcza ona celulozy niezbędnej do
produkcji najwyższej jakości papieru (m.in. na banknoty) i służy do wyplatania
koszy i innych przedmiotów.

Wiecznie zielone zarośla i lasy śródziemnomorskie stanowią środowisko
dogodne dla wielu gatunków zwierząt. Ciepły, bezmroźny klimat i łatwo dostępny
pokarm w postaci owadów sprawia, że strefę śródziemnomorską szczególnie
upodobały sobie jaszczurki. W karłowatych zaroślach doskonale czują się liczne
drobne ptaki śpiewające, oraz kurowate (przepiórka, kuropatwa). Zarówno wśród
ptaków jak i ssaków brak tutaj gatunków o dużych rozmiarach. Przeważają tam
formy zminiaturyzowane: zamiast zająca jest królik, a jelenia zastępuje znacznie
mniejszy daniel.
Roślinność typu śródziemnomorskiego, przystosowana do zimowych
opadów, poza basenem Morza Śródziemnego występuje na zachodnich wybrzeżach
Ameryki Północnej (Kalifornia), Południowej (środkowe Chile), na południowozachodnim krańcu Afryki (Góry Przylądkowe) i w południowo-zachodniej Australii
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(Ziemia Łabędzia). Północnoamerykański odpowiednik makii to chaparral –
krzaczasta formacja o wysokości 1-2 m, złożona z gatunków wiecznie zielonych
dębów. O wiele bardziej okazałe są słynne kalifornijskie lasy z największymi
drzewami świata. Są to mamutowce olbrzymie (Sequoiadendron giganteum),
rosnące na zachodnich stokach Sierra Nevada. Mamutowce osiągają wysokość 130
m przy średnicy pnia 12 m. Jako relikt z okresu trzeciorzędu i gatunek endemiczny,
znajdują się one pod ochroną. Wiek najbardziej okazałych osobników ocenia się na
1500-4000 lat. Najpotężniejszy z nich, zwany General Sherman, waży aż 1400 ton i
jest największym żyjącym tworem na Ziemi. Podobne parametry ma inny olbrzym,
redwood, czyli czerwone drzewo nazywane u nas sekwoją (Sequoia sempervirens).
Gatunek ten tworzy wspaniałe wysokopienne (ponad 100 m) lasy w nadmorskich
górach północnej Kalifornii i Oregonu. Za najwyższe drzewo świata uznaje się
sekwoję o imieniu Howard Libbey, rosnącego w miejscowości Redwood Creek w
północnej Kalifornii. Ma on 362 stopy wysokości i 44 stopy średnicy (1 stopa =
30,48 cm). Tylko w Kalifornii nie dziwią dyskoteki urządzane na pniu ściętego
drzewa lub drogi, które nie omijają rosnącego drzewa, ale przechodzących tunelem
przez jego środek. Osobliwością lasów Kalifornii jest tzw. sosna cukrowa (Pinus
lambertiana), posiadająca słodką żywicę i ważące 50 kg szyszki długości do 50 cm.
W południowej części Sierra Nevada rosną karłowate sosny zwane bristlecone pine
(Pinus aristata), uważane za najstarsze żyjące organizmy na Ziemi, liczące 4700 lat.

21. Leśne morze
Opuszczając ciepłe, egzotyczne dla nas obszary podzwrotnikowe,
wkraczamy stopniowo w okolice, gdzie gorący oddech zwrotnikowych pustyń nie
dociera, a pogodę przez niemal cały rok kształtują niże wędrujące z zachodu na
wschód, niosące deszczowe chmury. Częste deszcze i niewielkie, z powodu niskich
temperatur, parowanie sprawia, że na umiarkowanych szerokościach wilgoci jest na
tyle dużo, iż naturalną formacją roślinną są tutaj lasy. Rozległość lądów w strefie
umiarkowanej półkuli północnej sprawia, że są to najbardziej rozległe lasy Ziemi,
prawdziwe leśne „morze”, zajmujące równoleżnikowe pasy o szerokości ponad 2
tysiące km.
Lasy mogą rosnąć tylko na obszarach wilgotnych. W strefie umiarkowanej
wymagają one opadów nie mniejszych niż 500 mm rocznie. Istotne są też
temperatury. Ponieważ kąt padania promieni słonecznych w ciągu roku zmienia się
tutaj w znacznie większym zakresie niż w strefie międzyzwrotnikowej, cechą
klimatu umiarkowanego jest występowanie wyraźnie różniących się termicznie pór
roku. Różnice te nie są wszędzie jednakowe i zwiększają się wraz z odległością od
oceanu.
Na tych obszarach strefy umiarkowanej, które leżą w pobliżu oceanów,
panuje łagodny klimat oceaniczny. Masy powietrza napływające z zachodnimi
wiatrami są źródłem wilgoci, ale także łagodzą roczne i dobowe wahania
temperatur. W lecie, kiedy powietrze nad lądem ogrzewa się nawet do ponad 30ºC,
woda oceaniczna pozostaje o kilkanaście stopni chłodniejsza. Morskie wiatry
przynoszą wówczas nad ląd orzeźwiający chłód. Zimą natomiast, kiedy nad lądem
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panują mrozy, wiatr od nie zamarzniętego morza przynosi ciepło. Cechą klimatu
umiarkowanego oceanicznego są więc małe amplitudy roczne. Silne mrozy zimowe
są tutaj taką samą rzadkością jak letnie upały.
Wpływy oceanu łagodzącego skoki temperatury słabną w miarę jak
wkraczamy w głąb lądu, gdzie panuje kontynentalna odmiana klimatu
umiarkowanego. Latem zdarzają się tam iście tropikalne upały, podczas gdy w zimie
temperatura spada do poniżej 40ºC. Ponieważ różnice klimatyczne miedzy
obszarami nadmorskimi a śródlądowymi strefy umiarkowanej są bardzo duże, nie
możemy oczekiwać, aby „leśne morze” szumiało wszędzie w jednakowy sposób.
Europa zajmująca zachodni półwysep wielkiego eurazjatyckiego
kontynentu, otoczona wodami Atlantyku i jego odnóg, posiada w zachodniej części
typowy klimat oceaniczny. Naturalną jej roślinność stanowią lasy, które od
podzwrotnikowych różnią się tym, że w porze zimowej drzewa zrzucają liście.
Liście służą drzewom tylko przez jeden sezon. Są więc cienkie i delikatne. Aby
przechwytywać jak najwięcej energii ustawiają się zwykle prostopadle do kata
padania promieni słonecznych, by podczas skróconego sezonu wegetacyjnego w
pełni je wykorzystać. Jesienią soczystą zieleń zastępuje niesłychane bogactwo barw
więdnących liści. Zima jest okresem spoczynku, który cała przyroda przeżywa w
stanie uśpienia. Gruba kora pokrywająca pnie i konary chroni drzewa przed
zdarzającymi się przymrozkami. Europejskie lasy liściaste składają się z niewielu
gatunków drzew. Wiele z tych, które rosły tam przed epoką lodowcową, zginęło
podczas zlodowaceń. Podczas kolejnych faz ochłodzenia poszczególne gatunki
zmieniały swój zasięg występowania, przemieszczając się stopniowo na południe.
Możliwości takiej „migracji” i zmiany zasięgu w kierunku południowym są jednak
w Europie ograniczone przez wielką odnogę Atlantyku, jaką jest Morze Śródziemne.
Dlatego ciepłolubne gatunki sprzed okresu zlodowaceń, które mogły z
powodzeniem przetrwać w Ameryce, w Europie wyginęły.
Las ma wyraźną budowę piętrową. W piętrze drzew najczęściej dominuje
jeden lub dwa gatunki. Najbardziej rozpowszechnione są lasy bukowe z domieszką
dębu, grabu i sosny, oraz tzw. grądy, czyli lasy grabowo-dębowe z lipą, klonem i
wiązem. Zwarte korony nie przepuszczają wiele światła, dlatego piętro krzewów
(podszycie) nie jest zbyt bogate. Także runo rozwija się najbardziej na wiosnę, kiedy
korony drzew nie są jeszcze ulistnione. Zawiera ono wiele roślin cieniolubnych, jak
paprocie i mchy. Częste są epifity w postaci porostów i mszaków oraz bluszcz –
skromny odpowiednik lian.
Pod lasami liściastymi wytwarzają się gleby brunatne z dużą ilością
substancji próchnicznej, o dużej wartości dla rolnictwa. Dlatego w gęsto zaludnionej
Europie tereny leśne zostały w większości zamienione w pola uprawne. Na
najbardziej wilgotnych wylesionych obszarach spotykamy rozległe wrzosowiska z
pojedynczymi brzozami, sosnami i jałowcami. Stanowią one charakterystyczny
element krajobrazu Wysp Brytyjskich i innych części zachodniej Europy. Na
terenach nadrzecznych i podmokłych występują lasy łęgowe z topolą, wierzbą, olszą
i gęstym runem złożonym m.in. z pokrzyw, bylic i sitowia. Na terenach suchych o
piaszczystym, dobrze przepuszczalnym podłożu (np. na równinach sandrowych i
wydmach), znajdujemy woniejące żywicą bory sosnowe. Cechują się one mniejszą
zwartością koron i bogatym podszyciem złożonym z leszczyny, jarzębiny, kaliny,
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głogu i jałowców. Wszystkie mniej żyzne siedliska są zajęte przez mniej
wymagające gatunki iglaste: sosnę, świerk i jodłę.
Ku wschodowi i północy typowe lasy liściaste stopniowo zmieniają swój
skład gatunkowy, co wynika z coraz surowszych warunków klimatycznych.
Niektóre gatunki drzew liściastych nie mogą rosnąć na obszarach o zbyt mroźnych
zimach. Drzewom nasyconym sokami groziłoby przemarznięcie, czego
konsekwencją jest rozsadzanie pni. Wschodnią granicę występowania buka
wyznacza linia łącząca Morze Bałtyckie z Czarnym w miejscu ich największego
zbliżenia. W tym przewężeniu kontynentu najbardziej rozpowszechnione są już nie
lasy liściaste, ale mieszane iglasto-liściaste bory, w których dominuje sosna, dąb i
brzoza. Mały stopień zwarcia koron pozwala na bujny rozrost podszycia, podobnie
jak w borach sosnowych. Runo obfituje w borówki, paprocie, mchy, wonne
konwalie, zawilce i wrzosy.
Świat zwierzęcy lasów liściastych i mieszanych Europy uległ, jak same lasy,
znacznemu przetrzebieniu. W XVII wieku padł w lasach mazowieckich ostatni tur,
w połowie XIX wieku wyginął tarpan leśny zwany także konikiem polskim. Bliski
całkowitej zagłady był żubr oraz bóbr – największy gryzoń Eurazji. Typowym
przedstawicielem fauny lasów liściastych jest jeleń europejski oraz znacznie od
niego mniejsza sarna. Bardzo rozpowszechnione są dziki, jak również drobne
drapieżniki: kuny, lisy i łasice. W najbardziej odludnych okolicach spotyka się
prawie wytępionego żbika i rysia. W lasach liściastych spotyka się kilkadziesiąt
gatunków płazów i gadów, które jako zmiennocieplne są najbardziej wrażliwe na
wahania temperatury. Ich liczba maleje wraz ze wzrostem kontynentalizmu klimatu.
Ptaki reprezentowane są przez bardzo liczne gatunki śpiewające, drapieżne, nocne i
dzienne, wędrowne i osiadłe. O świcie las rozbrzmiewa setkami ptasich gardeł
głoszących nastanie nowego dnia. Rozmaitość tonacji, rytmów i barw ich głosów
sprawia, że wsłuchują się w ten koncert wszyscy, choć nikt nie rozumie znaczenia
poszczególnych fraz i dźwięków.
O wiele bogatsze od europejskich są lasy liściaste Ameryki Północnej, które
przed spustoszeniem, jakie lądolody zgotowały lasom europejskim, uchroniła
południkowa rozciągłość kontynentu. Obok dębów, buków, jesionów
amerykańskich, klonów cukrowych i innych drzew mających swoje odpowiedniki
europejskie, rosną tam m.in. wysokie na 30 m tulipanowce, nie mniejsze topole
balsamiczne zwane cottonwood, magnolie, drzewiaste jałowce wirginijskie, posępne
orzeszniki (hickory), jasne platany – wszystkie splątane pnączami tworzącymi
zwieszające się mosty i draperie. Najwspanialej i najbarwniej wyglądają te lasy
jesienią. Mienią się wówczas najprzeróżniejszymi barwami o odcieniach i
intensywności nie spotykanych na innych kontynentach. Niektóre gatunki
amerykańskie są obecnie bardzo rozpowszechnione u nas, np. pochodząca z
Appalachów robinia (grochodrzew), zwana potocznie akacją, oraz śnieguliczka. Na
terenach podmokłych rosną łęgi podobne do europejskich, a siedliska uboższe
zajmują bory sosnowe z sosną wejmutką, świerkowe lub jodłowe z choiną
kanadyjską (Tsuga).
W lasach liściastych wschodniej Azji, gdzie deszcze padają dzięki letnim
monsunom, zakłócającym cyrkulację zachodnią, oprócz odpowiedników wcześniej
wymienionych gatunków, występuje wiele drzew, które u nas znane są z ogrodów
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botanicznych i parków (perełkowiec japoński, grujecznik japoński, miłorząb,
iglicznia). Osobliwością lasów wschodniej Azji są jednak nie tylko drzewa, ale m.in.
endemiczny krzew żeń-szeń (Panax ginseng), ceniony ze względu na swe liczne
właściwości lecznicze.
Klimat oceaniczny stwarza bardzo dogodne warunki dla rozwoju
roślinności, ale jest on także łaskawy dla człowieka. Dlatego w Europie i Ameryce
Północnej lasy liściaste ostały się jedynie tam, gdzie gleba okazała się za mało
urodzajna, a w Azji na Nizinie Chińskiej nie ma już ich wcale. W głębi lądów
natomiast znajdują się obszary, gdzie ludzie nie osiedlali się zbyt chętnie ze względu
na uciążliwe, ostre zimy. Tam las zdaje się mieć ciągle przewagę w krajobrazie,
otaczając ludzkie pola i osady, przytłaczając samego człowieka, otaczając go
zewsząd, niemal uzależniając zarówno fizycznie jak i duchowo. Ze względu na ostry
klimat las ten, czyli tajga, jest dość ubogi pod względem florystycznym, ale potęgą
swoich drzew, swoją majestatycznością imponuje tym bardziej, że rośnie w
wyjątkowo surowych warunkach.
Tajga jest ściśle związana z glebami ulegającymi procesowi bielicowania,
czyli jałowieniu na skutek wypłukiwania składników mineralnych z jej
przypowierzchniowych poziomów, i ich koncentracji na większej głębokości.
Bielicowanie jest wyrazem przewagi ilości wody wsiąkającej w podłoże nad jej
parowaniem. Drzewa tworzące tajgę są przystosowane zarówno do panujących
warunków glebowych, jak i do anomalii termicznych. Zamiast rzadkiego soku mają
one niezamarzającą, gęstą żywicę, zabezpieczającą przed przemarzaniem. Tajga tym
bardziej przytłacza, że stanowi potęgę, która potrafi oprzeć się tym mocom
klimatycznym, przed którymi człowiek kapituluje.
Trzeba sobie także uświadomić, że ten posępny i zwarty żywioł rozciąga
się od północnej Europy aż po Morze Japońskie i Ochockie. Swoim mrokiem tajga
wyraźnie różni się od pełnych blasku, ptasiej radości i wesela, jasnych lasów
mieszanych Europy. Dla nas, Polaków, ma też ona dodatkowe, dość tragiczne dla
narodowej historii znaczenia. Jej wyczerpujący, a zarazem bardzo sugestywny opis
dał przeszło sto lat temu genialny twórca polskiej geografii, Wacław Nałkowski:
Cedry12 kosmate i posępne, ciemne świerki13, smukłe piramidy jodeł14,
chmurnie zadumane modrzewie15. Gdzieniegdzie tylko błyśnie biały pień brzozowy
lub krzywa jarzębina wyciągnie ku światłu gałąź pierzastą, niby dziecko żebracze
spomiędzy dorosłych wyciągające dłoń biedną po jałmużnę, gdzieniegdzie zaczai się
we wgłębieniu czeremcha zadumana w otoczeniu drobiazgu dzikich porzeczek i
jeżyn - i znowu masą nieprzerwaną ciągną się ciemne iglaste konary. Czasami
tajga rozstępuje się, aby dać przejście rzece lub uczynić miejsce dla siedziby
człowieka – i znowu zwiera się ciasnym pierścieniem, zazdrośnie strzegąc swej
tajemnicy.
I tajemnicę właśnie wyczuwa się w głębinie tajgi. Coś zagadkowego, coś
groźnie tajemniczego było w tej dziwnej , chwiejnej światłości wiosennego
zmierzchu, w tych drzewach nieruchomych, co nas z powagą i surowością obstąpiły.
12

Właściwie limba syberyjska, zwana też cedrem lub z rosyjska kedrą (Pinus sibirica).
Świerk syberyjski Picea obovata.
14
Jodła syberyjska zwana potocznie pichta (Abies sibirica).
15
Modrzew syberyjski lub daurski (Larix dahurica).
13
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Wydało mi się, że jestem w świątyni mrocznej, gdzie blade światło spływa z wolna
poprzez iglaste gałęzie, niby przez wąskie ostrołuki okien, gdzie ciężarem kładą się
na człowieka mury wysokie i cieniste sklepienia, a surowe linie gmachu strzelają w
niebo igłami wieżyc, ciemnymi wierzchołkami jodeł i świerków [...] Tajga nie jest
dla łowcy świątynią. Zewsząd czyha nań konieczność walki nieubłaganej. Czai się
soból na nieostrożnego ptaszka, rys krwiożerczy rzuca się z drzewa na idącego
jelenia, niedźwiedź miażdży łapą wielkiego łosia, a wszystkie zwierzęta tępi
człowiek [...] Po obu stronach brudnej, rozjeżdżonej drogi wiją się liczne ścieżki
wydeptane w tej obcej ziemi przez przybyszów z daleka. Oto wąskim, daleko
rozciągniętym pasmem zaczerniła się wzdłuż drogi partia zesłańców. Powoli snują
się aresztanckie szare kaftany, jękliwie skrzypią wozy, na których jadą kobiety z
dziećmi przy piersi. Niewesoło wita swych przybyszów Syberia. Posępne niebo
ołowiane nisko zwisło nad głową; deszcz jesienny ostrymi igłami siecze twarze i
przesyca wilgocią kaftany aresztanckie. Nogi zakute w kajdany ciężko stąpają po
grząskim błocie. Po obu stronach suną powoli bagnety konwoju, a ponad nimi
złowieszczo wyje tajga16.

Spośród syberyjskich zwierząt zainteresowanie ludzi wzbudzają szczególnie
wspomniane sobole i gronostaje, ze względu na ich cenne futra. Ale nawet populacja
wilków, których futra nie osiągają zbyt wysokich cen, została mocno przetrzebiona.
Tajga kanadyjska jest prawie identyczna jak eurosyberyjska, z tym, że
występuje tam nieco więcej gatunków świerka (m.in. czarny i biały), sosny (m.in.
wejmutka i Banksa), rośnie jodła balsamiczna, modrzew amerykański (Tamarack),
choina kanadyjska (Tsuga) i tuja.
22. W krainie Arymana17
Wiatry wiejące znad oceanów niosą wilgoć, chmury i deszcz. Ale im dalej
od oceanu, tym jest ich mniej. Mniej deszczów, mniej wilgoci w powietrzu i w
glebie, a niebo bywa coraz częściej bezchmurne. Kiedy roczna suma opadu spada
poniżej pewnej granicy, drzewa już nie mogą rosnąć. Jako roślina o znacznych
rozmiarach, o wielkiej powierzchni liści, drzewo jest potężną pompą czerpiącą wodę
z ziemi i wypuszczającą ją w postaci pary do atmosfery. Jeżeli nie znajduje
odpowiedniej ilości wody – usycha. Przy życiu pozostają trawy i bardziej odporne
zioła. Formacja złożona z tego typu roślin to step.
Stepy obejmują rozległe obszary w znacznym oddaleniu od oceanów oraz
położone w tzw. cieniu opadowym, czyli po zawietrznej stronie gór zagradzających
drogę nadciągającym wilgotnym masom powietrza. Granica występowania
roślinności stepowej nie jest tak ostra jak w przypadku innych formacji roślinnych.
Od północy, od strefy leśnej, step jest oddzielony pasem lasostepu (stepu leśnego),
gdzie w doliny rzek i inne wilgotne obniżenia wkracza las, tworząc jakby wyspy na
morzu traw. Ku południu step ubożeje i przechodzi stopniowo w półpustynie. W
16

Wacław Nałkowski, Geografja malownicza, część V, Azja, Warszawa 1911, s. 315-320.
Aryman to w tradycji perskiej uosobienie zła i sił ciemności; w przeciwieństwie do Ormuzda –
władcy obfitości, wyrażającego życiodajną bujność oaz, dziedziną Arymana są stepy i pustynie
zamieszkane przez dzikie ludy koczownicze.
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przeciwieństwie do pustyń zwrotnikowych, te śródlądowe suche pustkowia nie
tworzą ciągłej i zwartej strefy. Zajmują one raczej izolowane obszary położone
wśród pasm górskich uniemożliwiających dopływ wilgotnego powietrza.
Otwarta przestrzeń pustkowi wnętrza Azji i Ameryki Północnej robi swym
ogromem i dzikością potężne wrażenie na wędrowcu przyzwyczajonym do
przytłaczającego bogactwa przyrody leśnej. Oko gubi się w dali, nie znalazłszy
obiektu, na którym mogłoby się zatrzymać. Szara dal zlewa się z niebem na krańcu
widnokręgu, wokół milczenie i głusza. A jednak step wabi i nęci. Krajobraz ten
działa na człowieka jak niezmierzony, „suchy ocean” (A. Mickiewicz, Stepy
akermańskie), wzbudzając w duszy uczucie nieskończoności. Wszystkie uciążliwe
więzy i troski życia codziennego znikają tutaj pod naporem siły, która wciska się z
bezkresnych przestworów. Nie tylko wzrok, ale i myśli gubią się w stepach, gdzie
jedynym łącznikiem z resztą świata jest tylko wiatr czeszący trawę. Człowiek
zapomina o swoim „ja” i zdaje się żyć nie własnym życiem, ale całą potęgą stepu, w
której roztapia się jak kropla wody w morzu. Bo, jak napisał nasz wielki pisarz, a
zarazem podróżnik i geograf, Henryk Sienkiewicz, człowiek na łonie natury i wobec
natury nie może oprzeć się poczuciu, że stanowi z nią jedno i to samo, że w nim i w
całym otoczeniu jest tylko jedna wielka dusza.18
Roślinność stepów stanowią różne gatunki traw, ale także liczne zioła i
krzewy: bylice, burzany, ostnice. Fizjonomia stepów zmienia się w zależności od
pory roku. Latem promienie słoneczne wysuszają i spalają trawy, step staje się
spopielały i szary. Stada kopytnych suhaków, podobnych do osła kułanów
(krewniak konia), oraz gazeli odbywają wówczas dalekie wędrówki do wodopojów,
a liczne susły zasypiają na całe lato. Pokrewne im bobaki i inne gryzonie (świstaki,
norniki) chowają się na dzień w swoich norach i kopcach ziemnych. Świat
zwierzęcy stepów staje się jednak coraz uboższy. Przed kilkuset laty na stepach
czarnomorskich żył tarpan, niewielki, lekki koń, od którego pochodzą wszystkie
rasy szlachetnych koni domowych, także arabskich. Natomiast na stepach środkowej
Azji żyje jeszcze prawdopodobnie w stanie dzikim koń Przewalskiego. Lato w
stepie to okres wylęgu szarańczy, która co pewien czas, z mało zbadanych przyczyn
rodzi się w astronomicznych ilościach wśród suchych stepów i półpustyń Azji i
Afryki, po czym zaczyna wędrować. Te duże „koniki polne”, kiedy wędrują
chmarami „piechotą”, wyglądają jak pełznący po ziemi dywan o rozmiarach setek
metrów. Kiedy posługują się skrzydłami, tworzą ogromne, przysłaniające ziemię
chmury. Żarłoczność szarańczy sprawia, że po jej przejściu zostaje tylko naga
ziemia. Potem niszczycielska chmura gdzieś ginie, a step powoli odzyskuje utraconą
równowagę. Pewne ożywienie wśród zwierząt następuje jesienią, po czym step
zamiera i drętwieje w okowach zimowych mrozów. Tylko suche osty i burzany
szeleszczą pod tchnieniem wiatru niosącego na oślep kuliste pierekati pole. Jest to
rodzaj bylicy (Artemisia) posiadającej sztywne pędy ułożone w kształcie kuli. Po
wyschnięciu odrywają się one od korzenia, pozwalając się przenosić wiatrom po
rozległych przestrzeniach stepów. Roślina ta znana jest także w Ameryce, gdzie
nazywana jest Russian weed, czyli chwast rosyjski. Wiosną step pokrywa się
stubarwnym, falującym dywanem. Orzeźwiający zapach świeżej trawy to góruje nad
18

H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1987.
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innymi, to znów ustępuje oddechom kwiatów. Z okolic lesistych zlatują chmary
ptactwa, a na pogodnym niebie widać krążące z wolna sylwetki orłów, sokołów i
sępów wypatrujących ofiar - drobnych gryzoni i ptaków.
Typową dla stepów glebą są czarnoziemy, które można rozpoznać po
ciemnoszarym, grubym nawet na ponad 1 m poziomie próchnicznym. Jego
powstawanie jest możliwe dzięki szybkiemu cyklowi wzrastania i obumierania
roślin. Niewielkie opady, duża transpiracja i parowanie zapobiegają przesiąkaniu
wód opadowych w głąb ziemi i wypłukiwaniu związków mineralnych, jak to ma
miejsce na obszarach tajgi w procesie bielicowania. Gleby stepowe są zaliczane do
najurodzajniejszych na świecie.
Stepy zajmują też ogromne przestrzenie w Ameryce Północnej, gdzie noszą
nazwę prerii. Ich charakter zmienia się w miarę oddalania się od Oceanu
Atlantyckiego. Już na zachód od Missisipi malownicze lasy porastające doliny rzek
mieszają się z bujnymi latem, wysokimi na metr trawami zajmującymi wododziały.
Im dalej na zachód tym roślinność ubożeje, by u stóp Gór Skalistych odsłonić
połacie nagiej, latem spękanej ziemi. Władcą tej ogromnej krainy, ciągnącej się od
Zatoki Meksykańskiej do granicy tajgi na północy, był niegdyś potężny bizon, z
którym w symbiozie żyły liczne pokolenia Indian. Żyzność stepowej gleby sprawiła,
że wilgotniejsze części prerii (Low Plains) zostały zamienione na pola uprawne
(podobnie jak w Eurazji), a pozostałe (High Plains) stanowią naturalne pastwiska dla
wielkich stad bydła. W zachodniej części kontynentu, między Górami Skalistymi a
Górami Kaskadowymi i Sierra Nevada, znajdują się rozległe obniżenia osłonięte
przed napływem wilgotnego powietrza i porośnięte bardzo ubogą roślinnością.
Wśród głęboko ukorzenionych bylic, piołunów, słonorośli i kępkowych traw
egzystuje wiele gryzoni (np. chomiki) i drobnego ptactwa, na które polują jadowite
grzechotniki, kojoty, czyli wilki preriowe, skunksy, oraz największy z drapieżników,
płowy „lew pustkowi” – puma.
23. W mroźnej krainie Anhellego19
Arktyczna tundra to przeciwieństwo owej pełni życia, jakie tętni w
ekosystemach na niższych szerokościach geograficznych. Pustka i martwota krain
podbiegunowych jest nie mniej uderzająca i niesamowita niż buchające życiem lasy
równikowe. Nawet podbiegunowe słońce świeci jakoś ponuro swym bladym i jakby
gasnącym blaskiem, oświetlając widnokrąg ciemny i pogrążony od tygodni w
długim przedwieczornym mroku. Nie może ono podnieść się wyżej nad widnokrąg i
tylko leniwie przesuwa się po jego skraju, jakby chciało zachodzić i wahało się z
tym bez końca.
Gdzie spojrzeć, wszędzie śniegi i lody. Cała przyroda zdaje się znajdować w
martwym śnie. Budzi się na 2-3 miesiące w środku dnia polarnego, kiedy słupek
rtęci podnosi się ze średniej temperatury wynoszącej 10-20ºC poniżej zera, do około
5-10ºC powyżej zera. Wówczas ziemia, zamarznięta stale do głębokości
kilkudziesięciu metrów (wieczna marzłoć), taje na powierzchni, zmieniając się w
19
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grząskie błoto, na którym rozwijają się krzewinki, mchy i porosty. Tworzą one
niekiedy zwarte kobierce i poduszki, pomiędzy którymi można spotkać karłowate,
płożące się wierzby polarne, brzozy karłowate i dębiki (Dryas).
Między strefą tundry a tajgą znajduje się pas pośredni zwany lasotundrą, na
Syberii zwany także redkolesie. Oprócz roślinności typowej dla tundry występują
tam niskie (do 8 m wysokości), skarlałe, powyginane świerki, sosny i brzozy –
najdzielniejsze z drzew liściastych. Drzewka te są rzadko rozrzucone, gdyż na
większe zagęszczenie nie pozwalają bardzo szerokie i płytkie systemy korzeniowe
rozwijające się tylko w powierzchniowej, odmarzającej latem warstwie gruntu.
Rośliny tundrowe to jedyny pokarm dla reniferów oraz lemingów – małych
gryzoni budujących podziemne korytarze, w których żyją aktywnie przez całą
polarną zimę. Lemingi z kolei stanowią pokarm dla sów białych i lisów polarnych.
Latem tundra ożywa, głównie dzięki dużej liczbie ptaków przylatujących tutaj z
południa, przyciąganych obfitością owadów budzących się w darni z zimowego
stanu pozornej śmierci (anabioza). Jest to okres długiego dnia pozwalającego
ptakom żerować niemal bez przerwy.
Świat zwierzęcy obszarów polarnych jest związany głównie z morzem. W Arktyce
spotykamy foki, morsy, wieloryby i niedźwiedzie polarne, a także wiele ptaków
gnieżdżących się na nadmorskich skałach. Są to m.in. alki, mewy i wydrzyki. W
Antarktyce charakterystyczne są pingwiny, których znamy 17 gatunków. Wśród
nich wyróżnia się pingwin cesarski, osiągający wzrost do 1,5 m, oraz pingwin Adeli
dorastający do 80 cm.
Morze jest źródłem pożywienia nie tylko pingwinów. Wytrawnymi nurkami
są foki antarktyczne, które otrzymały nazwy od mórz otaczających Antarktydę. Foka
Weddella i Rossa potrafią pod wodą przebywać do 70 minut i skutecznie polować
na kałamarnice i ośmiornice. Morsy i foki grenlandzkie również większość swojego
życia spędzają w morzu, na lód wychodząc tylko w czasie rozrodu, by dobrać się w
pary i wydać potomstwo. Kiedy wychylają się z lodowych przerębli dla
zaczerpnięcia powietrza, chwytają je polarne niedźwiedzie, których są głównym
pożywieniem.
Samica pingwina cesarskiego w środku zimy (inne pingwiny wiosną) znosi
na lodzie jedno jajo ważące ok. 0,5 kg, po czym natychmiast udaje się w morze po
pożywienie. Jajo wysiaduje samiec. Kładzie je na łapach i przykrywa fałdem
skórnym znajdującym się w dole brzucha. Przez cały okres wysiadywania, trwający
64 dni, samiec nie je, tracąc przy tym około 40% swojej wagi. Wiosną wykluwa się
młode i wtedy wraca samica, która podejmuje nad nim opiekę, a samiec udaje się po
pożywienie. Potem już wspólnie wychowują potomstwo.

24. Zróżnicowanie florystyczne gór
Strefowość równoleżnikowa klimatów i formacji roślinnych jest zaburzona
przez kilka czynników. Należą do nich, jak już wiadomo, monsuny, prądy morskie
oraz rozmieszczenie lądów i mórz. Odchylenia izoterm i izohiet od kierunku
wschód-zachód występują przede wszystkim wzdłuż wybrzeży, ale także są silnie
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związane z rozmieszczeniem pasm górskich, które na mapach klimatycznych
zaznaczają się znacznie zwiększonymi opadami i niższymi temperaturami.
Wysokość nad poziom morza i ukształtowanie terenu okazują się kolejnymi silnymi
czynnikami zaburzającymi regularny, równoleżnikowy układ stref krajobrazowych.
Góry są tymi fragmentami powierzchni Ziemi, gdzie na niewielkich
odległościach można obserwować daleko idące zmiany scenerii. Skomplikowana
budowa geologiczna i rozmaitość form rzeźby znajduje swoje odbicie we
wszystkich pozostałych składnikach krajobrazu, a zwłaszcza w klimacie i w
roślinności.
Ponieważ wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza spada
temperatura, co jest wynikiem spadku ciśnienia, wysoko w górach jest chłodniej niż
na otaczających równinach. W najwyższych partiach gór, nawet tych położonych w
pobliżu równika, znajdujemy wieczne śniegi i lodowce, podobnie jak w okolicach
podbiegunowych, podczas gdy u podnóży gór panuje tropikalny upał. Na Wyspie
Południowej Nowej Zelandii, w Parku Narodowym Fiordland, jęzory lokalnych
lodowców spływające górskimi dolinami kończą się wśród bujnej roślinności
tropikalnego lasu z paprociami drzewiastymi „mamaku” o wysokości do 15m i
palmami. Granica wiecznego śniegu wyznacza kres życia roślinnego, a wysokość
nad poziomem morza, na której ona się znajduje, zależy od szerokości geograficznej
oraz ilości opadów. Na równiku wieczne śniegi zalegają na wysokości 4800 m
n.p.m. W okolicach zwrotnika, z racji mniejszych opadów, granica wiecznego
śniegu wznosi się jeszcze wyżej. W Tatrach znajduje się ona na wysokości 2400 m i
jest trudna do zaobserwowania, gdyż ponad nią wznoszą się tylko nieliczne, strome
turnie skalne, na których nie ma miejsca dla gromadzenia się większych ilości
śniegu. W Skandynawii, na szerokości geograficznej 74º, wieczny śnieg zalega juz
od wysokości 260 m, a na obszarach położonych ponad kołem podbiegunowym
granica wiecznego śniegu schodzi do poziomu morza. Wznosząc się w górach coraz
wyżej, jesteśmy świadkami zmian klimatu podobnych do tych, które towarzyszą
nam podczas wędrówki od równika do bieguna.
Zmiana klimatu, jaką możemy zaobserwować, przesuwając się o 1º
szerokości geograficznej, jest równoznaczna zmianie, której doświadczymy
wznosząc się o 60 m w górach. Poziomo ułożonym na kuli ziemskiej strefom
klimatycznym odpowiadają w górach piętra klimatyczne, obejmujące kolejne
przedziały wysokości n.p.m.
W Tatrach najniżej położonym piętrem (700-1250 m) jest regiel dolny,
złożony z lasów liściastych i mieszanych, w których rosną buki, jodły, jawory oraz
świerki. Regiel dolny odpowiada formacji lasów liściastych strefy umiarkowanej.
Zasięg tych lasów jest od północy ograniczony tajgą, a w górach lasami regla
górnego (1250-1600 m), złożonymi prawie wyłącznie ze świerków. Jeszcze wyżej
(1600-1800 m) w górach rośnie krzewiasta kosodrzewina tworząca piętro
przejściowe. I wreszcie powyżej 1800 m rozciągają się hale, czyli piętro roślinności
alpejskiej, które dochodzi do granicy wiecznego śniegu i odpowiada arktycznej
tundrze.
Granice poszczególnych pięter nie wszędzie leżą na tej samej wysokości. Na
przykład dolna granica roślinności alpejskiej obniża się w miarę przesuwania na
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wschód, ku suchemu wnętrzu lądu. Stąd też łąki górskie, czyli połoniny, znajdują się
w Bieszczadach na wysokości znacznie mniejszej niż tatrzańskie hale.

Podobieństwo równoleżnikowych stref klimatycznych do wysokościowych
pięter klimatycznych w górach nie jest pełne. Przede wszystkim w górach strefy
umiarkowanej występują bardzo wyraźne pory roku, których nie ma w ogóle w
górach znajdujących się na niskich szerokościach geograficznych. Na średnią
temperaturę w Tatrach, wynoszącą na określonej wysokości np. 5ºC składają się
zimowe mrozy dochodzące do -30ºC jak i letnie upały. Natomiast określony punkt
na Kilimandżaro posiada średnią temperaturę roczną +10ºC, może w ogóle nie
doświadczać mrozów. Tymczasem mrozy zimowe są czynnikiem silnie
ograniczającym rozwój roślinności w górach znajdujących się na wyższych
szerokościach geograficznych. Na obszarach górskich strefy międzyzwrotnikowej
rośliny klimatu gorącego mogą się rozwijać nawet na dużych wysokościach.
Czynnikiem ograniczającym rozwój roślinności na dużych wysokościach we
wszystkich strefach klimatycznych są dobowe wahania temperatury. Podczas dnia
słońce mocno nagrzewa stoki górskie nawet na wysokich szerokościach
geograficznych. Powietrze jest w górach rozrzedzone i przejrzyste, a stoki górskie
często nachylone pod katem zbliżonym do prostego w stosunku do kierunku
promieni słonecznych. Na Gubałówce można nawet zimą się opalać. Nocą ziemia
szybko wypromieniowuje ciepło do rzadkiej, przezroczystej atmosfery, co powoduje
silne spadki temperatury. Na niskich szerokościach geograficznych dobowe
amplitudy są w górach większe niż amplitudy roczne.
Tym, co szczególnie odróżnia klimat gór od klimatu sąsiednich okolic
równinnych, są bardzo obfite opady. Klimat gór jest zwykle wilgotny, gdyż
skądkolwiek napływające masy powietrza muszą, wznosząc się ponad górami,
zostawić na nich część zawartej w sobie wilgoci. Ilość opadów w górach zależy
przede wszystkim od kierunku, w którym przebiegają pasma w stosunku do
kierunku przeważających wiatrów. Największe sumy opadów zarejestrowano na
nawietrznych stokach gór w Himalajach, północnych i południowych Andach i na
stokach wulkanów na Hawajach.
Lasy górskie strefy równikowej są uboższe florystycznie niż typowe
wilgotne lasy równikowe. Nie wszystkie gatunki rosnące na nizinach znoszą nocne
spadki temperatury, które zwiększają się z wysokością n.p.m. Pod względem
bujności mierzonej wielkością przyrostu biomasy przewyższają one jednak lasy
nizinne dzięki wyjątkowo obfitym opadom.
W przyrównikowych Andach do wysokości 1000-1400 m n.p.m. występują
lasy podobne do typowej amazońskiej selwy. To piętro nazywane jest tierra caliente
(ziemia gorąca). Oprócz znanych z selwy, pojawiają się tam gatunki typowe dla
wyższych szerokości geograficznych. Charakterystycznym drzewem jest balsa
(Ochroma), którego drewno jest 6-krotnie lżejsze od drewna wierzby i jest
wykorzystywane do budowy łodzi i szybowców. Rośnie tu palma tagua,
dostarczająca orzechów i twardego drewna zwanego kością słoniową, palma
toquilla z której włókien wyplatane są kapelusze „panama”, oraz palma de cera del
quindio – narodowe drzewo Kolumbii.
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Powyżej tierra caliente, aż do około 2500 m n.p.m. rośnie gęsty tzw. las
mglisty. Jest to piętro tierra templada (ziemia umiarkowana), położone na poziomie
kondensacji pary wodnej i otrzymujące najobfitsze opady. Lasy mgliste
charakteryzują się ogromną ilością mszystych, srebrnoszarych epifitów świecących
kropelkami mgły, zwieszających się z gałęzi (w lasach himalajskich nazywanych
„włosami matki”). Wiele tu olbrzymich paproci, bambusów oraz pnączy i
storczyków. Tutaj jest ojczyzna wanilii oraz kokainowca dostarczającego
kosztownych lekarstw i narkotyków. Z lasów mglistych pochodzi drzewo zwane
jacaranda, dostarczające pięknego, różowego drewna (palisander). Hodowane
okazy tego pięknego, niebiesko kwitnącego drzewa spotkać można w wielu krajach
tropikalnych, zwłaszcza w parkach miejskich. Z tierra templada pochodzi drzewo
chinowe (Cinchona), którego kora jest surowcem do produkcji chininy, leku
stosowanego w leczeniu malarii. Jest ono hodowane komercyjnie w krajach
południowej Azji. Ze wzrostem wysokości pojawia się coraz więcej drzew iglastych.
Wstępując coraz wyżej, wkraczamy w kolejne piętro – tierra fría (ziemia
zimna), gdzie bujne lasy zastępuje roślinność krzaczasta z krzewami należącymi do
rodziny wrzosowatych. Formacja roślinna zajmująca rozległe obszary powyżej 3000
m n.p.m. to páramo. Składa się ona z kępiastych traw ichu oraz
charakterystycznych, endemicznych krzewów espelecji. Są to rośliny o grubych
łodygach pokrytych płaszczem gęstych, owłosionych liści. Z oddali espelecje
stwarzają wrażenie tłumu stojących ludzi, stąd też nazywa się je mnichami.
Formacja páramo jest ojczyzną rozpowszechnionych u nas ziemniaków oraz
cennego zboża – amaranthusa. Górną granicę páramo stanowi granica wiecznego
śniegu, położona na wysokości 4800-5000 m n.p.m. Jest to prawie pozbawione
roślinności piętro tierra helada (ziemia lodowata).
Bujne lasy pokrywają także stoki gór w strefie zwrotnikowej. Zaznacza się tam
jednak silny kontrast między krajobrazem stoków zawietrznych i podwietrznych. Z
bujnymi lasami wschodnich stoków Kordylierów Ameryki Środkowej kontrastuje
trawiasto-krzewiasta roślinność z kaktusami, jaka pokrywa stoki zachodnie. Z
szerokością geograficzną zmienia się też charakter roślinności wysokogórskiej.
Bujnym łąkom páramo w Andach północnych odpowiada znacznie uboższa
formacja puna na Altiplano – wyżynie znajdującej się między pasmami Andów na
ich zwrotnikowym odcinku. Puna to formacja półpustynna z kępami ostrej trawy,
używanymi na opał kolczastymi krzewami llareta o żywicznym soku, oraz
kaktusami. Páramo i puna posiadają charakterystyczną endemiczną faunę. Żyją tam
lamy, wigonie, alpaki, reliktowy gatunek niedźwiedzia, guanako, oraz srebrzyste
szynszyle, których szczeliny i rozpadliny górskie nie uchroniły przed kłusownikami
żądnymi ich cennych futer. Symbolem Andów jest najcięższy z ptaków drapieżnych
– kondor wielki. Na skrzydłach, których rozpiętość dochodzi do 3 m, wzlatuje on na
wysokość andyjskich szczytów, czyli do 7000 m. Poszukując pożywienia, kondory
atakują gniazda ptaków morskich, porywają pisklęta i jaja. Kondor jest ptakiem
bardzo długowiecznym, dożywając 70 lat.
W strefie zwrotnikowej obecność gór wprowadza istotne urozmaicenie
krajobrazu. Góry odcinają się swoją zielenią od otaczających pustynnych równin. W
tradycji wielu ludów zamieszkujących obszary suche (np. Indian Arizony i Nowego
Meksyku), znak gór jest symbolem obfitości. Tam jest zawsze więcej wilgoci, roślin
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i zwierząt. Na Wyżynie Meksykańskiej i Kolorado, zajętych w większości przez
suche stepy bylicowe i półpustynie, na wyniosłościach pojawiają się zarośla
jałowców i sosen ożywiające monotonny krajobraz. W Turkiestanie stoki gór Tien
Szan pokrywają charakterystyczne zarośla i lasy twardych arczy, podobnych do tui.
W strefie umiarkowanej natomiast góry stanowią przerwy w szerokim pasie leśnym.
Przerwy te to nie tylko obszary położone powyżej granicy występowania lasów, ale
także pozbawione lasów śródgórskie obniżenia znajdujące się w cieniu opadowym.
Rozległe, typowe dla Gór Skalistych kotlinowate zagłębienia porośnięte
trawą z rzadko rozrzuconymi drzewami noszą angielską nazwę park, co stanowi
wyraz odmienności krajobrazowej w porównaniu do stoków górskich pokrytych
zwartymi lasami. Odpowiedniki amerykańskich „parków” można spotkać na
wszystkich kontynentach. Natomiast zachodnie wybrzeża kontynentów w
szerokościach umiarkowanych, wystawione na bezpośredni wpływ wiatrów
niosących wilgoć znad oceanów, słyną z bujnych lasów. W Europie zostały one w
większości wycięte w ciągu ubiegłych wieków i obecnie np. na Wyspach
Brytyjskich czyni się usilne starania o ponowne ich wprowadzenie. Lasy możemy
obserwować na zachodnich wybrzeżach obu Ameryk, gdzie opady są szczególnie
obfite z powodu biegnącej południkowo bariery górskiej Kordylierów i Andów. Pod
względem bujności lasom tym dorównują jedynie wilgotne lasy równikowe i górskie
lasy niższych szerokości geograficznych. W Ameryce Północnej składają się one z
choiny kanadyjskiej (Tsuga), świerka sitkajskiego i jedlicy Douglasa (daglezja). Na
południu lasy te łączą się ze słynnymi lasami sekwojowymi i sosnowymi (Pinus
ponderosa) strefy podzwrotnikowej. Kiedy przekroczymy góry, po ich wschodniej
stronie powita nas suchy step pozbawiony wody, gdzie wśród nędznych krzaków
piołunu i bylic buszują kojoty – stepowe wilki, przemykają grzechotniki i zwinne
jaszczurki, a wiatr szeleści w suchych badylach zeschłych roślin.
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CZĘŚĆ TRZECIA –
ANTROPOGENETYCZNA
25. Ludzkość – ostatni wynalazek życia
Współczesny obraz powierzchni Ziemi jest rezultatem dotychczasowych
wydarzeń geologicznych, ewolucji biologicznej i zmian wprowadzonych przez
kolejne generacje ludzkie. Martwą początkowo planetę, poruszaną jedynie przez
pochodzące z głębi siły tektoniczne, po pewnym czasie pokryła "tkanka życia",
która uwidacznia się przede wszystkim w postaci przyoblekającej planetę zielonej
szaty. Na lądach roślinność pojawiła się dopiero pod koniec ery paleozoicznej,
zmieniając radykalnie ich krajobraz. W ostatnich kilkudziesięciu tysiącach lat lądy
stały się z kolei areną ludzkiej działalności. Pojawienie się i ekspansja rodzaju
ludzkiego jest wprawdzie bardzo krótkim, ale najbardziej gwałtownym i
dramatycznym epizodem w dziejach Ziemi.
Jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu mogło się wydawać, że człowiek jest
prawie bezbronną istotą, zdaną na łaskę i niełaskę silniejszych mieszkańców Ziemi.
Nie posiadał kłów jak tygrys, pancerza jak żółw, ani nawet porządnego futra
chroniącego przed zimnem. Jego wzrok, węch i słuch były bez porównania słabiej
rozwinięte niż wyostrzone zmysły większości zwierząt. Słabe nogi nie dawały mu
szans w ucieczce przed niedźwiedziem lub drapieżnym kotem.
Cóż się dzisiaj stało z tymi istotami, wydawałoby się o wiele lepiej
wyposażonymi przez naturę i przystosowanymi do "walki o przetrwanie", które
dzięki swojej sile, szybkości, barwom ochronnym lub zdolności do szybkiego
rozmnażania się, przez miliony lat panowały w oceanach, na lądach i w powietrzu?
Gdzież są dawni potężni władcy Ziemi? Otóż w większości znikli oni ze sceny, a
niektórzy ich przedstawiciele zostali sprowadzeni do roli eksponatów w muzeach i
ogrodach zoologicznych. Inni zmuszani są przez ludzi do pracy, a także służą im
swoim mięsem, mlekiem i skórami. Tylko nieliczni chronią się jeszcze w specjalnie
przydzielonych im rezerwatach.
Rodzaj ludzki w ciągu zaskakująco krótkiego czasu opanował całą
powierzchnię Ziemi. Stało się to w okresie wielokrotnie krótszym niż czas, którego
odwieczne siły natury potrzebują na utworzenie kontynentów, mórz lub gór. W
ciągu ok. 50 tysięcy lat, jakie upłynęły od pojawienia się Homo sapiens (człowiek z
Cro-Magnon), ludzie stali się bezsprzecznymi władcami Ziemi. Dokonały tego
pokolenia istot, które poza boskim darem rozumu i ducha nie dysponowały niczym,
co mogłoby zapewnić im przetrwanie w świecie przyrody. Ziemia i jej bogactwa
poddały się władzy człowieka, Wszystko to, co nie uległo dobrowolnie, opanował
on przy pomocy rozumu, swojej zdolności przewidywania i coraz potężniejszych
narzędzi technicznych. Ziemia jest dla nas dobrą ojczyzną. Hojny stół przyrody
mógłby dostarczyć o wiele więcej pożywienia niż jesteśmy w stanie spożytkować.
Ale Ziemia, nasza Matka - Żywicielka, jak każda dobra matka, bywa czasami

surowa, a nawet bezwzględna. Z ogromną cierpliwością i pobłażaniem obserwuje
nasze poczynania jak dziecinne igraszki, ale ma też swoje własne prawa, prawa
sprawiedliwe i nieubłagane. Będzie nas nadal hojnie obdarzać, pozwalając nam
urządzać się tak, jak wynika to z naszych potrzeb. W zamian wymaga jednego abyśmy znali jej prawa i stosowali się do jej żądań. Te żądania to umiar w
eksploatacji, nieniszczenie bez potrzeby i poszanowanie dla życia, dla przyrody i jej
piękna. Mimo, że sami ludzie stanowią jej część, często zdarza się im prawa te
deptać. Wówczas Ziemia odmawia swoim marnotrawnym synom darów, zmuszając
ich do szukania innej siedziby i innych środków utrzymania.
Ludzkość musi odnaleźć drogowskazy, które pozwolą przejść jej
bezpiecznie przez labirynt współczesnego życia, ominąć pokusy obojętności,
wrogości i nienawiści. Zapewne upłynie jeszcze wiele lat zanim potrafimy znaleźć
właściwe, z punktu widzenia przetrwania, sposoby obchodzenia się z Ziemią i
postępowania wobec innych ludzi. W naszych poszukiwaniach zacząć musimy od
przyjęcia podstawowej; absolutnej prawdy: wszyscy stanowimy "załogę"
przemierzającego przestworza "statku kosmicznego Ziemia”. Cokolwiek nam los
przyniesie, pozostanie ona na zawsze naszym macierzystym domem. Dom ten trzeba
tak urządzać, aby mogło z niego korzystać wiele przyszłych pokoleń. Wszyscy
jesteśmy jednakowo odpowiedzialni za pomyślność tego świata, na który los rzucił
nasze życie.
Obecnie skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób ludzie zmienili oblicze
Ziemi, urządzając na niej swoją siedzibę. Nie wszędzie będzie to obraz, jaki
życzylibyśmy sobie zobaczyć. Coraz więcej jest na świecie miejsc, które niestety nie
mogą być dobrymi wizytówkami rozpoczynającego się tysiąclecia. Obraz Ziemi,
jaki wyłania się z ewolucji geologicznej i sukcesji biologicznej, będzie teraz tylko
podłożem, na tle którego ukaże się główny aktor na widowni dziejów znanego nam
świata w ostatnich dziesiątkach tysięcy lat.
Stworzenie człowieka
Poczęt jest żywot, poczęt jest ból
Śmierci i win.
Dźwiga się z prochu stworzenia król
I ziemi syn.
Dźwiga się oracz na siew i znój
Bezpłodnych pól...
Poczęt jest żywot, i grzech, i bój,
Poczęt jest ból!
Maria Konopnicka
Prowadząc obserwacje podczas odbywanych czasami podróży, możemy
zauważyć, jak zróżnicowany jest charakter i stopień zmian w krajobrazach
odziedziczonych przez ludzkość po ubiegłych epokach geologicznych. Pierwsze
dwie części skryptu pozwalają na zrozumienie zróżnicowania krajobrazu, jaki
istniałby na Ziemi, gdyby nie obecność człowieka. W kolejnych odsłonach
zobaczymy, jak ludzie zdobywają środki egzystencji, przystosowując się do swojego
otoczenia, bądź też przekształcając środowisko stosownie do swoich potrzeb i
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aspiracji. Na początku zwróćmy uwagę na nich samych. Aby zrozumieć ich obecne
poczynania, rozmieszczenie i specyficzne cechy, trzeba dowiedzieć się nieco o tym,
w jaki sposób, pokonując rozliczne przeszkody, rozeszli się oni po Ziemi i objęli ją
w posiadanie, by zyskać prawo nazywania jej swoim domem.

26. Barwy człowieczeństwa
W obrębie stanowiącego jedność rodzaju ludzkiego (Homo sapiens sapiens)
występują bardzo duże różnice zarówno w cechach fizycznych, jak i kulturowych.
Jeśli chodzi o te pierwsze, to są one tak wyraźne, że nie wydaje się, aby ktokolwiek
miał trudności w odróżnieniu afrykańskiego Murzyna, rosłego, o ciemnobrązowej
skórze, długich kończynach i czarnych, mocno skręconych włosach, od zazwyczaj
drobnego, śniadego, "skośnookiego", o sztywnych włosach Azjaty. Jeżeli natomiast
widzimy człowieka o białej skórze, o jasnych włosach i oczach, to możemy być
przekonani o tym, że jego przodkowie wywodzą się z Europy.
Na podstawie cech fizycznych antropologowie podzielili wszystkich ludzi
na trzy odmiany: białą, czarną i żółtą20. O przynależności do poszczególnych
odmian decydują nie tylko łatwo dostrzegalne cechy, takie jak kolor skóry, oczu i
włosów. Ważniejsze są bardziej subtelne różnice w budowie szkieletu, a zwłaszcza
czaszki (jej kształt, detale dotyczące budowy szczęk, oczodołów itp.). Nie
wszystkich ludzi można jednoznacznie przypisać do określonej odmiany. Jest to
utrudnione zwłaszcza na tych obszarach, gdzie w ciągu wielu pokoleń następowało
mieszanie się ludów o odmiennym pochodzeniu. W Brazylii możliwe jest nawet
spotkanie z osobnikiem o typowych dla Indian wystających kościach policzkowych,
skręconych po murzyńsku włosach i jasnych oczach zdradzających europejskie
pochodzenie przodków. W Ameryce mieszka wiele milionów Metysów, w żyłach
których płynie krew europejska i indiańska, oraz Mulatów - mieszańców
europejsko-murzyńskich. Są też (o wiele mniej liczni) Zambosi, czyli ludzie
pochodzenia indiańsko-murzyńskiego.
Wyraźne różnice typów fizycznych można zauważyć także w obrębie
poszczególnych odmian. Na przykład do odmiany żółtej zalicza się zarówno
drobnych Japończyków, jak i słynących z wysmukłych sylwetek Indian wielu
plemion północnoamerykańskich. Podobnie wśród białych Skandynawowie bardzo
silnie odróżniają się swym wysokim wzrostem i jasną karnacją od mieszkańców
krajów śródziemnomorskich, znacznie niższych, o brązowych oczach i ciemnych
włosach.
Różnice rasowe wielokrotnie stanowiły pretekst do pogardy, dyskryminacji i
prześladowań. Przejawem tego było niewolnictwo, które zostało zniesione w
większości krajów dopiero w XIX wieku. Najczęściej niewolnikami byli afrykańscy
Murzyni. Przez kilka wieków statki europejskie krążyły po Atlantyku, wożąc do
Afryki tanie wyroby przemysłowe (broń, narzędzia, szklane koraliki, tkaniny), które
20

Do niedawna w nauce funkcjonowało pojęcie ras ludzkich, które postanowiono zastąpić terminem
„odmiana”.
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zamieniano na żywy towar, nazywany „czarną kością słoniową”. W straszliwych
warunkach, skutych łańcuchami i stłoczonych niewolników wieziono do Ameryki,
by tam sprzedać tych, którzy przeżyli podróż. Następnie opróżnione ładownie
zapełniano bawełną, cukrem trzcinowym i tytoniem – produktami pracy
niewolników na plantacjach, by dostarczyć je do europejskich odbiorców. Od XVI
do XIX wieku wywieziono z Afryki prawdopodobnie 12-15 mln Murzynów.
Spowodowało to wyludnienie niektórych regionów kontynentu. Potomkowie
niewolników mieszkają dzisiaj m.in. w USA i Brazylii (po ponad 20 mln), a także
stanowią absolutną większość mieszkańców Antyli.
Pochodzenie ludności większych państw Ameryki Łacińskiej (w %) w roku
2010 (na podstawie kryterium samoidentyfikacji)
Państwo
Metysi
Biali
Mulaci
Murzyni
Indianie
Pozostali*
Argentyna
20
68
1
1
1
10
Boliwia
60
4
1
0
27
7
Brazylia
18
45
15
15
2
4
Chile
26
59
1
0
7
7
Dominikana
28
12
25
27
5
4
Ekwador
78
6
3
3
7
3
Gwatemala
29
17
2
1
44
9
Honduras
56
14
3
3
12
13
Meksyk
53
7
2
0
15
24
Nikaragua
66
8
3
4
7
13
Paragwaj
36
35
1
1
2
24
Peru
72
7
2
2
8
9
Urugwaj
6
78
3
2
1
9
Wenezuela
35
30
17
7
4
6
* kategoria ta obejmuje osoby o innym pochodzeniu jak i nie potrafiące określić swojego pochodzenia
Źródło: Informe Latinobarómetro; US Census Bureau, International Data Base 2011.

Murzynów sprowadzano do pracy na plantacjach Nowego Świata, ponieważ
do niewolniczej pracy nie udało się skutecznie przekonać amerykańskich Indian.
Indianie stali się obiektem eksterminacji. Jedynie tam, gdzie znajdowały się silne
ośrodki kultury indiańskiej (Andy i południowy Meksyk) i gęstość zaludnienia była
większa, nie doszło do całkowitego ich wytępienia. Natomiast zagładzie uległa m.in.
większość plemion zamieszkujących niegdyś obszar dzisiejszych Stanów
Zjednoczonych. Z ok. 1 mln Indian zamieszkujących te tereny w XVI wieku po
zakończeniu podboju "Dzikiego Zachodu" (koniec XIX w.) pozostało przy życiu
zaledwie 230 tysięcy dawnych władców Ameryki. Obecnie jest ich w USA
niespełna 3 mln, co stanowi mniej niż 1% ludności kraju.
W czasie II wojny światowej w trakcie planowej akcji eksterminacyjnej
Niemcy wymordowali w obozach śmierci ok. 6 mln Żydów. Hitlerowcy uzasadniali
swoje postępowanie wobec Żydów, Cyganów i innych grup narodowościowych,
argumentując, że są to grupy rasowo niższe w stosunku do „rasy aryjskiej”, do
której zaliczali siebie. W efekcie do przeszłości należy krajobraz miast Europy
wschodniej, także Polski, których znaczną część ludności stanowili Żydzi, opisany
w powieściach Bruno Schultza, Abrahama Heschela i Izaaka Singera. Po
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budowniczych i mieszkańcach wielu polskich miast pozostały jedynie cmentarze lub
zagubione, pojedyncze kamienie nagrobne z inskrypcjami w alfabecie hebrajskim.
Krajem, w którym aż do 1991 roku obowiązywała rasistowska doktryna
„apartheidu”, tj. separacji ludzi różnych kolorów skóry, była Republika Południowej
Afryki. Przed wejściami do budynków, pojazdów, parków itd. ostrzegał gości napis
"White only". Obecnie, w wyniku wolnych wyborów, władzę przejęli Murzyni,
stanowiący ponad 70% ludności. Mimo zniesienia ogólnoświatowego embarga na
handel z RPA, nałożonego wcześniej przez ONZ, po zmianie rządu nasiliły się
negatywne zjawiska w gospodarce kraju. Spadła produkcja, a ten najbogatszy w
surowce mineralne kraj, dostarczający połowę światowej produkcji złota,
wstrząsany jest krwawymi walkami toczonymi przez rywalizujące plemiona Zulu i
Xhosa. Przykład RPA pokazuje, że przynależność rasowa nadal wpływa na sposób
gospodarowania i krajobraz. Jest tak m.in. dlatego, że w wielu przypadkach na
zróżnicowanie rasowe nakładają się różnice kulturowe.

27. Wieża Babel
Zgodnie z przekazem biblijnym, nie chcąc dopuścić do wybudowania przez
ludzi wieży sięgającej niebios, Bóg postanowił pomieszać im języki, skłaniając w
ten sposób do rozejścia się. Od zarania dziejów na Ziemi istniały odrębne, różniące
się między sobą grupy etniczne. W Biblii znajdujemy nazwy aż kilkudziesięciu
plemion i ludów. Dzielące je różnice, które wielokrotnie w dziejach stawały się
pretekstem do konfliktów i walk, bynajmniej nie zanikły. Ludzie współcześni różnią
się między sobą nie tylko cechami fizycznymi (fizjonomią), ale przede wszystkim
pod względem kultury. Mówiąc o zróżnicowaniu kulturowym mamy na myśli
mnogość używanych języków jak i religii wyznawanych w poszczególnych
wspólnotach ludzkich. Istotne są także różnice w stylu i poziomie życia, wynikające
z tradycji kulturowych poszczególnych społeczności, ale które są odzwierciedleniem
warunków przyrodniczych panujących na zamieszkiwanych przez nie obszarach.
Sposób, w jaki poszczególne grupy ludzkie zagospodarowują swoje
terytoria kształtując przy tym swoje krajobrazy, zależy niewątpliwie od ich potrzeb,
aspiracji, umiejętności i technicznych możliwości, które są uwarunkowane
kulturowo. Ale z drugiej strony, to nikt inny jak przyroda wskazuje, a czasami nawet
narzuca ludziom sposoby gospodarowania i wykorzystania jej bogactw. Ludzie
często dostosowywali sposoby użytkowania dostępnych zasobów do zastanych na
poszczególnych obszarach warunków. I tak mieszkańcy ciepłych, aluwialnych nizin
stawali się starannymi rolnikami, podczas gdy na bezkresnych stepach królowali
pasterze – koczownicy. Z kolei surowa przyroda niedostępnych i dzikich gór
sprawiała, że ludzie tamtejsi grabieżami uzupełniali deficyt środków egzystencji,
których nie byli w stanie wydrzeć z ubogiej, kamienistej gleby. Pogląd, zgodnie z
którym wszelka ludzka aktywność jest uzależniona od przyrody, nazwano
determinizmem.
Jednak człowiek nie zawsze godził się dostosowywać swój styl
gospodarowania do warunków dyktowanych przez warunki klimatyczne, glebowe,
dostępność wody itp. Przyroda nie zawsze tłumaczy sposoby gospodarowania.
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Okazuje się bowiem, że identyczne niemal warunki przyrodnicze, mogą być, w
zależności od kultury mieszkańców, wykorzystywane na wiele odmiennych
sposobów. Bo przecież czym innym były amerykańskie prerie dla ich dawnych
władców – plemion indiańskich, a czym innym są dla współczesnych farmerów.
Aluwialna delta Mekongu jest obszarem bardzo gęsto zaludnionym przez
wietnamskich rolników, podczas gdy wcale nie mniej żyzna delta Nigru nie jest
wykorzystana rolniczo przez miejscowe plemiona nie znające techniki uprawy ryżu.
Inaczej zagospodarowują swoje góry przedsiębiorczy Szwajcarzy i Austriacy,
wznoszący stylowe pensjonaty i restauracje dla turystów, a inaczej zdobywają
środki egzystencji Huculi w Karpatach Wschodnich, dla których wciąż ważnym
źródłem dochodów jest uprawa ziemi na mniej stromych stokach. Pogląd głoszący,
że przyroda nie determinuje działalności ludzkiej, ale jedynie oferuje różnorodne
możliwości do wykorzystania przez ludzi dysponujących wolnością wyboru,
nazwano posybilizmem. Zgodnie z tą koncepcją, to ludzie są głównym czynnikiem
kształtującym krajobrazy, których zrozumienie nie jest możliwe bez wniknięcia w
kulturę lokalnych społeczności.
Zróżnicowanie kulturowe ludności nieczęsto pokrywa się z podziałami
rasowymi. Murzyni ze Stanów Zjednoczonych, chociaż nie mniej "czarni" od
swoich pobratymców z Afryki, pod względem kulturowym bardziej przypominają
jednak Amerykanów europejskiego pochodzenia. W ciągu wielu pokoleń przyjęli
oni styl życia, sposób myślenia i język swoich dawnych ciemiężców. Dlatego
czarnoskóry finansista z Nowego Jorku w jasnym garniturze, z laptopem, siedzący
za kierownicą nowoczesnego auta, oprócz wspólnoty krwi nie ma nic wspólnego z
łowcami z plemienia Nyam-Nyam, penetrującymi w dłubankach zakola rzeki Kongo
w poszukiwaniu pożywienia.
Przynależność do poszczególnych kultur często zdradzają ubiory.
Wzorzyste, barwne sari świadczy, że jego właścicielka jest z Indii. Turbany na
głowach mężczyzn i zasłonięte twarze kobiet to znak, że znajdujemy się w kraju
muzułmańskim. Futrzane papachy, grube, watowane kurtki i spodnie to specjalność
Rosji, natomiast finezyjnie zdobione kimono jest narodowym strojem Japonek.
Kiedy planujemy podróż po Meksyku, zaopatrujemy się w sombrero - kapelusz z
bardzo szerokim rondem, a kiedy udajemy się w Andy, aby nie odróżniać się od
tamtejszych Indian, okrywamy się tkanym z wełny lamy poncho - kwadratowym
kawałkiem pasiastej tkaniny z wyciętym otworem na głowę.
W wielu krajach tradycyjne stroje używane są już tylko podczas
uroczystości i świąt narodowych i - podobnie jak polskie zapaski - stopniowo
wychodzą z użycia. A szkoda, bo wówczas krajobrazy utracą znaczną część swojej
egzotyki. Na szczęście ostatnio zauważa się, że ludzie coraz częściej wykazują
przywiązanie do tradycyjnej kultury, co wyraża się m.in. sposobem urządzenia
domów i obejść, albo choćby poprzez drobny ornament na ubraniu. Wyrazem
przynależności do określonej kultury jest wyznawana religia i używany język.
Religia określa cel i sens istnienia człowieka, dlatego decyduje o jego postępowaniu,
w tym także o preferowanych sposobach gospodarowania wpływających na
charakter krajobrazów. Protestanci za największą cnotę uważają gospodarność i
gromadzenie dóbr dla następnego pokolenia. Być może dzięki typowej dla nich
przedsiębiorczości i inicjatywie narody protestanckie odegrały tak ważną rolę w
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rozwoju cywilizacji technicznej, tworząc też największe mocarstwa w dziejach
świata: Imperium Brytyjskie w XIX wieku oraz największą potęgę gospodarczą i
polityczną XX wieku - Stany Zjednoczone Ameryki.
Wiele energii i czasu, które protestanci przeznaczają na działalność
produkcyjną i handlową, wyznawcy buddyzmu i hinduizmu poświęcają na rujnujące
gospodarkę ceremonie związane z życiem na innym świecie. Krajobraz gospodarczy
wschodniej Azji przeplatany jest mnóstwem starych drzew, sterczących skał i
innych obiektów naturalnych, w których kryją się duchy opiekuńcze. Lokalizacja
nawet takich obiektów jak uniwersytety nie jest możliwa bez uwzględnienia
tajemniczych sił i oddziaływań kosmicznych. Tak było m.in. w przypadku
uniwersytetu chińskiego w Sha Tin, na terytorium Hongkongu, którego lokalizację
w latach 70-tych wyznaczali najsłynniejsi chińscy geomanci sprowadzeni specjalnie
z Tajwanu. Połączenie skłonności do ograniczania osobistych potrzeb, mrówczej
pracowitości wynikającej z buddyjskiego dążenia do wewnętrznej doskonałości z
najnowszą amerykańską technologią i organizacją pracy stało się źródłem
gospodarczych sukcesów Japonii i innych krajów orientalnych. Natomiast ludy
wyspiarskie Oceanii mają fatalistyczne podejście do życia i zamiast dążyć wzorem
innych do rozwijania masowej produkcji, kultywują tradycyjną ekonomię
ograniczonych potrzeb, pozostając we względnej harmonii z naturą.
W tradycji judeo-chrześcijańskiej człowiek jest z jednej strony panem
Ziemi, ale zgodnie z nakazem biblijnym powinien on ją uprawiać, pielęgnować i
chronić przed dewastacją. Wierzenia religijne wpływają na poziom rozwoju
rolnictwa m.in. poprzez zakazy, diety i symboliczne znaczenia przypisywane
zwierzętom. Jest to szczególnie widoczne w Indii, gdzie większość zwierząt jest
czczonych jako święte, a szczególne przywileje przysługują bydłu. Dlatego nie jest
ono racjonalnie wykorzystywane: krowy można wprawdzie doić, ale nie wolno ich
zabijać, nie mówiąc już o innych mogących się przydarzyć zniewagach, takich jak
np. odpędzenie od straganu z zielonymi warzywami. Miliony buddystów to
wegetarianie, hinduiści nie jadają mięsa wołowego, a Żydzi - wieprzowego. Zakaz
spożywania napojów alkoholowych zawarty w Koranie sprawia, że np. Turcja z
winogron produkuje słynne rodzynki, a ze wszystkich krajów muzułmańskich
jedynie Tunezja kontynuuje zapoczątkowaną w czasach kolonialnych przez
Francuzów produkcję win, oczywiście przeznaczając je na eksport. W każdym razie
winnice które po północnej stronie Morza Śródziemnego zajmują ogromne areały,
po stronie afrykańskiej stanowią w krajobrazie rzadkość
Zarówno religia, jak i wszelkie wzorce zachowań i obyczaje, społeczne
przekazywane są za pomocą języka. Dlatego istnieje duża zbieżność między
zróżnicowaniem kulturowym a językowym świata. Obecnie na świecie jest w użyciu
ponad 3000 języków, a 4000 innych wyszło z użycia (nie licząc dialektów).
Głównymi 14 językami mówi 60% ludzi, ale są też języki znane grupom
plemiennym liczącym po kilkaset osób (np. na Nowej Gwinei).
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Liczebność wyznawców głównych religii
Nazwa wyznania
Chrześcijanie
w tym:
Katolicy
Protestanci
Prawosławni
Anglikanie

Liczba wyznawców w
mln
1992
2010
1833.0
2260.4

Obszary

1025.6
373.7
170.4
74.9

1166.3
331.0
255.1
85.6

971.3

1553.8

796.2

1322,4

145.7

225.1

Afryka Pn., Bliski Wschód, Azja śr. i pd.wsch.
Iran, Irak

Hinduiści

732.8

948.6

Indie

Buddyści
Ateiści*

314.9
240.3

494.9
161.1

Azja wsch., śr. i pd.
Chiny, Rosja, Ukraina, Korea Pn.

Sikhowie

18.8

23.9

Indie

Żydzi

17.8

14.8

USA, Izrael, Europ

Muzułmanie
w tym:
Sunnici
Szyici

Ameryka Łac, Europa pd. i śr., Afryka
Ameryka Pn., pn. Europa, Afryka
Europa wsch., Syberia, Kanada
Wielka Brytania, Afryka

*oprócz ateistów którzy wierzą, że Bóg i wszelkie siły nadprzyrodzone nie istnieją, na świecie żyje
przeszło 814 mln (842 mln w 1992) osób nie związanych z żadnym wyznaniem, obojętnych w
stosunku do religii – najwięcej w Europie, Chinach i Rosji.
Źródło: T.M. Johnson, B.J. Grim, World Religion Database. International religious demographic
statistics sources 2013; Brill Online@brill.nl.

Większość ludzi posługuje się językami należącymi do głównych rodzin
językowych: aryjskiej czyli indo-europejskiej(a), chińsko-tybetańskiej (ch-t),
malajsko-polinezyjskiej (m-p), semicko-chamickiej (s-ch), drawidyjskiej (d), bantu i
ałtajskiej (al). Rodziny językowe dzielą się na mniejsze grupy łączące w sobie po
kilka lub kilkanaście języków (narodowych) i dialektów (używanych przez grupy
etniczne). Język polski należy do grupy słowiańskiej wchodzącej w skład wielkiej
rodziny aryjskiej.
Mozaika rasowa i kulturowo-etniczna, jaką stanowi ludzka rodzina,
kształtowała się w toku dziejów historycznych, kiedy ludzie stopniowo
rozprzestrzeniali się na powierzchni Ziemi, obejmowali ją w posiadanie i
zagospodarowywali, kiedy kolejno rodziły się i umierały państwa i kultury, a ludzie
współpracowali, dzieląc się swymi zdobyczami, walcząc o nie ze sobą i mieszając
się.
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Główne języki świata
Język (rodzina językowa)

Liczba użytkowników w mln

Kraje

pierwszy język*
(native speakers)
848 (955)

wszyscy znający
(total speakers)
1026

Hiszpański (a)

406 (407)

466

Ameryka Łacińska, Hiszpania, pd. stany USA

Angielski (a)

335 (359)

765

Hindi (a)

260 (311)

380

Ameryka Pn., W.Brytania, Australia, N.Zelandia,
Irlandia, Jamajka, Gujana, RPA, Singapur
Pn. India, Nepal, Fidżi

Arabski (s-ch)

206 (293)

452

Afryka Północna, Bliski Wschód

Portugalski (a)

202 (216)

217

Brazylia, Portugalia, Angola, Mozambik

Bengalski (a)
Rosyjski (a)

193 (206)
162 (154)

250
272

Bangladesz, Bengalia Zach., Assam, Tripura
Rosja, kraje WNP, Izrael

Japoński

Japonia

Mandaryński (ch-t)

Chiny, Tajwan, Singapur, Malezja

122 (126)
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Jawajski (m-p)

84 (82)

85

Jawa, Madura, Surinam

Niemiecki (a)
Lahnda (pendżabski) (a)
Wu (ch-t)
Telugu (d)

84 (89)
83 (102)
77 (80)
74 (76)

112
83
90
79

Niemcy, Austria, Szwajcaria, Pd. Tyrol
Pn.-zach. India, wsch. Pakistan (Pendżab)
Wsch. Chiny (Zhejiang, pd. Jiangsu, Szanghaj)
Pd.-wsch. India (Andhra Pradesz, Karnataka)

Marathi (a)

72 (73)

72

Pn.-zach. India (Maharasztra)

Tamilski (d)
Francuski (a)

69 (70)
69 (74)

77
119

Pd. India (Tamil Nadu), Sri Lanka, Singapur, RPA
Francja, Québec, Belgia, Szwajcaria, Tunezja

Wietnamski (ch-t)
Koreański

68 (76)
66 (76)

86
72

Wietnam
Korea Pn. i Pd.

Urdu** (a)

63 (66)

167

Pakistan, zach. India

Yue (kantoński) (ch-t)

62 (59)

70

Pd. Chiny (Guangdong, Kanton, Hongkong)

Malajski (m-p)

59 (77)

59

Malezja, Singapur, Sumatra, Brunei

Perski (Farsi) (a)

57 (65)

57

Iran, Afganistan, Tadżykistan

Turecki (al)

51 (63)

74

Turcja, Niemcy, Cypr, Bułgaria

Włoski (a)

50 (59)

61

Włochy, Szwajcaria

Min Nan (ch-t)

47 (47)

47

Fujian, Hainan, pd.Tajwan, wsch. Guangdong

Gujarati (a)

47 (49)

47

Zach. India (Gudżarat)

Bhojpuri (a)

40 (29)

40

Śr. India (Bihar)

Polski (a)

39 (40)

42

Polska i kraje ościenne, W. Brytania, USA, Izrael

Kannada (d)

38 (38)

38

Pd. India (Karnataka, Tamil Nadu)

Ukraiński (a)

36 (30)

37

Ukraina, Kanada (Manitoba)

Tajski (ch-t)

26 (56)

60

Tajlandia, Laos

Pasztu (a)

27 (39)

27

Afganistan, zach. Pakistan

* w nawiasach podano szacunki Nationalencyklopedin (The World’s 100 Largest Languages), internetowej wersji szwedzkiej encyklopedii, na rok 2010.
** język urdu jest w istocie tym samym, co hindi, natomiast rozróżnienie bierze się z odmiennej pisowni: hindi zapisuje się w alfabecie indyjskim, zaś urdu
(używane w muzułmańskim Pakistanie) – pismem arabskim.
Źródło: M.P. Lewis, G.F. Simons, Ch.D. Fennig (eds.), Ethnologue: Languages of the World, 17th Edition, SIL International, Dallas, TX, 2013.

28. Ameryka Łacińska – tygiel ras i kultur
Ameryka Łacińska to region wyjątkowo tajemniczy i egzotyczny.
Największym źródłem tej egzotyki jest tamtejsza cywilizacja (cywilizacja
latynoska),
tkwiąca
swoimi
korzeniami
w
tradycji
europejskiej
(śródziemnomorskiej), afrykańskiej oraz autochtonicznej - indiańskiej.
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Pozostałościami tej ostatniej są ruiny tajemniczych miast i świątyń, zagubione w
puszczach Jukatanu oraz górujące nad przepastnymi dolinami Andów. W
przeciwieństwie do Ameryki Północnej, gdzie Indianie zostali w trakcie podboju
zepchnięci na margines społeczeństwa, w większości państw Ameryki Łacińskiej
stanowią oni jedną z głównych grup mieszkańców, a ich kultury odcisnęły głębokie
piętno w krajobrazie nawet obszarów pozbawionych obecnie ludności tubylczej.
Przetrwanie bardzo licznych ludów indiańskich w krytycznym okresie konfrontacji z
silniejszą technologicznie cywilizacją europejską było możliwe dzięki wysokiemu
poziomowi kultury tychże ludów. Mimo, że Indianie zostali pokonani, w wielu
krajach nie ulegli oni asymilacji. Biali zdobywcy, mimo licznych aktów nie liczenia
się z podbitymi ludami, obficie czerpali z ich dorobku kulturowego, mieszali się z
nimi, tworząc podstawy nowej, latynoskiej cywilizacji. W przeciwieństwie do
Ameryki Północnej, gdzie Europejczycy postanowili zbudować sobie nową
ojczyznę bez udziału tubylców, hiszpańscy zdobywcy Ameryki Południowej i
Środkowej postanowili wykorzystać podbite ludy i przewidzieli dla nich miejsce w
kształtującym się społeczeństwie. Wielkie znaczenie w procesie dostosowywania się
Indian da warunków nowoczesnej cywilizacji miało wprowadzenie systemu
encomienda oraz działalność kościoła katolickiego. Działania duchownych nie tylko
umożliwiły fizyczne przetrwanie wielu grup autochtonicznych, ale pozwoliły na
zachowanie ich języków i kultury. Zakonnicy i misjonarze już w XVI i XVII wieku
opracowali zasady gramatyki i ortografię języka tupinamba (Józef Anchieta) i
guarani (m.in. Antoni Ruiz de Montoya) na terenie dzisiejszej Brazylii i Argentyny.
To samo w Meksyku i krajach andyjskich czynili następcy o. Bartłomieja de las
Casas, uznanego za największego protektora Indian. Liczne plemiona zamieszkujące
wnętrze Brazylii zawdzięczają przetrwanie instytucjom rządowym (Służba Ochrony
Indian) i jej funkcjonariuszom, takim jak słynny "Ojciec Indian", czyli Cándido
Mariano da Silva Rondon, który zdołał nakłonić wrogo nastawione plemiona do
pomocy w konserwacji budowanych linii telegraficznych. O sile oddziaływania
indiańskiej kultury świadczy bogata literatura tworzona przez Europejczyków,
sławiąca i idealizująca dokonania plemion.
Przodkowie Indian pochodzą z pn.-wsch. Azji, skąd przybywali, żeglując
wzdłuż Aleutów, wybrzeży pd. Alaski i zach. Kanady w okresie 30-20 tys. lat
temu21. Mogli też korzystać z pomostu lądowego, jaki istniał w tym czasie na
miejscu dzisiejszego Morza Beringa. Badania nad historią najstarszej znanej w
Ameryce cywilizacji Olmeków wykazały, że przed 3.5 tysiącami lat do dzisiejszego
pd. Meksyku przybyli przedstawiciele rasy czarnej i białej z pn.-zach. Afryki lub
Iberii. Wskazują na to wyniki badań szkieletów z tego okresu, jak również rzeźby
ukazujące postacie z typowymi negroidalnymi cechami. Na istnienie
transatlantyckich kontaktów w starożytności wskazuje ponadto obecność
schodkowych piramid budowanych przez Olmeków oraz ich spadkobierców,
zwłaszcza Majów i Zapoteków.
W okresie poprzedzającym konkwistę najwyższy poziom cywilizacyjny
reprezentowali Majowie, zamieszkujący obszar dzisiejszego pd. Meksyku i krajów
sąsiednich. Majowie współcześni tworzą wiejskie społeczności rolnicze i nie wydają
21

Najstarsze znane ślady obecności ludzi w Ameryce datowane są na 19,5 tys. lat.
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się potomkami znakomitych astronomów i matematyków, budowniczych świątyń
Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán i innych, zarośniętych przez puszczę miast. Nie są
jednolitym narodem, lecz tworzą rodzinę językową maja-kicze, podzieloną na kilka
grup. Najliczniejsi wśród nich są Jukatecy (Majowie jukatańscy), ludy Kicze
(Quiché) z gór Gwatemali, oraz spokrewnieni z nimi Indianie meksykańskiego stanu
Chiapas (Tzeltal i Tzotzil). Jukatecy żywią się przede wszystkim kukurydzą
produkowaną w tradycyjnym systemie milpa. Polega to na uprawianiu wypalonych
poletek przez dwa lata, po których następuje 7-8 lat ugorowania. Każda rodzina
uprawia dwie działki o łącznej pawierzchni ok. 2 ha, co pozwala na uzyskanie
nadwyżek na sprzedaż i siew. Na obszarach leśnych równiny Petén w Gwatemali
niemal jedynymi mieszkańcami są chicleros, czyli Majowie zbierający sok drzewa
chicozapote (pigwica właściwa), zwany chicle, używany do produkcji gumy do
żucia. Majowie gwatemalscy oraz Indianie Chiapas, oprócz kukurydzy produkują
kawę, fasolę, dynie i tytoń, przeznaczając część produkcji na sprzedaż. Hodują także
świnie i kury. Kobiety wiele czasu poświęcają na prace tkackie, garncarstwo i
plecionkarstwo. Bardzo duże znaczenie w życiu Majów jak i prawie wszystkich
Indian odgrywa religia. Majowie nominalnie są katolikami, lecz ich chrześcijaństwo
bywa powierzchowne i z trudem kryje rytuały pamiętające czasy przedkolumbijskie.
Świętą księgą Majów jest Popol Vuh - zbiór mitów i kronika spisana w XVI w. w
alfabecie łacińskim, uznana za arcydzieło literatury światowej. Językiem zbliżonym
do rodziny maja-kicze posługują się Totonakowie zamieszkujący na wybrzeżu Zat.
Meksykańskiej. Jako wrogowie Azteków, wspierali oni Hiszpanów w wyprawie na
ich stolicę - Tenochtitlán. Podobnie jak Majowie są rolnikami i sezonowymi
robotnikami. Zachowali dawne obyczaje, m.in. rytualny taniec, juego de los, w
którym muzyka i kostiumy wykazują wpływy hiszpańskie, ale sam taniec zachował
oryginalną formę z czasów przedkolumbijskich.
Upadku nie uniknęły młodsze od Majów cywilizacje stworzone przez ludy z
wielkiej rodziny językowej oto-mangue. Należą do nich Mistekowie (Mixtec) i
Zapotekowie mieszkający w pd. Meksyku oraz plemię Otomi ze środkowej części
tego kraju. Ogromna ich większość to wieśniacy, pozbawieni świadomości
wspaniałej przeszłości, której świadectwem są ruiny Monte Albán i Mitla.
Uprawiają niewielkie poletka kukurydzy, fasoli, tytoniu, dyni i chili na stromych,
zniszczonych przez erozję stokach górskich, hodując ponadto owce, kozy, świnie i
drób. Żyzne doliny dawno musieli opuścić ustępując mieszkańcom powstających
tam miast. Ich życie wypełnione jest ciężką pracą i wysiłkami mającymi na celu
sprzedaż na miejskich rynkach tkanin, plecionek, sandałów i kapeluszy
produkowanych w warsztatach domowych. Niektórzy chłopi w celu poprawy
sytuacji opuszczają wioski w poszukiwaniu sezonowej pracy na plantacjaeh maguey
(agawa sizalowa) na Jukatanie, bawełny na wybrzeżu O. Spokojnego, lub nawet w
USA. Nie dysponując pieniędzmi, używają przeważnie wyprodukowanej przez
siebie odzieży. Mężczyźni noszą białe koszule bawełniane i szerokie spodnie z
frędzlami oraz sandały i szerokie kapelusze słomkowe. Wierzchnia odzież kobiet to
długa tunika czyli huipil oraz szal zwany rebozo. Nie posiadają świadomości
przynależności do plemienia, utożsamiając się z wioską. Najsilniejsze związki o
znaczeniu rytualnym łączą rodziców dzieci z rodzicami chrzestnymi (compadrazgo).
Jako gorliwi katolicy tworzą kościelne bractwa (cofradías), odpowiedzialne za
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utrzymanie kościołów i organizację dorocznych fiest ku czci świętych patronów. Ich
krajobraz jednak wciąż jest pełen świętych skał, jaskiń, źródeł, a dawni bożkowie
kryją się pod imionami katolickich świętych. Powszechnie korzysta się z usług
szamanów-uzdrawiaczy (curanderos), a w okresach suszy odżywa kult boga
deszczu. Powszechnie znany i stosowany w celach przepowiadania przyszłości jest
przedkolumbijski almanach Tonalpohualli, wyznaczający daty świąt i obrzędów.
W momencie przybycia europejskich konkwistadorów, u szczytu swojej
potęgi znajdowała się cywilizacja Azteków. Jej twórcy to Indianie Nahua (rodzina
językowa uto-aztecka), którzy język swój zdążyli narzucić pokrewnym plemionom i
obecnie jest on rozpowszechniony w środkowym i pd. Meksyku. Podobnie jak
większość Indian, Nahua to rolnicy i małomiasteczkowi rzemieślnicy, których życie
skoncentrowane jest wokół kościoła i placu targowego. Nahua mieszkający w
górach są samowystarczalni a ich kontakty ze światem zewnętrznym silnie
ograniczone, natomiast mieszkańcy dolin uczestniczą w życiu gospodarczym
dostarczając na rynek swoje produkty. Stopniowej latynizacji ulegają ci, którzy
decydują się na zamieszkanie w miastach. Wszyscy należą do kościoła katolickiego,
angażując się w życie wspólnot parafialnych. Powszechnie pod postaciami świętych
patronów, jakich posiada każda wioska, jak i pod postacią powszechnie czczonej
Dziewicy z Guadelupe, kryją się istoty znane z ludowych legend i mitów.
Powszechna jest wiara w czary, wciąż żywa jest pamięć o żądnym ofiar bogu słońca
(Tonatiuh). Nahua posiadają bogatą literaturę tworzoną w alfabecie łacińskim
według zasad ortografii sformułowanych przez duchownych hiszpańskich w XVI w.
Andyjskim odpowiednikiem meksykańskiego państwa Azteków było
imperium Inków, utworzone przez lud Keczua, pochodzący z okolic ob. miasta
Cuzco. Państwo to obejmowało obszary Andów od dzisiejszego śr. Chile do pd.
Kolumbii, co odzwierciedla dzisiejszy zasięg języka keczua. Zarówno twórcy jak i
poddani wielkiego imperium stali się w wyniku podboju hiszpańskiego
wieśniakami, żyjącymi z uprawy roślin bulwiastych (szczawik oqa, bulwotka ullucu,
kartofel) i górskiego prosa (quinoa) na górskich poletkach, a także z hodowli lam,
owiec i alpak. Zajęciem kobiet jest przędzenie wełny i produkcja tkanin przy użyciu
tradycyjnych warsztatów domowych. Ich pasiaste okrycia wykonane z jednego płatu
wełnianej tkaniny (gorro) stanowią charakterystyczny element krajobrazu wiejskich
obszarów Andów. Mężczyźni opuszczają wioski poszukując sezonowej pracy w
miastach lub kopalniach. Podobne życie wiodą spokrewnieni z Keczuanami, niegdyś
przez nich podbici Ajmarowie, zamieszkujący płaskowyż Altiplano. Obydwa ludy
od dawna są przedmiotem badań medycznych zmierzających do wyjaśnienia
tajemnicy ich przystosowania do życia na dużych wysokościach. Ich religia to
mieszanina chrześcijaństwa i wierzeń ludowych z hierarchią bożków i duchów.
Wiara w czary nie opuszcza nawet tych, którzy zdecydowali się na porzucenie
górskich wiosek, ulegając w miastach latynizacji. Ich potomstwo utraciło status
Indian i zdolność posługiwania się rodzimym językiem. Początków XVII wieku
sięgają tradycje keczuańskiej i ajmarskiej literatury, a obecnie języki te używane są
w mediach na terenie Boliwii i Peru, gdzie posiadają status języków państwowych
(obok hiszpańskiego).
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Inkowie nie zdołali narzucić swojej władzy wszystkim ludom andyjskim.
W pd. części tych gór napotkali oni bowiem na silny opór plemion z rodziny
araukańskiej. Do dzisiaj przetrwało tylko jedno z nich - Mapucze. Zepchnięci przez
Hiszpanów na pd. od rzeki Bío-Bío w 1558 roku, przez ponad 300 lat potrafili oni
utrzymać niezależność, ulegając armii chilijskiej, jako ostatni wolny lud indiański,
dopiero w 1884 roku. Do roku I983 prowadzili kolektywną gospodarkę rolną na
terenie rezerwatów, a później ziemię podzielono na indywidualne gospodarstwa.
Araukanie uprawiają kukurydzę, fasolę, ziemniaki, chili, hodują lamy, konie, bydło
oraz świnki morskie. Ich religia stanowiąca integralną część życia codziennego jest
unikatowym zjednoczeniem dawnej wiary w istotę najwyższą (Pillan) i życie
pozagrobowe, z prawdami wiary chrześcijańskiej. Opiewana w poematach
bohaterska walka plemion araukańskich o wolność, stanowi najważniejszy motyw w
dziejach kształtowania się narodu chilijskiego.

Oprócz wymienionych, silnie scentralizowaną organizację polityczną i
shierarchizowane społeczeństwo tworzyły w pn. Andach ludy z rodziny Czibcza. Ich
cywilizacja została zniszczona przez konkwistadorów w XVI w. a język zanikł w
dwa wieki później. Obecnie językami z rodziny Czibcza posługuje się kilka
rolniczych ludów z pn. Kolumbii, Panamy oraz nieliczne leśne plemiona zbierackie
pn. Amazonii.
Pierwotnymi mieszkańcami pozaandyjskiej części Ameryki Pd. były
plemiona z kilku wielkich rodzin językowych m.in. ludy Tupí-Guaraní, Jê (Zie),
Karib i Arawak. W przeciwieństwie do poprzednich nie stworzyli oni cywilizacji ani
też ponadplemiennych struktur organizacyjnych. Były to w ogromnej większości
prymitywne wędrowne plemiona zbierackie i zbieracko-myśliwskie. Piemiona Tupi
zamieszkujące niegdyś wybrzeża dzisiejszej Brazylii odegrały ważną rolę w
kształtowaniu się narodu brazylijskiego, co widoczne jest w cechach
antropologicznych typowych dla tego kraju. Język plemienia Tupinambá z
opracowaną przez zakonników ortografią był przez długi okres podstawą
porozumienia między Indianami a białymi. Wywarł on znaczny wpływ na ewolucję
języka portugalskiego używanego w Brazylii i uwieczniony jest w tysiącach nazw
geograficznych. Obecnie kilku języków tupi używa kilkanaście grup w brazylijskim
Interiorze. U wiele lepszy los spotkał język ludów Guarani z Paragwaju. W kraju
tym jest on stosowany w mass mediach i literaturze, używa go bowiem bezwzględna
większość ludności. Sytuacja ta jest konsekwencją działalności zakonu jezuitów,
którzy w XVII i XVIII wieku podjęli się katechizacji plemion Guarani, ucząc ich
także prac rolnych i rzemiosła a ponadto sztuki czytania i pisania w rodzimym
języku. Po likwidacji zakonu jezuitów osady misyjne (reducciones) padły łupem
portugalskich handlarzy niewolników, którzy tysiące cywilizowanych Indian
wystawili na sprzedaż na targowiskach São Paulo. Dawne terytoria Indian Guarani
po wschodniej stronie rzeki Parana zajęły dzikie, koczownicze plemiona z rodziny
językowej Jê, których resztki żyją obecnie w kilku małych społecznościach.
Najliczniejszą rodziną językową pn. części Ameryki Pd. oraz regionu
karaibskiego byli Arawakowie, dzielący się na grupę antylską (Taino) oraz
amazońską. W przeciwieństwie do większości innych plemion, oprócz zbieractwa i
myślistwa zajmowali się uprawą manioku i kukurydzy, żyjąc w małych wioskach
kierowanych przez wodzów-szamanów (kacyków). Arawakowie znani są z
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łagodnego usposobienia, co tłumaczy ich ustępliwość wobec bardziej agresywnych
plemion z rodziny karaibskiej, których nazwa własna oznacza "kanibal". Wioski
karaibskie często bywały dwujęzyczne, gdyż wśród kobiet przeważały wzięte do
niewoli kobiety arawackie (ich mężów zabijano by następnie dokonać rytualnego
zjedzenia). Leśne plemiona wędrowne, bez względu na przynależność etniczną,
wyznają animizm i stosują powszechnie praktyki szamańskie. Grupy zbierackie
liczą zwykle po kilkadziesiąt osób i budują szałasy z gałęzi albo proste osłony od
wiatru, natomiast wioski rolnicze mogą liczyć do 2 tys. mieszkańców. Składają się z
chat krytych liśćmi palmowymi, poustawianych w rzędzie, zwykle na wysokim
brzegu rzeki, lub na planie koła. W centrum znajduje się wówczas maloca - okrągła
konstrukcja mieszcząca po stożkowym dachem ponad 200 osób. Często się zdarza
łączenie wędrownego zbieractwa z rolnictwem, które wymusza większe
przywiązanie do ziemi. Np. Indianie Shiriana uprawiają poletka wokół wiosek w
porze deszczowej, podczas gdy na okres suchy wyruszają małymi grupami na łowy.
Wypalane działki używane są 5-6 razy, po czym zostawia się je na kilkanaście lat w
celu regeneracji gleby. Indianie leśni wykazują ogromną pomysłowość w
konstruowaniu różnego rodzaju pułapek, potrzasków i sideł na zwierzęta. Posługują
się wieloma rodzajami harpunów, haków, włóczni, maczug i dmuchawek. Coraz
liczniejsze plemiona rezygnują z wędrówek, decydując się na rolnictwo i założenie
stałych siedzib. Ich przetrwanie stoi jednak pod znakiem zapytania, gdyż nawet
wysiłki mające na celu częściowe przystosowanie się do obcowania z cywilizacją
techniczną, ani ustanawianie dla nich rezerwatów nie stanowi dostatecznej ochrony.
Dowodzą tego wydarzenia z I993 roku, kiedy od kul poszukiwaczy złota na
pograniczu Brazylii i Wenezueli zginęło 73 Indian z wymierającego plemienia
Yanomami.
Podobnie jak latynoamerykańska cywilizacja, tamtejsze społeczeństwo to
efekt trwającego od ponad 400 lat procesu nakładania się na siebie elementów
pochodzących z różnych kontynentów, reprezentujących odmienne rasy i kultury.
Miejscowi Indianie tylko w kilku państwach stanowią najliczniejszą grupę (Boliwia,
Peru, Gwatemala). W pozostałych o wiele więcej jest Białych, Murzynów oraz
Metysów i Mulatów. Ludność biała dominuje zwłaszcza w Argentynie, Urugwaju i
południowych stanach Brazylii. W ogromnej większości posługuje się ona językami
XVI wiecznych konkwistadorów: portugalskim w Brazylii oraz hiszpańskim w
pozostałych krajach. W brazylijskich stanach Parana i Santa Catarina oraz w
argentyńskiej prowincji Misiones przetrwały społeczności niemieckie, polskie i
ukraińskie. Język włoski usłyszeć można z kolei w argentyńskich miastach, a
zwłaszcza w Buenos Aires (portowa dzielnica La Boca).
Od grup zachowujących tradycje narodowe przywiezione przez przodków z
Europy wyraźnie odróżniają się Kreole (Criollo), często wywodzący swoje rody od
pierwszych hiszpańskich i portugalskich konkwistadorów. To oni kierują
politycznym i gospodarczym życiem państw Ameryki Łacińskiej, zajmując
najwyższe szczeble w hierarchii społecznej. W państwach andyjskich, których
większość mieszkańców stanowią Indianie i Metysi, przypisanie komuś cech
kreolskich, stanowi nie lada komplement. W krajach basenu Morza Karaibskiego
natomiast, Kreol oznacza osobę urodzoną w Ameryce z rodziców nie pochodzących
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z jej terenu, bez względu na rasę i kolor skóry. Jego brazylijskim odpowiednikiem
jest mazombo (port. = ponury).
Nadmorskie stany Brazylii oraz kraje położone wokół Morza Karaibskiego
zaludnione są przede wszystkim przez Murzynów, potomków afrykańskich
niewolników. W swoich nowych ojczyznach stworzyli oni specyficzne kultury,
adaptowane częściowo także przez białych i indiańskich sąsiadów. Cechą tychże
kultur są m.in. powszechnie używane dialekty typu pidgin. Na Antylach w
powszechnym użyciu są dialekty zwane negro-español, stworzone na bazie języków
europejskich i afrykańskich z licznymi wpływami karaibskimi. Na Antylach
Holenderskich ukształtował się język papiamento, będący mieszaniną m.in.
holenderskiego, hiszpańskiego i portugalskiego. W Gujanie, gdzie obok Murzynów
liczną grupę stanowią potomkowie robotników sprowadzanych w XIX wieku z
Indii, rozpowszechnione są dialekty negro-english o zubożonym słownictwie i
uproszczonej gramatyce. W sąsiednim Surinamie, będącym dawną kolonią
holenderską, obok Białych, Murzynów i Indian, mieszka liczna grupa pochodzenia
jawajskiego, której przodkami są robotnicy sprowadzani w ubiegłych wiekach z
Indii Holenderskich do pracy na miejscowych plantacjach trzciny cukrowej.
Posługują się oni dialektami utworzonymi z wyrazów pochodzenia angielskiego,
holenderskiego, portugalskiego, jawajskiego i dialektów zachodnioafrykańskich. W
Haiti powszechnie używany jest język creole, posiadający, obok francuskiego, status
języka urzędowego. Posiada on około 2/3 słów pochodzenia normandzkiego i
bretońskiego (języki piratów francuskich z XVII wieku) oraz wiele elementów
afrykańskich. Wśród czarnoskórych mieszkańców Ameryki powstały także
synkretyczne religie, zawierające elementy katolicyzmu, tradycyjnych wierzeń
afrykańskich oraz duchowości amerykańskiej. Główną religią afro-brazylijską jest
macumba. Jej wyznawcy używają wprawdzie chrześcijańskiej symboliki (krzyż),
lecz świętych katolickich utożsamiają, z bóstwami afrykańskimi. Wyznawcy
macumba składają ofiary ze zwierząt (głównie drób) i odbywają tańce rytualne
prowadzące do stanów transowych, podczas których następuje komunikacja z
duchami. W stanie Bahia dominuje bogata w elementy afrykańskie odmiana
macumba zwana candomblé, natomiast w São Paulo - umbanda, w której nie brak
wpływów hinduizmu i buddyzmu. Haitańską odmianą macumba jest voodoo ludowa religia łącząca teologię katolicką z wierzeniami afrykańskimi i magią.
Kapłanom (houngan) i kapłankom (mambo) przypisuje się zdolności do
komunikowania się z duchami (loa), uzdrawiania, i wpływania na bieg wydarzeń.
Pełne magii rytuały voodoo stanowią do dzisiaj element haitańskiego krajobrazu,
którego cechą jest zabobonny respekt przed karaibskimi duchami i wiedźmami,
afrykańskimi bożkami, oraz zombi magicznie wskrzeszanymi zmarłymi,
wykorzystywanymi do wykonywania najcięższych prac w roli bezwolnych
automatów. Odpowiednikiem macumby rozpowszechnionym w m.in. Meksyku jest
santería - kult wywodzący się ze środowiska Murzynów kubańskich. Świat
wyznawców tej religii pełen jest orishas - świętych i duchów wywodzących się z
teologii katolickiej jak i z panteonu bóstw Yoruba. Santeros, czyli duchownym
przypisuje się zdolność do komunikowania się z orishas. Są oni zdolni do osiągania
transów, podczas których duchy wstępują w nich, by przekazać swoją wolę
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wiernym. Różnice istniejące wśród Murzynów Ameryki Łacińskiej wynikają nie
tylko z lokalnych zwyczajów i religii.
W wielu krajach, oprócz Murzynów "cywilizowanych", wyznawców
macumba, santería czy voodoo, przetrwały niezbyt liczne, ale zwarte społeczności,
stanowiące pozostałość po osadach zakładanych w ubiegłych wiekach przez
zbiegłych niewolników. W XVII wieku na terenie dzisiejszego stanu brazylijskiego
Alagoas istniała nawet autonomiczna Konfederacja Palmares, złożona z 10
ufortyfikowanych quilombos, w której schronienie znalazło 30 tys. czarnych
uciekinierów. Władzę zgodnie z wzorami ze środkowej Afryki sprawował Ganga
Zumba (wielki pan), rezydujący w osadzie Macoco. Największe, kilkutysięczne
skupiska tzw. dzikich Murzynów (cimarrones) znajdują się obecnie we wnętrzu
Gujany (Bush Negroes), Surinamu (Boshnegres) i Kajenny (Noirs Refugiés), a także
w lasach Belize, gdzie Czarni przemieszani są z miejscową ludnością indiańską
(Black Caribs). Żyją jak niegdyś ich afrykańscy przodkowie, trudniąc się
zbieractwem, myślistwem i wędrownym rolnictwem. Znaną ostoją cimarrones jest
krasowa wyżyna White Limestone we wnętrzu Jamajki, gdzie murzyńscy
uciekinierzy zmieszali się z miejscowymi Arawakami. Znani pod nazwą Maroons,
przez wieki prowadzili partyzancką wojnę przeciwko policji i wojsku. Uprawiając
wspólnie najmniej urodzajne tereny Jamajki, do dzisiaj skutecznie unikają płacenia
podatków, zachowując nieformalną suwerenność.

Amerykę Łacińską zamieszkuje wiele indiańskich plemion, jak również
zachowujących odrębność ludów murzyńskich i grup etnicznych pochodzenia
europejskiego. Mimo odrębności kulturowej, żadna z nich nie utrzymała czystości
rasowej i jest, w mniejszym lub większym stopniu, efektem krzyżowania się
różnych plemion i ras. W żadnym innym regionie świata proces mieszania się ludów
nie odbywał się na tak wielką skalę. W przeciwieństwie do anglosaskich
zdobywców Ameryki Północnej, iberyjscy konkwistadorzy podbijający obszary
obecnej Ameryki Łacińskiej nie odczuwali szczególnych zahamowań przed
zawieraniem małżeństw z przedstawicielkami innych ras. Mieszaniu się nie
zapobiegł nawet brak społecznego przyzwolenia na małżeństwa z Murzynkami, ani
też traktowanie w niektórych okresach metyskich dzieci tak, jakby pochodziły z
nieprawego łoża. W rezultacie najliczniejszą grupą mieszkańców Ameryki
Łacińskiej stanowią osoby mieszanego pochodzenia, przedstawiający sobą ogromną
różnorodność typów fizycznych. Niejeden caboclo, czyli chłop zamieszkujący
brazylijski Interior, lub campesino z równin krajów hiszpańskojęzycznych, posiada
liczne cechy zdradzające indiańskie pochodzenie jego przodków, ale jednocześnie
kędzierzawe włosy i jasne oczy wskazują, że byli wśród nich także Murzyni i
Europejczycy. Dokładne określenie liczebności poszczególnych grup etnicznych i
rasowych nie jest obecnie możliwe, gdyż w większości krajów statystyki niezbędne
do ustalenia pochodzenia ludności nie są prowadzone. Sami mieszkańcy Ameryki
Łacińskiej dbają jednak a właściwe ich klasyfikowanie, stosując bardzo
rozbudowany system pojęciowy.
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Niektóre latynoamerykańskie określenia opisujące krzyżówki rasowe
Ojciec
Biały
Metys
Indianin
Biały
Biały
Biały
Morisco
Albino
Murzyn
Zambo
Indianin
Mulat
Cuarterón
Coyote

Matka
Indianka
Biała
Metyska
Castiza
Murzynka
Mulatka
Biała
Biała
Indianka
Indianka
Cambuja
Metyska
Metyska
Morisca

Potomstwo
Metys (Mestizo)
Castizo
Cholo
Torna a Español
Mulat (Mulatto)
Morisco
Albino
Salta at ras
Zambo lobo
Cambujo
Sambahigo
Cuarterón
Coyote
Albarazado

Mimo stosowania tak szczegółowej terminologii przynależność rasowa nie
przesądza pozycji w społeczeństwie ani też używanego języka. Indianie posługujący
się językami europejskimi i używający zwykłej odzieży uważani są powszechnie za
Metysów. Z kolei Metysów, którym udało się zdobyć wyższą pozycję w hierarchii
społecznej, traktuje się na równi z Kreolami.

29. Ameryka Północna - ziemia Indian, pionierów i niewolników
Ameryka Północna odznacza się wielkim zróżnicowaniem etnicznym.
Ważnym elementem tej mozaiki są rdzenni Amerykanie (Native Americans). Nie są
oni zbyt liczni i w większości wtopili się w nowoczesne społeczeństwo, ale ich
obecność stanowi ważny przejaw tożsamości Ameryki, element jej kolorytu i
egzotyki, na którą składają się także stereotypy związane z walką plemion
indiańskich przeciw dominacji białych. Wielka siła tradycji tych ludów oraz zawarty
w niej romantyzm sprawiają, że wciąż rośnie liczba uczestników tradycyjnych
obrzędów, festynów pow-wow, a przynależność do plemienia jest chętnie
eksponowana. Wbrew rozpowszechnionym jeszcze nie tak dawno przewidywaniom,
dawni właściciele Ameryki nie ulegli zagładzie, a ich dziedzictwo widoczne jest w
krajobrazie nawet silnie zurbanizowanych obszarów.
Przed przybyciem białych w Ameryce Północnej mieszkało od 3.0 do 4.5
mln Indian, Eskimosów i Aleutów, podzielonych na ponad 300 plemion. Najliczniej
zaludnione były tereny leśne na pd.-wsch. oraz doliny rzek na pd.-zach., gdzie
mieszkały osiadłe plemiona rolnicze. Pozostałe obszary to dziedzina koczowniczych
łowców i zbieraczy. Bardzo nieliczne były ludy północy, Eskimosi i Aleuci oraz
indiańscy mieszkańcy kanadyjskiej tajgi. W trakcie zasiedlania były Kordyliery i
Wielkie Równiny, do których napływały plemiona ze wschodnich obszarów
leśnych. Migracje prowadziły do mieszania się ludów należących do odmiennych
rodzin językowych. W trakcie podboju i kolonizacji europejskiej liczebność ludów
autochtonicznych spadła w roku 1900 do ok. 250 tys. Od tego czasu przeżywają one
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eksplozję demograficzną, i obecnie jest ich blisko 3 mln. Większość zamieszkuje w
miastach, lecz dużymi ich skupiskami są także okolice rezerwatów, ustanowionych
przeszło sto lat temu głównie w zachodniej części kontynentu.
Większość plemion zamieszkujących wschodnią część kontynentu należy do
algonkińskiej rodziny językowej (Algonquin). Jednym z najbardziej znanych byli
Mohikanie (alg. Wilki), do których należały ziemie nad rz. Hudson. Budowali oni
warowne osady rządzone przez dziedzicznych wodzów (sachem). Pobici przez
plemiona irokeskie w XVII wieku ulegli rozproszeniu a część znalazła schronienie
w misji Stockbridge (ob. stan Massachussetts), skąd w XIX wieku wyemigrowali do
Wisconsin, już pod nazwą Stockbridge. Chociaż nie zachowali swojego języka ani
nazwy, to właśnie Mohikanie dostarczyli podstaw do ukształtowania się stereotypu
Indianina jako "szlachetnego dzikusa", upowszechnionego w literaturze
romantycznej i późniejszej.
Niektóre z ludów algonkińskich w ciągu ostatnich stuleci wyemigrowały na
zachód i zasiedliły Wielkie Równiny Prerii, gdzie stali się nomadycznymi łowcami
bizonów. Najbardziej znanymi Algonkinami preriowymi są Czarne Stopy i
Arapahoe. Dzielili się oni na grupy myśliwskie, które zimowały osobno w dolinach,
zbierając się latem w celu odbywania plemiennych ceremonii religijnych Tańca
Słońca. Mieszkali w przenośnych namiotach ze skóry zwanych tipi. Jako znakomici
jeźdźcy i tropiciele walczyli z obcymi plemionami, opanowując w I połowie XIX
wieku rozległe tereny Wysokich Równin od rzeki Arkansas po Saskatchewan.
Stawiali też zacięty opór ekspansji Białych, ulegając dopiero wtedy, kiedy na
preriach zabrakło bizonów, planowo likwidowanych przez specjalne oddziały
strzelców. W następstwie walk, głodu i chorób w końcowych dekadach X1X wieku
plemiona uległy wyniszczeniu, a pozostałe przy życiu resztki zamieszkały w
przydzielonych im rezerwatach, gdzie głównym ich zajęciem była hodowla bydła.
Obecnie żyje 15 tys. Czarnych Stóp (większość w kanadyjskiej prow. Alberta), z
czego 80% to mieszańcy, nie znający już języka przodków. Arapahoe w liczbie 2
tys. mieszkają w stanie Wyoming.
Nizinę Zatokową zamieszkiwały spokrewnione z Algonkinami rolnicze ludy
muskogeńskie (Muskogean): Creek, Choctaw, i Chickasaw. Szybko przyjmowały
one zwyczaje białych plantatorów, m.in. wykorzystując murzyńskich niewolników
do pracy na swoich plantacjach. Miano "plemion cywilizowanych" nie uchroniło ich
jednak od przymusowych przesiedleń na obszar Terytorium Indiańskiego (ob.
Oklahoma) w latach 1830-45. Losu tego uniknęła część plemienia Creek, która w
końcu XVIII wieku oderwała się od reszty, przenosząc się na Florydę. Grupa ta
zyskała miano odszczepieńców (oryg. Simanó-li), i jako plemię Seminolów
popadała w konflikty z rządem USA, gdyż udzielali schronienia zbiegłym
niewolnikom murzyńskim.
W latach 1835-42 trwała najdłuższa i najbardziej krwawa z wojen, jakie
Stany Zjednoczone kiedykolwiek prowadziły przeciwko Indianom. Naczelny wódz
Seminolów, Osceola, chcąc uchronić swój lud przed deportacją, prowadził bardzo
skuteczne działania partyzanckie na bagnistych terenach pd. Florydy, skąd nie
wróciło ponad 2 tys. amerykańskich żołnierzy. Obecnie plemię Seminolów liczy 2
tys. osób, z których większość mieszka na Florydzie.

130

Oprócz wymienionych plemion, deportacji do Oklahomy nie uniknął lud
Czirokezów (Cherokee) należący da irokeskiej rodziny językowej (Iroquois).
Zamieszkiwali oni pd. Appalachy, gdzie stworzyli sprawnie zorganizowaną
konfederację miast. Przyjmowali europejskie metody agrotechniczne, budownictwo,
tworząc także rząd wzorowany na amerykańskim. W 1821 roku, za sprawą jednego
z przywódców imieniem Sequoiah22, powstał alfabet sylabiczny, w którym
publikowano literaturę religijną, konstytucję plemienia oraz gazetę Cherokee
Phoenix. Dzięki prostocie pisma w ciągu kilku lat plemię opanowało sztukę czytania
i pisania. Po deportacji nie udało im się odzyskać swoich ziem pomimo korzystnego
werdyktu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Obecnie żyje 25 tys.
Czirokezów czystej krwi, głównie w Oklahomie oraz w okolicach górskiego
rezerwatu w stanie Karolina Pn., gdzie mieszkają potomkowie tych, którym udało
się uniknąć deportacji. Osób mieszanego pochodzenia, nie używających języka lecz
uznających się za Cherokee jest w USA ponad 300 tysięcy.
Większość ludów irokeskich zamieszkiwała tereny wokół amerykańskich
Wielkich Jezior. Budowali oni kilkusetosobowe wioski otoczone palisadami z tzw.
długimi domami, czyli chatami drewnianymi pokrytymi korą wiązu, zamieszkałymi
przez spokrewnione ze sobą rodziny. Oprócz uprawy poletek kukurydzy, fasoli, dyń,
tytoniu, i słoneczników, organizowano rodzinne polowania na jelenie po okresie
zbiorów. Ważnym elementem sty1u życia plemion irokeskich były wojny, zaś
jeńcami wziętymi do niewoli zastępowano zabitych członków plemienia. W końcu
XVI w. pięć plemion irokeskich, Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondaga i Seneca,
utworzyło konfederację zwaną Ligą Pięciu Narodów, rządzoną przez radę 50
sachemów. Między plemionami nastąpił pokój i jednocześnie zakazano
kanibalizmu. Liga, do której w 1722 r. dołączyło plemię Tuscarora, odegrała ważną
rolę strategiczną w rywalizacji angielsko-francuskiej w XVII i XVIII wieku.
Podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wśród plemion nastąpił
rozłam. Jedynie Tuscarora i Oneida opowiedziały się po stronie Stanów. Pozostałe
plemiona, pobite w r. 1779, przeniosły się w większości do Kanady lub na Zachód.
Obecnie żyje ponad 20 tys., potomków skonfederowanych plemion irokeskich.
Najliczniejsi są Oneida (Green Bay w Wisconsin, nad rz. Thames w Ontario, stan
Nowy Jork), Mohawkowie (Ontario, kolonia miejska w Brooklyn) i Cayuga
(Rezerwat Sześciu Narodów nad rz. Grand w prow. Ontario). Irokezi współcześni są
farmerami i hodowcami, wielu pracuje w policji a najbardziej znaną grupą
zawodową są Mohawkowie wynajmowani do niebezpiecznych prac budowlanych na
dużych wysokościach.
Ekspansja ludów irokeskich nad Wielkimi Jeziorami zmusiła do
przeniesienia się na zachód mieszkające tam ludy algonkińskie oraz należące do
siouańskiej rodziny językowej. lch nazwa własna brzmi Dakota, co oznacza
"krewniacy". Są jednak bardziej znani jako Siuksowie (Sioux), co jest skróconą
formą algonkińskiego słowa Nadouessioux, oznaczającego "wrogowie". Do dzisiaj
przetrwały trzy plemiona Dakota: Santee, Yankton i Teton. Wyparci z terenów
leśnych w XVIII wieku, znaleźli się na preriach, gdzie szybko stali się sprawnymi
22

Na jego cześć nazwano gatunek wielkiego drzewa występującego w Kalifornii.
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jeźdźcami, myśliwymi i nieustraszonymi wojownikami. Podobnie jak inne ludy
preriowe kultywowali Taniec Słońca a zdobyte skalpy i konie stanowiły największy
powód do chwały. Od połowy XIX wieku zbrojnie przeciwstawiali się ekspansji
Białych. Gorączka złota w Black Hills w 1876 spowodowała wybuch wojny,
podczas której doszło do krwawej bitwy nad rz. Little Bighorn. Indianie pod
przywództwem wodza Tatanka Iyotake (Sitting Bull) zabili ponad 200
amerykańskich kawalerzystów z ich słynnym dowódcą gen. Custerem. Zwycięstwo
to nie powstrzymało jednak biegu dziejów i wkrótce Indianie zostali zmuszeni do
poddania się i zamieszkania w rezerwatach. Obecnie żyje ponad 60 tys. Indian
Dakota, głównie w stanach Dakota Pd. i Pn. Do siouańskiej rodziny językowej
(odłam Dhegiha) należą ponadto Osedżowie (Osage), którzy w XVII w. zasiedlali
wyż. Ozark, zaś obecnie w liczbie ponad 10 tys. zamieszkują pn. Oklahomę i
peryferyjne dzielnice Los Angeles. Byli znani z głębokiej religijności, przywiązania
do rytuałów oraz niechęci w stosunku do kultury Białych. W przeciwieństwie do
większości plemion pozostawali też obojętni na alkohol. Odkrycie ropy naftowej na
terenie ich rezerwatu w końcu XIX wieku sprawiło, że do dzisiaj są jedną z
najzamożniejszych grup etnicznych Ameryki.
W Kordylierach największe obszary zajmowały koczownicze plemiona
zbierackie i myśliwskie z rodziny uto-azteckiej, do której należą m.in. Szoszoni.
Tworzą oni grupy rodzinne i w przeciwieństwie do większości ludów, nie
wytworzyli plemiennych ceremonii integracyjnych. Ich odłam wyemigrował z
terenów Wielkiej Kotliny w XVIII w., by pod nazwą Comanche, wkrótce opanować
pd. część Wielkich Równin. To oni jako jedni z pierwszych dosiedli koni,
zwalczając inne plemiona i organizując łupieskie wyprawy do Meksyku. Liczebność
Szoszonów w Wyoming i Idaho przekracza 15 tys., podczas gdy ponad 5 tys.
farmerów i ranczerów w zach. Oklahomie uważa się za Komanczów. Do tej samej
rodziny językowej należą niektóre całkowicie odmienne kulturowo ludy określane
mianem Pueblo (m.in. Zuni, Hopi i Tewa). Uważa się ich za spadkobierców
starożytnej kultury Anasazi, pozostałościami której są ruiny opuszczonych miast.
Pueblo mieszkają w murowanych, piętrowych osadach (zwanych p.),
zlokalizowanych na trudno dostępnych miejscach. Tworzą teokratyczne
społeczności, odporne na wpływy kulturowe z zewnątrz. Uprawiają sztucznie
nawadniane poletka w dnach dolin, zajmują się hodowlą i rzemiosłem artystycznym
(kosze, ceramika, jubilerstwo). Liczba osad Pueblo, niegdyś bliska 100, zmniejszyła
się do niespełna 30. Rozległe otaczające tereny wyżynne i górskie opanowały ludy z
rodziny atapaskańskiej (na-dene), przybyłe z dorzecza Jukonu około roku 1000.
Podobnie jak Szoszoni nie posiadali scentralizowanej władzy, zaś wodzowie
wybierani byli doraźnie na okres polowań, wojen lub wypraw łupieskich.
Najbardziej znane z tego rodzaju działalności były plemiona Apaczów (Apache). O
ich stylu życia świadczy sama ich nazwa: słowo to w jednym z narzeczy utoazteckich oznacza „wróg". Od 1861 r., kiedy wódz Cochise wkroczył na wojenną
ścieżkę, trwał 25 letni okres konfrontacji Apaczów z kawalerią USA. Zakończył się
on w 1886, kiedy aresztowano legendarnego Geronimo, ostatniego wodza wolnych
Indian. Do dzisiaj żyją potomkowie trzech plemion Apaczów: Jicarilla i Mescalero
w Nowym Meksyku, oraz najbardziej wojowniczych Chiricahua - w Arizonie.
Łącznie jest ich ok. 30 tys. Bardzo bliscy Apaczom są Nawahowie (Navajo),
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uważani za najliczniejszy lud indiański w Ameryce Północnej. Żyje ich blisko 300
tys., głównie w pn.-wsch. Arizonie (Navajo Country). Są chyba jedynym ludem
indiańskim, który otrzymał jako rezerwat niemal całe terytorium plemienne. Kiedy
inne plemiona musiały rezygnować z tradycyjnego, wędrownego stylu życia,
Nawahowie nie odczuli specjalnie faktu osadzenia ich w rezerwacie. Potrafili
wyciągnąć korzyści materialne z odkryć geologicznych na swojej ziemi, rozwinęli
różne rodzaje działalności gospodarczej, m.in. rzemiosło artystyczne (tkactwo i
kowalstwo srebrne), dbając także o edukację i zachowanie rodzimej kultury.
Całkowicie odmienną kulturę wytworzyły zróżnicowane językowo ludy
pn.-zach. wybrzeża, m.in. Haida i Kwakiutl. Oparta ona była na eksploatacji i
przetwórstwie zwierząt morskich (łososie, morsy, foki, wieloryby, małże), których
obfitość zapewniała im dobrobyt. Indianie Kwakiutl rozwinęli system klas
społecznych i skomplikowany ceremonializm (m.in. potlacz), oraz sztukę obróbki
drewna (artystycznie dekorowane łodzie i słupy totemiczne). Sztuka i ceremonie
Kwakiutl zanikły, lecz w ostatnim okresie odżywają wśród społeczności indiańskich
Kolumbii Brytyjskiej.
Aleuci zamieszkujący płw. Alaska i archipelag Aleutów również opierają swój byt
na morskim i lądowym łowiectwie, lecz nie wytworzyli plemiennych struktur
organizacyjnych. Ich głównym narzędziem są skórzane kajaki i większe łodzie czyli
umiaki. Kontakt z cywilizacją techniczną odbił się na nich bardzo niekorzystnie,
redukując ich liczebność do ok. 2 tys. i niszcząc tradycyjny styl życia. Posługują się
3 dialektami zbliżonymi do języka używanego przez Eskimosów. Ci mieszkańcy
Dalekiej Północy dzielą się obecnie na kilkanaście grup różniących się dialektem.
Większość z nich wywodzi się od plemion nadbrzeżnych, żyjących z rybołówstwa i
polowań na ssaki morskie. Tylko nieliczne pochodzą od plemion śródlądowych
(Caribou), dla których źródłem utrzymania były wielkie stada karibu odbywające
niegdyś sezonowe wędrówki z południowych lasów na Jałowe Równiny. Prawie
wszystkie współczesne osady eskimoskie znajdują się na arktycznych wybrzeżach,
lecz tradycyjny styl życia kultywowany jest w nich głównie w czasie wolnym.
Podstawą ich bytu jest praca w instytucjach rządowych (stacjach badawczych,
meteorologicznych, ekologicznych, bazach wojskowych), i firmach górniczych, a
także rzemiosło artystyczne. Eskimosi nazywający siebie Inuit (= ludzie), mówią
kilkoma dialektami języka Inuktitut i używają własnego alfabetu. W Kanadzie od
1999 uzyskali autonomię w ramach terytorium Nunavut.

Ludy autochtoniczne pod względem zróżnicowania przypominają jesienne
barwy kanadyjskich lasów, w których jaskrawa czerwień przemieszana jest ze
stonowanym brązem i ożywczym blaskiem złota. Pomimo rozmaitości, są to jednak
odcienie tego samego koloru. Pełną paletę barw przedstawiają pozostali mieszkańcy
Ameryki - potomkowie kolejnych fal imigrantów ze wszystkich kontynentów.
Najliczniejsi pochodzą z Europy, a zwłaszcza z krajów germańskich. Trzonem
narodu amerykańskiego i kanadyjskiego są angielskojęzyczni potomkowie
kolonistów z Wysp Brytyjskich. Wśród nich wyróżniają się Jankesi (Yankee),
wywodzący swój rodowód od pierwszych angielskich osadników z XVII w.,
założycieli kolonii nazwanej Nową Anglią. Jankesi zamieszkują przede wszystkim
najgęściej zaludnione, północno-wschodnie stany USA, a także stanowią
najliczniejszą grupę ludności stanów środkowych (Midwest) jak i zachodniego
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wybrzeża. Po swoich purytańskich przodkach odziedziczyli racjonalizm,
oszczędność, pomysłowość oraz konserwatywne przywiązanie do tradycji. Dzięki
tym cechom zdominowali oni polityczne i gospodarcze życie Ameryki. Spośród
nich wywodzi się większość przedstawicieli elit politycznych i biznesu, czyli tzw.
Waspów (skrót od ang. White Anglo-Saxon Professionals). Zbliżone cechy i pozycję
posiadają Kanadyjczycy pochodzenia brytyjskiego, natomiast nieco odmienni są
biali mieszkańcy amerykańskiego Południa. W przeciwieństwie do Jankesów
związanych z nowoczesnym przemysłem i handlem, Południowcy to w większości
farmerzy i właściciele ziemscy. Chociaż ich rola w gospodarce nie jest tak znacząca,
przez swoje bardziej romantyczne nastawienie i przywiązanie do lokalnych tradycji
(zwłaszcza muzyki country i bluegrass) są ważnymi współtwórcami amerykańskiej
kultury.
Wśród białych, angielskojęzycznych mieszkańców Ameryki znajdują się
bardzo liczni potomkowie imigrantów ze wszystkich niemal krajów Europy. W
większości zachowali oni świadomość swojego pochodzenia, lecz zasymilowali się
w ramach społeczeństwa amerykańskiego i kanadyjskiego, przyjmując styl życia i
wartości dominujące wśród anglojęzycznej większości. Nie wszystkie grupy
asymilują się jednakowo szybko i skutecznie. Dużą odrębność zachowali zwłaszcza
potomkowie przybyszów z krajów katolickich (Irlandia, Polska, Włochy), tworzący
zwarte społeczności kultywujące tradycje pochodzące ze starych ojczyzn. W
kanadyjskich prowincjach preriowych przetrwały liczne prawosławne społeczności
ukraińskie, natomiast większość mieszkańców prowincji Québec to potomkowie
osadników francuskich z XVII i XVIII wieku. Dowodem wczesnej francuskiej
obecności we wnętrzu Ameryki są francuskojęzyczni Metysi, potomkowie
handlarzy futrami, którzy zawierali małżeństwa z Indiankami. Jeszcze w II połowie
XIX wieku, z obawy przed mającą nadejść falą osadników, stworzyli oni własny
rząd, jednak w 1870 roku zgodzili się na włączenie swoich ziem do Kanady (ob.
prowincja Manitoba). Kanadyjczycy francuskiego pochodzenia mieszkający w
Québec zachowali poczucie odrębności i dumę narodową, co przejawia się m.in. w
postaci dążeń separatystycznych. Tendencje takie nie występują w Stanach
Zjednoczonych, do których, dzięki panującemu tam liberalizmowi i atmosferze
tolerancji, przybywali masowo wyznawcy prześladowanych w Europie kościołów i
organizacji religijnych. Stąd tak wielu w amerykańskim społeczeństwie
adwentystów, baptystów, kwakrów, mennonitów, zielonoświątkowców, huterytów i
żydów.
Najbardziej hermetyczną grupą etniczno-religijną są Amisze, pochodzący z
pd. Niemiec, Alzacji i Szwajcarii. Tworzą oni ok. 50 rolniczych społeczności w
Pensylwanii, Ohio, Indiana, IIlinois i Ontario. Kultywują tradycyjny styl życia,
które jest w pełni podporządkowane nakazom religii. Nie korzystają z telefonów,
samochodów, elektryczności, ani innych udogodnień cywilizacyjnych, posługując
się konnymi zaprzęgami i używając odzieży własnej produkcji. Dzieci Amiszów
chodzą jedynie do szkół podstawowych dzięki czemu znają angielski. Posługują się
jednak dialektem palatynackim zwanym Pennsylvania Dutch (Pennsylfawnisch
Deitsch). O wiele mniej ortodoksyjni są Mormoni zamieszkujący Utah i przyległe
tereny stanów sąsiednich (gł. Idaho). Zrezygnowali oni z praktykowanego niegdyś
wielożeństwa i pomimo przywiązania do rytuałów i religijnych wartości, nie
dystansują się od świata biznesu i polityki. Tym, co różni Amiszów, Mormonów i
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inne grupy wyznaniowe od większości białych Amerykanów, jest wielokrotnie
szybsze tempo przyrostu naturalnego. Amisze, posiadający średnio 7-8 dzieci,
rozmnażają się w tempie 3% rocznie, co oznacza podwajanie się ich liczby co 23
lata.

Szybko zwiększa się także liczebność Chicanos, czyli Amerykanów
używających języka hiszpańskiego. Przybywają oni masowo z Meksyku, a także z
Kuby (na Florydę) i Puerto Rico (do Nowego Jorku). Przede wszystkim przeważają
oni w hrabstwach położonych wzdłuż granicy z Meksykiem, tworząc też zwarte
społeczności (barrios) w dużych miastach. Sytuacja ekonomiczna i pozycja
społeczna Chicanos, zwłaszcza przybyłych w ostatnich kilkunastu latach, jest
bardzo niska. Pod tym względem można ich porównać do Murzynów
zamieszkujących przemysłowe dzielnice wielkich miast. Są to miejsca, które nie
mogą stanowić wizytówek współczesnej Ameryki, z uwagi na ubóstwo
mieszkańców, fatalny stan domów oraz widoczne tam przejawy patologii
społecznej. Przez całe wieki poniżani i krzywdzeni, Murzyni amerykańscy
korzystają obecnie z możliwości wynikających z respektowania praw człowieka.
Niejednokrotnie popadają przy tym w odwrotną skrajność, afirmując swoją
odrębność i wyolbrzymiając różnice dzielące ich od Białych. Skrajnym tego
przejawem było wprowadzenie do szkolnictwa w Kalifornii w 1996 roku dialektu
ebonics, uznanego za język amerykańskich Murzynów, a w istocie będącego
skrajnie uproszczoną (podwórkową) wersją amerykańskiego angielskiego. Na fali
tzw. politycznej poprawności zmieniono także oficjalną nazwę czarnoskórych
mieszkańców Ameryki, określając ich mianem Afroamerykanów. Tradycyjnym
obszarem zamieszkiwania Murzynów jest amerykańskie Południe. Dzisiaj tylko w
nielicznych wiejskich hrabstwach tego regionu stanowią oni większość
mieszkańców. Jest tak z powodu eksodusu czarnych robotników rolnych z Południa
do ośrodków przemysłowych na Północy w I połowie XX wieku. Dzisiaj jednym z
nielicznych prawdziwie "czarnych" regionów Południa jest tzw. Delta Yazoo, gdzie
tak jak przed wiekami nad polami bawełny unoszą się poruszające serca dźwięki
bluesa i negro spirituals, wyrażające tragizm losów Czarnego Ludu. Delta Yazoo to
obszar tzw. wewnętrznej delty Missisipi, położony między Nowym Orleanem a
Memphis - dwoma wielkimi ośrodkami tradycyjnej kultury Południa.
Uzupełnieniem etnicznej mozaiki Ameryki są imigranci z krajów
azjatyckich, a zwłaszcza Chińczycy, Japończycy, Wietnamczycy i Filipińczycy,
zamieszkujący zwarte kolonie w wielu miastach głównie na zachodnim wybrzeżu,
ale także w Nowym Jorku, Minneapolis, Toronto i innych ośrodkach. Dzielnice
chińskie (Chinatown) z barwną, egzotyczną architekturą i dekoracjami, wrosły w
krajobraz większości dużych miast Ameryki.

30. Niewielkie koncentracje i rozległe pustkowia
Rodzina ludzka, licząca obecnie 7.2 mld (r. 2013), rozmieszczona jest na
powierzchni globu bardzo nierównomiernie. Gęsto zaludnione wschodnie Chiny
kontrastują z rozległymi pustkowiami Tybetu i północno-zachodniego regionu
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Sinkiang Ujgurski (Turkiestan Wschodni), zamieszkana przez miliony rolniczej
ludności wyspa Jawa - z pustym wnętrzem sąsiedniej Borneo, skupiska miast
południowej i środkowej Anglii z pustkowiami wrzosowisk Szkocji, małe, ale ludne
republiki Rwandy i Burundi ostro odcinają się na tle rozległych i niezmiernie rzadko
zaludnionych obszarów leśnych Kongo. Kontrasty te wytłumaczyć można po części
tym, że przyroda nie wszędzie jest dla ludzi jednakowo łaskawa. Obszary polarne,
wysokogórskie lub pustynie nie dałyby szans na przetrwanie tak licznych populacji,
jakie we względnym dostatku zamieszkują Jawę lub deltę Mekongu, gdzie wysokie
temperatury oraz regularne i obfite opady umożliwiają trzykrotne zbiory ryżu w
ciągu roku.
Zaludnienie Ziemi zmienia się głównie z powodu ciągłego przyrostu liczby
ludności. Oprócz tego, na zmiany liczby mieszkańców poszczególnych regionów
wpływają migracje, czyli zmiany miejsca zamieszkania. Zarówno w skali świata jak
i w granicach poszczególnych państw, zaludnienie staje się coraz bardziej
nierównomierne. Okolice, które tradycyjnie pozostawały stosunkowo rzadko
zaludnione, nadal doświadczają odpływu ludności, podczas gdy istniejące wcześniej
wielkie skupiska ludności, jeszcze bardziej się zagęszczają i rozrastają. W skali
świata najwięcej migrantów przybywa nie do rzadko zaludnionych państw takich jak
kraje środkowej i północnej Afryki, północnej i środkowej Azji czy środkowej
części Ameryki Południowej. Ludzie z tychże niedoludnionych i słabo
zagospodarowanych regionów preferują mieszkanie w najgęściej zaludnionych
krajach Europy albo w zurbanizowanych regionach Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Kanady i Australii, tam lokalizując swoje życiowe plany. Podobne
tendencje można zaobserwować w granicach poszczególnych państw. Od ponad 20
lat ludność rosyjska masowo emigruje z Syberii i Dalekiego Wschodu, starając się
urządzić sobie życie w Moskwie, Petersburgu lub innym wielkim mieście Rosji
zachodniej. W Stanach Zjednoczonych rejestruje się stały odpływ ludności z
centralnych regionów rolniczych, do wielkich obszarów metropolitalnych na
zachodzie, południu i wschodzie kraju. Również w kraju takim jak Polska widać, że
rozmieszczenie ludności staje się coraz bardziej nierównomierne. Rosną
dynamicznie wielkie aglomeracje, szczególnie Warszawa, ale także Kraków,
Trójmiasto, Wrocław i Poznań, podczas gdy rozległe tereny wschodniego
pogranicza („ściana wschodnia”) i rolnicze tereny polski środkowej zmniejszają
swoje zaludnienie. Wytłumaczeniem tych procesów są procesy ekonomiczne i
rozwój technologiczny, które zmieniają współczesną gospodarkę w sposób, który
powoduje, że najlepsze możliwości pozyskiwania środków egzystencji istnieją w
wielkich miastach.
Przyroda istotnie wywiera wielki wpływ na zasięg ekumeny - czyli
terytorium zamieszkanego i zagospodarowanego przez ludzi. Jednakże człowiek jest
istotą o wielkich zdolnościach przystosowawczych. Nawet na Antarktydzie istnieją,
wprawdzie nieliczne, ale stałe osiedla ludzkie. Człowieka spotkać można w
najbardziej niedostępnych okolicach. Jego wszechobecność uwidacznia się po
porównaniu z zasięgami występowania innych żywych istot. Tak wielkich zdolności
przystosowawczych nie wykazuje żaden gatunek roślin i zwierząt. W
przeciwieństwie do nich, ludzie nauczyli się też korygować warunki ustanowione
przez przyrodę w taki sposób, aby móc rozszerzyć zasięg ekumeny i dotrzeć do
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zasobów ukrytych nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Dlatego
rozmieszczenie ludności na świecie nie jest jedynie funkcją warunków
klimatycznych, glebowych i innych określających potencjalną "pojemność
demograficzną" poszczególnych obszarów. Pojemność ta zależy nie tylko od
klimatu i żyzności gleb. Może ona być zwielokrotniona przez zmianę sposobu
użytkowania zasobów przyrody, czyli przejście na wyższy poziom cywilizacyjny.
Tam, gdzie wkracza cywilizacja, liczba ludności szybko wzrasta.
Ogromne znaczenie dla zrozumienia nierównomierności w rozmieszczeniu
ludności ma ukształtowany w ciągu wieków dialog człowieka i przyrody, kulturowo
określony sposób gospodarowania. Każda społeczność, w zależności od swoich cech
kulturowych, poziomu techniki, koniunktury gospodarczej, mniej lub bardziej
racjonalnych celów i aspiracji, inaczej wpisuje się w zastany krajobraz. Krajobraz
jest odzwierciedleniem zarówno cech przyrodniczych, jak i kultury zamieszkującej
go społeczności. Nie ma on już charakteru naturalnego. Stanowi w dużej mierze
rezultat gospodarowania, widomą kronikę ludzkich dziejów. Patrząc na różne
krajobrazy, możemy odczytywać z nich nie tylko geologiczne dzieje, ale także, a
raczej przede wszystkim, losy zamieszkujących je społeczności. Historia ludzkiego
bytowania na Ziemi zawiera wiele odpowiedzi na pytania dotyczące zróżnicowania
powierzchni naszej planety.
Do najmniej gościnnych dla ludzi należą obszary wysokogórskie. Dla
rolników górskie gleby są zbyt kamieniste, narażone na erozję i trudne do uprawy z
powodu nachylenia. Temperatury są o wiele niższe w porównaniu do sąsiednich
terenów nizinnych, a tym, co w największym stopniu ogranicza możliwość rozwoju
osadnictwa na dużych wysokościach jest zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne.
Przebywanie na wysokości ok. 4000 m nad poziomem morza, gdzie powietrze jest
znacznie rozrzedzone, u większości ludzi powoduje chorobę górską, zwaną soroche.
Są jednak ludy szczególnie na tę chorobę uodpornione. Należą do nich Indianie
Quechua (Keczua) i Aymara zamieszkujący Altiplano – śródgórski płaskowyż w
Andach peruwiańskich i boliwijskich. Tajemnica ich przystosowania nie została
dotychczas w pełni wyjaśniona, chociaż byli oni przedmiotem wielu badań
medycznych. W przeciwieństwie do większości krajów świata, w Boliwii i Peru
większość ludności mieszka na wysokości od 2500 do 4000 m n.p.m. Potomkowie
twórców przedkolumbijskiego imperium Inków doskonale czują się w swojej
podniebnej siedzibie, hodując lamy i alpaki, uprawiając ziemniaki i quinoa, czyli
proso indiańskie. Niektóre sezonowe pastwiska górskie sięgają nawet wysokości
5200 m. Jeszcze wyżej znajdują się kopalnie kruszców cyny, srebra i miedzi.
Najwyżej na świecie położona jest kopalnia Carrasco w pn. Chile (5790 m).
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31. Jak ludzie objęli Ziemię w posiadanie
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną” (Genesis 1:28).
Na podstawie znalezisk archeologicznych większość uczonych przyjmuje,
że pierwsi ludzie (Homo sapiens sapiens) pojawili się na Ziemi ok. 50 tysięcy lat
temu. Obszarem najbogatszym w relikwie naszych przodków, gdzie odnaleziono
najdawniejsze ślady ludzkości w postaci kości, rysunków na skałach, kamiennych
narzędzi itp. jest Półwysep Iberyjski i Francja. Do słynących z malowideł
naskalnych grot Altamiry i Lascaux doszła odkryta kilkanaście lat temu prawdziwa
galeria sztuki prehistorycznej sprzed 20 tys. lat, znajdująca się w grocie Combe
d'Arc, w dolinie Ardeche, koło miejscowości Montelimar (Francja). Rysunki
wykonane ochrą przedstawiają 12 gatunków zwierząt, m.in. niedźwiedzie, hieny,
lwy, mamuty, bizony, sowy oraz nosorożce. Pierwsi ludzie byli myśliwymi, a
liczebność poszczególnych hord wędrujących za stadami dzikich koni i mamutami
była ograniczona możliwościami zdobywania pożywienia. W okresie paleolitu
zaludnienie Ziemi zmieniało się nieznacznie i nie przekraczało 4 milionów. Gęstość
zaludnienia nie mogła przekraczać 0,3-0,5 osób na 1 km².
Nie sposób obliczyć ile ludzi mieszkało na poszczególnych lądach.
Najpóźniej zasiedlona została Ameryka, do której ludzie dotarli w okresie ostatniego
zlodowacenia. Ogromne masy wody uwięzione były w lądolodach, dzięki czemu
poziom oceanu światowego był o ok. 200 m niższy. Wiele obecnie istniejących
mórz szelfowych było więc wówczas obszarami lądowymi, m.in. obszar
dzisiejszego Morza Beringa. Podmorskie poszukiwania archeologiczne prowadzone
wzdłuż dawnych linii brzegowych (obecnie zatopionych) dowodzą jednak, że dawni
mieszkańcy Azji przybywali do Ameryki żeglując wzdłuż archipelagu Aleutów,
wybrzeży południowej Alaski i zachodniej Kanady. Nie wykluczone są także
prehistoryczne kontakty transatlantyckie między mieszkańcami Ameryki a ludami
Afryki i Europy. Świadczą o tym wyniki badań kostnych szczątków dalekich
przodków dzisiejszych Majów z południa Meksyku oraz liczne zabytki architektury,
szczególnie piramidy schodkowe świadczące o istnieniu międzykontynentalnych
kontaktów, oraz rzeźby przedstawiające postaci ludzkie o cechach
charakterystycznych dla ludów afrykańskich i europejskich. Nie wydaje się więc,
aby morza, a nawet oceany stanowiły przeszkodę dla ludzi nawet w czasach
prehistorycznych.
Po zakończeniu ostatniego zlodowacenia, ok. 9 tysięcy lat temu, ludzie
weszli w nowy etap rozwoju kultury, okres neolityczny. Było ich już na tyle dużo,
że na Ziemi zaczynało brakować terenów łowieckich. Wówczas niektórzy
dotychczasowi łowcy zaczęli porzucać trudy koczowniczego trybu życia, decydując
się na założenie stałych osad. Uniezależnienie się od zawsze niepewnych rezultatów
polowań, poprzez podjęcie uprawy ziemi i udomowienie zwierząt (kozy, owce,
świnie, kury) pozwoliło na zwiększenie gęstości zaludnienia do 30 osób na 1 km² i
nawet na wytworzenie nadwyżek żywności. Po zdobyciu umiejętności posługiwania
się ogniem, co nastąpiło jeszcze w paleolicie, udomowienie zwierząt i przejście na
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osiadły tryb życia oznaczało drugą wielką rewolucję w dziejach ludzkości –
rewolucję neolityczną.
Kultura neolityczna pozostawiła swoje ślady wzdłuż wybrzeży strefy
umiarkowanej i podzwrotnikowej, od Morza Śródziemnego po wschodnią Azję i
Amerykę. Największe koncentracje ludzkie to aluwialne doliny rzek: Nilu, Tygrysu
i Eufratu, Indusu, Gangesu i Huang-He. Powstały tam pierwsze cywilizacje, które
były wyrazem dążenia ludzi do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, postępującego
podziału pracy i rozwoju wymiany. Ludzie nie musieli już całego swojego czasu
poświęcać na zdobywanie środków egzystencji. Na przełomie er było nas na Ziemi
ok. 170 mln, z czego ogromną większość stanowili mieszkańcy Indii, Chin,
Imperium Rzymskiego i Meksyku. Poza tymi głównymi obszarami ekumeny
znajdowały się rozległe, rzadko przez koczowników zaludnione połacie wnętrza
Azji. To stamtąd wywodzą się przodkowie większości współczesnych narodów,
zalewający podczas kolejnych "wędrówek ludów" cywilizowane obszary położone
na peryferiach kontynentu. Około 4 tysiące lat temu przybyli do Europy aryjscy
przodkowie dzisiejszych narodów germańskich i słowiańskich. Później mieli oni
doprowadzić do upadku Imperium Rzymskiego i dać początek nowej cywilizacji,
której przeznaczeniem było odmienić losy wszystkich mieszkańców Ziemi. Ich
wstąpienie na scenę dziejów początkowo przyniosło wiele zamętu. Zapoczątkowana
została jednak era średniowieczna, poprzedzająca rozwój nowożytnej cywilizacji
naukowo-technicznej.
Praojczyznę większości współczesnych ludów, jaką jest Azja,
zamieszkiwały koczownicze ludy myśliwych, pasterzy i zbieraczy, zwane przez
obywateli pierwszych cywilizacji barbarzyńcami. Barbarzyńcy ci, czasami dręczeni
głodem powodowanym suszą, pożądliwie spoglądali z przełęczy górskich na
rozesłane u ich stóp bujne niwy aluwialnych nizin, a wśród nich bogate miasta. Była
to pokusa podobna do tej, jaką szatan kusił Chrystusa, pokazując mu z wysokiej
góry powaby tego świata. Barbarzyńcy nie byli wstrzemięźliwi. Co pewien czas
dzikie hordy spadały na pochłoniętych pracą rolników i mieszkańców miast Chin,
Indii, Żyznego Półksiężyca, Śródziemnomorza i Europy. Konflikty te nie zawsze
rozstrzygane były na korzyść cywilizowanego rolnika - Kaina, który w obronie pól
zabił swojego barbarzyńskiego brata Abla – pasterza, szukającego pastwisk dla
swoich stad. Chociaż rolnicze ludy były najczęściej nastawione pokojowo i nie
dorównywały wojowniczością stepowym koczownikom, historia pokazała, że w
ostatecznym rachunku, w dłuższej perspektywie, rolnik wygrywał rywalizację z
pasterzem. Ludy barbarzyńskie, chociaż raz po raz pustoszyły cywilizowane kraje,
były w ciągłym odwrocie, wycofując się z wcześniej zajmowanych terytoriów lub
przechodząc na rolnictwo i przyjmując zdobycze cywilizacji.
Ścieranie się różnych ludów, mieszanie się obyczajów, języków i ras
doprowadziło w ciągu tysiącleci do ukształtowania się współczesnych narodów. O
etnicznym kształcie Europy i Azji południowo-zachodniej zadecydowały inwazje
Ariów - przodków wszystkich ludów indoeuropejskich. Największe obszary Europy
opanowane zostały przez ludy germańskie, wypierające zamieszkujących tu
wcześniej Celtów, napierane od wschodu przez naszych prasłowiańskich przodków.
To właśnie Germanie przyczynili się do upadku Imperium Rzymskiego, a ze
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zmieszania się z nimi ludów iberyjskich, italskich, celtyckich Gallów i Brytów,
powstały języki i narody Hiszpanii, Włoch, Francji i Anglii.
Chaos polityczny i masowe migracje w pierwszych wiekach nowej ery
spowodowały, że liczba ludności świata zwiększała się bardzo powoli - średnio o
ok. 0,03% (= 60 tys.) rocznie. Zakończenie niepokojów związanych z wielkimi
wędrówkami ludów oraz innowacje w rolnictwie (w Europie trójpolówka, w
Chinach nawadnianie) sprawiły, że tempo przyrostu liczby ludności na tych
obszarach zwiększyło się do ponad 0,1% (= 600 tys.) rocznie. W zachodniej Europie
szybszy przyrost ludności nastąpił już w IX wieku i stopniowo ogarniał coraz
większe obszary. Istotne zahamowania w rozwoju demograficznym powodowały
epidemie, które kilkakrotnie dziesiątkowały ludność wielu państw. Po tragicznym
okresie "czarnej śmierci" (epidemia dżumy), co miało miejsce w połowie XIV
wieku, Europa potrzebowała 150 lat na osiągnięcie liczby ludności z roku 1340 (73
miliony).
W następnych stuleciach najazdy azjatyckich koczowników ustały, a
Europejczycy weszli w nowy etap swojej historii. Począwszy od XVIII wieku tempo
przyrostu liczby ludności przekroczyło tu 0,5 % (=ponad 7,5 mln) w skali roku.
Stało się to możliwe dzięki kolejnym innowacjom w rolnictwie oraz wynalazkom
technicznym, które zapoczątkowały tzw. rewolucję przemysłową. Postęp w
dziedzinie higieny i medycyny radykalnie ograniczył śmiertelność powodowaną
chorobami zakaźnymi. Za sprawą szybkiego przyrostu zaludnienia Europy ok. 1820
roku ludność świata osiągnęła swój pierwszy miliard. Na drugi trzeba było czekać
już tylko nieco ponad 100 lat (do ok. 1930 r.).
Rozwój techniki pozwolił narodom europejskim nie tylko na osiągnięcie
większego dobrobytu i bezpieczeństwa, ale, dzięki zwiększeniu liczebności na
opanowanie i kolonizację innych kontynentów. O ile w całych dotychczasowych
dziejach Azja środkowa dostarczała „zastrzyków populacyjnych” innym obszarom,
to w czasach nowożytnych rolę tę przejęła Europa. Europejczycy zaczęli
kolonizować inne, słabiej zaludnione kontynenty.
Przewaga technologiczna Europy nad innymi cywilizacjami sprawiła, że to
Europejczycy zaczęli penetrować i odkrywać inne lądy. W ślad za odkrywcami szli
misjonarze oraz żądni przygód i złota awanturnicy. Za nimi ciągnęli kupcy oraz
armie, które „oczyszczały przedpole” dla kolonistów - nowych gospodarzy
zdobytych terenów. Europejscy najeźdźcy nie zawsze odgrywali przypisywaną sobie
cywilizacyjno-misjonarską rolę. Godny uwagi jest fakt, że w XIX wieku, kiedy
Brytyjczycy opanowywali z pomocą swojej armii Indie, poziom analfabetyzmu w
Anglii był kilkakrotnie wyższy niż wśród hinduskich tubylców. Biali zdobywcy
topili we krwi wszelkie przejawy buntu ze strony zdesperowanych plemion
indiańskich w Ameryce, tunguskich na Syberii, łamali także opór potężnych niegdyś
ludów ałtajskich i mongolskich. Niektóre z nich stanowią dzisiaj w swoich
ojczyznach mało liczące się mniejszości. Tylko tam, gdzie biali przybysze napotkali
narody stojące na wyższym poziomie rozwoju, a zatem liczniejsze, nie udało się
tubylców zdominować i usunąć na margines życia.
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Rozwój cywilizacji
Czas

Epoka

Ośrodki cywilizacyjne

Rozwój techniki

Paleolit

Liczba
ludności
?

50000
p.n.e.

równiny leśne, jaskinie

7000
p.n.e.

Neolit

4 mln

niziny aluwialne, oazy,
wioski wyżynne

3000
p.n.e.
1500
p.n.e.

Era starożytna

Krzesanie ognia, narzędzia z
kamienia łupanego, drewna i
kości
narzędzia z kamienia gładzonego,
kosze, ceramika, uprawa ziemi,
hodowla zwierząt
tkactwo,
jubilerstwo,
wytop
brązu, irygacja, koło, astronomia i
matematyka
żelazo, proch, szkło, pompy,
młynarstwo, papier

400

Era
średniowieczna

Mezopotamia,
Chiny, Indie

Egipt,

Bliski Wschód, Chiny,
Śródziemnomorze
170 mln

1400
1500
1600
1700
1800

Renesans
Era nowożytna
Rewolucja
przemysłowa

1900
1950
2000

Rewolucja
informatyczna

500 mln

Arabia,
Chiny,
Turkiestan, Bizancjum
pn. Włochy, Katalonia,
Nadrenia, Paryż, Oksford
Portugalia,
Hiszpania,
Polska, Niemcy
Niderlandy, Włochy

1 mld

Francja, Anglia

2 mld
3 mld
4 mld

Wielka Brytania, Niemcy

5 mld
6 mld
7 mld

Niemcy, USA
USA

Kalifornia,
Singapur,
Korea Pd.

Japonia,
Hongkong,

alchemia, medycyna, kompas,
astrologia
nawigacja, zegary, broń palna,
architektura
odkrycia
geograficzne,
astronomia, druk, ekonomia,
architektura
kartografia, optyka, anatomia,
malarstwo
piec
martenowski,
teoria
grawitacji
maszyna parowa, przędzarka
mechaniczna, kolej żelazna
elektromagnetyzm,
telegraf,
elektryczność,
aluminium,
motoryzacja
radioaktywność,
nawozy
i
tworzywa
sztuczne,
teoria
względności, lotnictwo, telewizja,
kinematografia
elektronika,
antybiotyki,
automatyka,
biotechnologia,
podbój kosmosu, komputeryzacja,
telekomunikacja

Trwająca przez pięć wieków ekspansja europejska ogarnęła przede
wszystkim kontynenty amerykańskie i Australię. Tylko do Stanów Zjednoczonych
Ameryki wyjechało (przed 1930 rokiem) ok. 40 milionów Europejczyków. Znaczne
ich grupy osiedliły się także w najbardziej dogodnych pod względem klimatycznym
częściach Afryki (RPA) oraz wniknęły szerokim klinem w głąb Azji (południowa
Syberia). Okres ekspansji europejskiej zakończył się przed II wojną światową.
Europa przestała też być obszarem najbardziej prężnym demograficznie. Wiąże się
to ze zjawiskiem tzw. eksplozji demograficznej, która ogarnęła Afrykę, część Azji
i Amerykę Łacińską.
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32. Demograficzna przyszłość świata
Tempo przyrostu liczby ludności świata zwiększało się wraz z rozwojem
cywilizacyjnym i stopniowym zwiększaniem się pojemności demograficznej Ziemi
w efekcie wprowadzania coraz wydajniejszych technik produkcji żywności. Jeden
kilometr kwadratowy terenów leśnych może wyżywić nie więcej niż jednego
wędrownego łowcę i zbieracza, ale taki sam obszar przy intensywnej uprawie może
dostarczyć pożywienia dla kilkuset osób. Rozwój cywilizacji i tempo przyrostu
liczby ludności są od siebie wzajemnie uzależnione. Rosnąca liczba ludności
wymusza konieczne zmiany technologiczne, organizacyjne i społeczne, które
umożliwiają zwiększenie wydajności pracy. Zwiększenie produkcji żywności daje z
kolei szansę na przeżycie dla liczniejszych populacji.
Rozwój zaludnienia Ziemi jest konsekwencją przyrostu naturalnego. Jego
istotą jest zwiększanie się liczebności kolejnych generacji, co jest możliwe
wówczas, kiedy każda para ludzka jest zastępowana w następnym pokoleniu przez
nie mniej niż dwie osoby. Przyrost naturalny liczony jest jako różnica między liczbą
urodzeń i liczbą zgonów w ciągu roku w przeliczeniu na 100 (lub 1000) osób. W
okresie od pojawienia się pierwszych ludzi aż do czasów nowożytnych przyrost
naturalny był bliski zeru. Przed trzema wiekami wzrósł on do 0.4-0.5%, ale
nastąpiło to tylko w Europie, gdzie pojawiły się wynalazki inicjujące rewolucję
przemysłową i przyczyniające się do poprawy standardu życia, a zwłaszcza higieny i
stanu zdrowia ludności. Europa stała się demograficznym, gospodarczym i
politycznym centrum świata.
W połowie XX wieku rozpoczął się kolejny okres w demograficznej historii
Ziemi. Udział Europy w zaludnieniu Ziemi zaczął maleć i to nie dzięki emigracji,
która wygasała, ale z powodu spadku przyrostu naturalnego narodów europejskich,
przy jednoczesnym gwałtownym zwiększeniu się przyrostu naturalnego w krajach
Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Współczynnik przyrostu naturalnego pobił tam
wszelkie wcześniejsze europejskie rekordy, przekraczając w skali światowej 2% w
latach 70. Zjawisko to nazwano eksplozją demograficzną, a jej bezpośrednią
przyczyną była poprawa stanu zdrowotnego ludności większości krajów dzięki
upowszechnieniu opieki lekarskiej, profilaktyki medycznej i higieny. Duże
znaczenie miało ograniczenie śmiertelności z powodu malarii i innych chorób
zakaźnych pochłaniających wiele ofiar, czego dokonano przy użyciu DDT (silny
środek owadobójczy). Istotą eksplozji demograficznej jest to, że po gwałtownym
spadku liczby zgonów (która uprzednio oscylowała na wysokim poziomie)
następuje powolny spadek liczby urodzeń, z tym tylko, że dzieje się to po
kilkudziesięciu latach od momentu zastosowania środków obniżających
śmiertelność. Od momentu zmniejszenia liczby zgonów do czasu spadku liczby
urodzeń liczba ludności kraju wzrasta kilkakrotnie.
Liczba urodzeń utrzymuje się na wysokim poziomie najdłużej w
społeczeństwach biednych, żyjących w obliczu stałego zagrożenia głodem lub
wojną. Dla ludzi żyjących w niepewności jutra duża liczba dzieci daje większe
szanse na przetrwanie niż mała. Gdy ma się ich dwoje - łatwo utracić wszystkie, ale
kiedy jest ich np. dwanaścioro - niektóre zapewne przeżyją. Tylko tam, gdzie
zdobycie środków egzystencji nie stanowi problemu, energia ludzka kieruje się na
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edukację, a plany związane z karierą zawodową powodują odwlekanie momentu
zakładania rodzin i posiadania dzieci. Odmienna sytuacja jest np. w
społeczeństwach afrykańskich, gdzie dzieci tradycyjnie uważane są za największe
bogactwo, a prestiż człowieka określa się na podstawie wielkości jego rodziny.
Dlatego największy przyrost naturalny notowany jest nie w tych krajach, które bez
trudu mogłyby ponieść koszty wychowania i wyżywienia liczniejszego młodego
pokolenia, ale właśnie w krajach biednych, często cierpiących na deficyt środków
egzystencji.
Od kilkunastu lat przyrost naturalny w większości krajów wskazuje, że
apogeum eksplozji demograficznej mamy już za sobą. Ten szczytowy moment kraje
Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej przechodziły w latach 60 i 70., (przyrost
naturalny w świecie osiągnął wówczas szczytowy poziom 2,4%), a Azja Południowa
kilkanaście lat później. W Afryce współczynnik przyrostu naturalnego zaczął się
zmniejszać dopiero od 1993 roku. Przyrost naturalny ludności świata zmniejszył się
już do 1,15%. Najwolniejszy jest w Europie (około zera), podczas gdy w Afryce
wciąż utrzymuje się na poziomie demograficznej eksplozji (2.46%). Pozostałe
regiony mają współczynniki przyrostu naturalnego bliskie 1% (0.8% w Ameryce
Północnej, 1.1% w Azji i Ameryce Łacińskiej i 1.4% w Oceanii). Mimo tego
wyraźnego spadku ostatnia dekada minionego tysiąclecia była okresem, w którym
przyrost liczby ludności w liczbach bezwzględnych był większy niż kiedykolwiek w
dziejach ludzkości. W końcu lat 80-tych XX wieku kiedy liczba ludności świata
przekroczyła 5 mld, z każdym rokiem przybywało nas 87 milionów i demografowie
prognozowali, że w 1997 roku urodzi się sześciomiliardowy obywatel Ziemi. Tempo
przyrostu zaczęło jednak spadać znacznie szybciej i w rzeczywistości na osiągnięcie
6 miliardów przyszło nam poczekać dwa lata dłużej (12 lat licząc od 1987), do lipca
roku 1999. Jeszcze dłużej, bo 14 lat upłynęło do momentu, kiedy zaludnienie Ziemi
wyniosło 7 mld, co stało się w 2013 roku. Zaludnienie Ziemi przy obecnym
malejącym tempie przyrostu naturalnego zwiększać się będzie jeszcze w XXI
wieku, by pod jego koniec ustabilizować się na poziomie 11-12 miliardów. Nie jest
to liczba przekraczająca możliwości wyżywienia. Poważne problemy wywołuje
natomiast nierównomierność rozmieszczenia ludności. Niektóre kraje i regiony już
obecnie uważane są za przeludnione, podczas gdy inne, rozległe obszary pozostają
stosunkowo puste i wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu.
Przyspieszenie tempa przyrostu zaludnienia, jakie nastąpiło w okresie
rewolucji przemysłowej, a zwłaszcza eksplozja demograficzna ostatnich
kilkudziesięciu lat, budziły obawy o przyszłość świata, a głównie o możliwości
wyżywienia coraz liczniejszej populacji. Już w końcu XVIII wieku angielski pastor
Tomasz Malthus zauważył, że zaludnienie zwiększa się w postępie geometrycznym
przy stałym współczynniku przyrostu naturalnego (1, 2, 4, 8, 16 itd.). Zwiększanie
się produkcji żywności następuje natomiast zazwyczaj w postępie arytmetycznym
(1, 2, 3, 4, 5), co musi prowadzić do okresowych deficytów. Wówczas konieczna
jest emigracja części mieszkańców przeludnionych regionów albo też pojawiają się
czynniki ograniczające w postaci klęsk głodowych czy wojen. Zdarzały się one w
ostatnich dwóch stuleciach bardzo często, nie omijając również Europy. Mimo to
przyrost naturalny pozwolił nie tylko na trzykrotne zwiększenie jej zaludnienia w
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latach 1750-1950, ale na emigrację wielu milionów ludzi, których potomkowie
stanowią obecnie większość ludności obu Ameryk i Australii
Ludność świata w latach 2000 – 2013
Obszar

Zaludnienie w 2000 [mln]
2000

2013

Zmiana zaludnienia w %
(2000-2013)

Średnia
długość
trwania życia
w latach
2000-2013
55

Umieralność
niemowląt na
1000 urodzeń
żywych w
2013
71

AFRYKA
805.2
1097.8
36.3
W tym m.in.:
Nigeria
123.3
174.5
41.5
47
73
Egipt
68.4
93.9
46.5
71
23
Etiopia
64.1
85.3
24.7
53
58
Kongo
52.0
75.5
45.2
47
75
AMERYKA
520.1
602.3
15.8
74
19
ŁACIŃSKA
W tym m.in.:
172.9
201.0
16.3
72
20
Brazylia
100.4
116.2
15.7
76
16
Meksyk
AMERYKA
306.8
351.3
14.5
79
6
PÓŁNOCNA
W tym m.in.:
275.6
316.7
14.9
78
6
USA
AZJA
WSCH.
(bez
1942.2
2216.5
14.1
73
23
WNP)
1261.8
W tym m.in.:
1349.6
6.9
73
15
Chiny
224.8
251.2
11.2
71
26
Indonezja
126.6
127.3
0.6
83
2
Japonia
AZJA PD. i ZACH.
1649.9
1968.1
19.3
65
43
w tym m.in.:
India
1014.0
1220.8
20.4
65
44
Pakistan
141.6
193.2
36.4
66
59
Bangladesz
129.2
163.7
26.7
64
47
EUROPA (bez WNP)
540.7
541.3
0.1
78
5
W tym m.in.:
Niemcy
82.8
81.1
-2.1
79
3
W. Brytania
59.5
66.0
6.6
79
4
Francja
59.3
63.4
11.3
81
3
Włochy
57.6
61.5
6.8
81
3
Hiszpania
40.0
47.4
18.5
81
3
Polska
38.6
38.4
-0.5
75
6
OCEANIA
30.8
36.6
18.8
78
7
W tym m.in.:
Australia
19.2
22.3
16.1
81
4
WNP
293.4
282.4
-3.7
66
17
W tym m.in.:
Rosja
146.0
142.5
-2.4
65
7
Ukraina
49.2
44.6
-9.3
68
8
Uzbekistan
24.8
28.7
15.7
67
21
Ś W I A T
6080.1
7096.3
16.7
67
41
Źródła: United Nations Demographic Yearbook 2012; Central Intelligence Agency: The World
Factbook 2013.
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Ofiary śmiertelne klęsk głodu, epidemii i wojen w XIX i XX wieku
Czas

Miejsce

Liczba ofiar
w tys.
7 000
2 000
800
1 500
5 400

Przyczyna
Wojny napoleońskie
Wojny zuluskie
Głód
Głód
Wojna krymska

1803-15
1816-28
1837
1845
1853-56

Europa
Południowa Afryka
Indie
Irlandia
Rosja

1851-64
1856-73
1861-65
1862-77
1863

Chiny
Chiny
USA
Chiny
Indie

60 000
900
5 800
10 000
1 000

Rewolucja taipingowska
Rebelia Du Wenxiu
Wojna domowa
Rewolta dungańska
Głód

1865-70
1870-71
1876-78
1877-79
1885-1908

Argentyna i Paragwaj
Francja i Niemcy
Indie
Wsch. Chiny
Kongo

6 000
5 400
5 000
9 000
12 000

Wojna La Plata
Wojna francusko-pruska
Głód
Głód
Zbrodnie armii kolonialnej Leopolda II

1894-1945
1902
1910-20
1914-18
1915-18

Azja wschodnia i Pacyfik
Chiny
Meksyk
Cały świat
Anatolia zachodnia

18 000
1 000
5 400
30 000
1 000

Podboje Cesarstwa Japonii
Głód
Rewolucja meksykańska
I wojna światowa
Tureckie pogromy Greków

1915-19
1917-21
1921
1927-36
1928-29

Anatolia wschodnia
Rosja
Rosja
Chiny
Chiny

2 000
7 700
10 000
6 100
3 000

Tureckie pogromy Ormian
Rewolucja bolszewicka
Głód
Rewolucja komunistyczna
Głód

1932-34
1936-39
1939-45
1943
1943-44

Ukraina
Hiszpania
Cały świat
Bengalia
Wołyń i Galicja wsch.

8 000
6 300
50 000
4 000
130

Głód
Wojna domowa
II wojna światowa
Głód
Ukraińskie pogromy Polaków

1946-48
1949-51
1950-53
1955-75
1958-62

India
Chiny
Korea
Wietnam
Chiny

5 900
15 000
4 500
3 000
36 000

Wojna domowa w Kerali
Wprowadzenie rządów komunistycznych
Wojna koreańska
Wojny z Francją i USA oraz domowe
Eksperyment „wielkiego skoku”

1965-66
1967-70
1971
1975-78
1976-91

Indonezja
Nigeria
Bangladesz
Kambodża
Etiopia

2 000
3 000
3 000
3 000
1 200

Walki z komunistycznymi bojówkami
Wojna biafrańska
Pakistańskie pogromy Bengalczyków
Terror komunistyczny
Wojny domowe i głód

1976-92
1980-88
1980-88
1983-85
1983-2005

Mozambik
Afganistan
Iran, Irak
Etiopia
Sudan

1 000
2 000
2 000
1 000
2 000

Wojna domowa
Wojna z ZSRR i wojna domowa
Wojna iracko-irańska
Głód
Druga wojna domowa

1990-98
1993-94
1998-2003

Irak
Ruanda
Kongo

170
1 000
5 400

Śmiertelność na skutek sankcji ONZ
Wojna domowa
Druga wojna domowa
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Śmierć na wojnie, z głodu lub od chorób rozwiązuje problemy
demograficzne w sposób radykalny, ale tylko na okres nie dłuższy niż kilkanaście
lat. Dlatego skuteczniejszym sposobem harmonizowania tempa przyrostu
zaludnienia i dynamiki produkcji żywności jest emigracja i zagospodarowywanie
obszarów uprzednio słabo wykorzystanych. Nie wszyscy mają jednak taką „ziemię
obiecaną”, jaką emigranci europejscy w okresie rewolucji przemysłowej znaleźli w
Ameryce i Australii. Szansy na znalezienie nowej ojczyzny nie mają mieszkańcy
Indii przeludnionej w wyniku eksplozji demograficznej. Obecnie na Ziemi mieszka
po prostu kilka razy więcej ludzi niż w okresie europejskiej „wielkiej emigracji”.
Ale sytuacja nie jest beznadziejna. Otóż produkcja żywności nie musi koniecznie
zwiększać się w postępie arytmetycznym. Okazało się bowiem, że w latach
największego nasilenia się eksplozji demograficznej (1961-89), kiedy liczba
ludności, rosnąc w postępie geometrycznym, zwiększyła się o 2/3, światowa
produkcja zbóż uległa podwojeniu (z 885 do 1865 mln ton). Stało się to dzięki
upowszechnieniu nawożenia mineralnego, irygacji, a zwłaszcza wprowadzeniu
nowych, wysokoplennych gatunków pszenicy i ryżu. Mimo tych sukcesów z
każdym rokiem przybywa obszarów, które nie są w stanie wyżywić zamieszkującej
ich ludności. Znajdują się one właśnie w krajach o największym tempie przyrostu
zaludnienia.
Nadmierny przyrost liczby ludności stanowi problem jedynie dla krajów
Afryki i niektórych państw Azji. Wiele z nich doprowadziło już do znacznego
zmniejszenia liczby urodzeń. Największy spadek zanotowały kraje Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej, co można wiązać z bardzo szybkim tempem ich rozwoju.
Największy przyrost notowany jest w krajach afrykańskich, które nie dostrzegają
potrzeby zmniejszenia liczby urodzeń, i w krajach arabskich, w których panuje
wielożeństwo, a małżeństwa zawierane są zazwyczaj przed 20. rokiem życia.
Rekordowo wysokie współczynniki przyrostu naturalnego (ponad 30 promili) w
ostatnich latach miały muzułmańskie państwa poligamiczne (Jemen, Libia, Oman,
Arabia Saudyjska) oraz kraje najbiedniejsze, nękane konfliktami politycznymi oraz
zbrojnymi. Należy do nich m.in. Afganistan, Kongo, Erytrea, Irak, Nikaragua,
Somalia i Sudan.
Zapewnienie odpowiedniej ilości żywności to wprawdzie podstawowy
warunek egzystencji, ale nie jedyny. Oprócz jedzenia, ludzie muszą się ubierać,
muszą mieć domy, a ponadto wciąż dążą do podnoszenia jakości życia, co wiąże się
z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i wszelkiego rodzaju surowce. W dalszej
części naszych studiów skoncentrujemy uwagę na tym, w jaki sposób ludzie
uzyskują środki egzystencji, jak zagospodarowują planetę, na której przyszło im
żyć.
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CZĘŚĆ PIĄTA - EKUMENICZNA
33. Dzieci pustyni
Największe skupiska ludności i cywilizacje powstawały zwykle na
obszarach najdogodniejszych pod względem klimatycznym i tam, gdzie urodzajne
gleby stwarzały możliwość wyżywienia licznych populacji, lub gdzie odkryto złoża
surowców mineralnych stymulujących rozwój przemysłu. Z dala od tych gęsto
zaludnionych miejsc istnieją rozległe obszary, na których przyroda okazała się mniej
hojna dla ludzi, zniechęcając ich zbyt niskimi albo zbyt wysokimi temperaturami,
deficytem wody lub jej nadmiarem, odstraszając ich brakiem oznak życia, to znów
jego nadmierną, dokuczliwą wszechobecnością. Mieszkańcy takich obszarów od
wielu pokoleń prowadzą ten sam, uświęcony tradycją sposób życia, niewiele
wymagając od świata i w zamian niewiele mu oferując. Żyją dla samych siebie i
mało obchodzą ich wielkie sprawy tego świata. Tych ludzi, bytujących na uboczu
głównego nurtu życia, jest coraz mniej, i nie wpływają oni w znaczący sposób na
światową gospodarkę. Ponieważ są jednak jedynymi lub głównymi gospodarzami
prawie połowy wszystkich lądów, nie sposób pominąć ich w studiach nad
zróżnicowaniem krajobrazowym Ziemi.
Wygląda to prawie jak scena z historycznego filmu opowiadającego o
czasach faraonów, żydowskich proroków lub arabskich kalifów. Wokół bezkresna
pustynia, na której z rzadka wśród piasku wyrastają małe kępki trawy. Oddalając się
na południe od gór Atlas, na horyzoncie dostrzegamy najpierw ciemną linię, która
stopniowo grubieje, by w końcu okazać się liczącym kilkaset sztuk stadem owiec i
kóz, w towarzystwie kilku wielbłądów i koni. Zwierzęta idą wolno szerokim pasem,
wyskubując rachityczną trawę razem z korzeniami. Jeźdźcy w zawojach na głowach
ograniczają się jedynie do korygowania kierunku ruchu stada. Trzeba pilnować
szlaku, by przed wieczorem dotrzeć do następnej studni i uniknąć konfliktów
zdarzających się w przypadkach wkroczenia na terytorium innego klanu.
Wykorzystywanie naturalnych, zwykle bardzo ubogich ale rozległych pastwisk
przez stale zmieniające miejsce pobytu grupy hodowców to pasterstwo
nomadyczne.
Beduini – odwieczni władcy pustyń północnej Sahary i Arabii – od tysięcy
lat odbywają ze swoimi stadami coroczne wędrówki wzdłuż szlaków uświęconych
odwieczną tradycją. Każdego roku o tej samej porze zjawiają się niezawodnie w
tych samych miejscach, przy wykopanych przed przodków studniach lub grobach
świętych marabutów. Wielu współczesnych koczowników nie wiezie już swojego
dobytku na wielbłądach, jak to czynili przodkowie. Zamiast tego, w ślad za stadem
jedzie wolno niwecząca romantyzm koczowniczego życia ciężarówka, wioząca
dobytek, kobiety i dzieci. Beduini zamieszkują okolice o tak ubogiej roślinności, że
utrzymanie stad dostarczających pożywienia i skór, wymaga ciągłego przenoszenia
się. Dlatego nie mają oni domów, żyjąc w namiotach rozstawianych na kolejnych
obozowiskach. Wędrówki w poszukiwaniu pastwisk odbywają się z północy na

południe. Latem, kiedy Sahara wysycha pod prażącymi promieniami zbliżającego
się do zenitu Słońca, Beduini chronią się w górach Atlasu Saharyjskiego lub na
Wyżynie Szottów. Zima to okres, kiedy północną część pustyni nawiedzają
zachodnie wiatry, przynoszące deszcze. Większość ciężkich chmur atlantyckich
traci swój ładunek na nawietrznych stokach Atlasu. Niewielka część wilgoci dociera
jednak nad północną Saharę, gdzie wówczas pojawia się rzadka, kępiasta trawa.
Wtedy właśnie na pustyni pojawiają się nomadzi ze swoimi stadami.
Plemiona Beduinów odbywają sezonowe wędrówki w taki sposób, aby
święta, których daty wyznaczono na podstawie obserwacji astronomicznych,
obchodzić każdego roku w tych samych miejscach. W przypadku zboczenia z
tradycyjnego szlaku na ziemie należące do innego klanu, zwyczaj nakazywał
ofiarowanie sąsiadom daru (cukier, suszone daktyle). Zwykle zabija się również
owcę, by zjeść posiłek razem z gospodarzami terenu. Pastwiska i studnie są
użytkowane wspólnie przez członków klanu, natomiast zwierzęta są własnością
indywidualną. Najwięcej posiada patriarcha rodu. Własne zwierzęta mogą nawet
posiadać kobiety z zastrzeżeniem, że nie mogą one nimi samodzielnie dysponować.
Aby przetrwać, sześcioosobowa rodzina musi mieć stado liczące nie mniej niż 30
zwierząt. Największym prestiżem cieszą się hodowcy wielbłądów.
Ale bogactwo u Beduinów, tak jak wszędzie, nie jest rozłożone
równomiernie. Większość stada należy do bogaczy, podczas gdy ¾ Beduinów to
właściciele nie więcej niż 10 sztuk. Najbogatsi, nie radząc sobie z dużą liczbą
posiadanych zwierząt, oddają część pod opiekę uboższym krewnym lub zatrudniają
pasterzy. Powszechne jest dążenie do powiększania stad. Dawniej wynikało ono z
chęci zapewnienia środków utrzymania na okresy zdarzających się susz, napadów
dzikich Tuaregów z głębi pustyni, lub zarazy. Obecnie chodzi o stworzenie
niezależnych stad dla licznej gromadki dzieci. Sama wielkość stada nie świadczy
jednak o autorytecie, jakim cieszą się wśród plemion poszczególni ich członkowie.
Każdy Beduin, biedny czy bogaty, stara się stworzyć rezerwy, przeznaczone
na dwa ważne dla tych prostych ludzi cele: na ofiary składane w czasie świąt Al
Kabir, oraz na przyjmowanie gości. Nie posiadając domów, Beduini najlepiej
rozumieją wartość przyjaznego schronienia w czasie pustynnych wypraw. Dlatego
też gościnność jest u nich prawdziwie świętym obowiązkiem. Oddawanie zwierząt
na użytek grupy (na ofiary, podejmowanie wspólnych gości lub wspomaganie
biednych) jest tym, co zapewnia w społeczności Beduinów największy splendor. Nie
posiadanie, ale hojność.
Trudy wędrówek najlepiej znoszą owce, kozy i wielbłądy. Owca rasy
arabskiej ma wyborne mięso i daje rocznie 2,5 kg wełny oraz mleko. Koza
berberyjska, hodowana też przez ludność osiadłą w górach, jest zwierzęciem
najbardziej wytrzymałym. Ta jej niespożyta siła przetrwania sprawia, że niszczy ona
pastwiska, w porze suchej wygrzebując nawet korzenie roślin. Kozy nie raz
uratowały swoich właścicieli od śmierci. Zawsze potrafią niezawodnie znaleźć
paszę, a ponadto dostarczają skór na bukłaki, mleko, oraz sierść służącą do tkania
płacht na namioty. Wielkie i ciężkie wielbłądy marroqui używane są do transportu,
a ich wełna do produkcji sznurów. Przeciętnie jedno stado liczy 250-300 sztuk
zwierząt, w tym 4/5 owiec, kilkanaście kóz i wielbłądów oraz kilka krów i koni.
Beduini sprzedają wełnę ludności osiadłej w górach i oazach pustynnych, a sami

148

zaopatrują się tam w zboże, daktyle, jarzyny i narzędzia. Niektórzy zajmują się
wyrobem kapeluszy i koszy wyplatanych z rosnącej na Wyżynie Szottów trawy alfa,
wynajmują się do pracy przy zbiorach i sortowaniu daktyli, kopaniu studni, a nawet
przy zalesianiu i w górnictwie naftowym. Zarobione pieniądze przeznaczają na
powiększenie stada, wykup żony, bądź na zakup artykułów konsumpcyjnych.
W skali światowej koczowniczy tryb życia wiedzie tylko około 2 milionów
osób. Najwięcej jest ich w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz w
Mongolii. Znanymi koczownikami byli niegdyś niektórzy Indianie amerykańscy,
australijscy Aborygeni, plemiona arktyczne i leśne Syberii, oraz wiele ludów
murzyńskich. Obecnie jedynie Buszmeni z Kalahari i Masajowie z Afryki
Wschodniej nie ulegli pokusie osiadłego trybu życia. Beduini coraz częściej
przechodzą na półkoczownictwo, zakładając stałe siedziby na Wyżynie Szottów. Od
kilkudziesięciu lat podejmują pracę zarobkową w oazach i miastach. Czy kiedy już
wszyscy zbudują sobie domy, o ich pozycji społecznej nadal będzie decydowała
hojność?

34. Leśni ludzie
Satelitarne zdjęcie obszarów położonych w strefie lasów równikowych
wykonane w nocy, u większości ludzi budzi ogromne zdumienie. Tereny leśne
ciągnące się od Nowej Gwinei do Senegalu i od Madagaskaru po Asam podobne są
do jarzących się światłami skupisk miast. To płoną lasy równikowe. Nikt jednak nie
spieszy, by je gasić, bo pożary w wilgotnych lasach mogą pojawić się tylko
wówczas, gdy zostaną celowo rozniecone i są podsycane. Lasy równikowe, ta
nasączona wodą gąbka, nie zapalą się nawet gdyby je podlać benzyną. Pożary
widziane nocą z satelity są wzniecane sztucznie i nie rozprzestrzeniają się poza
miejsca, gdzie roślinność została uprzednio wycięta i zdążyła wyschnąć.
Na większości obszarów posiadających bardzo małą gęstość zaludnienia (1
osoba na km²), społeczności ludzkie utrzymują się ze zbieractwa, łowiectwa i
rybołówstwa, podobnie jak przodkowie społeczeństw nowoczesnych sprzed kilku
tysięcy lat. Ale to nie zbieracze i myśliwi są sprawcami płonących wśród lasów
ogromnych ognisk. Wzniecają je plemiona wędrownych rolników, którzy po
wycięciu i wypaleniu poletek, uprawiają je przez rok lub dwa, po czym zamieniają
na pole kolejny kawałek lasu. Taki sposób gospodarowania to gospodarka żarowa.
Z powodu obfitych deszczów, składniki mineralne z gleby odsłoniętej w wyniku
zniszczenia leśnej roślinności, są bardzo szybko z gleby wypłukiwane. Gleba
wyjaławia się, kiedy tylko zostanie pozbawiona naturalnego zasilania szczątkami
organicznymi dostarczanymi przez las. W rezultacie, plemiona wędrownych
rolników ciągle muszą poszukiwać nowych miejsc nadających się do uprawy.
Zadanie polegające na wskazaniu odpowiedniego miejsca do założenia
poletka należy do plemiennego kacyka lub szamana. Wyboru dokonuje on na
podstawie wskaźników żyzności, jakimi są gatunki dzikich roślin lub nawet
smakowe właściwości gleby. Następnie grupa mężczyzn wycina rośliny, układając
je w stosy w miejscach gdzie rosły. Grubym drzewom, trudnym do wycięcia,
podcina się korę wokół pnia, powodując w ten sposób ich wyschnięcie. Dopiero po
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kilku tygodniach, gdy wycięta roślinność jest sucha, podkłada się ogień. Po
wypaleniu ziemia na pogorzelisku jest spulchniona dzięki wysokiej temperaturze,
pozbawiona nasion chwastów, a przede wszystkim pokryta warstwą popiołu
spełniającego rolę nawozu. Na tak przygotowanym polu umieszcza się ziarna i
bulwy roślin. Najważniejszą z nich jest maniok, który dostarcza skrobiowej mączki
(kassawa, w Ameryce tapioka). Używa się jej do wypieku placków oraz do wyrobu
napoju alkoholowego (chicha). Napój ten otrzymuje się w wyniku fermentacji
przeżutej uprzednio przez kobiety maniokowej papki zmieszanej ze śliną.
Powszechnie uprawia się także jam, bataty oraz kolokazję, dostarczającą jadalnych
bulw (taro), a także liczne rośliny przyprawowe (pieprz). Coraz bardziej
rozpowszechnione są też pochodzące z Ameryki: fasola, kukurydza, trzcina
cukrowa, różne rodzaje dyń i melonów. Ponieważ każda roślina ma inne wymagania
i inaczej rozwinięty system korzeniowy, sadzi się je wszystkie obok siebie, nie
robiąc specjalnych grządek. Tylko tak można bowiem optymalizować
wykorzystanie składników pokarmowych znajdujących się w szybko wyjaławiającej
się glebie.
Dopóki grup wędrownych jest mało, opuszczone poletko nie jest brane pod
uprawę do czasu, aż zostanie ponownie zarośnięte przez las. Kiedy zaś zaludnienie
wzrasta, poszczególne pola są coraz większe i jest ich coraz więcej. Ponieważ
zaczyna brakować ziemi nigdy wcześniej niekarczowanej i wypalanej, tworzy się
system rotacji pól. Poszczególne grupy wędrownych rolników posiadają do swojej
dyspozycji po kilka lub kilkanaście rozrzuconych nawet na dużym obszarze działek.
Na każdą z nich wracają po kilkudziesięciu lub kilkunastu latach. W miarę jak
rośnie ilość rolniczych grup, czas odłogowania skraca się i często nie wystarcza do
pełnej regeneracji gleby. Popiołu z wypalania jest coraz mniej, gdyż las nie nadąża
odrastać i tworzy się darń utrudniająca uprawę. Częste wypalanie sprzyja
wytwarzaniu się zbiorowisk trawiastych na obszarach uprzednio zajętych przez las.
Musoh to maleńka wioska plemienia Semai, zagubiona w górzystym
wnętrzu Półwyspu Malajskiego. Od najbliższej drogi można się tam dostać wąską,
wydeptaną w dżungli ścieżką, wznoszącą się w górę równolegle do strumienia. Las
wokół zadziwia swoją różnorodnością. Ziemię pokrywają mchy i wątrobowce.
Tylko tu i ówdzie przebijają się przez nie purpurowe dzwonki (kampanule) oraz
różowe i pomarańczowe kwiaty niecierpków. Ponad nimi rozpościera się baldachim
paproci drzewiastych, palm i bambusów. Najwyższe drzewa stanowią podstawę dla
innych form życia: porostów, mchów i wspinających się pnączy. Strojne w orchidee
sylwetki najwyższych drzew spowijają strzępy górskiej mgły. Żadnego śladu
ludzkiej obecności. Jedynie silnie rozrzedzony całun błękitnego dymu z odległych
karczowisk wypełnia wznoszące się stopniowo dno doliny. Im wyżej, tym las staje
się rzadszy. Mijamy otwarte przestrzenie zarośli, ponad którymi unoszą się chmary
motyli. Kilkakrotnie przechodzimy przez chyboczące się kładki bambusowe
zawieszone na lianach ponad rwącymi potokami. Aż wreszcie, po kilku godzinach
marszu, oczom naszym ukazuje się wioska – grupa pokrytych strzechami chat na
drewnianych palach. Podłoga takiej chaty zrobiona jest z rozłupanych pędów
bambusowych, ściany ze splecionej trzciny. Żadnych mebli oprócz pólek na kubki i
tygle. Na noc podłogę największego pomieszczenia zaściela się matami, zamieniając
je na wspólną sypialnię dla kilkunastoosobowej rodziny.
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Semai znajdują się na etapie początkowego stadium rozwoju rolnictwa.
Wypalają małe kawałki dżungli w okolicach wioski, by uprawiać górski ryż i
kassawę. Po roku lub dwóch na poletko wkracza dżungla. Dopiero po kilkunastu
latach Semai ponownie oczyszczają i wypalają to samo pole. Hodują też kozy i
kury. Protein zwierzęcych i warzyw dostarcza przede wszystkim dżungla. Niewiasty
z trzcinowymi koszami na plecach, co kilka dni udają się na poszukiwanie różnego
rodzaju liści, bulw i korzeni. Towarzyszą im psy potrafiące ostrzegać przed
niespodziewanymi spotkaniami z leopardem, niedźwiedziem lub tygrysem. Kobiety
odwiedzają porzucone przed laty i zarośnięte poletka, na których znajdują jeszcze
ziarna czerwonego pieprzu (chili), bulwy manioku i trzcinę cukrową. Tymczasem
mężczyźni polują i łowią ryby. W lesie pozastawianych jest mnóstwo przemyślnych
sideł i pułapek na cybety, gryzonie leśne (moonrat), dziki i ptactwo. Semai są
mistrzami w posługiwaniu się bambusową rurą – dmuchawą, z której strzela się
trzcinowymi strzałkami zatrutymi sokiem z krzewu ipoh (podobnego do
amazońskiej kurary).
Semai żyją we względnej harmonii z lasem. Gleba na uprawianych
poletkach ulega wprawdzie erozji, ale sole mineralne wypłukane z niej przez obfite
deszcze przechwytuje otaczająca dżungla. Woda w rzekach jest krystalicznie czysta,
bez najmniejszych śladów spłukiwania gleby. Opuszczane poletka są bardzo szybko
opanowywane przez rośliny z rosnącej wokół dżungli. Po dziesięciu latach już tylko
wprawne oko potrafi rozpoznać, że kiedykolwiek było tu pole. Jak większość
leśnych plemion, Semai dobrze traktują swój las. Nie niszczą jego różnorodności,
nie zagrażają żadnym gatunkom. Las odpłaca im za to szczodrze. Przez cały rok
mają ono zapewnioną bogatą we wszystkie niezbędne składniki, niezwykle
urozmaiconą dietę. W przeciwieństwie do większości społeczności rolniczych, nie
znają sezonu głodowego przed nowymi zbiorami (przednówek). Semai – jeśli
pominąć choroby – mają łatwe i spokojne życie. Nie muszą wstawać wraz ze świtem
jak inni rolnicy, a praca zajmuje im 3-4 godziny dziennie. Gorące popołudnia
spędzają w domach, naprawiając dmuchawki, nasycając strzały trucizną ipoh, by
następnie wysuszyć je nad ogniem. Pod wieczór młodzież odbywa rozgrywki w
nożną siatkówkę (piłka utrzymywana jest w powietrzu za pomocą nóg), używając
lekkiej piłki uplecionej z trzciny.
Plemiona leśnych rolników nie niszczą ekosystemów a ich przetrwanie nie
wymaga wyginięcia żadnych gatunków, bo nigdy nie zabijają ani nie niszczą roślin
dla zabawy lub z bezmyślności, co powszechnie jest obserwowane wśród
społeczeństw szczycących się wyższym poziomem cywilizacyjnym. Ale Semai i ich
sposób życia nie przetrwają juz długo. W pobliżu ich ziemi wybudowano drogę, a
po drugiej stronie gór znajduje się słynny ośrodek turystyczny Cameron Highlands,
pełen hoteli, sklepów i pól golfowych. Tamtejsze sklepy z pamiątkami oferują także
okazy leśnych motyli dostarczane przez dzieci Semai. Każde z nich posiada dzisiaj
specjalną siatkę do łapania motyli. Coraz bliżej ziemi Semai są plantacje herbaty,
kauczukowca i warzyw. Las kurczy się, na wylesione tereny wkracza erozja, rzeki
przybierają brunatny kolor od niesionej żelazistej zwietrzeliny. Do wiosek zbliża się
cywilizacja techniczna. Niektórzy mają już rowery i radia. W Musoh jest nawet
telewizor zasilany z samochodowych baterii. Mężczyźni chodzą w bawełnianych
koszulkach, a kobiety w bluzkach i sarongach – malajskich spódnicach. Aby kupić
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wszystkie te rzeczy, Semai muszą teraz wydrzeć z lasu o wiele więcej, niż dawniej
potrzebowali na własne potrzeby. Mężczyźni wycinają pędy rotangu (rodzaj palmy,
z której robi się plecionki, laski i meble), aby sprzedać je Chińczykom z nizin.
Kobiety natomiast wycinają liście pandanusa, by tkać z nich maty – również na
sprzedaż. W ten sposób Semai tracą wolność i swoją cenną kulturę. Jedynie starsi
podtrzymują tradycyjne, mistyczne podejście do przyrody. Młodzież nastawiona jest
bardziej pragmatycznie. Najmłodsze pokolenie nie umie już używać dmuchawki, za
to ogląda telewizję, chodzi do dyskotek w okolicznych miasteczkach, nosi modne
ubrania kupione za pieniądze uzyskane ze sprzedaży rzadkich okazów motyli.
Młodzież Semai zna ceny wszystkich ich gatunków, nie mając najmniejszego
pojęcia o ich prawdziwej wartości. Tradycyjna kultura zanikła w ciągu dwóch
pokoleń, a jej upadkowi towarzyszy dewastacja dżungli.
Semai są o krok od całkowitej rezygnacji ze swojego tradycyjnego sposobu
życia. Plemię Batek, mieszkające w najbardziej odległych lasach Malezji, to
zbieracze i myśliwi. Kiedy ich ulubione gatunki owoców wyczerpują się na jednym
obszarze, przenoszą swoje obozowisko gdzie indziej. Taki tryb życia jest możliwy
tylko tam, gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo mała. Na terenach Semai dawno
przekroczyła ona granicę, przy której można się utrzymać ze zbieractwa i
łowiectwa, dlatego też podjęli oni uprawę ryżu i kassawy. Jeśli ich liczebność
wzrośnie, będą zmuszeni wypalać więcej lasu, skracać czas odłogowania, aż przejdą
na stałą uprawę. Las pozostanie tylko w najmniej przydatnych rolniczo miejscach
oraz w rezerwatach, zupełnie jak w dzisiejszej Europie. Dzikie zwierzęta wyniosą
się gdzie indziej lub wyginą, wiele gatunków wymrze. Dieta Semai stanie się
uboższa, praca cięższa, a życie szybsze i trudniejsze.
Aby przetrwać, każda społeczność stara się zdobywać środki egzystencji
kosztem otaczającej przyrody. Kiedy gęstość zaludnienia jest mała, wymagania
życiowe i poziom konsumpcji niskie, a dostępna technika ograniczona do
potrzasków, motyk i dmuchawek, zmiany wprowadzane w krajobrazie w trakcie
działalności gospodarczej są znikome. Ale historia ludzkości to dzieje rosnących
populacji, ekspansji wymagań konsumpcyjnych i coraz bardziej zabójczych
technologii. Wszystko to w sposób destrukcyjny wpływa nie tylko na zasoby
naturalne pojedynczych miejsc, ale także na stan całej planety.
Rezygnacja wielu plemion leśnych z tradycyjnego sposobu życia lub ich
wycofywanie się w trudniej dostępne obszary, jest równoznaczne z daleko idącymi
przemianami w krajobrazie. Dla rolników i hodowców pierwszym niezbędnym
zabiegiem jest wycięcie i wypalenie lasu. Lasy są także niszczone w wyniku
działalności górniczej, zatapiane wodami sztucznych jezior, wycinane w celu
pozyskania drewna. Zgodnie z informacjami organizacji ekologicznych, każdego
roku niszczone są lasy tropikalne na obszarze równym terytorium Holandii. Lasy
pierwotne całkowicie znikły już z krajobrazu Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, a na
Filipinach, w Indonezji, Malezji i Tajlandii obszar zajęty przez las pierwotny
skurczył się już o ponad połowę. Wyniszczenie roślinności drzewiastej w wielu
gęściej zaludnionych krajach Afryki i w Indii spowodowało, że ogromnym
problemem ludności stało się tam zdobycie drewna na opał. Rządy niektórych
państw, chcąc zahamować niszczenie roślinności, starają się upowszechnić
stosowanie kuchenek gazowych. Najbardziej tragiczną konsekwencją niszczenia
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lasów jest jednak erozja gleb. Jest ona szczególnie intensywna na obszarach o
urozmaiconej rzeźbie, gdzie rzeki, niegdyś niosące krystalicznie czystą wodę,
transportują miliony ton zawiesiny pochodzącej z erodowanych stoków. Na
obszarach o okresowych deficytach wody, czynnikiem niszczącym jest wiatr, który
unosi pylaste cząsteczki gleby, wywołując powstawanie burz pyłowych.

35. Lud Jałowych Równin
Kanada to kraj, który od dawna kojarzy się nam z wysokim poziomem życia
i nowoczesnością. Od pokoleń było to miejsce marzeń wielu naszych rodaków,
którzy znaleźli tam nową ojczyznę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ten ogromny
kraj równie dobrze kojarzony może być z Syberią, która w polskiej świadomości
posiada zgoła odmienne konotacje. Otóż, podobnie jak Syberia, Kanada w ogromnej
większości obejmuje bardzo rzadko zaludnione obszary tajgi oraz niemal zupełnie
bezludne pustkowia arktyczne. W dodatku, dzisiaj są one o wiele bardziej puste, niż
jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy za sprawą europejskich przybyszów, stały się
one miejscem tragedii rodzimych mieszkańców – Indian i Eskimosów. Pozostały po
nich dzisiaj jedynie nazwy niektórych rzek i jezior oraz kamienne stosy grobowe
rozrzucone wśród pustkowi Jałowych Równin (Barren Grounds). Jest to kraj lekko
pofalowanych równin, niskich wzgórz jednostajnie uformowanych potężnymi siłami
lodu. Kraj żwiru, piasku i potrzaskanych skał. I jest to ziemia, która zdaje się
mozolnie wydobywać z oceanu słodkiej wody – prawie połowę jej obszaru zajmują
niezliczone jeziora oraz rozlewiska rzek.
Ten kraj całkiem niedawno wydobyty spod ciężaru lądolodu, zimą spowija
biały całun śniegu zacierającego wszelkie kształty i barwy. Równiny wydają się
pozbawione wszelkiego życia. Jedynie wśród oaz karłowatych świerków ukrywają
się nieliczne karibu, przekopujące zaspy w poszukiwaniu porostów. A poza tym nic
nie zakłóca falistej, wygładzonej lądolodem monotonii i jednolitej, anonimowej
białości. Nieliczne zwierzęta – lisy polarne, łasice, pardwy - są równie białe.
Szalejące w czasie długiej nocy polarnej burze śnieżne kończy eksplozja polarnej
wiosny, kiedy słońce grzeje przez 18 godzin na dobę. Wtedy tundra odmarza na
kilka tygodni, rozbłyskuje różnobarwnymi kwiatami, a nad nią unoszą się gęste
chmary muchówek i komarów, które stanowią magnes dla nadciągających z
południa gromad ptactwa. Ale najpotężniejszym żywym widowiskiem są masowe
migracje wielkich stad karibu, czyli kanadyjskich reniferów. Wiosna jest porą,
podczas której od tysiącleci renifery z południowych lasów wychodziły w tundrę.
Karibu wędrowały nieprzeliczonymi stadami wzdłuż stałych szlaków,
wykorzystując niekiedy wąskie przesmyki między jeziorami. Tam czekały na nie
plemiona Indian i Eskimosów. Karibu były dla nich warunkiem przetrwania. Za
pomocą oszczepów i łuków zabijali oni każdego lata tyle zwierząt, ile było im
potrzebne do przetrwania do następnej wiosny, bowiem z końcem lata karibu
opuszczają tundrę, kryjąc się przed uderzeniami zimy w południowych lasach.
Plemiona żyły w harmonii ze zwierzętami, którym zawdzięczały swój byt.
Tak było do czasu, kiedy pojawił się biały człowiek. Już przeszło sto lat temu
tradycyjną broń plemion zastąpiły strzelby. Na obrzeżach Równin, od strony lasów i
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nad pokrytą pakiem lodowym Zatoką Hudsona, powstawały faktorie handlowe
Hudson’s Bay Company – towarzystwa skupującego futra w zamian za broń,
amunicję i żywność. Karibu przestały być potrzebne ludom północy, dla których,
dzięki umiejętności tropienia lisów i innych zwierząt futerkowych, nastał czas
obfitości. Ale dochody z handlu futrami okazały się niewystarczające dla białych
kupców. Aby zwiększyć zyski ze sprzedaży broni i amunicji, ogłosili oni, że skupują
jęzory karibu. W krótkim czasie każdy Indianin zaopatrzył się w skrzynkę naboi, a
do faktorii dostarczono wiele tysięcy suszonych jęzorów. Na przesmykach między
jeziorami, którędy od stuleci przechodziły tysięczne stada, do dzisiaj bieleją
ogromne stosy kości wymordowanych zwierząt. Po dawnych mieszkańcach tych
okolic dzisiaj pozostała jedynie nazwa wielkiego jeziora w tajdze: Reindeer Lake.
Ale na tym nie koniec dramatu. Kiedy popyt na futra zmalał, faktorie handlowe
zaczęto likwidować, a ich dawni klienci stracili źródło dochodu i musieli wrócić do
dawnych zwyczajów, do oszczepów i łuków. Jednak w miarę jak ginęły stada
karibu, topniały też szeregi łowców. Nie było już wielkich stad, a do eskimoskich
igloo zajrzała biała zjawa głodowej śmierci.
Taka jest historia nieistniejącego już ludu Ihalmiut, zamieszkującego
niegdyś Jałowe Równiny na zachód od Zatoki Hudsona. Od wieków, kiedy
nadchodziła wiosna, opuszczali oni swoje igloo i stawiali skórzane namioty w
pobliżu szlaków karibu, by powitać tuktu (wielkie stada) i zrobić zapasy żywności.
Później nadszedł czas, kiedy o wiele korzystniejsze było tropienie lisów. Nad
wielkim rozlewiskiem, które dopiero 60 lat temu naniesiono na mapy jako Jezioro
Nueltin, założono faktorię handlową Windy River. Kiedy ją potem zlikwidowano,
Lud Jałowych Równin został bez broni i amunicji, a co najgorsze, bez tego, co dla
ich przetrwania było najważniejsze - bez tuktu. Pozostałe przy życiu stada nie
przechodziły już koło siedzib Ludu, ale gdzieś bokiem, innymi, bardzo odległymi
szlakami. W śnieżnych zaspach wzdłuż zamarzniętych rzek wyrastały kolejne
kamienne groby....
Od trzydziestu lat rząd kanadyjski wysyła agentów nad Jezioro Reniferowe,
którzy pouczają pozostałych przy życiu członków indiańskiego plemienia Idthen
Eldeli („Zjadacze karibu”), jak należy chronić przyrodę. Indianie słuchają owych
dziwacznych nauk, ale w zaciszu swoich namiotów wspominają, jak to biali traperzy
zabijali wędrującą zwierzynę bez miary i skrupułów. Jednocześnie władze
zatroskane o los karibu wydały bezwzględną wojnę wilkom, uznanym za
największych morderców karibu. A przecież odkąd na Jałowych Równinach były
karibu, były też i wilki.
Własna nazwa Eskimosów brzmi Inuit, co w języku inuktitut oznacza
ludzkość. Po tragicznym okresie, kiedy znaczna ich część wymarła z głodu i chorób,
począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku, zdecydowali się oni porzucić swoje
igloo i namioty, porzucić polowania i zamieszkać w stałych osadach, rozrzuconych
po północnych krańcach Kanady. Liczebność Eskimosów w Kanadzie szybko rośnie
(obecnie jest ich około 50 tys.) Zachowują oni swój język i wiele tradycji, nie
wykazując tendencji do emigracji na południe, do miast Qallunaat (białych). Nie
znoszą dużych skupisk ludności, wysokich temperatur i wilgoci. Swoją ziemię, która
dla białych Kanadyjczyków jest olbrzymią, amorficzną powierzchnią, Eskimosi
postrzegają jako sieć szlaków zwierząt, czasowych obozów i tylko dla nich
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zrozumiałych labiryntów tworzonych przez rzeki, jeziora i linie wybrzeży. Ich
egzystencja oparta jest dzisiaj na pracy w instytucjach rządowych (administracja,
szpitale, stacje radarowe wczesnego ostrzegania), w bazach wojskowych, stacjach
meteorologicznych, kopalniach oraz przedsiębiorstwach rybackich i futrzarskich.
Eskimosi kanadyjscy posiadają obecnie ograniczoną autonomię w ramach trzech
terytoriów: północnego Labradoru, regionu Nunavut i Inuvialuit. Są oni
właścicielami bogactw mineralnych znajdujących się w ich ziemi, czerpiąc zyski
m.in. z eksploatacji ropy naftowej i rudy uranowej. Największy zakres autonomii
uzyskali Eskimosi zamieszkujący utworzony w 1999 roku ogromny region Nunavut
o powierzchni 2 mln km². Słowo Nunavut w języku inuktitut, używanym przez 90%
mieszkańców, oznacza „nasz kraj”.
Los Ludu Jałowych Równin nie jest wyjątkiem w najnowszych dziejach
ludzkości. Podobny scenariusz został kilkadziesiąt lat wcześniej zrealizowany na
Wielkich Równinach Prerii, na których pasły się setki tysięcy bizonów. Zabijano je
z takim zapamiętaniem, że później musiano długo szukać ocalałych z pogromu
sztuk, by osiedlić je w rezerwatach i w ten sposób uratować ten gatunek przez
całkowitą zagładą. Wraz z bizonami wyginęły, desperacko opierające się białym
kolonizatorom liczne plemiona Dakota, Arapahoe, Assiniboine, Crow, Cheyenne,
itd. Dzisiaj tylko tajemniczo, a czasami groźnie brzmiące nazwy rzek, gór i
miejscowości przypominają o dawnych władcach Ameryki.
Masakra Ludu Jałowych Równin nie była też ostatnią. Obecnie odbywa się
rozprawa naszej cywilizacji z ostatnimi ludami pierwotnymi, których resztki kryją
się jeszcze w lasach Amazonii. Rząd Brazylii ustanowił dla nich liczne rezerwaty,
ale wszyscy wiedzą, że agenci rządowi nie ochronią plemion przed zachłannością,
jeżeli okaże się na przykład, że na przyznanej Indianom ziemi znajduje się złoto.
Takie plemiona jak Nambiquara, Caiana, Tirio, Aparai, Jivaro i wiele innych, liczą
dziś zaledwie po kilkadziesiąt osób. Ich ziemie staną się wkrótce własnością tych,
którzy potrafią wykorzystywać zasoby w sposób bardziej intensywny, zmieniając
radykalnie krajobraz. Lasy ustąpią miejsca pastwiskom i polom, w miejscu dzikich
wodospadów powstaną zapory i elektrownie, wielkie kombajny górnicze zatopią
swoje stalowe zęby w nigdy nienaruszonej, świętej ziemi Indian, na obrzeżach
dzisiejszych pustkowi wyrosną miasta.

36. Dziedzictwo Kaina
Świat zbieraczy i wędrownych rolników oraz koczowniczych pasterzy,
świat ludzi całkowicie posłusznych prawom natury, chociaż przyciąga prostotą i
romantyzmem życia, jest światem zanikającym na naszych oczach. Już niedługo
Beduini porzucą swoje pustynie, podobnie jak lud Inuit opuścił Jałowe Równiny, a
dzicy Batakowie, Nambiquara i wiele innych plemion podzieli los Ihalmiutów i
ludów, których symbolem stała się nazwa Mohican (plemię zamieszkujące przed
trzystu laty Góry Zielone w Nowej Anglii, które stało się znane dzięki tłumaczonej
na wiele języków powieści J.F. Coopera "Ostatni Mohikanin"). Wędrowni rolnicy,
tacy jak Semai, pod naporem komercjalizacji będą musieli zrezygnować z sielskiego
życia tylko dla siebie - ekonomii nastawionej na zaspokajanie tylko własnych
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potrzeb. Jeżeli nie zrobią tego sami, zostaną wyparci ze swych terenów przez innych
- Malajów lub malajskich Chińczyków, którzy zechcą lasy Semai zamienić na
plantacje kauczuku lub trzciny cukrowej.
Z obszarów, które stanowią wprawdzie rozległy terytorialnie, ale jednak
margines życia współczesnego świata, gdzie oglądać mogliśmy obrazy z dalekiej
przeszłości całego rodu ludzkiego, przenieśmy się teraz do miejsc bliższych
współczesności, gdzie na każdym kroku spotkać można oznaki cywilizacji
technicznej. Mimo wszelkich udogodnień, jakie wynikają z przejścia na
"cywilizowany" sposób życia, mieszkańcy wielu krajów dzień po dniu zmuszeni są
z ogromnym trudem wyrywać ziemi jej płody, aby zapewnić sobie przetrwanie.
Nigeria jest najludniejszym krajem Afryki. Również pod względem gęstości
zaludnienia przewyższa swoich sąsiadów. Mieszkańcy Nigerii to przedstawiciele
kilkudziesięciu murzyńskich plemion, których członkowie są także obywatelami
państw sąsiednich. Bardzo często zdarza się, że sąsiadujące ze sobą plemiona nie są
w stanie porozumieć się inaczej jak za pomocą języka angielskiego. Dlatego też,
podobnie jak przed rokiem 1960, kiedy Nigeria była kolonią brytyjską, język ten jest
używany powszechnie przez administrację i urzędy obsługujące wielojęzyczne,
zróżnicowane społeczności. Nigeria, której granice wyznaczyli Brytyjczycy i
Francuzi, kiedy dzielili między siebie tę część Afryki, ignorując zupełnie względy
historyczne i etniczne, nie jest państwem spokojnym. Na początku lat 70. krwawo
stłumiono próbę secesji obszaru zamieszkałego przez plemię Ibo (zginęło wtedy 3
mln ludzi; głównie z plemienia Ibo). Ze swoimi złożami węgla i ropy naftowej,
plantacjami kakao i palmy olejowej, terytorium Ibo obejmujące m.in. okolice ujścia
Nigru, okazało się zbyt cenne dla rządu w Lagos (obecnie stolicą Nigerii jest
Abuja), zdominowanego, przynajmniej w opinii Ibo, przez lud Joruba. W
przeciwieństwie do Ibo, będących w większości wieśniakami, Joruba są ludem
miejskim, uważanym za spadkobierców średniowiecznego królestwa Benin. W
wielu europejskich muzeach podziwiać można wyroby sztuki kowalskiej i złotniczej
Murzynów Joruba.
Joruba i Ibo to najliczniejsze ludy południowej, wilgotnej i leśnej części
Nigerii. Największy udział w zaludnieniu kraju mają jednak Hausa - mieszkańcy
bardziej suchej, sawannowej północy. Hausa również szczycą się tradycjami
państwowymi sięgającymi głębokiego średniowiecza. Od dziesięciu wieków ich
królestwa utrzymywały stosunki z arabskimi kupcami, których karawany
przybywały tu przez Saharę po drogie drewno, złoto, kość słoniową i niewolników.
Hausa wiele od Arabów zapożyczyli. W przeciwieństwie do plemion południowej
Nigerii są oni muzułmanami i słyną ze starannej uprawy ziemi. Na ręcznie
czyszczonych poletkach, przekopywanych motykami w celu usunięcia podziemnych
kłączy i korzeni, uprawiają oni sorgo - najważniejsze zboże strefy afrykańskich
sawann. Dawniej, po kilku latach uprawy poletko zmieniano w ugór i było
pozostawiane na kilkuletni okres, niezbędny dla regeneracji gleby. W tym czasie, w
zamian za cenny nawóz, mogły się tam wypasać stada bydła należące do
koczowników Fulbe. Zamieszkują oni bezleśne obszary Nigerii, gdzie suchy klimat
wyklucza obecność muchy tse-tse. Owad ten uniemożliwia hodowlę w równikowym
pasie Afryki. Ze względu na szybki przyrost liczby ludności, jaki nastąpił w
ostatnim półwieczu, Hausa musieli porzucić tradycję kilkuletniego ugorowania.
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Konieczne stało się nawożenie, co zmusiło ich do podjęcia hodowli nawet na
obszarach zagrożonych przez tse-tse. Aby uchronić krowy przed śmiercionośnymi
ukąszeniami, trzyma się je przez całe dnie w ciemnych oborach, wypuszczając na
zewnątrz wyłącznie po zmroku, kiedy tse-tse nie jest już niebezpieczna. Z powodu
stałego przebywania w ciemności bydło Hausa jest ślepe. Szczególne znaczenie dla
rolników Hausa ma nie mleko i mięso, ale przede wszystkim obornik, dzięki
któremu ich pola mogą rodzić bez długiego okresu ugorowania. Mleka dostarczają
raczej kozy - zwierzęta mniej wymagające od bydła, bardziej odporne na posuchę i
brak żywności.
Dodatkowym źródłem dochodów Murzynów Hausa jest uprawa orzeszków
ziemnych, które są ważnym artykułem eksportowym Nigerii. W okolicach
podmiejskich, gdzie gęstość zaludnienia przekracza nawet 400 osób na 1 km²,
uprawy prowadzi się na całej powierzchni bez ugorowania, a dzięki nawadnianiu
uprawa możliwa jest przez cały rok. Każdego ranka po polach rozprowadza się
ekskrementy przywożone beczkowozami z sąsiednich miast. Oprócz sorga i
orzeszków, z wielką starannością uprawia się kukurydzę, trzcinę cukrową i
warzywa.
Orzech ziemny (Arachis hypogaea) to jednoroczna krzewiasta roślina
motylkowa pochodząca prawdopodobnie z północno-wschodniej Brazylii.
Występuje na obszarach o długiej i gorącej porze suchej. Sadzi się go rzędami w
odstępach ok. 70 cm. Po przekwitnieniu zalążnia zagłębia się w ziemię, gdzie
dojrzewa strąk zwykle z dwoma lub trzema nasionami. Po dojrzeniu krzaki
wykopuje się i suszy, a następnie obrywa strąki. Z orzeszków ziemnych wytłacza się
prawie 10% wszystkich olejów jadalnych, używa się ich także do spożycia i jako
paszy dla zwierząt. Najwięcej produkuje się ich w Indii, Chinach, USA i Brazylii,
ale największymi dostawcami na rynek światowy są kraje zachodniej Afryki:
Nigeria i Senegal. Ważniejszym od orzeszków artykułem eksportowym Nigerii jest
kakao - otrzymywane ze zmielonych nasion drzewa kakaowego (Theobroma cacao).
Kakaowiec to roślina, której najlepiej odpowiadają warunki panujące w wilgotnym
lesie równikowym. Pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie jego ziarna zawierające
55% tłuszczu służyły Indianom do sporządzania posiłków. Hiszpanie nauczyli się
przyrządzać z nich napój. Dopiero na początku XIX wieku, kiedy kupiec
holenderski, van Houten, opracował metodę odciągania nadmiaru tłuszczu, kakao
upowszechniło się jako surowiec do produkcji czekolady (w Szwajcarii w końcu
XIX wieku). Obecnie Nigeria, obok Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, jest
głównym dostarczycielem ziarna kakaowego na rynek światowy.

37. Kultura ryżowa
Kiedy patrzymy na mapę Jawy - nie największej, ale niewątpliwie
najważniejszej i najbardziej zaludnionej wyspy Indonezji - oprócz gęsto
rozmieszczonych miast dwa fakty zdają się decydować o jej krajobrazie. Pierwszym
są liczne wulkaniczne góry stanowiące jak gdyby kręgosłup Wyspy. Drugim, nie
mniej ważnym elementem są niziny otaczające poszczególne grupy górskie. W
przeciwieństwie do Kalimantanu (indonezyjska część Borneo), Sumatry i Irianu
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Zachodniego (indonezyjska część Nowej Gwinei), na Jawie nie ma obszarów
leśnych, gdzie mogłyby, jak dawniej, żyć nosorożce i tygrysy. Krajobraz Jawy
stanowi połączenie trzech głównych składników. W głębi wyspy widnieją góry
jaśniejące barwami błękitu i fioletu z obłoczkami dymu wulkanicznego nad
wierzchołkami. Bliżej wybrzeża rozciągają się starannie uprawiane, jasnozielone
pola ryżowe. Pierwszy plan obrazu zajmuje zielona gęstwina różnorodnych drzew
owocowych otaczających bambusowe zabudowania.
Gaje i ogrody okalające jawajskie domy składają się z zarośli lekkich
bambusów, bananowców o szerokich, gigantycznych, pięknie odginających się
liściach, oraz dumnie wznoszących się palm kokosowych wyrastających ponad
otoczenie pióropuszami koron. Ponadto spotkać można szybko rosnące palmy
sagowe, drzewa chlebowe oraz palmy betelowe. Na tle zieleni bogactwem swoich
barw pysznią się kwiaty i liście roślin dekoracyjnych. Na tyłach zabudowań ciągną
się długie rzędy ananasów z owocami tkwiącymi malowniczo w środku wielkiej
kiści twardych, podobnych do mieczów liści.
Palma sagowa ma pień, z którego rdzenia otrzymuje się mączkę skrobiową
zwaną sago. Sago nadaje się do jedzenia w stanie świeżym lub może być
przechowywane w specjalnie wykopanych w ziemi dołach. Wypieki z mączki
sagowej stanowią najtańszy artykuł żywnościowy na wyspach Azji i Oceanii. Jedna
palma sagowa dostarcza pożywienia na dwa tygodnie dla 10 osobowej rodziny.
Drzewo chlebowe dostarcza mączystych owoców wielkości dyni, spożywanych na
surowo lub po upieczeniu. Palma kokosowa jest charakterystycznym elementem
krajobrazu wybrzeży morskich w strefie międzyzwrotnikowej. Spożywany jest
miąższ orzecha, świeży lub też wysuszony i rozdrobniony. Handlowa nazwa
suszonego miąższu to kopra - biała substancja zawierająca 70-80% tłuszczu. Jest
ona obecnie najważniejszym źródłem oleju roślinnego, zarówno jadalnego jak i
służącego do produkcji mydła oraz do celów technicznych. Wyspiarskie kraje
południowo-wschodniej Azji są największymi producentami i eksporterami kopry
(Filipiny, Indonezja i Malezja).

Główną troską Jawajczyków są pola ryżowe, które dostarczają największej
ilości pożywienia i zajmują wielkie połacie wyspy. Woda z obfitych tu deszczów
monsunowych unosi ze sobą składniki mineralne ze stoków wulkanicznych i jest
rozprowadzana na kolejne, coraz niżej leżące pola. Pola ryżowe są poprzedzielane
niskimi groblami z przepustami, przez które woda cieknie powoli z wyżej
położonych poletek na niższe. Poszczególne poletka muszą być dobrze
zniwelowane, by można było utrzymać na nich warstwę wody o jednakowej
grubości. Dlatego przygotowanie pól na terenach górzystych wymaga wielkiego
nakładu pracy. Uprawa ryżu zawsze kojarzy się z nawadnianiem. Ryż nie jest jednak
rośliną wodną i nie zużywa więcej wody do wyprodukowania jednego kilograma
ziarna niż np. pszenica. Główną funkcją wody irygacyjnej jest zwalczanie
chwastów.
Panujące na Jawie wieczne lato pozwala na uzyskanie dwóch lub trzech
zbiorów ryżu w ciągu roku. Kiedy na jednym polu ryż dojrzewa, na sąsiednim
dopiero wschodzi. Pola pod zasiew są bardzo starannie przygotowywane.
Mężczyźni w wielkich, płaskich słomkowych kapeluszach, chroniących zarówno
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przed żarem słonecznym, jak i przed deszczem, brodząc po kolana w wodzie,
prowadzą lekkie drewniane pługi ciągnięte z trudem po błocie przez parę bawołów.
Po oczyszczeniu pola z korzeni chwastów i spuszczeniu wody kobiety i dzieci sadzą
w równych rzędach sadzonki ryżu wysianego uprzednio na innym polu, po czym
znowu pole się nawadnia. Na pewien czas zamienia się ono w staw, ale już po 2-3
tygodniach spod zwierciadlanej powierzchni wód wyłaniają się delikatne, żółte
źdźbła ryżu, które następnie zamieniają się w ciężki, falujący łan.
Bez uwzględnienia bardzo wysokiej plenności ryżu oraz ogromnej
pracowitości ludów południowej i wschodniej Azji, nie można zrozumieć
tamtejszych krajobrazów. Gdyby zamiast nawadnianych pól ryżowych Jawajczycy,
Wietnamczycy i Chińczycy zdecydowali się na uprawy innych roślin, nawet bez
ugorowania, gęstość zaludnienia, przekraczająca na niektórych obszarach ryżowych
1000 osób na 1 km², nie byłaby możliwa. Ryż uprawia się przede wszystkim na
aluwialnych nizinach, w dolinach i deltach rzek, ale także na terenach górzystych,
gdzie poletka zajmują wąskie półki (np. na Filipinach). Stoki gór także nie wszędzie
pozostawione są w stanie naturalnym. Uprawia się tam krzew herbaciany, który nie
wymaga tak wielu pracochłonnych zabiegów. Takie miejsca jak Asam, Cejlon,
Yunnan, Sumatra czy Darjeeling są znane w całym świecie z etykiet na
opakowaniach popularnych herbat.
Dla tak znakomitych rolników, jakimi są narody orientalne, bardzo ważne
jest nawożenie. Na Jawie jest ono po części naturalne, gdyż znaczne ilości substancji
mineralnych spłukują deszcze z gór pokrytych wulkanicznymi popiołami.
Jawajczycy nie marnują też nawozu pochodzącego od bawołów, przeznaczając go
na użyźnienie pól. Ze względów religijnych (islam) nie hodują oni świń, co jest z
kolei bardzo rozpowszechnione w Chinach. Chińczycy uważani są za mistrzów
sztuki kompostowania i przetwarzania wszelkich odpadów (także ludzkich) na
nawóz. Wspomagają w ten sposób naturalny proces transformacji i transmigracji
materii zgodnie z zasadami taoizmu i etyką konfucjańską.
W większości krajów Azji wschodniej i południowo-wschodniej ryż służy
zaspokojeniu własnych potrzeb żywnościowych. Jedynie Tajlandia posiada znaczące
nadwyżki, które przeznacza na eksport. W ostatnich kilkudziesięciu latach nowe
odmiany ryżu zaczęto uprawiać w Ameryce Północnej oraz w kilku krajach
europejskich: we francuskiej delcie Rodanu (Camargue), we Włoszech przy ujściu
Padu (osuszone jezioro Comacchio), oraz w pobliżu ujść Ebro i Gwadalkiwiru w
Hiszpanii. Stany Zjednoczone rozwinęły uprawę ryżu na wilgotnych wybrzeżach
Zatoki Meksykańskiej od Teksasu po Florydę, i stały się największym światowym
eksporterem tego zboża.

38. Pasterska obsesja
Mieszkańcy krajów gorących i wilgotnych w celu zdobycia środków
utrzymania, wykorzystują przede wszystkim bujnie krzewiące się rośliny, zarówno
dziko rosnące jak i uprawiane. Żyjąc w środowisku bardzo sprzyjającym rozwojowi
pasożytów i chorób, prowadzą gospodarkę, w której hodowla zwierząt ma
drugorzędne, a nawet marginesowe znaczenie. W Afryce równikowej hodowlę
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wyklucza obecność muchy tse-tse, roznoszącej m.in. zarazki śmiertelnej dla bydła
śpiączki. Pastwiska strefy międzyzwrotnikowej mają też stosunkowo małą wartość
paszową. Ich roślinność składa się prawie wyłącznie z traw, a szczególnie brakuje
roślin strączkowych, które decydują o dużej wartości pastwisk strefy umiarkowanej.
Nie może być inaczej, bo w laterytowych glebach, bardzo ubogich w próchnicę,
mało jest bakterii niezbędnych do rozwoju roślin z rzędu Leguminosae. Pastwisko w
tropikalnej sawannie może wyżywić dziesięć razy mniej bydła niż przeciętny, tej
samej wielkości areał łąk w Europie. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy
południowo-wschodniej Azji wolą doskonalić sposoby uprawy ryżu, a Murzyni
Hausa polegają bardziej na płodach ziemi niż na zwierzętach, których głównym
zadaniem jest dostarczanie nawozu.
W Azji południowo-wschodniej bydło jest wprawdzie hodowane i używane
m.in. do orki, jednak traktuje się je tam niemal jak maszyny, co rażąco kontrastuje z
emocjonalnym, nawet nabożnym stosunkiem do krów w krajach położonych po
zachodniej stronie Oceanu Indyjskiego. Są to obszary, gdzie człowiek pod wpływem
trudnej do wytłumaczenia namiętności do pasterstwa rozwinął hodowlę bydła
wbrew naturze i zdrowemu rozsądkowi. Światowym centrum tej namiętności, gdzie
jest ona związana z religią jest oczywiście India. Jeśli zaś chodzi o Afrykę, hodowla
jest tam zjawiskiem importowanym z południowo-zachodniej Azji. Afrykańskie
ludy pasterskie wyraźnie odróżniają się od czarnych rolników cechami
przypisywanymi ludziom rasy białej. Nalezą do nich m.in. Fulbe, których
koczowiska leżą wzdłuż południowej granicy Sahary, od Jeziora Czad po Atlantyk.
Odznaczają się oni jaśniejszą karnacją i bardziej „europejskimi” rysami twarzy.
Hodowlą, wprowadzoną do Afryki przez przodków dzisiejszych Fulbe,
Masajów, i Tutsi, „zaraziło się” wiele miejscowych plemion. Obecnie jest to główna
dziedzina gospodarki na rozległych obszarach strefy sawann od Atlantyku po
Somalię, we wschodniej Afryce i na Madagaskarze. Hodowla w warunkach
afrykańskich uważana jest często za przyczynę trwałych zniszczeń w przyrodzie.
Pasterstwo istotnie powoduje tam spustoszenie w naturalnej szacie roślinnej, dając
niewielkie korzyści ekonomiczne.
Typowe dla strefy Sudanu sawanny coraz częściej traktuje się nie jako
naturalną formację roślinną, ale jako rezultat gospodarki pasterskiej. Naturalnym
zbiorowiskiem roślinnym, nawet na obszarach o długiej porze suchej, jest las.
Zachował się on jeszcze na dużych obszarach Afryki na południe od równika
(miombo), podczas gdy w Afryce Wschodniej i w Sudanie zastąpiony został
roślinnością trawiastą. Tym, co przekształciło las w sawannę jest wypalanie
roślinności - naturalny odruch pasterza, który chce wyżywić stado pod koniec pory
suchej, kiedy trawy robią się dla zwierząt zbyt twarde. Ogień trawi zdrewniałe
badyle i dzięki niemu po pierwszych deszczach trawy wypuszczają młode pędy,
które wyrastają ponad czarną, pokrytą popiołem glebę. Dla krów jest to prawdziwa
uczta. Coroczne pożary stały się rytuałem w krajach hodowlanych, co doprowadziło
do eliminacji wrażliwych na ogień gatunków drzew i krzewów i do ograniczenia
zasięgu występowania lasów. Dziś jedynie baobaby o bardzo grubej korze
urozmaicają krajobraz trawiastych obszarów Afryki.
Jednak nie proceder wypalania pastwisk jest najtragiczniejszym w skutkach
obyczajem plemion owładniętych pasterską namiętnością. Nie zważając na zasoby

160

paszowe, ludzie dążą do powiększania liczebności stada. Nadmierny wypas
prowadzi do erozji gleby zrytej setkami racic i ogołoconej z pokrywy roślinnej.
Zachodnie wybrzeża Oceanu Indyjskiego i afrykańska strefa sawann to obszar,
gdzie hodowla jest rodzajem nobilitacji, zaś miarą pozycji społecznej człowieka jest
liczba posiadanych krów. Stosunek do bydła daleki jest od racjonalności. Dostarcza
ono wprawdzie mięsa, mleka i skór, ale o wiele ważniejszy jest sam fakt posiadania.
Bydło jest bowiem przedmiotem czci, środkiem wymiany (np. w środkowej
Ugandzie dwie krowy to równowartość żony), a jednocześnie tym, co pozwala
przetrwać okresy niedoboru żywności. Dla pasterskich plemion jest to dodatkowy
bodziec do powiększania stad. Gdy stado liczy kilkadziesiąt sztuk, w razie
długotrwałej suszy jest szansa, że kilka krów przeżyje i tym samym pozwoli przeżyć
swoim właścicielom. Zawsze niepewni swojego losu są ci, którzy nie zadbali
wcześniej o odpowiednio liczne stado.
U Tutsi w Burundi dojenie krów jest przywilejem mężczyzn. W zajęciu
tym uczestniczy ich jednocześnie kilku: jeden przytrzymuje cielę, drugi uspokaja
krowę, inny odpędza od niej owady, a ostatni doi. Formuła wypowiadana przez
Tutsi na powitanie brzmi: „Spodziewam się, że twoje krowy są zdrowe”. Ponieważ
hodowla zastrzeżona jest wyłącznie dla Tutsi, podbici niegdyś przez nich Hutu
mogą zajmować się tylko uprawą ziemi, chociaż zdarza się coraz częściej, że
posiadają nieliczne krowy. Jeżeli z jakiegoś powodu Tutsi zaczyna uprawiać ziemię,
przestaje się go uważać za pełnoprawnego członka plemienia.
Młodzi wojownicy masajscy żywią się wyłącznie mięsem, mlekiem i krwią. Krew
upuszcza się z tętnicy szyjnej bydlęcia prosto do podstawionej tykwy, po czym
dolewa się do niej mleko. Potrząsanie tykwą powoduje ścięcie się białka i powstanie
galaretowatej, krwistej substancji, będącej największym przysmakiem Masajów.
Wielkie znaczenie bydła znajduje odzwierciedlenie w ich mowie. W większości
języków przymiotniki używane są wraz z rzeczownikami dla określenia cech
rzeczy. U Masajów przymiotniki często występują same, bez nazw przedmiotów, do
których się odnoszą. Wówczas należy się domyślić, że przedmiotem tym jest nic
innego jak krowa.
Na Madagaskarze, w dialekcie Betsileo istnieje 120 słów na oznaczenie bydła w
zależności od maści. Na przykład valaloaka to jest dokładnie czarny wół zebu, z
białą sierścią na czterech nogach, na czubku garbu, na wierzchu głowy, między
przednimi nogami, na udach i w środkowej części ogona.

Mimo czci, jaką otacza się krowy, są one bardzo zaniedbane, źle odżywione
i niezbyt oswojone. Nie ma żadnej dbałości o utrzymanie higieny, nie podejmuje się
prób selekcji, nie zwalcza kleszczy. Ta sytuacja przywodzi na myśl Indię, gdzie z
przyczyn religijnych krowy nie umierają inaczej jak ze starości. India posiada
największe pogłowie bydła, ale korzyści, jakie Hindusi osiągają z tego tytułu należy
pojmować wyłącznie w kategoriach duchowych, jeżeli pominiemy uzyskiwany
nawóz i niewielkie ilości mleka. Bydło tropikalne daje mało mięsa i mało mleka.
Hodowla jest mało efektywna, a jeśli spojrzeć na nią z ekologicznego punktu
widzenia, może okazać się wybitnie destruktywna.
Nie zawsze pasterstwo traktowane jest jako zagrożenie dla przyrody.
Badania przeprowadzone na półsuchych terenach Afryki wykazały, że liczebność
stad zmienia się cyklicznie, dostosowując się do zmieniających się ilości opadów. W
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ciągu lat suchych, np. w połowie lat 60-tych, we wschodniej Afryce nastąpiła
redukcja stad bydła o ponad połowę, by powrócić do wcześniejszego stanu w
następnych latach z bardziej obfitymi opadami. Takie wahania liczebności bydła
stanowią rodzaj dostosowania do nieprzewidywalnych zmian w ilości opadów. Nie
zagrażają one roślinności, natomiast zagrożenie wiąże się z próbami ingerencji w ten
system, np. poprzez budowę studni na suchych pastwiskach. Umożliwiają one
powiększanie stad i niszczenie pastwisk na skutek nadmiernego wypasu.
Nomadyczni pasterze doskonale rozumieją delikatne zależności jakie istnieją
między nimi a roślinnością, zwierzętami i glebą. Tymczasem rządowi agenci i
doradcy wciąż starają się przekonać ich o konieczności zmniejszenia stad w
okresach wilgotnych, by uchronić się przed zbyt wielkimi stratami w okresach
suchych. Również tego typu ingerencja w naturalny cykl zmian nie wydaje się
właściwa. Rosnąca liczebność stada jest bowiem naturalną reakcją na zwiększenie
wydajności pastwisk. Nie wykorzystanie pastwisk sprawia, że w porze suchej ziemia
zaścielona jest grubą powłoką zeschłych traw. Wypalanie takich pastwisk niszczy
nie tylko suche pędy, ale także powierzchniową warstwę gleby, a nawet odporne na
pożary drzewa. Cykliczne zmiany liczebności bydła są odzwierciedleniem
naturalnej cykliczności zjawisk klimatycznych i są najlepszą strategią, wypracowaną
przez ludy pasterskie w ciągu wielu wieków gospodarowania. Próby ingerencji w tę
cykliczność, chociaż opierają się na dobrych intencjach i naukowych argumentach,
prowadzą do zniszczenia pastwisk, utraty przez tamtejsze ludy środków egzystencji,
zmuszając je do rezygnacji z tradycyjnego sposobu życia. Prowadzi to do zaniku
kultury, której elementem jest głęboka mądrość, zabraniająca ingerencji w
odwieczne mechanizmy przyrody.

39. Ojczyzna kukurydzy i agawy
Sposób odżywiania się jest tym, co decyduje o zdrowiu i kondycji
psychofizycznej człowieka. Jednocześnie odzwierciedla on zarówno warunki
klimatyczne panujące w poszczególnych krajach, jak i kulturę ich mieszkańców.
Dlatego na podstawie tego, co ludzie jedzą, można bardzo wiele powiedzieć o nich
samych, ich religii, potrzebach, sytuacji ekonomicznej oraz o ich kraju - jego
położeniu, klimacie i produktach. Bogata dieta, na którą składają się potrawy z bulw
manioku, taro, jamu, batatów, ryżu górskiego, rozmaite zioła i owoce leśne oraz
mięso dzikich zwierząt, ptaków i ryb, jest udziałem jedynie leśnych ludów
praktykujących rolnictwo wędrowne.
W monsunowej części Azji, pomimo ogromnej różnorodności dostępnych
produktów roślinnych takich jak sago, kopra, owoce drzewa chlebowego, banany,
mango itd., podstawą wyżywienia jest ryż. Bez niego trudno byłoby sobie wyobrazić
kuchnię chińską i nie mniej atrakcyjną indonezyjską. Spośród krajów azjatyckich
wyróżnia się India ze swoją prawie pozbawioną mięsa kuchnią wegetariańską,
opartą na dal (produktach z roślin strączkowych – soczewicy, fasoli, grochu,
ciecierzycy), mące pszennej i ryżu oraz mleku i ghee - topionym maśle służącym do
przygotowania większości potraw. We wszystkich krajach międzyzwrotnikowych
ogromne znaczenie mają warzywa i ostre przyprawy, a większość (ponad 95%)
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wartości kalorycznej pożywienia stanowią produkty roślinne. Dotyczy to także (z
pewnymi wyjątkami: Masajowie, Beduini) ludów pasterskich.
Podobna sytuacja panuje w międzyzwrotnikowej części Ameryki, gdzie
najważniejsze artykuły żywnościowe to fasola (zwana w Brazylii feijão, a w krajach
hiszpańskojęzycznych frijoles), oraz maize, czyli kukurydza. Dla Tarasków, Otomi,
Majów, Misteków, Zapoteków, Totonaków i innych ludów południowej części
Meksyku, kukurydza (mahiz) jest podstawą wyżywienia. Gdziekolwiek byśmy się
znaleźli - w miejscu wyrębu lasu, na przykościelnym placu prowincjonalnego
miasteczka, czy nawet na ulicy stołecznego Ciudad de Mexico, wszędzie roznosi się
słodki zapach tortillas, czyli placków z mąki kukurydzianej, które piecze się i
sprzedaje podobnie jak u nas hamburgery. Najbardziej powszechnym i najtańszym
napojem jest atole - sporządzony również z gotowanej kukurydzy.
Kukurydza jest znana w Meksyku od tysięcy lat. Od 3.5 tys. lat rozwinęło
się tam i upadło kilka tajemniczych cywilizacji. Tajemnicza jest nie tylko ich
architektura, pismo, system liczbowy, kalendarz, ale także okoliczności, w jakich
znikały one z areny dziejów. Równina Petén do X wieku była centrum cywilizacji
Majów, po której pozostały m.in. ruiny Tical, Yaxchilan i Palenque. Dzisiaj
panowałaby tam zupełna pustka, gdyby nie biedni, dręczeni malarią i innymi
chorobami chicleros – zbieracze chicle (sok z drzewa chicozapote), który jest
niezbędnym surowcem do produkcji gumy do żucia. Ta nieliczna, z trudem
walcząca o przetrwanie ludność, nie ma nic wspólnego z budowniczymi
monumentalnych świątyń. Przed tysiącem lat Majowie opuścili swoje siedziby i
przenieśli się na Jukatan, gdzie powstały nowe ośrodki ich cywilizacji (ruiny
Chichén Itzá i Uxmal) oraz w góry Chiapas i Gwatemali, gdzie ich potomkowie żyją
do dziś. Przyczyną opuszczenia przez Majów swoich świątyń i miast mogło być
wyjałowienie gleb. Uprawa kukurydzy metodą zwykłego karczowania i wypalania,
bez nawożenia (milpa), przy gęstym zaludnieniu, musiała pociągnąć za sobą
skrócenie okresów ugorowania i w konsekwencji wyjałowienie gleb. Konieczne
stało się zakładanie milpas coraz dalej od wiosek i dźwiganie zebranej kukurydzy na
duże odległości. Kilkadziesiąt lat temu zjawisko takie obserwowano w Gwatemali
zamieszkanej także przez Majów. Kiedy odległości od wiosek do milpas stały się
zbyt duże, Indianie decydowali się na przeniesienie wioski.
Oaxaca de Juarez to stolica meksykańskiego regionu Mixteca obejmującego
południową część wielkiej Wyżyny Meksykańskiej. Nazwa miasta nawiązuje do
pierwszego (i jak dotychczas jedynego) w dziejach Meksyku prezydenta - Indianina
- Benito Juáreza. Natomiast nazwa całego regionu pochodzi od zamieszkującego
tam ludu Misteków. O ich wielkiej przeszłości świadczą imponujące ruiny Monte
Albán w pobliżu Oaxaca.
Mistekowie, jak inne meksykańskie ludy, zawsze byli zależni od kukurydzy.
Droga z Oaxaca w kierunku wschodnim prowadzi początkowo po dnie szerokiej
doliny. Góry są jeszcze daleko, a ich zarysy niewyraźne z powodu zachmurzenia.
Znajdujemy się wszak w Krainie Chmur - Nuñumá, jak się nazywa ten kraj w
języku Misteków. Ale kiedy tylko miniemy ostatnie chałupy zbudowane z adobe
(niewypalana cegła z gliny zmieszanej ze słomą), kiedy już osłabnie słodki zapach
tortillas wypełniający kotlinę Oaxaca, poza szerokimi polami kukurydzy ukażą się
góry zżarte przez erozję, z widocznymi na ich nagich stokach ścieżkami
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wydeptanymi przez Indian. Kiedy soczysta zieleń młodej kukurydzy pozostała już
za nami, a dno doliny stało się tak wąskie, że z trudem mieści się w niej koryto
strumienia i biegnąca wzdłuż niego wyboista droga, możemy się górom przyjrzeć
dokładniej. Na różnych wysokościach pojawiają się poletka chronione przed erozją
przez kukurydzianą słomę porozkładaną wzdłuż stoków. Tu i ówdzie kikuty i pnie
drzew gnijące na ziemi przypominają o dokonanym nie tak dawno spustoszeniu.
Pomiędzy nimi wyrastają bujne liście kukurydzy, kabaczki i fasola. Tam, gdzie
kukurydza rosła kilka lat temu, teraz pojawiają się zarośla białych dębów o
drobnych liściach i gęste zastępy ocotes (azteckie ocotl) - silnie żywicznej odmiany
sosny służącej jako surowiec na łuczywa. Ogień zniszczy je ponownie za 3-4 lata.
Krajobraz nie jest zbyt atrakcyjny. Chaos pól i krzaków, leżące kłody i sterczące
szkielety wielkich drzew pochotes (ceiba), porozrzucana słoma kukurydziana,
zarośla dzikiego bzu i rododendronów, a nade wszystko głębokie i wąskie szramy w
obniżeniach stoków, powstałe po ostatnich deszczach, nagie skały - wszystko razem
sprawia wrażenie jakiegoś pobojowiska. W głębi gór, w cieniu pochotes, spotykamy
wioskę Indian. Jakże inna jest ona od miast zamieszkanych przez Metysów właścicieli równin, z których Indianie zostali niegdyś wyparci. Za wsią widać
jeszcze resztki dawnych lasów, w których dziś królują pochotes i sosny, starające się
jak gdyby okryć swoim zielonym płaszczem głębokie, szpecące stoki, erozyjne
rozcięcia. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zasięg lasów górskich w Mixteca
zmniejszył się ponad dwukrotnie. Indiańscy chłopi, których liczebność wzrastała od
połowy obecnego wieku w tempie 3% rocznie, zmuszeni są, z powodu braku innych
źródeł utrzymania karczować coraz to nowe połacie lasów, pozbawiając w ten
sposób glebę naturalnej ochrony i wydając ją na pastwę erozji.
Indianie z regionu Mixteca, podobnie jak w Chiapas, Guerrero i innych
stanach południowego Meksyku, żyją w przerażającej biedzie. Mieszkają w
chatynkach skleconych ze zdrewniałych liści maguey, czyli agawy, i gałęzi
powszechnie występujących tu krzewów mezquite. Mezquite to potoczna nazwa
wielu gatunków drzew i krzewów z rodziny Mimosaceae. Ich owoce (strąki) służą
jako pasza dla zwierząt, a nasiona mielone są na mąkę, z której wypieka się placki
(andyjska odmiana mezquite to algarrobo). Odzież Indian nosi ślady wielokrotnego
łatania. Jednak dobre warunki zdrowotne, żyzne gleby, obfite deszcze, a nade
wszystko chłopska tradycja wytrwałej pracy, przywiązania do ziemi i skromnego
życia pozwoliły Indianom przetrwać. Pozbawieni najlepszych pól w dolinach,
przepędzani w ciągu wielu pokoleń z miejsca na miejsce, potrafią oni na swych
górskich poletkach uzyskiwać wysokie plony mahiz i warzyw. Tutejsza gleba
powstała na podłożu wulkanicznym, stąd jest pulchna i przesiąkliwa, co w
znacznym stopniu hamuje jej erozję. Oprócz uciążliwej pracy na górskich polach
Indianie znajdują czas na wytwórczość rzemieślniczą, a wytwarzane przedmioty
przeznaczają na sprzedaż. Dźwigając na plecach ogromnie ciężkie toboły garnków,
koszy, kapeluszy, tkanin, wędrują z targu na targ trudno dostępnymi ścieżkami.
Wielu wynajmuje się też do pracy na plantacjach kawy położonych na zachodnich
stokach gór, trzciny cukrowej w Vera Cruz i magueyu na Jukatanie.
Historia stosunków hiszpańsko-indiańskich to dzieje wywłaszczeń i
polowań na ludzi. Indianie, uciekając przed hiszpańską zachłannością, schronili się
przed trzema wiekami w górach, pozostając tam we względnej izolacji. W ostatnich
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kilkudziesięciu latach walczyli z nimi inni biali i Metysi, których kuszą
kukurydziane pólka, kopalnie oraz lasy z wielkimi sosnami i pochotes. Indianie,
którzy jeszcze nie tak dawno uprawiali w wąskich dolinach skrawki ziemi, musieli
je opuścić i znowu uciekać. I tak jest po dziś dzień. Znaki wytyczające granice
przesuwają się w dziwny sposób podczas nocy i Indianie się wycofują. Tylko
czasami zdesperowani postanawiają się bronić. Wtedy świat dowiaduje się o ich
istnieniu. Ostatnio zdarzyło się to w latach 1994-1995 podczas tak zwanej rebelii
chłopskiej w meksykańskim stanie Chiapas.
Maguey, czyli agawa (Agave), jest drugą po kukurydzy najbardziej
charakterystyczną rośliną Meksyku. Jest uprawiana głównie dla włókna (henequen
lub sizal) znajdującego się w liściach, ale także dla soku. Roślina ta po osiągnięciu
dojrzałości (po 10-15 latach) wystrzela kilkumetrowym pędem kwiatowym. Po
przekwitnięciu agawa ginie. Człowiek, przystępując do eksploatacji, wycina ten pęd,
usuwając cały rdzeń rośliny zwany el corazon (= serce). W kilkulitrowym zbiorniku
utworzonym wewnątrz potężnej rozety liści zaczyna się wówczas gromadzić sok,
który odsysa się co kilka godzin, obskrobując dodatkowo ściany zbiornika, by
pobudzić roślinę do intensywnego wydzielania. Umierająca agawa, przy umiejętnej
eksploatacji, w ciągu sezonu trwającego kilka miesięcy potrafi dać nawet do 20
litrów soku dziennie. Lecz razem z sokiem uchodzi z niej życie. Więdnące liście
wycina się na opał lub budulec, korzeń wykopuje się, a na tym samym miejscu sadzi
nową roślinę. Sok agawy jest bardzo smaczny i orzeźwiający, ponadto pozostaje
stale chłodny, bo mięsiste liście izolują go od zewnętrznego gorąca. Przez
fermentację soku agawy uzyskuje się pulque – niskoalkoholowy napój popularny w
wielu krajach latynoamerykańskich. W wioskach indiańskich bywają okresy, kiedy
pulque jest o wiele łatwiej dostępnym płynem niż woda, co przejawia się stałym
podchmieleniem mieszkańców. Największe plantacje maguey znajdują się w
północnej części Jukatanu. Meksyk nie jest dzisiaj jedynym producentem włókna
henequen. Wielkie plantacje agawy znajdują się m.in. także w północno-wschodniej
Brazylii (Nordeste), południowo-wschodniej Azji (Tajlandia), i we wschodniej
Afryce (Tanzania i Kenia).

40. Ziemia Inków
Inkowie to popularna nazwa indiańskiego ludu ze środkowych Andów,
który w XV wieku utworzył wielkie imperium (Tawantinsuyu), obejmujące obszary
Andów od dzisiejszego Ekwadoru po środkowe Chile. Budowali oni miasta z
monumentalnymi świątyniami i pałacami, potężne kamienne fortece (púcara), są też
twórcami systemu kamiennych dróg o długości 16 tys. km z licznymi mostami
(oroya) zawieszonymi nad przepastnymi dolinami. Inkowie byli świetnymi
wojownikami, administratorami, ale także znakomitymi rolnikami. Znali się na
sztucznym nawadnianiu, a w celu zwiększenia zasięgu upraw, na górskich stokach
budowali tzw. sucre, znane też pod hiszpańską nazwą andén. Są to tarasy otoczone
kamiennymi murkami i wypełniane żyzną glebą przynoszoną z dolin rzek. Wodę do
andén doprowadzano tunelami przebitymi w skałach. Od nich właśnie wzięła się
nazwa jednego z największych na świecie łańcuchów górskich. Ich państwo zostało
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podbite przez hiszpańskich konkwistadorów w XVI wieku, ale púcaras, oroyas i
sucres nie znikły z krajobrazu. Żyją też bardzo liczni potomkowie tego wielkiego
ludu, a ich język (quechua) jest językiem urzędowym (obok hiszpańskiego) w Peru i
Boliwii.
Najwięcej miejsca na obszarze Andów zajmują strome, pozbawione
roślinności stoki górskie oraz śródgórskie płaskowyże, zwane Altiplano, położone
na wysokości ponad 4200 m. W południowym Peru i Boliwii są one pokryte bardzo
ubogą roślinnością (puna), na którą składają się ostre, kępiaste trawy (ichu),
kaktusy, kolczaste krzewy tworzące gąszcz podobny do karłowatego lasu oraz
endemiczne rośliny poduszkowe w postaci twardych jak kamień kęp (llareta). Mimo
że w Andach tak niewiele miejsc nadaje się do uprawy, większość ich indiańskich
mieszkańców to rolnicy. Najważniejsze uprawy to kukurydza, ziemniaki, proso
(quinoa), fasola i rośliny bulwiaste (szczawik zwany oqa oraz nasturcja bulwiasta
czyli mashua). Powyżej granicy upraw istnieją wspólnoty pasterskie zajmujące się
hodowlą lam, pokrewnych im alpak i owiec.
Lama, ssak z rodziny wielbłądów, to najpopularniejsze zwierzę domowe na
wysokości powyżej 3000 m. Hoduje się je w ilości ponad 3 mln dla mięsa a przede
wszystkim wełny. Ponad 35% wełny produkowanej w Peru pochodzi od lam a jej
wysuszone odchody stanowią na bezleśnych obszarach ważny materiał opałowy
(taquia). Dwa ostre pazury czynią z lamy zwierzę juczne, niezawodne na
kamienistych stromiznach a nawet oblodzonych stokach. Dzienne norma lamy to
marsz na odległość 12 km z obciążeniem 45 kg. W przypadku prób przekroczenia
tej normy to potulne zwierzę broni się z wielkim uporem. Wprawione w stan
zniecierpliwienia pluje daleko i z zadziwiającą celnością żółtą cuchnącą śliną. Na
pastwiskach lam częstymi gośćmi są spokrewnione z nimi wikunie. Wełna tych
dzikich zwierząt posiada cenę wyższą od złota. Składa się z włókien do 7 razy
cieńszych od średnicy ludzkiego włosa i z jednej dorosłej wikunii można uzyskać
zaledwie ¼ kg. Najgorsze jest to, że „tancerka Altiplano” nie pozwala się schwytać,
dlatego aby ją ostrzyc, trzeba ją uprzednio zabić. Z tego względu wikuniom grozi
obecnie całkowita zagłada.

Większość ludności Peru zamieszkuje wysokogórskie doliny andyjskie,
których zaludnienie kontrastuje z rozległymi pustkowiami Amazonii zajmującej
wschodnie części kraju (Montania), jak i pustynną niziną nadbrzeżną (Costa).
Dolina Tarma znajduje się w środkowej części kraju, po wschodniej stronie
głównego grzbietu Andów. Jej płaskie dno znajduje się powyżej 3000 m n.p.m. a
zbocza wznoszą się w formie sztucznie nawadnianych stopni (sucres),
pamiętających czasy inkaskie. Są one zajęte przez pola kukurydzy i fasoli oraz
roślin motylkowych (lucerna), których zadaniem jest wzbogacanie gleby w azot oraz
dostarczanie paszy dla mułów, dzięki którym utrzymywana jest komunikacja wzdłuż
doliny. Na większych wysokościach, do około 4200 m, udaje się jęczmień oraz
ziemniaki, które są uprawiane przez kilkuletnie okresy, po czym pola są ugorowane
przez kolejnych kilka lat. Większość obszarów położonych na tak dużych
wysokościach stanowią jednak pastwiska dla lam i owiec, użytkowane wspólnie
przez mieszkańców doliny. Każdy z nich ma dostęp do nisko położonych pól
nawadnianych jak i górskich poletek i pastwisk wysoko w górach. Od czasu, kiedy
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do doliny Tarma doprowadzona została linia kolejowa, uprawa ziemi stała się
bardziej opłacalna.
Podobnie jak wielu innych mieszkańców Tarma, chcąc zarobić pieniądze
potrzebne na zakup dóbr przemysłowych, Cesar Astuhuaman zaczął produkować
warzywa i kwiaty, zbywając je na rynku w La Oroya, Jauja, a nawet w stołecznej
Limie. Aby zwiększyć produktywność ziemi ulepszył nawadnianie swoich pól, które
nawozi odchodami zwierzęcymi, dostarczanymi na grzbietach mułów z wysoko
położonych pastwisk. Jedno z górskich poletek przeznacza każdego roku na uprawę
krzewu koka. Jego liście służą do żucia pasterzom i górnikom przebywającym na
dużych wysokościach. Zawarty w nich narkotyk (kokaina) pozwala lepiej znieść
bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne. Po przetworzeniu z liści koki można
otrzymać czysty narkotyk, dlatego uprawa tego krzewu stanowi największe źródło
dochodów wielu indiańskich chłopów. Rząd peruwiański zabrania uprawy koki i jest
zobowiązany przez umowy międzynarodowe do walki z handlarzami narkotyków,
ale kontrolowanie wszystkich zagubionych w górach poletek nie jest możliwe.
Dlatego kraje andyjskie należą do największych dostawców narkotyków na rynek
światowy. Dopóki handel narkotykami w Ameryce Północnej i Europie będzie
nielegalny, ich cena będzie bardzo wysoka, a potomkowie Inków będą mieli
sposobność uzyskania dodatkowych dochodów.
Rolnicze społeczności z dolin współpracują z pasterzami, których wioski
rozrzucone są na podniebnych płaskowyżach Altiplano. W zamian za kukurydzę,
mąkę i ziemniaki uzyskują od nich mięso, wełnę i skóry. Najważniejszym
zwierzęciem hodowlanym jest lama, dostarczająca znakomitej wełny oraz mięsa. Z
wełny tej, barwionej na kilka odcieni za pomocą naturalnych barwników, kobiety
produkują tkaniny z tradycyjnymi inkaskimi wzorami, posługując się prostymi
warsztatami i technologią z okresu przedkolumbijskiego. Wełnę alpak, na którą
istnieje popyt na rynku międzynarodowym, skupują od pasterzy wędrowni
handlarze, dostarczający naftę, cukier i inne artykuły przemysłowe. Wszyscy
mieszkańcy Andów współpracują w ramach wielkiej, góralskiej społeczności, która
jest w dużym stopniu samowystarczalna.
Mimo odległości dzielącej Polskę od Ameryki Południowej, zawikłane losy
rzuciły na ten kontynent wielu naszych rodaków. Ich działalność powoduje, że ta
bardzo egzotyczna i pełna tajemnic ziemia nie jest dla nas całkiem obca.
Potomkowie Inków wiele zawdzięczają inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu,
który wyemigrował z kraju po powstaniu styczniowym i po długich peregrynacjach
trafił do Peru. Dzisiaj jest bohaterem narodowym tego państwa, jako organizator
obrony portu Callao (1866) przed atakiem floty Hiszpanii, która nie mogła się
pogodzić z utratą swojej dawnej cennej kolonii. Jego największym dziełem jest
projekt pierwszej linii kolejowej przecinającej główny grzbiet Andów, prowadzącej
z Limy do miasteczka La Oroya w dolinie rzeki Mantaro, jednego z dopływów
źródłowych Amazonki. Ta najwyżej położona kolej świata osiąga wysokość 4843
m. Jest to jedyna kolej na świecie, której użytkownicy zmuszeni są korzystać z butli
tlenowych. Gdyby nie ona, wielkie bogactwa mineralne peruwiańskiej Sierry (Cerro
de Pasco) pozostawałyby do dzisiaj niedostępne. Do dzisiaj jest to najważniejsza
arteria łącząca wybrzeże (Costa) z regionem górskim (Sierra). Stanowi ona „okno na
świat” dla wielu wiejskich społeczności, takich jak Tarma.
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Bohaterem sąsiedniego Chile jest inny polski emigrant, Ignacy Domeyko.
Ten przyjaciel Adama Mickiewicza i uczestnik powstania listopadowego, po
ukończeniu studiów w Paryżu, przyjął zaproszenie rządu młodego państwa
chilijskiego. To on odkrył wielkie złoża saletry na pustyni Atacama i kruszców
miedzi, które do dzisiaj są największym chilijskim bogactwem. Domeyko jest także
organizatorem szkolnictwa wyższego w Chile i wieloletnim rektorem uniwersytetu
w stołecznym Santiago. Dzięki osiągnięciom Malinowskiego, Domeyki i wielu
innych, Polacy w Ameryce Łacińskiej do dzisiaj cieszą się bardzo dużym
autorytetem. Tradycja ta jest nadal podtrzymywana przez naszych uczonych (m.in.
archeologów badających kultury prekolumbijskie w Andach), misjonarzy, a także
przedsiębiorców. Najbardziej znanym z nich jest dzisiaj Adam Kobylański,
właściciel ziemski, polityk, założyciel i prezes skupiającej 2 mln członków Unii
Związków i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej, honorowy konsul
Rzeczypospolitej w Montevideo.

41. Wschodnia Bengalia
W wyniku likwidacji Indii Brytyjskich, które stanowiło największą kolonię
Imperium, w 1947 powstało kilka niepodległych państw. Brytyjską królową,
sprawującą swoją władzę z dalekiego Londynu zastąpiły miejscowe rządy
posiadające charakter wyznaniowy. Spowodowało to exodus ludzi, którym
dotychczas odmienne religie nie przeszkadzały żyć wspólnie i współpracować dla
wspólnego dobra. Rozrzuceni po ogromnym obszarze muzułmanie wyruszyli, by
zamieszkać na terenie muzułmańskiego Pakistanu, buddyści szukali schronienia na
Cejlonie (ob. Sri Lanka), podczas gdy najliczniejsi hinduiści wyjeżdżali, gdy
okazało się, że ich miejscowość nie przypadła w udziale hinduistycznej Indii. Aby
muzułmanom ze środkowych i wschodnich prowincji oszczędzić trudów podróży,
Pakistan składał się z dwóch części: większej zachodniej oraz mniejszej – Pakistanu
Wschodniego obejmującego wschodnią część indyjskiej prowincji Bengalia.
Od 1971 roku Wschodnia Bengalia zdołała oderwać się od Pakistanu, co
dało początek nowemu państwu o nazwie Bangladesz. Ludność żyje tu z uprawy
ryżu i juty - rośliny włóknistej będącej głównym artykułem eksportowym. Typowy
dla narodów muzułmańskich wysoki przyrost naturalny jest przyczyną wielu
trudności tego jednego z najuboższych państw świata. Średnia wielkość farmy
spadła z 1,5 ha w latach 60. do 0,7 ha obecnie. Około ok. 1/3 ludności nie posiada
ziemi w ogóle. Rosnąca liczba rybaków (3-krotny wzrost w ostatnich 20 latach)
sprawił, że przybrzeżne łowiska są już pozbawione ryb i tylko posiadacze łodzi
motorowych mogą liczyć na obfity połów w większej odległości od wybrzeża.
Na terytorium Bangladesz spotykają się we wspólnym ujściu trzy wielkie
rzeki azjatyckie: Ganges, Brahmaputra i Meghna. Są one zasilane przez himalajskie
lodowce oraz bardzo obfite na południowych stokach gór deszcze monsunowe. Te
trzy rzeki wspólnie tworzą największą na Ziemi deltę, powiększaną każdego roku
przez 2 mld ton znoszonego ze stoków himalajskich żyznego mułu, który zasypuje
przybrzeżne, płytsze części Zatoki Bengalskiej. Bangladesz, którego 1/5 obszaru w
porze letniego monsunu znajduje się pod wodą (w 1988 nawet 3/5), jest krajem
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bardzo gęsto zaludnionym. Na 1 km² przypada aż 1034 osoby, czyli ponad dwa razy
więcej niż w Holandii - najgęściej zaludnionym kraju europejskim. Dzięki
corocznym zalewom Bangladesz jest jednym z najżyźniejszych obszarów na kuli
ziemskiej, a ciepły klimat sprawia, że sezon wegetacyjny trwa tam okrągły rok,
podczas którego dokonuje się trzech zbiorów ryżu. Soczysta zieleń poletek z
młodymi sadzonkami ryżowymi przeplata się ze złotymi, dojrzałymi już łanami.
Coroczne powodzie bywają wprawdzie niszczące, powodują podcinanie krawędzi
dolin, powstawanie nowych kanałów, ale zostawiają po sobie cenny muł oraz
zapełniają rybami bardzo liczne przydomowe stawy.
Bank Światowy finansuje w Bangladesz specjalne badania, których celem
jest rozstrzygnięcie, czy budowa systemu wałów przeciwpowodziowych jest
właściwym rozwiązaniem. Istnieją w tym względzie dwie przeciwstawne opinie.
Jedni twierdzą, że rzeki powinny zostać ujarzmione, aby kontrolować ich wylewy.
Inni tymczasem uważają, że pozytywne efekty takiej inwestycji mogą w dłuższej
perspektywie przynieść katastrofę. Zauważono bowiem, że zbiory ryżu w skali kraju
zależą od zasięgu powodzi, a ich ograniczenie doprowadziłoby też do spadku
połowów ryb w przydomowych stawach. Ryby stanowią główne źródło protein
koniecznych dla uzupełnienia ryżowo-owocowego menu mieszkańców
Bangladeszu.
Mapa kraju zmienia się po każdej fali letnich monsunów. Zwalniając swój
bieg na przedpolu delty, rzeki osadzają niesiony z gór muł, który formuje płaskie,
szare ławice, odsłaniające się podczas niskich stanów wody. Nazywa się je kak char,
czyli ptasie ziemie. Ich pierwszymi mieszkańcami są stada ptaków brodzących w
poszukiwaniu krabów. Na powierzchni podwyższanych z każdym rokiem ławic
pojawia się początkowo niska, niewrażliwa na zasolenie trawa, a potem zarośla
mangrowe z dziwacznymi podporowymi korzeniami oraz dziki ryż. Po kilkunastu
latach, kiedy zasolenie wody przesiąkającej grunt zmniejsza się, na kak char
pojawiają się ludzie zakładający poletka ryżowe.
Jedną z takich wysepek, wystających z gęstej od szlamu wody, jest Hatia płaski, wysoki zaledwie na 2 m garb o długości 70 km. Jak większość kraju - Hatia
wygląda idyllicznie. Zagajniki palmowe z bambusami i drzewami mango otulają
pokryte strzechami chaty. Przy każdej z nich lśni tafla stawu wykopanego w celu
hodowli ryb. Ale ten sielankowy obraz kryje zgoła inną rzeczywistość. 300 tysięcy
ludzi wiedzie na Hatia życie trudniejsze niż na najbardziej suchej pustyni. Gdyby w
Bangladeszu nie brakowało ziemi, na Hatia nikt by nie mieszkał. Zasolenie wód
gruntowych uniemożliwia irygację w czasie krótkiej pory suchej, dlatego ryż zbiera
się tu tylko raz w roku. W rozpaczliwej walce o przeżycie ludzie zajmują wszystkie
nadające się do zamieszkania skrawki ziemi. Ci, dla których brakuje miejsca,
mieszkają na łodziach przypominających arkę Noego.
Uprawa ryżu na poletkach dzierżawionych (za połowę zbiorów) u
miejscowych „landlordów”, nielegalny wyrąb drewna mangrowego, które jest
używane na opał i stanowi przedmiot handlu, wyławianie z przybrzeżnego szlamu
drobnych, różowych rybek (hilsa) z ostrymi jak igły zębami – to najważniejsze
zajęcia mieszkańców Hatia. Grunt wyspy jest miejscami półpłynny, podobny do
gęstej od szlamu wody, która ją otacza. Wiosenne powodzie sprawiają, że znaczne
części wyspy od strony północnej ulegają całkowitemu rozmyciu, zaś od południa
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wyspa jest nadbudowywana przez nowe ławice kak char. W ciągu 200 lat Hatia
przesunęła się w ten sposób o 50 km. Od 1970 roku rozmytych zostało 70 km²
wyspy, a ¼ rodzin straciła dom i swoje miejsce na ziemi. Na Hatia pojawiła się
nadwyżka siły roboczej, co przyczyniło się do spadku zarobków (dniówka nie
wystarcza już nawet na kupno 1 kg ryżu). Większość ofiar erozji zmuszona jest do
powtarzających się przenosin.
Shyjayet Hossein, 50-letni ojciec 5 synów i 3 córek, przeprowadzał się 11
razy. Każde przenosiny pochłaniają oszczędności i wpędzają w krańcową nędzę.
Rukiya – najstarsza córka, gdy była w ciąży z drugim dzieckiem, została porzucona
przez męża niebędącego w stanie wyżywić siebie i rodziny. Sytuacje, w których
bieda rozwiązuje zobowiązania moralne, stają się w Bangladesz coraz
powszechniejsze. Nowy dom Hosseinów stoi na grobli oddalonej o 70 m od obecnej
linii wybrzeża. Po roku trzeba będzie się stąd wynosić, nie wiadomo tylko gdzie. Od
strony południowej wyspa wprawdzie przyrasta, ale zasolenie w pierwszych latach
istnienia ławic nie pozwala na uprawę, czyniąc nowe ziemie nieprzydatnymi do
zamieszkania. Na jednej z ławic cyklon zabił w 1980 roku wszystkich, ponad 500
mieszkańców. Nowi osadnicy zajęli ich miejsce tuż po opadnięciu wody. W
kwietniu 1991 kolejny cyklon zabił połowę z osiadłych tam 2500 osób. Na Hatia
zniszczeniu uległo wówczas 90% domów oraz pola ryżowe i hodowle ryb
słodkowodnych w stawach, które zalała słona woda.
Cyklon tropikalny, zwany we wschodniej Azji tajfunem, a w Ameryce
huraganem, to olbrzymi wir powietrza, tworzący się na skutek efektu Coriolisa
wokół silnie nagrzanego i parującego obszaru. Cyklony odbywają wędrówki,
zaburzając normalny układ cyrkulacji atmosferycznej w szerokościach
międzyzwrotnikowych. Siła wiatru wiejącego z prędkością ponad 200 km/h podnosi
wodę morską, tworząc ściany wody o wysokości kilku metrów, a na lądzie przenosi
nie tylko ludzi, ale całe budynki.
Bangladesz znajduje się na tradycyjnym szlaku cyklonów tworzących się w
południowej części Zatoki Bengalskiej na wiosnę i jesienią. Cyklon z roku 1970
zabił 300 tys. ludzi i prawie tyle samo bydła oraz zniszczył 400 tys. domów i 100
tys. łodzi rybackich. Po ostatnim wielkim cyklonie, w kwietniu 1991 roku, wzdłuż
wybrzeży naliczono 130 tysięcy ciał ludzkich i prawie pół miliona trupów
bydlęcych. Liczbę ofiar szacowano na 300 tys.
42. Żółta ziemia
Ponieważ najliczniejszy naród Ziemi, jakim są Chińczycy, należy do rasy
żółtej, użyte w tytule słowo „żółty" kojarzyć by można z kolorem ich skóry. Kiedy
jednak chińscy cesarze przyjmowali tytuł Huangti, nie mieli na myśli swoich
poddanych, ale kraj przez nich zamieszkiwany. Huangti znaczy "Władca Żółtej
Ziemi". Less, który Huang-He przenosi do morza, pokrywa północne Chiny warstwą
żółtego pyłu. Drogi, domy, ubrania, woda w rzekach i w morzu (Morze Żółte) wszystko ma barwę żółtą. Bardzo żyzne gleby wytworzone na lessowym podłożu,
monsunowy klimat zapewniający obfite opady w sezonie wegetacyjnym oraz stare,
utrwalone przez tysiąclecia tradycje rolnicze sprawiły, że na chińskiej ziemi
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produkuje się najwięcej żywności, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w
przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Jest to szczególnie
imponujące, jeśli uwzględnić fakt, że cała produkcja rolna w Chinach odbywa się
bez pomocy nowoczesnej techniki, jaką dysponują rolnicy europejscy i farmerzy
amerykańscy. Pola są tak małe, a sieć kanałów tak gęsta, że o zastosowaniu maszyn
nie może być mowy. Chińscy chłopi nie mają dostępu do nowoczesnych technik
uprawy, bazując głównie na wiedzy odziedziczonej po przodkach.
Od tysiącleci uprawa ziemi jest uważana w Chinach za zajęcie najbardziej
szlachetne, honorowe, a nawet święte. Wiąże się to z wpływem ideologii taoizmu i
doktryny konfucjańskiej, zgodnie z którymi życie społeczne powinno być
podporządkowane rytmicznie zmieniającej się przyrodzie. Wielki chiński mędrzec
starożytny, Konfucjusz, nauczał że tylko dzięki działaniu zgodnemu z prawami
przyrody można osiągnąć powodzenie. Rolnictwo zaś to ta dziedzina działalności
gospodarczej, w której dostosowanie się do rytmów przyrody jest nie tylko
korzystne, ale konieczne. Kult uprawy ziemi podtrzymywany był przez chińskich
cesarzy. W okresie cesarstwa (do 1911) sezon prac polowych inaugurował orką sam
„Syn Niebios”.
Północna część Chin właściwych, do której odnosi się nazwa „Żółta
Ziemia”, leży w strefie podzwrotnikowej, gdzie klimat nie pozwala już na ciągłą
uprawę ryżu, jak to się dzieje w prowincjach południowych. Chłodna i sucha zima
ogranicza sezon wegetacyjny do 200 dni. Dlatego w tej kolebce chińskiej cywilizacji
podstawowe rośliny żywieniowe to pszenica, jęczmień, kaolian (rodzaj sorga), soja i
kukurydza, a nie najczęściej kojarzony z Chinami ryż. Ważną rośliną przemysłową
jest bawełna uprawiana dla włókna i dla siemienia, z którego wytłaczany jest olej
bawełniany.
Chińczycy hodują bardzo mało zwierząt pociągowych i niewiele bydła. O
wiele więcej jest drobiu i trzody chlewnej, które karmione są częściowo odpadkami
żywnościowymi. Zwierzęta hodowlane dostarczają niezbędnego rolnikom nawozu.
Popularnym zajęciem (zwłaszcza kobiet) jest hodowla jedwabników. Gąsienice tych
owadów po osiągnięciu dojrzałości wytwarzają wokół siebie kokony z jedwabnej
nici. Dorosłe owady wydostają się z oprzędu niszcząc go. Aby temu zapobiec, larwy
zabija się pod działaniem wysokiej temperatury, a otrzymane kokony poddaje
dalszej obróbce. Zagajniki zarośli morwowych, których liście stanowią podstawowe
pożywienie gąsienic jedwabnika, bardzo często spotykamy w otoczeniu domostw
chińskich rolników.
Kuchnia chińska słynie z wielkiej różnorodności dań. Naprawdę niewiele
jest na świecie rzeczy, których Chińczycy nie byliby w stanie spożytkować. W
niektórych regionach Chin spożywa się pijawki, mięso szczurów i jaskółcze
gniazda. Ale na co dzień Chińczycy nie jadają tak wymyślnych potraw. Podstawą
pożywienia są zboża; na południu ryż, w centrum i na północy pszenica i sorgo.
Północne Chiny to prawdziwa światowa stolica makaronu. Je się go dwa lub trzy
razy dziennie, najczęściej w sosie sojowym z dodatkiem warzyw i z rybami
uzyskiwanymi z rzek, kanałów lub przydomowych stawów. W każdym domu
znajduje się specjalne urządzenie do gotowania makaronu. Składa się ono z kotła
oraz nieco mniejszego naczynia z otworami w dnie. Do tegoż naczynia
umieszczonego nad kotłem z wrzącą wodą przekłada się wyrobione ciasto o dość
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rzadkiej konsystencji. Używając specjalnej dźwigni opuszczającej do wnętrza
maszyny drewniany tłok, Chinka wyciska ciasto przez otwory w dnie wprost do
kotła z gotującą się wodą.
Chińczycy robią chyba wszystko w celu maksymalnego wykorzystania
potencjału, jaki zawarty jest w ziemi. Nawet najmniejsze skrawki pola są
wykorzystane. Chłop chiński wszystkie dni spędza na uprawie ziemi, na
okopywaniu i spulchnianiu, usuwaniu chwastów, opiekując się niemal
indywidualnie każdą rośliną dającą mu utrzymanie. Organiczne odpadki i odchody,
szlam wydobywany z kanałów, wszystko to służy do wytworzenia nawozów.
Chińczycy uważani są za mistrzów sztuki kompostowania. Odchody poddawane są
fermentacji, następnie zasila się nimi rośliny w czasie wegetacji. Rzadko stosuje się
nawożenie pól przed zasiewami, gdyż znaczna część nawozu zostałaby spłukana
przez wody deszczowe lub stałaby się pożywką dla chwastów.
Mimo że opady są wystarczająco obfite i większość ich przypada, co jest
niezmiernie korzystne, na ciepłą porę roku, Chińczycy dla podniesienia plonów i
zabezpieczenia się przed nieprzewidywalnymi posuchami nie zaniedbują
nawadniania. Na Wyżynie Lessowej na wzniesieniach zbudowane są specjalne
zbiorniki, w których przez całą zimę i wiosnę gromadzi się wody opadowe, jako
zabezpieczenie na wypadek, gdyby susze pojawiły się w sezonie wegetacyjnym. Na
Nizinie Chińskiej, która jest mozaiką maleńkich, idealnie wyrównanych poletek,
regulacja stosunków wodnych odbywa się za pośrednictwem systemu kanałów
łączących każdy zakątek niziny z Huang-He lub z Kanałem Cesarskim. Był on
zbudowany w V-IlI wieku p.n.e. w celu usprawnienia komunikacji między północą a
południem Chin. Jest to jedna z najbardziej imponujących budowli wszech czasów.
Dawniej Nizina Chińska co 6-7 lat była nawiedzana przez katastrofalne
powodzie. Huang-He występowała z brzegów, kiedy wiosenne roztopy zbiegały się
z powiewem morskiego monsunu. Rzeka przerywała wały, zalewając ogromne,
płaskie obszary pól, po czym bardzo często nie wracała już do swojego dawnego
koryta, tworząc nowe, oddalone od starego nawet o dziesiątki kilometrów. Powodzie
i zmiany koryta Huang-He sprawiały, że setki tysięcy ludzi zmuszone były do
opuszczania swoich pól i domów. Zarówno Wyżyna Lessowa, jak i otaczające ją od
północy góry, są w bardzo małym stopniu zalesione, dlatego nie są w stanie
retencjonować wód w okresach obfitych opadów. Obecnie niebezpieczeństwo
powodzi jest znacznie ograniczone przez wybudowanie na Huang-He zbiorników
retencyjnych. Największy powstał w Sanmenxia, poniżej miejsca, gdzie rzeka
opuszcza Wyżynę Lessową.
Chiny są krajem, który wielokrotnie był nawiedzany przez klęski głodu.
Dlatego nie powinniśmy się dziwić zapobiegliwości i mrówczej pracowitości
chińskich rolników. Obecnie są oni w stanie nie tylko pokryć zapotrzebowanie
krajowe, ale dostarczają coraz większych nadwyżek na eksport. Od 1976 roku, kiedy
po śmierci komunistycznego przywódcy, Mao Zedonga, otworzona została droga
reform gospodarczych, produkcja żywności w Chinach zwiększyła się ponad
trzykrotnie. Ten niesłychany wzrost był możliwy dzięki likwidacji komun
ludowych, rozdaniu ziemi chłopom i umożliwieniu im sprzedaży swoich produktów
na rynku. Wzrost ten ukazuje, jak bardzo hamująco na rozwój gospodarczy wpływał
komunistyczny system "centralnego planowania", w którym nie było miejsca na
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własność prywatną, a właścicielem środków produkcji i wszelkich wyrobów było
państwo.

43. Oazy pustynne
Widok południowych stoków gór Atlas oglądanych z samolotu linii RzymDakar nie przedstawia się zbyt zachęcająco. Po błękitnych przestworach Morza
Śródziemnego i pokrytych cedrowymi lasami nadmorskich pasmach gór rozpościera
się pod nami bezkresna płachta szarości. To Sahara. Ubóstwo szaty roślinnej
pozwala spoglądającemu z góry identyfikować główne formy rzeźby ujawniające w
wielu miejscach cechy geologicznej struktury. Na tle jałowej, suchej powierzchni
zarysowują się jedynie zacienione uedy -stromościenne doliny wykorzystywane
przez epizodyczne wody spływające z Atlasu, miejscami zarośnięte krzewami
tamaryszku.
W tym przygnębiającym krajobrazie uwagę zwracają zielone wyspy oaz
rozmieszczone nieregularnie wzdłuż podnóży gór. Dalej za nimi ciągną się już tylko
ruchome piaski ergów. Bliżej gór, powyżej oaz, lornetka ujawnia dziwne usypiska i
doły. Są one rozmieszczone wzdłuż linii biegnących od gór w stronę pustyni.
Wyglądają jak kretowiska spotykane u nas na łąkach lub jak leje pozostałe po
nalotach bombowców nurkujących od strony gór. Tylko nieliczni pasażerowie
samolotu potrafią właściwie zinterpretować ten niezbyt miły dla oka widok i
skojarzyć „kretowiska" z oazami znajdującymi się niżej, na skraju pustyni.
Oazy pustynne to miejsca leżące zwykle w obniżeniach, gdzie zwierciadło
wód gruntowych zbliża się do powierzchni. Woda ze źródeł lub studni jest następnie
doprowadzana na pola, na których uprawia się pszenicę, warzywa, a także bawełnę,
której jakość jest tym lepsza, im mniejsza jest wilgotność powietrza. Najbardziej
charakterystyczną rośliną oaz saharyjskich jest palma daktylowa, której wyniosła
sylwetka zawsze stanowiła element miraży ukazujących się spragnionym pustynnym
wędrowcom. W oazach istnieją bardzo dobre warunki dla wegetacji wielu gatunków
roślin, ale konieczność oszczędzania wody sprawia, że najbardziej wodolubne są
uprawiane rzadko. Promieniście rozchodzące się od studni kanaliki doprowadzają
strużki wody indywidualnie do każdej palmy i większej rośliny.
Oazy stanowią rzadko rozrzucone wyspy bujnej zieleni na szarych
przestworach suchego oceanu pustyni. Oprócz oaz istniejących w miejscach
uprzywilejowanych w sposób naturalny istnieją takie, do których wodę doprowadza
się w sposób sztuczny często z oddalonych okolic. Taki charakter mają oazy, które
ciągną się pasem u podnóży gór Atlas. System doprowadzania do nich wody,
nazywany foggara, został tu wprowadzony jeszcze w średniowieczu. Wcześniej
znany był w krajach Bliskiego Wschodu, głównie w Persji.
Do wydobywania wody ze studni służą różnorodne urządzenia. Jednym z
nich jest sakiyeh. Składa się ono z poziomo ustawionego koła zębatego poruszanego
przez krążącego po specjalnym torowisku osła lub muła. Aby zapobiec zawrotom
głowy, zwierzęta mają zasłonięte oczy. Koło poziome porusza drugie, ustawione
pionowo, do którego przyczepione są czerpaki. Zanurzają się one w wodzie, a po
podniesieniu wylewają wodę do specjalnej rynny lub kanału prowadzącego na pole.

173

W krajach Bliskiego Wschodu i południowej Azji do podnoszenia wody
wykorzystuje się prąd rzek i koła wodne, do których przymocowane są czerpaki
wylewające wodę, do wyżej położonych kanałów, a w Syrii do akweduktów
wybudowanych jeszcze w czasach rzymskich. Równie dawnym urządzeniem do
podnoszenia wody jest wiatrak, spotykany głównie na wyspach Grecji.
Woda spływająca z gór w kierunku pustyni szybko paruje i wsiąka w
podłoże, by w końcu zniknąć w piaskach. Taki jest los wszystkich potoków
spływających na południową stronę gór Atlas. Woda jest jednak na obszarach
zwrotnikowych tak cenna, że nie wszystkim potokom pozwala się w ten sposób ją
tracić. Foggara polega na wykonaniu ujęcia wody wysoko w górach, w miejscu,
gdzie warstwa wodonośna występuje na powierzchni, i doprowadzeniu wody za
pomocą podziemnego korytarza do wybranego na oazę, płaskiego miejsca u
podnóża gór. Korytarz ma kilkustopniowe nachylenie i długość nawet do
kilkudziesięciu kilometrów. Wykonanie takiej podziemnej galerii wymaga
uprzedniego wykopania kilkuset studni, którymi urobek wydobywa się na
powierzchnię. Studnie rozmieszczone są co 5-15 metrów, a rozsypane wokół nich
stosy kamieni i ziemi robią wrażenie "kretowisk" dla tych, którzy oglądają foggarę z
góry. Korytarz biegnie na głębokości kilku lub kilkunastu metrów. Tam, gdzie się
kończy, na powierzchnię wypływa szeroki strumień chłodnej wody. Do korzystania
z niej mają prawo udziałowcy przedsięwzięcia i uczestnicy budowy.
Nawadnianie jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji rolnictwa,
obok zmianowania i nawożenia. Dzięki nawadnianiu możliwa jest uprawa ziemi w
regionach suchych, a także znaczne zwiększanie plonów. W południowej Azji
powszechnie stosuje się tzw. nawadnianie przelewowe. Woda spływająca z góry
nawadnia coraz niżej położone terasy. Regulacja dopływu wody polega na
otwieraniu i zamykaniu przepustów. Taki sposób doskonale odpowiada uprawom
ryżu, który przez znaczną część okresu wegetacyjnego rośnie na terenie zalanym
wodą. Ważnym elementem krajobrazu monsunowej Azji są płaskie pola ryżowe
zajmujące dna dolin rzecznych, a na obszarach górskich często spotyka się maleńkie
terasy wykute nawet w stromych stokach.
Obszarem, gdzie nawadnianie ma chyba najstarszą tradycję, jest dolina Nilu
w Egipcie. Nil, prowadząc wodę z dalekich wyżyn Etiopii, tworzy w szczerej
pustyni długą i wąską oazę. Jego wody niosły wielką ilość namułów, które przez
tysiące lat osadzały się na dnie doliny. Stan wody w rzece w lipcu był o kilka
metrów wyższy niż w okresie od września do czerwca. W czasie przyboru woda
zalewała całe dno doliny, przy czym w pobliżu koryta osadzane były najcięższe
cząstki, podczas gdy lżejszy i drobniejszy muł rozprowadzany był na obszarze całej
doliny, aż po wysokie krawędzie pustyni. W ten sposób wzdłuż całego biegu rzeka
budowała masywne ławy. Już starożytni Egipcjanie starali się je podwyższać i
budowali groble od koryta rzeki aż po krawędzie pustyni, dzieląc w ten sposób dno
doliny na oddzielne baseny. W groblach kopano kanały doprowadzające wodę do
basenów położonych kilka metrów powyżej koryta Nilu. Dzięki nim Egipcjanie
mogli skutecznie kierować wodami fali powodziowej, wpuszczając odpowiednie
ilości wody do basenów przez zrobione w kanałach przepusty. System ten, zwany
nawadnianiem basenowym, funkcjonował przez 5 tysięcy lat do momentu, kiedy w
początkach lat 60-tych ubiegłego wieku Nil został przegrodzony wielką zaporą w
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Asuanie (Aswan) w Górnym Egipcie. Utworzony zbiornik jest w stanie pomieścić
wody fali powodziowej, ale stan wody rzece poniżej zapory nie zmienia się
rytmicznie, jak miało to miejsce dotychczas. Wokół powstałego jeziora
nawodnionych zostało wiele nowych obszarów, zaś spiętrzenie wody wykorzystuje
się do produkcji energii elektrycznej. Jednak woda poniżej zapory nie zawiera już
życiodajnego mułu etiopskiego, który przez tysiące lat użyźniał dolinę. Teraz muł
ten gromadzi się w sztucznym jeziorze powyżej zapory, stając się wielkim
utrapieniem dla Egipcjan zmuszonych do ciągłego czyszczenia dna zbiornika. Bez
krążących po nim pogłębiarek szybko zostałby całkowicie zapełniony osadami.
Obecnie bez sztucznego nawożenia uprawa pól w dolinie Nilu nie jest już możliwa.

44. Rolnictwo i ekonomia
Przedmiotem dotychczasowych analiz były egzotyczne społeczności, żyjące
w dużym stopniu w tradycyjny sposób, niewiele korzystające z osiągnięć
nowoczesnej techniki. Ich główną troską jest uzyskanie żywności niezbędnej do
przetrwania a sposoby jej produkcji nierzadko zaprzeczają zasadom racjonalności,
do jakich przywykliśmy w naszym codziennym życiu. Jakże paradoksalne wydają
się dla wielu z nas zwyczaje i zakazy (zwane tabu) istniejące w tradycji wielu
ludów, cierpiących z powodu okresowych deficytów żywności. Najbardziej
jaskrawym tego przykładem jest daleki od racjonalności stosunek hinduistów do
bydła, które nie może być wykorzystane dla poprawy standardu życia ludności.
Ale nie wszystkie tereny rolne w krajach tropikalnych służą wyłącznie
zaspokajaniu potrzeb własnych miejscowej ludności. Uprawia się tam m.in. owoce i
używki przeznaczone na eksport do krajów położonych w innych strefach
klimatycznych. Ich produkcja, w odróżnieniu od upraw żywieniowych
(przeznaczonych na spożycie własne), jest w większości zorganizowana na sposób
europejski, tzn. przy zastosowaniu maszyn i nowoczesnych metod agrotechnicznych
z zastosowaniem nawozów oraz środków ochrony roślin. W rolnictwie krajów strefy
międzyzwrotnikowej wyróżniają się więc dwa całkowicie odmienne sektory:
żywieniowy i towarowy. Sektor żywieniowy obejmuje głównie małe gospodarstwa
prowadzone przez miejscową ludność, produkujące różnorodne rośliny
przeznaczone na wyżywienie rolniczych rodzin. Sektor towarowy składa się
natomiast z wielkich i nowoczesnych, monokulturowych plantacji produkujących
na eksport. Plantacje te są w większości pozostałościami po okresie kolonialnym.
Aby hodować rośliny, które z powodów klimatycznych nie mogą rosnąć w
Europie (np. bawełna i trzcina cukrowa), Europejczycy zaczęli zakładać plantacje w
swoich zamorskich koloniach w Azji, Ameryce i Afryce. Plantacje były zazwyczaj
wielkimi posiadłościami ziemskimi przynoszącymi ogromne dochody, m.in. dzięki
wykorzystywaniu pracy niewolników. Z terenów przeznaczonych na plantacje
wypędzano zamieszkującą tam ludność, bądź zamieniano ją na niewolników. Nie
wszystkie ludy tubylcze były jednakowo przydatne do wydajnej, systematycznej
pracy. Nie sprawdziły się w tej roli plemiona indiańskie Ameryki. Okazało się, że
Indianie pozbawieni wolności szybko umierają, dlatego zastąpiono ich bardziej
odpornymi niewolnikami afrykańskimi. Obecnie już tylko w niewielu krajach
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znajdują się wielkie posiadłości ziemskie, nastawione na produkcję roślin
eksportowych. Dawno zapomniano o niewolnictwie a w licznych państwach
powstałych z dawnych kolonii przeprowadzono reformę rolną polegającą na
rozparcelowaniu majątków i przydzieleniu ziemi drobnym posiadaczom. Tam
natomiast, gdzie stare latyfundia przetrwały (np. fazendy w Brazylii) mają one
bardziej znaczenie prestiżowe niż produkcyjne.
Rozwój plantacji tropikalnych był spowodowany szybko rosnącym w XIXwiecznej Europie i Ameryce Pn. zapotrzebowaniem na tzw. towary kolonialne.
Oprócz cukru i bawełny przemysł potrzebował wielkich ilości kauczuku
naturalnego, włókien technicznych, oleju palmowego. Bogacące się społeczeństwa
zachodnie konsumowały coraz więcej herbaty, kawy, kakao oraz różnorodnych
owoców i przypraw. Jednocześnie usprawniony został transport (żegluga parowa)
oraz technika chłodnicza, a w koloniach zbudowano linie kolejowe, które
rozszerzyły możliwości rozwoju plantacji na nowe tereny. Ponadto, do produkcji
artykułów eksportowych zachęcano ludność miejscową, co wielu krajach przyniosło
bardzo dobre rezultaty (np. upowszechnienie uprawy kakao wśród ludności Ghany,
oleju palmowego w Nigerii, zbieractwa kauczuku w lasach Amazonii, itd.). W wielu
krajach do rozwoju produkcji proeksportowej zachęcały rządy, zainteresowane
zwiększaniem dochodów. Mimo, że sprzedaż bananów, kawy, herbaty, cukru,
bawełny i tytoniu przez państwa strefy międzyzwrotnikowej wzrosła w ciągu
ostatnich trzydziestu lat ponad 3 krotnie, zyski z tego tytułu pozostają na prawie
niezmienionym poziomie, co wynika ze spadku cen. W dążeniu do zwiększania
efektywności produkcji w wielu krajach zaangażowane zostały wielonarodowe
konsorcja, dysponujące znacznymi kapitałami, które zdolne były do wprowadzenia
najnowocześniejszych rozwiązań agrotechnicznych. Konsorcja te, chociaż często
rolnictwo stanowi dla nich tylko jedną z dziedzin działalności określa się mianem
agrobiznesu (od ang. agribusiness). Rzadko są one właścicielami wielkich
plantacji. Coraz częściej bazują one na umowach kontraktacyjnych zawieranych z
drobnymi producentami, którym dostarczają niezbędne materiały, narzędzia i
wiedzę a także, w razie potrzeby – udzielają kredytów. Organizują one skup
produktów, ich przetwarzanie, transport i dystrybucję w państwach wysoko
rozwiniętych.
Do największych korporacji zaangażowanych w agrobiznes na obszarze
Afryki jest London and Rhodesian Mining & Land, Co. (Lonrho). Działa ona w
ponad 60 krajach świata w wielu dziedzinach, głównie w górnictwie, przemyśle,
turystyce i rolnictwie. Jest największym producentem żywności w Afryce, gdzie
posiada plantacje trzciny cukrowej, bawełny, kukurydzy, soi i herbaty o powierzchni
500 tys. ha (m.in. w Zimbabwe, Zambii, Tanzanii, Kenii, Malawi, RPA i Nigerii).
Przedsiębiorstwo funkcjonuje w sposób płynny dzięki znacznemu rozproszeniu
terytorialnemu produkcji. Kiedy w 1992 roku spadek cen bawełny i herbaty oraz
susza zmniejszyła zyski z plantacji w Zambii, Zimbabwe i Mozambiku, rekordowe
wyniki ekonomiczne zanotowano w cukrowniach Kenii, RPA i Suazi oraz
plantacjach Kenii. Ważne jest ponadto zróżnicowanie branżowe. Kiedy zawiedzie
generalnie całe rolnictwo, finanse Lonrho mogą uratować kopalnie platyny w RPA
lub dochody z turystyki w Europie.
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Jednym z największych dostawców bananów na rynek światowy jest
amerykańska firma United Brands, organizująca skup i transport tych owoców do
USA i Europy z kilku państw Ameryki Łacińskiej. Ponieważ banany są bardzo
ważnym źródłem dochodów niektórych małych państw (tzw. republiki bananowe:
Honduras, Kostaryka, Panama, Ekwador), są one w dużym stopniu uzależnione od
sprawności funkcjonowania i decyzji podejmowanych przez amerykańską
korporację.
Plantacje stanowią wyspy nowoczesnej agrotechniki wśród obszarów
zagospodarowanych przy zastosowaniu bardziej prymitywnych środków. Nie
przyczyniają się one bezpośrednio do poprawy wyżywienia miejscowej ludności, są
jednak ważnym źródłem dewiz i pozwalają – przynajmniej sezonowo – zmniejszyć
bezrobocie.
Główne obszary plantacji tropikalnych
Uprawa
Palma
olejowa
Kakaowiec

Obszary plantacji
Górna Gwinea i Azja pd.-wsch.

Produkty
olej

Górna Gwinea

ziarno

Kauczukowi Azja pd.-wsch.
ec
Kawa
Ameryka śr., pn. Andy, wyżyny
Brazylii, Afryki, Indii, Sumatry

lateks

Eksporterzy
Malezja, Indonezja, Nigeria
Wybrzeże
Kości
Słoniowej,
Brazylia, Ghana
Tajlandia, Indonezja, Malezja

ziarno

Brazylia, Kolumbia, Indonezja,
Wybrzeże Kości Słoniowej

Cukier,
rum
olej

Brazylia,
Kuba,
Australia,
Tajlandia
Nigeria, Senegal, USA, Brazylia

Trzcina
cukr.
Orzeszki
ziemne

Antyle, Indie, Azja wsch., Australia

Herbata

Azja pd. i wsch., Afryka wsch.

Bawełna
Juta

Azja pd. i śr., USA, Afryka
Indie

włókno
włókno

USA, Pakistan, Turcja
Bangladesz

Banany

Ameryka Śr. i Azja pd.

owoce

Ekwador,
Honduras

Region Sudanu, Dekan, Brazylia,
Nizina Zatokowa

liście

India, Sri Lanka, Indonezja

Kostaryka,

Filipiny,

45. Spichlerze świata
Kraje o ciepłym i wilgotnym klimacie, gdzie sezon wegetacyjny trwa przez
cały rok, wydają się najbardziej dogodne dla rozwoju produkcji rolnej. Dlatego
może wydawać się paradoksem, że o żywność jest dzisiaj o wiele trudniej w strefie
międzyzwrotnikowej, gdzie zbiory odbywają się dwa a nawet trzy razy w roku, niż
w strefie umiarkowanej, gdzie pora zimowa skraca sezon wegetacyjny do ok. 200
dni. Okazuje się, że w Europie łatwiej w ciągu 8 miesięcy wyprodukować żywność
na cały rok, niż w wielu miejscach, gdzie wegetacja trwa bez przerwy. Czym można
to wytłumaczyć? Silnym argumentem uzasadniającym przewagę strefy
umiarkowanej jest o wiele wyższa jakość tutejszych gleb - mierzona zawartością
próchnicy i soli mineralnych. Znacznie rzadziej zdarzają się tu klęski żywiołowe
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powodujące załamanie się produkcji żywności. Ponadto w porze letniej w strefach
umiarkowanych dni są znacznie dłuższe niż w strefie międzyzwrotnikowej.
Ale same tylko argumenty natury przyrodniczej nie wystarczają, by
wytłumaczyć nierównomierne rozmieszczenie produkcji żywności. Zależy ona też
od całego zespołu czynników, które razem określa się mianem kultury rolnej. O
poziomie kultury rolnej decydują dostępne środki techniczne, struktura własności
ziemi, poziom wykształcenia rolników, ale także ukształtowane przez wieki
obyczaje i mentalność, warunkujące staranność gospodarowania oraz dbałość o jak
najlepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w ziemi.
Największymi producentami żywności w skali światowej są: Ameryka
Północna, Australia i Nowa Zelandia, Europa Zachodnia oraz Argentyna. Wszystkie
wymienione obszary są zamieszkane i zagospodarowane w ogromnej większości
przez ludność pochodzenia europejskiego. To właśnie Europejczycy, w
przeciwieństwie do mieszkańców innych części świata, w ciągu ostatnich kilku
wieków stworzyli formy organizacyjne i narzędzia techniczne, które pozwoliły na
stałe zwiększanie produkcji żywności. Umiejętności te przenieśli następnie na inne
kontynenty.
Jeszcze w początkach średniowiecza, na rzadko zaludnionych obszarach
ówczesnej Europy powszechne były metody uprawy na wypalanych karczowiskach
znane dzisiaj ze strefy lasów równikowych. W oddalonych zakątkach Półwyspu
Iberyjskiego przetrwały nawet do XIX wieku. Zwiększające się zaludnienie
wymuszało wprowadzanie innowacji umożliwiających zapewnienie wyżywienia.
System dwupolowy, w którym tylko połowa użytkowanych gruntów znajdowała się
pod uprawą zastąpiono w XII-XIV wieku trójpolówką. Na jednej części
użytkowanego pola zasiewano zboża ozime, na drugiej - jare, podczas gdy trzecia
działka „odpoczywała” jako ugór. Żyzność gleby utrzymywano dzięki wypasowi
zwierząt na ugorach i ścierniskach. W okresie rewolucji przemysłowej trójpolówkę
zastąpiły systemy bezugorowe. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych było tzw.
czteroletnie zmianowanie norfolckie (od hrabstwa Norfolk w Anglii). Oprócz zbóż
ozimych, jarych i roślin okopowych uprawiano w tym systemie rośliny motylkowe
(koniczyna), wzbogacające glebę w azot, co pozwalało na zaniechanie ugorowania.
Intensyfikacji wykorzystania ziemi towarzyszył postęp w technice uprawy. Już w
XIX wieku powszechnie stosowanym narzędziem stał się stalowy pług, a także
brony, siewniki, kosiarki, młocarnie. W wieku XX siłę pociągową zwierząt
zastąpiono ciągnikami. Doskonalenie odmian hodowanych roślin i zwierząt,
wprowadzenie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin pozwoliło na
wielokrotny wzrost efektywności produkcji rolnej mierzonej m.in. wielkością
plonów z 1 ha.
Istotą dokonywanych w Europie ulepszeń w gospodarce rolnej jest ciągła jej
intensyfikacja będąca następstwem ograniczoności możliwych do wykorzystania
nowych terenów. Europejczycy nie mogli sobie pozwolić na przenoszenie się w inne
miejsca po wyjałowieniu gleb w okolicach wcześniej zagospodarowanych. Wieś
europejska była tradycyjnie przeludniona, więc ziemia musiała rodzić w sposób
coraz bardziej intensywny, tzn. taki, który pozwoli z każdego jej skrawka uzyskać
jak największą produkcję, bez względu na poniesione koszty i wkład pracy.
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Niziny Wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych są obecnie największym i
najważniejszym obszarem intensywnego rolnictwa. Na terytorium ponad dwukrotnie
większym od Polski dwa miliony farmerów produkuje żywność zaspokajającą
potrzeby stukrotnie od siebie większej populacji. Żyzne gleby brunatne wytworzone
na polodowcowych glinach i na lessach, obfite deszcze, których większość spada w
sezonie wegetacyjnym, bliskość wielkich skupisk ludności stanowiących rynek
zbytu dla produktów rolniczych, wreszcie ekonomiczne warunki wymuszające stałe
zwiększanie efektywności gospodarowania - wszystko to pozwala zrozumieć
fenomen, jakim jest Pas Kukurydziany (Corn Belt) zajmujący większość Nizin
Wewnętrznych, największy zwarty obszar intensywnego rolnictwa na świecie.
Odzwierciedleniem doskonale funkcjonującej gospodarki rolnej jest
krajobraz terenów położonych pomiędzy Ohio i Nebraską. Każda farma dzieli się na
kilka części, co w efekcie daje szachownicę, w której poszczególne pola różnią się
od siebie odcieniami zieleni i fakturą. Zmianowanie w cyklu 4 lub 5 letnim oraz
obfite nawożenie organiczne i mineralne zapobiegają zubożeniu gleb i podnoszą
plony. Największe pola (około połowy areału) zajmuje kukurydza, a na pozostałych
uprawia się jęczmień, owies, buraki cukrowe oraz soję, która dostarcza oleju i
wartościowej paszy dla świń i bydła.
Różnorodność upraw sprawia, że farmerzy z Pasa Kukurydzianego nie są
narażeni na straty spowodowane nieurodzajem jednej z upraw lub wahaniami cen.
Średnia wielkość farm (80-200 akrów) rośnie w kierunku zachodnim wraz ze
spadkiem ilości opadów (od ok. 1000 mm rocznie w Ohio do 600 mm w Iowa).
Farmy są rodzinnymi przedsiębiorstwami komercyjnymi a ich powodzenie
odzwierciedla wygląd zabudowań. Są to zazwyczaj białe, duże i funkcjonalne domy,
zaprojektowane w stylu tzw. amerykańskiego gotyku, otoczone obszernymi
trawnikami i zagajnikami stanowiącymi kompozycje krzewów, drzew owocowych,
starych dębów, klonów, hikor i drzew iglastych. W pewnym oddaleniu, za zasłoną
drzew, znajdują się wielkie chlewnie i stajnie, silosy, garaże dla maszyn oraz
olbrzymie stodoły do gromadzenia zapasów na zimę. Największe dochody farmerzy
osiągają ze sprzedaży świń tuczonych na kukurydzy i soi. W granicach Pasa
Kukurydzianego hoduje się 30 mln świń (3/5 pogłowia Stanów Zjednoczonych), a
także kilkanaście milionów sztuk bydła opasowego własnego chowu lub
kupowanego od ranczerów z Zachodu dla dotuczenia przed ubojem.
Północna część Nizin Wewnętrznych, która znajdowała się w zasięgu
ostatniego zlodowacenia, nie ma już tak żyznych gleb, a uprawa ziemi jest
utrudniona z powodu znacznych różnic wysokości względnych. Tam, nad Wielkimi
Jeziorami, w krajobrazie dominują łąki. Jest to jeden z największych na świecie
obszarów intensywnej hodowli bydła mlecznego. Podobny profil produkcji
przeważa w północnej części Appalachów. Wiele niegdyś istniejących tam farm
zostało jednak opuszczonych, gdyż nie wytrzymały konkurencji farmerów z
obszarów równinnych, gdzie produkcja jest łatwiejsza, tańsza i przez to bardziej
efektywna ekonomicznie. Budynki dawnych górskich farm w większości
zamieniono na domy wypoczynkowe, w których mieszkańcy wielkich miast
spędzają weekendy i święta.
Nie wszędzie, gdzie pojawili się Europejczycy, wprowadzone zostały
intensywne metody gospodarowania. Znaczne obszary Ameryki Północnej,
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Południowej i Australii, objęte w posiadanie i zagospodarowane w ciągu ostatnich
dwóch stuleci przez przybyszów z Europy, nadal pozostają rzadko zaludnione, a
intensyfikacja rolnictwa nie jest tam ani opłacalna, ani możliwa.
Pociąg kolei transkontynentalnej łączącej atlantyckie i pacyficzne wybrzeże
Stanów Zjednoczonych, po przekroczeniu bariery Appalachów, wjeżdża na rozległą
równinę urywającą się gwałtownie dopiero w głębi kontynentu, na progu Gór
Skalistych. Kraina ta, ograniczona od wschodu i zachodu górami, otwarta jest na
południe ku wybrzeżom Zatoki Meksykańskiej i na północ w kierunku Morza
Arktycznego. Stanowi ona szeroki korytarz, przez który fale gorąca z południa mogą
bez trudu docierać do Kanady, a arktyczne masy powietrza z północy mogą
nawiedzać Teksas. Środkową część tego "korytarza", na południe od Wielkich
Jezior, zajmują Niziny Wewnętrzne. Natomiast jego zachodni, bardziej suchy
fragment to stopniowo wznoszące się ku Górom Skalistym Wielkie Równiny, zajęte
przez stepy zwane preriami.
Jeszcze półtora wieku temu prerie stanowiły zdumiewające swoim
bezkresem morze traw przemierzane każdego roku przez niezliczone stada bizonów,
za którymi ciągnęły koczownicze, wojownicze plemiona Sioux, Cheyenne, Crow i
Arapaho. Dzisiaj nie ma już indiańskich wigwamów na preriach, a resztki bizonów
zachowały się jedynie w rezerwatach, utworzonych w celu uratowania tego gatunku
przed całkowitą zagładą. Z Wielkich Równin zniknęły także porastające je trawy.
Ich miejsce zajął inny, bardziej szlachetny gatunek traw – pszenica. Latem, kiedy
przybiera ona złoty kolor, z okien transkontynentalnego pociągu widać bezkresny,
żółty ocean z rzadko rozrzuconymi, zielonymi wyspami pojedynczych farm. Obok
drewnianych budynków mieszkalnych znajdują się wielkie wiaty, w których
przechowuje się maszyny służące do siewu i zbiorów. Rzadkością są ogrody
dostarczające warzyw i owoców. Dla ochrony przed preriowym wiatrem i
słonecznym żarem wokół zabudowań posadzono grupy drzew.
Cały wysiłek dzisiejszych mieszkańców Równin skierowany jest na
produkcję pszenicy. Maleńkim stacyjkom kolejowym towarzyszą rzędy wielkich
elewatorów, w których gromadzi się ziarno dostarczane przez okolicznych
farmerów. Im dalej na zachód, tym stacje są coraz rzadsze, coraz większe odległości
dzielą też wyspy farm. Wielkość farm rośnie bowiem ze wschodu na zachód. W
bardziej wilgotnej wschodniej części, gdzie uzyskuje się nieco wyższe plony,
średnia wielkość farmy wynosi ok. 250 akrów ( 1 akr = 0,4 ha). Natomiast na
zachodnich krańcach Równin istnieją farmy liczące nawet kilka tysięcy akrów. Na
tych ogromnych, rzadko zaludnionych obszarach, pracę rąk ludzkich całkowicie
zastąpiono siłą koni mechanicznych. Wszystkie prace polowe są zmechanizowane, a
krótkie sezony ciężkiej pracy rozdzielają długie okresy wypoczynku. Ponieważ w
zimie na farmie praktycznie nie ma pracy, farmerzy spędzają te martwe sezony w
ciepłej Kalifornii lub na Florydzie. Dobre zbiory i wysokie ceny pozwalają na
osiągnięcie dobrobytu nawet przy stosunkowo małym wysiłku. Ale ziemia Wielkich
Równin nie zawsze bywa jednakowo łaskawa. Fale mrozu, idące z północy przez
równinny „korytarz", nieraz niszczyły zasiewy, a powtarzające się susze
powodowały obniżenie plonów o ponad połowę. Wówczas czeka się na lepsze czasy
lub znajduje inne źródło utrzymania.
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Suche lata ostatniej dekady XIX wieku całkowicie zatrzymały proces
zagospodarowywania Wielkich Równin. W zachodnim Kansas wyludniły się całe
miasta, a niektóre hrabstwa utraciły 2/3 zaludnienia. Zaczęto wówczas stosować
tzw. suchą uprawę (dry farming). Polega ona na ugorowaniu ziemi co drugi rok i
podejmowaniu zabiegów przyczyniających się do zgromadzenia w tym czasie jak
największej ilości wilgoci w glebie. Aby zredukować odpływ i parowanie wody, na
ugorowanych polach wykonuje się częste orki, najlepiej po każdym deszczu. Jednak
negatywnym skutkiem stosowania tej techniki jest stałe narażanie gleby
pozbawionej roślinności na erozję eoliczną. Podczas katastrofalnej suszy w latach
30-tych ubiegłego wieku ogromne połacie zaoranej prerii zostały pozbawione
powierzchniowej warstwy humusu, który po wyschnięciu został uniesiony przez
wiatr. Burze pyłowe (dust bowl) całkowicie zniszczyły kilka milionów akrów ziemi
uprawnej w zachodnim pasie Równin. Pozbawiona roślinności ziemia padła
następnie ofiarą wód płynących, które wyorały w niej głębokie rozpadliny i
wąwozy. Dzisiaj tereny te nazywa się „złymi ziemiami” (Bad Lands).
Wielkie Równiny są jednocześnie krajem obfitości i niedostatku. Farmer z
prerii musi być zawsze przygotowany na ewentualność suszy, musi też liczyć się z
wahaniami cen pszenicy, która jest jedynym towarem, jakim dysponuje. Jednym ze
sposobów uniknięcia bankructwa jest tzw. rolnictwo walizkowe (suitcase farming).
Aby być farmerem, nie trzeba koniecznie posiadać farmy. Można mieszkać w
Kansas City lub Omaha, dzierżawiąc ziemię jednocześnie w kilku stanach
preriowych, gdzie pory siewów i zbiorów przypadają w innych miesiącach (w
Kansas żniwa odbywają się w końcu czerwca, podczas gdy w Montanie dopiero w
sierpniu). Nawet jeżeli susza zniszczy zasiewy pszenicy jarej w Montanie, można
liczyć na zysk ze sprzedaży ziarna zebranego w Kansas.
Kiedy transkontynentalny pociąg zbliża się do Gór Skalistych, pola
pszenicy powoli ustępują miejsca suchej, ubogiej prerii. Pasma zieleni ograniczają
się do dolin rzecznych, gdzie najczęściej zlokalizowane są rancza hodowlane.
Zamiast wiat na maszyny rolnicze wokół budynków mieszkalnych znajdują się
zbudowane z drewnianych żerdzi zadaszenia chroniące zwierzęta przed słonecznym
żarem oraz zagrody (corrals) do znakowania bydła i ujeżdżania koni. Mimo
rozpowszechnienia się różnego rodzaju jeepów i landroverów, ranczerzy nie
rezygnują z koni, które tak jak w czasach "westernów" służą pastuchom (cowboys)
pilnującym stad. Nie prowadzi się już jednak przepędów bydła do odległych rynków
w Kansas City i St. Louis. Bydło przeznaczone na sprzedaż ładowane jest na
ciężarówki, które przewożą je do stacji kolejowej, a następnie pociągami dowożone
jest do miejsca przeznaczenia. Bardzo często bydło jest sprzedawane farmerom,
mającym swe gospodarstwa w okolicach wielkich miast Środkowego Zachodu
(Midwest). Tutaj zwierzęta są przed ubojem dotuczane miejscową kukurydzą i soją.
46. Światowe centrum rozwoju rolnictwa
Ekstensywna hodowla bydła mięsnego i owiec jest główną dziedziną
gospodarki Wielkich Równin, a także Wyżyny Kolorado, Wielkiej Kotliny i
Wyżyny Kolumbii. Na tych olbrzymich suchych obszarach znajdują się jednak
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liczne, rozległe wyspy rolnictwa intensywnego, stworzone dzięki sztucznemu
nawadnianiu. Wody górskich strumieni spływających z gór Wasatch ożywiły oazę
Utah założoną przed ponad stu laty przez sektę Mormonów, którzy osiedlili się tam,
by bez przeszkód oddawać się swym praktykom religijnym. Spiętrzenie wód
niewielkiej rzeki Salt pozwoliło na utworzenie oazy Phoenix na pustynnych
obszarach Arizony. W górnym biegu rzeki Snake (Wężowa) powstała wyspa
intensywnego rolnictwa w Idaho. Wielkie Równiny na obszarze stanu Nebraska
przecina sztucznie nawadniany pas ciągnący się wzdłuż rzeki Platte. Cała Dolina
Kalifornijska, która w naturalnych warunkach była półpustynią, dzisiaj jest jednym
wielkim ogrodem zaopatrującym w warzywa i owoce nie tylko Stany Zjednoczone.
Wyżyna Kolumbii, wciśnięta między urzekające swoimi dzikimi
krajobrazami Góry Skaliste i Kaskadowe, nie jest krainą zbyt atrakcyjną i przyjazną.
Na obszarach pozbawionych wody rosną tylko nędzne krzewy (sagebrush), bliskie
naszym bylicom i piołunom, a wśród nich buszują jedynie kojoty, zwinne
jaszczurki, grasują jadowite grzechotniki i pająki black widow. Wiatr szeleści w
suchych badylach... Kraj przecinają rzeki Kolumbia i Snake, niosące wody z
zaśnieżonych szczytów Gór Skalistych. Płyną one jednak ukryte w głębokich
kanionach, i z powierzchni Wyżyny są niewidoczne. Autobus firmy Greyhound,
obsługującej komunikację między wschodem a zachodem Stanów Zjednoczonych,
pokonuje kolejne wzniesienia pokryte zeschłym zielskiem. Nagle monotonia i
szarość się kończą. Oczom pasażerów ukazuje się bujna, soczysta zieleń pól lucerny,
pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, fasoli i innych roślin
trudnych z daleka do zidentyfikowania. Ta wielka oaza zajmująca centralną, niższą
część Wyżyny Kolumbii także powstała dzięki sztucznemu nawodnieniu.
W dolinie rzeki Kolumbia głęboko rozcinającej bazaltowe podłoże Wyżyny
jest wiele zwężeń, które stwarzają idealne warunki dla budowy zapór i tworzenia
sztucznych zbiorników. Obecnie wody Kolumbii spiętrzone są kilkoma
gigantycznymi tamami. Nad Jeziorem Roosevelta powstałym powyżej wielkiej
zapory Grand Coulee, zainstalowano stacje pomp, które dzień i noc podnoszą wodę
do zbiornika utworzonego 100 metrów wyżej, już na powierzchni Wyżyny. Stąd
rury rozprowadzają wodę na pola oddalone nawet o kilkadziesiąt kilometrów.
Obszary objęte uprawą są uzbrojone niemal tak jak duże miasta. Wzdłuż granic
poszczególnych pól leżą przenośne rury z lekkiego, ale mocnego tworzywa,
prowadzące wodę pod ciśnieniem. Tworzą one rozgałęziony system obejmujący też
deszczownie, wyrzucające na wysokość kilkunastu metrów fontanny rozpylonej
wody. Inne pola są rozdzielone przez wały ziemne, na których znajdują się kanały
położone nieco wyżej niż pola uprawne. W celu nawodnienia wystarczy przez
podwyższony brzeg kanału przerzucić sączki. Pozwala to na precyzyjne regulowanie
dopływu wody. Na nawadnianych ziemiach człowiek sprawuje całkowitą kontrolę
nad wilgotnością gleby.
Podobnie jak na Wielkich Równinach, tak i tu farmerzy mieszkają w
odosobnionych farmach, albo też w Moses Lake - głównym mieście tej sztucznie
ożywionej krainy. Zazwyczaj nie są oni właścicielami uprawianej przez siebie
ziemi, lecz dzierżawią ją od firm mających siedziby w Seattle i Portland. Doskonale
zorganizowany system irygacyjny, bujne niwy pszeniczne, ciężkie bele sprasowanej
suchej lucerny przeznaczonej na paszę - wszystko to świadczyć może o zamożności
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mieszkańców Wyżyny Kolumbii. Nie wszyscy pasażerowie wielkiego Greyhounda
przyglądający się tej scenerii zdają sobie sprawę, jak wielką cenę płacą tutejsi
farmerzy za swój dobrobyt.
Posiadacz trzystu krów na samą obsługę dojarek musi poświęcić osiem
godzin dziennie. Zadawanie bydłu paszy, jej transport z pól okolicznych farmerów,
przepędzanie krów z okólnika do hali udojowej – to jest zadanie dla członków
rodziny „milkmana”. Wszyscy muszą pracować bardzo ciężko. Przy tak ogromnym
tempie pracy trzeba jeszcze pamiętać o dostawach pasz treściwych i soli
mineralnych, kontrolować sprawność poideł, śledzić wydajność poszczególnych
krów. Nie ma tam krasul ani łaciatych, nie ma miejsca ani czasu na sentymenty.
Każda krowa ma numer i jeżeli tylko jej wydajność spada, natychmiast jest
przeznaczana na ubój. Tego szalonego tempa nie sposób jednak zwolnić. Nie można
bowiem zmniejszyć wielkości stada. Utrzymanie jednej krowy przez rok kosztuje
tylko o 500 dolarów mniej niż wartość mleka, które może ona wyprodukować. Aby
więc utrzymać opłacalność produkcji, stado musi być duże (roczny koszt utrzymania
wynosi w Stanach Zjednoczonych około 25 000 dolarów na osobę). To z kolei
wymusza konieczność ścisłej specjalizacji. „Milkman” nie może zajmować się
hodowlą, i jednocześnie uprawą lucerny czy produkcją pasz.
Konieczność poszerzania wąskiej szczeliny między kosztami produkcji a
przychodami ze sprzedaży wymaga od farmera stałego kalkulowania, szukania
tańszych dostawców, doskonalenia organizacji, podnoszenia i tak fantastycznie
wysokiej wydajności pracy. Zanim farmer przyjmie pewien profil produkcji, zanim
zdecyduje, pod co przeznaczyć w przyszłym roku pole - przeprowadza szczegółową
kalkulację kosztów. Czasami niewielkie różnice w cenie produktów decydują o
zaniechaniu jednej uprawy na korzyść innej. Dzięki temu rolnictwo reaguje na
wszelkie zmiany zapotrzebowania. Cena produktu, na który zapotrzebowanie
zmniejsza się, wykazuje tendencję spadkową, co natychmiast powoduje zmianę
profilu produkcji na farmach. Z drugiej strony farmerzy wiedzą, że poszczególne
rośliny mają różne wymagania glebowe. Nikt nie zdecyduje się na uprawę pszenicy
na glebach lekkich, wiedząc, że niskie plony spowodują spadek dochodu ze
sprzedaży ziarna. Z kolei ten, kto dysponuje polem o żyznych, dobrze
nawilgoconych glebach, nie przeznaczy go na uprawę roślin mało wymagających.
Łatwo bowiem policzyć, ile by stracił rezygnując z uprawy bardziej wydajnych
roślin. W ten sposób rynek wymusza racjonalizację rozmieszczenia poszczególnych
upraw.
W Stanach Zjednoczonych działanie mechanizmów rynkowych
doprowadziło do powstania regionów wyspecjalizowanych w poszczególnych
rodzajach produkcji rolnej. W każdym regionie uprawia się tylko to, co jest
najbardziej opłacalne, to, czego koszty produkcji są mniejsze niż gdzie indziej.
Farmer, który wśród polodowcowych wzgórz chciał hodować świnie, szybko z tego
zrezygnował, widząc, że rezultaty finansowe sąsiada produkującego mleko są
lepsze. Z kolei na żyznych równinach peryglacjalnych i lessowych, gdzie uprawa
ziemi jest mniej uciążliwa, nikt nie zakłada pastwisk dla bydła. Większość ziemi
przeznacza się tam pod uprawę kukurydzy i soi, stanowiących paszę dla świń.
Właściciel farmy położonej daleko od dużych miast nie stara się podnosić
rentowności przez produkcję nietrwałych owoców, gdyż jego zyski byłyby
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pomniejszone przez koszty transportu. Natomiast farmerzy podmiejscy dawno
obliczyli, że o wiele lepiej od zbóż opłaca się im produkcja jaj, warzyw, hodowla
brojlerów, tuczników, a nawet uprawa kwiatów.

47. Koniec romantyzmu wiejskiego zacisza
Większość farmerów amerykańskich mieszka na odosobnionych farmach
rozproszonych wokół miasteczek, w których mieszkańcy farm zaopatrują się w
niezbędne produkty, załatwiają interesy, uczą się, leczą i bawią. Niektórzy mają
swoje domy nawet w dużych miastach, natomiast wsie w tradycyjnym, europejskim
rozumieniu praktycznie nie istnieją.
W Europie sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj rolnictwo jest synonimem wsi.
Wsie są dziedzictwem średniowiecza i panującego wówczas feudalnego porządku,
w którym władca nadawał ziemię swoim poddanym, a ci zakładali wioski
zlokalizowane najczęściej w pobliżu zabudowań dworskich. Od okresu rewolucji
przemysłowej wieś europejska była głównym dostarczycielem siły roboczej dla
fabryk powstających wokół miast. Ze wsi wywodzi się też ogromna większość
emigrantów wyjeżdżających „za chlebem” do Ameryki i Australii. W
przeciwieństwie do ruchliwych i hałaśliwych miast przemysłowych, wieś
pozostawała bardzo długo miejscem spokojnego, sielskiego życia, gdzie wszelkie
nowinki cywilizacyjne i echa „wielkiego świata” docierały mocno przytłumione i
często ze znacznym opóźnieniem.
Dzisiaj wioski nadal pozostają elementem europejskiego krajobrazu, nadal
są malownicze, z kolorowymi ogródkami wokół domów, ale tylko nieliczni ich
mieszkańcy są jeszcze rolnikami. W bezpowrotną przeszłość odchodzi dawny,
sielski spokój. Na polach huczą silniki ciągników i kombajnów, a rolnicy chcący
utrzymać rentowność gospodarstw muszą na bieżąco śledzić tendencje zmian cen na
rynku i stosować najnowocześniejsze techniki uprawy.
Gospodarstwa europejskie są znacznie mniejsze (kilka do kilkunastu ha) od
amerykańskich farm, dlatego ich rentowność również jest mniejsza. Prawo
mówiące, że im mniejsza skala produkcji, tym większe jej koszty, obowiązuje
wszędzie. Zagospodarowanie rolnicze równin amerykańskich doprowadziło do
znacznego spadku cen żywności na rynkach światowych i już w XIX wieku tysiące
gospodarstw europejskich bankrutowało. Rozległe puste tereny na północy Wielkiej
Brytanii to dawne tereny rolnicze, z których ludność wyemigrowała, nie mogąc
sprzedać swoich produktów po odpowiednio wysokich cenach na rynku zalanym
tanią żywnością amerykańską. Obecnie państwa zachodnioeuropejskie starają się nie
dopuścić do upadku własnego rolnictwa i w związku z tym stosują ograniczenia
importowe, nakładają cła na sprowadzane produkty rolne i dotują swoje rolnictwo
(wspomagają rolników finansowo).
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w większości krajów
zachodnioeuropejskich rolnictwem zajmuje się tylko kilka procent ludności czynnej
zawodowo. Równie powszechne jest dzierżawienie ziemi oraz produkowanie niemal
wyłącznie na sprzedaż. Nie istnieją natomiast wielkie obszary wyspecjalizowane w
pewnych rodzajach produkcji. Po części wynika to z rozdrobnienia Europy na małe
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państwa, z których każde w swoich granicach starało się do niedawna rozwijać
wszystkie możliwe kierunki produkcji. W granicach poszczególnych państw można
zidentyfikować obszary wyspecjalizowane w pewnych dziedzinach produkcji rolnej,
ale nie są one porównywalne pod względem skali z wielkim amerykańskim Pasem
Kukurydzianym, czy też obszarem hodowlanym nad Wielkimi Jeziorami.
Zróżnicowanie upraw w Europie wynika w głównej mierze z lokalnych
różnic w jakości gleb, a także z dostępności do rynków zbytu. Niziny aluwialne i
obszary o podłożu lessowym są w Europie głównymi obszarami uprawy pszenicy,
buraków cukrowych i kukurydzy. Słabsze gleby piaszczyste wykorzystywane są pod
żyto, owies i ziemniaki. Natomiast tereny niskie i podmokłe stanowią łąki i
pastwiska dla bydła oraz owiec. Użytki zielone przeważają w szczególności w
zachodniej części Wysp Brytyjskich, gdzie bardzo wilgotny klimat oceaniczny nie
sprzyja dojrzewaniu zbóż, a także na obszarach górskich. Na większości terytorium
Europy dominuje rolnictwo wielokierunkowe, przy czym dominantę stanowi
produkcja mleka i mięsa. Europa jest ojczyzną najsłynniejszych gatunków serów i
masła. Znaczne areały zajmują wszędzie rośliny pastewne. Na obszarach najgęściej
zaludnionych miejsce zbóż zajmują sady, ogrody warzywne, a także tuczarnie
drobiu i świń, fermy produkujące jaja itp.
Przemierzając wiejskie obszary Niemiec lub innych krajów Europy
Zachodniej, dostrzegamy nie mniejszą dbałość rolników o stan upraw niż w
amerykańskim Pasie Kukurydzianym. Wszelkie rekordy w tej dziedzinie biją
Holendrzy, dla których ziemia posiada wartość szczególną. Od wieków toczą oni
uporczywą walkę z morzem, wydzierając mu krok po kroku utracone przed wiekami
terytoria. Osuszone fragmenty morskiego dna odgrodzone od wybrzeża morskiego i
rzek groblami to poldery.
Od trzech tysiącleci fale morskie w czasie sztormów wdzierały się na
przybrzeżne obszary Niskiego Kraju (dosłowne tłumaczenie słowa Nederland oficjalnej nazwy państwa). Brzegi cofały się po każdym większym sztormie. Już w
XIII wieku Holendrzy i Fryzowie zdecydowali się na osuszenie pewnej liczby jezior
znajdujących się po lądowej stronie wałów wydmowych odgradzających kraj od
groźnego żywiołu. Na wznoszonych groblach pojawiły się wiatraki pompujące
wodę z jezior i bagien do koryt rzecznych i kanałów. W XIX wieku wiatraki zostały
zastąpione przez maszyny parowe. Oprócz prac w głębi lądu budowano też groble
wychodzące od brzegu w morze, przy których osadzał się piasek nanoszony, przez
przybrzeżne prądy morskie.

Około stu lat temu podjęto decyzję o osuszeniu części tzw. Morza
Południowego (Zuider Zee), czyli wielkiej zatoki, która powstała w średniowieczu
przez wtargnięcie fali powodziowej poza pas wydmowy. Najpierw wybudowano
tamę długości 30 km, która zamieniła Zuider Zee w jezioro Ijsselmeer. Na jego
obszarze zaprojektowano budowę, 5 polderów. Cztery z nich tworzą obecnie
terytorium ustanowionej po zakończeniu inwestycji dwunastej prowincji Królestwa
Holandii, nazwanej Flevoland. Poldery Flevolandu są dzisiaj głównymi obszarami
uprawy pszenicy. Ostatnia wielka inwestycja Holendrów to tzw. Plan Delta, którego
celem było zapobieżenie powodziom, regulacja stosunków wodnych i usprawnienie
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komunikacji na obszarze Zelandii - prowincji obejmującej wspólną deltę Renu,
Skaldy i Mozy.
Kiedy zbliżamy się do Holandii z którejkolwiek strony, odczuwamy
wyraźnie zwiększającą się wilgotność powietrza. Oprócz tego, we mgle zawieszony
jest niekiedy nieprzyjemny zapach gnojowicy używanej do użyźniania gleb. Płaskie
powierzchnie pól i łąk oddzielone są od siebie kanałami pełnymi wody. Wszędzie
widać pasące się stada słynnych holenderskich czarno-białych krów. Chociaż z
autostrady omijającej osiedla nie widać ludzi, wszędzie dostrzega się ślady ich
pracowitości i zapobiegliwości. Oprócz wstrętnego zapachu, do którego z czasem
wszyscy się przyzwyczajają, zwraca uwagę wielka dbałość o stan pastwisk,
pszenicznych pól i o pasące się krowy. W miarę zbliżania się do wybrzeża nie
sposób nie zauważyć, że teren się obniża i znajduje się poniżej poziomu wody w
kanałach, które biegną teraz na groblach oddzielających poszczególne fragmenty
osuszonych den dawnych jezior i bagien.
Prawie 30% powierzchni Holandii znajduje się poniżej poziomu morza,
dlatego pompy muszą wciąż pracować, podnosząc wodę z kanałów przecinających
łąki do tych, które znajdują się na groblach o kilkumetrowej wysokości. Tu i ówdzie
spotkać można stare wiatraki, które teraz służą już tylko jako przydrożne
restauracje, a ich skrzydła napędzane są energią elektryczną dla uciechy turystów.
Po kanałach pływają statki wycieczkowe, na których wielu Holendrów przywykło
spędzać dni wolne od pracy. Jeżdżąc drogami prowadzącymi wyłącznie po groblach,
mijamy wioski przytulone do zboczy, ze schludnymi, malowniczymi domkami w
otoczeniu ogródków i drzew owocowych. Na kilkanaście kilometrów przed linią
brzegową krajobraz zmienia się radykalnie. Znikają groble i depresje. Wkraczamy
na piaszczysty wał wydmowy, chroniący niżej położone obszary we wnętrzu lądu
przed atakami fal morskich. Tutaj nie ma już krów ani wiatraków. Największe
obszary zajmują natomiast wielkie pola warzyw oraz słynnych holenderskich
tulipanów i hiacyntów. Kolejno mijamy pola jaskrawo żółte, kremowe, czerwone,
białe, a nawet fioletowe.
Na obraz tradycyjnej polskiej wsi składają się drewniane domy pod
strzechami z niebiesko malowanymi ścianami, z malwami pod oknami i bocianim
gniazdem na dachu. Drewniane domy i strzechy, które zginęły już niemal z
polskiego krajobrazu, stanowią coraz częstszy widok we wsiach holenderskich.
Strzecha ze słomy lub trzciny jest tam jednym z najkosztowniejszych sposobów
pokrycia dachu. Można także spotka znane u nas malwy, gorzej jednak z bocianami.
Chemizacja rolnictwa, w czym Holendrzy są światowymi liderami, doprowadziła do
wytępienia owadów. Letnie kolacje spożywane w ogrodzie nad kanałem lub
sadzawką nie grożą ukąszeniami przez komary, ale mieszkańcy naszych pojezierzy
nie powinni zazdrościć Holendrom. Chemiczna zagłada komarów i innych owadów
odbiła się fatalnie na populacji zwykłych łąkowych żab. Dopóki nie będzie
komarów i żab, Holendrzy będą mogli oglądać bocianie gniazda na obrazach
Rembrandta albo na widokówkach z Polski.
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48. Vegas i huertas
Półwysep Iberyjski odgradza od Europy bariera znanych z dzikości i
niedostępności Pirenejów. Natomiast od Afryki dzieli go pas na ogół spokojnego
Morza Śródziemnego, które tutaj zwęża się na tyle, że nie stanowi przeszkody dla
dobrego pływaka. Ludy Europy i Afryki od wieków rywalizowały o ten region.
Obecnie, od ponad 500 lat, górą są Europejczycy, ale ślady pobytu Maurów
zachowały się w postaci zabytków wspaniałej architektury, znakomicie
zaprojektowanych, funkcjonujących do dzisiaj systemów irygacyjnych. Również
wygląd mieszkańców Andaluzji świadczy o znacznej domieszce krwi arabskiej.
Sporo śladów pozostawili Maurowie także na mapach. Mało kto dzisiaj wie, że
Gibraltar, brytyjska baza wojskowa na skalistym cyplu wysuniętym najdalej w
kierunku wybrzeży Afryki, to właściwie Gebel El-Tarik, czyli Góra Tarika, nazwana
tak od imienia pierwszego mauretańskiego zdobywcy, który w VIII wieku stanął na
iberyjskiej ziemi, by na prawie osiem wieków włączyć ją do kręgu kultury
muzułmańskiej.
Szczególne położenie, skomplikowana historia, jak również warunki
narzucone przez przyrodę, uczyniły z Iberii odrębną krajobrazowo jednostkę,
stanowiącą jak gdyby mini-kontynent - coś pośredniego pomiędzy Europą a Afryką.
Jego wnętrze zajmuje Meseta - rozległa wyżyna z górami o równoleżnikowym
przebiegu, pocięta dolinami rzek spływających ku zachodowi. Od wschodu, zachodu
i południa otaczają Mesetę pasy nadbrzeżnych nizin, czasami tak wąskich, że
pociągi jadące wzdłuż wybrzeża co chwila wpadają w krótkie tunele wykute w
skalistych ostrogach wysuniętych w kierunku morza. Północno-zachodnie wybrzeże
Półwyspu Iberyjskiego - Galicia - ma klimat oceaniczny, podobny do irlandzkiego, i
podobnie jak tam, hodowla bydła jest głównym tematem rozmów, jeśli pominąć
rybołówstwo i wyniki piłkarskich meczów. Większa część Mesety jest sucha, z
mroźnymi zimami i gorącymi latami, natomiast pas południowy posiada typowy
klimat śródziemnomorski, z gorącym latem i deszczową zimą. Rozległe obszary
Mesety podczas późnego lata niewiele różnią się od pustyni. Jest to obszar, który
przez dziewięć miesięcy schnie w niesłychanej spiekocie, a przez pozostałe trzy
hulają po jego bezleśnych pustaciach suche i mroźne wiatry.
Spośród hodowanych tu zwierząt klimat ten najlepiej znoszą owce żywiące
się pospolitą po drugiej stronie Morza Śródziemnego kępiastą trawą alfa, zwaną
tutaj esparto, która nadaje się również do wyplatania koszy. Taki jest krajobraz
krainy rozsławionej przez Miguela Cervantesa - La Manchy, ojczyzny
uduchowionego hidalga - Don Quijote. Jej nazwa, jak wiele innych, również ma
źródłosłów arabski: „Al-Mansza” znaczy pustkowie. Ale Meseta nie jest
bezproduktywną pustynią. Oprócz pastwisk, jej rozległe połacie zajmują pola, czyli
vegas. Rośnie na nich przede wszystkim pszenica wysiewana na jesieni, aby mogła
w jak największym stopniu wykorzystać wilgoć zgromadzoną w glebie w okresie
wiosny. Późną wiosną, kiedy zboże już wyrosło i dojrzewa, wody potrzeba niewiele.
Ważniejsze jest wówczas słońce, którego tu o tej porze nie brakuje. Już w lipcu jest
po zbiorach, a w sierpniu zielone nie tak dawno vegas obejmuje szara, zakurzona
pustka, gdzie żadna trawa, żadne ziele nie ocalało przed słonecznym żarem. Tylko
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samotny, smukły cyprys lub krzywa oliwka zakłóca tu i ówdzie szarą monotonię
vegas.
Vegas stanowią krańcowe przeciwieństwo huertas - sztucznie nawadnianych
ogrodów i winnic. Znajdują się one w dolinach rzek i wokół sztucznych zbiorników
wybudowanych m.in. w górnym dorzeczu Tagu. Dzięki zbiornikom wodnym
huertas powstały nawet wśród pustaci La Manchy. Huertas to także miejscowości,
których praktycznie nie ma pośród vegas. Białe, pokryte dachówką domy otaczają
gaje oliwek, migdałów oraz winnice. Z szarością przestworów vegas kontrastuje
tutaj soczysta zieleń kukurydzy uprawianej w dolinach rzek. Huertas mają bajkowy
krajobraz: żywa zieleń miesza się z piaskowym kolorem ziemi i rudymi
dachówkami starych domów. Wokół winnic rośnie wonna lawenda i inne
śródziemnomorskie zioła. Największe hiszpańskie huertas rozciągają się wzdłuż
wybrzeża śródziemnomorskiego. Tutaj oprócz winnic i oliwek znajdują się plantacje
cytrusów, a wysoko w niebo wznoszą się palmy daktylowe przypominające o
bliskości Afryki. W zachodniej części południowego wybrzeża szczególne piętno
nadaje krajobrazowi dąb korkowy. Rolnictwo śródziemnomorskie nie jest
całkowicie skomercjalizowane. Znaczną część produkcji - warzywa, oliwki, mleko,
zboże - przeznacza się na spożycie własne. Oliwa wytłaczana z oliwek zastępuje
masło i wypiera inne tłuszcze roślinne. Tradycyjnym napojem jest wino, z którego
słynie i Hiszpania, i Portugalia. Portwejny pochodzą z doliny Duero w Portugalii,
zaś dobrze znane z etykietek sherry to zniekształcona przez Brytyjczyków nazwa
pochodząca od andaluzyjskiego miasta Jerez de la Frontera (czyt. cheres).
Klimat narzuca mieszkańcom specyficzny; podobny do afrykańskiego rytm
życia. Godziny południowe, które w większości krajów europejskich stanowią okres
największego natężenia pracy, tam przeczekuje się w domach, chroniąc się przed
słonecznym żarem, najczęściej przy szklaneczce miejscowego wina.

49. Urbs i civitas
Pola, łąki i ogrody, czyli miejsca produkcji żywności, zajmują ogromne
obszary - prawie 1/3 powierzchni lądów (nie licząc Antarktydy). Chociaż jest ich tak
dużo i są tak ważne, to nie one decydują o gospodarczym obliczu świata. Nie one są
najważniejszą treścią współczesnych map. Stanowią jedynie tło dla rozrzuconych
punktowo miast, oraz dla zbiegających się w nich szlaków komunikacyjnych.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmianom ulegała hierarchia ludzkich
potrzeb. Samo tylko zaspokojenie głodu nie jest podstawą do zadowolenia z życia.
Ludzie muszą się w coś ubierać, muszą mieć domy, pragną konsumować jak
najwięcej coraz to lepszych dóbr, rozwijać się duchowo, bawić itd. Większość tych
potrzeb zaspokajają właśnie miasta. Tereny zabudowane, czyli użytki techniczne,
zajmują tylko 2% powierzchni lądów, ale skupiają 44% ludności świata, ogromną
większość zakładów przemysłowych i instytucji usługowych. Bez większej przesady
można więc stwierdzić, że sercem każdego kraju lub regionu jest jego największe
miasto, w którym zapadają decyzje dotyczące również mieszkańców otaczających
okolic wiejskich. Jeśli miasto jest sercem kraju, to jego szlaki transportowe, czyli
drogi, koleje, żeglowne rzeki i kanały, stanowią odpowiednik układu krążenia.
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Stosując dalej analogie organiczne, można przyjąć, że najważniejszym składnikiem
systemu nerwowego kraju jest jego społeczeństwo, które odbiera z otoczenia
różnego rodzaju sygnały, przekazuje je sobie, przetwarza i wykorzystuje w
działaniu.
Od otaczających je obszarów miasto różni się wieloma cechami. Przede
wszystkim jest to obszar zwartej zabudowy, na którą składają się domy mieszkalne
oraz budynki pełniące funkcje usługowe i produkcyjne. Ich wielkość, układ i
wygląd, zmieniały się w trakcie dziejów i obecnie wykazuje duże zróżnicowanie.
Najstarsze miasta istniały już 5-6 tysięcy lat temu na gęsto zaludnionych
aluwialnych nizinach nad Jordanem, Eufratem, Nilem, Indusem i Huang He. Były
one ośrodkami władzy monarszej oraz handlu. Część mieszkańców pierwszych
miast zajmowała się rolnictwem, ale coraz liczniejsze były grupy związane ze
sprawowaniem władzy (urzędnicy, poborcy podatkowi, wojsko), kultem religijnym
(kapłani), rzemiosłem i handlem (kupcy). Tylko niektóre ze starożytnych miast
przetrwały do czasów obecnych i nadal pozostają tętniącymi życiem ośrodkami.
Należą do nich m.in. Rzym, Ateny, Konstantynopol (ob. Stambuł), Aleksandria oraz
Pekin i Nankin. Niektóre, takie jak Sparta, Jerycho, Syrakuzy i Buchara, utraciły
swoje dawne znaczenie, a po innych pozostały ruiny świadczące o ich dawnej
świetności (Babilon, Kartagina, Troja, Persepolis, Mohendżo Daro). Są też takie, po
których nawet ślad nie pozostał i dzisiaj nikt nie wie, gdzie dokładnie się
znajdowały (biblijny Tarszysz, czyli Tartessos - fenicka kolonia w pobliżu Słupów
Melkarta, czyli Gibraltaru).
Współczesny system miejski zaczął kształtować się w średniowieczu (łac.
civitates), a nawet wcześniej - w Europie Zachodniej już w czasach rzymskich (łac.
urbes). Miasta powstawały w miejscach szczególnie uprzywilejowanych pod
względem komunikacyjnym, przede wszystkim na skrzyżowaniach szlaków
handlowych. Szlaki te wykorzystywały obniżenia między górami, doliny rzek i
przeprawy. W tych odległych czasach najszybciej rosły te miasta, wokół których
żyzne gleby stymulowały rozwój osadnictwa rolniczego. Liczna ludność osiadła na
zapleczu miast zapewniała zaopatrzenie w żywność, a z drugiej strony sama
stwarzała zapotrzebowanie na dobra wytwarzane w mieście i dostępne na miejskim
rynku. Najczęściej takie szybko rosnące miasta na skrzyżowaniu szlaków, otoczone
siecią osiedli wiejskich, stawały się stolicami hrabstw, księstw i królestw. Funkcje
administracyjne stanowiły dodatkowy impuls dla ich rozwoju.
W Europie największe miasta powstały na przecięciu południkowych
szlaków rzecznych z lądową drogą wschód-zachód, a także przy ujściach
największych rzek, którymi spławiano drewno, zboża i inne towary przeznaczone na
eksport. Miasta handlowe tworzyły wpływowe stowarzyszenia. Jednym z
najsilniejszych była Hanza, której centrum stanowiła Lubeka, a należało do niej
wiele miast handlowych znajdujących się w strefie wpływów niemieckich (m.in.
Gdańsk i Kraków).
Miasta średniowieczne, lokowane na tzw. prawie magdeburskim, posiadały
przywileje nadawane przez władców (np. prawo do organizowania jarmarków), oraz
charakterystyczny układ architektoniczny. Centralne miejsce zajmował zazwyczaj
kwadratowy rynek – plac, na którym kupcy wystawiali swoje towary na straganach.
Miasta bogatsze budowały na rynku hale targowe, których przykładem są
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Sukiennice w Krakowie. Przy rynku znajdował się też ratusz - siedziba władz
administracyjnych i sądu. Od rogów rynku odchodziły ulice przecinające się pod
kątem prostym. Specyficzny charakter nadawały miastom, typowe dla gotyckiej
architektury, przypory wzmacniające stabilność wysokich murów. Miasta
średniowieczne, takie jak zachowane do dziś Carcassonne we Francji, opasane były
pierścieniem murów obronnych z basztami, bastionami i bramami u wylotu
ważniejszych ulic. Ponieważ mury w pewnym momencie stały się barierą
rozwojową, zaczęto je likwidować, wykorzystując uzyskany materiał do budowy
nowych domów. Tam, gdzie dawniej była fosa, dzisiaj znajduje się przeważnie pas
zieleni (planty), obok którego biegnie ulica otaczająca najstarszą część miasta.
Nawet jeżeli dzisiaj nie ma śladu po fosie i murach, a gotyckie kamienice
zastąpiono nowszymi, średniowieczny rodowód miasta zdradza układ jego ulic
rozchodzących się prostopadle od rogów rynku. Czasami układ ten jest zaburzony
przez wyłamujące się z linii planu kościoły lub przez ulice ukośnie dochodzące do
rynku. Taki przebieg posiada np. ulica Grodzka w Krakowie łącząca ośrodki
osadnicze istniejące już przed lokacją Krakowa na prawie magdeburskim. Ponieważ
w momencie lokacji szlak ulicy Grodzkiej był już zabudowany, jej przebiegu nie
udało się dostosować do prostokątnego porządku ulic.
Miasta średniowieczne ściśnięte murami obronnymi skupiały nie więcej niż
kilka procent ogółu ludności kraju. Dzisiaj tzw. starówki stanowią centralne
dzielnice wielu miast Europy, których rozmiary wielokrotnie przewyższają
największe nawet średniowieczne civitates. W większości krajów stare, historyczne
dzielnice są przedmiotem specjalnej troski społeczeństw. Na ich rewaloryzację
przeznacza się znaczne środki w celu zachowania dawnej, zabytkowej architektury.
Starówki najcenniejsze z punktu widzenia historii i architektury (m.in. Kraków),
wpisane zostały przez ONZ na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Chociaż miasto jest bardzo starym „wynalazkiem”, do niedawna większość
ludzi zamieszkiwała tereny wiejskie. Szybki rozwój miast, czyli proces urbanizacji
nastąpił w Europie i Ameryce Pn. w XIX wieku, natomiast na pozostałych
obszarach dopiero w drugiej połowie wieku XX. Obecnie większość ludności świata
to mieszkańcy miast. Zwiększanie się ich udziału w zaludnieniu poszczególnych
państw często jest uważane za jeden ze wskaźników rozwoju gospodarczego. Proces
urbanizacji oznacza nie tylko zwiększanie się liczebności mieszczan i ekspansję
terenów zabudowanych kosztem pól i lasów. Wiąże się on także z głębokimi
przemianami obyczajowymi, zmianą stylu życia i sposobu zdobywania środków
utrzymania. Dla ludności wiejskiej wielu krajów, utrzymującej się głównie z pracy
na roli, przeniesienie się do miasta oznaczało nie tylko zmianę zawodu i miejsca
zamieszkania, ale bardzo często awans społeczny i szansę na poprawę standardu
życia.

50. Miasta węgla i stali
Rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku radykalnie przekształciła
układ sieci miast, zmieniła ich funkcje, fizjonomię i przede wszystkim skalę. Małe
średniowieczne civitates, ustanowione nierzadko na miejscu rzymskich urbes,
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uwolnione zostały z okowów murów obronnych, poza którymi rozrastały się nowe
dzielnice mieszkaniowe, fabryki oraz towarzyszące im magazyny i składy. W
przemyśle, inaczej niż w rolnictwie, produkcja nie odbywa się na rozległych
obszarach, ale jest skoncentrowana punktowo w fabrykach. Od rzemiosła i
manufaktur istniejących w Europie od końca średniowiecza przemysł różni się
daleko posuniętym podziałem pracy, użyciem maszyn, a przede wszystkim o wiele
większą skalą produkcji. Rozwój przemysłu wymagał więc koncentracji dużej liczby
ludności. Nic więc dziwnego, że ośrodki przemysłowe powstawały w okolicach
uprzednio gęsto zaludnionych, a zwłaszcza w istniejących wcześniej dużych
miastach. Ale fabryki budowano też w innych miejscach. Oprócz siły roboczej
potrzebują one bowiem surowców i energii. Tej ostatniej dostarczały szybko
płynące górskie i wyżynne rzeki, które mogły napędzać koła wodne poruszające
tryby maszyn tkackich. Surowcem była miejscowa wełna lub len, importowane z
kolonii zamorskich - bawełna i juta. Pierwszym okręgiem przemysłowym świata stał
się obszar Gór Pennińskich położony na zapleczu portu Liverpool.
W Anglii, ojczyźnie rewolucji przemysłowej, gdzie w XVIII wieku
skonstruowano pierwsze maszyny tkackie, najkorzystniejsze warunki dla rozwoju
przemysłu istniały w Górach Pennińskich, posiadających krótkie, ale obfite w wodę
rzeki. Wełnę dostarczali miejscowi hodowcy, a przez pobliski port Liverpool
sprowadzano bawełnę z Indii i Ameryki oraz wywożono gotowe tkaniny. Później
przemysł tkacki ogarnął inne obszary Europy. Szczególnie dynamicznie rozwijały
się ośrodki włókiennictwa i tkactwa we Flandrii, Szampanii, Saksonii, Nadrenii i
Lombardii. Główne centrum francuskiego przemysłu wełnianego - Roubaix - w
ciągu XIX wieku zwiększyło swoje zaludnienie z 8 do 124 tysięcy.

Ale przecież stare ośrodki włókiennictwa nie są dzisiaj największymi
skupiskami ludności. Angielski Halifax jest kilkakrotnie mniejszy od wyrosłego nie
opodal Sheffield, francuskie Roubaix od sąsiedniego Lille, lombardzkie Como od
Mediolanu, Krefeld i Mönchengladbach od Duisburga i Essen, a Bielawa i Kowary
zostały zdystansowane przez Wałbrzych. Tym, co zadecydowało o powstaniu
największych skupisk ludności nie było włókiennictwo, ale metalurgia. Okazała się
ona tak ważną dziedziną gospodarki, że do dzisiaj najwięcej ludzi mieszka w
okręgach hutniczych powstałych w XIX wieku.
Początkowo produkcja stali rozrzucona była w licznych miejscach
występowania złóż rud żelaza, gdzie wytapiano je przy użyciu węgla drzewnego.
Taka była geneza m.in. Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Świętokrzyskie
lasy, wśród których obok bartników pojawili się liczni drwale i „kurzacze",
dostarczały paliwa, a rzeki poruszały tryby wyciągów i miechy tłoczące powietrze
do pieców. Dzisiaj po tych zakładach pozostały ruiny i tylko nieliczne z nich
przetrwały dzięki zmianie profilu produkcji. Upadek przemysłu staropolskiego
spowodowali twórcy rewolucji przemysłowej, przez wynalazek bardziej
efektywnego sposobu wytopu stali przy użyciu koksu. Od tego momentu węgiel
drzewny wypalany w leśnych mielerzach zastąpiono węglem kamiennym, który stał
się bardzo cennym surowcem

Opracowanie technologii wytopu stali przy użyciu koksu sprawiło, że
zakłady hutnicze zaczęto lokalizować w pobliżu kopalń węgla. Dlatego największe
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okręgi przemysłu stalowego znajdują się dzisiaj na obszarze zagłębi węglowych.
Szybko zwiększały one swoje znaczenie za sprawą rosnącego skokowo popytu na
stal - podstawowego surowca do wyrobu coraz to nowszych i liczniejszych urządzeń
oraz maszyn. Obok kopalń i hut wyrastały zakłady przemysłu maszynowego.
Zapotrzebowanie na stal wzrosło szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku po
skonstruowaniu w Anglii maszyny parowej, co dało początek rozwojowi kolei
żelaznych.
Połowa XIX wieku to czas, w którym zagłębia węglowe Europy i Ameryki
Północnej były najbardziej dynamicznie rozwijającymi się regionami. Szyny
kolejowe szybko połączyły je ze stolicami państw i miastami portowymi, których
znaczenie rosło w związku z rozwojem linii żeglugowych po upowszechnieniu
statków parowych. Podczas gdy ośrodki górniczo-hutnicze przeżywały okres
swojego największego rozwoju, wiele wcześniej istniejących miast traciło
znaczenie. Te z nich, które nie posiadały złóż węgla, ani nie znalazły się na trasie
jednej z kolei, skazane zostały na stagnację i stopniową utratę znaczenia. Bez atutu
w postaci kopalni lub stacji kolejowej trudno im było przyciągnąć przedsiębiorców
zakładających fabryki, które z kolei były największym magnesem dla ludności.
Dzisiaj wiele z takich miast spadło do rangi małych miasteczek, a niektóre utraciły
nawet prawa miejskie. Tego typu przykładów nie musimy szukać daleko. Okres
swojego największego rozkwitu mają za sobą takie historyczne ośrodki jak
Sandomierz, Łęczyca, Kazimierz Dolny, Gniezno, czy Chęciny. Pełnione niegdyś
przez te miasta funkcje administracyjne i handlowe przejęte zostały przez inne
ośrodki.
Od końca XIX wieku największym stymulatorem dalszej ekspansji okręgów
przemysłowych był rozwój produkcji pojazdów spalinowych. Przemysł
samochodowy do dzisiaj pozostaje jedną z najpotężniejszych gałęzi wytwórczości.
Największe zakłady produkcji samochodów zlokalizowane zostały w pobliżu
okręgów hutniczych lub portów morskich i węzłów kolejowych będących
jednocześnie dużymi miastami. Chodziło tu o obniżenie kosztów transportu
surowców (stal) oraz ułatwienie dostępu do rynków zbytu. Ponadto zagłębia
węglowe stały się najważniejszymi obszarami produkcji energii elektrycznej, która
zaczęła się upowszechniać mniej więcej równolegle z motoryzacją. Węgiel
kamienny stanowił więc nie tylko niezbędny surowiec do produkcji stali, ale także
był podstawowym nośnikiem energii niezbędnej zarówno dla przemysłu, jak i dla
ludności miast, której liczba szybko wzrastała. Rosnące zaludnienie wymusiło z
kolei uruchomienie produkcji dóbr konsumpcyjnych: żywności, odzieży,
przedmiotów codziennego użytku. Obecnie w starych okręgach przemysłowych
reprezentowane są wszystkie gałęzie przemysłu.
Coraz liczniejsze kopalnie, huty i inne fabryki wymagają nie tylko
surowców i energii. Potrzebne są coraz większe ilości wody zużywanej w procesach
technologicznych i przez ludność rozrastających się miast. Skupienie tak wielu ludzi
i zakładów na małym obszarze daje efekt stłoczenia, dobrze widoczny np. na
Górnym Śląsku. Śląskie kilkupiętrowe kamienice ciasno otaczają objęte murami
licznych przybudówek i oficyn podwórka, które sprawiają wrażenie głębokich,
mrocznych studni. Rachityczne rośliny nie są w stanie ożywić otaczającej szarości.
Stylowe, o oryginalnej architekturze fasady kamienic świadczą o zamożności
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budowniczych i bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej miast górnośląskich w okresie
ich powstawania i rozbudowy. Mieszkańcy Katowic, Bytomia, Zabrza i innych
miast mogą być dumni z ogromnej roli, jaką ich miasta odegrały dzięki bogactwu
kryjącemu się w ich ziemi. Ale społeczeństwo całego kraju musi uświadomić sobie,
że możliwości kontynuowania eksploatacji tych bogactw i szanse dalszej ekspansji
są ograniczone. Brak wolnych miejsc sprawia, że kominy fabryk "wypluwały" swoje
trujące wyziewy wprost na osiedla znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Spust surówki w hucie można było do niedawna oglądać z okien jadącego szosą
autobusu. Są na Górnym Śląsku miejsca, których krajobraz gasi w człowieku
wszelki optymizm i pogodę ducha. Zasnute szarością niebo, przygaszone słońce,
szare od opadającego pyłu ściany domów, a tam, gdzie są puste tereny powierzchnia zryta jest maszynami, tak, że ani jedna piędź ziemi nie leży na swoim
miejscu. Ściany domów w centrum zagłębia węglowego drżą niemal codziennie na
skutek stopniowego osiadania terenu w miejscach, pod którymi kiedyś były
węglowe pokłady. Centrum Bytomia, gdzie tąpnięcia zdarzają się najczęściej,
obniża się w tempie 0,5 m na rok. Osiadanie gruntu na terenach górniczych w
Zabrzu i Knurowie osiągnęła 40 m. Prowadzi to do powstania bezodpływowych
obniżeń, z których już obecnie woda wypompowywana jest do płynących wyżej
obwałowanych kanałów. Większość budynków spięta jest stalowymi ankrami
zapobiegającymi pękaniu murów. Zalewane są ogródki działkowe, lasy, a drogi
prowadzą po nasypach, które muszą być systematycznie podwyższane.
Ziemia górnośląska stanowi najlepszą ilustrację negatywnych skutków, jakie
dla krajobrazu i ludzi wynikają z szybkiego rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza
górnictwa. Stopniowe wyczerpywanie się najdogodniej zalegających pokładów
węgla spowoduje, że rozmiary eksploatacji górniczej się zmniejszą. Nie oznacza to,
że mieszkańcy miast górnośląskich, twardzi i wyjątkowo zahartowani przez ciężką
pracę, utracą możliwość zarobkowania. Mają bowiem swoją ziemię, na której jest
wyjątkowo dużo do zrobienia.

51. Ekspansja miast
Czynnikiem decydującym o lokalizacji miast w okresie rewolucji
przemysłowej były złoża węgla niezbędnego do napędzania maszyn parowych oraz
do produkcji stali. W zagłębiach węglowych tworzyły się skupiska miast, czyli
konurbacje, których zaludnienie rosło dzięki napływowi ludności z okolic wiejskich.
Przykłady konurbacji to Górnośląski Okręg Przemysłowy, Zagłębie Ruhry, Zagłębie
Donieckie, okręgi węglowe środkowej i północnej Anglii oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
Od początku XX wieku świat wkroczył w drugą fazę rewolucji
przemysłowej, podczas której energia pary wodnej była stopniowo wypierana przez
energię elektryczną. Wynalazek silnika spalinowego (Rudolf Diesel) w Niemczech,
wykorzystującego produkty destylacji ropy naftowej, rozpoczął trwającą do dziś erę
motoryzacji. Stymulowany wynalazczością rozwój przemysłu maszynowego,
bazującego na stali, oraz chemicznego, opartego na produktach destylacji ropy
naftowej, dokonywał się w starych okręgach ukształtowanych w zagłębiach
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węglowych. Ich dominację jako największych skupisk ludności i przemysłu
umocniło i to, że węgiel stał się na kilkadziesiąt lat podstawowym surowcem do
produkcji energii.
Stały postęp techniczny powodował jednak stopniowe zmniejszanie się
udziału kosztów transportu w całkowitych kosztach wytwarzania. Coraz nowsze
technologie pozwalały bowiem na zmniejszanie ilości surowców zużywanych na
jednostkę produkcji. Zakłady przemysłowe i miasta mogły już powstawać nie tylko
w sąsiedztwie źródeł surowców. Dla przemysłu maszynowego i chemicznego, które
produkowały coraz bardziej skomplikowane wyroby, sprawą o wiele istotniejszą od
dostaw surowców stało się zatrudnienie kadry o wysokich kwalifikacjach. Dlatego
fabryki lokalizowano już nie tylko w starych zagłębiach węglowych, ale również
przy innych dużych miastach - portach morskich i śródlądowych, węzłach
kolejowych. Szczególnie ważnym czynnikiem lokalizacji stały się duże rzeki i
jeziora, także ze względu na możliwość czerpania wody dla procesów
technologicznych i do celów komunalnych. Zajmujące coraz większe obszary
fabryki budowano na obrzeżach miast lub w miejscowościach podmiejskich
położonych przy szlakach komunikacyjnych, promieniście rozchodzących się od
wielkich miast. W ten sposób powstały aglomeracje miejskie - skupiska składające
się z jednego wielkiego miasta otoczonego wieloma mniejszymi ośrodkami
rozmieszczonymi wzdłuż linii kolejowych i dróg.
Przemysł jest tą dziedziną gospodarki, która wykazuje szczególną tendencję
do koncentracji. Nowe zakłady najbardziej opłaca się lokalizować w sąsiedztwie
wcześniej istniejących. Odpadają wtedy koszty budowy nowych linii kolejowych,
dróg, uzbrojenia terenu, czyli nie trzeba tworzyć od nowa całej infrastruktury
technicznej. Lokalizacja zakładu na terenach rzadko zaludnionych pociągałaby za
sobą konieczność budowy osiedli mieszkaniowych i stworzenia wszelkich,
niezbędnych dla ludności instytucji usługowych.
Rozrastanie się wielkich aglomeracji sprawia, że fabryki budowane na
peryferiach miast wchłaniane są po pewnym czasie przez rozbudowujące się osiedla
mieszkaniowe. Aby zmniejszyć zatłoczenie, hałas, zanieczyszczenie powietrza, a
także dla usprawnienia komunikacji, już przed II wojną światową zaczęto
wprowadzać w życie plany rozwoju aglomeracji miejsko-przemysłowych. Między
innymi wokół Londynu, którego zaludnienie przekroczyło już wówczas 8 mln
(większy był jedynie Nowy Jork z 11 milionami mieszkańców), zaprojektowano
budowę miast-satelitów, oddzielonych od obszarów zwartej zabudowy pierścieniem
lasów i pól. Mieszkańcy tych „miast-ogrodów” dojeżdżają do pracy w Londynie lub
są zatrudnieni w miejscowych zakładach, z których część przeniesiono z
zatłoczonego centrum. Dzięki temu stare, historyczne dzielnice powoli uwolniły się
od uciążliwych zakładów przemysłowych i w większości przekształciły się w centra
usługowe (city). W starych kamieniczkach mieszczą się sklepy, hotele, muzea,
salony wystawowe i inne instytucje świadczące usługi dla ludności, a zwłaszcza dla
turystów.

O ile w starych okręgach przemysłowych dominantę stanowi metalurgia i
górnictwo, to w aglomeracjach zrodzonych z drugiej fazy rewolucji przemysłowej
rozwinięte są prawie wszystkie gałęzie wytwórczości. W profilu produkcji
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niektórych tylko ośrodków widoczna jest wyraźna przewaga jednej określonej
gałęzi. Wiąże się to z bliskością złóż pewnych surowców (petrochemia w ośrodkach
wydobycia ropy naftowej, wzdłuż rurociągów i w portach przywozowych, zakłady
produkujące kwas siarkowy w pobliżu kopalń siarki, przemysł cementowy w
miejscach wydobycia skał węglanowych itp.) lub podażą taniej energii
produkowanej np. w elektrowniach wodnych czy bazujących na węglu brunatnym
(dziedziny energochłonne jak np. hutnictwo aluminium). W miastach portowych
szczególnie duże znaczenie ma przemysł stoczniowy i rybny, zaś na obszarach silnie
zalesionych dominują tartaki, fabryki celulozy i mebli. Zdarza się też, że pełne
uzasadnienie lokalizacji ośrodków przemysłowych nie jest możliwe, a duży wpływ
na ich rozwój ma lokalna tradycja gospodarcza (przemysł włókienniczy w okręgu
łódzkim, w Manchesterze i Lyonie).
Z Europy, Ameryki Północnej i Japonii, gdzie rozwój przemysłu nastąpił
najwcześniej, rozprzestrzenił się on także na inne części świata. Kraje obfitujące w
surowce mineralne oraz dysponujące tanią energią produkowaną w elektrowniach
wodnych zbudowały w ostatnich dziesięcioleciach wielkie kombinaty górniczoenergetyczno-przemysłowe obejmujące m.in. elektrownie, kopalnie, huty, rafinerie
ropy naftowej, a także montownie samochodów składanych z części sprowadzanych
z europejskich, amerykańskich, czy japońskich zakładów należących do czołowych
światowych firm.
Produkcja stali, cementu, chemikaliów i innych wyrobów, których
wytwarzanie nie wymaga stosowania zbyt skomplikowanych technologii, a zarazem
jest uciążliwe pod względem ekologicznym, przenosi się stopniowo do krajów Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej. Firmy z państw wysoko rozwiniętych, przenosząc
swoje zakłady do krajów słabo uprzemysłowionych, osiągają korzyści dzięki
znacznie niższym kosztom produkcji w tych krajach. Pracownicy tamtejsi nie
posiadają uprawnień socjalnych i przywilejów obciążających konta firm (i
podnoszących koszty produkcji), a ich płace są kilkakrotnie niższe. W państwach
słabo rozwiniętych nie ma też zbyt rygorystycznych przepisów ograniczających
emisję zanieczyszczeń, zmuszających przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z utylizacją odpadów, instalacją filtrów na kominach
fabrycznych, budową oczyszczalni ścieków itd.

52. Krajobrazy krzemowe
Ostatnie 50 lat to okres, w którym świat wszedł w trzecią fazę rewolucji
przemysłowej, zwaną też rewolucją naukowo-techniczną. Dalszemu zmniejszaniu
się uzależnienia przemysłu od źródeł surowców i transportu towarzyszy postęp w
mechanizacji i automatyzacji produkcji. Dla rozwoju wytwórczości przemysłowej
potrzeba coraz mniej surowców (miniaturyzacja), coraz mniejsze są więc koszty ich
przewozu. Ponadto produkcja nie wymaga już tak licznych rzesz robotników. Wiele
czynności wykonują coraz nowocześniejsze automaty. Ich obsługa nie musi być
liczna, ale musi posiadać wysokie kwalifikacje.
Tradycyjne przemysły - lekki (włókiennictwo) i ciężki (metalurgia), których
rozwój doprowadził do powstania wielkich konurbacji w zagłębiach węglowych i
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aglomeracji wokół węzłów komunikacyjnych, straciły swoje dawne znaczenie.
Głównym motorem rozwoju stał się przemysł elektroniczny (komputery), lotniczy i
kosmiczny, precyzyjny (automaty i roboty), optyczny (światłowody),
farmaceutyczny (oparty na biotechnologii) oraz produkcja nowych tworzyw i
materiałów zastępujących metale stanowiące podstawowy surowiec w przemyśle
tradycyjnym. Dziedziny te razem określa się jako przemysł wysokiej techniki (HighTech). Największe znaczenie uzyskała elektronika, a po zastosowaniu tranzystorów
i układów scalonych (co w USA nastąpiło w latach 50.) - mikroelektronika. Na
bazie półprzewodników przemysł elektroniczny produkuje komputery, urządzenia
telekomunikacyjne (telex, fax), aparaty pomiarowe, wyposażenie elektroniczne
pojazdów, maszyn i fabryk oraz maszyny biurowe i sprzęt domowy, telewizory,
magnetowidy, radioodbiorniki, kalkulatory, walkmany, drukarki, modemy, telefony
komórkowe, urządzenia laserowe itd.
Przemysł elektroniczny wykazuje typową także dla innych dziedzin
tendencję do koncentracji. O jego lokalizacji decydują jednak zgoła odmienne
czynniki niż te, które wpływały na lokalizację tkalni, hut, fabryk petrochemicznych i
samochodowych. Tym, co jest najbardziej niezbędne dla uruchomienia produkcji w
nowoczesnych gałęziach przemysłu są wysoko wykwalifikowane kadry
inżynierskie, sąsiedztwo uczelni i placówek naukowo-badawczych uczestniczących
w pracach nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i kształcących przyszłą
kadrę. Drugim niezbędnym warunkiem jest doskonała komunikacja, zwłaszcza
lotnicza i samochodowa. Ponieważ wytworzenie krystalicznego krzemu wymaga
wody o wysokim stopniu czystości, a jakość produkowanych półprzewodników
zależy m.in. od czystości powietrza, zakłady elektroniczne nie mogą znajdować się
w tradycyjnych, zapylonych i zadymionych okręgach przemysłowych. Ze względu
na wymagania stawiane przez kadrę naukowo-techniczną, w lokalizacji
nowoczesnego przemysłu preferowane są obszary o szczególnych walorach
klimatycznych i krajobrazowych. Najstarszym i zarazem największym skupieniem
przemysłu zrodzonego z rewolucji naukowo-technicznej jest słynna Dolina
Krzemowa (Silicon Valley) w Kalifornii.
Do II wojny światowej urodzajna dolina Santa Clara w sąsiedztwie Zatoki
San Francisco, znana była z produkcji warzyw i owoców cytrusowych. Zalążkiem
zjawiska określanego mianem Silicon Valley było małe, położone wśród
pomarańczowych gajów miasteczko Palo Alto – siedziba znanego uniwersytetu
założonego jeszcze w XIX wieku przez właściciela kolei – Lelanda Stanforda. W
czasie II wojny światowej wokół uniwersytetu powstały laboratoria i zakłady
produkujące urządzenia elektroniczne na zamówienie armii Stanów Zjednoczonych.
W 1955 roku rozpoczęto masową produkcję półprzewodników i układów scalonych
opartych na krzemie. Przy współpracy wydziału medycznego Uniwersytetu
Stanforda Dolina Krzemowa stała się także wielkim ośrodkiem rozwoju
biotechnologii. Dziś na miejscu dawnych ogrodów znajdują się osiedla pięknych,
białych, zatopionych w zieleni domów, wkomponowanych harmonijnie w
malowniczy krajobraz. Zakłady produkcyjne (jest ich ponad 1000) mieszczą się w
niewielkich, kolorowych budynkach ukrytych wśród zieleni. Nie ma kominów,
bocznic kolejowych, składów, a zamiast huku ciężkich maszyn słychać szmer
fontann i szum sztucznych wodospadów. Wszystko jest sterylnie czyste i
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perfekcyjnie wykończone. Nie odczuwa się wcale dużej gęstości zaludnienia. Liczba
mieszkańców hrabstwa Santa Clara od roku 1950 zwiększyła się z 200 tys. do
prawie 1.4 mln.

Równolegle z rozwojem Doliny Krzemowej lub nieco później powstały
koncentracje przemysłu wysokiej techniki w okolicach Bostonu (w sąsiedztwie
słynnego Massachusetts Institute of Technology), Dallas - Fort Worth w Teksasie
(Silicon Prairie), Portland w Oregonie (Silicon Forest), Boulder w Kolorado oraz w
Chicago. W Stanach Zjednoczonych wytwarza się połowę produkowanych na
świecie układów scalonych oraz urządzeń mikroelektronicznych.
Amerykańskie firmy tej branży (IBM, Apple, Hewlett-Packard, Texas
Instruments, Dell) mają swoje wytwórnie również w Europie. Zakłady elektroniczne
firm japońskich (Sony, Sanyo, Panasonic), które na rynku elektroniki są głównym
konkurentem firm amerykańskich, zlokalizowane są na peryferiach aglomeracji
Tokio, Nagoja i Osaka. Jednak coraz więcej produktów japońskiej elektroniki
(obecnie 40%) pochodzi z Kiusiu - "Krzemowej Wyspy". Jej peryferyjne położenie
sprawiło, że nie została uprzemysłowiona w poprzednich fazach rewolucji
przemysłowej, zachowując czyste wody i czyste powietrze - niezbędne do produkcji
krystalicznego krzemu. Część produkowanych tu układów scalonych montowana
jest za granicą: na Tajwanie, w Singapurze oraz w Korei Południowej, w której
pojawiły się także rodzime firmy (Samsung, Hyundai) stanowiące coraz silniejszą
konkurencję dla producentów japońskich i amerykańskich.
Również w Europie rozmieszczenie „krajobrazów krzemowych” uwzględnia
czynnik atrakcyjności scenerii i klimatu. Jedynie w Wielkiej Brytanii koncentracja
przemysłu wysokiej techniki powstała na północy, w aglomeracji Glasgow.
Początki Silicon Glen (glen to szkocka nazwa doliny) sięgają II wojny
światowej, kiedy władze brytyjskie zmuszone były do przeniesienia zakładów
elektronicznych produkujących na potrzeby armii, poza zasięg rajdów bombowców
niemieckich. W latach 60-tych ubiegłego wieku w ramach programu aktywizacji
regionów peryferyjnych, opóźnionych w rozwoju, powstały tam cztery „nowe
miasta” (East Kilbride, Glenrothes, Cumbernauld, Livingston) oraz uniwersytet w
Stirling, współpracujący z firmami elektronicznymi. Dynamiczny rozwój tych miast
zbiegł się w czasie z regresem tradycyjnego przemysłu stoczniowego, metalowego i
włókienniczego w aglomeracji Glasgow. Wielkie firmy hutnicze i stoczniowe były
kolejno likwidowane, a na obrzeżach aglomeracji powstało drugie w świecie (po
Kalifornii) skupisko zakładów elektronicznych (należących m.in. do IBM i Compaq
Computers). Obecnie jego centrum znajduje się na zachodnich peryferiach Glasgow
(hrabstwo Renfrew), w sąsiedztwie portu lotniczego. W dawnym ośrodku
przemysłu stoczniowego Greenock oraz w małej miejscowości Erskine nad
estuarium Clyde zbudowały swoje zakłady firmy National Semiconductor i
Compaq. Z hrabstwa Renfrew pochodzi dzisiaj 35% eksportowanych wyrobów
przemysłowych Szkocji. Dzięki licznym inwestycjom komunikacyjnym,
ekologicznym i społecznym (przekwalifikowanie byłych stoczniowców i hutników),
oblicze Renfrewshire zmieniło się diametralnie. Zniknęły pióropusze dymów nad
kominami fabrycznymi, w wodach Clyde pojawiły się ryby, stare przemysłowe
dzielnice miast wyburzono lub przebudowano, a na ich obrzeżach pojawiły się
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nowe, kolorowe osiedla, centra handlowo-finansowe, turystyczno-rekreacyjne, oraz
zakłady produkcyjne wkomponowane w krajobraz wzgórz i leśnych zagajników.

Oprócz Silicon Glen, Wielka Brytania posiada Silicon Fen (fen =
torfowisko) w sąsiedztwie słynnego uniwersytetu w Cambridge oraz tzw. Korytarz
M 4, tj. obszar koncentracji przemysłu wysokiej techniki wzdłuż autostrady M 4
łączącej Londyn, Oxford i Bristol. W ostatnich latach pojawiło się nowe centrum
elektroniki na Wyspach Brytyjskich. Jest nim nieduże miasto w zachodniej części
Irlandii – Luimneach (ang. Limerick). Zainteresowanie firm elektronicznych tym
zakątkiem Europy przypisać należy słabemu uprzemysłowieniu i rzadkiemu
zaludnieniu tego peryferyjnie położonego obszaru. Jego atutem była też bliskość
międzynarodowego portu lotniczego Shannon (irl. Sionainne). Większość
produkowanych obecnie komputerów firmy IBM zawiera komponenty produkcji
irlandzkiej. Stanowią one ponad 25% wartości całego eksportu tego niewielkiego
kraju.
Zakłady najważniejszej niemieckiej firmy elektronicznej - Siemens,
skoncentrowane są w Monachium i Stuttgarcie. Centrum naukowo-badawcze
Siemensa (Denkfabrik, czyli fabryka pomysłów) uzasadnia nazywanie aglomeracji
monachijskiej mianem Silicon Bavaria. We Francji przemysł wysokiej techniki
koncentruje się na ciepłym południu (Sophia Antipolis k. Nicei; Grenoble, Tuluza,
Montpellier). Jednym z największych potentatów europejskich w dziedzinie
elektroniki jest holenderska firma Philips z Eindhoven, inwestująca również w
innych krajach.
Na obszarze byłych krajów komunistycznych największy ośrodek
nowoczesnego przemysłu znajdował się w Jenie (Niemcy), gdzie od połowy XIX
wieku istniała ścisła współpraca pomiędzy tamtejszym uniwersytetem a dawną
fabryką urządzeń optycznych, której założycielem był Karol Zeiss.

53. Domena Homo ludens
Ekspansja terytorialna wielkich aglomeracji, które rozrastają się w coraz
szybszym tempie, prowadzi do zajmowania pod zabudowę terenów leśnych i
użytków rolnych sąsiadujących z miastami. Wielkie miasta wchłaniają mniejsze
miejscowości znajdujące się na ich obrzeżu, a z czasem podmiejskie dzielnice
sąsiednich miast łączą się, tworząc rozległe strefy zurbanizowane. Tak stało się
m.in. w Niemczech, gdzie Dolina Renu na długości ok. 250 km między ujściem
rzeki Neckar a Zagłębiem Ruhry stanowi prawie nieprzerwane pasmo miast, którego
głównymi ośrodkami są Ludwigshafen-Mannheim, Frankfurt-Moguncja, Koblencja
i Kolonia. Przy ujściu Renu na obszarze Holandii powstała zurbanizowana strefa
Randstadt obejmująca m.in. aglomeracje Rotterdamu, Hagi i Amsterdamu. Kurczą
się odległości między obszarami zabudowanymi południowej Anglii, wielu
regionów Francji i Włoch.
Największym obszarem zurbanizowanym świata jest Megalopolis – łańcuch
miast ciągnący się ponad 500 mil (1 mila = 1609.3 m) wzdłuż północnowschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, zamieszkany przez ponad 50 mln
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ludzi. W jego skład wchodzi m.in. aglomeracja nowojorska, Waszyngton-Baltimore,
Filadelfia i Boston. Podobne twory znajdują się w trakcie tworzenia na obszarze
regionu Midwest (między Pittsburgiem a Chicago) oraz w Kalifornii (San Francisco
– Los Angeles – San Diego). Trzy wymienione obszary skupiają 40% ludności
USA, chociaż stanowią zaledwie 4% powierzchni państwa. Podobnie jest w
Wielkiej Brytanii, gdzie siedem największych aglomeracji skupia 35% ludności na
4% terytorium. W zespole największych miast Japonii, tworzących wstęgę od
Niziny Kanto (nad Zatoką Tokijską) wzdłuż wybrzeża w kierunku pd.-zach. aż do
północnego krańca wyspy Kiusiu, skupia się 2/3 ludności kraju na 11% jego
terytorium. Poszczególne ośrodki tego tzw. Nippon Megalopolis łączy linia
słynnego superekspresu Shinkansen.
Wraz z rozwojem urbanizacji spada zaludnienie odległych obszarów
wiejskich, ale również centralnych dzielnic wielkich miast. Zarówno zabudowa
mieszkaniowa, jak i zakłady przemysłowe są tam likwidowane, a ich miejsce
zajmują przedsiębiorstwa usługowe, a przede wszystkim handel i banki. Słynne
londyńskie City, które 200 lat temu liczyło 130 tys. mieszkańców, posiada ich
obecnie nie więcej jak 5 tys. Podobne dane można by przytoczyć dla innych
metropolii. Obecnie najszybszy przyrost zaludnienia obejmuje obszary podmiejskie.
Począwszy od roku 1950, zaludnienie takich amerykańskich miast jak St.
Louis i Buffalo zmniejszyło się o ponad 30%, natomiast Nowy Jork, Chicago i
Detroit utraciły po ponad 600 tys. mieszkańców (miasta w granicach
administracyjnych). Znaczna część tych, którzy opuścili stare, zatłoczone dzielnice,
powstające niegdyś wokół fabryk, mieszka dzisiaj poza granicami miast. Auto, jako
powszechnie stosowany, osobisty środek transportu, pozwala na znaczne
rozszerzenie strefy, skąd ludzie mogą codziennie dojeżdżać do pracy.
Krajobraz obszarów podmiejskich jest zupełnie odmienny od dzielnic
centralnych. Widok stłoczonych kamienic zastąpiły tu niskie, wolno stojące domy,
otoczone starannie utrzymanymi ogródkami pełniącymi wyłącznie funkcje
dekoracyjne i rekreacyjne. Na skrzyżowaniach autostrad i przy obwodnicach,
zlokalizowane są, oprócz stacji paliw, liczne restauracje, puby oraz olbrzymie
hipermarkety i galerie handlowe. Wszystko jest urządzone tak, aby służyło
wygodzie i dobremu samopoczuciu mieszkańców i turystów.
Wyludniające się dzielnice centralne są wyburzane, ustępując miejsca nowo
budowanym centrom administracyjno-usługowym (CBD – Central Business
District). W niektórych miastach dawne dzielnice centralne poddaje się gruntownej
przebudowie. Zanim to nastąpi, zamieszkuje w nich najuboższa część społeczeństwa
i imigranci.
W USA, a w mniejszym stopniu także w państwach europejskich,
najszybciej zwiększa się zaludnienie miast położonych w regionach południowych,
posiadających cieplejszy klimat. Na południowe stany USA (Sun Belt) w ostatnich
dziesięcioleciach przypada prawie 90% całkowitego przyrostu zaludnienia. Jeszcze
przed 50 laty wiele tamtejszych miast było osadami o zaludnieniu nie większym niż
kilkanaście tysięcy. Niektóre z nich rozwinęły się dzięki powstaniu w ich
sąsiedztwie przemysłu wysokiej techniki (np. San Jose w Kalifornii, Arlington w
Teksasie, Phoenix w Arizonie i Houston - siedziba Agencji Badania Przestrzeni
Kosmicznej).
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Dla wielu szybko rosnących miast "Pasa Słońca" najważniejszym czynnikiem ich
dynamicznego rozwoju nie jest żadna z dziedzin wytwórczości. One nie rosną dzięki
działalności produkcyjnej. Nie ma w nich fabryk, węzłów kolejowych ani kopalń.
Większość mieszkańców Virginia Beach, Daytona Beach, West Palm Beach i
innych miast rozrzuconych wzdłuż słonecznych wybrzeży ciepłego morza, to
emerytowani robotnicy z przemysłowych miast Północy, którzy przenieśli się tu, by
móc korzystać ze słońca i kąpieli. Mieszkają tu także ci, którzy zarabiają na życie,
świadcząc wszelkiego rodzaju usługi wciąż przybywającym nowym mieszkańcom
oraz turystom i wczasowiczom
Miasta USA liczące ponad 200 tys. mieszkańców, których zaludnienie wzrosło od
1950 roku nie mniej niż 5 krotnie
Miasto, stan

Ludność w tysiącach
1950
2012
Phoenix, Arizona
107
1489
San Jose, Kalifornia
95
982
Las Vegas, Nevada
25
596
Tucson, Arizona
46
524
Mesa, Arizona
17
452
Virginia Beach, Virginia
5
447
Colorado Springs, Kolorado
46
432
Darlington, Teksas
8
376
Bakersfield, Kalifornia
35
359
Anaheim, Kalifornia
15
343
Aurora, Kolorado
11
339
Santa Ana, Kalifornia
46
331
Riverside, Kalifornia
47
314
Anchorage, Alaska
11
299
Plano, Teksas
2
272
Garland, Teksas
11
234
Glendale, Arizona
8
232
Hialeah, Floryda
20
232
Scottsdale, Arizona
2
224
Fremont, Kalifornia
222
Źródło: US Dept. of Commerce, Bureau of the Census 2013

Przykładem całkowitej zmiany pełnionych funkcji i wyglądu jest dzielnica
portowa Londynu, zwana powszechnie Docklands. W XIX wieku istniał tam
największy port Imperium Brytyjskiego. Handel zamorski przejęły później inne
porty, dostępne dla statków o większym zanurzeniu, a także porty lotnicze Heathrow
i Gatwick. Dzielnica portowa stolicy największego imperium świata stała się
siedliskiem bezrobocia, biedy i patologii społecznej. Na jej ciemnych ulicach
pojawił się duch Kuby Rozpruwacza z powieści Karola Dickensa. W tej sytuacji
podjęto decyzję o realizacji programu zagospodarowania Docklands, który
przewidywał w tym miejscu budowę centrum usługowego Canary Wharf. Jest to
jeden kilometr kwadratowy biur, hoteli, restauracji, banków – uzupełnienie niezbyt
odległego City. Canary Wharf wybudowano w ultranowoczesnym stylu Hi-Tech ze
stali, aluminium i szkła, a na jego tyłach, wzdłuż Tamizy, wzniesiono nowoczesne
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dzielnice mieszkaniowe. Do nowego centrum zaczęły przenosić swoje siedziby
instytucje z City (m.in. redakcje The Times i Daily Telegraph). Cena mieszkań
wzrosła kilkakrotnie, co zmusiło Eastenders (robotnicy i dokerzy) do wyniesienia
się. Ich miejsce zajęli młodzi biznesmeni nowej generacji – Yuppies (Young Urban
Professionals)
Z ultranowoczesnym, sterylnym i przestronnym Canary Wharf kontrastują
znajdujące się po południowej stronie Tamizy stylowe pałace i ogrody Greenwich.
Upłynie zapewne wiele lat, zanim Canary Wharf zostanie powszechnie uznane za
część City, stanie się elementem krajobrazu starego Londynu, „wtapiając się” w
otaczające krajobrazy minionych stuleci.
Żadna dziedzina wytwórczości - ani rolnictwo, ani przemysł, nie są obecnie
źródłem tak wielkich dochodów jak handel i inne usługi. Podczas gdy w Afryce,
Ameryce Łacińskiej i Azji południowej większość ludzi to rolnicy i robotnicy
przemysłowi, w strukturze zawodowej ludności państw Europy, Ameryki Północnej
i Australii dominują usługi. W słynących z naturalnego piękna Alpach
szwajcarskich, austriackich, włoskich i francuskich dochody z hodowli bydła i
produkcji serów są tylko niewielkim uzupełnieniem bogactwa, jakie tamtejsi
mieszkańcy czerpią z obsługi turystów. W państwach posiadających szczególne
predyspozycje do rozwoju turystyki (piękne krajobrazy, słoneczne plaże, tereny
narciarskie, zabytki architektury, folklor, uzdrowiska itd.) i tych, które dbają o
rozbudowę infrastruktury turystycznej (drogi, lotniska, hotele) oraz rozwijają
reklamę, zagraniczni turyści każdego roku zostawiają po kilkadziesiąt miliardów
dolarów. Głównymi potęgami turystycznymi świata są, oprócz Stanów
Zjednoczonych, kraje zachodniej Europy i południowo-wschodniej Azji.
Obsługa turystów, zwana często „przemysłem turystycznym”, jest
najszybciej rozwijającą się dziedziną usług. W ostatnim półwieczu liczba
międzynarodowych podróży wzrosła 25 krotnie (z 25 mln do około 600 mln
rocznie), natomiast wpływy z turystyki zwiększyły się prawie 100 krotnie (z 5 mld
do 500 mld dolarów). Na zagraniczne wojaże wydają najwięcej obywatele USA
(ponad 50 mld dolarów), Niemiec (45 mld) i Japonii (35 mld) a także pozostałych
bogatych państw Europy. Dzięki tym pieniądzom, z pracy w branży turystycznej
utrzymuje się 12% ogółu zatrudnionych w skali światowej.
Jednym z największych na świecie okręgów turystycznych jest
śródziemnomorskie wybrzeże Francji (Lazurowe Wybrzeże, Riwiera), oraz jego
przedłużenie na terytorium Włoch (Liguria). Sceneria skalistych przylądków i
wysepek, zacisznych zatok, stare, malownicze miasteczka z pięknymi kościołami i
zamkami, lazur morza i łagodny klimat, corocznie przyciągają na Riwierę
kilkanaście milionów turystów. Czekają tu na nich komfortowe hotele, jachty,
prześcigające się w wymyślaniu atrakcji nocne lokale i słynne kasyna gry w Monte
Carlo, niekończące się festyny, pokazy i koncerty. Nie przypadkiem poprowadzono
tędy trasę prestiżowego rajdu samochodowego (Monte Carlo), zorganizowano
największy w Europie festiwal filmowy (Cannes) i słynny festiwal muzyki
rozrywkowej (San Remo). Wybrzeża Morza Liguryjskiego to zapewne największy
ze światowych „placów zabaw”. Nie ma bowiem drugiego takiego miejsca na
Ziemi, gdzie tak wielu ludzi wydaje tak ogromne sumy pieniędzy na zabawę i
luksus.
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Turystyka zagraniczna
Państwo
USA
Hiszpania
Francja
Niemcy
Chiny
Wielka Brytania
Włochy
Australia
Hongkong
Tajlandia
Makao
Turcja
Austria
Szwajcaria
Holandia
Kanada
Malezja
Singapur
India
Korea Pd.
Świat

Liczba odwiedzających
obcokrajowców [mln]
2000
2011
51,2
62,7
46,4
56,7
77,2
81,4
19,0
28,4
31,3
57,6
23,2
29,3
41,2
46,1
3,7
5,9
8,8
22,3
9,6
19,2
3,8
12,9
9,6
34,0
18,0
23,0
7,8
8,5
10,0
11,3
19,6
16,0
10,2
24,7
4,4
10,4
3,1
6,3
4,7
9,8
682
983

Dochody z turystyki międzynarodowej
[$ mld]
2000
2011
82,4
185,9
30,0
67,5
33,0
65,2
18,7
53,4
16,2
53,3
21,9
45,9
27,5
45,4
9,3
34,2
5,9
33,7
7,5
30,9
3,2
28,2
7,6
28,1
9,8
22,4
6,6
21,1
7,2
21,0
10,8
19,9
5,0
19,6
4,8
18,0
7,6
17,5
8,1
17,2
478
1042

Źródła: World Tourism Organization, Madrid, 2001; The World Bank Group, Yearbook of Tourism
Statistics, 2012.

Na półpustynnych obszarach Nevady, jednego z najsłabiej zaludnionych
stanów Ameryki, istnieją dwie świecące blaskiem neonów wyspy tętniące życiem w
dzień i w nocy. Las Vegas i Reno – największe na świecie ośrodki rozrywki i
hazardu. Ich celem jest dostarczanie wszelkiego rodzaju uciech dla zmęczonych
codzienną pracą mieszkańców wielkich kalifornijskich aglomeracji. Wpływy
podatkowe z kasyn gry stanowią największą pozycję w budżecie stanu Nevada.
Zarówno Las Vegas jak i Reno swoje istnienie zawdzięczają bardzo liberalnym
przepisom prawnym obowiązującym na terenie stanu. Wiele rodzajów działalności
usługowej, zakazanych w innych stanach, tutaj rozwija się w pełnym majestacie
prawa. Nic więc dziwnego, że przybytkom Las Vegas i Reno, zlokalizowanym w
miejscach, gdzie autostrady z Los Angeles i San Francisco przekraczają granicę
stanu, nigdy nie brakuje klienteli.
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CZĘŚĆ PIĄTA - GLOBALNA
54. Geograficzny bieg dziejów
Zakończony właśnie wiek XX przyniósł zmiany i wiele nieznanych
wcześniej problemów. Wszystkie te zmiany mają także swój geograficzny wymiar.
Obraz świata sprzed stu lat był silnie „europocentryczny”. Europa Zachodnia była
jednym z dwóch (obok USA) obszarów dobrobytu i wysokiego poziomu
konsumpcji, a pod względem demograficznym dorównywały jej jedynie Chiny. W
Europie Zachodniej oraz USA wypracowywano ponad 90% światowych dochodów.
Mapa gospodarcza świata przed stu laty przedstawiała więc przede wszystkim te
dwa regiony, a pozostałe obszary stanowiły tło, pełniąc funcje kolonii, dominiów i
stref wpływów wielkich mocarstw. Świat opanowany został przez narody
cywilizacji zachodniej, zwanej także atlantycką. Apogeum swojego rozwoju ma
ona już za sobą, a polityczne i gospodarcze centrum świata przesuwa się na zachód,
w kierunku Oceanu Spokojnego.
Wielki polski geograf, Wacław Nałkowski, już przed stu laty wyróżnił w
historii ludzkości 4 fazy. Podczas pierwszej, nazwanej rzeczną, głównymi
ośrodkami cywilizacji były aluwialne niziny wielkich rzek Wschodu: Nilu, Eufratu,
Indusu i Huang-ho. Po rzecznej nastąpiła śródziemnomorska faza, gdy trwale
przekroczone zostały górskie lub pustynne bariery oddzielające poszczególne
cywilizacje rzeczne, a rozwój żeglugi spowodował, że Morze Śródziemne zaczęło
łączyć ludy zamieszkujące odległe wybrzeża. Pod koniec ery starożytnej stało się
ono „morzem wewnętrznym” Imperium Rzymskiego. Sytuacja ta zmieniła się w
średniowieczu, kiedy najsilniejsze państwa powstały w północnej części Europy
Zachodniej. Był to wstęp do trzeciej, atlantyckiej fazy rozwoju ludzkości, podczas
której prymat w świecie przejęły państwa zlokalizowane po przeciwległych
stronach północnego Atlantyku. Kolejną przewidzianą przez Nałkowskiego fazą
miała być faza pacyficzna, oznaczająca przesunięcie się centrum światowej
gospodarki z północnego Atlantyku na drugą stronę globu, czyli na Ocean
Spokojny.

W czasach nowożytnych położenie ekonomiczno-politycznego centrum
świata zmieniało się kilkakrotnie. W wieku XVI znajdowało się w Portugalii i
Hiszpanii, które jako pierwsze stały się mocarstwami kolonialnymi dzięki
odkryciom i podbojom dokonanym w Ameryce (K. Kolumb, F. Pizarro, F. Cortes,
A. Cabral), Azji i Oceanii (V. da Gama, F. Magellan). Do skarbców obu iberyjskich
królestw w XVI wieku płynęły zyski z handlu towarami kolonialnymi i z pracy
niewolników zatrudnionych na plantacjach. Ale potęga zbudowana na wyzysku
innych ludów nie była trwała. Napływ tanich produktów z kolonii przyczynił się do
upadku rolnictwa w samej Hiszpanii i Portugalii, gdzie wielu rolników porzuciło
ziemię dla łatwego zysku za oceanem. Napływ złota zrabowanego Inkom i Aztekom
sprawił, że jego wartość zaczęła w Hiszpanii spadać a wzrastały ceny większości
towarów. Odpływ ludności do kolonii doprowadził do spadku produkcji wielu

wyrobów i dodatkowo przyspieszał wzrost ich cen. Nowi bogacze pragnęli kupować
nowe stroje, meble, broń, karety, statki, biżuterię i dzieła sztuki, których w
Hiszpanii i Portugalii nie miał już kto wytwarzać. Ich dostarczaniem zajęli się w
tych okolicznościach kupcy z innych krajów. Złoto z hiszpańskich i portugalskich
skarbców wędrowało stopniowo do przedsiębiorców holenderskich, francuskich i
angielskich, którzy sposobność tę wykorzystali dla rozwoju produkcji we własnych
krajach. Wiek XVII i XVIII to okres, w którym prymat w światowej gospodarce
przypadł Niderlandom i Francji. Niderlandy utraciły swoje znaczenie już w drugiej
połowie XVII w., podczas gdy „era Francji” w dziejach świata trwała do Rewolucji
Francuskiej. Wynalazki jakie pojawiły się w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii
(maszyna parowa, nowe technologie produkcji tkanin i żelaza), uczyniły ten kraj
ojczyzną rewolucji przemysłowej i dały początek największemu w dziejach świata
imperium.
Wiek XIX to okres dominacji Wielkiej Brytanii: w 1870 roku produkowała
ona 1/3 wytwarzanych na świecie artykułów przemysłowych. Punkt ciężkości
światowej gospodarki niepostrzeżenie zaczął się jednak przesuwać na drugą stronę
Atlantyku – do Stanów Zjednoczonych. To nowe państwo, ustanowione w 1776 r. z
połączenia dawnych kolonii brytyjskich, dzięki zwycięskim wojnom z Hiszpanią (o
Florydę i Filipiny) i Meksykiem (o Teksas i obszar stanów pd.-zach.), oraz
korzystnym kontraktom z Francją (Luizjana) i Rosją (Alaska), opanowało znaczną
część Ameryki Północnej. Pozycja USA wzrosła szczególnie po kolejnych,
tragicznych dla Europy wojnach.
Najlepsze warunki do rozwoju przemysłu istniały w górzystej, środkowej i
północnej części Anglii. Posiada ona gęstą sieć krótkich, ale obfitych w wodę rzek o
znacznym spadku. Budowano więc na nich zapory i instalowano koła wodne,
napędzające maszyny włókiennicze. Surowcem początkowo była miejscowa wełna,
lecz w XIX wieku częściowo zastąpiła ją importowana z kolonii bawełna. Liverpool
stał się wielkim portem handlowym, a na jego zapleczu powstał okręg
przemysłowy, którego głównym ośrodkiem był Manchester. W krótkim czasie na
całym świecie nabyć można było tanie angielskie perkale i inne tkaniny. Ale
włókiennictwo nie cieszyło się zbyt długo mianem najważniejszej dziedziny
produkcji. Na przedpolach Gór Pennińskich odkryto bowiem złoża węgla
kamiennego i rud żelaza. Jak grzyby po deszczu, w sąsiedztwie starych ośrodków
tkactwa wyrastały szyby kopalń, kominy koksowni i hut. Malownicze niegdyś
okolice słynące z hodowli owiec zasnuły dymy, przecięły linie kolejowe i kanały ze
śluzami. Spokój starych gór zniweczył hałas maszyn parowych napędzających
różnorodne mechanizmy i roztaczających wokół ostrą woń palonego koksu. Ten
angielski region nazywany jest Czarnym Krajem (Black Country), chociaż obecnie
większość kopalń i hut nie istnieje, zlikwidowano większość bocznic kolejowych, a
kanałami pływają przeważnie łódki służące do celów wypoczynkowych.

O znaczeniu poszczególnych narodów na arenie międzynarodowej decyduje
przede wszystkim ich sytuacja ekonomiczna. Zależy ona od dostępnych zasobów
przyrody jak i liczebności, aktywności i pomysłowości ludzi. To oni decydują o
wyborze najkorzystniejszych sposobów zaspokajania potrzeb i osiągania
różnorodnych celów. Państwa przodujące pod względem gospodarczym osiągnęły
swoje znaczenie dzięki temu, że nie zabrakło w nich ludzi twórczych, którzy na
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pojawiające się trudności odpowiadali zdwojonym wysiłkiem, przynoszącym
innowacje i wynalazki.
Jedną z najważniejszych cech rozwoju gospodarczego jest jego cykliczność.
W historii gospodarczej ostatnich dwóch stuleci, czyli od wybuchu tzw. rewolucji
przemysłowej, zidentyfikowane zostały cztery cykle, z których każdy liczy po około
50-55 lat. Każdy z nich składa się z okresu dobrej koniunktury, po którym
nieuchronnie nadchodzi zwolnienie tempa rozwoju, czyli kryzys gospodarczy.
Poszczególne okresy dobrej koniunktury, które rozpoczynają kolejne cykle,
poprzedzone są wynalazkami i innowacjami umożliwiającymi rozpoczęcie
produkcji nowych wyrobów lub obniżenie kosztów działalności gospodarczej.
Nowe produkty, których wcześniej nie było na rynku, zawsze wzbudzają duże
zainteresowanie i dopóki rynek nie zostanie nimi nasycony, trwa okres szybkiego
zwiększania produkcji, budowane są nowe wytwórnie, poszukiwani są dodatkowi
pracownicy, a ze zbytem towarów nie ma najmniejszego problemu. Podobnie jest w
przypadku obniżenia kosztów produkcji dzięki innowacjom technicznym lub
organizacyjnym. Zmniejszenie kosztów pozwala bowiem na obniżenie ceny
produktu, a to sprawia, że produkt ten znajduje wielokrotnie więcej chętnych
nabywców. Okres szybkiego rozwoju trwa do momentu nasycenia rynku tańszym
produktem. Kiedy już wszyscy potencjalni nabywcy są posiadaczami nowych
wyrobów, magazyny fabryczne zapełniają się, producenci prześcigają się w
wymyślaniu reklam zachęcających do nabywania towarów, ale produkcja musi
zostać ograniczona. Zamykane są więc fabryki, przybywa bezrobotnych,
społeczeństwo ubożeje. Świat czeka wówczas na kolejne innowacje, które
pozwoliłyby jeszcze raz zwiększyć produkcję i sprzedaż. Potrzebny jest wynalazek
nowego artykułu lub sposób na jeszcze większe obniżenie kosztów produkcji. I za
każdym razem, kiedy w gospodarce pojawiały się oznaki kryzysu, ludzie
niezawodnie znajdowali nowe sposoby na jego zażegnanie.
Powiedzenie „potrzeba matką wynalazków” jest więc jak najbardziej
słuszne. Nie oznacza to, że w latach dobrej koniunktury ludzie przestają twórczo
pracować, jednak okresy kryzysu to czas, w którym dla wszelkich dobrych
pomysłów znajdowane są praktyczne zastosowania. Destylację ropy naftowej
przeprowadził po raz pierwszy Ignacy Łukasiewicz już w połowie XIX wieku. Ten
genialny wynalazek okazał się jednak „potrzebny” dopiero po 20-30 latach. Dlatego
nazwisko naszego odkrywcy rzadko figuruje w międzynarodowych zestawieniach
rozwoju techniki.
Cykliczność rozwoju gospodarczego i nieuchronność kryzysów to odkrycie
rosyjskiego ekonomisty Mikołaja Kondratiewa sprzed 70 lat, natomiast związek
koniunktury gospodarczej z wynalazczością zauważył jako pierwszy, współczesny
Kondratiewowi uczony austriacki Józef Schumpeter.
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Zależność częstotliwości innowacji i koniunktury gospodarczej
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Wraz z rewolucją przemysłową narodził się kapitalizm, który jest ustrojem
opartym na poszanowaniu wolności osoby ludzkiej, prywatnej własności,
sprawiedliwości pojmowanej jako równość wszystkich wobec prawa, oraz
ograniczonej ingerencji państwa w życie gospodarcze. Uznaje on pierwszorzędną
rolę praw rynku (samoregulacji podaży i popytu) i wolnej konkurencji firm. Każda z
nich, chcąc osiągnąć sukces, stara się minimalizować koszty i produkować dobra
lepsze od już istniejących. W ten sposób naturalne ludzkie skłonności do
pomnażania osobistej własności wykorzystywane są dla dobra całego
społeczeństwa, zapewniając mu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych.
W pierwszej połowie XX wieku gospodarczym centrum świata były kraje
położone po obu stronach północnego Atlantyku. W Europie Zachodniej i we
wschodniej części USA skoncentrowany był przemysł, którego wyroby
eksportowano do innych regionów w zamian za dostawy paliw i surowców. Ten
prosty międzynarodowy podział świata na kraje przemysłowe i pozostałe, będące w
większości koloniami lub strefami wpływów tych pierwszych, skomplikował się po
II wojnie światowej. Siłą dominującą w świecie stały się Stany Zjednoczone
Ameryki, które nie doświadczyły zniszczeń wojennych, a rosnący popyt na
uzbrojenie zdynamizował ich gospodarkę. Do grupy państw przemysłowych
dołączyła w imponującym stylu Japonia a w wielu dawnych koloniach, po
uzyskaniu suwerenności nastąpił bardzo szybki rozwój przemysłu i handlu. Na
progu XXI wieku światowa gospodarka miała już układ trójbiegunowy, przy czym
rolę tych biegunów pełnią Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej oraz
Japonia. To na ich obszarach wytwarzano prawie 2/3 wartości wszystkich
wyprodukowanych na świecie towarów i usług, czyli ogólnoświatowego produktu
brutto. Z tych trzech regionów pochodziło też 80% eksportowanych rocznie
wyrobów przemysłowych. Ostatnie dwie dekady to okres bardzo szybkiego rozwoju
gospodarczego Chin, które wyrastają na drugą gospodarkę świata, wyprzedzając
państwa europejskie i Japonię.

Udział największych gospodarek w tworzeniu światowego produktu brutto (w %)
Rok
1990
2000
2012

Unia
Europejska
29,6
19,2
17,0*

USA

Japonia

Chiny

26,2
29,2
23,8

17,3
15,4
8,3

1,6
3,4
12,1

* dane dla strefy euro
Opracowano na podstawie danych The World Bank Group, World Development Indicators database,
2013.

Ostatnie dekady XX wieku to okres, w którym gospodarka europejska
pozostawała w stadium kryzysu, podczas gdy znacznie szybsze tempo rozwoju
notowały Stany Zjednoczone a zwłaszcza liczne kraje Azji Wschodniej, głównie
Chiny. Centrum światowej gospodarki kontynuuje więc swój odwieczny marsz ku
zachodowi. Najludniejszym i najsilniejszym gospodarczo stanem amerykańskim
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przestał być Nowy Jork, który oddał pierwszeństwo nadpacyficznej Kalifornii.
Związki gospodarcze USA z Japonią i innymi państwami Dalekiego Wschodu,
mierzone wielkością wymiany handlowej, są od lat 80-tych silniejsze od
tradycyjnych więzi transatlantyckich, amerykańsko-europejskich. Wszystko
wskazuje, że zgodnie z genialną wizją Wacława Nałkowskiego sprzed ponad stu lat,
bieżące stulecie istotnie stanie się „wiekiem Pacyfiku”. Obserwując wydarzenia w
Ameryce i w Japonii, przewidział on, że analogiczne procesy rozwoju ogarną w
przyszłości Chiny, co doprowadzi do daleko idących zmian w układzie sił
gospodarczych i politycznych na świecie:
„Co się stanie z kwestią płacy zarobkowej, gdy rasa żółta pojawi się na
europejskich rynkach pracy? Jaki przewrót nastąpi w handlu wszechświatowym, gdy
Chiny ze swymi niezmiernymi pokładami węgla, ogromnymi masami ludzkimi i ze
swą taniością pracy wstąpią w okres wielkiego przemysłu, gdy geniusz Zachodu
przeniknie kulturę chińską, gdy udzieli jej swych metod i techniki, nie zmieniając
etnicznych cech Chińczyka – jego wytrwałości nerwowej, jego odporności na
wpływy równych klimatów, jego niewyczerpanej pracowitości, chytrości i
oszczędności? Wielka przyszłość czeka bez wątpienia naród, który w piersiach
swoich żywi taką siłę” (Nałkowski 1911: 203-208).

55. „Globalna wioska”
Wędrówce głównych ośrodków cywilizacyjnych towarzyszyły zmiany w
strukturze gospodarki. Oznacza to nakładanie się na siebie dwóch rodzajów
procesów. Po pierwsze, w poszczególnych okresach rozwoju kolejne państwa
przeżywały swoje „pięć minut” w historii: Hiszpania i Portugalia w XVI wieku,
Niderlandy w XVII, Francja w XVIII, Wielka Brytania w XIX, i USA w wieku XX.
Jednocześnie w każdym z tych okresów inna dziedzina gospodarki stanowiła
najważniejsze źródło dochodów. Początkowo było to rolnictwo i górnictwo, potem
przyszła kolej na manufaktury, następnie, w wyniku rewolucji przemysłowej
powstały fabryki wykorzystujące energię wodną i parową. W kolejnych cyklach
rozwoju kapitalizmu prymat przypadał włókiennictwu, metalurgii, budowie maszyn,
chemii i energetyce, natomiast w drugiej połowie XX wieku bezapelacyjnie
zwyciężył przemysł wysokiej techniki oraz potężniejące dziedziny usług.
Przemiany gospodarcze wynikające z rozwoju technologii odzwierciedlały
się w krajobrazach tylko w tych krajach, gdzie istniały możliwości zastosowania
wynalazków w produkcji. Dlatego próżno by dzisiaj oczekiwać, że . w Hondurasie
lub Kamerunie napotkamy zabytki z początkowego okresu rozwoju przemysłu, jakie
istnieją w Górach Świętokrzyskich lub na Śląsku. Ale nie oznacza to, że
krajobrazowe konsekwencje rozwoju techniki dotyczą wyłącznie krajów
dysponujących nowoczesną techniką.
Upowszechnienie środków masowej komunikacji obejmujących swoim
zasięgiem cały glob sprawiło, że świat jak gdyby się skurczył. Podróże
międzykontynentalne odbywają się w ciągu kilkunastu godzin, a dzięki łączności
satelitarnej wydarzenia z każdego zakątka Ziemi mogą stać się dostępne dla
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odbiorców na całym globie. Podobnie jak w małych społecznościach wiejskich, w
dzisiejszym świecie wszyscy mogą komunikować się ze wszystkimi. Żyjemy w
„globalnej wiosce” (ang. global village), w której wydarzenia zachodzące w jednym
miejscu oddziałują na bieg wypadków w najbardziej odległych zakątkach.23
Określenie „globalna wioska” wyraża nie tylko relatywne „kurczenie się”
globu, ale jest także oznaką rosnącej świadomości, że oprócz potrzeb i aspiracji
jednostkowych, lokalnych i państwowych istnieje wspólnota interesów wszystkich
Ziemian, że niezależnie od istniejących partykularnych, często sprzecznych ze sobą
dążeń, narastają wzajemne współzależności, przede wszystkim gospodarcze. Minęły
już czasy, kiedy na Ziemi istniały względnie izolowane od siebie cywilizacje. Po raz
pierwszy w dziejach cały świat został opanowany przez tzw. cywilizację naukowotechniczną, zbudowaną na fundamentach religii i obyczajowości chrześcijańskiej,
filozofii i nauki greckiej oraz prawa rzymskiego. Żadne z prawie 200 obecnie
istniejących państw nie może sobie pozwolić na izolację i samowystarczalność
(autarkię). Wszystkie współtworzą jeden ogólnoświatowy organizm - gospodarkę
globalną.
Gospodarka globalna jest systemem obejmującym różniące się, a zatem
wzajemnie komplementarne składniki (gospodarki narodowe) oraz łączące je
zależności wyrażające się m.in. w wymianie handlowej. Jest to ponadto system
dynamiczny, w którym rola i znaczenie poszczególnych składników ulega stałym
zmianom. Zmiany te odbywają się jednak w taki sposób, że całość systemu
pozostaje w równowadze. Nawet jeżeli jedno lub kilka państw nie wypełnia
podpisanych zobowiązań, toczy wojny, odmawia dostaw lub płatności, system
gospodarki globalnej potrafi dostosować się do nowych warunków, unikając
grożących zakłóceń. Posiada on możliwości samoregulacji, które wynikają z zasad
funkcjonowania wolnego rynku przyjętych w kapitalistycznym ustroju społecznogospodarczym.
Cechą gospodarki kapitalistycznej, dzięki której udało się jej opanować
świat, jest dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej. Rezultatem tego jest
specjalizacja, czyli międzynarodowy podział pracy. Każdy kraj posiada odmienne
możliwości produkcyjne, co wynika zarówno z uwarunkowań przyrodniczych, jak i
tradycji gospodarczych. Koszty produkcji poszczególnych dóbr różnią się więc w
zależności od miejsca ich wytwarzania. Pozwala to wytłumaczyć dążenie państw do
specjalizacji i rozwoju wymiany handlowej. O wiele bardziej opłacalne okazuje się
dla nich importowanie pewnych wyrobów niż organizowanie własnej produkcji.
23

Warunkiem koniecznym trzeciej fazy procesu globalizacji, której istotą jest to, że pojedyncze osoby
mogą współpracować na skalę globalną (w fazie pierwszej mogły to robić państwa, a w drugiej –
firmy), były wynalazki: w 1971 roku wyprodukowanie pierwszego mikroprocesora przez firmę Intel, i
w 1981 roku wybudowanie komputera osobistego przez firmę IBM, który mógł być obsługiwany przez
osoby nie znające się na programowaniu. Przełomowe znaczenie miał system Windows 3.0,
wprowadzony na rynek w 1990 roku przez firmę Microsoft, dzięki któremu przełamany został limit
informacji, które jeden człowiek może gromadzić i przetwarzać. W 1991 roku ustanowiony został
przez Tymoteusza Bernersa-Lee system World Wide Web (WWW). Obejmował on opis strony
internetowej ze schematem adresowania (HTML) i regułami powiązania ze sobą stron oraz
przeglądarkę (program Internet Explorer). W tym samym roku1991 roku pojawił się ponadto patent
amerykańskiego Ministerstwa Obrony – Internet, składający się z komputerów i kabli służących do
przesyłania pakietów informacji.
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Handel międzynarodowy w ostatnim półwieczu stał się źródłem poważnych
zysków. W budżetach wielu państw dochody z wymiany międzynarodowej stanowią
od 10% do ponad 50%.
Aby ułatwić wymianę międzynarodową i zwiększyć płynące z niej zyski,
państwa podpisują między sobą porozumienia dotyczące znoszenia barier celnych.
Rezultatem są tzw. unie celne. Najważniejszymi porozumieniami handlowymi są:
Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), Europejski Obszar
Gospodarczy, oraz Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(NAFTA). Osiemnaście państw APEC, których łączny potencjał demograficzny
przekracza 2 miliardy, zamierza przed rokiem 2020 znieść wszelkie bariery celne
we wzajemnym handlu. Natomiast od roku 2005 funkcjonuje Obszar Wolnego
Handlu Obu Ameryk (FTAA). Ma także powstać Wspólnota Ekonomiczna
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jednak największe sukcesy na drodze do
integracji gospodarczej i politycznej osiągnęły państwa zrzeszone w Unii
Europejskiej.
Oprócz przynależności do unii celnych o zasięgu regionalnym 124 państwa
świata są sygnatariuszami Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu (GATT)
obowiązującego od 1948 r. Od czasów II wojny światowej ekspansja handlu
międzynarodowego jest w znacznej mierze rezultatem ograniczania taryf celnych,
uzgodnionego w ramach GATT. Tylko w latach 1960-1995 wartość obrotów
globalnych zwiększyła się przeszło 5 krotnie. W roku 1995 GATT zastąpiony został
przez Światową Organizację Handlu (WTO). Należą do niej państwa, które
uprzednio były w GATT. Warunkiem przynależności do WTO jest wspieranie we
własnym kraju gospodarki rynkowej. Wynikiem funkcjonowania WTO są kolejne
obniżki taryf celnych. Przed eksporterami otwierają się nowe rynki zbytu, a
importerzy mogą taniej kupować niedostępne u siebie towary.
Stopniowe otwieranie granic międzypaństwowych dla wymiany towarowej,
dla przepływu kapitału i siły roboczej, umożliwiło rozwój firm działających
jednocześnie w wielu krajach. Obecnie aż 20-30% obrotów handlu
międzynarodowego odbywa się w ramach wielkich korporacji posiadających filie w
wielu państwach. Największą wartość produkcji posiadają firmy motoryzacyjne i
petrochemiczne, co świadczy o ogromnej roli transportu samochodowego w życiu
gospodarczym współczesnego świata. Na listy największych firm wdzierają się
stopniowo coraz liczniejsze przedsiębiorstwa innych branż. Są to m.in. kalifornijskie
firmy informatyczne i zajmujące się produkcją oprogramowania, takie jak Intel
Corp., Cisco Systems, Oracle, Google, a także Microsoft Corp. Szybko rozwijają się
ponadto przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (amerykańska AT&T, japońska
NT&T) oraz handlowe (amerykańska Wal-Mart Stores, która jest aktualnie
największą korporacją świata, a ponadto francuski Carrefour i angielski Tesco oraz
japońska Itochu Corp.).
Największe korporacje zatrudniają po kilkaset tysięcy ludzi i osiągają
obroty finansowe większe niż obroty gospodarek średniej wielkości państw.
Znaczna część tych korporacji to spółki akcyjne, których udziałowcami
(właścicielami) są osoby prywatne, rządy i różne firmy. Udziałowcy są
posiadaczami akcji swojej firmy, które mogą być sprzedawane i kupowane. Wartość
akcji zależy od aktualnej kondycji firmy. Poprawa efektów ekonomicznych firmy
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natychmiast powoduje wzrost cen akcji. Ich właściciele każdego roku otrzymują
dywidendy, czyli części zysku firmy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w wyborach rad nadzorczych, które
powołują zarządy firm. Spółka akcyjna, która chce rozszerzyć swoją działalność,
może wyemitować kolejny pakiet akcji, zaś pieniądze uzyskane z ich sprzedaży
może przeznaczyć na rozwój nowej produkcji.
Obrót akcjami firm znajduje się w gestii giełd, z których największe
znajdują się w Nowym Jorku, Tokio, Londynie i Frankfurcie nad Menem. Maklerzy
giełdowi zbierają i analizują ciągle napływające sygnały z całego świata na temat
zmian w sytuacji finansowej firm, reagując błyskawicznie ruchami cen akcji.
Gorączkowa atmosfera giełd, na których koncentrują się oplatające cały glob sieci
informacji gospodarczych, stanowi najbardziej wyrazisty przejaw istnienia ścisłych
współzależności w ramach „globalnej wioski”.
Firma, która wykupi ponad 50% akcji jakiejś spółki, staje się jej
właścicielem. Ponieważ najbardziej rentowna jest produkcja wielkoskalowa, małe
firmy nie są w stanie sprostać konkurencji wielkich i często są przez nie
przejmowane. Dochodzi też często do fuzji wielkich firm. Na europejskim rynku
samochodowym rywalizuje dzisiaj ponad 30 firm. W ciągu kilkunastu lat ich liczba
prawdopodobnie spadnie do kilku. Proces fuzji zapoczątkowało wchłonięcie
czeskiej Škody i hiszpańskiego Seata przez koncern Volkswagen, połączenie
bawarskiej firmy BMW z angielskim Roverem, przejęcie niemieckiego Opla przez
amerykańskiego giganta General Motors. Tendencje do fuzji pojedynczych
przedsiębiorstw i tworzenia międzynarodowych korporacji są silne także w branży
transportu lotniczego i innych. Największe pod względem wielkości sprzedaży
korporacje naftowe powstały w wyniku fuzji mniejszych firm. Ostatnio, w 1999
połączyły się dwie firmy amerykańskie, Exxon i Mobil.
Wszelkie rozliczenia i transakcje między państwami i korporacjami
międzynarodowymi nie mogłyby być realizowane bez pośrednictwa banków, które
są głównymi elementami światowego systemu finansowego. Usługi bankowe stały
się obecnie ogromnym źródłem zysku. Szwajcaria, uznawana za jedno z
najbogatszych państw świata, osiągnęła tę pozycję w dużej mierze dzięki swoim
przeszło 500 bankom. Dostarczają one 1/3 wpływów do budżetu państwa. Ten mały
kraj, zamieszkały przez 0.1% globalnej populacji, szczyci się 12-procentowym
udziałem w obsłudze finansowej świata.
Ponieważ w każdym kraju obowiązuje inna waluta, konieczność
dokonywania rozliczeń w handlu międzynarodowym wymaga istnienia systemu
bankowego. Państwo chcące nabyć dobra produkowane za granicą musi uprzednio
wymienić w banku swoją walutę na walutę kraju – producenta lub na amerykańskie
dolary, które pełnią rolę podstawowej waluty w transakcjach międzynarodowych.
Zamiany walut dokonuje się przy uwzględnieniu aktualnej tabeli kursów. Kurs
waluty jest to jej cena wyrażona w dolarach lub innej walucie. Zmienia się on wraz
z sytuacją gospodarczą danego państwa. Spadek wartości waluty następuje
wówczas, gdy jej ilość na rynku przewyższa wartość dóbr i usług dostępnych do
kupienia w danym kraju. Spadek kursu waluty krajowej oznacza jednak obniżenie
cen towarów dla nabywców zagranicznych. Stymuluje to wzrost eksportu i
zniechęca do importowania dóbr, gdyż spadek kursu własnej waluty oznacza wzrost
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kursów walut obcych, a zatem wzrost cen towarów zagranicznych. Dewaluacja
może więc przyczynić się do wzrostu krajowej produkcji i do poprawy koniunktury.
Największe korporacje przemysłowe (za wyjątkiem firm paliwowych i
energetycznych) w roku 2012
Lp.

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Volkswagen Group
Mitsubishi Companies
Toyota Motor
Samsung Electronics
Apple Computers
General Motors
Daimler - Chrysler
General Electric
Cargill
Hon Hai Precision Industry
Ford Motor Company
McKesson
Hitachi Ltd.
Hewlett - Packard
Foxconn
FIAT
IBM
BASF
Nissan Motor Company
Cardinal Heath
Siemens
Nestlé
Honda Motor Company
Panasonic
BMW
Arcelor Mittal
Peugeot
Procter & Gamble
Sony
Microsoft
Toshiba Corporation
Robert Bosch GmbH
Sinochem Group*
Hyundai Motor Company
ThyssenKrupp AG
Boeing
EADS (Airbus)
Pfizer
SAIC Motor*
Mitsui & Co, Ltd.
PepsiCo
Johnson & Johnson
Unilever
Dongfeng Motor Corp.*
POCO
Dell
Caterpillar Inc.
Dow Chemical Company
Novartis (d. Sandoz)
Renault

Branże
motoryzacja
wielobranżowa
motoryzacja
elektronika
elektronika
motoryzacja
motoryzacja
maszyny
żywność
elektronika
motoryzacja
farmacja
wielobranżowa
komputeryzacja
elektronika
motoryzacja
komputeryzacja
chemia
motoryzacja
farmacja
wielobranżowa
żywność
motoryzacja
elektronika
motoryzacja
stal
motoryzacja
kosmetyki
elektronika
oprogramowanie
elektronika
maszyny el.
chemia
motoryzacja
stal, maszyny
lotnictwo
lotnictwo
farmacja
motoryzacja
wielobranżowa
żywność
kosmetyki
żywność, chemia
motoryzacja
stal
elektronika
maszyny bud.
chemia
farmacja
motoryzacja
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Sprzedaż
($ mld)
254
248
222
187
156
152
150
147
136
134
134
122
122
120
119
110
104
103
102
101
101
101
100
99
96
94
83
83
82
73
72
72
71
70
69
69
68
68
67
67
66
65
65
63
62
62
60
60
59
59

Zatrudnien
ie w tys.
502
350
326
222
76
284
275
287
158
290
164
32
400
267
1230
215
433
113
128
40
405
339
182
260
95
260
202
127
162
94
145
303
40
75
192
170
116
100
105
40
297
122
223
161
29
107
93
54
100
124

Siedziba/kraj
Wolfsburg/Niemcy
Tokio/Japonia
Toyota/Japonia
Seul/Korea Pd.
Cupertino/Kalifornia
Detroit/Michigan
Stuttgart/Niemcy
Fairfield/Connecticut
Wayzata/Minnesota
Tucheng/Tajwan
Dearborn/Michigan
San Francisco/Kalif.
Tokio/Japonia
Palo Alto/Kalifornia
New Taipei/Tajwan
Turyn/Włochy
Armonk/New York
Ludwigshafen/Niemcy
Jokohama/Japonia
Dublin/Ohio
Monachium/Niemcy
Vevey/Szwajcaria
Tokio/Japonia
Osaka/Japonia
Monachium/Niemcy
Luksemburg/Luks.
Sochaux/Francja
Cincinnati/Ohio
Tokio/Japonia
Redmond/Washington
Tokio/Japonia
Gerlingen/Niemcy
Pekin/Chiny
Seul/Korea Pd.
Essen/Niemcy
Chicago/Illinois
Tuluza/Francja
Nowy Jork/New York
Szanghaj/Chiny
Tokio/Japonia
Purchase/New York
New Brunswick/NJ
Rotterdam-Londyn
Wuhan/Chiny
Pohang/Korea Pd.
Austin/Teksas
Peoria/Illinois
Midland/Michigan
Bazylea/Szwajcaria
Boulogne-Billancourt/Fr.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Saint-Gobain SA
United Technologies Corp.
FAW Group Corporation*
Jujitsu
China Minmetals*
Kraft Foods Group, Inc.
Intel
Nokia
Nippon Steel
LyondellBasell Industries
Bayer AG

mat. bud.
maszyny el.
motoryzacja
elektronika
hutnictwo
żywność
półprzewodniki
elektronika
stal
chemia
farmacja

59
58
57
57
55
54
54
54
52
51
51

193
218
132
173
146
23
105
112
60
14
111

Courbevoie/Francja
Hartford/Connecticut
Changchun/Chiny
Tokio/Japonia
Pekin/Chiny
Northfield/Illinois
Santa Clara/Kalifornia
Espoo/Finlandia
Tokio/Japonia
Houston/Teksas
Leverkusen (Niemcy)

* firma państwowa
Opracowanie na podstawie danych Forbes: The World’s Biggest Companies, 2012.

Największe korporacje paliwowo-energetyczne w roku 2012
Lp.

Firma

Sprzedaż
($ mld)
467
453
425
411
370
365
242
240
167
166
164
145
144
139
139
130
127
124
119
110

Zatrudnienie
w (tys.)
90
77
464
401
83
54
61
111
78
14
432
18
81
22
120
32
256
121
24
36

1
Royal Dutch Stell
2
Exxon Mobil Corporation
3
China National Petroleum Corp.*
4
Sinopec Corporation
5
British Petroleum
6
Saudi Aramco
7
Chevron
8
Total
9
Eni
10
Phillips 66
11
Gazprom*
12
Kuwait Petroleum
13
Petrobras
14
Valero Energy
15
Lukoil
16
Statoil
17
Pemex*
18
Petróleos de Venezuela SA*
19
JX Holdings
20
National Iranian Oil Company*
* firmy będące własnością państwową
Opracowano na podstawie: Forbes, The World’s Biggest Companies 2012.
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Siedziba/kraj
Haga/Hol., Londyn/UK
Irving/Teksas
Pekin/Chiny
Pekin/Chiny
Londyn/Anglia
Dhahran/Arabia Saud.
San Ramon/Kalifornia
Courbevoie/Francja
Rzym/Włochy
Houston/Teksas
Moskwa/Rosja
Kuwejt/Kuwejt
Rio de Janeiro/Brazylia
San Antonio/Teksas
Moskwa/Rosja
Stavanger/Norwegia
Mexico City/Meksyk
Caracas/Wenezuela
Tokio/Japonia
Teheran/Iran

Największe przedsiębiorstwa usługowe (za wyjątkiem banków) w roku 2012
Lp
.

Firma

1
2
3
4

Wal-Mart Stores, Inc.
Vitol Group
State Grid Corp. of
China*
Glencore

5

E. ON AG

6

Japan Post Holdings
Co.*
Berkshire Hathaway
Allianz AG

7
8
9
10
11
12

Gaz de France Suez
S.A.
AT&T**
CVS Caremark Corp.
Trafigura Beheer BV

13
14
15
16
17

AXA
Assicurazioni Generali
Verizon
NT&T***
SK Group

18

Enel****

19
20

Branża

Sprzeda
ż ($
mld)
469
303
290

Zatrudnie
nie w tys.

handel/surowce i
energia
elekryczność/produkcja
i dystrybucja
poczta, kredyty, ubezp.

214

58

Baar/Szwajcaria

174

79

Düsseldorf/Niemcy

168

229

Tokio/Japonia

ubezpieczenia
ubezpieczenia

162
140

217
142

elektryczność/produkcja
i dystrybucja
telekomunikacja
handel lekami
handel/surowce i
energia
ubezpieczenia
ubezpieczenia
telekomunikacja
telekomunikacja
Telekomunikacja/
marketing
elektryczność/produkcja
i dystrybucja
handel detaliczny
usługi medyczne

128

161

Omaha/Nebraska
Monachium/Niemc
y
Paryż/Francja

127
123
120

256
202
9

Dallas/Teksas
Woonsocket/RI
Lucerna/Szwajcaria

118
116
115
113
112

240
85
203
205
52

Paryż/Francja
Triest/Włochy
Nowy Jork/NY
Tokio/Japonia
Seul/Korea Pd.

111

59\

Rzym/Włochy

handel detaliczny
handel/nośniki energii
dystrybucja energii el.

2200
3
1564

Teslo
110
493
UnitedHealth Group,
102
99
Inc.
21 Carrefour
handel detaliczny
101
476
* firmy państwowe;
** American Telegraph and Telephone
*** Nippon Telegraph and Telephone
**** Ente Nazionale per l’Energia Elettrica
Opracowano na podstawie Forbes, The World’s Biggest Companies 2012.
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Siedziba/kraj

Bentonville/Ark.
Rotterdam/ Genewa
Pekin/Chiny

Cheshunt/Ang\lia
Minnetonka/MI
Levallois/Francja

Największe banki świata w 2000 r.
Lp. Nazwa banku
Siedziba
1
Industrial & Commercial Bank of China
Pekin/Chiny
2
Deutsche Bank AG
Frankfurt nad Menem/Niemcy
3
BNP Paribas SA
Paryż/Francja
4
Crédit Agricole SA
Montrouge/Francja
5
Barclays Bank plc.
Londyn/Anglia
6
Japan Post Bank Co. Ltd.
Tokio/Japonia
7
China Construction Bank Corp.
Pekin/Chiny
8
Agricultural Bank of China Ltd.
Pekin/Chiny
9
The Royal Bank of Scotland plc.
Edynburg/Szkocja
10
Bank of China, Ltd.
Pekin/Chiny
11
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Tokio/Japonia
12
JPMorgan Chase Bank
Nowy Jork/New York
13
Banco Santander SA
Boadilla del Monte/Hiszpania
14
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Tokio/Japonia
15
Société Générale
Paryż/Francja
16
Lloyds TSB Bank plc
Londyn/Anglia
17
BPCE**
Paryż/Francja
18
Bank of America
Charlotte/Karolina Północna
19
Union Bank of Switzerland AG
Erich/Szwajcaria
20
HSBC*** Holdings plc
Londyn/Anglia
21
Citibank
Nowy Jork/New York
22
Wells Fargo Bank
San Francisco/Kalifornia
23
UniCredit SpA
Mediolan/Włochy
24
China Development Bank Corporation*
Pekin/Chiny
25
Crédit Agricole CIB**** (d. Calyon)
Paryż/Francja
26
ING Bank NV
Amsterdam/Holandia
27
Rabobank Nederland
Utrecht/Holandia
28
Crédit Suisse AG
Genewa/Szwajcaria
29
Mizuho Bank Ltd.
Tokio/Japonia
30
Bank of Scotland plc
Edynburg/Szkocja
* bank państwowy
** Banque Populaire et Caisse d’Épargne
*** Hongkong & Shanghai Banking Corporation
**** Corporate and Investment Banking
Źródło: The Banker, Global Financial Intelligence: Top 1000 World Banks 2013.

Aktywa [$ mld]
2815
2655
2517
2432
2420
2363
2242
2125
2085
2035
1948
1897
1676
1668
1651
1531
1515
1474
1375
1324
1313
1266
1223
1207
1195
1103
993
992
914
911

Spadek wartości waluty może też być rezultatem zbyt dużej emisji
pieniądza, przewyższającej tempo wzrostu produkcji. Niektóre kraje decydują się na
zwiększenie emisji w przypadku deficytu budżetowego (nadwyżki wydatków nad
przychodami). Wówczas często się zdarza, że wzrost cen wymyka się spod kontroli
i następuje niebezpieczne dla gospodarki zjawisko inflacji, polegające na spadku
wartości pieniądza. Konieczne są wtedy działania oszczędnościowe, ograniczenie
importu i odpływu kapitału.
Jedynym państwem świata, które może, bez obawy o wywołanie inflacji,
emitować pieniądze w celu pokrycia deficytu budżetowego, są Stany Zjednoczone
Ameryki. Dolar amerykański stanowi bowiem podstawową walutę transakcyjną w
rozliczeniach międzynarodowych. Ponad połowę wszelkich płatności w handlu
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międzynarodowym dokonuje się w dolarach, dlatego wraz ze wzrostem obrotów
zwiększa się zapotrzebowanie na tę walutę. Stany Zjednoczone mogą pokrywać
wszelkie swoje wydatki przez zwiększone emisje pieniądza, którego produkcji nic
nie ogranicza. Miliardy dolarów, które znajdują się poza USA, są w istocie formą
kredytu, jakiego świat udziela temu państwu. Kredyt ten opiera się na zaufaniu do
dominującej pozycji i stabilności amerykańskiej gospodarki.

56. Bogaci i biedni
Kasyna Monte Carlo, gorączka tokijskiej giełdy, światła Hollywood –
atmosfera wszystkich tych miejsc nie skłania do refleksji nad losem setek milionów
ludzi żyjących w skrajnej nędzy, dzień po dniu toczących uporczywą walkę już nie
o polepszenie swojego bytowania, ale o samo przetrwanie. Według szacunków ONZ
(United Nations Population Fund) miliard ludzi w Azji, Afryce i Ameryce
Łacińskiej żyje w nędzy, a ¾ z tej liczby jest chronicznie niedożywionych.
Ponieważ przyrost naturalny w krajach dotkniętych głodem jest stosunkowo duży,
znaczną część głodujących stanowią dzieci. Dla bardzo wielu rodzin dzieci są
jedynym kapitałem i nadzieją na przyszłość, gdyż tylko one mogą zapewnić
rodzicom byt w przypadku choroby oraz w latach starości. Tendencja do posiadania
kilkorga dzieci jest więc dla biednych ludzi czymś naturalnym i zarazem
koniecznym. I nie można poprzestawać na jednym lub dwójce dzieci, gdyż nie
wszystkie dożywają dojrzałego wieku. Ale o liczebności potomstwa nie decydują
wyłącznie względy praktyczne, gdyż wielki wpływ na zachowania w tej jakże
ważnej kwestii ma religia.
Duża część demografów uważa, że wysoki współczynnik przyrostu
naturalnego w biednych krajach jest jednocześnie skutkiem ubóstwa jak i
czynnikiem utrudniającym poprawę sytuacji ekonomicznej. Szybki przyrost liczby
ludności powstrzymuje rozwój gospodarczy, który mógłby doprowadzić do
wyhamowania eksplozji demograficznej. Sytuacja ta przypomina rodzaj sprzężenia
zwrotnego, zwanego potocznie błędnym kołem. Spór dotyczy sposobów wyjścia z
tej trudnej sytuacji. Jedni uważają, że należy zacząć od sfery demograficznej, tzn.
ograniczyć w sposób administracyjny lub inny tempo przyrostu zaludnienia, by
nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej (wariant chiński). Według innych
natomiast, najpierw należy poprawić warunki bytowe ludności, a skutkiem tego
będzie spadek przyrostu naturalnego (wariant japoński). Zwolennicy wariantu
chińskiego przeważają wśród instytucji naukowych i agend ONZ. Ich największymi
antagonistami są m.in. przedstawiciele kościołów chrześcijańskich oraz
muzułmańskich państw wyznaniowych, którzy nie są skłonni zaakceptować metod
ograniczania przyrostu naturalnego propagowanych przez naukowców, takich jak
środki antykoncepcyjne, przerywanie ciąży i sterylizacja. Spór prawdopodobnie
zakończy się bez rozstrzygnięcia, kto posiadał rację, gdyż tempo przyrostu
zaludnienia szybko się zmniejsza.

Z powodu spadku tempa przyrostu zaludnienia Ziemi, przeludnienie nam
raczej nie grozi. Nie oznacza to jednak rozwiązania problemu ubóstwa. Podział
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świata na tzw. bogatą Północ i biedne Południe bynajmniej się nie zaciera. Okazuje
się więc, że nie można przyrostu zaludnienia traktować jako podstawowej
przyczyny biedy. Dystans cywilizacyjny dzielący państwa najbogatsze od
najbiedniejszych zwiększa się bez względu na tempo rozwoju demograficznego.
Najczęściej stosowanym miernikiem poziomu rozwoju państw jest wielkość
rocznego produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita),
wyrażona najczęściej w dolarach USA. PKB to całkowita wartość dóbr i usług
wytworzonych we wszystkich dziedzinach gospodarki na obszarze państwa,
podzielona przez liczbę mieszkańców. PKB wyraża więc potencjał gospodarczy
społeczeństwa, a ponieważ każde społeczeństwo może spożytkować tylko dochody
przez siebie wytworzone, wielkość ta pozwala zorientować się także w zasobności
ludzi. W ciągu ostatnich 30 lat w połowie spośród istniejących obecnie państw
zanotowano spadek PKB per capita, w niektórych o ponad 20%. Znaczy to, że
obywatele tych państw dysponują mniejszymi dochodami niż kiedyś. Pół wieku
temu wielkość PKB per capita w grupie kilkunastu najbogatszych państw była 10
razy większa niż w państwach najuboższych. Obecnie dysproporcja ta urosła i
kształtuje się jak 40:1. Na podstawie średnich krajowych obliczono, że w 1960 roku
grupa osób najzamożniejszych, stanowiąca 20% ludności świata, była 30 razy
bogatsza od najuboższych 20%. Kiedy wzięto pod uwagę pojedyncze osoby,
okazało się, że miliard tych, którym powodzi się najlepiej, jest przynajmniej 150
razy zamożniejszy od miliarda najbiedniejszych (dane na podstawie Human
Development Report 2012). Do pogłębienia tej dyproporcji przyczynił się wzrost
gospodarczy w krajach uprzemysłowionych oraz 2, 7-krotne zwiększenie się
zaludnienia w krajach Południa (z 2, 16 mld do 5, 85 mld w okresie 1960-2010). Ale
jeśli uwzględnić znaną prawidłowość, zgodnie z którą przyrost naturalny spada wraz
z poprawą sytuacji ekonomicznej, to okaże się, że rozwiązanie problemu demograficznego tkwi także w pieniądzach. Tymczasem pieniądze są tym, czego krajom
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej bardzo brakuje. Jednym z ich najważniejszych
problemów jest ogromne zadłużenie.
Większość krajów zadłużonych utraciła obecnie zdolność spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów wraz z należnymi odsetkami. Bez drastycznego
obniżenia i tak tragicznie niskiego poziomu życia i bez rezygnacji z inwestycji oraz
wydatków na cele społeczne nie może być mowy o spłacie zaciągniętych kredytów.
W kilkunastu krajach afrykańskich wielkość zadłużenia kilkakrotnie przewyższa
wartość PKB (wartość dóbr wytworzonych na terytorium państwa w ciągu roku) i
jest kilkanaście razy większa od wartości rocznego eksportu (w Gwinei Bissau aż 60
razy). Obsługa zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) w wielu krajach
stanowi największą pozycję na liście wydatków. Drastycznie obniżają one wartość
inwestycji oraz importu, co powoduje dalszy spadek PKB, zamykając błędne koło.
Przyczyną trudności płatniczych wielu krajów jest stopniowy spadek cen surowców,
które są głównym przedmiotem ich eksportu (spadek względny w stosunku do
wyrobów przemysłowych oferowanych przez kraje wysoko rozwinięte).
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Najbogatsze i najbiedniejsze państwa w roku 2012
PKB per capita
PKB per capita
w tys. dolarów
Państwo
w dolarach
(rok 2000)
(rok 2000)
1
Monako
163.0 (82.5)
Burundi
251 (146)
2
Liechtenstein
134.6 (75.1)
Malawi
268 (144)
3
Luksemburg
107.5 (46.6)
Kongo (d.Zair)
272 (80)
4
Norwegia
99.6 (37.4)
Niger
383 (155)
5
Katar
89.7 (28.8)
Somalia
390 (?)
6
Bermudy
86.1 (56.3)
Liberia
422 (214)
7
Szwajcaria
79.1 (35.7)
Madagaskar
447 (240)
8
Makao
78.3 (14.1)
Etiopia
470 (125)
9
Australia
67.0 (20.7)
Rep. Środkowoafrykańska
473 (247)
10
San Marino
62.2 (28.7)
Erytrea
504 (191)
11
Dania
56.2 (30.0)
Gambia
512 (469)
12
Szwecja
55.2 (28.2)
Gwinea Bissau
539 (278)
13
Kanada
52.2 (23.7)
Uganda
547 (269)
14
Singapur
51.7 (22.8)
Togo
574 (277)
15
Kuwejt
51.5 (17.0)
Mozambik
579 (236)
16
USA
50.0 (35.3)
Gwinea
591 (371)
17
Austria
47.2 (24.0)
Tanzania
609 (303)
18
Japonia
46.7 (37.3)
Afganistan
620 (181)
19
Andorra
46.4 (17.3)
Rwanda
620 (214)
20
Finlandia
46.2 (23.6)
Burkina Faso
634 (214)
21
Holandia
46.1 (24.3)
Sierra Leone
635 (204)
22
Irlandia
45.8 (25.8)
Mali
694 (236)
23
Belgia
43.4 (22.7)
Nepal
707 (235)
24
Islandia
42.7 (30.6)
Bangladesz
747 (368)
25
Niemcy
41.5 (23.0)
Benin
752 (362)
Źródło: Central Intelligence Agency, The World Factbook 2013, Washington D.C.; The World Bank,
GDP per capita (Current US$) 2012.
Lp.

Państwo

Pogarszanie się relacji cenowych (terms of trade) jest konsekwencją
wprowadzania coraz bardziej nowoczesnych, oszczędnych technologii w przemyśle.
Tylko w okresie 1973-86 ceny surowców spadły o ¼ osiągając najniższy poziom od
II wojny światowej. Po okresie stagnacji, ceny surowców zaczęły ponownie spadać
w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Tendencja ta z kilkoma przerwami utrzymuje
się do dzisiaj, dlatego PKB na 1 mieszkańca w najbiedniejszych krajach wciąż jest
znacznie poniżej 1000 dolarów. Warto zauważyć, że na liście najbiedniejszych
znajdują się prawie wyłącznie państwa Czarnej Afryki (wyjątkiem jest Nepal,
przeludniona Bangladesz i nękany wojną Afganistan). Z kolei PKB w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w najbogatszych państwach szybko rośnie (w ciągu ostatnich 10 lat
o ponad 20 tys. dolarów). Należą do nich kraje skandynawskie, Benelux i Niemcy,
Irlandia, Japonia, USA i Kanada, Australia, oraz liczne małe księstwa i kraje
eksportujące ropę naftową.
Na sytuacji wielu krajów tragicznie zaważyła udana próba zahamowania
spadku cen surowców, dokonana przez Organizację Państw Eksportujących Ropę
Naftową (OPEC). W latach 1973-79 państwa te 10-krotnie podwyższyły cenę ropy,
zarabiając dzięki temu ogromne sumy pieniędzy. Nie będąc w stanie ich inaczej
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wykorzystać, szejkowie arabscy lokowali je jako tzw. petrodolary w bankach
krajów zachodnich. Pojawienie się na rynku tak dużych kwot spowodowało spadek
wartości pieniądza, czyli inflację. Wzrosły ceny wielu towarów a banki zaczęły
pobierać wyższe procenty od udzielanych pożyczek, czyli podniosły stopy
procentowe. Z normalnego poziomu 6-8% na początku lat 80. stopa wzrosła do 1618%. Dla tych, którzy posiadali kapitał i udzielali pożyczek było to bardzo
korzystne. Gorzej mieli ci, których sytuacja zmusiła do pożyczania pieniędzy i
korzystania z bardzo drogich kredytów. Podniesienie stopy procentowej było
konieczne dla ratowania równowagi finansowej zagrożonej zalewem petrodolarów.
Decyzja ta uderzyła najbardziej w państwa wcześniej zadłużone, do których
należała m.in. Polska. Od tej musiały one bowiem płacić o wiele większe sumy
tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów. Doszło do paradoksalnej sytuacji, w
której pożyczki udzielane od wielu lat biednym krajom w celu pobudzenia rozwoju
gospodarczego stały się czynnikiem hamującym ich rozwój. Wzrost
oprocentowania kredytów był tak duży, że spłaty rat kapitałowych i odsetek
znacznie przekroczyły sumy nowo udzielanych kredytów. Strumień pieniędzy
krążących między krajami bogatymi i biednymi płynie nadal, ale napływ kapitału
netto do krajów najbiedniejszych jest bardzo niewielki (w sumie do krajów Czarnej
Afryki utrzymuje się na poziomie około 40-50 mld dolarów, wliczając w to
wszelkie programy pomocy).

Zadłużenie zagraniczne wszystkich państw o niskich i średnich dochodach,
które w 1970 roku wynosiło 74 mld dolarów, w 1980 osiągnęło 600 mld, by pod
koniec wieku zbliżyć się do zawrotnej sumy 1500 mld dolarów. Obecnie szacuje się
je na 4 biliony dolarów. W krajach zadłużonych zamieszkuje obecnie ponad 80%
ludności świata. Dalsze pogłębianie trudności finansowych biednych państw,
mogłoby doprowadzić do całkowitej katastrofy, dlatego nie leży w interesie państw
wierzycielskich. Zależy im na odzyskaniu pożyczonych niegdyś pieniędzy, dlatego
podejmowane są decyzje mające na celu poprawę sytuacji państw zadłużonych.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)24, skupiająca 34
najbogatsze państwa świata, stara się odwlec moment bankructwa i uchronić od
niego jak najwięcej krajów. Przyznaje więc nowe kredyty na korzystnych
warunkach (oprocentowanie mniejsze od rynkowego), udziela gwarancji na kredyty
zaciągane w bankach prywatnych, zachęca do inwestowania. Jednak nie wszystkie
kraje OECD realizują podjęte zobowiązanie do transferu 0,75% własnego PKB na
pomoc dla krajów rozwijających się. Jedynie kraje skandynawskie odprowadzają na
ten cel ponad 1% swoich dochodów. Trwają też negocjacje między dłużnikami a
wierzycielami zrzeszonymi w Klubie Paryskim (przedstawiciele państw
wierzycielskich) i w Klubie Londyńskim (banki prywatne), w celu umorzenia części
długów i odroczenia terminu spłat. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank
Światowy organizują wciąż nowe transfery kapitałowe do krajów zadłużonych, ale z
zastrzeżeniem, że pieniądze wykorzystane będą na konkretne przedsięwzięcia.
Część długów skreśla się pod warunkiem, że dłużnik przeznaczy zaległe sumy na
24

W chwili założenia w 1961 do OECD należało 17 państw Zachodniej Europy oraz USA, Kanada i
Turcja. Nieco później przyłączyła się Finlandia, Japonia, Australia i Nowa Zelandia. Obecnie
członkami są także niektóre nowe państwa Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Słowenia, Estonia), Korea Pd., Izrael, Meksyk i Chile.
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tzw. inwestycje ekologiczne (ekokonwersja), lub też część długów zamienia się na
towary, co ma pobudzać rozwój eksportu kraju zadłużonego.
Pojawiło się też zjawisko handlu długami. Polega ono na tym, że zobowiązania kraju dłużniczego można nabyć od wierzyciela z dyskontem, czyli za
mniejszą sumę w gotówce. Stopa dyskonta zależy oczywiście od wiarygodności
dłużnika. Wszystkie te zabiegi, podejmowane przez państwa OECD,
międzynarodowe instytucje finansowe i banki prywatne, są w stanie zredukować
całkowite zadłużenie zaledwie o kilka procent.
Narastanie trudności finansowych w wielu krajach jest spowodowane ich
zacofaniem. Gospodarka w wielu państwach funkcjonuje tak, jak przed wiekami,
brakuje nowoczesnych urządzeń i metod organizacji zapewniających wzrost
wydajności i efektywności. Źródłem największej części dochodów państw
afrykańskich jest sprzedaż surowców pochodzenia rolniczego lub górniczego,
uzyskiwanych w dużej części przy użyciu prymitywnych środków. Ale przecież
dawno minęły czasy, w których rolnicy i górnicy stanowili najważniejszą
ekonomicznie i najliczniejszą część społeczeństwa. Świat przeszedł okres rewolucji
przemysłowej i obecnie znajduje się w tzw. postindustrialnej fazie rozwoju. Znaczy
to, że już nie produkcja rolnicza, górnicza, ani nawet przemysłowa decyduje o
gospodarce państw. Największe dochody pochodzą z różnych dziedzin usług, w
których pracuje najwięcej osób.
Wielkości zatrudnienia i produkcji w poszczególnych sektorach gospodarki
zmieniały się w trakcie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw.
Początkowo, w fazie przedprzemysłowej, większość ludności czerpała środki
utrzymania z pasterstwa, rolnictwa, zbieractwa i łowiectwa. Doskonalenie metod
produkcji żywności umożliwiło odejście części społeczeństwa od rolnictwa i
pojawienie się zaczątków wytwórczości przemysłowej. W krajach wysoko
rozwiniętych przemysł stał się główną dziedziną gospodarki w XIX i XX wieku.
Liczebność robotników fabrycznych przewyższyła populację żyjącą z uprawy ziemi.
Obecnie kraje te znajdują się w postindustrialnej (poprzemysłowej) fazie rozwoju.
Oznacza to, że największa część PKB jest wytwarzana w sektorze usług.

57. Ziemia zamieniająca się w pustynię
Jednym z paradoksów współczesnego świata jest to, że z jednej strony
ponad 800 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia, a z drugiej, tylko w
Stanach Zjednoczonych Ameryki 300 tys. osób rocznie umiera z powodu chorób
związanych z nadwagą, na którą narzeka co trzeci Amerykanin. Z ogólnej liczby
niedożywionych najwięcej ich mieszka w krajach południowej Azji (2/3) i w
Czarnej Afryce (ponad 1/5).
Przestrogi o mającym nastąpić deficycie żywności w związku z przyrostem
zaludnienia pojawiały się w literaturze światowej od prawie trzech stuleci. Były one
bardzo przekonujące, gdyż śmierć głodowa nie rzadko zaglądała ludziom w oczy.
Okazało się jednak, że wszystkie pesymistyczne przewidywania były błędne.
Miniony wiek to wprawdzie okres najszybszego w dziejach ludzkości przyrostu
zaludnienia, ale produkcja żywności zwiększała się jeszcze szybciej. Od roku 1900
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wzrosła ona w przeliczeniu na 1 mieszkańca o prawie połowę. Mimo, że jest nas 4
razy tyle co przed wiekiem, każdy z nas ma do dyspozycji o połowę więcej
żywności. Szczególnie dynamicznie rosła produkcja zbóż w ostatnim półwieczu (z
ok. 700 mln ton w 1950 do ponad 2 mld ton obecnie). Wydajność upraw (plony z 1
ha) zwiększyła się kilkakrotnie, co było możliwe dzięki upowszechnieniu nawozów
sztucznych (10-krotny wzrost zużycia od 1950), chemicznych środków ochrony
roślin (30-krotny wzrost zużycia), oraz wyhodowaniu nowych, wysokoplennych
odmian pszenicy, ryżu i kukurydzy. Zwiększono też dwukrotnie areał obszarów
sztucznie nawadnianych. Ale te sukcesy nowoczesnej agrotechniki, określane
mianem "zielonej rewolucji", nie były dostępne dla wszystkich. Koszt ich uzyskania
przekroczył możliwości większości rolników wielu krajów. Ponadto, w Azji,
Ameryce i Afryce znajdują się rozległe obszary, które nawet w przypadku
przeznaczenia wszystkich użytków rolnych na produkcję żywności nie byłyby w
stanie wyżywić zamieszkujących je populacji. Tam produkcja żywności w
przeliczeniu na jednego mieszkańca spada poniżej poziomu zapewniającego
przetrwanie.
Wraz z przyrostem zaludnienia maleje powierzchnia użytków rolnych
przypadająca na jednego mieszkańca. W krajach wysoko rozwiniętych wynosi ona
ok. 0,5 ha, natomiast w krajach rozwijających się jest prawie o połowę mniejsza.
Każdy hektar uprawnej ziemi musi z każdym rokiem wyżywić więcej osób. Na
szczęście, wzrost produktywności rolnictwa rekompensuje z nawiązką spadek areału
użytków rolnych przypadającego na 1 mieszkańca. Każdy hektar użytków rolnych
jest w stanie dzisiaj wyżywić 5 razy więcej ludzi niż 30 lat temu i ponad 1000 razy
więcej niż na początku minionego stulecia. Mimo to, w wielu krajach gęstość
zaludnienia na terenach rolniczych przekroczyła możliwości zaspokojenia potrzeb
żywnościowych. Przeciętne gospodarstwo w Nepalu ma ok. 1 ha ziemi, podczas gdy
jeszcze 30 lat temu było 3-4-krotnie większe. W nizinnej części Indii, w efekcie
przyrostu naturalnego, wielkość gospodarstw spadła do zaledwie 1/3 ha. Brak ziemi
zmusza do zagospodarowywania terenów mniej przydatnych dla rolnictwa. Widmo
głodowej śmierci zmusza ludzi do niszczenia naturalnej roślinności chroniącej glebę
przed erozją, do wyczerpywania zasobów wody, do niszczenia ziemi poprzez jej
nadmierną eksploatację (antropopresja). Społeczności z determinacją walczące o
zdobycie podstawowych środków do życia nie myślą o przyrodzie ani o przyszłych
pokoleniach. Czerpiąc podstawowe środki egzystencji z przyrody, zapominają o
tym, że jej zasoby są ograniczone, a korzystanie z nich bez umiaru kończy się
nieuchronnie załamaniem produktywności biosfery.
Według raportów United Nations Environment Programme (Program
Ochrony Środowiska ONZ), ponad 40% powierzchni lądów to pustynie i tereny
zagrożone pustynnieniem. Pustynnienie zagraża obecnie obszarom zamieszkanym
przez 900 mln ludzi. Rozszerzanie się pustyń w Afryce powoduje, że w wielu
krajach zmniejsza się produkcja żywności. W ciągu ostatnich 50 lat nie mniej niż 65
mln ha użytków rolnych na tym kontynencie zamieniło się w pustynię, a zaludnienie
w ciągu ostatnich dwóch dekad rosło tu w tempie prawie 30 promili rocznie. W
ciągu dwudziestu lat granica Sahary przesunęła się na południe o 100 kilometrów.
Proces ten przyspieszany jest przez niszczenie drzew w celu pozyskania drewna
opałowego, przez nadmierny wypas oraz niewłaściwe techniki uprawy. W okresie
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kilkunastu lat w krajach Sahelu nastąpił też wyraźny spadek ilości opadów. Dawniej
chłopi radzili sobie, mimo ubogich gleb i skąpych opadów, stosując ugorowanie pól
przez kilkanaście lat, po 2-3 latach uprawy. Wszystkie pola tworzyły rotacyjny
system, który sprawdzał się dopóki liczba ludności i zwierząt nie przekroczyła
granicy określonej przez naturalną produktywność ziemi. Rosnące zaludnienie i
malejące opady zmusiły ludzi do skracania okresu ugorowania i objęcia uprawą
marginalnych, najbardziej narażonych na pustynnienie ziem.
Rządy państw afrykańskich, zmuszone przeznaczać 1/3 swoich wpływów z
eksportu na obsługę zadłużenia, nie są w stanie pomóc chłopom w działaniach
powstrzymujących rozszerzanie się pustyni. Ceny produktów rolnych są sztucznie
zaniżane w celu zapewnienia taniej żywności dla mieszkańców miast. Dlatego
rolnik afrykański jest coraz biedniejszy, nie stać go na nawozy, na lepszy materiał
siewny, maszyny, nie jest on w stanie podjąć żadnych działań w celu ochrony gleby
przed podmuchami pustynnego wiatru. Dotyczy to w szczególności wspomnianych
już krajów Sahelu.
Sahel po arabsku znaczy pobrzeże lub pogranicze. Obecnie słowo to stosuje
się na określenie krajów położonych wzdłuż południowego skraju Sahary, od
Senegalu po Czad. Rolnictwo w tych krajach jest główną dziedziną gospodarki,
dostarczając 50 % PKB i jest źródłem podstawowych środków egzystencji dla ¾
ludności. W krajach Sahelu płody rolne, obok surowców górniczych, stanowią też
najważniejsze pozycje w eksporcie. Od przeszło 30 lat występują tam okresy susz i
klęski głodu.
Jeszcze przed stu laty, kiedy gospodarka Sahelu była niemal w 100%
ograniczona do rolnictwa, tradycyjny system rotacyjnej uprawy z wieloletnim
ugorowaniem w zupełności wystarczał na pokrycie potrzeb żywnościowych
populacji, której liczebność utrzymywała się na stałym, niskim poziomie.
Uprawiano prawie wyłącznie to, co było niezbędne do wyżywienia - proso i sorgo,
hodowano owce, bydło, kozy i wielbłądy. Produkty te nie interesowały francuskich
kolonizatorów, którzy dążyli do rozwoju uprawy bawełny i orzeszków ziemnych dla
potrzeb metropolii. Przy zakładaniu plantacji nad Nigrem niezbędną siłę roboczą
mobilizowało wojsko. Niska wydajność pracy robotników przymusowo oderwanych
od swoich wspólnot rodowo-plemiennych skłoniła władze kolonialne do
zaniechania tego procederu. Zaczęto zachęcać Afrykanów do dobrowolnej produkcji
roślin przemysłowych na sprzedaż. Udzielane rolnikom na ten cel kredyty
uzależniły ich od firm skupujących bawełnę, a mniejszy urodzaj powodował
niewypłacalność i w wielu przypadkach kończył się porzuceniem ziemi.
Przeznaczenie znacznych areałów na uprawę roślin przemysłowych spowodowało
zmniejszenie produkcji żywności. Tymczasem w każdym z tych krajów zwiększała
się liczba ludności nierolniczej, a zatem rósł popyt na żywność.
Po uzyskaniu niepodległości kraje Sahelu dążące do zwiększania eksportu
postanowiły wyrównywać niedobory żywności importem. Wciąż rosła dysproporcja
między możliwościami rolnictwa a zapotrzebowaniem ze strony reszty gospodarki.
Deficyt opadów w latach 1968-1972 (zmniejszenie opadów o 20--80% w stosunku
do średniej wieloletniej) spowodował wielkie straty w plonach i inwentarzu. Zanim
świat przysłał pomoc dziesiątki tysięcy ludzi zmarło z głodu. Jednocześnie nastąpił
masowy exodus na południe. Opuszczone ziemie Sahelu przejęły rządy, które

223

sprzedawały je 1ub oddawały w dzierżawę europejskim i amerykańskim firmom Na
miejscu dawnych prymitywnych upraw pojawiły się wielkie, nowoczesne farmy
hodowlane, założone dzięki wykonanym ujęciom wód podziemnych. Kalifornijskie
korporacje produkują w Senegalu setki ton warzyw. Są one, podobnie jak wołowina
z farm hodowlanych, w całości eksportowane do Europy i Ameryki, nie służąc
bezpośrednio poprawie wyżywienia ludności miejscowej.

58. Rozpadające się góry
Dawne społeczeństwa skoncentrowane były przede wszystkim na terenach
równinnych, podczas gdy góry stanowiły rzadko zaludnione i trudno dostępne strefy
pograniczne, gdzie grasowali jedynie zbójnicy czyhający na kupieckie karawany.
Kiedy na nizinach robiło się ciasno, skolonizowano śródgórskie doliny. W wielu
krajach w wyniku eksplozji demograficznej doliny górskie stały się zbyt ciasne.
Mimo niedogodności uprawy kamienistej ziemi na pochyłościach, osady i pola
pojawiały się coraz wyżej na stokach. Mieszkańcy dolin przenosząc się w góry nie
zdawali sobie sprawy z czekających ich tam kłopotów. Wycinając drzewa odsłaniali
glebę i narażali ją na szybką erozję. Zmycie 20-centymetrowej warstwy lessowej
gleby ze stoku porośniętego lasem o nachyleniu 10 stopni trwa około 500 tys. lat.
Nie jest to tempo szybsze od naturalnego procesu glebotwórczego. Okres ten może
jednak zostać zredukowany do zaledwie kilku lat, jeżeli stok zostanie pozbawiony
lasu i objęty uprawą. Zbyt szybka erozja nie pozwala na jednoczesną regenerację
gleby, co prowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Kiedy na stoku rósł las, siła
wiatru przy ziemi była tak niewielka, że zwiewane były najwyżej pojedyncze,
wyschnięte liście. Deszczowe nawałnice rozbijały się w koronach drzew, a woda
powoli skapywała, wsiąkając w ziemię. Jeżeli nie ma lasu, wody opadowe nie są
zatrzymywane w roślinnej gęstwinie, tworząc strużki wartko spływające po
pochyłościach. Łączą się one ze sobą, żłobiąc rozgałęzione systemy erozyjnych
rozcięć i wąwozów. Kiedy powierzchnia wyschnie, wiatr bez przeszkód unosi ze
sobą najdrobniejsze cząstki górnej warstwy gleby.
W ciągu ostatnich trzech dekad, 160 mln ha (obszar 5-krotnie większy od
Polski) obszarów górskich w krajach rozwijających się uległo dewastacji z powodu
erozji gleby odsłoniętej po wyrębie lasów. Lasy górskie pełniły trzy ważne funkcje:
przez utrzymywanie dużej wilgotności powietrza były regulatorem klimatu,
zatrzymywały większą część wód opadowych, zapobiegając w ten sposób
powodziom oraz stanowiły siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Szybko zwiększające się zaludnienie sprawiło, że tereny rolnicze Wyżyny
Abisyńskiej, które żywiły tamtejszą cywilizację od tysiącleci, w ciągu ostatnich 20
lat zostały zdegradowane przez erozję. W Andach peruwiańskich i ekwadorskich
50% ziemi podlega erozji w tempie 1,5 tys. ton rocznie z hektara. Jeszcze w latach
50. tereny uprawne rzadko wkraczały na strome stoki - do produkcji żywności
wystarczały dna dolin i równiny. Wycięcie lasów na Wyżynie Futa Dżalon, w
okolicach źródeł Nigru, spowodowało spadek wilgotności powietrza, zmniejszenie
się ilości opadów i wyschnięcie mniejszych rzek.
Mieszkańcy gór od wieków stosowali liczne techniki zapobiegania erozji.
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Terasowali stoki, niektóre tereny pozostawiali zalesione. Teraz nowi przybysze z
przeludnionych równin wycinają drzewa bez żadnych ograniczeń, podobnie jak
niegdyś czynili na terenach nizinnych. W takiej sytuacji gleba poddana erozji traci
swoją żyzność, a woda opadowa nie jest retencjonowana przez wilgotne lasy. Efekty
tego można dostrzec w nawet odległych sztucznych zbiornikach wodnych, które są
w szybkim tempie wypełniane materiałem znoszonym ze zboczy przez rwące rzeki.
Ganges, odwadniający ponad 1 mln km2 intensywnie uprawianych pól podgórskich,
dostarcza do Zatoki Bengalskiej 1,5 mld ton piasku i mułu rocznie. Natomiast
Amazonka, której dorzecze jest o wiele większe, ale zalesione, niesie do Atlantyku
czterokrotnie mniej osadów. W ciągu ostatnich dekad zaludnienie południowych
stoków Himalajów rosło w tempie 2-3% rocznie. Dzisiaj na niektórych obszarach
rolniczych osiąga 1500 osób na 1 km2 (15 osób na hektar). Jednocześnie
powierzchnia zajęta przez lasy zmniejszyła się o 40% . Na podgórskich terenach
Indii 2-krotnie zwiększyła się częstotliwość powodzi. Zachwianie równowagi
hydrologicznej i zmiany klimatyczne wywołane wycięciem lasów himalajskich
uważa się za jedną z przyczyn coraz częstszych susz nawiedzających rozległe
obszary Subkontynentu.
Jit Bahadur jest cieślą z małej nepalskiej wsi Lele, położonej 25 kilometrów od
malowniczej doliny Katmandu. Dostatnie życie jego rodziny zmieniło się
całkowicie, od kiedy z otaczających wieś gór znikły gęste lasy. W jego warsztacie
brakuje surowca do wyrobu pługów i wozów zaprzęgowych, a żona, Santa Kumari,
potrzebuje aż 5 godzin, by nazbierać drewna opałowego niezbędnego do
przygotowania posiłku.
Los Bahadura zdeterminowały zniszczenia dokonane w przyrodzie himalajskiego
państwa. Upadek rodzinnej firmy zmusił do odejścia dwóch braci i najstarszego
syna, którzy wyjechali szukać pracy w Katmandu. Wycięcie lasów spowodowało
nie tylko katastrofę finansową. Do niedawna drzewa chroniły glebę, zapobiegając
erozji wód spływających po stokach. Teraz wiosce Lele stale zagrażają osuwiska i
spływy błotne powstające na stokach otaczających gór. Zdarzyło się już, że potok
błota przeszedł nocą przez skraj uśpionej wsi, niszcząc 20 domów, w których
zaskoczył 63 mieszkańców. Ich ciała znaleziono kilka dni później na brzegach rzeki
poniżej wioski. W ten sposób w Nepalu ginie średnio 500 osób rocznie.
Wójt Lele, Hash Poudyal, jest jednym z tych, których domy pochłonięte zostały
przez błotny potok. Według jego wyjaśnień, okoliczne góry zostały pozbawione
leśnej okrywy w rezultacie rosnącego zapotrzebowania na drewno opałowe ze
strony coraz liczniejszej ludności. Spływy błotne zaczęły się w 1980 roku, kiedy
góry były już całkowicie nagie. Poudyal z nostalgią wspomina ryk tygrysów w lesie
pełnym rododendronów rosnących tu w czasach jego młodości. Dziś w okolicach
Lele nie kwitnie ani jeden rododendron – narodowy kwiat Nepalu, nie ma ptaków,
zwierząt, ani drzew. W górach wokół Lele powstało kilkadziesiąt kamieniołomów,
a powietrze wypełnione jest pyłem, którego obecność zmniejsza szanse na
odtworzenie lasów. Wójt wioski rozumie, że górnictwo odkrywkowe powoduje
ogromne spustoszenie w górach, ale wie też, że kamieniołomy dostarczają miejsc
pracy dla zubożałej ludności. Od czasu wycięcia lasów powietrze w Lele stało się
suchsze, spadła ilość opadów. Erozja zniszczyła wiele pastwisk dla bydła, którego
pogłowie zmniejszyło się. Brak naturalnego nawozu sprawił, że spadły plony
kukurydzy, uprawianej na dnie doliny. Wiele rodzin wyjechało, inni liczą na objęcie
Lele rządowym programem zalesiania. Wszyscy wiedzą, że los wioski zależy od
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tego, czy w góry wrócą kiedyś lasy.

W ciągu ostatnich 25 lat Nepal utracił 30% swoich lasów. 80 mln m3
nepalskiej gleby powiększa rocznie deltę Gangesu. Rząd zaalarmowany
powiększającymi się z roku na rok stratami, opracował w 1980 roku program
zalesiania. Ale nawet bez pomocy rządowej społeczności lokalne zaczęły
rozwiązywać swoje problemy. W końcu lat 70. okolice wioski Amrain były
całkowicie pozbawione drzew. Jedynie bezużyteczne paprocie rosły wśród resztek
bujnego niegdyś lasu. Wieśniacy wypalili paprocie, na stokach posadzili sadzonki
drzew i ogrodzili cały teren, by drzewek nie zniszczyło bydło i kozy: ciężka praca
się opłaciła. Dzisiaj góry wokół Amrain pokrywa soczysta zieleń młodych drzew.
Jedyną i jak się okazało wystarczającą pomocą, jaką ludzie z Amrain otrzymali od
rządu, było przekazanie państwowej ziemi na własność społeczności wiejskiej.
Przykład ten pokazuje, jak wiele można uczynić, zmieniając pewne przepisy,
zwłaszcza takie, które decyzje o losach ziemi i jej mieszkańców zastrzegły dla
biurokratów z centralnych urzędów i ministerstw. "Opuścilibyśmy wioskę i
pojechalibyśmy na niziny już kilka lat temu" - twierdzi jeden z wieśniaków z
Amrain – „teraz zamierzamy tu zostać i strzec tego, co uratowaliśmy dla naszych
wnuków”.

59. Uchodźcy ekologiczni
W krajach rozwijających się każdego roku ponad 7 mln ha uprawnej ziemi
zmienia się w jałowe nieużytki. Taki los zagraża jednej trzeciej użytków rolnych
świata. Straty spowodowane zmniejszaniem się produktywności ziemi szacuje się na
30 mld dolarów rocznie. Chłopi, którzy ze zniszczonej ziemi nie są w stanie
wyżywić swych rodzin, muszą gdzie indziej szukać dla siebie miejsca. Zubożenie
lub całkowite zniszczenie gleb stało się katastrofą dla milionów ludzi. W epicentrum
tej katastrofy znajduje się najbiedniejsza część ludzkości. Liczba tzw. uchodźców
ekologicznych jest bardzo trudna do oszacowania. Wiadomo jednak, że tylko w
latach 80. kilkanaście milionów Afrykanów porzuciło swoją ziemię (nawet II wojna
światowa w Europie nie wypędziła z domów tak wielkiej liczby ludzi). Do dziś
większość z nich tłoczy się w podmiejskich slumsach i obozach dla uchodźców. W
tym samym okresie ponad 1 milion Haitańczyków (1/6 ludności państwa) opuściło
swoją górzystą, zniszczoną przez erozję wyspę. Zdesperowani biedni ludzie, nie
widząc innej drogi ratunku, postanowili użyć małych rybackich łodzi. Zabierając
tylko członków rodziny i najbardziej potrzebne przedmioty, powierzyli swoje życie
oceanowi. Niektórzy zdołali dopłynąć do wód terytorialnych USA, gdzie skrajnie
wyczerpanych ratowali od śmierci marynarze Amerykańskiej Straży Przybrzeżnej.
Konieczność porzucenia własnych domów i ziemi może pewnego dnia stać się
udziałem 30 mln bezrolnych chłopów z Indii, Pakistanu i Bangladesz. Byłby to
chyba największy exodus w dziejach świata. Objąłby on bowiem prawie 250 mln
osób.
Książki historyczne dostarczają wielu przykładów cywilizacji, które upadły
z powodu nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody. Dla milionów rodzin z krajów
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rozwijających się ten koniec już nadszedł, a dla wielu innych wydaje się
nieunikniony. Pewien stary wieśniak afrykański opisał to następująco: "Kiedy raz
głód cię dogonił, już nigdy mu nie uciekniesz” .
Krajem posiadającym jeden z najwyższych współczynników przyrostu liczby
ludności jest Kenia. W niektórych częściach tego kraju liczba mieszkańców już stała
się zbyt duża w stosunku do lokalnych możliwości produkcji żywności. Ludzie
zmuszeni są więc szukać innego źródła dochodów. Spadek produktywności ziemi i
jej podział na coraz mniejsze skrawki sprawia, że coraz więcej młodych
Kenijczyków szuka szczęścia w miastach.
Józef Mutiso pracuje w przedsiębiorstwie obsługującym ruch samolotów na
lotnisku Jomo Kenyatta pod Nairobi. Jest najstarszym synem w rodzinie
posiadającej 50-akrowe gospodarstwo. Mógłby wrócić do rodzinnej wioski i
pomagać ojcu w uprawie kukurydzy i kawy, ale dochody z rolnictwa nie są
wystarczająco wysokie. "Zastosowaliśmy najlepsze rozwiązania agrotechniczne,
zdecydowaliśmy się nie dzielić gospodarstwa między sześciu braci. Nie mogliśmy
jednak liczyć na to, że uzyskany dochód pokryje nasze potrzeby. Dlatego musiałem
wyjechać do Nairobi". Okolice Machakos, skąd pochodzi Józef, znane są z żyznych
gleb. Ale gwałtowne ulewy następujące po długich okresach suszy wypłukują
substancje mineralne z gleby. Zjawisko to znane jest w Kenii od dawna. Jednak
dotychczas nigdy nie wywierano tak ogromnej presji na ziemię, nigdy nie
wymagano od niej, aby żywiła tak dużo ludzi. Przyrost naturalny w tempie 3%
rocznie sprawił, że dawno skończyły się rezerwy wolnej ziemi. Dlatego Józef z żoną
Sarą przybyli do Nairobi.
Sara handluje warzywami. Wstaje przed świtem, by zdążyć na pierwszy
autobus jadący do hurtowni, gdzie musi przepychać się wśród tłumu starającego się
zdobyć upatrzony towar. Potem 50-kilogramowy pakunek zabiera do autobusu, by
dostarczyć towar do punktu sprzedaży. Dochód, jaki oboje uzyskują, ledwo starcza
na utrzymanie ich rodziny, a muszą jeszcze wspomagać krewnych. Matka Sary jest
chora i stale zajmuje łóżko w pokoju gościnnym. Jej zmarły mąż zostawił dwa akry
ziemi, na których kiedyś uprawiała kukurydzę i kawę. Teraz zamierza tę ziemię
podzielić pomiędzy dwóch synów. Jednak zdaje sobie sprawę, że będzie to tylko
gest rodzicielskiego zobowiązania. Z jednego akra nikt się nie wyżywi. Uprawiając
na nim kawę, po odjęciu kosztów koniecznych oprysków, można uzyskać dochód w
wysokości 300 szylingów (=20 dolarów).
Salfou Ouedraogo i jego żony, Aminata i Aicha, posiadają gospodarstwo na
Wyżynie Mossi w zachodnioafrykańskim państwie Burkina Faso. Kiedy przychodzi
susza, rolnicy nie są pewni jutra. Nie mogąc wyżywić się z posiadanego kawałka
ziemi, muszą podejmować próby powiększania areału upraw, obejmując zasiewami
prosa pobliskie pastwiska. Jednak szybko przekonują się, że ziemia, z trudem
pozbawiona darni, nie nadaje się do uprawy. Salfou, Aminata i Aicha nie są w stanie
przewidzieć skutków swoich przedsięwzięć. W pewnym stopniu kontrolują tylko
jeden rodzaj dostępnych im zasobów. Jest to siła robocza - ich dzieci. Dla ubogich
rodziców logiczną reakcją na trudności życia i głód jest dążenie do posiadania
licznej rodziny. Pracując na swoich polach, Salfou widzi za sobą pusty i
pozbawiony życia pas ziemi. Pracował tam ze swoim ojcem, kiedy był dzieckiem.
Wie, że ten sam los czeka ziemię, którą teraz uprawia wraz z sześciorgiem swoich
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dzieci. Starsze wysyła do Wagadugu, by szukały możliwości zatrudnienia.
Przyjeżdżają tylko na pory zasiewów i zbiorów. Ale wiele rodzin opuszcza swoje
wioski na stałe.
W krajach rozwijających się coraz powszechniejszy jest widok rozklekotanych ciężarówek jadących po drogach prowadzących do miast, z platformami
zatłoczonymi ludźmi i ich dobytkiem. Nadzieje związane z miastem nie zawsze się
spełniają, ale zawsze jest cień szansy, że do któregoś z dzieci uśmiechnie się los, że
właśnie ono zapewni przetrwanie reszcie rodziny. Dlatego im więcej się ma dzieci,
tym większa szansa na zwycięstwo.
Rozmiary emigracji z prowincji Yatenga w Burkina Faso nigdy nie były tak
wielkie jak obecnie. Nigdy też nie było tak wielkiego spustoszenia w przyrodzie.
Wieśniak z Kalsaka, Jan-Maria Sawadogo z lat dzieciństwa pamięta obfite deszcze,
pełne spichlerze, wieloletnie ugory i mnóstwo dzikich zwierząt. "Ale mój dziadek
miał siedmiu synów, a każdy z nich po trzech lub czterech. Pola rozrzucone luźno
wśród lasu musiały być powiększane, okresy ugorowania skracane. Teraz musimy
uprawiać te same pola rok po roku, a deszcze są coraz bardziej skąpe. Kawałek
ziemi, z którego zbiory wystarczały na zapełnienie dwóch spichlerzy, teraz ledwo
wystarczają na jeden. Proso z ostatniego zbioru zapełniło tylko połowę. Aby
powstrzymać pochód pustyni, wieśniacy budują wokół poletek niskie ścianki z
kamieni, co zmniejsza odpływ wody i zmusza ją do wsiąkania. Ale ziemie Yatengi
nie są już w stanie wyżywić ludności. Każda rodzina w Kalsaka ima się
dodatkowych zajęć, by zarobić pieniądze na zakup żywności. Jedni wyplatają kosze,
inni robią kapelusze z wełny, jeszcze inni wyrabiają niecki (bateia) do
wypłukiwania złota. Wielu wybiera emigrację. Około 40 tys. ludzi rocznie wyjeżdża
z Burkina Faso do sąsiedniego Wybrzeża Kości Słoniowej. Dwaj bracia Jana-Marii
mieszkają w Abidżanie.
Szacuje się, że w świecie było pod koniec XX wieku 30 mln uchodźców
ekologicznych (environmental refugees), a liczba ta obecnie uległa podwojeniu.
Działania mające na celu zahamowanie tej tendencji podejmują rządy wielu państw
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, starając się nie dopuścić do całkowitego
zniszczenia obszarów zagrożonych pustynnieniem, zasoleniem i erozją. Ponieważ
wymaga to dużego wysiłku ekonomicznego, do działań tych włącza się społeczność
międzynarodowa. Oprócz programów realizowanych przez rządy, banki i
organizacje międzynarodowe, coraz większe znaczenie mają przedsięwzięcia
małych społeczności i parafii w Ameryce i Europie, które podejmują się zebrania
środków np. na budowę studni w wybranej wiosce w którymś z państw Sahelu.

60. Głodny moloch
Miniony wiek to okres wielkiego eksodusu ludzi z obszarów wiejskich do
miast. Proces ten odbył się najpierw w państwach obecnie wysoko rozwiniętych,
gdzie został zainicjowany już wcześniej, w związku z rewolucją przemysłową i
koniecznością koncentracji większej liczby ludzi niezbędnych do rozwoju
przemysłu fabrycznego. Rolnictwo, z którego większość dawnych społeczeństw
czerpała środki utrzymania, zostało zastąpione przez przemysł. Produkcja rolna

228

odbywa się na rozległych obszarach pól, dlatego też ludność rolnicza zamieszkuje
małe wioski rozproszone wśród terenów uprawnych. Do pracy w rolnictwie ludzie
rozchodzą się, każdy w innym kierunku. Natomiast do pracy w przemyśle, gdzie
produkcja jest skoncentrowana w fabrykach, ludzie zjeżdżają się z różnych stron.
Aby skrócić konieczne dojazdy, w pobliżu fabryk zaczęto budować miasta. Część
mieszkańców wsi porzuciło swoją ziemię i pracę, ulegając pokusie zatrudnienia w
fabryce i życia miejskiego. W wielu krajach przeniesienie się do miasta traktowane
było jako przejaw awansu społecznego i było równoznaczne z podniesieniem
standardu życia. Takie są uwarunkowania wielkiego procesu urbanizacji, który
oznacza nie tylko rozbudowę miast, wzrost udziału mieszkańców miast w
całkowitym zaludnieniu państw, ale także zmianę stylu życia. Odejście od rolnictwa
i zamieszkanie w dużych skupiskach niewątpliwie wpływa na ludzką

osobowość, pozbawiając ludzi możliwości bliskiego kontaktu z dziką
przyrodą, przyspieszając bieg wydarzeń w sposób sprzeczny z naturalnym
porządkiem rzeczy.
Znany współczesny pisarz francuski, Andrzej Frossard, w rozwoju miast widzi
przyczynę wielu negatywnych zjawisk. Proces urbanizacji to według niego efekt
działania złych mocy, o czym świadczy poniższy fragment:
„Skoncentrowałem was w miastach, aby oderwać was od kontaktu z przyrodą,
której elokwentna religijność doprowadza mnie do rozpaczy. Byle płatek róży daje
początek kontemplacyjnej spirali, która dociera w końcu do krzywizny kosmosu, aby
do baletu gwiazd dorzucić swój aromat. Miasto, z jego mrowiem sześciennych
domów, z przegrodami, z przebłyskiem pokawałkowanego nieba, fragmentaryzuje
spojrzenie i wykoleja medytację. Nieszczęśnik, który padnie jego ofiarą, jedną
połowę życia spędza na drążeniu dziury w jego labiryncie, a drugą na poszukiwaniu
drogi wyjścia. Jesteście do tego stopnia oderwani od przyrody, że drzewo wkrótce
wyda wam się naroślą, która budzi odrazę, a polna trawa przykładem wstrętnej
kosmatej anomalii”.25

W drugiej połowie minionego stulecia urbanizacja ogarnęła także kraje Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej. Przyczyną tego procesu w większości przypadków nie
był rozwój przemysłu. Mieszkańców Afryki do miast nie przyciągały czekające tam
na nich miejsca pracy w fabrykach. Miasta afrykańskie nie dysponują niemal
niczym, co przyciągałoby ludzi z okolicznych terenów wiejskich. Ich ogromny
napływ spowodowały zupełnie odmienne przyczyny niż te, które legły u podstaw
urbanizacji w krajach przemysłowych. Krajobraz miast afrykańskich nie
przypomina europejskich metropolii - ośrodków handlu i kultury.
Bracia Sawadogo mieszkają na peryferiach Abidżanu, podobnie jak
większość z 2 milionów imigrantów z Burkina Faso przybyłych do Wybrzeża Kości
Słoniowej. Ich domy to nędzne budy sklecone z odpadów drewna, kawałków
blachy, szmat i wszystkiego, co można znaleźć na pobliskim wysypisku śmieci.
Gęsto stłoczone chaty zajmują wolne miejsca między poszczególnymi hałdami
miejskiego śmietniska. Nad zardzewiałymi dachami sterczą pogięte fragmenty
samochodowych karoserii.
25

A. Frossard, 36 dowodów na istnienie diabła, Poznań 1996.
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Abidżan to jedno z najszybciej rosnących miast świata. Od 1950 roku jego
zaludnienie zwiększa się w tempie 9% rocznie. 2/3 tego przyrostu to imigranci, tacy
jak bracia Sawadogo. Kiedy zwrócicie im uwagę na brud i nędzę podmiejskich
slumsów, wskażą na jałowość i beznadziejność życia na zniszczonej ziemi Yatengi,
którą porzucili.
W latach 1950-2010 liczba mieszkańców miast krajów wysoko rozwiniętych wzrosła o 90% (z niespełna 500 mln do ponad 950 mln). W tym czasie
miasta krajów rozwijających się zwiększyły swoje zaludnienie 6-krotnie (z
niespełna 300 mln do prawie 1.8 mld), głównie w wyniku napływu ludności z
terenów wiejskich. Przybyszów nie odstrasza to, że wielkie miasta są coraz bardziej
zatłoczone i niebezpieczne. Na ulicach tłumy przekupniów oferują wszystko,
począwszy od wyczyszczenia butów aż do narkotyków i przygodnego seksu.
Niedbale sklecone ściany domów bliskie są zawalenia, a zawartość przepełnionych
kanałów ściekowych wylewa się na powierzchnię ulic. W krajach ubogiego
Południa blisko połowa ludności wielkich miast mieszka w dzielnicach
pozbawionych elektryczności i wody.
Dla 100 tysięcy najbiedniejszych mieszkańców Wielkiego Bombaju
jedynym domem jest ulica. Ich dochody, uzyskiwane z dorywczej pracy, nie
przekraczają równowartości 2 dolarów dziennie. W Rio de Janeiro ponad 3 mln
ludzi to mieszkańcy favelas – nędznych chatek przylepionych do stromych stoków,
niebezpiecznych z powody erozji. Uruchomienie zwietrzeliny w następstwie
intensywnych opadów spowodowało powstanie osuwisk i potoków błotnych, które
w 1988 roku pozbawiły dachu nad głową 20 tys. osób. Inaczej z brakiem mieszkań
radzą sobie mieszkańcy Kairu. Jest tam jedyna w swoim rodzaju dzielnica
mieszkaniowa – Miasto Umarłych, gdzie ludzie żyją w grobowcach starych
cmentarzy.
Miasta-molochy wywierają destrukcyjny wpływ na otaczające tereny
wiejskie. Ponad 10-milionowy ośrodek, taki jak Bombaj, Kalkuta lub Buenos Aires,
każdego dnia zużywa 5 mln ton wody, 20 tys. ton żywności i 80 tys. ton paliwa.
Większości tych dóbr dostarczają bezwzględnie eksploatowane otaczające tereny
wiejskie. Sprawcami zniszczenia lasów w promieniu 50 km od Nairobi nie są
wieśniacy używający drewna na opał, ale węglarze, którzy produkują węgiel
drzewny, by sprzedawać go na miejskim rynku. Miasta konsumują, produkując
jednocześnie coraz więcej odpadów. Mieszkania, restauracje, bazary, rzeźnie oraz
45 tys. małych i dużych zakładów przemysłowych Bombaju wytwarza ponad 4 tys.
ton odpadów dziennie. Każdego dnia 750 ciężarówek i prasowarek zwozi je z terenu
miasta na wysypiska. Odpady zrzuca się do bagien położonych na przedmieściach, a
część „eksportuje się” w głąb obszarów wiejskich.
Inną formą dyskryminacji wsi, prowadzoną przez rządy troszczące się
przede wszystkim o wyżywienie ludności miast, jest zaniżanie oficjalnych cen
żywności. Rolnicy, których praca z tego powodu staje się nieopłacalna, powiększają
zastępy miejskiego proletariatu. Przyznając priorytet miastom, kraje rozwijające się
powinny przeznaczać ogromne sumy na budowę mieszkań i tworzenie
infrastruktury technicznej. W sytuacji braku pieniędzy, być może lepszym
rozwiązaniem byłoby dążenie do optymalnego wykorzystania użytków rolnych,
przez lepsze wynagradzanie rolników, co mogłoby zachęcić ich do zwiększania
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produkcji.
Zmiany zaludnienia największych aglomeracji miejskich (w milionach)*
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1950
2000
2015
Miasto
Ludność
Miasto
Ludność
Miasto
Ludność
Nowy Jork
12.3
Tokio
26.4
Tokio
26.4
Londyn
8.7
Meksyk
18.1
Bombaj
26.1
Tokio
6.7
Bombaj
18.1
Lagos
23.2
Paryż
5.4
São Paulo
17.8
Dhaka
21.1
Szanghaj
5.3
Nowy Jork
16.6
São Paulo
20.4
Buenos Aires
5.0
Lagos
13.4
Karaczi
19.2
Chicago
4.9
Los Angeles
13.1
Meksyk
19.2
Moskwa
4.8
Kalkuta
12.9
Nowy Jork
17.4
Kalkuta
4.4
Szanghaj
12.9
Dżakarta
17.3
Los Angeles
4.0
Buenos Aires
12.6
Kalkuta
17.3
Pekin
3.9
Dhaka
12.3
Delhi
16.8
Osaka
3.8
Karaczi
11.8
Szanghaj
14.6
Mediolan
3.6
Delhi
11.7
Pekin
14.2
Meksyk
3.1
Dżakarta
11.0
Los Angeles
14.1
Filadelfia
2.9
Osaka
11.0
Buenos
14.1
Aires
Bombaj
2.9
Pekin
10.8
Tiencin
13.5
Rio de Janeiro
2.9
Seul
10.8
Seul
13.0
Detroit
2.8
Rio
10.7
Kair
12.5
de Janeiro
Neapol
2.8
Kair
10.5
Manila
12.3
St.Petersburg
2.6
Tiencin
10.3
Rio
11.9
de Janeiro

* United Nations, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis 2011.
(dane nie dotyczą miast w granicach administracyjnych lecz ciągłych obszarów zwartej zabudowy,
czyli aglomeracji miejskich rozumianych w sensie krajobrazowym lub fizycznym)

Wielkie miasta krajów rozwijających się nie są chlubą naszej planety i nie
mogą być wizytówką cywilizacji XXI wieku. Skupiają one jak w soczewce to, co
najbardziej tragiczne, wstydliwe i bolesne. Stłoczenie, głód, przestępczość, choroby
i dewastacja przyrody nieodparcie nasuwają na myśl skojarzenia znane z Księgi
Objawienia.
61. Śmierć w lesie
Pod względem liczby mieszkańców miasta biednego Południa zdystansowały aglomeracje bogatej Północy. Ceną, jaką zapłaciły za to "zwycięstwo",
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jest dewastacja przyrody na rozległych obszarach. Składanie całej winy za
niszczenie Ziemi na rosnące zaludnienie krajów Trzeciego Świata nie jest jednak
uczciwe. Poziom konsumpcji surowców, wody, żywności i energii w przeliczeniu
na jednego mieszkańca jest bowiem wielokrotnie wyższy w krajach wysoko
rozwiniętych. Jeden Europejczyk posiadający mieszkanie z centralnym
ogrzewaniem, używający na co dzień auta i korzystający bez większych ograniczeń
z wszelkich udogodnień technicznych, zużywa w ciągu swojego życia tyle
surowców i energii, co ok. 50 Hindusów. Zatem wywiera on 50 razy silniejszą
presję na zasoby przyrody niż statystyczny Hindus.
Warunkiem osiągnięcia wysokiego poziomu konsumpcji w większości
krajów był rozwój przemysłu. To właśnie przemysł dał krajom Północy
ekonomiczną przewagę nad resztą świata. Przez wiele lat majestatyczne pióropusze
dymów nad kominami fabrycznymi postrzegano jako oznakę postępu. Ale przemysł,
będący chlubą naszej naukowo-technicznej cywilizacji, ujawnił także swoje drugie
oblicze. Okazało się, że jest on nie tylko wyrazem prometejskiego dążenia ludzi do
postępu, do poprawy warunków egzystencji. Oprócz ducha Prometeusza, kryje się w
nim jeszcze inna postać znana z greckiej mitologii. To Nemezis - uosobienie zemsty
bogów, kary za pychę i za brak umiaru w dążeniu do dobrobytu. Nemezis ujawnia
się w różnych postaciach. Każda jej forma stanowi potencjalne zagrożenia dla
cywilizacji i dla życia na Ziemi. Chodzi tu o wszelkie uboczne produkty
technologii: pyły i gazy toksyczne emitowane do atmosfery, ścieki zatruwające
wody oraz trudne do utylizacji odpady stałe. Wprawdzie ogromną większość tych
substancji wytwarzają kraje wysoko rozwinięte, głównie w elektrowniach cieplnych,
hutach i zakładach przemysłu chemicznego, ale ich obecność stwierdzono nawet w
lodach Antarktydy. A zatem dobrobyt społeczeństw przemysłowych nie pozostaje
bez wpływu na całą Ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Uboczne skutki rozwoju
techniki i podniesienia standardu życia dotykają przede wszystkim mieszkańców
krajów wysoko rozwiniętych.
Już przed 50 laty wędkarze z południowej Szwecji zauważyli, że wyraźnie
zmniejszyła się ilość ryb w jeziorach. Z niektórych zniknęły one całkowicie w
latach 70. Zauważono również nie znane wcześniej uszkodzenia drzew w
skandynawskich lasach. W tym czasie w Niemczech podniósł się alarm z powodu
„Waldsterben” – powolnej śmierci lasu spowodowanej m.in. zakwaszeniem gleb.
Przyczyną tego zjawiska jest zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki i
tlenkami azotu. Ogromne ilości tych związków powstają w wyniku spalania paliw
kopalnych. Zarówno węgiel jak i ropa zawierają często 2-3% siarki. W Europie
wysyła się do atmosfery 30 mln ton siarki rocznie (w postaci SO2), a w Ameryce
Północnej o połowę mniej. Tlenki azotu powstają przede wszystkim w procesach
spalania, w wyniku reakcji azotu i tlenu zawartych w powietrzu. Azot znajduje się w
niewielkiej ilości także w paliwie samochodowym. Tlenki siarki i azotu są tzw.
bezwodnikami kwasowymi. Znaczna część emitowanych do atmosfery tlenków
siarki i azotu wraca na ziemię w postaci tzw. kwaśnego deszczu, powstałego w
wyniku reakcji tlenków z wodą, czego rezultatem są kwasy – siarkowy i azotowy.
Arne Olsson spaceruje po swoim lesie położonym na północ od Göteborga.
Jest piękny, pogodny dzień. Chmary krzyżodziobów fruwają z jednego drzewa na
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drugie, wabione przez dziesiątki świerkowych szyszek. Z oddali dochodzi krakanie
kruka - pewnie znalazł resztki po łosiu zabitym przez myśliwych. Takie dni zawsze
wypełniały weselem serce Arne. Ale dzisiaj nie odczuwa radości. Świerki, które
widzi na horyzoncie, są suche i cienkie. Umarły. Zostały dotknięte tchnieniem
śmierci z oddalonego o zaledwie 10 km Stenungsund, gdzie znajduje się główny
szwedzki ośrodek przemysłu petrochemicznego. W pobliżu zlokalizowano też
elektrownię opalaną ropą naftową, jednak zakład przez długi okres nie posiadał
nowoczesnego wyposażenia oczyszczającego. Przez 20 lat las był narażony na
trujące mieszaniny węglowodorów, tlenków siarki i azotu.
Arne reprezentuje już dziesiąte pokolenie Olssonów, które zamieszkuje
farmę Hog w prowincji Bohuslän. Jego przodkowie przybyli tu pod koniec XVII
wieku. Dom i stodoła są pięknie usytuowane na wzgórzu otoczonym przez małe
pola i podłużne wzniesienia z grzywami lasów. Ale lasy zanikają szybko. Zostają po
nich nagie, stojące samotnie kikuty. Kiedyś pni drzew nie było w ogóle widać.
Widoczne były tylko iglaste gałęzie tworzące skłębiony, nieprzebyty gąszcz. Dziś
lasy Olssona, narażone na zgubne wpływy południowo-zachodnich wiatrów,
swoimi rzadkimi koronami i schnącymi gałęziami przedstawiają typowy obraz
„Waldsterben”. Młode sosny zrzuciły jednoroczne igły, które normalnie powinny
wytrwać 3-5 lat. „To jest straszne, kiedy coś, co starałeś się budować, jest niszczone
tak bezmyślnie” mówi Arne, spoglądając na żałosne resztki młodego zagajnika,
który własnymi rękoma sadził 30 lat temu.
Jedna piąta lasów w tej części Bohuslän utraciła 60% igieł. Chemiczna
analiza gleby wykazała silne zakwaszenie. Pobliskie jezioro Gardsjön zostało
niemal całkowicie pozbawione życia biologicznego. Arne pokazuje przekrój pnia
starego świerka. Pierścienie przyrostu były bardzo grube przez pierwsze 60 lat życia
drzewa. Potem stały się tak cienkie, że trudno oddzielić jeden od drugiego. Ostatnie
20 lat to okres, w którym drzewo prawie nie rosło. Arne Olssona jeszcze nie
dosięgnęły finansowe skutki „Waldsterben”. Ale on wie, że wycinając zagrożone
chemiczną śmiercią drzewa, żyje na kredyt. Kiedy wytnie cały umierający las,
będzie musiał znaleźć inne źródła dochodu.

Syndrom śmierci dotknął 7 mln ha (14%) lasów w 15 krajach Unii
Europejskiej. Lasy umierają na połowie obszaru Niemiec, a ponad 40% drzew
iglastych centralnej części Alp szwajcarskich uschło lub choruje. „Waldsterben”
podobne rozmiary osiągnęło po drugiej stronie Atlantyku. Zakwaszenie daje też o
sobie znać w Chinach, gdzie z kominów hutniczych i elektrowni opalanych węglem
wydostaje się do atmosfery aż 17 mln ton dwutlenku siarki. Zakwaszeniu uległy
wody wykorzystywane do nawadniania pól ryżowych w żyznej Kotlinie
Syczuańskiej. Po opadach kwaśnego deszczu (pH = 4.5) ryż na rozległych
obszarach okolic Czungkingu zżółkł przed osiągnięciem dojrzałości i uległ
zniszczeniu.
Kwasy spadające z opadami są niebezpieczne nie tylko dla życia
organicznego. Niszczą też dzieła architektury, czego przykłady można było
obserwować w Krakowie, gdzie ozdobne fasady historycznych budowli nie
wytrzymywały chemicznej presji. Kwaśny deszcz wżera się w marmury ateńskiego
Partenonu i wspaniałego mauzoleum Taj Mahal w Indii. Wprowadzanie coraz
ostrzejszych norm dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń spowodowało, że
począwszy od roku 1980 coraz mniej trujących gazów dostaje się do atmosfery.
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Stopniową poprawę stanu czystości atmosfery przewidują kolejne konwencje
podpisywane przez przedstawicieli państw przemysłowych.

62. Stajnia Augiasza
W lasach, na polach uprawnych i w kopalniach całego świata, skąd ludzkość
czerpie żywność, surowce i energię, rozpoczyna się łańcuch surowcowy, którego
ostatnim ogniwem są śmieci. Śmieciem staje się wszystko, co uprzednio z wielkim
trudem wydarto z przyrody i pieczołowicie zamieniono w użyteczne przedmioty.
Rocznie na świecie powstaje 50 mld ton stałych odpadów. Ich pozbywanie się wcale
nie jest łatwiejsze niż odkrywanie nowych złóż mineralnych lub zagospodarowywanie nowych terenów rolniczych. "Kryzys śmietniskowy", który pojawił się w latach
80., był efektem szybko zwiększających się kosztów składowania śmieci. Wiele
dotychczasowych wysypisk już zapełniono, a znalezienie miejsc na nowe nie jest
zadaniem łatwym. Nie ma takiej społeczności na świecie, która bez zastrzeżeń
zgodziłaby się na założenie na swoim terenie wysypiska śmieci z pobliskiego
wielkiego miasta. Buduje się więc spalarnie śmieci oraz zakłady przetwarzające je
na nawozy, a także, unikając problemu ich składowania w kraju, wywozi się je za
granicę.
W krajach wysoko rozwiniętych bardzo dobrze opłacani są ludzie, którzy
zajmują się eksportem śmieci za granicę. Najczęściej proponują oni odpady za
darmo krajom rozwijającym się, w których z wysypisk śmieci żyją setki tysięcy
ludzi. W Indonezji nazywają ich pamulungs. Są to zarówno mężczyźni, kobiety, jak
i dzieci. Brodzą po śmietniskach w poszukiwaniu butelek, szkła, metali, starych
opon, puszek i papieru. Najcenniejszą zdobyczą jest plastik. Pamulungs myją go,
sortują i sprzedają pośrednikom, którzy z kolei odsprzedają fabrykom
przerabiającym odzyskane tworzywa. Mimo że Indonezja wprowadziła zakaz
importowania śmieci, tysiące kontenerów z "surowcami drugiego gatunku" ze
Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii trafia do indonezyjskich portów.
Najczęściej ani władze celne, ani zarządy portów nie są w stanie wskazać
właścicieli porzucanych na nabrzeżach kontenerów, które padają łupem pamulungs.
Z uwagi na rosnące trudności w pozbywaniu się niechcianych, ubocznych
produktów cywilizacji w krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się
przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i wykorzystywaniem surowców
wtórnych. Działają one zgodnie z formułą "3R" (reduction-reuse-recycling), tzn.
dążą do zmniejszenia ilości śmieci przez ich przetworzenie w celu ponownego
wykorzystania. W krajach wysoko rozwiniętych śmieci są obecnie w większości
segregowane i stanowią przedmiot intratnego handlu. Dokonane odkrycie, że
śmietniska mogą być przedmiotem eksploatacji, spowodowało zmniejszenie
zapotrzebowania na surowce do produkcji szkła, papieru i metali. W Szwajcarii aż
90% tych materiałów jest odzyskiwanych i wykorzystywanych wielokrotnie.
Okazało się przy tym, że tereny przeznaczone na wysypiska śmieci nie muszą być
tak rozległe, jak to pierwotnie planowano, przewidując wzrost konsumpcji
różnorodnych towarów.
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Nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania, a niektóre z
nich są silnie toksyczne i bardzo trudne do utylizacji. Powstaje ich 400-500 mln ton
rocznie. Metalowe pojemniki zawierające chemikalia mogą okazać się bombami z
opóźnionym zapłonem, które „wybuchną” gdy przeżre je rdza. Wywożone z państw
przemysłowych, trafiają one, często nielegalnie, do krajów rozwijających się, gdzie
porzucane bez odpowiedniego zabezpieczenia grożą wydostaniem się trucizn do
gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Także w Polsce jesteśmy świadkami
procederu polegającego na składowaniu setek beczek z chemicznymi odpadami
sprowadzanymi z krajów zachodnich przez firmy i osoby, które znikają natychmiast
po zrealizowaniu kontraktu. Zmysł ekonomiczny nie zawsze idzie w parze z
wyobraźnią i poczuciem odpowiedzialności, ale chętnie łączy się ze zwykłą głupotą,
zaś głupota w połączeniu z pazernością to jeden z najbardziej niebezpiecznych
aliansów.
Do najgroźniejszych produktów ubocznych cywilizacji technicznej należą
odpady radioaktywne z elektrowni atomowych. Produkuje się ich około 100 ton
rocznie. Większość z nich to odpady o niskiej aktywności – te gromadzi się w
pojemnikach umieszczonych w betonowych blokach. Jest ich obecnie na świecie
około 800 tys. m3. We Francji, która jest największym producentem odpadów
radioaktywnych w Europie, materiały te gromadzono w zapełnionym już
składowisku zlokalizowanym w pobliżu wybrzeża Kanału La Manche w Normandii.
Nowy ośrodek składowania odpadów nuklearnych powstał w Soulaines
(Szampania). Składowisko o pojemności 1 mln m3 ma wystarczyć na 40 lat. W
Soulaines już zalano betonem pierwsze tysiące metrów sześciennych
napromieniowanych rękawic, butów, uszczelek, itp. O wiele większe trudności
sprawiają silnie radioaktywne wypalone pręty uranowe zawierające pluton i
produkty jego rozpadu. Szczególnie toksyczny jest pluton. Wystarczy rozpylić w
atmosferze pół kilograma tego pierwiastka, by spowodować u ludzi raka płuc. Tak
niebezpiecznych ładunków nie magazynuje się na powierzchni ziemi. Niemcy
gromadzą je w starych kopalniach soli, Amerykanie - w specjalnie wydrążonych
tunelach w Górach Yucca (Nevada), Rosjanie natomiast tradycyjnie zatapiają
pojemniki z odpadami radioaktywnymi w Oceanie Arktycznym.
Produkcja energii elektrycznej, bez której nie jest możliwy rozwój
gospodarczy, odbywa się w elektrowniach spalających mazut (produkt
ropopochodny), gaz ziemny i węgiel, a także w elektrowniach jądrowych oraz
wodnych. O wiele mniej energii produkują elektrownie niekonwencjonalne, czyli
wiatrowe, słoneczne, geotermiczne, pływowe i wykorzystujące energię fal
morskich. Nie wytwarzają one odpadów, ale ich wadą jest zbyt mała skala
produkcji. Odpady nie powstają też w elektrowniach wodnych, ale ich budowa jest
bardzo kosztowna i wymaga zalania wodą znacznych obszarów. Dlatego większość
energii wytwarza się obecnie w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi.
Użycie paliw kopalnych powoduje powstawanie odpadów, zarówno stałych
(popioły) jak i lotnych (tlenki siarki i azotu). Elektrownie jądrowe są pod tym
względem o wiele czystsze, i jedynymi produktami ubocznymi (oprócz ciepłej wody
powstającej w instalacjach chłodzących) są niewielkie ilości odpadów
radioaktywnych
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63. Symbioza przemysłowa
Większość zanieczyszczeń, które są ubocznymi produktami działalności
gospodarczej, powstaje w procesach wytwarzania i zużywania energii. Energia,
obok wody i żywności, jest podstawowym warunkiem egzystencji ludzkiej. Trudno
byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa bez
rurociągów z gazem i gorącą wodą, bez elektryczności oraz bez ropy naftowej, z
której uzyskuje się m.in. paliwo samochodowe. Rurociągi, rafinerie, ciepłownie i
elektrownie stanowią niezbędny element krajobrazu państw uprzemysłowionych. W
okresie rewolucji przemysłowej produkcja energii koncentrowała się w zagłębiach
węglowych. W ciągu wieku XX ropa naftowa i gaz ziemny zaczęły wypierać
węgiel, gdyż ich wydobycie jest o wiele tańsze. Tendencję tę powstrzymało
gwałtowne podniesienie cen ropy naftowej w latach 1973 i 1979 przez kraje OPEC.
Wznowiono wówczas wydobycie węgla nawet we wcześniej zamkniętych
kopalniach, zaczęto oszczędzać energię i unowocześniać przemysł, aby produkcja
była mniej energochłonna. Kryzys energetyczny przyczynił się do odkrycia wielu
nowych złóż węgla, a także ropy naftowej (północna Alaska, Morze Północne,
zachodnia Syberia), ale przede wszystkim przyspieszył rozwój energetyki
atomowej.
Obecnie na świecie pracuje 437 reaktorów atomowych w 31 państwach. Ich
udział w produkcji energii elektrycznej wynosi 14% i w ostatnich latach się
zmniejsza. Ze względu na zdarzające się awarie elektrowni i występujące w
następstwie skażenie radioaktywne, niektóre państwa Unii Europejskiej rezygnują
obecnie z rozwoju energetyki atomowej (np. Niemcy). Szczególnie przyczyniła się
do tego katastrofa elektrowni Fukushima w Japonii w 2011 roku, spowodowana
trzęsieniem ziemi i katastrofalnym tsunami. W 2009 roku zamknięta została
elektrownia jądrowa Ignalina, która dostarczała 80% energii elektrycznej na Litwie.
Kraj ten zdecydował się na jej zamknięcie z uwagi na fakt, że reaktory tamtejsze
były tego samego typu, co w elektrowni w ukraińskim Czarnobylu, która stała się
przyczyną katastrofy ekologicznej w 1986 roku (zamknięcie elektrowni ignalińskiej
było warunkiem przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej, która pokryła koszty
likwidacji elektrowni i zrekompensowała Litwie stratę energii).
Elektrownie atomowe wydawały się sterylnie czyste w porównaniu z
elektrowniami cieplnymi emitującymi trujące gazy. W ciągu ułamka sekundy z
jednego kilograma uranu U-235 można otrzymać 2x1010 kcal energii. Jest to taka
sama ilość, jaka powstaje ze spalenia 3000 t węgla. Entuzjazm jednak nieco opadł
na skutek zdarzających się wycieków substancji radioaktywnych albo też o wiele
groźniejszych wypadków stopienia reaktora. Katastrofa w elektrowni czarnobylskiej
w 1986 roku, kiedy to radioaktywne substancje dotarły aż do Skandynawii i Austrii,
stała się symbolem niebezpieczeństw grożących przy nawet niewielkiej awarii.
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Energetyka atomowa (stan na 2013 rok)
Państwo

Liczba reaktorów

Łączna moc w tys. MW

Udział w produkcji
energii w %

437

372.5

13.6

Belgia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Finlandia

7
2
16
6
4

5.9
1.9
11.8
3.8
2.7

54.0
32.6
1.9
33.0
31.6

Francja
Hiszpania
India
Japonia
Kanada
Korea Pd.
Meksyk

58
8
20
50
18
23
2

63.1
7.6
4.4
44.2
12.6
20.7
1.3

77.7
19.5
3.7
18.1
15.3
34.6
3.6

Niemcy
RPA
Rosja
Rumunia
Słowacja
USA
Szwajcaria
Szwecja

9
2
33
2
4
104
5
10

12.1
1.8
23.6
1.3
1.8
101.5
3.3
9.3

17.8
5.2
17.6
19.0
54.0
19.3
40.9
39.6

Ś W I A T ogółem
w tym m.in.:

Tajwan
6
5.0
19.0
Ukraina
15
13.1
47.2
Węgry
4
1.9
43.3
Wielka Brytania
17
9.7
17.8
Źródło: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System, September 2013,
New York.

Największy udział w produkcji elektryczności mają wciąż elektrownie
cieplne opalane węglem kamiennym (36%), gazem ziemnym (21%), produktami
ropopochodnymi (5%) i węglem brunatnym (4%). Około 16% energii elektrycznej
wytwarzane jest w hydroelektrowniach. Jest to najważniejsze źródło tzw. energii
odnawialnej, czyli nie naruszającej stanu zasobów znajdujących się na Ziemi.
Elektrownie wodne znajdują się w 150 państwach i wytwarzają łącznie prawie 3700
TWh energii. Norwegia i Paragwaj opierają swoją energetykę w całości na
elektrowniach wodnych.
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Produkcja w elektrowniach wodnych w 2012 roku
Państwo

Roczna produkcja (TWh)

Chiny
861
Brazylia
418
Kanada
380
USA
279
Rosja
167
Norwegia
144
India
116
Wenezuela
82
Japonia
81
Szwecja
79
Źródło: BP Statistical World Energy Review 2013.

Moc elektrowni (GW)
197
69
89
80
45
28
34
15
27
16

Udział w krajowej
produkcji energii (%)
17,4
75,4
62,3
6.6
15,6
96,7
10,9
64,5
7.3
45,4

Największe hydroelektrownie
Nazwa

Rzeka

Państwo

Three Gorges
Itaípu
Xiluodu*
Guri
Tucuruí
Grand Coulee
Longtan

Jangcy
Parana
Jinsha (d. Jangcy)
Caroni
Tocantins
Kolumbia
Hongshui (dorzecze Rz. Perłowej)

Chiny
Brazylia/Paragwaj
Chiny
Wenezuela
Brazylia
USA (Waszyngton)
Chiny (Guangxi Zhuang)

Sajano-Szuszeńska

Jenisej

Rosja

6.4

Corpus Posadas

Parana

Argentyna/Paragwaj

6.0

Krasnojarska

Jenisej

Rosja

6.0

Nuozhadu*

Lancang (Mekong)

Chiny (Junnan)

5.8

Robert-Bourassa

La Grande

Kanada

5,6

Churchill Falls

Churchill

Kanada

5.2

Xingu

Xingu

Brazylia

5.0

Tarbela

Indus

Pakistan

4.7

Bratska

Angara

Rosja

4.5

Ust’-Ilimska

Angara

Rosja

4.5

Cabora Bassa

Zambezi

Mozambik

4.2

Laxiwa

Huang he

Chiny (Qinghai)

4.2

Paulo Afonso 1

São Francisco

Brazylia

3.4

* obiekt w budowie
Źródło: International Commission on Large Dams, New York 2013.
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Moc w tys.
MW
20.3
14.0
12.6
10.2
8.4
6,8
6.4

W roku 2008 zakończono realizację największego przedsięwzięcia
energetycznego, jakim była budowa zapory i elektrowni Trzech Przełomów na rzece
Jangcy w Chinach. Zapora ma 185 m wysokości i 2,3 km długości. W elektrowni
pracuje 26 turbin o łącznej mocy ponad 20 tys. MW. Zbiornik o pojemności 39 mld
m sześciennych zajmuje obszar, z którego wysiedlono ponad milion ludności.
Aby ograniczyć ilości spalanych paliw kopalnych, jednocześnie z
elektrowniami atomowymi budowano wiele nowych elektrowni wodnych oraz
zintensyfikowano próby wykorzystania tzw. niekonwencjonalnych źródeł energii
(wiatr, słońce, energia geotermiczna, energia pływów morskich). Długie szeregi
masztów z wirnikami obracanymi przez wiatr nie są już niczym zaskakującym w
krajach zachodnioeuropejskich. W bardzo szybkim tempie zwiększa się produkcja
ogniw służących do zamiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.
Elektrownie słoneczne działają w Stanach Zjednoczonych w południowej Kalifornii
i Arizonie oraz w południowej Francji. W kilku krajach energię słoneczną
wykorzystuje się do ogrzewania mieszkań. W przeciwieństwie do elektrowni
spalających paliwa kopalne energetyka niekonwencjonalna nie emituje żadnych
zanieczyszczeń i, co ważne, nie zagraża jej wyczerpanie się zasobów paliwa. Od
energetyki atomowej różni ją natomiast to, że nie wymaga żadnych specjalnych
instalacji zabezpieczających i nie wytwarza szkodliwych odpadów.
W państwach skandynawskich, których społeczeństwa wykazują wielką
wrażliwość na sprawy postępującej degradacji przyrody, od ponad 20 lat coraz
częstszym elementem krajobrazu są tzw. lasy energetyczne. Składają się one z
sadzonych rzędami uszlachetnionych wierzb z gatunku Salix viminalis, wyjątkowo
odpornych na mróz i szkodniki, posiadających niewielkie wymagania glebowe.
Największą zaletą tego gatunku jest niezwykle szybki przyrost. Jednoroczny las ma
już wysokość 2.5 m, a trzyletnie drzewa osiągają 8 m. Wartość energetyczna
drewna uzyskanego z 1 ha takiego lasu jest równa 10 tonom węgla. W Szwecji i
Danii całe osiedla ogrzewa się, korzystając z założonych w pobliżu 10-hektarowych
upraw, które jednocześnie pełnią funkcję tanich oczyszczalni ścieków. Jeden hektar
lasu na bieżąco utylizuje ścieki komunalne ze 100 gospodarstw domowych,
pochłaniając rocznie 10-20 ton suchego szlamu.
W miastach niemieckich funkcjonuje kilkaset oczyszczalni ścieków, w których
zadanie oczyszczania spełnia przestrzeń glebowa objęta korzeniami Phragmites
communis – trzciny pospolitej. Na skraju miasta Bielefeld znajdują się zarośnięte
trzciną mokradła, tu i ówdzie ustępujące miejsca niewielkim, czystym jeziorom, na
których roi się od kaczek i łabędzi. Mimo swej idylliczności, obszar ten nie jest
podmiejskim parkiem, ale oczyszczalnią ścieków pochodzących z zakładów
włókienniczych. Trzcina pospolita, dzięki swojej długiej łodydze, doprowadza tlen
do gleby, gdzie „pracuje” ponad 2 tys. gatunków bakterii i kilkadziesiąt tysięcy
mikroskopijnych grzybów. Pochłaniają one nie ulegające rozkładowi substancje, a
także przykry zapach wydzielany przez ścieki. Rozkładowi ulegają niemal
wszystkie związki chemiczne, w tym pestycyd DDT, związki siarki i metali
ciężkich, z którymi nie może sobie poradzić żadna inna oczyszczalnia.

Mimo wszystkich swoich zalet niekonwencjonalne źródła energii posiadają,
jak do tej pory, znaczenie jedynie lokalne, a ich udział w globalnym bilansie
energetycznym jest niewielki. Tylko w kilku krajach energetyka jest zdominowana
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przez elektrownie atomowe oraz wodne. Ponieważ spalanie węgla i węglowodorów
jest główną przyczyną zanieczyszczenia atmosfery, podejmuje się wysiłki mające na
celu z jednej strony zmniejszenie emisji poprzez zakładanie filtrów na kominach
elektrowni, a z drugiej - racjonalizację zużycia energii. W okresie kryzysu
energetycznego, w obliczu wysokich cen energii, w wielu wysoko rozwiniętych
krajach zahamowano wzrost jej produkcji. Istnieje bardzo wiele sposobów
oszczędzania energii. Należą do nich np. bardziej oszczędne technologie,
wykorzystywanie surowców wtórnych zamiast wytwarzania materiałów o wysokiej
energochłonności (papier, szkło, metale), rezygnacja ze zbyt dużych aut i
konstrukcja silników o małym zużyciu paliwa i wreszcie ograniczenie wszelkich
przejawów marnotrawstwa. Marnotrawstwem jest m.in. pozbywanie się ciepłej
wody z instalacji chłodniczych albo przewożenie na duże odległości różnego
rodzaju odpadów i półproduktów. W celu uniknięcia strat powstających z powodu
takiego marnotrawstwa od kilkunastu lat w krajach wysoko rozwiniętych powstają
zespoły współpracujących ze sobą zakładów, w których proces technologiczny jest
tak zorganizowany, aby nie powstawały żadne odpady, a krążenie wody odbywało
się w obiegu zamkniętym. Tego typu zespoły określa się mianem symbiozy
przemysłowej.
Cztery najważniejsze przedsiębiorstwa duńskiego miasta Kalundborg
leżącego na zachodnim brzegu wyspy Zelandia, tworzą system wykorzystujący
nadwyżki energii, odpady i ścieki każdego z zakładów. Sieć tworzą całkowicie
niezależne jednostki, które postanowiły współpracować dla podnoszenia własnej
efektywności. Sercem projektu jest elektrownia węglowa Asnaes. Parę, która w
elektrowni jest produktem ubocznym (w większości przypadków wypuszczanym do
atmosfery), doprowadza się do pobliskich zakładów farmaceutycznych Novo
Nordisk, gdzie jest użyteczna przy produkcji insuliny. Nadwyżkę ciepła z
elektrowni otrzymuje 5000 mieszkań w Kalundborg. Zmniejszyło to istotnie ilość
gazów i pyłów emitowanych uprzednio przez kominy lokalnych kotłowni. Ciepłą
wodę z elektrowni wykorzystuje też gospodarstwo rybne, w którym hoduje się
łososie i karpie. Muły fermentacyjne z Novo Nordisk otrzymują nieodpłatnie
okoliczni farmerzy, którzy w zamian dostarczają firmie swoje produkty
wykorzystywane jako surowiec. Odbiorcą pary z Asnaes jest też pobliska rafineria
Statoil – największy tego typu zakład w Danii (przerabia 3 mln ton ropy rocznie). W
zamian rafineria dostarcza elektrowni gaz, który pozwala na zmniejszenie zużycia
węgla o 30 tys. ton rocznie. Woda używana w Statoil pochodzi z pobliskiego
jeziora. Po wykorzystaniu i oczyszczeniu nie jest odprowadzana do morza. Wraz z
wodą pochodzącą z cyklu chłodzenia dostarcza się ją do elektrowni Asnaes.
Nadwyżka gazu z Statoil i gips z Asnaes, powstający w procesie odsiarczania spalin,
trafiają do fabryki płyt gipsowych Gyproc – ostatniego ogniwa symbiozy.
Realizacja idei symbiozy przemysłowej nie nastąpiła na zamówienie ekologów i
obrońców przyrody. Głównym motywem podjęcia współpracy była chęć
zwiększenia rentowności produkcji przez jej racjonalizację. Ograniczenie
szkodliwego wpływu przemysłu na stan przyrody było jedynie ubocznym skutkiem
przedsięwzięcia.
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64. Meandry rozwoju
Kraje wysoko rozwinięte, dzięki dobrej sytuacji ekonomicznej, są w stanie
uporać się z problemem zanieczyszczeń. Rośnie tam efektywność wykorzystania
zasobów, maleje emisja szkodliwych substancji, spada produkcja trudnych do
utylizacji odpadów, upowszechnia się "recycling", czyli powtórne wykorzystywanie
surowców. Wszystko to zmniejsza presję ze strony ludności i gospodarki na zasoby
przyrody. Społeczeństwa krajów rozwiniętych zdały sobie już sprawę, że jakość
życia zależy także od stanu otaczającej przyrody. Zmniejsza się tam
zanieczyszczenie powietrza, życie wraca do rzek, które jeszcze nie tak dawno
przypominały kanały ściekowe. Środowisko przestano traktować jak bezpłatny
śmietnik. Wszystko to stało się możliwe dzięki coraz większym wydatkom na
ochronę przyrody.
Ale jak dotychczas nie wszystkich na te wydatki stać. Powolne naprawianie
krzywd zadanych przyrodzie zaczęło się na dobre tylko w nielicznych,
najbogatszych państwach. Dla krajów rozwijających się priorytetem jest
podnoszenie tragicznie niskiego poziomu życia, co często utożsamia się ze
wzrostem poziomu konsumpcji. Odmawianie biednym prawa do rozwoju nie
wchodzi w rachubę, trzeba jednak wziąć pod uwagę, jakie ekologiczne
konsekwencje przyniosłoby zastąpienie rowerów oraz riksz w Chinach i Indiach
autami wyposażonymi w silniki spalinowe. Co się stanie, jeśli ludzkość nie
przestawi się dostatecznie wcześnie na tzw. czyste źródła energii? Jednym z tych
źródeł może być wodór, który jest o wiele bardziej kaloryczny niż benzyna, a
produktem jego spalania jest zwykła woda.
Ponieważ nie możemy liczyć na to, że wkrótce z rur wydechowych zamiast
trujących wyziewów będzie kapać czysta chemicznie woda musimy szukać takich
dróg rozwoju biednych krajów, które pozwoliłyby przetrwać im okres eksplozji
demograficznej i jednocześnie uchronić przyrodę przed całkowitym zniszczeniem.
Nie wydaje się, aby wszystkie kraje musiały koniecznie przechodzić etap
industrializacji i urbanizacji. Może więc nie wielkie miasta i przemysł, ale właśnie
rolnictwo i małe społeczności lokalne stanowią klucz do rozwiązania największych
problemów krajów rozwijających się.
Nie wszyscy muszą powielać wzorce czerpane z krajów przemysłowych,
tym bardziej że przemysł nie wszystkim krajom przyniósł oczekiwany dobrobyt. W
Rosji i na Ukrainie znajdują się jedne z największych na świecie okręgi przemysłu
ciężkiego. Dla tych państw może to być źródłem satysfakcji z zajmowania wysokiej
pozycji w rankingach światowych producentów stali, maszyn, ciężarówek, cementu
itd. Jednak ogromne zadłużenie, zanieczyszczenie środowiska o skali nie spotykanej
chyba nigdzie indziej na świecie, deficyt żywności graniczący z głodem, szerząca
się korupcja i bezprawie - oto cena, jaką państwa te płacą za błędne eksperymenty
gospodarcze rządzących tu przez kilkadziesiąt lat partii komunistycznych. Cała
gospodarka poddana została kontroli rozbudowanej biurokracji państwowej, zaś
mechanizmy regulacyjne wolnego rynku zastąpiono centralnym planowaniem.
Informacje statystyczne o wynikach gospodarczych fałszowano dla osiągnięcia
celów propagandowych. Poziom technologiczny gospodarek centralnie
planowanych z każdym rokiem coraz bardziej odbiegał od standardów zachodnich,
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produkcja była o wiele kosztowniejsza ze względu na niską wydajność pracy i z
powodu nadużyć często zdarzających się w przedsiębiorstwach państwowych.
Po II wojnie światowej świat został podzielony pod względem politycznym
na Zachód (pod przywództwem Stanów Zjednoczonych) i Wschód (kraje
zdominowane przez Związek Radziecki). Niejako poza tymi dwoma blokami ,
pozostawały tzw. kraje Trzeciego Świata, będące przedmiotem rywalizacji obu
przeciwstawnych obozów dążących do rozszerzania swoich stref wpływów. Blok
wschodni wyraźnie zakreślił granice wokół siebie, tworząc „żelazną kurtynę”, czyli
strefę graniczną nasyconą dywizjami wojsk, poligonami i wyrzutniami
rakietowymi. Blok radziecki utworzył też system gospodarczy – Radę Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej (RWPG), który początkowo był odseparowany od
kapitalistycznego Zachodu. Kraje RWPG, podporządkowując gospodarkę celom
ideologicznym, upaństwowiły środki produkcji, a wszystkie wskaźniki
ekonomiczne (w tym także wielkość produkcji poszczególnych wyrobów i ich ceny)
ustalano w planach na kilkuletnie okresy.

Upadek gospodarczy państw RWPG był główną przyczyną
zapoczątkowanego w Polsce procesu, który doprowadził do rezygnacji z polityki
gospodarczej opartej na ideologicznych dogmatach, na rzecz polityki stawiającej na
pierwszym miejscu rachunek ekonomiczny.
Dystans cywilizacyjny, jaki dzieli obecnie wschodnie landy Niemiec od
landów zachodnich, Polskę od Finlandii, Węgry od Austrii, Koreę Północną od
Południowej, Tajwan i Hongkong od reszty Chin dowodzi, że znacznie bardziej
efektywna jest odpowiedzialna praca dla pomnażania osobistej własności niż
zatrudnienie w przedsiębiorstwach, za które odpowiedzialność rozkłada się na całe
społeczeństwo będące jakoby ich zbiorowym właścicielem. Obecnie już chyba
wszyscy skonstatowali fakt, że ignorowanie praw rynku na dłuższą metę nie
popłaca. Ostatnie centralnie planowane gospodarki, oparte na tzw. społecznej
własności środków produkcji, dogorywają w Korei Północnej, na Kubie, w Laosie,
Kambodży i Mozambiku, podtrzymywane siłami armii i obłędem "Wielkich Przywódców". Próby reformowania gospodarki podjęte przez komunistyczne Chiny i
Wietnam przyniosły już wymierne efekty w postaci ogromnego ożywienia
gospodarczego, wzrostu produkcji, a także wzrostu dochodów ludności.
Polityce gospodarczej opartej na prywatnej własności środków produkcji,
ograniczaniu ingerencji państwa i redukcji obciążeń fiskalnych (podatków)
zawdzięczają swoją dzisiejszą potęgę kraje OECD. Taka polityka pozwoliła także
na wydźwignięcie się z zacofania grupie krajów Azji Wschodniej, które jeszcze w
latach 50. nie różniły się pod względem gospodarczym od reszty Trzeciego Świata.
„Tygrysy gospodarcze” to kraje Azji Wschodniej, które spowodowały
pojawienie się silnego ośrodka przyspieszenia cywilizacyjnego w regionie
zachodniego Pacyfiku. Dzięki zastosowaniu rozwiązań gospodarczych,
sprawdzonych już przed II wojną światową w Japonii, kraje te osiągnęły w
większości dziedzin poziom zbliżony do wysoko rozwiniętych państw zachodnich.
Przodujące "tygrysy" to Korea Południowa i Tajwan - kraje ocalone przed ekspansją
komunizmu dzięki interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych.
Od 1953 roku Półwysep Koreański dzieli linia demarkacyjna z pasem
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„ziemi niczyjej” o szerokości 2 km. Po południowej stronie, w biurach
projektowych firmy Samsung powstają projekty nowych urządzeń elektronicznych,
a Hyundai rozpoczyna produkcję nowego rnodelu auta. Tymczasem Koreańczycy z
Korei Północnej wciąż muszą pisać podania do swoich „blokowych" o przydział
nowych drelichów, gdy stare zostają zużyte. Osiedla, w których mieszka
„zblokowane” społeczeństwo północnokoreańskie, przypominają bardziej koszary
wojskowe lub obozy pracy, gdzie życie jednostki jest w pełni podporządkowane
celom społecznym wytyczonym przez „Wielkich Przywódców”.
Tajwan to ta część Chin, która dzięki flocie Stanów Zjednoczonych, po
zakończeniu II wojny światowej nie weszła w skład Chin komunistycznych.
Tajwańczycy z niepokojem ale i z poczuciem bezpieczeństwa, mierzonym
szerokością Cieśniny Tajwańskiej, obserwowali ekscesy ,rewolucji kulturalnej”,
„wielkiego skoku” i innych bolesnych dla narodu chińskiego, osobliwych
eksperymentów wynikających z wprowadzania w życie maoistowkich koncepcji
ideologicznych.

Korea Południowa i Tajwan, kiedy startowały na początku lat 50., postawiły
na rozwój przemysłu włókienniczego, odzieżowego i spożywczego, a więc dziedzin,
które nie wymagają tak dużych inwestycji jak huty i kopalnie, a wykorzystują
miejscowe surowce rolnicze oraz nadwyżki siły roboczej istniejące wśród wiejskich
społeczności. Niskie koszty wytwarzania spowodowały, że tajwańskie i koreańskie
zabawki, odzież itp. stały się konkurencyjne na rynkach światowych. W dużej części
były one przeznaczane na eksport, gdyż siła nabywcza biednych jeszcze
społeczeństw nie była wysoka (niskie płace). Rosnące wpływy z eksportu stały się
zachętą do rozszerzenia oferty. Korea Południowa i Tajwan zadbały o rozbudowę
zakładów przemysłu ciężkiego i petrochemii, a w latach 70. stały się znanymi
producentami w dziedzinie budowy okrętów, w przemyśle samochodowym,
chemicznym i elektronicznym.
Podobną ewolucję przeszły gospodarki Singapuru i Hongkongu. W ich
ślady poszły w latach 70. Malezja, Tajlandia i Indonezja. Społeczeństwa tych
krajów stają się coraz bardziej zamożne dzięki rozsądnej polityce gospodarczej. Gdy
spojrzymy na supernowoczesne gmachy, które wyrastają niczym grzyby po deszczu,
czy na wstęgi autostrad pełne importowanych samochodów – wszędzie rzuca się w
oczy bogactwo. W Tajlandii i Malezji, które jeszcze 20 lat temu były typowymi
krajami Trzeciego Świata, konsumpcja rośnie w tempie 5-7% rocznie, a sprzedaż
samochodów i wyrobów elektronicznych każdego roku wzrasta o kilkanaście
procent.
Od roku 1977 elementy gospodarki rynkowej zaczęto wprowadzać w
Chinach. Zlikwidowano komuny ludowe, przywracając prywatną własność ziemi i
możliwość dysponowania przez rolników swoimi produktami. Wzdłuż wybrzeża
ustanowiono kilkadziesiąt specjalnych stref ekonomicznych, w których
umożliwiono inwestycje zagraniczne. Pierwsza z nich powstała w Shenzhen – małej
stacji na granicy z Hongkongiem. Dzisiaj Shenzhen to ponad 2-milionowe miasto.
Jako jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu i handlu stanowi wizytówkę
sukcesu gospodarczego Chin, kraju w którym produkcja rolnicza i przemysłowa w
ostatnich 20 latach wzrosła kilka lub kilkunastokrotnie. Tylko w pobliskiej delcie
Rzeki Perłowej zlokalizowanych jest 50 tysięcy fabryk dostawców części
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elektronicznych.

Tempo rozwoju wybranych państw
Państwo

Średni roczny przyrost wartości PKB w %
2003-2007
2008-2012
Australia
3,5
2,7
Brazylia
4,0
3,2
Chiny
11,7
9,3
Francja
2,0
0,5
Holandia
2,4
-0,6
India
8,8
6,5
Indonezja
5,5
5,9
Japonia
1,9
-0,1
Kanada
2,6
1,1
Niemcy
1,7
0,8
Polska
5,2
3,4
Federacja Rosyjska
7,5
1,9
Stany Zjednoczone Ameryki
2,8
0,6
Szwajcaria
2,5
1,2
Szwecja
1,7
1,1
Turcja
6,9
3,2
Ukraina
7,9
-0,6
Wielka Brytania
3,9
-3,8
Włochy
1,3
-1,4
Żródło: World Development Report 2013, World Bank, Oxford University Press.

Pozycja Stanów Zjednoczonych i Japonii oraz szybki wzrost gospodarczy
krajów Azji Wschodniej sprawiają, że o wieku XXI mówi się jako o „wieku
Pacyfiku”. Tam prawdopodobnie przesunie się centrum gospodarczo-polityczne
świata, tam krzyżować się będą główne szlaki handlowe. Już obecnie 40% całej
międzynarodowej wymiany handlowej odbywa się między państwami zachodniego
wybrzeża Pacyfiku (od Nowej Zelandii po Japonię) oraz między nimi a Stanami
Zjednoczonymi i Kanadą. Trudno jest dzisiaj określić pozycję "starej" Europy w
przyszłym układzie sił na mapie gospodarczej świata. Jest jednak coraz bardziej
prawdopodobne, że po raz pierwszy w historii dominującą rolę, jaką odgrywała
Europa, a następnie Ameryka Północna, przejmą społeczeństwa nie wywodzące się
z zachodniego kręgu kulturowego.

65. Gospodarcze dylematy
„Ślimak zamyślił się i nagle uderzył ręką w stół.
– Kumie sołtysie! – zawołał podniesionym głosem – sprzedajcie mi krowę.
– Sprzedam! – odparł Grochowski i równie uderzył o stół ręką.
– Ale nam coś spuścicie – prędko dodała gospodyni przymilając się do
Grochowskiego.
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Sołtys powtórnie zadumał się. – Widzicie, tak – rzekł. – Żeby to moje bydlę, to bym
opuścił. Ale to przecie dobytek biednej sieroty, co ją ojciec i matka odumarli. Jakże
ja ją mogę skrzywdzić?... Zatem – dajcie trzydzieści pięć rubli papierkami i rubla
srebrnego za postronek i – niech krowa zostanie u was.
– Niezmierny, to grosz – westchnął Ślimak.
– Ale krowa śliczności – odparł sołtys.
– Pieniądz siedzi w skrzyni i jeść nie woła.
– Ale mleka nie daje.
– Dla tej krowy musiałbym wziąć ode dworu łąkę w arendę.
– To przecie wam lepiej wyniesie aniżeli kupować paszę.
– Dam wam... trzydzieści i jeden rubli... jak was kocham – zawołał Ślimak.
Grochowski uścisnął go.
– Dajcie, bracie, trzydzieści... trzydzieści – no – i cztery ruble papierkami i rubla
srebrnego za postronek...”
Sceny podobne do tej ze znanej noweli Bolesława Prusa możemy
obserwować na wielu targowiskach, bazarach i giełdach. Ukazują one jak wielką
rolę w codziennym życiu odgrywają pieniądze i do jakich argumentów ludzie
odwołują się dla powiększenia własnego stanu posiadania. Z literatury jak i z
codziennego życia wiemy, że pieniądze bywają przedmiotem ogromnego pożądania,
wzbudzając wiele, czasami bardzo złych emocji. Ogromną zaletą gospodarki
towarowo-pieniężnej (określanej powszechnie mianem kapitalizmu) jest jednak to,
że typowa dla każdego skłonność do bogacenia się, okazuje się korzystna z punktu
widzenia całego społeczeństwa.
Zawzięte targowanie się, połączone z niemal rytualnymi zachowaniami,
zastąpiła dzisiaj sztuka negocjacji. Cel jest w obu przypadkach taki sam: uzyskanie
jak najkorzystniejszej ceny. Większość ludzi nie uczestniczy jednak często w
negocjacjach, płacąc ceny proponowane przez sprzedawców. Nie znaczy to, że
wyrzekliśmy się wpływu na ceny kupowanych towarów. Najczęściej odbywamy
„negocjacje bez słów”, idąc po prostu do sklepu, którego właściciel zdecydował się
na obniżkę cen. Takie posunięcie wymusza podobne działania na innych kupcach.
Nasze wyrachowanie powoduje, że kupcy i producenci zmuszeni są do rywalizacji
o klienta. Aby rywalizację wygrać, trzeba albo obniżać ceny, albo podnosić jakość
oferowanych towarów. Nie mają szansy ci, którzy chcieliby zarabiać, produkując
drogo artykuły niskiej jakości. Dlatego nasze, wydawałoby się godne potępienia,
dążenie do minimalizacji wydatków, wymusza na producentach i handlowcach
stosowanie coraz doskonalszych metod organizacyjnych oraz coraz
nowocześniejszych technologii. Konieczność stosowania innowacji wynikająca z
przyczyn ekonomicznych jest najważniejszym czynnikiem rozwoju cywilizacji, a
zwłaszcza nauki i techniki.
Tendencję do bogacenia się mają nie tylko nabywcy, ale także działający na
rynku przedsiębiorcy. Chcąc zwiększyć swoje dochody muszą oni nieustannie
starać się przewidzieć przyszłe zmiany zapotrzebowania na poszczególne towary.
Ich sukces zależy od tego, czy uda im się dotrzeć z odpowiednim towarem w
odpowiednie miejsce w najbardziej właściwym momencie. W przewidywaniach
takich przydaje się znajomość podstawowych praw ekonomicznych, a zwłaszcza
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prawa podaży i popytu. Zgodnie z tym prawem, zapotrzebowanie (popyt), które
zależy od ilości pieniędzy jakimi dysponują nabywcy, pozostaje w równowadze z
wartością towaru oferowanego do sprzedaży (podaż). Jeżeli jakiegoś towaru
zaczyna brakować, kupcy natychmiast podnoszą jego cenę, co wielu zniechęca do
nabywania. Równowaga pomiędzy podażą a popytem, zachwiana przez chwilowy
deficyt towaru na korzyść popytu, zostaje przywrócona za sprawą nieznacznej
korekty cenowej. Analogicznie dzieje się w sytuacji pojawienia się przewagi
podaży nad popytem. Aby pozbyć się towarów zalegających w magazynach i nie
znajdujących nabywców, kupcy obniżają ich ceny. Obniżka sprawia, że wielu ludzi
uznaje nabycie towaru po nowej cenie za korzystne i zachwiana równowaga między
podażą a popytem znowu zostaje przywrócona. Zakłócenie równowagi rynkowej
może też nastąpić za sprawą wzbogacenia się dużej grupy społeczeństwa, która
wychodząc ze swoimi pieniędzmi na rynek, zwiększa znacznie popyt na niektóre
rodzaje towarów. Naturalną reakcją na taki przypływ gotówki jest zwiększony
dopływ towarów lub też wzrost ich cen w stopniu zapewniającym przywrócenie
równowagi. Jeżeli społeczeństwo z pewnych powodów ubożeje, ceny wielu
towarów spadają. Dzieje się tak za sprawą kupców starających się o znalezienie
nabywców i dostosowujących swoje oferty handlowe do sytuacji rynkowej.
Niezawodnym czujnikiem informującym o stanie rynku są ceny towarów,
regulowane przez mechanizmy prawa podaży i popytu, zwany niekiedy
„niewidzialną ręką rynku”. Zapewnia ona nie tylko równowagę między podażą a
popytem i zaopatrzenie nabywców w poszukiwane przez nich artykuły, ale także
wymusza na konkurujących ze sobą dostawcach obniżanie cen i podnoszenie
jakości towarów, co jest możliwe poprzez zwiększanie wydajności pracy,
wprowadzanie lepszej organizacji i nowocześniejszych technologii.
Mimo tak licznych zalet „niewidzialna ręka rynku” w większości krajów
została obezwładniona. Nie wszyscy wierzą w jej dobroczynny wpływ, wskazując
na konieczność regulacji gospodarki poprzez działalność ministerstw i innych
państwowych urzędów. Regulacja ta odbywa się m.in. poprzez sztuczne ustalanie
cen towarów (bez względu na popyt i podaż), wprowadzanie obowiązku
uzyskiwania specjalnych zezwoleń (koncesji) na niektóre dziedziny działalności
gospodarczej, pozostawianie części gospodarki w rękach państwa, oraz
przyznawanie przywilejów dla niektórych firm, zwłaszcza państwowych (np. ulgi
podatkowe). Celem tak regulowanej gospodarki jest zapewnienie rozwoju tych
dziedzin wytwórczości, które nie są ekonomicznie rentowne, ale są uznane za
niezbędne dla społeczeństwa. Należy do nich m.in. ochrona przyrody, rozwój
niektórych dziedzin nauki i sztuki a także opieka nad najsłabszymi ekonomicznie
grupami społeczeństwa.
Jeszcze kilkanaście lat temu, przeciwwagę dla wysoko rozwiniętych,
bogatych państw Zachodu i potencjalnym wzorcem do naśladowania dla państw
Afryki i Azji, były państwa komunistyczne, stosujące centralne planowanie w
swoich gospodarkach. Podział świata na „socjalistyczny” Wschód,
„kapitalistyczny” Zachód oraz „Trzeci Świat” wydawał się dla wielu nienaruszalny.
Blok państw komunistycznych, z powodu gospodarczej niewydolności, przeszedł
jednak do historii. Wbrew oczekiwaniom nie oznacza to całkowitego bankructwa
idei, zgodnie z którą gospodarka państw ma być regulowana decyzjami
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administracyjnymi. Ekonomiści i politycy zajmujący się tworzeniem strategii
gospodarczych, wciąż nie mogą dojść do porozumienia w najbardziej
podstawowych kwestiach. Główna linia podziału biegnie między zwolennikami
gospodarczego liberalizmu a twórcami koncepcji „państwa dobrobytu” (ang.
welfare state). Spór między nimi dotyczy stopnia ingerencji administracji rządowej
w gospodarkę. Zwolennicy gospodarczego liberalizmu uważają, że najważniejszym
warunkiem gospodarczego sukcesu jest niczym nie skrępowana wolność firm i osób
działających na rynku, utożsamiana ze sprawiedliwością. Ideologowie „państwa
dobrobytu” na pierwszym miejscu stawiają zmniejszenie dysproporcji w poziomie
dochodów pomiędzy najbogatszą i najuboższą częścią społeczeństwa. W
odróżnieniu od liberałów cel swojej działalności nazywają oni sprawiedliwością
społeczną.

Regulacja gospodarki stanowiła dla wielu bogatych państw pokusę nie do
odparcia i wiele z nich w latach 70-tych zdecydowało się nawet na częściową
nacjonalizację gospodarki. Przyniosło to im jednak wyraźne zwolnienie tempa
rozwoju. Najbardziej znanym przykładem jest Szwecja, która w ciągu ostatnich
dekad ubiegłego wieku spadła za ścisłej światowej czołówki jeśli chodzi o wielkość
PKB per capita aż w okolice 30 miejsca w rankingu. Nieco mniej dramatyczny był
spadek innych wysoko rozwiniętych państw, w tym m.in. Francji, Włoch oraz
Niemiec. Nadmierna regulacja gospodarki wiąże się z rozbudową aparatu
administracyjnego i wzrostem biurokracji. Realizacja celów ekologicznych i
socjalnych oraz utrzymanie rozbudowanej administracji pochłania ogromne koszty,
co wymusza podnoszenie opodatkowania. Podatki płacone przez firmy podnoszą
koszty działalności gospodarczej, zmniejszając jej rentowność. Powoduje to
przenoszenie produkcji do krajów, w których poziom opodatkowania jest bardziej
umiarkowany. Z kolei wygórowane i progresywne (zależne od wysokości
dochodów) podatki od obywateli skłaniają najbogatszych z nich do zmiany
obywatelstwa i wyjazdu na stałe do krajów, których rządy zadowalają się znacznie
mniejszymi opłatami.
Od wielu lat powszechnie stosowaną ucieczką przed koniecznością
uiszczania wygórowanych opłat jest rejestrowanie statków przez armatorów z
większości bogatych krajów w państwach, które z opłat rejestracyjnych uczyniły
ważny składnik swoich dochodów. Zaniżając wysokość opłat rejestracyjnych,
Liberia, Panama, Grecja, Cypr i inne kraje sprawiły, że najwięcej statków pływa
właśnie pod ich banderami. Nie znaczy to, że statki te należą do firm liberyjskich,
panamskich lub greckich, lecz świadczy wyłącznie o trwającej konkurencji
podatkowej między państwami świata. Liczne małe kraje, chcąc ożywić swoje
gospodarki, ustaliło bardzo niskie progi podatkowe dla firm, wprowadzając też
uproszczone procedury ich rejestracji. Przenoszenie przez przedsiębiorstwa swoich
siedzib do oaz podatkowych spowodowało znaczący spadek dochodów fiskalnych.
N.p. roczne straty fiskusa francuskiego przekraczają 50 mld dolarów, podczas gdy
niewielkie Kajmany ściągnęły do siebie kapitał w wysokości 500 mld dolarów.
Oazy podatkowe to przede wszystkim wyspiarskie państwa basenu Morza
Karaibskiego i Pacyfiku. Nie brakuje ich także w Europie, gdzie należą do nich
Andora, Monako, Liechtenstein, oraz należące do W. Brytanii wyspy Man,
Guernsey i Jersey. Istnienie oaz podatkowych budzi sprzeciw dużych państw,
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zwłaszcza członków Unii Europejskiej, które uważają konkurencję w dziedzinie
podatkowej za działanie nieuczciwe.
Oprócz znanych oaz podatkowych, w Europie funkcjonują enklawy, do
których dostęp urzędników skarbowych jest utrudniony. Najbardziej znaną jest
wioska Campione, należąca do Włoch, lecz otoczona terytorium Szwajcarii. Włoski
urząd skarbowy w Como ogranicza się jedynie do inkasowania podatków z
miejscowego kasyna. Dzięki temu w Campione osiedliło się kilkuset cudzoziemców
zarządzających znanymi firmami. Mniej znana jest inna włoska enklawa w
Szwajcarii – wioska Livigno, do ktorej prowadzi jedyna, zamykana na noc droga
położona na wysokości ponad 2000 m. Wiele firm zorientowało się, że fiskus
zrezygnował z prób dotarcia także do tego niedostępnego miejsca. Podobna sytuacja
jest w należącej do Hiszpanii pirenejskiej wiosce Os de Civis, do której jedyna
droga wiedzie przez terytorium Francji i Andorry.

Cechą państw stosujących nadmierną regulację rynku jest także coraz
powszechniejsza korupcja, czyli nieuczciwe wykorzystywanie zajmowanego
stanowiska państwowego do osiągania korzyści osobistych. Występuje ona w
największym nasileniu tam, gdzie wyniki finansowe firm zależą od decyzji
państwowych urzędników, przyznających koncesje, licencje, ulgi, decydujących o
wielomilionowych kontraktach. Korupcja jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym,
badanym w skali światowej przez organizację Transparency International.
Informacje przekazywane od kilkuset agentów działających w większości państw do
centrali w Berlinie służą do opracowywania corocznych raportów. Wynika z nich,
że rozmiary korupcji są odwrotnie proporcjonalne do zamożności społeczeństw, tzn.
najbardziej skorumpowani są urzędnicy państwowi w krajach biednych, zwłaszcza
afrykańskich. Nie jest tajemnicą, że zdarzało się, iż nawet pochodzące z zagranicy
środki przeznaczone na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych w tych krajach, trafiały
na prywatne konta przywódców politycznych. Raporty Transparency International
są więc wykorzystywane przez międzynarodowe instytucje finansowe i korporacje
przy podejmowaniu decyzji o kredytach, pomocy finansowej i inwestycjach w
poszczególnych państwach. Jak wynika z raportów Transparency International,
korupcja wśród urzędników państwowych przybiera szczególnie duże rozmiary w
krajach, w których istnieją dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Mogą one
osiągać wpływy na najwyższych szczeblach władzy, opłacając wysokich
urzędników, funkcjonariuszy policji a nawet wymiaru sprawiedliwości. W Rosji pod
kontrolą ponad 400 gangów znajdowało się kilkanaście lat temu 10 % narodowej
gospodarki.
Problemy państw stosujących nadmierną regulację rynku spowodowały, że
w wielu z nich ponownie sprywatyzowano upaństwowione uprzednio
przedsiębiorstwa. Coraz powszechniejsze stały się żądania daleko idącej
deregulacji, czyli przywrócenia mechanizmów rynkowych i rezygnacji państwa z
ingerowania w gospodarkę. Zwolennicy deregulacji wskazywali na kosztowność i
małą skuteczność programów socjalnych w Europie i USA, gdzie, jak się okazało,
zaledwie 1/3 środków przekazywanych z budżetu na pomoc dla najuboższych, trafia
do potrzebujących. Większość pieniędzy wykorzystują urzędy i instytucje mające
rozdzielać państwową pomoc.
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Wskaźnik skorumpowania w zestawieniu z PKB per capita w wybranych
państwach w 2012
Państwo
Dania
Finlandia
Nowa Zelandia
Szwecja
Singapur
Szwajcaria
Australia
Norwegia
Kanada
Holandia
Islandia
Luksemburg
Niemcy
Hongkong
Belgia
Japonia
Wielka Brytania
USA
Chile
Francja
Austria
Irlandia
Katar
Hiszpania
Estonia
Portugalia
Słowenia
Tajwan
Izrael
Polska
Korea Pd.
Węgry
Litwa
Czechy
Turcja
Słowacja
Rumunia
Brazylia
Włochy
Bułgaria
Chiny
Grecja
India
Meksyk
Białoruś
Rosja
Nigeria
Pakistan
Ukraina
Kongo

pozycja w rankingu*
2012
2001
1
2
2
1
3
3
4
6
5
4
6
12
7
11
8
10
9
7
10
8
11
4
12
9
13
20
14
14
16
24
17
21
18
13
19
16
20
18
22
23
25
15
26
18
27
30
22
32
28
33
25
37
34
38
27
39
16
41
44
45
46
31
48
38
54
47
55
54
62
51
66
69
69
46
72
29
75
47
80
57
94
42
95
71
105
51
123
133
79
139
90
140
80
144
83
160
-

Index w 2012**

PKB per capita [$ tys.]

90
90
90
88
87
86
85
85
84
84
82
80
79
77
75
74
74
73
72
71
69
69
68
65
64
63
61
61
60
58
56
55
54
49
49
46
44
43
42
41
39
36
36
34
31
28
27
27
26
21

42,1
38,7
32,2
43,2
61,8
53,4
44,6
65,6
42,5
43,2
37,9
91,4
40,9
51,9
39,8
35,2
36,9
50,0
22,4
36,1
44,2
43,6
83,5
32,7
23,1
25,4
27,5
38,4
31,9
22,2
30,8
22,1
23,4
26,6
18,3
25,3
16,8
11,9
33,1
15,9
9,2
25,3
3,9
16,7
15,6
23,5
2,7
2,9
7,4
0,4

* ranking w 2001 roku uwzględniał 91 państw, podczas gdy w 2012 przyjęto ich aż 174
* wyższy wskaźnik oznacza mniejszą korupcję
Źródło: Transparency International, Berlin 2013; World Bank 2013.
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Największe grupy przestępcze na początku XXI wieku
Nazwa organizacji

Obszar działania

Liczba
członków
w tys.
1500

Obroty
w mld
dol.
200

Chińskie triady w
tym m.in. United
Bamboo (Tajwan),
Tai Huen Chai
(ChRL) i 14K
(Hongkong)
Yakuza, w tym m.in.
Yamaguchi-gumi z
Tokio

Azja Wschodnia,
USA

Azja Wschodnia,
USA

102

100

La Cosa Nostra
(mafia sycylijska i
„familie” w USA,
np. nowojorska
Genovese
Mafia rosyjska,
m.in. Solncewska
Bratwa z Moskwy

USA, Włochy
(Sycylia)

55

50

WNP, USA,
Europa Zach.

100

30

Gangi brazylijskie,
w tym m.in.
Primeiro Comando
da Capital z São
Paulo
Kartele
narkotykowe, w tym
m.in. Tijuana Cartel
Ndrangheta

Brazylia

50

15

Meksyk, USA,
Kolumbia

25

60

Kontrola 70% rynku kokainy,
prostytucja, handel bronią

Włochy
(Kalabria),
Ameryka Łac.,
USA, Europa
Zach.
Włochy
(Kampania),
USA, Ameryka
Łac.
Włochy (Apulia),
Bałkany, USA
India,
Zjednoczone
Emiraty Arabskie

10

60

Przemyt i handel narkotykami,
korupcja, handel bronią,
wymuszenia, lichwa

10

1,5

Przemyt i handel narkotykami,
korupcja, wymuszenia

2,5

1

30

20

przemyt broni i narkotyków,
korupcja, spekulacja
broń, narkotyki,
terror,morderstwa kontraktowe

Camorra

Sacra Corona Unita
D-Company

Formy działalności

Handel narkotykami, prostytucja,
wymuszenia, kontrabanda, handel
ludźmi

Hazard, wymuszenia,
przekupstwo, prostytucja,
spekulacje giełdowe, obrót
nieruchomościami
Szantaż, hazard, prostytucja,
przemyt narkotyków, mordy na
zlecenie

Narkotyki, broń, przemyt,
przestępstwa cybernetyczne,
korupcja, handel kradzionymi
dziełami sztuki, materiałem
nuklearnym, zlecone morderstwa
Handel złotem, narkotykami,
prostytucja, kidnaping, paserstwo

Najważniejszym argumentem przeciwników państwowego sterowania
gospodarką są wyniki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
gdzie dokonano znaczącej deregulacji w latach 80-tych, a także Chile, Singapuru i
innych stosujących zasady liberalizmu państw Azji Wschodniej. W najważniejszych
czasopismach ekonomicznych pojawiać się zaczęły rankingi państw pod względem
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wolności gospodarczej, tworzone przez wyspecjalizowane instytucje, m.in.
amerykańską Heritage Foundation i kanadyjski Fraser Institute. Opracowania te
tworzone są na użytek firm, planujących rozszerzenie swojej działalności na kolejne
kraje. Firmy te obawiają się bowiem inwestować pieniądze w państwach, gdzie
warunki gospodarowania zależą nie od sytuacji rynkowej ale od
nieprzewidywalnych decyzji biurokratycznych. Jak z tego widać, wszechwładza
urzędników nie sprzyja działalności gospodarczej, gdyż zakłóca uczciwą
konkurencję. Dlatego najszybciej rozwijają się gospodarki państw, których rządy
stosują mądrą politykę ograniczania własnych kompetencji, pilnując jedynie
przestrzegania prawa i dbając o bezpieczeństwo publiczne.
Jedną z instytucji zajmujących się badaniem wolności gospodarczej i jej
wpływem na tempo rozwoju jest Heritage Foundation w Waszyngtonie26. Publikuje
ona coroczne raporty, w których zawarte są m.in. wyliczone dla każdego państwa
wskaźniki wolności gospodarczej. Są one kalkulowane przy zastosowaniu
specjalnego algorytmu, uwzględniającego cztery grupy czynników składających się
na wolność gospodarczą. Są to czynniki prawne, administracyjne, monetarne i
handlowe. Na aspekt prawny wpływa głównie stopień poszanowania własności
prywatnej oraz skuteczność sądownictwa i policji. W szczególności chodzi o stopień
niezawisłości sądów (odporność na wpływy polityczne i ekonomiczne) oraz
istnienie przepisów i reguł sprzyjających indywidualnej przedsiębiorczości.
Administracyjny czynnik oddziałuje na wolność gospodarczą poprzez wielkość
wydatków rządowych, które obciążają system ekonomiczny państwa różnego
rodzaju zobowiązaniami fiskalnymi27. Chodzi tu o to, że wszystkie wydatki rządowe
(w tym utrzymanie samego rządu) są pokrywane z budżetu, na który płacą
podatnicy. Im większa aktywność rządu, tym większe koszty administracji i tym
samym, wyższe podatki i trudniejsze warunki dla podejmowania działalności
gospodarczej. Wolność monetarna zależy z kolei od stopnia bezpieczeństwa
finansowego (co bezpośrednio zależy od zadłużenia państwa i poziomu inflacji) a
także możliwości prowadzenia operacji finansowych w dowolnych walutach.
Wolność handlowa zależy natomiast od wysokości taryf, ceł i regulacji
utrudniających rozwój międzynarodowej wymiany handlowej. Wpływają na to
także wszelkie ograniczenia w możliwościach podróżowania, transferowania
kapitału, ograniczone bezpieczeństwo osobiste, korupcja, biurokracja i czarny rynek

26

W kanadyjskim Vancouver ma swoją siedzibę Fraser Institute prowadzący podobną działalność
Oprócz podatków pośrednich i bezpośrednich, od firm i od osób fizycznych, rządy państw
wprowadzają opłaty akcyzowe, uiszczane przy zakupie określonych towarów (tytoń, alkohol, w Polsce
także paliwa); w wielu państwach obowiązują także tzw. „obowiązkowe składki” na ubezpieczenie
zdrowotne i emerytalne, które w największym stopniu obciążają budżety.
27
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Państwa o największym zakresie wolności gospodarczej w 2000 r.
Państwo
Hongkong
Singapur
Australia
Nowa Zelandia
Szwajcaria
Kanada
Chile
Mauritius
Dania
USA
Irlandia
Bahrajn
Estonia
Wielka Brytania
Luksemburg
Finlandia
Holandia
Szwecja
Niemcy
Tajwan
Litwa
Japonia
Austria
Katar
Czechy
Norwegia
Korea Pd.
Belgia
Słowacja
Hiszpania
Węgry
Meksyk
Izrael
Polska
Rumunia
Bułgaria
Francja
Turcja
Włochy
Brazylia
Grecja
India
Nigeria
Pakistan
Chiny
Rosja
Białoruś
Ukraina
Kongo
Kuba
Korea Pn.

Pozycja w rankingu
2013
2008
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
10
8
12
9
9
10
8
11
5
12
13
13
16
14
11
15
14
16
17
17
15
18
21
19
23
20
27
22
29
24
19
25
22
27
39
29
34
31
37
34
31
40
30
42
35
46
36
48
51
50
41
51
44
57
71
59
63
60
75
62
64
69
67
83
74
100
113
117
73
119
124
120
106
121
117
136
140
139
143
154
150
161
162
171
172
176
177
177
179

Wartość indeksu w
roku 2013
89,3
88,0
82,6
81,4
81,0
79,4
79,0
76,9
76,1
76,0
75,7
75,5
75,3
74,8
74,2
74,0
73,5
72,9
72,8
72,7
72,1
71,8
71.8
71,3
70,9
70,5
70,3
69,2
68,7
68,0
67,3
67,0
66,9
66,0
65,1
65,0
64,1
62,9
60,6
57,7
55,4
55,2
55,1
55,1
51,9
51,1
48,0
46,3
39,6
28,5
1,5

Źródło: 2013 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation and the Wall Street Journal,
Washington, D.C.

252

66. Ciemna strona człowieczeństwa
Wielu ludzi zastanawia się dzisiaj, jaka będzie przyszłość ziemskiej
cywilizacji. Czy ludzkość znajdzie w sobie siłę, by zaprzestać trwającego na
wielkich obszarach Ziemi niszczenia przyrody, by ograniczyć ubóstwo i głód,
uniknąć skutków eksplozji demograficznej? Zależeć to będzie przede wszystkim od
tego, czy narody zgodzą się współpracować ze sobą w celu rozwiązania wspólnych
problemów, aby móc z ufnością spojrzeć w przyszłość, bez obawy o los następnych
pokoleń.
Jednak dotychczasowe doświadczenia nie nastrajają optymistycznie. Duża
część energii i surowców, których wydobywanie i przetwarzanie powoduje ogromne
szkody w przyrodzie wielu regionów górniczych i przemysłowych, nie jest
wykorzystywana dla poprawy jakości życia, przetrwania cywilizacji i zachowania
życia na Ziemi. Nie mniej niż 1/4 całego potencjału przemysłowego jest
zaangażowana w produkcję na cele wojenne.
Ostatnie kilkadziesiąt lat to prawdopodobnie najbardziej niespokojny okres
w dziejach ludzkości. Jeszcze w latach 50. na całym świecie rozgrywało się
jednocześnie średnio 12 konfliktów. W następnej dekadzie liczba ich wzrosła do 22.
W połowie ostatniej dekady minionego stulecia trwały już 43 wojny. Przynoszą one
spustoszenie, utratę dobytku i środków egzystencji, niosą śmierć i wzmagają
nienawiść, są ponadto bardzo kosztowne. Gdyby pieniądze przeznaczane w ciągu
jednego roku na prowadzenie wojen mogły być wykorzystane w celach
pokojowych, wystarczyłoby ich na zlikwidowanie niedożywienia i deficytu
mieszkań na całym świecie. Ale pokusa, jaką stanowi potęga militarna i władza, jest
większa od chęci poprawy jakości życia społeczeństw. Nawet najbiedniejsze,
najbardziej zadłużone i zagrożone głodem narody nie rezygnują z ponoszenia
ogromnych wydatków na zakup uzbrojenia i utrzymywanie armii. Armii nie
posiadają jedynie niektóre państewka wyspiarskie Pacyfiku i Karaibów, górskie
księstwa Europy (Liechtenstein, Monako i Andorra), a także Islandia, której obrona
znajduje się w gestii Armii Stanów Zjednoczonych w myśl podpisanych umów
międzynarodowych. Ostatnie kilkanaście lat to okres, w którym nie miała miejsca
szczególna militaryzacja państw. Większość z nich, zwłaszcza w Europie,
świadomie redukuje wydatki na cele wojskowe, ograniczając liczebność swoich
armii. Nie dotyczy to jedynie państw islamskich, nielicznych państw prowadzących
politykę agresywną i tych, które znajdują się w sytuacji zagrożenia wojennego.
Najwięcej broni produkują Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Wielka
Brytania i Niemcy, ale silnie rozbudowany przemysł zbrojeniowy posiadają również
kraje, które przez ostatnie dziesięciolecia rywalizowały z państwami zachodnimi o
wpływy w świecie. Chodzi tu o państwa byłego Związku Radzieckiego, Czechy i
Polskę. Broń jest ważnym artykułem eksportowym i źródłem znacznych dochodów.
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Największe armie świata w roku 2012
Państwo
Chiny
USA
India
Korea Północna
Rosja

Liczebność sił zbrojnych
w tysiącach
na 1000
mieszk.
2 280
1,7
1 430
4,5

Wydatki na cele wojskowe
jako % PKB
w mld dolarów
166,1
682,5

2,1
4,7

1 325
1 106
1 040

1,1
45,3
7,3

45,8
4,1
90,7

2,5
19,9
4,4

Korea Południowa
Turcja

687
664

13,7
8,8

31,7
18,2

2,7
2,3

Pakistan
Iran

617
523

3,5
7,9

7,0
9,0

2,7
1,8

Egipt
Wietnam

469
455

5,9
5,1

4,4
2,4

1,7
2,5

Birma
Francja

406
353

8,4
5.5

5,2
58,9

5,8
2,3

Syria
Tajlandia

325
306

14,9
4,6

2,2
5,4

4,0
1,5

Tajwan
Irak

290
271

12,6
9,4

10,7
6,1

2,3
2,7

Porównawczo Polska

120

3,1

9,4

1,9

Źródło: The Military Balance 2012, International Institute for Strategic Studies, Oxford University
Press, London; Statistics on Countries with the Highest Military Spending Worldwide, Stockholm
International Peace Research Institute, Stockholm 2013.

Przyczyną wojen są różnice dzielące ludzi zamieszkujących poszczególne
terytoria - różnice religijne i etniczne, na które bardzo często nakładają się
nierówności ekonomiczne. Najczęściej pretekstem do konfliktu są sytuacje
wynikające z przebiegu granic politycznych, które nie pokrywają się z podziałami
etnicznymi, wyznaniowymi lub ekonomicznymi.
Wiele państw, których ludność jest zróżnicowana etnicznie lub religijnie,
wychodzi naprzeciw aspiracjom poszczególnych grup, przyznając im autonomię, tj.
osobowość prawną i możliwość samostanowienia na własnym terytorium. Tak się
stało m.in. w Hiszpanii, gdzie autonomię uzyskali nie tylko Katalończycy, Baskowie
i Galisyjczycy, ale i pozostałe części Królestwa, nie różniące się etnicznie i
kulturowo od reszty Hiszpanii. W innych krajach następuje decentralizacja władzy
polegająca na przekazywaniu samorządom regionalnym kompetencji znajdujących
się dotąd w gestii rządu centralnego. Przykładem państwa federacyjnego,
utworzonego przez dobrowolne połączenie niezależnych społeczności, są Stany
Zjednoczone Ameryki. W gestii rządu federalnego USA w całości pozostaje obrona
narodowa i polityka zagraniczna. Znaczna część uprawnień w dziedzinie
gospodarki, prawa, opieki socjalnej, oświaty itp. należy do społeczności stanowych.
Oprócz policji federalnej (FBI) każdy stan ma własny aparat bezpieczeństwa -
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policję stanową operującą wyłącznie na terytorium danego stanu. Doświadczenia
wielu krajów wskazują na większą sprawność systemu federalnego w porównaniu
z państwami unitarnymi, w których wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące życia
społeczno-gospodarczego zapadają na szczeblu centralnym. Dlatego państwa te
starają się reformować swój system zarządzania, przyznając poszczególnym
regionom autonomię (jak np. Hiszpania i Włochy) lub przechodząc całkowicie na
system federalny (jak w 1994 roku uczyniła Belgia).
Uchodźcy w r. 2012
Kraj azylu
Kraje pochodzenia
Liczba w tys.
Pakistan
Afganistan, India, Irak, Somalia
1 703
Iran
Afganistan, Irak
887
Syria
Irak, Palestyna
755
Niemcy
Irak, Turcja, Kosowo, Wietnam
572
Kenia
Somalia
567
Jordania
Irak, Palestyna
451
Czad
Sudan
367
Chiny
Wietnam
301
Etiopia
Erytrea, Somalia, Sudan
289
USA
Chiny, Birma, Nepal, Kuba, Haiti, Irak
265
Ogółem
10 396
Źródło: The State of the World’s Refugees 2012, United Nations High Commissioner for Refugees &
Oxford University Press.

Większość krwawych wojen ostatniego półwiecza była efektem dążenia
byłego ZSRR do rozszerzania swojej strefy wpływów, drogą podporządkowywania
sobie krajów Azji (Korea Północna, Wietnam, Kambodża, Laos, Syria, Afganistan,
Myanmar), Afryki (Libia, Czad, Angola, Mozambik, Etiopia) i Ameryki Łacińskiej
(Kuba, Nikaragua). Państwa zachodnie natomiast, odnosząc korzyści z wymiany
handlowej z tymi krajami, wspierały ich rządy w walce z lewicowymi partyzantami
zaopatrywanymi w broń przez ZSRR i jego satelitów. Po upadku ZSRR, po roku
1990, zanikł konflikt między komunistycznym Wschodem a kapitalistycznym
Zachodem. Nie znaczy to, że na świecie wygasły wojny. Wbrew oczekiwaniom,
świat nie stał się bardziej spokojny. Zamiast wojen na tle ideologicznym, wybuchło
wiele konfliktów między państwami reprezentującymi odmienne cywilizacje, lub
odmienne kultury w ramach cywilizacji. Najczęściej były w nie zaangażowane
państwa islamskie. W czasie konfliktów zbrojnych setki tysięcy ludzi opuszcza
swoje domy, chroniąc się w innych krajach przed represjami ze strony przeciwników politycznych, nienawiścią innych grup etnicznych i wyznawców innych religii.
Liczba uchodźców politycznych i wojennych na świecie przekracza obecnie 10,4
mln (rok 2011). Są to osoby zmuszone do opuszczenia swojego kraju. Dodatkowe
26 mln osób przebywa w obozach na obszarze własnego państwa. Najwięcej
uchodźców pochodzi z Afganistanu nękanego przedłużającą się wojną domową, z
licznych krajów afrykańskich cierpiących z powodu konfliktów plemiennych i
skrajnej nędzy (Mali, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Erytrea, Liberia, Angola,
Kongo, Burundi), oraz z państw powstałych w wyniku rozpadu dawnej Jugosławii
(Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Największą jednolitą grupą uchodźców są
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Palestyńczycy, czyli Arabowie pochodzący z obszarów obecnie administrowanych
przez Izrael. Statystyki międzynarodowe nie uwzględniają ich już jednak z powodu
braku wiarygodnych danych i faktu, że znaczna ich część zamieszkuje na obszarze
Autonomii Palestyńskiej utworzonej w kraju ich pochodzenia, czyli na terenie tzw.
Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Wielu Palestyńczyków osiedliło się na
stałe w sąsiednich krajach arabskich, a także w Europie i USA.
Pochodzenie uchodźców w roku 2012
Kraj pochodzenia
Liczebność w tys.
Afganistan
2 664
Irak
1 428
Somalia
1 077
Sudan
500
Kongo
491
Birma
415
Kolumbia
396
Wietnam
337
Erytrea
252
Chiny
205
Źródło: The State of the World’s Refugees 2012, United Nations High Commissioner for Refugees &
Oxford University Press.

Terenem jednego z dłuższych i chyba najtrudniejszego konfliktu
współczesnego świata jest Palestyna - kraj wciśnięty między wschodnie wybrzeże
Morza Śródziemnego a tektoniczny rów doliny rzeki Jordan, jeziora Genezaret i
Morza Martwego. Konflikt ten trwa od 1948 roku, kiedy na mocy decyzji ONZ,
Palestyna zamieszkana przez ludność arabską oraz przez Żydów powracających z
diaspory trwającej prawie dwa tysiące lat, została podzielona na część żydowską i
arabską.
Za rebelie wzniecane przeciw Rzymianom Żydzi zostali wypędzeni z
Palestyny już w I i II wieku i rozproszeni po wszystkich prowincjach Imperium.
Dzięki wyjątkowemu przywiązaniu do swej tradycji i języka, a zwłaszcza religii,
zdołali oni zachować swoją odrębność narodową. Większość z tych, którzy przed II
wojną światową zamieszkiwali Europę (ok. 7 mln), zginęła w wyniku eksterminacji
prowadzonej przez hitlerowską Trzecią Rzeszę (holocaust). Ustanowienie państwa
izraelskiego było ukoronowaniem tendencji syjonistycznych, które nasilały się od
końca XIX wieku.

Powstanie państwa izraelskiego spowodowało przyspieszenie trwającej już
wcześniej akcji kolonizacyjnej. Napływ Żydów z całego świata umożliwił
zagospodarowanie wszystkich ziem nadających się do uprawy. Nawet na
południowej pustyni (Negev) zakładano oazy zasilane wodą z głębokich ujęć lub z
rzeki Jordan, z której wodę rozprowadza się za pomocą rurociągu biegnącego
wzdłuż całego kraju z północy na południe. W 1967 roku Izrael w rezultacie
błyskawicznej akcji wojskowej przyłączył terytorium Samarii, czyli tzw. Zachodni
Brzeg Jordanu należący do arabskiego Królestwa Jordanii, obszar syryjskich
Wzgórz Golan oraz należący do Egiptu Półwysep Synaj. Wprawdzie Synaj został
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wkrótce zwrócony, ale Izrael zatrzymał położone nad Morzem Śródziemnym miasto
Gaza z okolicami.
Napływ osadników żydowskich na okupowane terytoria powodował opór ze
strony ludności arabskiej (Palestyńczyków). W państwach ościennych powstały
liczne obozy dla palestyńskich uchodźców, w których organizowano akcje zbrojne
przeciw Izraelowi. Palestyńczyków wspierały państwa arabskie, zwłaszcza te, które
współpracowały ze Związkiem Radzieckim, dążącym do osłabienia Izraela państwa popieranego przez Stany Zjednoczone. Po upadku ZSRR dostarczającego
broń Palestyńczykom zgodzili się oni na pertraktacje z Izraelem w celu uzyskania
autonomii w strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jednak konflikt nie
wygasł do końca. Jeszcze nie zakończono negocjacji w sprawie Wzgórz Golan, a już
organizacje terrorystyczne reprezentujące odradzający się islamski ruch
fundamentalistyczny, stały się sprawcami kolejnych aktów terroru. Zwolenników
tzw. świętej wojny (Dżihad) nie satysfakcjonuje status autonomiczny w ramach
Izraela, nie chcą też pogodzić się z przeniesieniem stolicy Izraela z Tel Avivu do
Jerozolimy - świętego miasta chrześcijaństwa, judaizmu, a także islamu.
Chcąc zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem ze strony sąsiadów,
narody świata zgromadziły broń, której użycie - gdyby do tego doszło - równałoby
się unicestwieniu życia na planecie. Chodzi tu w szczególności o potencjał zawarty
we współczesnych arsenałach atomowych. Wystarczy wspomnieć, że moc próbnych
wybuchów atomowych przeprowadzonych od zakończenia II wojny światowej jest
kilkaset razy większa od mocy materiałów wybuchowych zużytych podczas tej
wojny. Sytuacja ta jest rezultatem wyścigu zbrojeń pomiędzy dwoma mocarstwami
- Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim - który trwał aż do rozpadu
ZSRR w 1991 roku.
Oficjalnie broń jądrową posiadało do niedawna 6 państw: Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja i Białoruś. Od 1998 do „klubu
atomowego” dołączyła India i Pakistan, podczas gdy Ukraina i Kazachstan postanowiły zrzec się posiadania broni atomowej. Mimo traktatów o nierozprzestrzenianiu
broni atomowej liczba członków "klubu atomowego" może wzrosnąć. Wiadomo już,
że broń atomową zdobył Izrael, a Iran i Korea Północna bliskie są jej
skonstruowania. W dalszej kolejności są państwa, które prowadzą badania naukowe
mające na celu produkcję bomby atomowej. Są to m.in. Irak, Argentyna, Libia,
Algieria, Syria i Tajwan. Po upadku imperium radzieckiego nastąpił przeciek
technologii i materiałów nuklearnych poza jego granice. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Wspólnota Niepodległych Państw postanowiły do 2003 roku zredukować
swoje arsenały broni nuklearnej o 2/3, kraje Bliskiego Wschodu zatrudniły
kilkudziesięciu byłych radzieckich specjalistów od atomistyki. Brak woli
politycznej rządów niektórych państw nie jest jedyną przeszkodą na drodze do
porozumienia w sprawie ostatecznej rezygnacji z broni atomowej. Ogromnym
problemem jest likwidacja setek ton zgromadzonego uranu i utylizacja plutonu oraz
uniemożliwienie ugrupowaniom terrorystycznym dostępu do materiałów
rozszczepialnych. Terroryzm oraz rosnąca potęga mafii i gangów prowadzących
działalność przestępczą w skali międzynarodowej stały się znakiem naszych
czasów.
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67. Kolekcja okropności
Osoby planujące egzotyczne podróże, zwłaszcza do tzw. ciepłych krajów,
muszą poddawać się obowiązkowym szczepieniom, mającym na celu uchronienie
się przed zakażeniem chorobami, które gnębią dużą część mieszkańców strefy
międzyzwrotnikowej. Jak gdyby mało było nieszczęść, które biorą się z ubóstwa,
niedożywienia, klęsk żywiołowych, wojen, kraje tropikalne to obszary najbardziej
narażone na występowanie chorób zakaźnych. Jest tak dlatego, że zarazki tych
chorób, jak i przenoszące je owady, najlepiej czują się w wysokich temperaturach.
Może więc nie powinniśmy zbytnio narzekać na konieczność noszenia ciepłej
odzieży i przejmujący chłód podczas zimowych miesięcy. Dzięki temu omija nas
wiele „plag”, jakie są przyczyną cierpień setek milionów ludzi żyjących w
cieplejszych klimatach.
Jesteśmy w murzyńskiej wsi Gbanga, na obszarze afrykańskiej republiki
Liberii. Warunki panujące w lesistej okolicy sprzyjają uprawie kakaowca. Panuje tu
względna zamożność, obfite zbiory kukurydzy i manioku sprawiają, że nikomu nie
zagraża głód, a dzięki istnieniu dobrej drogi mieszkańcom udaje się każdego roku
sprzedawać żywność, drewno opałowe i kakao. Wrażenie dobrobytu, a zwłaszcza
szczera i przyjazna radość okazywana wobec przybyszów przez mieszkańców
wioski, okazują się bardzo mylące. Ludzie ci żyją pod trudnym do wyobrażenia,
przygniatającym brzemieniem chorób spowodowanych przez różnego rodzaju
pasożyty. We krwi co czwartego mieszkańca Gbanga znaleziono Plasmodium
falciparum – pasożyta wywołującego zimnicę (czyli malarię). Nie można się temu
dziwić, skoro komar widliszek roznoszący te chorobę (Anopheles gambiae) znajduje
się w wielkich ilościach w domach. Jelita mieszkańców Gbanga oglądane pod
mikroskopem, stanowią przerażające „muzeum okropności”. Pasożyty jelit są tak
rozpowszechnione, że ludzie nie uważają ich za niebezpieczne, mimo dużej ilości
zgonów. Lekarze dziwią się często, że tak wiele dzieci osiąga wiek dojrzały.
Kolekcja pasożytów jelit obejmuje ameby i tęgoryjce, znalezione u połowy
mieszkańców, oraz glisty ludzkie (2/3 ludności wsi). Po kilkanaście procent
mieszkańców cierpi na bilharcjozę (schistosomatoza, czyli krwiomocz egzotyczny
niszczący nerki i wątrobę), oraz biegunki, których nabywa się poprzez kontakt z
wodą sąsiedniej rzeki. Przyczyną chorób połowy ludności jest robak gwinejski
(robak z Medyny). Ten długi spis chorób uzupełnia śpiączka afrykańska roznoszona
przez występującą tu w dużych ilościach muchę tse-tse (Glossina palpalis),
pojawiająca się od czasu do czasu żółta febra, oraz trąd.
Mieszkańcom strefy umiarkowanej trudno sobie wyobrazić te tropikalne
wody i gleby rojące się od niebezpiecznych pasożytów i niezliczonych owadów,
które ssąc krew człowieka, wprowadzają do jego ciała śmiercionośne pasożyty.
Stale utrzymująca się wysoka temperatura, wilgotność powietrza i gleby, wielka
ilość wód stojących tworzą środowisko doskonałe dla rozprzestrzeniania chorób, w
czym współpracują ściśle ludzie, owady i drobnoustroje.
Najbardziej rozpowszechnioną chorobą tropikalną jest zimnica, która
napadami gorączki rujnuje siły fizyczne człowieka. Choroba ta jest roznoszona
przez samice komara widliszka Plasmodium. Jego samica zaraża się pasożytami
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ssąc krew chorego człowieka (albo zwierzęcia). Rozwój pasożytów odbywa się w
organizmie owada, którego ukłucia dopiero po pewnym czasie stają się zaraźliwe.
Do rozwoju zimnicy potrzebne jest ciepło: jej zarodki giną w widliszku, jeżeli
temperatura przez kilka kolejnych nocy spada poniżej 16 stopni. Również larwy
widliszka giną, jeżeli temperatura wód, w których przebywają, zanadto spada.
Zimnica powoduje dużą śmiertelność wśród niemowląt zarażonych nią od
urodzenia. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty była ona przyczyną śmierci
dziesiątków milionów ludzi w Afryce i południowej Azji. Obecnie jej zasięg został
ograniczony głównie przez zastosowanie środków chemicznych przeciw
roznoszącym zarazki widliszkom. Pomimo tego rocznie na malarię umiera ponad 1
mln ludzi, z czego 80% przypada na Czarną Afrykę. W Malawi i Zambii choruje
prawie połowa ludności, a w Tanzanii, Namibii i Kenii ponad 20%.
Spożywanie nieprzegotowanej wody jest przyczyną amebozy, na którą
choruje prawie 50 mln ludzi w Afryce, międzyzwrotnikowej Ameryce i Azji.
Bilharcjozę powoduje przywra z rodzaju Schistosoma przenoszona przez ślimaki
żyjące w stagnujących wodach. Na różne odmiany tej choroby cierpi ok. 300 mln
ludzi.
Tragiczne są skutki picia wody zawierającej larwy tzw. robaka gwinejskiego
(Dracunculus medinensis). Do stawów i studni przechodzą one od ludzi
posiadających otwarte rany na nogach, spowodowane obecnością długiego na 20-30
cm pasożyta. Po upływie roku od wypicia zakażonej wody, na nodze ofiary pojawia
się wrzód, z którego po pewnym czasie wypełza biały, wstrętny robak. Jest on
przyczyną dokuczliwego bólu, a w przypadku zakażenia rany, może przyprawić
ofiarę o śmierć z powodu tężca. Robak gwinejski jest rozpowszechniony w Afryce
zachodniej oraz w Indii. W kraju Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej) zamieszkuje
lud Ngan, którego nazwa pochodzi od tego, że duża jego część kuleje na skutek
chorób spowodowanych przez robaka.

Mieszkańcy gorących i wilgotnych obszarów Afryki narażeni są na
ukąszenia muchy tse-tse, roznoszącej świdrowca (Trypanosoma) wywołującego
śpiączkę. Osłabia ona fizycznie i psychicznie, będąc przyczyną licznych zgonów.
Podobnie jak inne choroby tropikalne, śpiączka jest chorobą obszarów
niezagospodarowanych. Mucha tse-tse znajduje kryjówki w dziewiczym lesie.
Zagospodarowanie sprawia, że mucha znika, a wraz z nią niebezpieczeństwo
śpiączki. Jej śmiertelne żniwo osiąga rocznie ponad 150 mln ofiar (gł. w Afryce). W
Ameryce występuje odmiana śpiączki zwana chorobą Chagasa, roznoszona przez
kilka odmian pluskwiaków.
Brak czystej wody to główna przyczyna zakażeń zaś niedożywienie
zwiększa podatność na choroby i zmniejsza odporność organizmu. Dlatego też
mieszkańcy najuboższych krajów najczęściej cierpią na choroby, które w Europie
dawno zostały wytępione. Należy do nich przede wszystkim cholera, gruźlica
(Tuberculosis), oraz trąd. Przyczyną cholery jest przecinkowiec (Vibrio cholerae),
który do organizmu ludzkiego dostaje się wraz z zanieczyszczoną wodą. Główne jej
objawy to biegunka, wymioty i nadchodząca po kilku dniach śmierć. Rocznie na
gruźlicę umiera 2-3 mln osób, głównie w Afryce i pd. Azji. Częste są tam przypadki
choroby beri-beri, spowodowanej deficytem witaminy B, a przejawiającej się
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zanikiem mięśni. Jedną z najbardziej odrażających i tajemniczych chorób jest trąd
(choroba Hansena), wywoływany przez prątek Mycobacterium leprae. Bardzo długi
okres wylęgania się choroby od momentu zakażenia (od kilku miesięcy do 20 lat)
nie pozwala na określenie sposobu zarażania się. Nie leczony prowadzi do zaburzeń
czucia, a następnie do obumierania fragmentów ciała. Trędowaci w większości
krajów zamieszkują w izolowanych osadach, gdzie opiekę nad nimi sprawują
lekarze i pielęgniarki, a przede wszystkim zgromadzenia zakonne i pracownicy
misji.
Rozwój medycyny sprawił, że choroby zakaźne bardzo rzadko przyczyniają
się do śmierci w krajach wysoko rozwiniętych. Śmiertelność została tam
ograniczona a przyczyną większości zgonów stały się tzw. choroby cywilizacyjne,
związane z nadmiernym stressem, zbyt szybkim tempem życia oraz spowodowane
nowotworami złośliwymi. Ostatnie kilkanaście lat to okres szybkiego
rozprzestrzenienia się nowej choroby, znanej jako AIDS (ang. Acquired
Immunodeficiency Syndrome, czyli nabyty zespół braku odporności). Jej sprawcą
jest wirus HIV (Human Immunodeficiency Virus), powodujący zanik odporności
organizmu na jakiekolwiek infekcje, co w konsekwencji prowadzi do zgonu. Jak
dotychczas AIDS należy do chorób zakaźnych, na którą nie wynaleziono
skutecznego leku. Do końca 2012 roku zmarło na nią 36 mln osób a kolejne 35,3
mln jest już nosicielami śmiercionośnego wirusa.
Epidemia AIDS na świecie w latach 2001-2012
Liczba osób z wirusem HIV w mln
Nowe infekcje w mln
Zgony na skutek AIDS w mln
Osoby mające dostęp do leczenia

2001
30,0
3,4
1,9
-

2005
32,5
2,9
2,3
1,3

2009
34,0
2,6
2,0
5,3

2012
35,3
2,3
1,6
9,7

Źródło: 2013 Global Fact Sheet, UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
(communications@unaids.org)

Regionem najbardziej dotkniętym przez AIDS jest Czarna Afryka, gdzie
żyje 69% zarażonych. Jest tak dlatego, że wirus HIV przenoszony jest drogą
płciową, zaś wielu Afrykanom obcy jest zwyczaj abstynencji seksualnej przed
zawarciem związku małżeńskiego. Posiadanie dzieci jest dla nich tak niezmiernie
ważne, że młoda kobieta miałaby trudności z wyjściem za mąż, gdyby wcześniej nie
urodziła dziecka (wykazując w ten sposób, że jest do tego zdolna). W samym tylko
RPA wirusem HIV zarażonych jest ponad 10% obywateli, natomiast w sąsiedniej
Botswanie średnia długość życia już spadła z powodu przedwczesnych zgonów z 70
do 41 lat. Jest to kraj, obok Suazi, najbardziej dotknięty klęską AIDS. Rząd tego
państwa, dzięki ogromnym dochodom z wydobycia diamentów, nie tylko zapewnia
bezpłatną żywność dla najuboższych, darmową opiekę zdrowotną, bezpłatne studia
na jedynym w kraju uniwersytecie w Gaborone i za granicą, ale także finansuje leki
antyretrowirusowe dla obywateli, wprowadzając już w 2003 roku powszechny
narodowy program ich stosowania. Jak pokazuje przykład Ugandy, bardzo istotna,
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obok leczenia, jest profilaktyka. W kraju tym odsetek zarażonych wirusem HIV
spadł w ciągu kilkunastu lat prawie trzykrotnie. Stało się to dzięki kampaniom
społecznym promującym wstrzemięźliwość seksualną oraz wierność jednemu
partnerowi. W Afryce wirusem HIV zarażonych jest 80% prostytutek, które są
najbardziej narażone z racji sposobu przenoszenia się choroby. Inne tzw. grupy
najwyższego ryzyka to homoseksualiści oraz narkomani.

261

CZĘŚĆ SZÓSTA – EUROPEJSKA
68. Kraina zachodu
Pochodzenie nazwy Europy do dzisiaj nie jest ostatecznie wyjaśnione. Imię
to nosiła, znana z mitologii greckiej, piękna mieszkanka wschodniego wybrzeża
Morza Śródziemnego - Fenicji, porwana przez Zeusa na Kretę. Być może dlatego
Fenicjanie nazwali Europą kraje leżące po przeciwnej stronie Morza Egejskiego i
cieśnin łączących je z Morzem Czarnym. Fenickie słowo "ereb", od którego
niektórzy badacze wywodzą nazwę Europy, oznacza ciemność lub miejsce, gdzie
zachodzi słońce. Początkowo sądzono zapewne, że ziemie znajdujące się po
zachodniej stronie Morza Egejskiego, o których wiedza ograniczona była tylko do
znajomości ich południowych krańców, są od Azji całkowicie oddzielone. Nie
wiedziano, że na północ od Morza Czarnego obydwie części świata mają szerokie
połączenie.
To, że Europa ma bardzo szerokie połączenie z „krainą wschodu”, czyli
Azją (fenickie „asu” oznacza wschód), okazało się znacznie później. Właściwie
Europa nie stanowi osobnego kontynentu, ale jest wielkim, zwężającym się ku
zachodowi półwyspem, wyrastającym z lądowego pnia Azji, wzdłuż linii łączącej
Morze Białe z Morzem Azowskim. Ponieważ na tej linii nie ma żadnej naturalnej
granicy, obszar nazywany powszechnie Europą został powiększony przez
przyłączenie fragmentów azjatyckiego kontynentu aż po góry Ural i Kaukaz oraz
Morze Kaspijskie. Takie rozszerzenie pojęcia Europy nie posiada uzasadnienia
historyczno-kulturowego ani gospodarczego, ale okazało się usprawiedliwione z
geologicznego punktu widzenia. Otóż jeszcze w trzeciorzędzie obszar Niziny
Zachodniosyberyjskiej był zatoką Oceanu Arktycznego, sięgającą aż do Jeziora
Aralskiego, zaś Morze Kaspijskie łączyło się z Morzem Czarnym na północnym
przedpolu Kaukazu. To, co obecnie przyjęto nazywać kontynentem europejskim,
posiadało wówczas z Azją bardzo wąskie połączenie (Wyżyna Ustiurt). Powstanie
zwartego lądu Eurazji jako całości jest więc dziełem ostatnich kilku milionów lat.
Umowna granica między Europą a Azją, biegnąca wzdłuż wschodnich podnóży Uralu i północnych - Kaukazu28, nie jest widoczna w krajobrazie. Ponadto Ural
ku południu obniża się i nie dochodzi do brzegów Morza Kaspijskiego,
pozostawiając szeroką bramę, przez którą niegdyś odbywały się wielkie wędrówki
koczowniczych ludów z Azji nawiedzających wielokrotnie Europę i zasilających ją
28

Przytoczony przebieg granicy stanowi jedną z kilkunastu „umownych” wersji, która została uznana
przez Międzynarodową Unię Geograficzną; trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to granica w
geograficznym znaczeniu, gdyż nie oddziela ona od siebie jednostek terytorialnych o ustalonej
tożsamości i po obydwu stronach tej granicy występują identyczne krajobrazy; osobliwością jej jest
m.in. ten fragment, który przebiega wzdłuż linii brzegowej Morza Kaspijskiego. Wynikałoby z tego
bowiem, że ludzie znajdujący się na plaży przebywają w Europie, natomiast po wejściu do wody,
znajdują się już w Azji! Akceptacja idei uralsko-kaukaskiej „granicy” wiąże się z innym
rozpowszechnionym błędem, polegającym na przypisywaniu Europie i Azji statusu kontynentów,
podczas gdy wiadomo, że stanowią one strukturalną całość.

demograficznie. Mimo szerokiego połączenia z Azją, Europa uważana jest za
odrębną część świata. Jej wschodnia część jest równinna, monotonna i niewiele
różni się od sąsiednich obszarów Azji. Natomiast wielki półwysep europejski to
obszar silnie rozczłonkowany wcinającymi się głęboko w ląd zatokami morskimi,
składający się z małych, ale licznych krain oddzielonych od siebie pasmami
górskimi przebiegającymi w różnych kierunkach. Rozczłonkowanie zachodniej
części Europy i jej urozmaicenie znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu
etnicznym i kulturowym.
Narody zamieszkujące obecnie Europę powstały w wyniku wielokrotnych
inwazji ludów azjatyckich. Najpierw byli to Ariowie (Indoeuropejczycy) –
przodkowie Greków, Rzymian, Celtów, Germanów i Słowian – którzy przybyli tutaj
w kilku falach w czasach starożytnych. W średniowieczu stabilizująca się Europa
doznała najazdów ludów mongolskich i ugrofińskich (Hunowie w V w., Awarowie
w VI w., Bułgarzy w VIII w., Madziarowie w IX w., Tatarzy i Turcy w wiekach
XII-XV). Każda kolejna fala migracji i podbojów powodowała zmiany na etnicznej
mapie Europy. Czasami zdarzało się, że najeźdźcy po opanowaniu pewnego
terytorium wycofywali się, wracając z łupami na wschodnie stepy. Częściej jednak
pozostawali, mieszając się z podbitymi ludami, przyjmując elementy ich kultury, a
przede wszystkim osiadły tryb życia.
Największe piętno pozostawiły po sobie plemiona germańskie, które
narzuciły podbitym ludom i krajom swoje nazwy (Francja, Burgundia, Lombardia)
oraz język (Anglia), wchłaniając lub wypierając na obszary peryferyjne zastane ludy
celtyckie (Irlandia, Walia, Bretania). Po wojowniczych Madziarach została nazwa
(Magyar to po węgiersku Węgry) i kilka milionów ludzi używających mowy
ugrofińskiej, zupełnie odmiennej od języków sąsiednich ludów indoeuropejskich.
Groźni Bułgarzy po podbiciu bałkańskich Słowian roztopili się zupełnie w
słowiańskim żywiole, pozostawiając jedynie swoje imię w nazwie istniejącego do
dzisiaj narodu i państwa. Po kilkuwiekowej obecności Turków pozostało na
Bałkanach kilka milionów wyznawców islamu, głównie w Albanii, Bośni,
Macedonii i Bułgarii.
Burzliwe dzieje Europy, wielkie inwazje, podboje, mieszanie się ras i kultur,
zatarły większość śladów przeszłości. Czasami jedynymi świadectwami dawnego
oblicza etnicznego są zachowane w zmienionej postaci nazwy geograficzne:
celtyckie w centrum i na zachodzie Europy, germańskie w krajach romańskich,
arabskie w Iberii, i wreszcie słowiańskie w krajach niemieckiego obszaru
językowego.
Ludy osiedlające się kolejno na europejskim półwyspie, chcąc włączyć się
w krąg śródziemnomorskiej kultury przyjmowały religię chrześcijańską. Historia
Europy jest w znacznej mierze historią chrześcijaństwa, które stanowi jeden z trzech
zasadniczych fundamentów europejskiej (łacińskiej) cywilizacji. Pozostałe dwa to
nauka eksperymentalna, przejęta po starożytnych Grekach, oraz rzymskie prawo.
Rozwój europejskiej kultury, którego trwałą pozostałością są zabytki architektury
romańskiej, gotyckiej, renesansowej i barokowej, nie byłby możliwy bez
zjednoczenia tych trzech elementów. Swój dynamizm i potęgę, ujawnioną w epoce
wielkich odkryć geograficznych, a zwłaszcza w okresie rewolucji przemysłowej,
czerpała Europa bezpośrednio ze źródeł, tkwiących w nauce, w szacunku dla prawa
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jak i w naszej wierze. Dla przybywających z Azji lub Afryki, tym co wyznacza
zasięg Europy są - w części zachodniej smukłe wieże gotyckich katedr, a na wschodzie przysadziste kopuły cerkwi. Zróżnicowanie to odzwierciedla rozłam w łonie
kultury śródziemnomorskiej, który nastąpił w V wieku w wyniku podziału
religijnego między Rzymem i Bizancjum. Rzym pozostał stolicą kościoła
zachodniego, którego głową (i państwa Watykan) jest papież. Honorowe
zwierzchnictwo nad kościołem ortodoksyjnym (prawosławnym) sprawuje
patriarchat konstantynopolitański29.
Różnice między wschodem a zachodem Europy nie ograniczają się bynajmniej do religii i architektury. Dotyczą one wszystkich sfer życia. Typowy dla
zachodniej mentalności racjonalizm spotyka się na wschodzie kontynentu z
mistycyzmem, zachodnie akcentowanie roli jednostki w społeczeństwie, na
wschodzie zastępuje daleko idące podporządkowanie celów indywidualnych celom
ogólnospołecznym. Powszechny na zachodzie demokratyczny styl rządzenia ku
wschodowi ustępuje systemom czerpiącym z bizantyjskiego despotyzmu.
Racjonalizm i odpowiedzialność to cechy szczególnie ważne w zachodniej
cywilizacji. Ludzie wychowywani w duchu tych wartości są przedsiębiorczy,
pracowici, oszczędni i zapobiegliwi. Dobrze wiedzą, że tylko od ich osobistego
talentu, zaangażowania i poświęcenia zależy przyszłość ich samych i następnych
pokoleń. Zupełnie inaczej jest w krajach cywilizacji wschodniej, gdzie los ludzi
zależy nie tyle od nich samych, co od decyzji urzędników reprezentujących
państwo. Ludzie są mniej skłonni do ciężkiej pracy, mniej aktywni, niechętnie
wyrażają swoje poglądy i pomysły, a niektórzy wykazują skłonność do „topienia”
swoich smutków w alkoholu. „Bo skoro nie ode mnie i od mojej pracy zależy los
mój i mojej rodziny...”. I dlatego właśnie na wschodzie Europy więcej jest biedy,
brudnych ulic, odpadających tynków, zaniedbanych domów, dziurawych płotów,
ludzi zamroczonych alkoholem, itd. Na kontrasty uwarunkowane klimatycznie
(kontynentalizm wzrastający ku wschodowi) i morfologicznie (monotonia na
wschodzie i różnorodność na zachodzie) nakładają się w Europie różnice
historyczno-kulturowe. Ale tradycyjny, religijnie uwarunkowany podział na łaciński
Zachód i ortodoksyjny Wschód nie jest już ani jedynym, ani najważniejszym.
Po II wojnie światowej między Wschodem a Zachodem ustawiona została
nieprzekraczalna "żelazna kurtyna", a życie po obu jej stronach biegło całkowicie
odmiennymi torami. Zachód rozwijał gospodarkę wolnorynkową, osiągając dobre
rezultaty ekonomiczne i podnosząc w szybkim tempie standard życia społeczeństw.
W tym czasie państwa tzw. obozu socjalistycznego, podporządkowane politycznie i
gospodarczo Związkowi Radzieckiemu, zlikwidowały własność prywatną,
roztaczając totalitarną kontrolę nad wszelkimi przejawami ludzkiej aktywności. Po
wschodniej stronie "kurtyny" znalazły się kraje tradycyjnie kulturowo związane z
Bizancjum, a po jego upadku - z Moskwą. Oprócz nich do wschodniego bloku
wcielono również kilka narodów, których kultura ukształtowana była w ramach
29

Kiedy Konstantynopol stał się w wyniku podbojów tureckich miastem muzułmańskim, tradycje
kultury bizantyjskiej zostały przejęte przez Rosję, której stolica – Moskwa traktowana jest jako
centrum wschodniej cywilizacji i nazywana niekiedy „Trzecim Rzymem” (drugim był właśnie
Konstantynopol, który został przemianowany przez Turków na Stambuł).
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cywilizacji łacińskiej, zachodniej. Ten nowy podział Europy zaważył nie tylko na
losach poszczególnych narodów i państw, ale także wpłynął na osłabienie pozycji
„starego kontynentu”30 w układzie sił gospodarczych i politycznych na świecie.

69. Jedność w różnorodności
Jeszcze sto lat temu Europa była centrum demograficznym, gospodarczym i
kulturalnym całego świata, wytwarzającym 3/4 wszystkich wyrobów
przemysłowych. Mimo tego ogromnego wysiłku Europę stać było na oddawanie
każdego roku kilkuset tysięcy najaktywniejszych i najbardziej przedsiębiorczych
ludzi, którzy wyjeżdżali, powiększając tym samym potencjał innych kontynentów,
zwłaszcza Ameryki Północnej. W związku z ekspansją gospodarczą Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Japonii i krajów Dalekiego Wschodu znaczenie Europy
zmalało. Ogromne straty wojenne, a zwłaszcza obecne trudności związane z
zadłużeniem i zacofaniem gospodarczym wschodniej części Europy, stawiają jej
szanse na zachowanie czołowej pozycji pod wielkim znakiem zapytania. Pewną
nadzieję stwarza fakt, że mimo wszystkich trudności większość najlepiej
rozwiniętych państw świata, skupionych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD), to państwa europejskie. W 1995 roku przyjęto do tej organizacji
pierwsze państwo postkomunistyczne, najszybciej reformującą swoją gospodarkę
Republikę Czeską. W 1996 roku członkami OECD zostały Węgry i Polska. Ponadto
w Europie znajdują się aż cztery spośród grupy ośmiu najsilniejszych państw świata
(G-8: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Kanada i Rosja)31.
Atutem Europy jest też daleko zaawansowany proces integracji w ramach Unii
Europejskiej. Od powodzenia tego procesu zależeć będzie wykorzystanie
ogromnego potencjału Europy dla umocnienia jej pozycji na gospodarczej i
politycznej mapie świata XXI wieku. Jeżeli Europa nie wykorzysta tych atutów, to
może znaleźć się na peryferiach świata, gdzie korporacje z pacyficznego centrum
gospodarczego sprzedawać będą swoje wyroby i inwestować, jeśli nie przeszkodzą
w tym lokalne wojny, mafijne układy i korupcja.
W odróżnieniu od „Zjednoczonej Ameryki”, czyli USA, Europa składała
się z licznych małych państw, z których każde zabiegało o własne interesy i żadne
nie było w stanie rywalizować z potężną Ameryką, ani nawet z Japonią. W każdym
z nich mówiono innym językiem, stosowano nieco odmienne obyczaje i prawo,
rozwijano inne dziedziny działalności. To rozdrobnienie biorące się z różnorodności
powodowało, że znaczenie Europy w świecie malało. Europejskie mocarstwa
kolonialne utraciły swoje posiadłości zamorskie, a ich potencjał gospodarczy i
30

Nazywanie Europy kontynentem nie jest właściwe, na co już wskazywano, jednak za poprawne
należy uznać stosowane na Wyspach Brytyjskich wyrażenie „The Continent” (pisane wielką literą) na
oznaczenie krajów położonych na lądzie stałym Europy (bez Skandynawii, którą Brytyjczycy
postrzegają jako wyspę z powodu braku połączenia z resztą Europy od strony zachodniej).
31
W celu zwiększenia reprezentatywności forum, jakim jest G8, spotkania grupy odbywają się od roku
2005 z udziałem przedstawicieli Chin, Indii, Brazylii, Meksyku i RPA (G8+5). Przed zaproszeniem
Rosji w 1997 do składu grupy, po szczytach G7 odbywały się spotkania z przedstawicielami Rosji
(G7+1).
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demograficzny stał się nieporównywalnie mały w stosunku do potężniejących
Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii. Sytuacja ta dostarczyła inspiracji dla
stworzenia wspólnoty europejskich narodów.
Potencjał i sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej, USA, Japonii i Chin
Region

Ludność w mln

UE (28)
USA
Japonia
Chiny

2005
496
296
127
1306

2012
508
315
127
1337

Bezrobocie w
%%
2005
2012
10,6
10,8
5,3
7,8
4,5
4,3
4,1
3,9

Inflacja w %%
2005
2,3
3,4
-0,3
1,8

2012
2,6
1,6
-0,7
5,4

Wzrost gosp. w
%
2005
2012
2,2
-0,4
3,4
2,8
1,3
2,0
12,2
7,8

Oprócz wzmocnienia ekonomicznego wynikającego z połączenia
potencjałów wielu państw, ważnym czynnikiem skłaniającym do integracji był
czynnik obronny (w średniowieczu przed Arabami, w wiekach XVI-XVIII przed
ekspansją turecką, w wieku XX przed zagrożeniem komunistycznym ZSRR).
Europa zjednoczona nie miała być jednolitym państwem, o jakim marzyli niektórzy
wielcy władcy ery nowożytnej (cesarstwo napoleońskie, leninowskie państwo
robotników i chłopów, hitlerowski „Ein Reich”), ale unią złożoną z różnorodnych
składników, z których każdy wnosiłby do wspólnoty swój oryginalny dorobek i
tradycję, zachowując odmienność i tożsamość. Według Jana Monneta, polityka
francuskiego, państwa europejskie powinny stworzyć federację suwerennych
narodów (1943). Wiadomo bowiem, że warunkiem spójności organizmu
składającego się z różnorodnych elementów jest zachowanie odmiennych funkcji.
Innymi słowami: aby całość mogła funkcjonować i zachowywać jedność, konieczna
jest odmienność funkcji poszczególnych składników, konieczna jest różnorodność.
Aby być potrzebnym w jakiejś zbiorowości, trzeba być odmiennym od pozostałych
członków, trzeba oferować coś, czego nikt inny nie posiada, trzeba być
komplementarny. Możemy z wielką satysfakcją stwierdzić, że paradoksalne na
pozór hasło „jedności w różnorodności”, które legło u podstaw procesu integracji
europejskiej, stanowi też jedną z podstawowych zasad geografii, którą
zaproponował przed ponad 150 laty jeden z twórców naszej dziedziny, niemiecki
uczony Aleksander von Humboldt.
Idea jedności politycznej i gospodarczej rozwinęła się szybko po
zakończeniu II wojny światowej, kiedy konieczna okazała się współpraca w celu
odbudowy krajów zniszczonych wojną. Pierwszym krokiem do zjednoczenia
Europy było ustanowienie Rady Europy w 1949 roku w Strasburgu. Obejmowała
ona prototypy rządu (Komitet Ministrów), parlamentu (Zgromadzenie Doradcze) i
administracji publicznej (Sekretariat).
Kalendarium integracji europejskiej
1949 – sześć państw tworzy Radę Europy, podejmując współpracę prowadzącą do
zacieśniania integracji
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1950 – Konferencja Paryska: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i
Luksemburg akceptują projekt zjednoczenia Europy zwany planem Roberta
Schumana (premier Francji)
1951 – traktat paryski: ustanowienie wspolnego zarządu dla przemysłu ciężkiego
(Europejska Wspólnota Węgla i Stali)
1957 – przedstawiciele sześciu państw podpisali w Rzymie traktaty powołujące
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), a następnie Europejską
Wspólnotę Gospodarczą (EWG)
1962 – ustanowienie wspólnej polityki rolnej
1968 – zniesienie ceł we wzajemnym handlu
1973 – powiększenie EWG w wyniku wstąpienia Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii
1975 – ustanowienie funduszu rozwoju regionalnego
1979 – pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego
1981 – przyjęcie Grecji
1985 – Belgia, Francja, RFN, Holandia i Luksemburg podpisały umowę (tzw. układ
z Schengen) o stopniowym znoszeniu kontroli na granicach (Włochy przystąpią w
1997 a następnie kolejne państwa)
1986 – wstąpienie Hiszpanii i Portugalii
1987 – wszedł w życie „Jednolity Akt Europejski”, układ między państwami
należącymi do wspólnot europejskich, w którym postanowiono utworzyć jednolity
rynek europejski do końca 1992 r.
1990 – zjednoczenie Niemiec (włączenie ziem byłej NRD do RFN)
1992 – w Maastricht podpisano traktat o Unii Europejskiej
1993 – 1 stycznia zaczął funkcjonować wspólny rynek europejski – obszar bez
granic wewnętrznych, na którym obowiązuje swoboda przepływu towarów, osób,
usług i kapitału. Formalne powstanie Unii Europejskiej
1995 – przyjęcie Austrii, Finlandii i Szwecji
1999 – początek wprowadzania unii monetarnej – zastąpienie narodowych walut w
17 państwach przez euro
2004 – akcesja 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,
Słowacja, Słowenia i Węgry
2007 – przyłączenie Bułgarii i Rumunii
2013 – przyjęcie Chorwacji
Początkiem rozwoju współpracy krajów zachodniej Europy była Europejska
Wspólnota Węgla i Stali, założona w 1951 przez 6 państw: Belgię, Holandię,
Luksemburg, Francję, Niemcy Zachodnie i Włochy. Kraje te w 1957 podpisały
Traktat Rzymski, ustanawiając unię celną – Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(EWG), zwaną też Wspólnym Rynkiem. W 1967 nastąpiła fuzja EWG z Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, w efekcie której powołana została Wspólnota
Europejska. O jej programie gospodarczym decyduje Rada Ministrów
(reprezentujących kraje członkowskie), natomiast organem wykonawczym
nadzorującym wykonywanie postanowień Rady jest Komisja Europejska. Siedzibą
obu tych ciał jest Bruksela. Organem doradczo-kontrolnym jest Parlament
Europejski zbierający się w Strasburgu i Luksemburgu. Ponadto powołano do życia
Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze, który czuwa nad przestrzeganiem
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praw Wspólnoty przez poszczególne państwa członkowskie. Możliwość zaskarżania
orzeczeń sądów krajowych do Trybunału oznacza zrzeczenie się przez państwa
członkowskie pewnej części suwerenności.
Korzyści płynące ze współpracy sprawiały, że liczebność członków
Wspólnoty stale rośnie. W okresie od 1973 do dzisiaj (2013) do sześciu krajów
założycieli dołączyły 22 inne kraje, także takie, które powstały w wyniku przemian
politycznych lat 1989-1990 (rozpad ZSRR). W 1987 roku państwa członkowskie
podpisały Akt Jedności Europejskiej, na mocy którego w 1993 roku znikły cła i
ograniczenia w przepływie kapitału, towarów, usług i ludzi między krajami
członkowskimi. Oznacza to powstanie Europejskiego Rynku Wewnętrznego i
praktycznie całkowitą likwidację granic państwowych.
Wejście do Unii Europejskiej (lub uzyskanie statusu państwa
stowarzyszonego) jest obecnie strategicznym celem kolejnych państw (Macedonia,
Serbia, Turcja, Gruzja, Ukraina). Da to im dostęp do rynku obejmującego 500 mln
ludzi, zwiększy efektywność gospodarczą firm zmuszonych do obniżania kosztów
dzięki konkurencji powiększającej się przez dopuszczenie firm ze wszystkich
krajów członkowskich. Na wejściu do Unii szczególnie zależy krajom biednym,
liczącym na fundusze przeznaczane w ramach Unii na realizację programów
rozwoju regionów najsłabiej rozwiniętych.
Ponad połowę funduszy Wspólnoty, pochodzących ze składek
członkowskich, przeznacza się na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Jej celem jest
utrzymanie cen produktów rolnych na poziomie tak wysokim, aby zagwarantować
opłacalność gospodarstw rolnych krajów członkowskich Ponieważ koszty produkcji
rolnej w Europie są wyższe niż np: w Ameryce Północnej, rolnicy europejscy nie
mogliby konkurować z importem amerykańskim w warunkach wolnego rynku.
Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest pomoc dla rolników (bez niej zapewne
zniknęliby jako grupa zawodowa) oraz zwiększanie wydajności rolnictwa przez
racjonalizację profilów produkcji w poszczególnych państwach i regionach. Aby nie
dopuścić do upadku rolnictwa Unia wprowadziła tzw. minimalne ceny gwarantowane na produkty rolne. Ceny te były znacznie zawyżone w stosunku do cen
światowych, co spowodowało powstanie ogromnych nadwyżek żywności (m.in.
masła i wina), które Unia musiała sprzedawać na zewnątrz po cenach światowych,
ponosząc przy tym znaczne straty. Aby zmniejszyć nadprodukcję żywności,
wprowadzono system kwot określających wielkość produkcji poszczególnych
wyrobów, za które rolnicy mogą otrzymać ceny gwarantowane. Spowodowało to
znaczne zmiany w profilu produkcji rolnej w poszczególnych krajach.

70. Strumienie kapitału
Każdy kraj lub region posiada swoje centrum i peryferie. Centrum kraju to
obszar (niekoniecznie położony blisko geometrycznego środka), w którym znajdują
się największe koncentracje ludności, inwestycji (przemysł), kapitału (banki), gdzie
zlokalizowane są instytucje kulturalne i krzyżują się główne szlaki komunikacyjne.
Centrum jest magnesem dla ludności z otaczających terenów, a także dla firm
produkcyjnych i usługowych chcących korzystać z zasobów siły roboczej i
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zaspokajać popyt licznej ludności. Aby rozwijać wielkoskalową produkcję i jednocześnie zmniejszać koszty transportu, najlepiej lokalizować ją w pobliżu centrum.
Tym, co tłumaczy zróżnicowanie tempa rozwoju gospodarczego niektórych miejsc,
są korzyści skali: produkcja tańsza to produkcja masowa.
Uwzględniając rozmieszczenie ludności, przebieg głównych szlaków
transportowych oraz lokalizację siedzib największych instytucji gospodarczych itp.
można określić centrum w odniesieniu do jednostki, jaką jest Europa. Ekonomiczne
centrum Europy to pas biegnący z północy na południe: od południowo-wschodniej
Anglii przez Holandię, dalej w górę Renu przez zachodnie landy Niemiec i
Szwajcarię do północnych Włoch. Nawet Alpy, przebite kilkudziesięcioma
tunelami, nie stanowią dzisiaj bariery dla działalności gospodarczej. Rotterdam
położony u ujścia drogi wodnej Renu, którego dolina stanowi prawdziwą
gospodarczą oś Europy, jest obecnie największym pod względem przeładunków
portem świata (Europoort). Oprócz tej osi południkowej niektórzy badacze
wyróżniają pas równoleżnikowy zaczynający się od Paryża, biegnący przez Zagłębie
Ruhry do południowo-wschodnich landów Niemiec (Turyngia i Saksonia). Na jego
przedłużeniu znajdują się uprzemysłowione Czechy i Śląsk.
Krajobraz centralnych obszarów Europy odzwierciedla wysoki stopień
zainwestowania i rozbudowy infrastruktury technicznej, co decyduje o stosunkowo
wysokiej cenie ziemi. Dlatego w centrum trudno byłoby znaleźć ziemię wolną, nie
zagospodarowaną. Każde miejsce ma tu swoją funkcję, do której pełnienia jest
pieczołowicie dostosowane. Wielopasmowe autostrady z rozmieszczonymi gęsto
zajazdami omijają z daleka znakomicie zaprojektowane osiedla mieszkaniowe,
rozrzucone wśród ogrodów i starannie uprawionych pól. Wokół zakładów
przemysłowych nie widać efektów zanieczyszczeń, a lasy zamieniono na tereny
rekreacyjne dla mieszkańców miast. Wszędzie widoczne są dowody dobrze
zorganizowanej pracy i zamożności.
W miarę oddalania się od centrum, rolnictwo staje się mniej intensywne,
miejscowości są bardziej rozrzucone. W państwach położonych poza zasięgiem
ekonomicznego centrum krajobraz zmienia się całkowicie. Wielkie połacie ziemi
zajmują pola zbóż i lasy, sieć dróg staje się rzadsza. Ludność jest tu mniej liczna, a
standard jej życia nieco skromniejszy. W hiszpańskiej Estremadurze i Andaluzji,
portugalskim Algarve i Alentejo, włoskiej Kalabrii i Apulii, dochody ludności są
kilkakrotnie niższe niż w zachodnich landach Niemiec. Sytuację tę mogłyby
poprawić inwestycje, ale firmy zdają sobie sprawę z niedorozwoju niezbędnej
infrastruktury (komunikacja) i z faktu, że regiony te z racji ubóstwa nie stanowiłyby
wystarczająco chłonnego rynku zbytu dla produkowanych dóbr i usług.
W Unii Europejskiej podejmowane są szczególne wysiłki mające na celu
ożywienie gospodarcze najuboższych regionów. W ramach tzw. polityki
regionalnej każdego roku ogromne środki finansowe przeznaczane są na tworzenie
nowych miejsc pracy i rozbudowę infrastruktury technicznej na obszarach
peryferyjnych. Mimo zniesienia wszelkich ograniczeń dla transferu kapitału, ludzi i
technologii, mimo różnorodnych udogodnień dla firm zamierzających inwestować
na peryferiach, mimo zachęt w postaci zwolnień podatkowych, wszelkie
dotychczasowe wysiłki mające na celu wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju
poszczególnych regionów Europy okazały się bardzo mało skuteczne. Nie pomogły
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nawet wyjątkowe walory krajobrazowe niektórych regionów peryferyjnych (np.
śródziemnomorskich) ani o wiele niższe płace pracowników, pozwalające na
znaczne obniżenie kosztów produkcji. Koncentracja ludności, produkcji i kapitału w
regionach centralnych jak wzrastała, tak wzrasta, bez względu na wysokość kwot
wyasygnowanych na rozwój regionów uboższych. Można się więc spodziewać, że
krajobrazowa różnorodność Europy nie zniknie w następstwie jej gospodarczej i
politycznej unifikacji.
Jednak koncentracja działalności gospodarczej na obszarze centrum
osiągnęła dawno poziom, przy którym dalszy jej rozwój wymaga ekspansji na nowe
terytoria. Aby się rozwijać, firmy z europejskiego centrum muszą produkować dla
potrzeb rynków innych regionów lub organizować w nich swoją działalność.
Dlatego z państw Unii Europejskiej pochodzi połowa bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w świecie. Oznacza to, że co drugi dolar zainwestowany
gdziekolwiek przez firmę zagraniczną pochodzi z państw Unii Europejskiej. Ogółem
firmy europejskie zasiliły gospodarki innych państw kwotą ponad 3800 mld dolarów
(do roku 2012). Tylko w roku 2011 powiększyła się ona o kolejne 356 mld dolarów.
Ponad 1/3 z tej sumy popłynęła do Stanów Zjednoczonych, dużo do Szwajcarii,
Kanady i Norwegii, państw latynoamerykańskich i Dalekiego Wschodu.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzące z Unii Europejskiej
Państwo

Inwestycje w mld EURO
1998
2011
298,2
123.5
24.4
29,3
24.2
28,4
52.4
23.3
5.1
17.5
29.5
16.8*
1.0
14.2
3.2
13.6
10.7
7.9
4.7
6.3
10.5
5.9
15.5
5.8
658.6
356.1

Stany Zjednoczone Ameryki
Kanada
Brazylia
Szwajcaria
Chiny
Australia
India
Turcja
Hong Kong
Rosja
Norwegia
Singapur
OGÓŁEM

Źródło: Foreign direct investment statistics 2013, Eurostat, European Commission; FDI in figures
2013, OECD.

Znaczenie firm Unii Europejskiej w światowej gospodarce jest więc
ogromne. Drugim największym światowym inwestorem są firmy japońskie (25%
udziału w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych), natomiast na trzecim miejscu
znajdują się Amerykanie z 18–procentowym udziałem. Tak wielkie dysproporcje
między trzema głównymi potęgami gospodarczymi świata mogą okazać się
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zaskakujące. Tym bardziej, że najwięcej inwestują za granicą nie wielkie firmy z
USA, ale z borykającej się z większymi trudnościami ekonomicznymi Unii
Europejskiej. Czy Europejczycy powinni czuć się dumni z pierwszeństwa na liście
zagranicznych inwestorów? Według niektórych jest to powód do zadowolenia, gdyż
jeszcze na początku lat 90-tych pierwszeństwo w tej dziedzinie posiadały Stany
Zjednoczone. Warto jednak uświadomić sobie, że dane dotyczące inwestycji
zagranicznych nie są dla Europy korzystne. Aby to zrozumieć, trzeba wziąć pod
uwagę strumienie inwestycji płynące we wszystkich kierunkach. W 2011 roku na
świecie zainwestowano 1400 mld dolarów w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, z czego po około 250 mld popłynęło do Chin i do USA a 60 mld do
Brazylii. Unia Europejska ma istotnie najwyższy w tym udział, zainwestowawszy aż
558 mld dolarów. O niskiej konkurencyjności gospodarki europejskiej na
światowym rynku towarów i usług świadczą nie tylko rankingi Instytutu Frasera i
Fundacji Heritage, ale także ekspertyzy wykonane na zlecenie Komisji Europejskiej.
Wysokie koszty produkcji powodują ucieczkę kapitału i spadek inwestycji, co z
kolei przynosi zmniejszenie produkcji.
Ważną przyczyną ucieczki kapitału z Unii Europejskiej są najwyższe na
świecie koszty działalności gospodarczej. Biorą się one z bardzo rozbudowanych
systemów opieki socjalnej, finansowanych środkami pochodzącymi z podatków.
Kwoty podane w tabeli nie oznaczają np. że robotnik w Niemczech zarabia
na godzinę równowartość 36 euro. Prawie połowę tej kwoty pracodawca musi
odprowadzić do skarbu państwa i instytucji ubezpieczeniowych tytułem różnego
rodzaju obowiązkowych opłat i podatków. Po odjęciu innych, mniejszych kosztów,
robotnikowi zostaje znacznie mniej niż połowa podanej kwoty. Podatki i opłaty
ponoszone przez pracodawców w związku z zatrudnieniem pracowników
pochłaniają w Europie 90% płacy, a we Włoszech nawet 102%. Już tylko z tego
jednego powodu opłaca się przedsiębiorcom organizować produkcję w USA, gdzie
tego typu koszty nie przekraczają 38% płacy. Ale są ku temu i inne, nie mniej ważne
powody. Dotowana przez państwa UE energia elektryczna jest o 47% droższa niż w
Stanach Zjednoczonych, koszty transportu drogowego są o 40% wyższe. Różnica ta
bierze się stąd, że w Europie koszty surowca, jego przetworzenia i dystrybucji
stanowią stanowią od 25 do 30% ceny paliwa na stacji benzynowej. Resztę stanowią
różnorodne podatki nakładane przez państwo. W Niemczech stanowią one 65%
ceny, we Francji 71%, w Wielkiej Brytanii 68%, we Włoszech 71%, podczas gdy w
Stanach Zjednoczonych niespełna 32%.
Ponieważ koszty wydobycia i rafinacji ropy w Ameryce są tylko
nieznacznie niższe niż w Europie, cena płacona na stacjach paliw przez
Amerykanów jest nawet o ponad połowę niższa od tej, którą muszą płacić obywatele
Unii Europejskiej. Jest to ogromne obciążenie dla budżetów firm i osób fizycznych
w Europie i stanowi ważny czynnik obniżający rentowność działalności
gospodarczej. Podatki ściągane przez rządy państw europejskich pozwalają na
uzyskanie przez nie dochodów, które rekompensują straty państwowych budżetów
wynikające z krótszego czasu pracy (Niemcy pracują w ciągu roku 500 godzin
krócej niż Amerykanie, Francuzi – o 400 godzin krócej), a także są przeznaczane
m.in. na dotacje państwowe dla rolników (stanowią one aż 43% ceny produktów
rolnych a 70% produkcji rolnej ma państwowe gwarancje cen i zbytu). Dotowane są
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także inne dziedziny gospodarki. Aby te dotacje były możliwe, gospodarka musi być
obciążona bardzo wysokimi podatkami, które zniechęcają firmy do rozwijania
działalności.
Koszty pracy w przemyśle w wybranych krajach w roku 2010
Państwo
Norwegia
Belgia
Szwajcaria
Niemcy (landy zachodnie)
Dania
Finlandia
Francja
Austria
Luksemburg
Szwecja
Holandia
Irlandia
Włochy
Stany Zjednoczone Ameryki
Japonia
Wielka Brytania
Hiszpania
Niemcy (landy wschodnie)
Grecja
Korea Południowa
Czechy
Słowacja
Węgry
Polska
Litwa
Turcja
Federacja Rosyjska
Rumunia
Białoruś
Bułgaria
Chiny
Ukraina
Filipiny

Koszty w euro na godzinę
43,6
38,6
37,1
36,1
35,1
33,8
33,3
33,2
33,1
32,9
32,8
29,6
27,4
22,9
22,9
22,2
21,9
21,1
16,4
11,5
7,9
7,8
6,9
6,0
5,5
4,3
3,6
3,4
2,7
2,4
2,3
1,8
1,3

Źródło: R. Grünig, D. Morschett, Developing International Strategies. Springer Netherlands, 2012.
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Ceny benzyny w wybranych krajach w relacji do płac w roku 2011
Państwo

Cena za 1 galon*
w dolarach

jako % średniej dziennej płacy

Wenezuela
0.04
Arabia Saudyjska
0.45
Nigeria
2.27
Rosja
3.39
Meksyk
3.43
USA
3.66
Chiny
4.67
India
4.74
Australia
5.30
Japonia
5.90
Polska
6.28
Czechy
6.84
Hiszpania
7.00
Wielka Brytania
7.75
Niemcy
8.01
Szwecja
8.10
Francja
8.13
Grecja
8.3
Holandia
8.89
Turcja
9.55
Norwegia
10.08
Źródło: 2013 Associates for International Research, Inc., Bloomberg.com

0.1
0.7
49.5
7.9
11.4
2.6
25.7
108.7
2.8
5.3
17.5
13.0
8.5
7.4
6.6
4.9
6.9
14.0
6.7
31.0
3.49

* galon jest miarą stosowaną w handlu paliwami w USA, równą 4,546 litra

71. Europos Centras
Przed Europą starającą się dotrzymać kroku szybko zwiększającym swój
potencjał Stanom Zjednoczonym Ameryki, pojawiła się w ostatniej dekadzie
minionego wieku wielka szansa. W następstwie likwidacji w latach 1989-91
„żelaznej kurtyny”, przed firmami zachodnimi stanęły otworem rynki krajów
wschodniej części Europy. Byłe państwa komunistyczne stały się najbliższym
obszarem ekspansji firm wywodzących się z gospodarczego centrum Europy. Mimo,
że w wyzwolonych z okowów komunizmu krajach cena siły roboczej była
kilkakrotnie niższa niż w centrum, co pozwalało na znaczne obniżenie kosztów
produkcji, inwestycje zagraniczne napływały stosunkowo wolno. Przyczyny tkwią w
niedorozwoju komunikacji (telefonizacja, poczta elektroniczna, światłowody) i
systemu bankowego, niedoskonałości przepisów prawa, braku stabilności
politycznej oraz w nieufności społeczeństw i rządów państw postkomunistycznych
w stosunku do zachodnich przedsiębiorców. Społeczeństwa Europy Wschodniej
czeka jeszcze wiele pracy, zanim zniknie piętno braków cywilizacyjnych, będące
konsekwencją totalitarnych, komunistycznych rządów.
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Przez cały wiek XIX i początek XX krajobraz Europy kształtował się pod
wpływem efektów rewolucji przemysłowej. Uprzemysłowienie rozprzestrzeniało się
z zachodu na wschód, ogarniając stopniowo kraje wschodniej Europy a nawet
imperium rosyjskie. Po I wojnie światowej nastąpiło zahamowanie tych procesów
na obszarze Związku Radzieckiego w wyniku wprowadzenia tam ustroju
komunistycznego. Po II wojnie światowej, Związek Radziecki usiłował wprowadzić
ten system w opanowanych przez siebie państwach. Oprócz aneksji Estonii, Łotwy,
Litwy, częsci Finlandii (Karelia), Polski (zachodnia Ukraina i Białoruś),
Czechosłowacji (Ruś Zakarpacka) i Rumunii (Besarabia), władze w Moskwie
utworzyły tzw. imperium zewnętrzne składające się ze zwasalizowanych państw:
Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, wschodnich Niemiec. Słabsze
wpływy władze radzieckie posiadały w Jugosławii i Albanii.

Ustawienie „żelaznej kurtyny” przerwało wielowiekowy proces przenikania
wpływów kulturowych z zachodu na wschód Europy. W państwach opanowanych
przez Moskwę kierunek ruchu został na pewien czas odwrócony. Przesunęły się na
zachód granice państwowe, co spowodowało wielomilionowe migracje ludności,
przede wszystkim właśnie w kierunku zachodnim. Objęły one głównie ludność
niemiecką masowo wysiedlaną z terenów odebranych Niemcom oraz z regionów
tradycyjnej kolonizacji niemieckiej (Banat i Siedmiogród w Rumunii, Wojwodina w
Jugosławii, Prusy). Na ich miejsce przybywali osadnicy, przede wszystkim z
terenów wcielonych do ZSRR.

Przesiedlenia ludności niemieckiej do RFN w latach 1945-1950
Region lub kraj pochodzenia
Śląsk
Czechosłowacja
Prusy Wschodnie
Pomorze Wschodnie
Polska (w granicach sprzed 1939 r.)
Brandenburgia Wschodnia
Jugosławia
Gdańsk
Rumunia
Węgry
Litwa, Łotwa, Estonia

Liczba przesiedlenców w tys.
3152,6
2921,4
1935,4
1431,6
672,0
424,0
287,0
283,8
246,0
206,0
168,8

(Wg Frankfurter Allgemaine Zeitung)

Państwa „obozu socjalistycznego”, mimo przynależności do ustanowionej w
Moskwie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), były odseparowane od
siebie, a zwłaszcza od samego ZSRR, którego granice były bardzo silnie strzeżone.
Utrzymywanie szczelnych granic, głównie w zakresie kontaktów międzyludzkich,
podyktowane było istnieniem znacznych różnic w poziomie rozwoju między ZSRR
a państwami uzależnionymi. Granice zachodnie tych państw nie były aż tak szczelne
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jak granice samego ZSRR. Wciąż utrzymywane kontakty z Zachodem groziły
zburzeniem obrazu rzeczywistości opartego na komunistycznej propagandzie.
Trzeba podkreślić, że obraz ten ukazywał kapitalizm w bardzo złym świetle, co
miało przekonać obywateli o zaletach i słuszności "ustroju sprawiedliwości społecznej" opartego na ideologii marksistowsko-leninowskiej.
O tym, jak istotne dla radzieckich komunistów było utrzymywane
społeczeństwa w nieświadomości, świadczą szeroko zakrojone akcje fizycznej
eksterminacji i masowych wysiedleń z terenów zachodniej Ukrainy, Białorusi i
krajów bałtyckich. Po włączeniu tych ziem do ZSRR zadaniem nr 1 dla
rozbudowanego aparatu bezpieczeństwa było wykorzenienie jeszcze całkiem
świeżej pamięci o warunkach życia, jakie panują w wolnych państwach
(przedwojenna Polska, Litwa, Łotwa i Estonia). Pamięć ta stanowiła zagrożenie dla
sprawowanego przez radzieckie władze „rządu dusz”.
Wbrew panującym w XX wieku tendencjom do coraz silniejszej integracji
gospodarczej w skali międzynarodowej, ZSRR dążył do autarkii „obozu
socjalistycznego” i względnej samowystarczalności poszczególnych państw. W
obrotach handlowych każdego z nich (których wielkości były wielokrotnie niższe w
porównaniu z wartością wymiany nawet niewielkich państw zachodnich),
większość stanowiła wymiana z ZSRR. Takie jednostronne powiązania dawały
Moskwie poważne korzyści, pozwalając jej na drenaż zasobów krajów
uzależnionych i takie kształtowanie ich gospodarek, aby służyły radzieckim celom
imperialnym.
RWPG oraz Układ Warszawski (pakt wojskowy), nadzorowały tzw.
socjalistyczny podział pracy. Każdy podległy kraj zobowiązany był do rozwijania
określonej specjalizacji produkcji, według potrzeb Moskwy. Ze swej strony ZSRR
dostarczał swoim satelitom surowców, często na zasadach wyłączności (ropa
naftowa, gaz ziemny, bawełna). Narzucony krajom „bloku socjalistycznego” model
rozwoju zakładał przede wszystkim rozbudowę przemysłu ciężkiego (w ramach
sektora zbrojeniowego). Produkcja środków konsumpcji znalazła się w planach na
dalszym miejscu, natomiast dział usług uważany był przez marksistowską ekonomię
za dziedzinę działalności „nieprodukcyjnej”.

Wschodnia część Europy w ostatnich dekadach jest areną doniosłych
przemian polityczno-gospodarczych. Serię wydarzeń, które zmieniły mapę tego regionu zapoczątkowało uzyskanie niezależności przez Polskę w 1989 roku, po czym
spod radzieckiej dominacji uwolniły się inne kraje "socjalistyczne". Pod koniec roku
1991 przestał istnieć sam Związek Radziecki. Poszczególne państwa związane
uprzednio z Moskwą znalazły się w orbicie wpływów zachodnich. Odrzuciły one
komunistyczną ideologię i zaczęły wprowadzać do swoich gospodarek elementy
wolnego rynku. Jednak na przeszkodzie stało zacofanie technologiczne, niedorozwój
systemu komunikacyjnego, bankowości i całego sektora usług. Reformy szły
opornie z powodu niewłaściwych i często zmieniających się przepisów prawnych, a
także braku stabilności politycznej. Bankructwa nieefektywnych przedsiębiorstw
państwowych powodowały wzrost liczby bezrobotnych aż do kilkunastu procent
ogółu zdolnych do pracy. Brakowało pieniędzy na przekwalifikowanie ludzi, na
zmiany technologiczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach w celu
unowocześnienia asortymentu i podniesienia jakości produkowanych dóbr.
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Wszystko to składa się na trudny proces transformacji gospodarki, którego
podstawowym elementem była prywatyzacja.
Gospodarka oparta na tzw. społecznej własności środków produkcji okazała
się całkowicie nieefektywna, prowadząc do kryzysu i upadku wielu państw. Tym, co
mogłoby przyspieszyć proces transformacji i poprawić sytuację państw
postkomunistycznych (przyrost nowych miejsc pracy, napływ technologii, wzorców
organizacyjnych itd.), są inwestycje firm zagranicznych. Najwięcej napłynęło ich do
Polski oraz na Węgry i do Rosji. Jeżeli wielkość inwestycji zagranicznych
przyrównać do liczby ludności, to najbardziej atrakcyjne dla inwestorów okazały się
Węgry, Słowenia, Czechy i Estonia. Dla wszystkich krajów postkomunistycznych
przejście na tory gospodarki rynkowej było szokiem, wiązało się bowiem z
koniecznością upadku części przedsiębiorstw, które dawniej utrzymywały
rentowność tylko dzięki państwowym dotacjom. Wolny rynek postawił je w bardzo
trudnej sytuacji, pozbawiając dalszych dotacji i zmuszając do konkurowania na
rynku z firmami prywatnymi - krajowymi i zagranicznymi.
Ustrój społeczno-gospodarczy, jaki panował do niedawna w krajach
Wschodniej Europy, odcisnął głębokie piętno na mentalności społeczeństw.
Ludziom przyzwyczajonym przez kilkadziesiąt lat do opieki ze strony państwa
blokującego wszelkie przejawy prywatnej inicjatywy, w zasadzie pozbawionym
możliwości samodzielnego podejmowania decyzji gospodarczych, bardzo trudno
było przejąć rolę odpowiedzialnych gospodarzy we własnych krajach i samodzielnie
decydować o swoim losie.
Dlatego mieszkańcy walącej się wioski Europa, położonej na północ od
Wilna, z sentymentem wspominają czasy, kiedy wszystkie trudności dnia
codziennego rozwiązywał za nich „Kołchoz Rewolucji Październikowej” – ogromne
gospodarstwo hodowli świń, zbudowane na gruzach przedwojennego polskiego
folwarku. Od 1991 roku kołchoz zastąpiła spółka rolnicza. Wiele świń sprzedano na
rzeź, a Europę pozostawiono własnemu losowi. Tak streszcza najnowszą historię
swojej wsi Lieukadija Wajtkiewicz siedząca w małej budce przy wadze, na ktorej
waży się ciężarówki zwożące zboże z okolicznych pól. „Musimy przyjmować
ziarno, ale nie ma pieniędzy nawet na benzynę” – mówi. „Wkrótce rozwiążemy
spółkę. Może zostanie tylko sama nazwa – Europa”. Rolnicy z okolic Europy i
sąsiedniej wsi Bernotai mają litewskie paszporty, choć nie mówią po litewsku, tylko
mieszaniną języka polskiego i rosyjskiego. Pytani o narodowość odpowiadają
zwykle w języku polskim: „Tutejsi”. Litewski geograf, Ričardas Baubinas, który na
wzgórzu nie opodal Bernotai ustawia na cokole granitową płytę z napisem „Europos
Centras” twierdzi, że wieś Europa jest ilustracją tego, co mogłoby stać się z Europą,
gdyby komunizm rozpowszechnił się na cały region.

Przejście od komunistycznej gospodarki centralnie sterowanej do systemu z
elementami wolnego rynku okazało się bardzo bolesnym procesem. Każde z państw
w pierwszych latach transformacji doświadczyło spadku produkcji przemysłowej w
następstwie bankructwa przedsiębiorstw i ich likwidacji, albo konieczności
wprowadzenia nowych metod zarządzania i organizacji produkcji oraz nowych
technologii (w Rosji w latach 1993-98 produkcja przemysłowa spadała o kilkanaście
% rocznie). Wielkim szokiem dla społeczeństw była rosnąca inflacja, która osiągała
w skali roku nawet kilkaset % (w Rosji 900% w roku1993). Upadanie
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przedsiębiorstw państwowych będących uprzednio najważniejszymi pracodawcami
powodowało pojawienie się nieznanego wcześniej bezrobocia, które w niektórych
krajach utrzymuje się do dzisiaj na poziomie kilkunastu % (w Polsce 13%). Lata
transformacji okazały się też okresem przejściowego zahamowania wzrostu
gospodarczego. Produkt krajowy brutto w przełomowych latach dramatycznie
spadał nawet o kilkadziesiąt % rocznie (w Polsce w latach 1990-1992). Kurczenie
się gospodarek okazało się jednak procesem przejściowym i po pokonaniu
pierwszych trudności kolejne kraje odnotowywały dodatnie wskaźniki wzrostu
gospodarczego. Wzrastała produkcja i eksport, a po przystąpieniu do Unii
Europejskiej, byłe kraje komunistyczne, w tym Polska, uzyskały znaczne środki na
rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej oraz na modernizację zacofanego i silnie
rozdrobnionego, mało wydajnego rolnictwa. Dzięki tej pomocy, a także dzięki
inwestycjom zachodnich korporacji, które postanowiły w dawnych krajach
komunistycznych rozpocząć działalność produkcyjną lub usługową, sytuacja
gospodarcza, a zwłaszcza życie codzienne i krajobraz krajów przez kilka dekad
odciętych od wolnego świata „żelazną kurtyną”, zaczęły się dynamicznie zmieniać.

72. „Stary kontynent”
Określenie "stary kontynent" w odniesieniu do Europy upowszechniły
miliony emigrantów, którzy w XIX i na początku XX wieku znaleźli swoje nowe
ojczyzny w Ameryce i Australii. Dzisiaj posiada ono nieco inny sens. Europa u
progu XXI wieku jest stara, ponieważ wśród jej mieszkańców w szybkim tempie
zwiększa się odsetek ludności w wieku emerytalnym. Od 20 lat przyrost naturalny w
krajach zachodnich jest tak mały, że już w niedalekiej przyszłości może się to
negatywnie odbić na ich roli w światowej gospodarce i polityce. Obecnie
najliczniejszą grupę ludności zachodniej Europy stanowią osoby w wieku 20-60 lat,
czyli ludzie w wieku produkcyjnym. Ich praca jest podstawą wysokiego standardu
życia ich samych oraz mniej licznych grup ludzi starszych i dzieci. Ale za 20-30 lat
obecne pokolenie pracowników przejdzie na emeryturę. Ich miejsca w zakładach
pracy zajmą obecni uczniowie i przedszkolaki, których jest jednak o wiele mniej.
Szczególne trudności będą przeżywały Niemcy, które po zjednoczeniu liczą ponad
80 milionów mieszkańców i są jedną z największych potęg gospodarczych świata
(pod względem wielkości PKB ustępują jedynie USA, Chinom i Japonii). W
przedziale wieku 25-65 lat mieści się dzisiaj 45 mln obywateli Niemiec, ale za 30 lat
liczba ta zmniejszy się o prawie 5 milionów. Tak znaczny spadek liczby pracujących
grozi zmniejszeniem się ilości wytwarzanych dóbr. Oznaczałoby to zmniejszenie
produktu narodowego brutto, a także wielkości dochodu narodowego
przypadającego na 1 mieszkańca.
O ile kraje zachodniej części Europy od około 20 lat doświadczają tzw. niedoboru demograficznego, to zjawisko, jakie od lat kilku obserwuje się na wschodzie
regionu, wydaje się katastrofą.32 W większości byłych państw komunistycznych
32

Sytuacja demograficzna Europy byłaby prawdopodobnie dzisiaj o wiele bardziej niekorzystna,
gdyby nie liczne mniejszości pochodzące z Azji zachodniej i południowej, Afryki i Ameryki
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wskaźniki przyrostu naturalnego spadły poniżej zera. Demografowie przewidują w
związku z tym, że do roku 2050 zaludnienie Rosji zmniejszy się o 22%, Ukrainy – o
28%, a ludność Polski skurczy się o 17%.
Struktura wieku ludności państw Unii Europejskiej w latach 1990-2025
Państwo

Belgia
Dania
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Szwecja
Wielka Brytania
Brazylia
Chiny
Egipt
India
Japonia
USA
Świat ogółem

Procentowy udział grup ludności w przedziałach wieku
0-19 lat
20-59 lat
60 i więcej lat
1990
2025
1990
2025
1990
2025
24.7
21.4
54.8
49.4
20.5
29.2
24.3
20.7
55.3
50.6
20.4
28.7
21.0
22.4
59.9
50.0
19.1
27.6
28.1
22.0
53.2
50.6
18.7
27.4
26.2
21.9
56.6
51.4
17.2
26.7
22.5
20.9
57.8
50.5
19.7
28.6
32.6
27.8
52.7
50.8
14.7
21.4
24.5
23.1
52.7
50.0
22.8
26.9
25.9
22.8
53.4
50.6
20.7
26.6
Porównawczo:
44.6
29.0
48.3
55.5
7.1
15.5
38.2
25.0
53.0
56.2
8.8
18.8
48.9
32.6
44.9
55.4
6.2
12.0
46.2
39.7
46.7
47.6
7.1
12.7
26.6
20.8
56.2
48.9
17.2
30.3
28.6
24.0
54.6
51.1
16.8
24.9
42.2
33.0
48.6
52.9
9.2
14.1

Źródło: The Sex and Age Distribution of the World Populations, United Nations, Department
of Economic and Social Development, New York 1993.

Zachodni Europejczycy osiągnęli bardzo wysoki poziom dochodu na osobę,
ale w znacznej mierze dzięki rezygnacji z kłopotliwego i kosztownego
wychowywania dzieci. Obecnie pozostaje tylko jeden sposób na to, aby za 20-30 lat
przeciętny poziom życia nie uległ tam znacznemu obniżeniu. Ten sposób to
wpuszczenie do kraju tylu cudzoziemców, ilu potrzeba, by zrównoważyć
zmniejszanie się liczby ludności rodzimej. Już obecnie w najbogatszych krajach
Europy mieszka kilkanaście milionów obcokrajowców.

Łacińskiej; chociaż stanowią one zazwyczaj kilka procent ludności Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii
i innych państw, znakomicie podnoszą ich średni przyrost naturalny. Kraje te od wielu lat prowadzą
politykę ułatwiającą przybyszom z Turcji, Pakistanu, Indii, byłych kolonii afrykańskich i Karaibów
uzyskanie pracy, a następnie obywatelstwa. Jest to konieczność wynikająca właśnie z przedłużającego
się kryzysu demograficznego rodzimych społeczeństw. We Francji imigranci (głównie z państw
Maghrebu) i ich potomkowie stanowią już 19% ludności (11.8 mln osób) i liczba ich szybko wzrasta z
uwagi na przyrost naturalny, podczas gdy Francuzi rodowici dawno się przestali rozmnażać. Podobna
sytuacja jest w Niemczech, gdzie najwięcej imigrantów pochodzi z Turcji, w Wielkiej Brytanii (z Indii
Wschodnich i Zachodnich), Holandii, Belgii, Szwecji, gdzie wzrasta też udział ludności wyznania
muzułmańskiego (obecnie w Europie Zachodniej przekracza on 5%).
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Przyrost naturalny w państwach wschodniej części Europy
Państwo
Białoruś

1980
6.1

Bułgaria
Czechy
Litwa
Łotwa
Polska
Rosja
Rumunia
Słowacja
Ukraina
Węgry

3.4
1.8
4.6
1.3
9.6
4.9
7.6
8.9
3.4
0.3

Wskaźnik przyrostu naturalnego w promilach
1990
2000
2010
3.2
-4.0
-4.1
-0.4
0.1
4.6
1.2
4.1
2.2
3.0
4.8
0.6
-2.0

-4.5
-2.0
-2.4
-7.7
0.9
-5.3
-1.5
0.1
-6.8
-2.5

-4.9
-2.0
-2.0
-3.7
-0.1
-4.9
-2.2
1.0
-6.1
-3.0

Wysoki standard życia i możliwość otrzymania stosunkowo dobrze płatnej
pracy od dawna przyciągały mieszkańców uboższych regionów południowych
Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Jugosławii, a także krajów Afryki i Azji. Po
zlikwidowaniu „żelaznej kurtyny” do krajów zachodnich wyruszyła fala migrantów,
głównie z krajów byłego ZSRR. Oprócz imigracji legalnej (np. ludności
pochodzenia niemieckiego z Ukrainy i Kazachstanu do Niemiec) do bogatych
krajów Europy przedostaje się nieokreślona liczba migrantów z Azji i Afryki, którzy
opuszczają swoje ojczyzny w nadziei znalezienia pracy i lepszego życia. Niektórzy z
nich granice państwowe przekraczają nielegalnie, a po przybyciu do kraju
docelowego wykorzystują długotrwałość procedur rozpatrywania wniosków o
przyznanie prawa pobytu, podejmując pracę zarobkową. Zdarza się, że w przypadku
uzyskania prawa pobytu w kraju zachodnim imigranci, korzystając z prawa do
łączenia rodzin, ściągają do siebie po kilkanaście lub więcej osób jako najbliższą
rodzinę.
Obecność około 100 tysięcy Cyganów z Rumunii, którzy dotarli do Europy
Zachodniej w ostatnich latach jest jedną z przyczyn rasistowskich ekscesów w
Niemczech, gdzie przybyło również ponad 200 tysięcy Niemców z terenu byłego
ZSRR. Prawie 3 mln osób opuściło nękane wojną tereny byłej Jugosławii. Ubóstwo
krajów postkomunistycznych i ciągle pogarszające się warunki życia sprawiają, że
wiele milionów ludzi w tych państwach jest potencjalnymi migrantami.
Wielkie poruszenie w społeczeństwie fińskim wywołała informacja, że do
Finlandii, liczącej 4.5 mln mieszkańców, chętnie przeniosłoby się 5 mln Rosjan.
Wymarzonym celem współczesnych migracji jest Ameryka Północna. Stany
Zjednoczone przyjmują rocznie ok. 1.5 mln imigrantów, nie licząc trudnej do
określenia liczby Latynosów przekraczających „zieloną granicę” z Meksykiem lub
przybywających jako „boat people” z Karaibów. Coraz liczniejszą grupę imigrantów
stanowią Azjaci. Tylko z Filipin emigruje rocznie 0.5 mln osób. Znajdują oni
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zatrudnienie z bogatych państwach arabskich, USA, Europie, a nawet w niechętnie
przyjmującej obcokrajowców Japonii.
Trudno obecnie przewidzieć, co wyniknie dla Europy z obecnych, dramatycznych przemian. Wzrost gospodarczy, który i tak jest wolniejszy niż w USA i
Japonii, hamowany będzie przez spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym.
Podniesienie efektywności gospodarki poprzez integrację w ramach Unii
Europejskiej mogłoby poprawić perspektywy, lecz duże różnice w poziomie
rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów utrudniają ten proces. Protesty
rolników i rybaków francuskich przeciw likwidowaniu barier celnych na import
towarów rolnych świadczą o tym, że nie wszyscy w Europie są do integracji
przygotowani. Szansą dla Europy jest zlikwidowanie trwającej przez 45 lat izolacji
państw byłego „obozu socjalistycznego”
Zróżnicowanie sytuacji gospodarczej państw Unii Europejskiej na przełomie
tysiącleci
Państwo

PKB per capita w
Roczna zmiana
tys. dolarów
wartości PKB w %
1999

Holandia
Austria
Irlandia
Szwecja
Niemcy
Belgia
Dania
W. Brytania
Francja
Włochy
Hiszpania
Czechy
Grecja
Litwa
Polska
Bułgaria

2012

1999

2012

22.0
21.4
16.8
19.7
20.8
23.2
23.2
21.2
22.7
21.5
16.4
6.0
13.0
3.1
7.3
1.6

Inflacja w %
1999

2012

Bezrobocie w %
1999

42.2
2.2
-1.0
2
1
6
42.2
1.8
0.8
2
2
7
41.9
4.7
0.9
3
2
7
41.2
0.1
0.7
1
1
7
39.0
1.9
0.7
2
1
11
37.9
1.6
-0.3
2
2
12
37.7
2.3
-0.5
2
2
7
36.9
2.4
0.3
2
1
4
35.5
1.5
-0.0
2
2
12
30.1
1.9
-2.4
4
2
12
27.2
3.0
-1.4
4
0
19
27.2
1.7
-1.3
3
2
9
24.5
1.7
-6.4
14
-1
11
21.6
3.1
3.6
-2
3
13
20.6
4.0
1.8
10
3
14
14.3
2.0
0.8
4
2
14
Porównawczo kraje nie należące do Unii:
USA
33.3
49.9
4.9
2.2
1
2
4
Szwajcaria
23.8
45.4
2.1
1.0
1
0
4
Japonia
35.0
36.3
-0.2
1.9
-1
0
5
Rosja
4.7
17.7
-2.5
3.4
40
9
13
Chiny
0.9
9.2
7.8
7.6
-1
4
4
India
0.5
3.8
5.6
3.2
3
8
8
Źródło: World Development Report 1999, 2013, World Bank; The World Factbook 2013, CIA.
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2012
7
5
13
7
5
9
7
8
11
12
27
7
28
12
13
13
7
3
4
5
4
10

CZĘŚĆ SIÓDMA – POLSKA
73. Cywilizacja nadrzeczna
Przed z górą tysiącem lat, kiedy Mieszko, książę nadwarciańskich plemion
lechickich, podbijał sąsiednie, pokrewne etnicznie ludy w dorzeczu Odry i Wisły,
terytoria te stanowiły niemal jedną wielką puszczę. Niezbyt liczne rolnicze grupy
plemienne żyły we względnej izolacji, uprawiając ziemię na wypalonych
karczowiskach. W miarę rozwoju zaludnienia leśne polany powiększały się kosztem
karczowanych lasów. Topór był bezlitosny szczególnie tam, gdzie ziemie były
najbardziej urodzajne oraz w sąsiedztwie zamków obronnych, budowanych wzdłuż
prastarych szlaków handlowych, na ich skrzyżowaniach i przy rzecznych
przeprawach. Lasy pozostawiano w stanie pierwotnym na piaszczystych obszarach
równin sandrowych ciągnących się ze wschodu na zachód na przedpolu moren
czołowych poszczególnych zlodowaceń, a także na płaskich, zabagnionych działach
wodnych i na terenach górzystych.
Poszczególne plemiona powiększały opanowywane przez siebie terytoria,
między którymi pozostawały szerokie strefy graniczne. Jedna z nich - południkowa biegnie wzdłuż działu wodnego między dorzeczami Odry i Wisły. Dwie pozostałe,
które prowadzą ze wschodu na zachód, biegną wzdłuż wzniesień morenowych
wyznaczających zasięg lądolodów podczas dwóch ostatnich zlodowaceń. Od strony
południowej morenom towarzyszą zazwyczaj nieprzydatne dla rolnictwa, szerokie
pasy równin sandrowych. Te rzadko zaludnione i trudno dostępne strefy przecinały
tylko szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzyregionalnym, przy których
budowano strażnice strzegące bezpieczeństwa wędrownych kupców. Na ziemiach
obecnej Polski przyroda stworzyła szereg obniżeń, oddzielonych od siebie strefami
wyższymi, o gorszych warunkach glebowych i komunikacyjnych. To zróżnicowanie
bardzo wcześnie rozumieli nasi przodkowie - rolnicy, którzy warunki narzucone
przez przyrodę zaakceptowali, uprawiając ziemię tam, gdzie było to
najefektywniejsze.
Następstwem zmiennych warunków przyrodniczych i uporczywej pracy
pokoleń naszych przodków jest 6 regionów (ziem) ukształtowanych już w
średniowieczu, rozdzielonych od siebie trzema trudno dostępnymi strefami
granicznymi: dwiema równoleżnikowymi, związanymi z zasięgami zlodowaceń,
oraz jedną południkową – biegnącą wzdłuż działu wodnego Wisły i Odry. Regiony
te zamieszkane były początkowo przez odrębne plemiona, które w późniejszych
wiekach uczestniczyły w tworzeniu się narodu polskiego. Pierwszy region to
Wielkopolska, której historyczne pierwszeństwo zapisane jest w samej nazwie:
„wielki” dawniej oznaczało również „pierwszy” lub „starszy”. Stolicę tego regionu
przeniesiono z Gniezna do Poznania posiadającego dogodniejszą, nadrzeczną
lokalizację. Doliny rzek były wówczas głównymi szlakami komunikacyjnymi a
najdogodniejsze miejsca na zakładanie miast znajdowały się w pobliżu brodów i
przepraw. Tam koncentrował się ruch i krzyżowały szlaki kupieckie. Drugim

polskim regionem jest Małopolska, której nazwa nie odnosi się do wielkości
terytorium, lecz oznacza kolejność w przynależności do piastowskiego państwa.
Ośrodkiem Małopolski zamieszkanej przez lud Wiślan, podległy wcześniej państwu
wielkomorawskiemu, była Wiślica, zdystansowana później przez nadrzeczne grody
w Krakowie i Sandomierzu. Oprócz Wielkopolski obejmującej dorzecze środkowej
Odry i Małopolski nad górną Wisłą pierwsi Piastowie włączyli do swojego państwa
prawie całe dorzecza obu tych rzek. Oparty na rzekach podział ziem polskich na
regiony został naruszony przez Bolesława Krzywoustego (XIII w.), który, dzieląc
królestwo między swoich synów, ustanowił dla najstarszego z nich dzielnicę
centralną (senioralną). Została ona zlokalizowana tak, aby graniczyła z
posiadłościami wszystkich książąt-lenników. Ta centralna dzielnica, zwana dawniej
Ziemią Łęczycko-Sieradzką, w przeciwieństwie do pozostałych obejmowała
terytoria położone na głównym dziale wodnym między dorzeczami Odry i Wisły.
Od tej pory na terytorium Polski istniało 7 regionów, nie licząc obszaru Prus
(Warmii i Mazur), który znajdował się poza granicami Królestwa i był zamieszkany
przez odmienne etnicznie, pogańskie plemiona pruskie pokrewne Litwinom. Układ
regionalny Polski oparty na rzekach jako głównych osiach komunikacyjnych
przetrwał do dzisiaj mimo wojen i zaborów. Dawne nadrzeczne stolice książęce
nadal są głównymi ośrodkami regionalnymi Polski i największymi skupiskami
ludności.
Trójdzielność regionalna dorzeczy głównych rzek Polski
Część dorzecza
Górna
Środkowa
Dolna

Odra

Wisła

Region

Stolica

Region

Stolica

Śląsk
Wielkopolska
Pomorze Zach.

Wrocław
Poznań
Szczecin

Małopolska
Mazowsze
Pomorze
Wsch.

Kraków
Warszawa
Gdańsk

Od 1998 roku w Polsce obowiązuje nowy podział administracyjny.
Istniejące dawniej maleńkie województwa, których było aż 49 zlikwidowano,
tworząc w ich miejsce 16 nowych, znacznie większych jednostek. W dużym stopniu
odzwierciedlają one podział Polski na regiony, przy czym tereny największych
regionów (Śląsk, Wielkopolska i Małopolska) podzielone zostały na dwa lub trzy
województwa. Do starych tradycji nawiązują też nazwy niektórych nowo
utworzonych województw. Układ osadniczy ziem polskich, w porównaniu do
czasów piastowskich, wzbogacił się o nowe elementy.
Na obszarze historycznej Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej rolę głównego
ośrodka przejęła Łódź, która powstała na miejscu małej wioski dopiero w XIX
wieku, kiedy fabrykanci z Niemiec zbudowali tu zakłady włókiennicze i odzieżowe
produkujące na rynek Cesarstwa Rosyjskiego. O rozwoju przemysłu w Łodzi
zadecydowało jej położenie na obszarze włączonym do Rosji, w niewielkiej
odległości od granicy z Niemcami (Prusy). Taka lokalizacja fabryk pozwalała
uniknąć płacenia ceł nakładanych na towary przemysłowe wwożone do Rosji.
Władze carskie, widząc szybki rozwój przemysłu na zachodnich rubieżach swojego
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imperium, ustanowiły barierę celną na wschodniej granicy Królestwa Polskiego
będącego wówczas jedną z prowincji Rosji. Spowodowało to m.in. powstanie
ośrodka tkactwa i włókiennictwa w Białymstoku, który znajdował się już poza
wschodnią granicą Królestwa Polskiego Oprócz wielkiego ośrodka w Łodzi i
mniejszego w Białymstoku, w XIX wieku ukształtował się okręg przemysłowy w
zagłębiu węglowym Górnego Śląska (Prusy) i Zagłębia Dąbrowskiego (Królestwo
Polskie). Głównymi elementami układu osadniczego współczesnej Polski są
nadrzeczne ośrodki regionalne (dawne stolice książęce) oraz dwie koncentracje
ludności ukształtowane w ostatnich dwóch stuleciach – konurbacja górnośląska i
aglomeracja łódzka.
Poważnym problemem wielkich miast zlokalizowanych wbrew obowiązującej od zarania polskich dziejów zasadzie wiążącej ludzkie siedziby z
rzekami jest zaopatrzenie w wodę. Wyczerpanie miejscowych zasobów wód
gruntowych wymaga organizowania dostawy z miejsc coraz bardziej odległych. Do
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego woda dostarczana jest z górnej Wisły
(Goczałkowice) oraz jej kilku beskidzkich dopływów. Natomiast do Łodzi wodę
pompuje się ze specjalnie zbudowanego Zbiornika Sulejowskiego na Pilicy.
Wycięcie porastających niegdyś Polskę puszcz spowodowało obniżenie się
poziomu wód gruntowych oraz spadek wilgotności powietrza i ilości opadów.
Obecnie Polska należy do najuboższych w wodę krajów Europy. W okresie
powojennym zrealizowano kosztowne prace melioracyjne, których celem było
wyprostowanie biegu rzek oraz drenaż pól, by ułatwić spływanie wody i uzyskać
nowe tereny dla rolnictwa. Osuszaniu bagien, stawów i małych jezior towarzyszyło
wysychanie setek chłopskich studni, co sprawiło, że wielu rolników w środkowej
Polsce musi dzisiaj dowozić wodę z pobliskich rzek. Pola i lasy na obszarach
polodowcowych równin przecinają głębokie na 2 metry rowy melioracyjne, którymi
bezużytecznie spływają ogromne ilości wody przesiąkającej przez glebę. Negatywne
rezultaty odwadniania prowadzonego pod hasłem melioracji to m.in. spadek
zasobów wody w glebie i w powietrzu, zmniejszenie się ilości opadów oraz
powstawanie burz pyłowych (stepowienie).
Efektem tak prowadzonej przez kilkadziesiąt lat gospodarki wodnej są
istotne zmiany krajobrazu. Łagodne meandry polskich rzek nizinnych stały się
rzadkością, a ich miejsce zajęły wyprostowane, ocembrowane koryta. Znikły
nadrzeczne szuwary i cudowne w swej malowniczości pejzaże.
Przed kilkoma laty dokonano regulacji górnej Narwi – ostatniej w Europie
meandrującej rzeki płynącej po terenach bagiennych. Jedna z najpiękniejszych
polskich rzek sprowadzona została do roli kanału melioracyjnego. Ta kosztowna i
szkodliwa inwestycja przeprowadzona została zgodnie z centralnie ustalonym
planem. Jest ona pozytywnie oceniana chyba tylko przez samych jej twórców,
którzy za wykonanie planu otrzymali stanowiska, pieniądze, ordery i naukowe
tytuły. Natomiast narwiańscy gospodarze, z myślą o których regulowano rzekę,
wypowiadają się o tym w słowach tak dosadnych, że nie nadają się do druku. Nie
sprawdziły się zapowiedzi twórców projektu o poprawie wydajności łąk i pól.
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Kraje najbardziej zasobne i najbardziej deficytowe w wodę (w przeliczeniu na
1 mieszkańca na rok 2011)
Państwa o największych
Zasoby w
Państwa o najmniejszych Zasoby w tonach
zasobach
tys. ton
zasobach
Islandia
532.9
Bahrain
3
Gujana
304.7
Kuwejt
9
Surinam
166.1
Zjedn. Emiraty Arabskie
17
Papua-Nowa Gwinea
114.2
Egipt
23
Bhutan
106.9
Katar
29
Gabon
102.9
Bahamy
55
Wyspy Salomona
83.1
Arabia Saudyjska
86
Kanada
82.6
Jemen
90
Norwegia
77.1
Malediwy
90
Nowa Zelandia
74.1
Izrael
97
Peru
54.6
Mauretania
108
Kongo
52.5
Jordania
110
Chile
51.1
Libia
115
Źródło: Renewable internal freshwater resources. Food and Agriculture Organization, AQUASTAT
2012.

Aby zwiększyć zasoby wody, należało nie osuszać, ale retencjonować
wodę. Zbiornikami wody są lasy, bagna oraz stawy. Polskie rzeki posiadały niegdyś
niewielkie, ale liczne spiętrzenia służące do napędu m.in. kół młyńskich. Ważniejszą
funkcją tych spiętrzeń było utrzymywanie stosunkowo wysokiego poziomu wód
gruntowych. Większość spiętrzeń zlikwidowano w latach 50. ubiegłego wieku, gdyż
stanowiły one własność prywatną chłopów, nazywanych pogardliwie kułakami. W
efekcie tej akcji, rzeki i strumienie Gór Świętokrzyskich i w innych obszarach
popłynęły znowu jak za czasów Mieszka I. Co prawda w okresie powojennym na
wielu rzekach wybudowano zbiorniki retencyjne, ale ilość wody, która się w nich
mieści jest i tak o wiele mniejsza niż w setkach małych stawów, które wcześniej
niszczono w ramach zwalczania własności prywatnej. Ogromnym problemem jest
przekraczające wszelkie normy zanieczyszczenie większości polskich rzek. To także
rezultat forsownego uprzemysłowienia i bezwzględności w stosunku do przyrody,
ślepego dążenia do osiągnięcia celów, takich jak realizacja planu (dawniej) lub
wykonanie budżetu (obecnie). Zasoby wody w Polsce przypadające w ciągu roku na
1 mieszkańca wynoszą 1400 ton i należą do najmniejszych w Europie. Z każdym
rokiem stają się one coraz mniejsze i za 10 lat możemy dojść do 1000 ton. Oznacza
to, że deficyt wody może spowodować powstrzymanie rozwoju cywilizacyjnego
kraju.

74. Na pograniczu kultur
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I, który oddał swoje państwo pod protekcję
Stolicy Apostolskiej, włączyło Polskę w orbitę wpływów kultury łacińskiej. Nasze
romańskie rotundy, gotyckie katedry, przydrożne figurki, krzyże i napisy w
alfabecie łacińskim, cały krajobraz polski i styl życia kształtowały się pod wpływem
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wzorców płynących z Zachodu. Aż do rozbiorów w końcu XVIII wieku kraj nasz
był najdalej na wschód wysuniętą placówką zachodniej, łacińskiej kultury. Rozwój
gospodarczy Polski postępował w ścisłych związkach z państwami zachodnimi,
które były odbiorcami naszego zboża i drewna, przekazując nam w zamian wiele
swoich produktów, usprawnień technologicznych i organizacyjnych. W rezultacie
rozbiorów ziemie polskie na 123 lata stały się peryferiami mocarstw zaborczych.
Najbardziej straciła na tym północna część Małopolski oraz Mazowsze, których
tradycyjne więzi z Zachodem zostały osłabione. Regiony te znalazły się bowiem w
granicach Cesarstwa Rosyjskiego - państwa wprawdzie bliskiego nam etnicznie, ale
reprezentującego obcą kulturę.
Podporządkowanie jednostki imperialnym celom państwa, policyjne
metody administracji, wszechwładność rozbudowanej biurokracji i korupcja - to
przejęte częściowo od Mongołów i ludów turańskich, a częściowo z Bizancjum
cechy rosyjskiej kultury. Skutki ich uważny obserwator dostrzeże w krajobrazie
Rosji, a także i innych krajów, które kiedykolwiek były od niej zależne. To, że
domy i ulice są często zaniedbane, a na polach rosną chwasty, nie wynika
bynajmniej z jakiegoś zamiłowania do bałaganu lub lenistwa wschodnich
Europejczyków. Wynika ono bardziej z obowiązującego ustroju społecznego oraz
jest efektem zakorzenionego przeświadczenia, że jednostka ludzka nie jest w stanie
skutecznie działać dla poprawy swojego losu. Dlatego ciężka, systematyczna praca
ma tutaj znacznie skromniejsze tradycje niż na Zachodzie, za to o wiele więcej ludzi
przekonanych o swojej bezsilności szuka ucieczki od twardej rzeczywistości w
mocnych trunkach. Tradycyjnym napojem alkoholowym Europy południowej jest
wino. W krajach germańskich preferuje się raczej piwo. Wysokoprocentowa wódka
to specjalność Rosji, ale i w Polsce zdołała wyprzeć tradycyjną okowitę i miody
(napoje te związane są z polską kulturą szlachecką; wcześniej dominowało u nas,
podobnie jak w krajach germańskich – piwo).

Odizolowanie od zachodniej Europy, gdzie właśnie w XIX wieku rodziło się
najwięcej wynalazków leżących u podstaw rewolucji przemysłowej, jest jedną z
przy czym zacofania i ubóstwa wschodnich regionów Polski. W o wiele lepszej
sytuacji były Wielkopolska, Śląsk i Pomorze - wchodzące w skład dobrze
prosperujących Prus, związanych z Zachodem. Wisła, która jeszcze za czasów Jana
Kochanowskiego była osią tętniącej życiem Małopolski, została podzielona
granicami rywalizujących ze sobą mocarstw. Nikt jej nie regulował ani nie spinał jej
brzegów mostami. Kiedy Renem, Łabą i Odrą spływały setki barek, nad Wisłą
stacjonowały pułki austriackich i rosyjskich wojsk strzegących granicy. Do dzisiaj
jej dolina na długich odcinkach stanowi barierę komunikacyjną. Wisła jest jedyną
nie uregulowaną dużą rzeką Europy. O jej wspaniałej przeszłości świadczą jedynie
stare spichrze i zabytkowe miejscowości, które niegdyś bogaciły się na handlu zbożem i drewnem (Połaniec, Sandomierz, Zawichost, Solec, Kazimierz Dolny).
Utrata przez Wisłę funkcji osi komunikacyjnej doprowadziła do dezintegracji historycznej Małopolski. Jest to jedyny region Polski, który w dużej mierze
utracił swoją spójność. Wiele ważnych w przeszłości szlaków skoncentrowanych w
Krakowie utraciło swoje znaczenie. Jeden z głównych traktów Polski
przedrozbiorowej - trakt nadwiślański z Krakowa do Sandomierza - to dzisiaj droga
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o znaczeniu lokalnym. W Pacanowie, dawniej ruchliwym mieście znajdującym się
mniej więcej w połowie tego traktu, kowale o słynnym nazwisku Koza podkuwali
konie. Dzisiaj Pacanów to zupełnie podupadła miejscowość, gdzie nie ma hotelu ani
gospody, i dopiero w ostatnich latach założono stację benzynową.

Na obszarze Polski odrodzonej w 1918 roku, łączącej ziemie wszystkich
trzech zaborów, występowały ogromne różnice w poziomie rozwoju społecznogospodarczego. Z krajobrazem stosunkowo bogatej, dobrze zagospodarowanej,
rolniczo-przemysłowej Wielkopolski, mającej gęstą siec dróg i kolei łączących
miasta zbudowane z czerwonej cegły (tzw. Polska A), kontrastowały obszary
wschodnie - słabo zurbanizowane, pozbawione przemysłu, z zacofanym i
rozdrobnionym rolnictwem (tzw. Polska B). Sytuację tę nieco zmieniły państwowe
inwestycje w ramach tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W miastach
Małopolski w 20-leciu międzywojennym wybudowano kilkanaście dużych
zakładów przemysłowych produkujących głównie na potrzeby armii. Innym
wielkim przedsięwzięciem gospodarczym tego okresu była budowa portu w Gdyni
(Gdańsk wraz z Żuławami stanowił wówczas odrębną jednostkę polityczną - Wolne
Miasto Gdańsk) oraz magistrali kolejowej łączącej port gdyński z Zagłębiem
Dąbrowskim i z należącą do Polski częścią Górnego Śląska.
Kolejny, odmienny jakościowo, etap rozwoju gospodarczego Polski
rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. W jej wyniku Polska utraciła
terytoria wschodnie, uzyskując w zamian Śląsk, Pomorze oraz południową część
Prus Wschodnich (Warmia i Mazury). Na tereny przyłączonych regionów, które
opuściło 7-8 mln osób narodowości niemieckiej, napłynęli osadnicy z terenów
zajętych przez Związek Radziecki i z Polski centralnej. Chociaż granice naszego
kraju zostały przesunięte w kierunku zachodnim, po wojnie znaleźliśmy się w strefie
politycznych, gospodarczych i kulturalnych wpływów Wschodu.
Zgodnie z doktryną obowiązującą w krajach RWPG, priorytetem polskiej
gospodarki powojennej był rozwój przemysłu ciężkiego. Inwestycje w tej dziedzinie
okazały się bardzo kosztowne, nie tylko dla wycieńczonego wojną narodu, który
ogromnym wysiłkiem odbudowywał kraj ze zniszczeń wojennych, ale także - co
zauważono znacznie później - dla środowiska przyrodniczego. Jednak w tamtych
czasach nie liczył się ani interes przyrody, ani rachunek ekonomiczny. Ważne były
cele ideologiczne formułowane pod dyktando Moskwy. Jak grzyby po deszczu
wyrastały nowe kopalnie i huty otoczone przez szare blokowiska osiedli
robotniczych. Ale za szybkim wzrostem produkcji węgla i stali nie szła w równie
szybkim tempie poprawa warunków bytowych ludności.
Podstawową miarą tempa rozwoju gospodarczego przyjętą w krajach byłego
„obozu socjalistycznego" był wzrost produkcji, zwłaszcza w przemyśle. W wyniku
forsownego uprzemysłowienia Polska osiągnęła w tej dziedzinie znaczące sukcesy.
W połowie lat 70. staliśmy się dziesiątą przemysłową potęgą świata. Sukces ten
okazał się jednak bardzo kosztowny dla społeczeństwa. Pod względem standardu
życia, mierzonego konsumpcją oraz dostępem do wszelkiego rodzaju dóbr i usług,
(m.in. ochrona zdrowia, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, poziom usług
telekomunikacyjnych), zostaliśmy daleko w tyle nawet za tymi państwami, które
przed II wojną światową nie dorównywały nam w żadnej z tych dziedzin. Po 50
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latach "socjalistycznego rozwoju" zdystansowała nas np. Finlandia - przed wojną
jeden z najuboższych krajów Europy. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, do
niedawna zajmowaliśmy jedno z ostatnich miejsc w Europie33. Wszystko to stało się
m.in. z powodu odizolowania od krajów zachodnich, z którymi kontakty handlowe,
polityczne i kulturalne zostały zablokowane przez "żelazną kurtynę''.
Od 1989 roku Polska podjęła trudne zadanie transformacji ustrojowej i
gospodarczej. Kraje zachodnie znów stały się naszymi głównymi partnerami
handlowymi i politycznymi. Dzieli nas jednak od nich około 20-letni dystans
cywilizacyjny, a naszą sytuację pogarsza wielomiliardowe zadłużenie odziedziczone
po okresie gospodarki centralnie sterowanej.

75. Dziedzictwo minionej epoki
Sytuacja gospodarcza kraju i jego znaczenie na scenie międzynarodowej
wiąże się z wartością dóbr i usług wytwarzanych przez krajowe firmy w
poszczególnych latach, czyli z wielkością produktu narodowego brutto (PNB). W
pewnej mierze zależy on od wielkości kraju i liczby jego mieszkańców. Nie jest to
jednak zależność ścisła. PNB małej Belgii jest znacznie większy niż wielkiego
państwa, jakim jest Ukraina. Okazuje się, że wartość PNB jest o wiele bardziej
uzależniona od poziomu zaawansowania technologicznego oraz dostępu do kapitału
niezbędnego do rozwijania działalności gospodarczej. PNB pomniejszony o koszty
amortyzacji (wymiany na nowe zużytych środków produkcji, głównie maszyn,
urządzeń i budynków) stanowi dochód narodowy. Jest to ta część PNB, która może
być przeznaczona na konsumpcję i na powiększanie majątku narodowego, czyli
inwestycje.
Zmieniają się warunki ekonomiczne i technologiczne, od których zależy
wielkość PNB i dochodu narodowego. W Polsce nie są one obecnie najlepsze. W
każdym roku kilkanaście procent naszego PNB pochłaniają spłaty rat kapitałowych i
odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów. Jest to przyczyną deficytu
budżetowego sięgającego kilku procent całego PNB. Tak znaczny deficyt sprawia,
że brakuje środków na finansowanie sfery budżetowej (ochrona zdrowia, nauka,
oświata, policja, wojsko, sądownictwo, administracja itd.) oraz na modernizację
gospodarki i zakup nowoczesnych technologii. Nasz przemysł odziedziczony po
okresie komunizmu był wprawdzie bardzo rozbudowany, ale pod względem
technologicznym mocno przestarzały, co wyrażało się m.in. w wysokiej energo- i
surowcochłonności produkcji, w dominacji wielkich państwowych kombinatów i w
małym udziale przemysłu wysokiej techniki.

33

Statystyki dotyczące poziomu wykształcenia ludności poprawiły się w ciągu ostatnich dwóch dekad
w związku z rozwojem tzw. prywatnych szkół wyższych, które jednak często rywalizują ze sobą nie
przez oferowanie wysokiego poziomu usług edukacyjnych, ale starają się przyciągać studentów
rezygnując ze stawiania wymagań; patologia ta wzmogła się w ostatnich latach niżu demograficznego.
Efekt tej rywalizacji to drastyczne obniżenie poziomu kształcenia na polskich uczelniach.
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Gałęziowa, wielkościowa i własnościowa struktura przemysłu Polski i państw
zachodniej części Europy
Wyszczególnienie
Przemysł wysokiej techniki

% udział w wartości produkcji sprzedanej
Polska
kraje Europy Zachodniej
6
15-25

Przemysł drobny*
Sektor prywatny

35
78**

60-70
70-80

* zakłady zatrudniające do 50 osób
** jest to efekt przemian ustrojowych po roku 1989; wcześniej prawie cały przemysł był własnością
państwa

Dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca wyznacza górny
pułap konsumpcji, czyli ekonomicznej jakości życia. Kraje, które chcą zwiększyć
swój potencjał gospodarczy, przeznaczają dużą część swojego dochodu narodowego
na inwestycje kosztem ograniczania konsumpcji. Tak niegdyś zrobili Japończycy, a
później w ich ślady poszły inne kraje wschodniej Azji. Jedyną dziedziną, na którą
państwa te nie skąpiły środków, była edukacja. Ich przykład pokazuje, jak ważne w
rozwoju gospodarczym są czynniki tylko pośrednio związane z produkcją, a
zwłaszcza poziom oświaty w społeczeństwie. Koreańczycy (Korea Pd.), którzy po II
wojnie światowej byli w większości analfabetami, należą obecnie do najlepiej
wykształconych społeczeństw. W ostatnich 40 latach przeznaczano tam na oświatę
8-10% wypracowanego PNB, tj. ponad 3-krotnie więcej niż w Polsce.

Mimo że rozwój gospodarczy Polski do roku 1989 odbywał się zgodnie z
centralnie ustalanymi planami, efekty tego rozwoju zdają się wskazywać na coś
zupełnie przeciwnego. Przez cały okres powojenny jednym z wielkich problemów
Polaków było zdobycie mieszkania dla rodziny. Chociaż znając wskaźniki przyrostu
naturalnego, łatwo było to obliczyć, nigdy nie udało się zaplanować i wybudować
tylu mieszkań, ile potrzeba dla zapewnienia lokum dla coraz liczniejszych rzesz
robotników przemysłowych. Kryzys mieszkaniowy narastał przez ostatnie 30 lat i
nawet obecnie, po dwóch dekadach intensywnego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego setki tysięcy polskich rodzin nie posiadają samodzielnego mieszkania. Obecnie nie jest to już jednak spowodowane, jak dawniej, deficytem domów,
spółek budowlanych lub terenów uzbrojonych. Dzisiaj mieszkań jest już pod
dostatkiem, natomiast problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi, zwłaszcza
młodych, nie jest stać na ich zakup z powodu zbyt niskich dochodów.
Kryzys mieszkaniowy był jednym z aspektów niedorozwoju sektora usług,
który zaniedbywano w szalonym pędzie ku kolejnym milionom ton stali i węgla.
Rozwój przemysłu był szybszy niż wszystkich pozostałych sektorów gospodarki.
Szczególnie prymitywne, w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, jest też
polskie rolnictwo. Zacofanie technologiczne i zła organizacja są przyczyną niższej
w porównaniu ze średnią unijną wydajności pracy w polskiej gospodarce. Brakuje
też pieniędzy na konieczne inwestycje, w tym na budowę oczyszczalni ścieków i
instalacji zapobiegających emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest konieczne dla
poprawy stanu naszej przyrody. Sytuacja w tym zakresie uległa zdecydowanej
poprawie w ostatnich latach w związku z napływem funduszy pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej. Na inwestycje w Polsce zdecydowały się też liczne firmy
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z państw zachodnich i Dalekiego Wschodu. Wartość dotychczasowych
zagranicznych inwestycji (ponad 200 mld dolarów) jest w Polsce jednak nieznacznie
wyższa niż w o wiele mniejszych Czechach, i o 1/3 mniejsza niż w 4-milionowej
Irlandii. Według Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, atrakcyjność naszego
kraju z punktu widzenia obcych inwestorów pomniejsza zbyt ingerencja państwa
(obowiązek uzyskiwania różnego rodzaju licencji i koncesji przyznawanych przez
urzędników państwowych), zbyt wysoki poziom opodatkowania obniżający
rentowność działalności gospodarczej (horrendalnie wysokie opłaty na tzw.
ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne), oraz niedorozwój infrastruktury technicznej
a szczególnie systemu komunikacyjnego (telefonizacja, poczta elektroniczna,
autostrady). Dużym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest mała sprawność banków,
niejasne i zmieniające się przepisy prawne i przerost biurokracji. Administracja jest
niestety tą dziedziną życia, która w ostatnich latach rozwija się w Polsce
najszybciej: w okresie po roku 1989 liczba zatrudnionych w urzędach centralnych
wzrosła z około 46 tys. do 150 tys.
Gospodarcze oblicze Polski za granicą kształtują raporty ekonomiczne
publikowane przez ogólnoświatowe organizacje i czasopisma, takie jak The
Economist i Wall Street Journal. Jak dotychczas nie są one dla nas
najkorzystniejsze. W rankingu wolności gospodarczej publikowanym przez
Financial Times zajmujemy dopiero 57 miejsce. Wyprzedzają nas w tym nie tylko
bogate państwa zachodnie i azjatyckie „tygrysy”, ale także większość państw
latynoamerykańskich oraz Słowenia, Czechy, Słowacja i Węgry, a nawet Litwa,
Łotwa i Estonia. Na decyzje ekonomiczne wielkich korporacji i banków wpływają
także raporty ze słynnych dorocznych spotkań ekonomistów w szwajcarskim Davos
(World Economic Forum). W rankingach państw pod względem konkurencyjności
gospodarki, czyli zdolności do rywalizacji na rynku światowym, Polska okupuje
niestety pozycje na dole tabel. Na wzrost inwestycji zagranicznych wpływać mogą
też raporty organizacji o nazwie Transparency International, oceniające państwa pod
względem powszechności zjawiska korupcji, czyli skłonności urzędników
państwowych do wykorzystywania swoich stanowisk dla osobistych korzyści.
Okazuje się, że w porównaniu z Polską, poziom skorumpowania jest wyższy jedynie
w urzędach państw bałkańskich, Rosji i Ukrainy, Chin, niektórych państw Azji,
Ameryki Łacińskiej oraz Afryki.
Wielkim problemem polskiej gospodarki jest bezrobocie obejmujące ponad
13% zdolnych do pracy. Największą stopę bezrobocia (ponad 20%) mają wiejskie
obszary województw północnych, gdzie w przeszłości znaczna część ludności
utrzymywała się z pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Odwrotnie niż
na terenach Polski centralnej i wschodniej większość użytków rolnych w regionach
włączonych do Polski po II wojnie światowej była własnością PGR-ów. Pracownicy
rozwiązanych i upadłych państwowych "kombinatów rolnych" stanowią dzisiaj
najliczniejszą rzeszę bezrobotnych. Największym paradoksem jest to, że ziemia na
której ludzie ci mieszkają, bardzo potrzebuje ich pracy. Na każdym kroku widać tam
przejawy zaniedbania, marnotrawstwa i zniszczenia majątku trwałego spowodowanego brakiem dbałości i konserwacji. Społeczności zamieszkujące w
miejscach dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych to obecnie chyba
najuboższa część społeczeństwa polskiego. Biedzie towarzyszą zjawiska patologii
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społecznej i przestępczość, pogłębiając wszechogarniający nastrój beznadziejności.
Obskurne osiedla po byłych PGR-ach stały się przedmiotem badań socjologicznych,
które wykazały m.in. zjawisko polegające na celowym zachodzeniu w ciążę
młodych dziewcząt, dla których posiadanie dziecka wydaje się jedynym źródłem
dochodu, jakim jest zasiłek przyznawany matkom samotnie wychowującym dzieci.
Dzieci takie nie są jednak traktowane z czułością, gdyż są one tylko środkiem do
pozyskania dochodu. Co się stanie ze społecznością, kiedy te pozbawione miłości
dzieci staną się grupą decydującą o przyszłości swojej i innych?
Na obszarach pojezierzy ogromne możliwości rozwoju kryją się w nie
wykorzystanym bogactwie, jakim jest piękno krajobrazu. Udostępnienie tego
bogactwa turystom dałoby zatrudnienie bezrobotnym, a ziemia zyskałaby tych,
którzy podjęliby się ją zagospodarować, dbać o nią i rozwijać jej zasoby.
Biesowo to mała, zagubiona wśród malowniczych wzgórz wioska warmińska. Położona w głębokiej, rynnowej dolinie jeziora Tejstymy staje się widoczna
dopiero wówczas, kiedy przybliżymy się do niej na odległość kilku kilometrów.
Jedynie strzelista wieża neogotyckiego kościoła z ciosanych granitowych głazów i
czerwonej cegły wznosi się majestatycznie nad doliną, stanowiąc punkt orientacyjny
widoczny z większej odległości. Mieszkańcy Biesowa trudnią się rolnictwem, ale
wielu z nich dojeżdża do pracy do okolicznych miast. Warunki komunikacyjne są
dobre. Przez Biesowo prowadzi jedna z krętych, obsadzonych drzewami szos
wijących się malowniczo wśród wzgórz, a w pobliżu znajduje się węzłowa stacja
kolejowa w Czerwonce.
Masywne, murowane zabudowania Biesowa pamiętają czasy
przedwojenne. Wówczas Biesowo posiadało sklepy wszystkich branż, szkołę,
różnorodne zakłady rzemieślnicze. Nieliczni mieszkańcy, którzy pamiętają tamte
czasy, twierdzą, że pod względem poziomu usług, a zwłaszcza handlu,
przedwojenne Biesowo mogło z powodzeniem konkurować z powojennym
Olsztynem - stolicą regionu. Najzamożniejsi obywatele wsi byli posiadaczami aut
(m.in. miejscowy nauczyciel) i już wówczas funkcjonowała tam stacja benzynowa.
Dzisiaj, chociaż minęło przeszło pół wieku, stacji benzynowej w Biesowie nie ma,
nie mówiąc już o rzeźni, piekarni, sklepie meblowym czy odzieżowym. Nie
wszyscy obecni mieszkańcy Biesowa wiedzą, że kiedyś było tu więcej ludzi, więcej
instytucji, więcej życia. Jedynym tego świadectwem jest piękny, monumentalny
kościół, nieproporcjonalnie duży w stosunku do liczby parafian.
Przeszłość Warmii prześwituje przez niezbyt starannie zamaskowany,
gotycki napis na przydrożnej figurce. Ludność warmińska, przywiązana do
polskości (i w przeciwieństwie do Mazurów - katolicka), po zakończeniu II wojny
światowej pozostała. Wyjechali tylko ci, którzy uważali się za Niemców. Trzeba
było tylko kilku lat, aby Warmiacy zorientowali się, że pozostanie w
komunistycznej Polsce nie było właściwym wyborem. Kiedy tylko było to możliwe,
wyjeżdżali w ślad za swoimi dawnymi sąsiadami. Dzisiaj w Biesowie rodowitych
Warmiaków policzyć można na palcach jednej ręki.
Największym bogactwem wsi jest jezioro - jedno z najczystszych w Polsce.
Mimo że bezrobocie na wsi było bardzo duże, przez lata nikt nie usiłował wykorzystać tego atutu. Nie ma więc kempingów, pól namiotowych, hoteli ani zakładów gastronomicznych. Przez wiele lat w Biesowie nie było nic, co zachęciłoby
turystów do zatrzymania się, odpoczynku i skorzystania z walorów tego oddalonego
od większych skupisk ludności miejsca. W ostatnich latach sytuacja ta się zmienia
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za sprawą prężnie działającego samorządu, który dba o fizjonomię wsi, stara się o
środki na zagospodarowanie turystyczne, organizuje festyny i inspiruje
przedsięwzięcia służące przyciągnięciu do Biesowa części tych, którzy Warmię
wybrali na miejsce swoich wakacji.

Zmiana tragicznej sytuacji na obszarach dotkniętych bezrobociem wymaga
przede wszystkim wiele inicjatywy i odpowiedzialności ze strony cierpiącego na
brak pracy społeczeństwa. Jego inicjatywy będą jednak skazane na niepowodzenie,
jeśli nie uzyska ono wsparcia ze strony lokalnych władz, jeśli nie znajdą się
możliwości uzyskania kredytów i jeśli zbyt wysokie podatki nie zmuszą bardziej
ambitnych ludzi do emigracji, a pozostałych do zdobywania środków egzystencji w
sposób nie legalny i w tzw. szarej strefie (tj. z pominięciem opodatkowania).

76. Kraj za miastem
Drewniane chałupy przycupnięte w otoczeniu starych jabłoni i grusz,
pochylone nieco ogrodzenia ze sztachet, gdakanie kur rozkoszujących się „kąpielą”
w piasku pod płotem, tęskne porykiwanie bydła pasącego się na łąkach za wsią,
hałas wiejskich, umorusanych wiecznie dzieci o słomianych włosach... Ten
utrwalony na wielu obrazach, starych fotografiach i utworach literackich krajobraz
odszedł już wprawdzie do przeszłości, ale Polska nie zatraciła do końca swojego
wiejskiego charakteru. Ponad 2/3 powierzchni naszego kraju to tereny o charakterze
wiejskim, czyli obszary upraw rolnych z rozrzuconymi wśród nich wioskami,
połączonymi gęstą siecią dróg dojazdowych, przydomowe sady i ogrody oraz łąki
nadrzeczne z charakterystycznymi rzędami wierzb i zarośli. Ludność wiejska stała
się wprawdzie w ciągu drugiej połowy ubiegłego wieku mniejszością, ale z pracy w
rolnictwie nadal utrzymuje się większa część społeczeństwa niż w krajach Unii
Europejskiej. Krajobraz naszego kraju nie byłby zapewne w tak dużym stopniu
ukształtowany przez rolnictwo, gdyby nie dogodne dla tej dziedziny gospodarki
warunki przyrodnicze. Umiarkowany, przejściowy klimat umożliwia uprawę
zarówno zbóż, jak i wymagających więcej wilgoci roślin okopowych (ziemniaków,
buraków cukrowych). Na obszarach posiadających najżyźniejsze gleby uprawia się
pszenicę i buraki cukrowe, natomiast na bardziej piaszczystych terenach dobrze
udają się mniej wymagające ziemniaki i żyto. Wilgotne i pagórkowate pojezierza
oraz tereny górskie i podgórskie stwarzają znakomite warunki do hodowli bydła.
Dla rozległych równin peryglacjalnych z gliniastymi i gliniasto-piaszczystymi
glebami wyhodowano zboże - –hybrydę o nazwie pszenżyto. Na obszarach
północnej, wschodniej i środkowej Polski, oddalonych od ośrodków
przemysłowych, możliwy jest rozwój produkcji najwyższej jakości żywności przy
ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów
sztucznych.
Mimo zróżnicowanych, ale generalnie korzystnych warunków dla rozwoju,
rolnictwo polskie znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Kiedy przejeżdżając
przez polskie wioski, spotkamy zaniedbane, brudne krowy, zachwaszczone pola,
kiedy zetkniemy się gdzieś z prymitywizmem wiejskiego życia, nie powinniśmy się
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temu dziwić. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że rolnictwo polskie przez cały
okres powojenny aż do 1990 roku płaciło swoisty haracz na rzecz pozostałych
dziedzin gospodarki. Po II wojnie światowej miliony chłopów otrzymały ziemię w
ramach powszechnego uwłaszczenia. Ich radość nie trwała jednak długo: już w
latach 50-tych nadeszła przymusowa kolektywizacja, czyli tworzenie spółdzielni na
wzór istniejących w ZSRR kołchozów. Przywiązanie do ziemi typowe dla polskiego
chłopa spowodowało, że akcja kolektywizacji w naszym kraju nie powiodła się.
Dzięki temu produkcja rolna rosła, ale za okazane nieposłuszeństwo i sprzeciwienie
się planom „ludowej” władzy, wieś polska nie uniknęła kary. Dzięki prowadzonej
propagandzie do właścicieli gospodarstw przylgnęło miano „kułaków” i
„badylarzy”, dbających jedynie o swój prywatny interes. W tej sytuacji, w trosce o
„interes społeczny”, władze wprowadziły nakaz tzw. obowiązkowych dostaw
produktów rolnych. Przepis ten zmuszał rolników do sprzedawania państwu części
swoich produktów po urzędowych, znacznie zaniżonych cenach. Pozwalało to na
utrzymywanie cen żywności na niskim poziomie, by nie dopuścić do wzrostu
kosztów utrzymania ludności pozarolniczej. W ten sposób, kosztem sektora
rolniczego, w większości prywatnego, możliwy był rozwój wielkiego, państwowego
przemysłu, w którym koszty produkcji – dzięki niskim płacom – również były
niskie. Sztucznie obniżane dochody rolników były karą za skuteczne
przeciwstawianie się kolektywizacji przeprowadzonej w latach 50. we wszystkich
krajach zależnych od ZSRR. Determinacja chłopa sprawiła, że rolnictwo polskie w
70% pozostało w rękach prywatnych.
Ciągłe nawroty w polityce rolnej przejawiające się m.in. w dyktowanych
przez państwo, częstych zmianach cen zboża, mleka i mięsa, niejednokrotnie
przynosiły rolnikom straty. Dlatego przez cały powojenny okres wieś polska
stopniowo się wyludniała. Opuszczali ją najbardziej aktywni i ambitni ludzie, którzy
postanowili związać swój los z miastem i przemysłem. Odpływ ludności wiejskiej
został powstrzymany dopiero w latach 80. w związku z kryzysem politycznym i
gospodarczym.
Odpływowi ludzi ze wsi nie można się dziwić, bo skutki prowadzonej
polityki gospodarczej ani na chwilę nie przestawały być dla rolnictwa fatalne. Ceny
produktów przemysłowych niezbędnych dla rolnictwa (maszyny, nawozy), rosły
znacznie szybciej od cen produktów rolnych. Podstawowy model ciągnika w latach
80-tych można było nabyć za równowartość ok. 3 ton żywca wieprzowego,
natomiast w 2005 roku ilość ta wzrosła do prawie 9 ton. Od końca lat 80-tych
zaczęto likwidację dopłat do przedsiębiorstw przetwarzających płody rolne. Rolnicy
zaczęli odczuwać kłopoty ze sprzedażą swoich produktów. Zlikwidowano także
instytucje świadczące usługi dla rolnictwa i chłopi zostali pozostawieni sami sobie.
Wielu rolników zrezygnowało z rozwoju produkcji a słabsze gospodarstwa zaczęły
upadać. Tymczasem na stołach w polskich domach zagościła żywność importowana
z krajów zachodnich. Rolnictwo odczuło także negatywne skutki kryzysu, jaki
dotknął ośrodki przemysłowe. Liczne zwolnienia pracowników obejmowały w
pierwszej kolejności osoby dojeżdżające do pracy, posiadające gospodarstwo jako
dodatkowe źródło dochodu (chłoporobotnicy). Polska wieś, która od dziesięcioleci
stanowiła niewyczerpany rezerwuar siły roboczej dla rozwijających się miast, tym
razem przejęła na siebie znaczną część ciężaru, jakim dla społeczeństwa jest
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bezrobocie. Powrót pozbawionych pracy robotników do rodzinnych wsi powiększył
liczbę bezrobotnych, a w województwach Małopolski przyczynił się także do
zmniejszenia się średniej wielkości gospodarstw. Wynosi ona od ok. 4 ha w
Małopolsce do 30 ha na Pomorzu Zachodnim (średnia krajowa ok. 10 ha) i jest
uważana za jedną z przyczyn niskiego poziomu produktywności polskiego
rolnictwa. Większość małych gospodarstw (w Małopolsce ok. 90%) nastawiona jest
na produkcję na potrzeby własne rolników.
Wieś polska stanowi obecnie ten biedniejszy składnik państwa, zaś
rolnictwo, mimo znacznego zatrudnienia, wytwarza zaledwie 3,2% wartości
produktu krajowego brutto. O znaczeniu wsi i rolnictwa świadczy jednak fakt, że
użytkuje ono 59% powierzchni kraju, a jego produkcja nadal odgrywa decydującą
rolę w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych społeczeństwa.
Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski*
Wyszczególnienie
Obszar użytków rolnych [mln ha]
Udział utrzymujących się z rolnictwa [%]
Udział rolnictwa w tworzeniu PKB [%]
Udział ludności wiejskiej w zaludnieniu kraju [%]

1950
20.4
53.6
40.0
63.2

1970
19.5
34.3
12.9
47.7

Lata
1989
18.7
26.4
7.7
38.4

1999
18.4
25.3
3.8
38.1

2012
18.4
12.4
3.5
38.0

* Na podstawie roczników statystycznych GUS

Stopniowy spadek znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej jest zgodny
z tendencjami światowymi i wynika z ogólnych procesów modernizacji. W opinii
ekonomistów rolnictwo polskie mogłoby stać się jednym z głównych motorów
napędowych polskiej gospodarki. Niezbędnym tego warunkiem jest jednak
zwiększenie stopnia towarowości poprzez upowszechnienie mechanizacji prac
polowych, intensyfikację upraw, zwiększenie wielkości gospodarstw,
unowocześnienie techniki uprawy i wprowadzenie nowych odmian i gatunków
roślin. Wszystko to wymaga dokapitalizowania rolnictwa przez umożliwienie
zaciągania tanich kredytów lub radykalne obniżenie obciążeń fiskalnych, które
działalność gospodarczą w małych przedsiębiorstwach, jakimi są gospodarstwa
rodzinne, stawiają na granicy opłacalności. Nic więc dziwnego, że coraz większe
połacie ziemi pozostają nie uprawiane a produkcja rolna spada w bardzo szybkim
tempie.
Zmiany w krajobrazie polskiej wsi nie są jedynie wyrazem upadku rolnictwa
i pogłębiających się trudności finansowych. Mimo tych trudności budowanych jest
wiele nowych domów, o wiele ładniejszych i bardziej funkcjonalnych od tych z
poprzednich dekad, widać też większą dbałość o czystość i estetykę. Rzadko są to
jednak zasługi ludzi utrzymujących się z rolnictwa. Staje się ono powoli zawodem
nielicznych mieszkańców wsi, którym udało się założyć gospodarstwa
wyspecjalizowane, podobne do farm znanych z krajów zachodnich, produkujących
wyłącznie na sprzedaż.
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Zmiany w rolnictwie polskim w latach 1988-2010
Wyszczególnienie
Powierzchnia zasiewów [mln ha]
W tym:
Pszenica
Żyto
Jęczmień
Owies
Pszenżyto
Ziemniaki
Rośliny pastewne
Zbiory ziemniaków [mln t]
Zbiory pszenicy [mln t]
Pogłowie trzody chlewnej [mln]
Pogłowie bydła [mln]
Pogłowie owiec [mln]
Produkcja mleka krowiego [mld l]
Produkcja jaj kurzych (mld sztuk)
Zużycie nawozów sztucznych [kg NPK na 1 ha]
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, GUS, Warszawa.

1988
14.4

1999
12.6

2010
15.5

2.3
2.3
1.2
0.8
0.8
1.9
2.0
34.4
9.0
18.9
10.9
4.8
15.9
7.6
196

2.1
2.1
1.0
0.5
0.6
1.2
0.9
19.9
8.5
18.5
6.6
0.4
11.7
7.6
88

3.1
1.6
1.0
0.6
1.3
0.6
0.3
8.2
9.4
15.3
5.8
0.3
11.9
11.1
115

Natomiast przeznaczeniem obszarów o ubogich glebach, których uprawa
jest
najmniej opłacalna, jest zalesienie i wykorzystanie dla celów
wypoczynkowych. Wraz z upowszechnianiem się samochodu jako podstawowego
środka transportu osobowego i zwiększaniem się niedogodności zamieszkiwania w
dużym mieście, następuje szybki rozwój budownictwa na terenach wiejskich. Już
obecnie jest on widoczny w strefach podmiejskich oraz w okolicach o szczególnej
atrakcyjności krajobrazowej (pojezierza, góry). Wpływ gospodarki rolnej na
krajobraz polskiej wsi wyraźnie zmniejsza się. Coraz ważniejsza staje się lokalizacja
w stosunku do miast. Wioski położone w strefach podmiejskich, gdzie ceny ziemi są
wysokie, przekształcają się powoli w osiedla o wysokim standardzie. Powstają tam
ponadto wyspecjalizowane gospodarstwa ogrodnicze, szklarnie oraz tuczarnie
drobiu, których rynkami zbytu są sąsiednie miasta. W ostatnich latach Polska stała
się w Europie największym producentem jabłek, a także pieczarek i borówek
amerykańskich, które są ważnymi artykułami eksportowymi. Tymczasem rozległe
obszary rolnicze w środkowej Polsce, a szczególnie wzdłuż naszej wschodniej
granicy, przeżywają dotkliwy kryzys, który przejawia się spadkiem produkcji,
upadkiem gospodarstw oraz przyspieszonym wyludnianiem się. Mieszkańcy
polskich wsi każdego roku oczekują wiosny, by wyjść ponownie na pola, zatopić w
pulchnej ziemi lemiesze swoich pługów i jeszcze raz poczuć oddech oranej ziemi.
Tak jak działo się to od pokoleń, starają się spełniać rytuały wynikające z
sezonowych przemian w przyrodzie. Z niepokojem patrzą więc w niebo, oczekując
zwiastunów wiosny – mieszkańców wielkiego gniazda z chrustu na szczycie
stodoły. Jak dotychczas, bociany nie zawodzą. Tylko ludzi związanych z polską
ziemią jest coraz mniej...
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77. Niknący świat, ginące krajobrazy
„Przemija postać świata” to tytuł znanej powieści historycznej Hanny
Malewskiej, opisującej przemiany jakie dokonały się w Europie półtora tysiąca lat
temu. W życiu i krajobrazie naszej części świata istotnie musiały zajść zmiany
bardzo głębokie, skoro późniejsi historycy zdecydowali, aby ten właśnie okres
oznaczał zakończenie ery starożytnej i przejście do mającego trwać tysiąc lat
średniowiecza. Skończyło się wówczas rzymskie dolce vita zagwarantowane
stabilnością polityczną i ekonomiczną państwa, nastały niepokoje spowodowane
napływem obcej ludności (tzw. wielkie wędrówki ludów), burzono zamki i
klasztory, palono księgi, przyszedł upadek sztuki, wszelkich nauk, jak i dobrych
obyczajów. Barbarzyńcy wywracający kolumny antycznych budowli i rozbijający
marmurowe rzeźby, dopiero po dłuższym czasie docenili walory cywilizacji, której
symbole z taką zaciętością niszczyli. Wśród historyków wielu jest takich, którzy
traktują początek średniowiecza jako okres totalnego regresu kultury. Ale z drugiej
strony wiadomo przecież, że właśnie wtedy, na podłożu tworzonym przez ruiny
grecko – rzymskiej kultury, zaczęły się konsolidować fundamenty naszej łacińskiej
cywilizacji.
Procesy które spowodowały zakończenie ery starożytnej, chociaż obfitowały
w wydarzenia gwałtowne i tragiczne, polegały na ogół na zmianach długofalowych i
trwały przez czas życia wielu pokoleń. Świat dawnych epok cechował się ogromną
inercją. Trudno było wówczas zmienić coś, co utrwalone było wielowiekową
tradycją. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Życie przyspieszyło do tego stopnia, że
zmiany dokonują się na oczach jednego pokolenia. I dotyczy to nie tylko wielkich
centrów cywilizacji i technopolii. Bardzo szybkie i głębokie przemiany w życiu
społecznym i w krajobrazie nastąpiły nawet na kieleckiej wsi, która niegdyś była
synonimem konserwatywnego przywiązania do tradycji, nieufności względem
wszystkiego co obce i odmienne. Zmiany te są niekiedy tak radykalne i
błyskawiczne, że poszczególne etapy tych procesów umykają uwadze
obserwatorów.
Jeszcze kilkanaście lat temu wieś kielecka odpowiadała pod wieloma
względami rozpowszechnionym stereotypom tzw. Polski „B”. Składała się z
niewielkich gospodarstw rodzinnych, rozlokowanych wzdłuż głównych dróg.
Oprócz domu mieszkalnego, gospodarstwo miało stodołę, w której gromadzono
zboże i siano na zimę, oraz oborę, gdzie trzymana była wszelka „gadzina”. Dom
mieszkalny zlokalizowany był frontowo, blisko drogi, natomiast budynki
gospodarcze znajdowały się z tyłu, otaczając podwórze, po którym spacerowało
ptactwo domowe. Na zapleczu obejścia, czyli za stodołą, znajdowało się pastwisko a
często także drzewa owocowe. Architektura najczęściej nie miała już wiele
wspólnego z sielskimi obrazami utrwalonymi na płótnach mistrzów XIX wieku albo
rycinami ilustrującymi publikacje jeszcze z lat 60-tych XX wieku. Niewiele było już
prawdziwych chłopskich chałup zbudowanych z drewnianych bali, wprawdzie
bardzo mało wyrafinowanych w swej konstrukcji, ale jakże zachwycających
harmonią swoich proporcji. W wielu wioskach do niedawna spotkać można było
taką starą drewnianą chałupę, z krzywą gruszą pochyloną nad dachem i malwami
pod oknem, gdzie tuż obok, niekiedy pół metra od niej, wybudowano nowy, potężny
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obiekt mieszkalny o kształcie kamienicy lub bloku. Stara chałupa jest całkowicie w
cieniu nowego gmachu, który może być bardzo funkcjonalny i pojemny, ale swoją
brzydotą zupełnie niweczy harmonię krajobrazu całego obejścia i okolicy. Jego
bryła przypomina istniejące w miastach budynki fabryczne i magazynowe. Wiele z
takich domów wybudowano jeszcze „za Gierka” nieco „na wyrost” i znaczna ich
liczba wykorzystywana była tylko w przyziemiu, a dwie pozostałe kondygnacje
stały całymi latami nie wykończone i nie zamieszkane. Jakże piękna byłaby
Kielecczyzna, gdyby nie tego rodzaju architektoniczne nowotwory. To, że jest ich
tak wiele, wiąże się z względnym ubóstwem kieleckiego chłopa, który od wieków
przede wszystkim starał się zapewnić środki utrzymania swojej rodzinie oraz
pozyskać pieniądze na opłacenie podatków. Względy estetyczne, o ile w ogóle były
uwzględniane, znajdowały się bardzo nisko w hierarchii ważności i traktowane były
raczej jako zbytek i kosztowna fanaberia. Domy budowano więc w taki sposób, aby
uzyskać jak największą powierzchnię użytkową przy minimalnych kosztach. Wieś
kielecka w początkowym okresie transformacji ustrojowej należała do
najbiedniejszych obszarów w skali całego kraju. Gorzej mieli wtedy chyba tylko
masowo tracący zatrudnienie pracownicy upadających i likwidowanych
państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu i Mazurach. Uprawa kamienistej
świętokrzyskiej ziemi była najważniejszym sposobem pozyskiwania dochodów i
tylko w nielicznych miejscowościach istniały tartaki i kopalnie surowców skalnych,
które dostarczały sposobności dodatkowych dochodów. Ceny płodów rolnych były
relatywnie niskie, a gminy wiejskie nie promowały jeszcze rozwoju pozarolniczej
działalności gospodarczej. Mizeria wiejskiego życia powodowała, że każdy kto
mógł, szukał pracy w mieście, a najbardziej przedsiębiorczy organizowali wyjazdy
do prac sezonowych w Niemczech. Życie kieleckiego wieśniaka upływało w
ciężkiej pracy przy niskim jeszcze poziomie mechanizacji. Ponieważ nie wszyscy
mieli własne studnie, ważnym problemem było zaopatrzenie w wodę niezbędną w
gospodarstwie. To, co najbardziej zniechęcało „miastowych” do przyjazdów na wieś
były tonące często w błocie drogi i podwórza, prymitywizm życia, konieczność
uporczywej walki z chwastami i szkodnikami, a niekiedy także tzw. wiejskie
zapachy bijące z chlewów i rozchodzące się od pól, na których rolnicy pracowicie
roztrząsali obornik.
Tym, co decydowało o sposobie życia mieszkańców wsi kieleckiej, był rytm
prac polowych wymuszony sezonowymi rytmami przyrody. Ludzie każdego roku
zasiewali pola, pielęgnowali swoje uprawy i chronili plony przed szkodnikami,
później nastawał okres zbiorów, żniw, po czym przygotowywano się do zimy. I
trudno byłoby wykazać, że ludzie ci zadawali sobie ten trud dla dochodu, gdyż z
czysto ekonomicznego punktu widzenia cała ta ich gospodarka nie zawsze była
opłacalna. Ziemię jednak uprawiano i hodowano masowo zwierzęta. Robiono to aby
wyprodukować żywność dla siebie i rodziny a ewentualne nadwyżki sprzedać. Ale
nie był to jedyny powód. Ziemię uprawiano przede wszystkim dlatego, że tak
pojmowano rolniczą powinność, bo uważano powszechnie że tak godzi się czynić,
gdyż od pokoleń chłopi kieleccy tak właśnie postępowali. To przeświadczenie
kieleckiego chłopa o konieczności wykonywania pracy nawet jeżeli nie dawała ona
oczekiwanych efektów ekonomicznych, miało coś wspólnego z jego religijnością.
Zaniechanie prac polowych było dla niego tak samo nie do pomyślenia, jak
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rezygnacja z uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Ciężka i systematyczna praca
to ta cecha kieleckiego ludu, która zawsze pomagała mu poradzić sobie z biedą, a
także wzbudzała największy szacunek i podziw. Osoby z miasta, nie nawykłe do
siermiężnych wiejskich warunków, przy wielu okazjach ten szacunek dla chłopa –
„twardziela” wyrażały, pomagając suszyć siano lub naprawiać sztachety w płocie,
ucząc się wiejskiej gwary, czy naśladując pewne zaobserwowane na wsi
zachowania.
Zarysowany wyżej obraz trudnego ale zarazem wzbudzającego szacunek
życia kieleckiej wsi nie jest już aktualny. W ciągu kilkunastu lat zmieniło się ono w
sposób radykalny. Jest jeszcze za wcześnie aby w sposób definitywny ocenić, na ile
zmiany te były korzystne. To jest jednak pewne, że tak jak w przypadku innych
społeczności i narodów, chłopi kieleccy o wiele sprawniej potrafią radzić sobie z
biedą niż z bogactwem. Dzisiaj wieś kielecka nie jest już biedna. Do wiosek i
przysiółków prowadzą asfaltowe drogi, prawie wszędzie jest wodociąg, na prawie
każdym podwórzu stoi nie mniej niż jedno auto, a wyposażenie domów w sprzęt
AGD i urządzenia elektroniczne nie odbiega od miejskich standardów. Mieszkańcy
kieleckiej wsi wykazali się dużym stopniem przedsiębiorczości w okresie
transformacji gospodarczej. Dzisiaj tylko dla nielicznych rolnictwo stanowi główne
źródło utrzymania. Większość ludności znalazła zatrudnienie w różnych dziedzinach
usług a wielu mieszkańców wsi zarejestrowało działalność gospodarczą, m.in. w
branży budowlanej, transportowej, elektrycznej, handlu detalicznego i hurtowego,
agroturystycznej, a nawet ubezpieczeniowej.
Tak jak kiedyś rytm życia wsi wyznaczał puls przyrody, tak obecnie o wiele
silniej oddziałują koniunkturalne cykle ekonomiczne, z porami roku powiązane w
sposób pośredni. Zima nadal stanowi czas wyhamowania aktywności, tyle że już nie
z powodu przerwy w wegetacji, ale raczej z uwagi na zatrzymanie prac
budowlanych. Wieś kielecka w ostatnich latach szybko się rozbudowuje. Przybywa
bardzo dużo nowych domów, często stylowych i ładnych, a stare obejścia zmieniają
swój wygląd. Nie są to już typowe wiejskie podwórza, zabłocone i brudne, ale
trawniki pracowicie strzyżone przy użyciu elektrycznych lub spalinowych kosiarek.
Odgłos tych maszyn całkowicie zastąpił porykiwanie bydła, które w przeszłości
wyskubywało trawę, kiedy ta zdążyła tylko odrosnąć. Przybysze z miasta nie mogą
już narzekać na odór jaki dawniej bił od obornika i gnojowicy. Z powodu
drastycznego ograniczenia hodowli obornik jest dzisiaj towarem rzadkim i wysoko
cenionym, dlatego jego zapach nie jest już tak postrzegany jak dawniej. Jeżeli
jeszcze w niedalekiej przeszłości chłop kielecki uważał uprawę ziemi za swoją
powinność, to obecnie temu swojemu powołaniu wielu się sprzeniewierzyło. Ciężka
praca nie jest już w modzie. Chłopi, a zwłaszcza ich młode pokolenie preferuje
zajmowanie się zabawkami np. w postaci nowych aut, zaś ziemię orze się chyba
tylko po to, by nie utracić prawa do unijnych dopłat. Tak, dzisiaj już mało kto
uprawia ziemię po to, by ona rodziła. To, co skłania właścicieli gospodarstw do orki,
siewu, do niszczenia podrastających na ugorach samosiewów drzew leśnych, są
przepisy tzw. polityki rolnej Unii Europejskiej. Rytmy przyrody i wrodzone
poczucie powinności uprawy ziemi nie decydują już o życiu wiejskich społeczności.
O wiele ważniejsze okazały się demoralizujące przepisy unijne, które z jednej strony
wymuszają ograniczenie produkcji, a z drugiej uniemożliwiają zalesienie gruntów,
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nakłaniając chłopów do poszukiwania coraz to lepszych możliwości „wyciskania
brukselki”, co niestety wymaga odejścia od zasady uczciwości. Widać więc, że
kieleccy chłopi, którzy od wieków żyjąc w niedostatku, do doskonałości
doprowadzili sztukę radzenia sobie z biedą, okazują się bezradni w obliczu
pierwszych symptomów zamożności. Stać ich na budowę domu i na kupno „audi”,
ale co z tego, kiedy na każdym kroku zachłystują się tym swoim bogactwem,
demonstrując je w bardzo hałaśliwy sposób przy użyciu prymitywnych rytmów
disco-polo? Albo zamiast schludnych domów harmonizujących z pięknym
otoczeniem, wznoszą stodolaste gmachy albo wysokie kamienice typu „gargamel”?
Ponieważ kieleckie gminy wiejskie chcą być traktowane jako agroturystyczne,
powinno się w nich szczególnie dbać o fizjonomię. Z tym jednakże bywa różnie.
Budownictwo mieszkaniowe nie zawsze odpowiada przyjętym standardom piękna, a
często jest tak, że urodę nowego domu niweczy otaczający go betonowy parkan.
Czy agroturyści pochodzący z miejscowości zbudowanych głównie z betonu, zechcą
płacić za pobyt w miejscu otoczonym betonem? Krajobraz wsi, które mogłyby w
przyszłości rozwinąć agroturystykę niszczą nie tylko ich mieszkańcy. Duży udział w
tym procederze mają władze gmin i architekci opracowujący plany
zagospodarowania przestrzennego. Dla sobie tylko znanych powodów, a głównie
chyba dla wygody, wzdłuż wszystkich dróg wyznaczają oni pasy przeznaczone na
zabudowę. Czyniąc tak od wielu lat doprowadzili już do sytuacji, w której niemal
wszystkie drogi prowadzące do Kielc w promieniu 30 km, o ile nie przecinają
lasów, prowadzą przez tereny zabudowane. Tworzenie takich wielokilometrowych
ulicówek jest korzystne chyba tylko dla planistów rysujących swoje projekty.
Społeczność zamieszkująca tego typu mega-miejscowości, składające się ze
zrośniętych ze sobą osobnych niegdyś wiosek, musi kiedyś ponieść bardzo wysokie
koszty budowy systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych.
Ponadto, wieś taka nie ma charakteru miejscowości agroturystycznej, gdyż
przemierzając ulice widzi się kolejne bloki otoczone betonowymi parkanami. Gdzieś
za nimi jest piękny krajobraz, ale jest on od potencjalnego turysty odgrodzony
pasem zabudowy i niedostępny. Jeszcze gorzej jest, kiedy przez taki teren ma być
budowana droga ekspresowa lub autostrada. Okazuje się wówczas, że nie ma
możliwości jej przeprowadzenia bez konieczności przecięcia pasów zabudowy, co
nieuchronnie prowadzi do konfliktów. Równie fatalnym co kosztownym pomysłem
jest też budowanie ekranów przeciwdźwiękowych wzdłuż wiejskich ulic. Czy
wioska, w której największą budowlą jest przebiegający na całej jej długości, 5metrowej wysokości ekran, może aspirować do miana miejscowości
agroturystycznej?
Z uwagi na naturalne walory Kielecczyzny, rozwój agroturystyki to bardzo
atrakcyjny kierunek, w którym podążać mogą wiejskie społeczności. Rozwój tej
dziedziny usług nie odbywa się jednak w zadowalającym tempie. A jest tak dlatego,
że większość kieleckich wiosek zdążyła już zniszczyć swoje naturalne piękno.
Agroturystyka nie lubi bloków preferując chaty lub stylowe domy wiejskie. Nie
znosi betonu, domagając się zwykłych drewnianych ogrodzeń w starym stylu.
Absolutnie preferuje zapach obory i ryczenie bydła nie tolerując swądu spalanych
śmieci, powszechnego smrodu opróżnianych szamb oraz wycia silników kosiarek
trawnikowych. Agroturystyka wreszcie wymaga od krajobrazu, aby nosił on cechy
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naturalności, które zależą m.in. od obecności starych drzew. Tymczasem drzewa te,
rosnące wzdłuż dróg, w pobliżu zabudowań czy na śródpolnych miedzach, są przez
ludność miejscową bezwzględnie „spuszczane” w imię konieczności „walki z
przyrodą”, gdyż ich użyteczność pojmuje się wyłącznie w sensie paliwa do pieców.
Mieszkańcy wsi kieleckiej podnosząc swój status ekonomiczny, uzyskali
możliwość korzystania z dóbr i usług, których wcześniej nie używali. Wstąpienie na
wyższy poziom ekonomiczny w okresie transformacji gospodarczej i ustrojowej
oznaczało dla nich dostęp do nowych technologii i kultury towarzyszącej procesom
modernizacji. Zderzenie ich tradycyjnego świata z nową rzeczywistością ma
oczywiście pozytywne konsekwencje. Jednakże, podobnie jak we wszelkich
cywilizacyjnych konfrontacjach opisanych przez Samuela Huntingtona, występują
także negatywne skutki uboczne tego szybkiego procesu, o których dzisiaj tak
niewiele się mówi. Nie zauważono w mediach i literaturze tego, że chłop kielecki
zatracił swoje najbardziej pozytywne cechy – swój konserwatyzm oraz pracowitość
połączoną z uczciwością - które niegdyś były źródłem szacunku i podziwu ze strony
innych. Zgodnie ze znaną tezą Feliksa Konecznego, społeczności pod względem
technologicznym zacofane, stykające się z innymi, bardziej zaawansowanymi,
przejmują od nich nie ich najbardziej pozytywne cechy, ale te najbardziej
negatywne. W tym przypadku chodzi o intensywną konsumpcję, szybką jazdę,
głośną muzykę, rozwiązłość, pogoń za karierą wszelkimi możliwymi sposobami.
Dopiero na późniejszym etapie międzykulturowej wymiany przychodzi czas na
refleksję i docenienie innych, bardziej wymagających cech naśladowanego
społeczeństwa, tych cech, które kiedyś umożliwiły jego rozwój. Kiedyś więc
przyjdzie czas także na docenienie prawdziwego wykształcenia, a nie dyplomu
uzyskanego w jednej z licznych tzw. prywatnych uczelni, pracowitości i
przedsiębiorczości a nie cwaniactwa typowego dla mentalności „wiejskiego
biznesmena”, wrażliwości także na piękno, zamiast kultu utylitaryzmu itd. Obecnie
chodzi tylko o to, aby jak najmniej zniszczyć, zanim pojawią się te pozytywne
zmiany w świadomości wiejskich społeczności. Aby potomkowie nasi nie musieli
kiedyś płacić zbyt wysokiej ceny za nasze mało roztropne poczynania. Nie
wykorzystujmy więc naszych obecnie wielkich technicznych i ekonomicznych
możliwości do „wywracania kolumn” i „rozbijania marmurów”, które dała nam
przyroda i które odziedziczyliśmy po przodkach, aby przyszłe pokolenia nie musiały
tego gorzko żałować, tak jak to już było u zarania naszej cywilizacji, półtora tysiąca
lat temu.

78. „Szczęść Boże!”
Tarnowskie Góry to stare miasto górnicze na północnej krawędzi Wyżyny
Śląskiej. Pierwsze „gory”, czyli kopalnie kruszców zawierających srebro i ołów, od
których powstała nazwa miasta oraz górniczego zawodu (wcześniej górników
nazywano gwarkami), założono w okolicach Bytomia i wsi Tarnowice już w XI i
XII wieku. Piękny ratusz oraz zdobione rzeźbami kamienice w centrum
Tarnowskich Gór świadczą, że wydobywanie kruszców było zajęciem rentownym.
Dzisiaj w Tarnowskich Górach niczego się już nie wydobywa. Pozostały tylko
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podziemne sztolnie i zabytkowa kopalnia, odwiedzane tłumnie przez szkolne
wycieczki. Zabytkowa kopalnia mieści się przy ulicy, której nazwa brzmi tak, jak
stare górnicze pozdrowienie: Szczęść Boże. Znaczy to, że oprócz zabytków
architektury i techniki miasto pielęgnuje górnicze tradycje, górniczy honor i dumę z
wykonywanej, ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią. Pozdrowienie „Szczęść
Boże”, które w niektórych środowiskach traktowane jest jako staroświeckie i
niemodne, na Śląsku nadal słyszy się często. Ludzie zapuszczający się każdego dnia
w ciemne otchłanie nie mieli żadnej gwarancji, że ujrzą ponownie światło dzienne.
Skarbnik – legendarny władca podziemi, bywał często kapryśny. Jego kaprysy
kosztowały każdego roku życie wielu górników. W sytuacji zagrożenia życia,
wyrażenie „szczęść Boże” posiada bardzo konkretny i głęboki sens.
Wnętrze polskiej ziemi kryje wielkie i różnorodne bogactwa. Najwięcej
znajduje się w południowej, wyżynno-górzystej części kraju, gdzie skały różnego
pochodzenia i wieku znajdują się na małych głębokościach (na północy i w
centrum Polski są one pokryte grubą pokrywą osadów polodowcowych). Nic więc
dziwnego, że od zarania dziejów kraj nasz znany był nie z produkcji rolniczej, ale
właśnie ze skarbów wydzieranych ziemi metodami górniczymi. Już w czasach
prehistorycznych, w epoce neolitu (kamienia gładzonego), istniał tutaj jeden z
największych ośrodków wydobycia i obróbki krzemieni, stanowiących wówczas
podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi i broni. W wiosce Krzemionki
Opatowskie położonej na północnym skraju Wyżyny Małopolskiej (w pobliżu
Ostrowca Świętokrzyskiego), archeologowie odkryli na dużym obszarze podziemne
chodniki i wyrobiska sięgające do głębokości 40 m. Niektóre z nich zostały
udostępnione do zwiedzania. Wydobywany surowiec był obrabiany na miejscu a
siekierki i groty z tutejszego krzemienia znane są ze znalezisk archeologicznych na
obszarze całej środkowej Europy34.
W erze starożytnej ziemie dzisiejszej Polski znajdowały się na peryferiach
cywilizowanego świata, ale wydobywane tu skarby przyciągały całe karawany
rzymskich kupców. Wędrowali oni z adriatyckiego portu Akwileja, przez
naddunajskie Carnuntum (w pobliżu dzisiejszego Wiednia) i Bramę Morawską do
wybrzeża Bałtyku. Tam, w okolicach dzisiejszego Gdańska i Elbląga wymieniano
przywożone towary na drogocenne „łzy Słońca”, czyli jantar wydobywany w
nadmorskiego piasku (znany także pod niemiecką nazwą bursztyn). Wyżyna
Małopolska zasłynęła w ostatnich wiekach istnienia Cesarstwa Rzymskiego jako
„ziemia żelaza”. Między głównym pasmem Gór Świętokrzyskich a rzeką Kamienną
odkrytych zostało kilka tysięcy miejsc wytopu żelaza, czyli jednorazowych pieców
zwanych dymarkami. Szacunki ilości żelaza tutaj wyprodukowanego wskazują, że
był to jeden z ważniejszych obszarów zaopatrzenia rzymskiej cywilizacji w ten
surowiec. Pokazy tradycyjnego wytopu żelaza sposobem dymarkowym można
zobaczyć podczas dorocznych „Dymarek Świętokrzyskich” organizowanych w
Nowej Słupi, u stóp pełnej tajemniczości Łysej Góry35.

34

Podziemne wyrobiska neolitycznej kopalni w Krzemionkach Opatowskich są udostępnione do
zwiedzania.
35
Zapoznanie się ze starożytną technologią wytopu żelaza jest możliwe w Muzeum Starożytnego
Hutnictwa w Nowej Słupi.
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Śląskie i małopolskie górnictwo kruszcowe w erze średniowiecznej
dostarczało pokaźnych ilości srebra, ołowiu i miedzi, a także najbardziej cenionego
złota oraz soli. O skali i ważności górnictwa w tym czasie świadczą zachowane do
dzisiaj sztolnie, pozostałości wykopów oraz zwałowiska żużli i skały płonej
wydobytej wraz z kruszcem. Świadectwem działalności górniczej są także nazwy
geograficzne, takie jak Miedziana Góra, Złoty Stok, Złotoryja, Ołowianka, itp.
Niskoprocentowe tzw. rudy darniowe występujące dość powszechnie w południowej
i środkowej Polsce stanowiły przez długie wieki surowiec do wytopu żelaza.
Najważniejsze dawne okręgi górnictwa i hutnictwa żelaza powstały na Wyżynie
Śląskiej i Małopolskiej, gdzie oprócz rud darniowych znaleziono o wiele bogatsze
złoża wśród zalegających blisko powierzchni osadów mezozoicznych (gł.
jurajskich). Największa koncentracja zakładów istniała, podobnie jak w czasach
rzymskich, na pn. obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.
W ciągu ostatnich dwóch stuleci najważniejszym produktem górniczym na
ziemiach polskich był niewątpliwie węgiel. Jest on u nas do dzisiaj podstawowym
surowcem energetycznym, wykorzystywanym w elektrowniach, ciepłowniach oraz
milionach palenisk domowych. Węgiel kamienny wydobywa się w kilkudziesięciu
kopalniach głębinowych (na Górnym Śląsku oraz jedna – Bogdanka – w Zagłębiu
Lubelskim), zaś węgiel brunatny w kilku odkrywkach (Turoszów, Konin,
Bełchatów, Turek). Uruchomienie wielkich kopalni odkrywkowych węgla
kamiennego w USA, RPA i Australii, stawia polskie górnictwo węglowe w bardzo
trudnej sytuacji. Koszt wydobycia węgla w kopalniach głębinowych jest o wiele
wyższy niż w kopalniach odkrywkowych, dlatego w miastach Pomorza
Zachodniego węgiel importowany z RPA jest tańszy od śląskiego. Ponadto,
następstwem spalania węgla zawierającego do kilku procent siarki (w postaci pirytu)
jest emisja dwutlenku siarki do atmosfery i zakwaszenie gleb, co bardzo źle znoszą
lasy iglaste. W opinii organizacji ekologicznych około połowie polskich lasów
zagraża „Waldsterben”. Aby temu zaradzić, przy kominach elektrowni
zainstalowano urządzenia przechwytujące pył (elektrofiltry), a zwłaszcza szkodliwy
dwutlenek siarki. Sytuacja energetyczna Polski uległaby zdecydowanej poprawie,
gdybyśmy potrafili wykorzystać złoża gazu zalegającego w paleozoicznych łupkach
w pasie od wybrzeża gdańskiego do Roztocza. Nasz bilans energetyczny (a także
handlowy) mógłby ulec radykalnej poprawie w przypadku odkrycia większych złóż
ropy naftowej. Nie da się bowiem tego wykluczyć, gdyż podłoże Polski środkowej
i zachodniej stanowią te same utwory geologiczne, które znajdują się pod dnem
Morza Północnego. Jak na razie, amerykański koncern naftowy Amoco wykupił
koncesję na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej we wschodniej części
województwa łódzkiego.
Na terenie gminy Kleszczów, na południe od Bełchatowa, znajduje się
największa w Polsce i jedna z największych na świecie kopalnia odkrywkowa.
Rocznie wydobywa się tam 30-40 mln ton węgla brunatnego, który spalany jest w
zbudowanej obok, największej polskiej elektrowni Bełchatów (moc 4320 MW). Jej
produkcja pokrywa 20% zapotrzebowania krajowego na energię. Węgiel
wypełniający tektoniczne zapadlisko znajduje się na głębokości 130-190 m pod
powierzchnią terenu. Ponieważ złoże Bełchatów w ciągu kilku lat zostanie
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wyczerpane, już trwają prace nad budową nowej odkrywki na sąsiednim złożu
Szczerców.
W górnictwie odkrywkowym proces wydobycia odbywa się zwykle w
zagłębieniu, czyli wyrobisku, wykonanym na powierzchni ziemi. Aby zbudować
kopalnię odkrywkową, należy zdjąć warstwy nadkładu pokrywające złoże. W
kopalni węgla brunatnego Bełchatów, aby odsłonić złoże należało zdjąć i przenieść
w inne miejsce warstwy skał o łącznej grubości 60 m. Obok wyrobiska powstało w
ten sposób ogromne zwałowisko, które jest niewątpliwie największą sztuczną górą
w naszej części świata. Wierzchowina wznosi się na wysokość 120 m nad
powierzchnią terenu i ma kilkanaście km² powierzchni. Wyrobisko kopalni to z
kolei największe w Europie sztuczne zagłębienie, którego dno znajduje się poniżej
poziomu morza. Wydobycie odbywa się przy pomocy trzech rodzajów urządzeń.
Pierwszym ogniwem są koparki, których zęby wgryzają się w złoże lub nadległe
skały. Ogromnymi łyżkami sypią one urobek na taśmociąg, który z prędkością 40
km/h przenosi materiał na hałdę w pobliżu elektrowni, lub na zwałowisko. Tam
znajdują się specjalne zwałowarki, czyli ogromne maszyny, kształtujące
zwałowisko przez właściwe ukierunkowanie strumienia napływającego na
taśmociągu materiału.
Chociaż kopalnia odkrywkowa robi na obserwatorze z zewnątrz ogromne
wrażenie, jest ono niczym w porównaniu z szokiem, jaki wiąże się z pobytem na
przodku kopalni głębinowej. Po zjechaniu górniczą windą kilkaset metrów w dół,
odczuwa się przede wszystkim ciepło ziemi. Mimo wentylacji polegającej na
ciągłym pompowaniu powietrza z powierzchni, temperatura wynosi około 30
stopni. Od szybu górnicy przodowi wsiadają do wagoników, wiozących ich przez
ciemne chodniki w kierunku, skąd dochodzi początkowo szum, potem głuchy
łomot, a w końcu łoskot powodujący, że aby coś komuś powiedzieć, należy z całej
siły krzyczeć do samego ucha. Mimo, że każdy posiada na hełmie latarkę,
widoczność nie przekracza 1 metra z powodu gęstego, węglowego pyłu
wypełniającego całą przestrzeń. Kompletna ciemność, brak powietrza, niesamowity
hałas i wibracje wywoływane przez potężne zęby kombajnów górniczych
wgryzające się w pokład węgla – oto warunki codziennej pracy śląskich górników.

Oprócz węgla, Polska znana jest na rynkach światowych jako ważny
dostawca miedzi, cynku, a przede wszystkim srebra. Nie posiadamy wprawdzie
kopalni srebra, jak Meksyk i Kanada, ale ten szlachetny metal uzyskuje się jako
produkt uboczny podczas wytopu miedzi w hutach w Legnicy i Głogowie. Łupki
miedzionośne wydobywane w okolicach Głogowa i Lubina, oprócz miedzi i srebra,
zawierają nieznaczne domieszki kilkunastu innych, rzadkich metali36. Stwierdzono
to podczas laboratoryjnego badania żużli hutniczych i szlamów powstających
podczas procesu technologicznego. Jak dotychczas nie znalazł się jednak nikt, kto
by spróbował z żużli zalegających na zwałowiskach odzyskiwać te cenne składniki.

36

Powszechnie dostępne u nas atlasy i podręczniki geograficzne ignorują dotychczas fakt, że z
ekonomicznego punktu widzenia, dolnośląskie kopalnie i huty miedzi powinny być raczej traktowane
jako kopalnie i huty srebra. Produkcja miedzi (rocznie 550 tys. ton) jest wprawdzie wielokrotnie
większa niż srebra (rocznie 1.1 tony), ale jeżeli uwzględnić ceny tych metali na rynku światowym, to
okaże się, że wartość produkowanego w Polsce srebra przewyższa wartość miedzi. W rankingu
światowym pod względem produkcji srebra Polska zajmuje 6 miejsce, podczas gdy jako producent
miedzi nie mieścimy się nawet w pierwszej dziesiątce producentów.
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Efekty górniczego trudu nie są więc w pełni wykorzystane, mimo wciąż
zdarzających się podczas pracy pod ziemią wypadków śmiertelnych.
Niewiele jest na świecie krajów, gdzie na tak małej powierzchni występują
tak duże zasoby różnorodnych bogactw mineralnych. Należąc do europejskiej
czołówki producentów, nie musimy się nawet obawiać rychłego wyczerpania się
złóż. Zadaniem od wielu lat czekającym na realizację jest zwiększenie stopnia
przetworzenia wyrobów eksportowanych. Wydobycie surowców po to, by wywieźć
je za granicę, było zapewne chwalebnym osiągnięciem w okresie poprzedzającym
rewolucję przemysłową. Dzisiaj robi to z powodzeniem Angola, Ghana, Burkina
Faso i inne państwa afrykańskie. Ekonomiczne efekty takiej działalności są bardzo
mizerne, co wiąże się ze stałym spadkiem cen surowców. W przypadku nie
posiadających fabryk ani inżynierów państw murzyńskich, eksport rud i
koncentratów może być koniecznością. Sprzedawanie surowców i półproduktów
przez Polskę można wytłumaczyć jedynie rozrzutnością biorącą się z
niegospodarności, której przejawy obserwować można nader często. W strukturze
towarowej polskiego eksportu przeważają oczywiście wyroby przemysłowe, jednak
udział surowców i półproduktów jest nadal zbyt wysoki.
Wydobycie surowców mineralnych w końcowych latach XX wieku
Produkt

Jednostki miary

1990

1999

2010

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny

Mln t
Mln t

148
68

112
61

76
63

Ropa naftowa
Gaz ziemny
Rudy miedzi i srebra

Tys. t
Tys. hm3
Mln t

163
3.9
24.4

425
4.8
28.4

610
5.5
31.2

Siarka 100%
Rudy cynku i ołowiu

Mln t
Mln t

4.7
4.9

1.2
5.1

0.7
2.5

Źródło: Roczniki statystyczne GUS

Nie wolno pozbawiać naszej ziemi jej bogactw w sposób nieroztropny ani
marnotrawić ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. Bogactwa naszej ziemi
powinny być lepiej wykorzystane dla dobra narodu i państwa polskiego. Dopiero
wtedy spełni się odwieczne życzenie śląskich górników: „szczęść Boże!”.

79. W cieniu gigantów
Mapa przemysłu Polski zawiera kilkaset dość bezładnie rozrzuconych na
terytorium kraju sygnatur oznaczających poszczególne branże produkcji.
Największe ich skupiska oznaczają okręgi przemysłowe, w których poszczególne
zakłady ze sobą współpracują. Niektóre okręgi posiadają zakłady wielu różnych
branż, np. Warszawski, Krakowski, Wrocławski, Poznański, Lubelski, natomiast w
innych przeważają pojedyncze gałęzie przemysłu. Górnośląski Okręg Przemysłowy
jest zdominowany przez energetykę i hutnictwo, co wiąże się z wydobywanym tam
węglem. W Okręgu Łódzkim przeważa przemysł włókienniczy i odzieżowy,
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podczas gdy wokół miast portowych skoncentrowane są zakłady związane z
gospodarką morską (przetwórstwo rybne, budowa statków) oraz przetwórstwo
surowców importowanych (rafinacja ropy naftowej, produkcja nawozów
sztucznych).
Rozmieszczenie przemysłu na terenie Polski nie jest równomierne, podobnie
jak nierównomierne jest rozmieszczenie ludności. Okręgi przemysłowe stanowią
jednocześnie największe skupiska ludności. Jest tak dlatego, że przez ostatnie
kilkadziesiąt lat, rozbudowujący się przemysł dostarczał najwięcej nowych miejsc
pracy. W komunistycznej Polsce, kiedy wielkoprzemysłowa klasa robotnicza
uznawana była za awangardę narodu, przemysł stanowił najważniejszą dziedzinę
gospodarki. W podręcznikach geograficznych z tamtego okresu zwiększenie
produkcji przemysłowej traktowano jako podstawowy warunek postępu, a opisy
sukcesów gospodarczych, znaczonych kolejnymi budowanymi kopalniami i hutami
ozdabiały fotografie wielkich kombinatów z malowniczymi pióropuszami dymów
nad kominami. Były widomym znakiem postępu i zwycięstwa „socjalizmu” nad
siłami natury.
Obecnie przemysł nie stanowi już gospodarczego priorytetu, inaczej też
podchodzi się do kwestii dymiących kominów. Nie zmienia to jednak faktu, że
miasta polskie są w większości ośrodkami przemysłowymi. O ile jednak dawniej
fabryki były obiektami, w których koncentrowało się życie gospodarcze miast,
obecnie w bardzo wielu przypadkach stanowią dla tychże miast ogromny problem.
Podobnie jak duża część naszej gospodarki, przemysł polski przeżył głęboki kryzys.
Największy spadek produkcji nastąpił w pierwszych latach transformacji
gospodarczej. Wartość produkcji fabrycznej w 1991 roku była o 1/3 mniejsza w
porównaniu z rokiem 1978. Wiele potężnych fabryk zaprzestało produkcji w obliczu
konkurencji dostawców zagranicznych, oferujących bardziej zróżnicowany
asortyment lepszej jakości, a często także po niższych cenach. W kolejnych latach
produkcja zaczęła jednak powoli wzrastać, tylko że już nie w starych zakładach, ale
w nowo budowanych obiektach, często wznoszonych przez zagraniczne korporacje.
Przemysł który w końcu lat 70-tych stawiał Polskę wśród 10 największych
potęg gospodarczych świata, produkował ogromne ilości produktów na eksport,
przy czym odbiorcą większości naszych wyrobów był Związek Radziecki. To
największe światowe mocarstwo, sprawujące polityczną kontrolę nad znaczną
częścią ówczesnego świata, popadło w latach 80-tych w kłopoty finansowe, głównie
z racji małej efektywności centralnie sterowanej gospodarki. Trudności gospodarcze
ZSRR nie mogły być obojętne dla Polski, której przemysł realizował w dużej mierze
radzieckie zamówienia. Dotyczyło to szczególnie naszego potężnego hutnictwa
(Górny Śląsk, Kraków), fabryk produkujących sprzęt wojskowy (Gliwice, Stalowa
Wola, Radom), a także przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego.
Produkcja w tych dziedzinach spadła w ciągu lat 80-tych o przeszło połowę.

Od 1989 roku polski przemysł, wraz z pozostałymi dziedzinami gospodarki,
poddany został daleko posuniętym reformom, które łącznie określa się mianem
transformacji gospodarczej. Transformacja stała się koniecznością w momencie,
kiedy zbankrutował cały system państw komunistycznych i rozpadł się Związek
Radziecki – główny odbiorca naszych produktów. Podstawowym celem
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transformacji było zastąpienie centralnego planowania gospodarczego elementami
wolnego rynku. Ze względu na sposób wprowadzania w Polsce gospodarki
wolnorynkowej, proces ten określono także mianem „terapii szokowej”.
Aby umożliwić działanie prawa podaży i popytu, konieczna okazała się
przede wszystkim prywatyzacja gospodarki i rezygnacja państwa z pozycji
monopolisty i jedynego dysponenta środków produkcji. O ile rolnictwo i handel
pozostawały w powojennym okresie w dużej części w rękach prywatnych, przemysł
był prawie w całości państwowy. Dlatego też jest on tą dziedziną gospodarki, w
której transformacja okazała się szczególnie trudna. Wielkie państwowe kombinaty
produkowały swoje wyroby zgodnie z ustalonym przez rząd planem i nie musiały
martwić się tym, czy ktoś te wyroby kupi. Ponieważ rynki krajów komunistycznych
dalekie były od nasycenia różnego rodzaju produktami, nie było konieczności
podnoszenia jakości ani obniżania kosztów. Chętnych do nabycia samochodów,
sprzętu AGD i RTV i innych wyrobów było tak wielu, że nabycie niektórych
towarów nie było możliwe bez odpowiednich znajomości i koneksji. Od początku
lat 90-tych państwowe przedsiębiorstwa przestały być jedynymi uprawnionymi do
prowadzenia handlu zagranicznego. Możliwość sprowadzania do kraju
deficytowych wyrobów przez prywatnych handlowców sprawiła, że producenci
polscy, państwowi i prywatni, starając się sprzedać swoje wyroby, musieli albo
obniżać ich ceny, albo podnosić ich jakość do poziomu narzuconego przez
zagraniczną konkurencję. Dla wielu potężnych, państwowych kombinatów, otwarcie
rynku krajowego dla towarów zagranicznych, okazało się tragiczne w skutkach.
Polski przemysł, chociaż bardzo rozbudowany, okazał się niezdolny do
konkurowania z firmami zachodnimi, przede wszystkim z trzech powodów. Po
pierwsze był mocno przestarzały pod względem technologicznym i organizacyjnym,
czyli bardzo energochłonny (duże zużycie energii na jednostkę produkcji) i mało
wydajny (mała wartość produkcji w przeliczeniu na 1 godzinę pracy 1
zatrudnionego), co uniemożliwiało redukcję kosztów. Po drugie, większość
produkcji przemysłowej pochodziła z wielkich, państwowych kombinatów, które z
powodu swojej skali mogły produkować długie serie jednakowych wyrobów i z
trudnością zmieniały profil produkcji. Nie były więc zdolne do szybkiej reakcji na
zmiany zapotrzebowania zachodzące na rynku. Po trzecie wreszcie, produkcja wielu
gigantów polskiego przemysłu była dostosowana do zaspokajania potrzeb rynku nie
istniejącego już Związku Radzieckiego a nie krajów zachodnich, z którymi przyszło
nam konkurować. Potrzeby odbiorcy radzieckiego nie były wyrafinowane: tam
priorytetem było zapewnienie egzystencji na poziomie podstawowym. Można więc
było tam sprzedać każdą ilość produktów spożywczych, odzieży i obuwia, przy
czym jakość towarów stanowiła sprawę drugoplanową. Rynek radziecki chłonął też
ogromne ilości stali, co wiązało się z produkcją na cele wojenne. Niezbyt tanie i nie
najlepszej jakości wyroby polskiego przemysłu nie mogły znaleźć nabywców, kiedy
na rynku pojawiły się o wiele lepsze, i nie zawsze droższe wyroby firm zachodnich.
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Największe zakłady przemysłowe Polski pod względem wartości sprzedaży
i zatrudnienia
Przedsiębiorstwo
PKN Orlen SA
Fiat Auto Poland S.A
General Motors Polska
KGHM Polska Miedź S.A.
Amica Wronki SA
Farmacol SA
Volkswagen Sp. zo.o.
Police S.A.
Samsung Electronics Polska
Pelion SA
Boryszew SA
Firma Oponiarska Dębica SA
ABB Zamech Ltd.
Grupa Azoty SA
Grupa Lotos SA
PCC Rokita SA
Pilkington Sandoglass
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Procter & Gamble Polska S.A.
Philips Lightning Poland S.A.
Polpharma S.A.
Elektrownia Turów
Elektrownia Jaworzno III S.A.
Mondi S.A.
Zakłady Azotowe SA
Cementownia Chełm S.A.
Tele-Fonica s.c.
Stomil S.A. (Michelin)
Elektrownia Bełchatów
Synthos S.A.
Browary Tyskie Górny Śląsk S.A.
Philip Morris International
Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy
E. Wedel S.A. (PepsiCo)
Wytwórnia Klejów Atlas s.c.
Huta Zawiercie
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Wawel SA
Zakłady Azotowe S.A.
Zelmer SA
Van der Bergh Foods S.A.
Elbrewery Company
Anwil SA
Grupa Żywiec SA
PESA SA
Technicolor Sp. z o.o.
Arcelor Mittal
Huta Florian
ABB Elta sp. z o.o.

Rodzaj produkcji
Produkty ropopochodne
Samochody
Samochody
Górnictwo i hutnictwo miedzi i srebra
Sprzęt AGD
Lekarstwa
Samochody
Nawozy sztuczne
Sprzęt elektroniczny
Lekarstwa
Chemikalia
Opony
Turbiny elektryczne
Nawozy sztuczne
Produkty ropopochodne
Chemikalia
Szyby samochodowe i okienne
Lekarstwa
Kosmetyki
Oświetlenie
Lekarstwa
Energia elektryczna
Energia elektryczna
Papier
Nawozy sztuczne
Cement
Sprzęt elektroniczny
Opony
Energia elektryczna
Chemikalia
Piwo
Papierosy
Ciężkie maszyny, uzbrojenie
Cukiernictwo
Kleje i zaprawy budowlane
Stal walcowana i konstrukcje stalowe
Węgiel brunatny
Art. spożywcze
Nawozy sztuczne
Sprzęt AGD
Artykuły spożywcze
Piwo
Nawozy azotowe
Piwo
Pojazdy szynowe
Sprzęt elektroniczny
Stal
Blachy stalowe
Transformatory
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Miejscowość
Płock
Bielsko-Biała
Gliwice
Lubin
Wronki
Katowice
Poznań
Police
Warszawa
Łódź
Sochaczew
Dębica
Elbląg
Tarnów
Gdańsk
Brzeg Dolny
Sandomierz
Poznań
Warszawa
Piła
Starogard Gdański
Bogatynia
Jaworzno
Świecie
Puławy
Chełm
Myślenice
Olsztyn
Rogowiec
Oświęcim
Tychy
Kraków
Gliwice
Warszawa
Łódź
Zawiercie
Bogatynia
Kraków
Kędzierzyn-Koźle
Rzeszów
Katowice
Elbląg
Włocławek
Żywiec
Bydgoszcz
Piaseczno
Kraków
Świętochłowice
Łódź

Hipolit Cegielski S.A.
Huta Lucchini Ltd.
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław
ZPC Ursus
International Paper S.A.

Silniki okrętowe
Konstrukcje stalowe
Cynk i ołów
Ciągniki
Papier

Poznań
Warszawa
Bukowno
Warszawa
Kwidzyń

Transformacja gospodarcza w odniesieniu do przemysłu miała więc na celu
jego prywatyzację, powstanie wielu drobnych i średnich zakładów w miejsce
starych kombinatów-gigantów, oraz rozwój produkcji w dziedzinach nowoczesnych,
tj. najbardziej dochodowych, które miały częściowo zastąpić tradycyjne hutnictwo i
włókiennictwo. Proces którego ważnym składnikiem było otworzenie rynku
polskiego dla towarów zachodnich, chociaż korzystny dla całości gospodarki, dla
wielu firm okazał się tragiczny w skutkach.
Produkcja niektórych wyrobów przemysłowych w Polsce na przełomie
tysiącleci
Wyroby
Energia elektryczna
Stal surowa

Jednostki miary
TWh
Mln t

1990
136
13.6

1999
142
8.8

2011
164
8.8

Miedź elektrolityczna
Srebro

Tys. t
t

346
832

470
1 100

594
1 260

Aluminium
Cegła

tys. t
Mln szt.

?
1 234

46.9
918

6.1
531

Cement
Kwas siarkowy 100%

Mln t
Mln t

12.5
1.7

15.6
1.5

19.0
1.9

Produkty ropopochodne
Obuwie

Mln t
Mln par

12.9
?

16.8
48.7

19.8
38.2

Tarcica
Papier

Mln m3
Mln t

4.0
0.9

3.5
1.6

4.4
3.7

Odbiorniki telewizyjne
Samochody osobowe
Statki morskie

Tys. szt.
Tys. szt.
DWT

338
266
134

5 121
647
776

20 674
741
64

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej2012, GUS Warszawa.

Liczne państwowe przedsiębiorstwa, po utracie możliwości zbytu w
zbankrutowanym ZSRR, okazały się nierentowne i niezdolne do egzystencji bez
państwowych dotacji. Wiele państwowych zakładów przynoszących straty jest
zamykanych. Oprócz kopalni węgla likwidowane są stare koksownie, huty i
elektrownie. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym zlikwidowano kilkadziesiąt
pamiętających XIX wiek pieców stalowniczych, które zastąpiono bardziej
nowoczesnymi obiektami w Dąbrowie Górniczej (Huta Katowice), Sosnowcu i
Gliwicach (Łabędy). Przestały także dymić kominy hut cynku w Katowicach
(Szopienice, Wełnowiec), Świętochłowicach, Brzezinach Śląskich i Miasteczku
Śląskim, w miejscu których powstały nowe zakłady. Zamknięto także liczne zakłady
przemysłu chemicznego, stanowiące zagrożenie dla zdrowia, w tym m.in. fabryki
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fenolu i destylarnie smoły („Hajduki” w Chorzowie, „Carbochem” w Gliwicach),
zakłady sodowe (krakowski „Solway”), oraz zakłady wykorzystujące azbest do
produkcji materiałów budowlanych (Ogrodzieniec, Wierzbica i in.). W przemyśle
włókienniczym wymieniono ponad 4 tys. przestarzałych maszyn, co pozwoliło
zwiększyć produkcję o ponad 60% przy redukcji zatrudnienia o 1/3 i mimo
likwidacji starych zakładów w Łodzi, Bielsku-Białej, Andrychowie, Białymstoku i
Zawierciu. Upadły liczne zakłady przemysłu skórzanego (Radom, SkarżyskoKamienna), chemicznego (Tomaszów Mazowiecki), maszynowego i metalowego
(Kraków, Radom, Skarżysko-Kamienna), oraz odzieżowego (Łódź).
Kryzys okresu transformacji okazał się bolesny nie tylko dla tradycyjnych
dziedzin przemysłu. W ciągu ostatniej dekady XX wieku upadły także fabryki
bedące dumą polskiego przemysłu, m.in. wrocławskie zakłady „Elwro”, „Diora” w
Dzierżoniowie, gdański „Unimor” i Warszawskie Zakłady Telewizyjne. Wszystkie
one były zdolne produkować sprzęt elektroniczny wysokiej jakości i posiadały
nowoczesne linie technologiczne. Straciliśmy też swoje potężne stocznie w
Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów uniknięcia bankructwa przez
firmy jest przekształcenie ich w spółki akcyjne i wprowadzenie ich akcji na giełdę.
Firma może wówczas emitować akcje, zaś dochody z ich sprzedaży przeznaczyć na
inwestycje niezbędne dla poprawy swojej pozycji na rynku. Akcje wielu polskich
firm zostały zakupione przez inwestorów zagranicznych, którzy w ten sposób stali
się ich nowymi właścicielami.

80. Wznoszący się Biały Orzeł
Mimo wielkich trudności przeżywanych przez polską gospodarkę, nie
powinniśmy pesymistycznie patrzeć w przyszłość. W opinii wielu ekonomistów,
najgorsze lata gospodarka Polski ma już za sobą i dzięki utrzymaniu
umiarkowanego tempu rozwoju (3-5 % rocznie), istnieje szansa na istotną poprawę
naszej sytuacji. Międzynarodowe instytucje finansowe zgodnie zaliczają Polskę do
tzw. wschodzących rynków („emerging markets”), czyli krajów o znacznym
potencjale, które dzięki wprowadzeniu reform zaistniały na rynku światowym,
przyczyniając się do jego wzmocnienia. Niejednokrotnie polskie reformy
gospodarcze podawane były jako przykład dla innych krajów wschodniej Europy a
tempo przemian w naszym kraju szokowało odwiedzających nas obcokrajowców.
Istotnie, osoby pamiętające wygląd naszych miast i wsi jeszcze przed 20 laty muszą
przyznać, że przełom tysiącleci to okres, w którym zmiany w polskim krajobrazie
dokonywały się w zawrotnym tempie. Kryzys w rolnictwie i wielu dziedzinach
przemysłu rekompensował lawinowy rozwój przedsiębiorczości w różnych
dziedzinach usług, a zwłaszcza w handlu.
Tym, co w dalszym ciągu hamuje tempo rozwoju naszej gospodarki jest
poziom usług telekomunikacyjnych, bankowych oraz, co podkreślają zachodni
eksperci, zbyt duży stopień regulacji gospodarki przez państwo. Wysokie podatki,
bardzo drogie kredyty oraz wielkie kwoty, które pracodawcy zmuszeni są

310

odprowadzać tytułem obowiązkowych ubezpieczeń pracowników, odwiodły bardzo
wiele osób od pomysłu podejmowania działalności gospodarczej.
Wynagrodzenie pracowników w wybranych krajach europejskich i w Polsce
Państwo

Wynagrodzenie
brutto [w
dolarach]

Grecja
1568
Luksemburg
5127
Portugalia
1481
W. Brytania
3230
POLSKA
2192
Źródło: The Economist, 2010

Obowiązkowe
Podatek
Wynagrodzeni Wynagrodzenie
ubezpieczenia
dochodowy
e netto
netto w
dolarach
jako % wynagrodzenia brutto
18.0
14.9
18.4
14.6
40.5

2.3
2.6
3.0
15.1
20.0

79.7
82.5
78.6
71.3
39.5

1250
4230
1164
2303
866

Tym, co w dalszym ciągu hamuje tempo rozwoju naszej gospodarki jest
poziom usług telekomunikacyjnych, bankowych oraz, co podkreślają zachodni
eksperci, zbyt duży stopień regulacji gospodarki przez państwo. Wysokie podatki,
bardzo drogie kredyty oraz wielkie kwoty, które pracodawcy zmuszeni są
odprowadzać tytułem obowiązkowych ubezpieczeń pracowników, odwiodły bardzo
wiele osób od pomysłu podejmowania działalności gospodarczej. Osoby
zatrudnione w Polsce otrzymują za swoją pracę zbyt małą część swojego
wynagrodzenia, którego większość pochłaniają różnego rodzaju obowiązkowe
opłaty. Okazuje się ponadto, że nawet ta część zarobku, która jest wypłacana
pracownikom, nie cała jest ich własnością. Około ¼ tych pieniędzy pochłania
podatek VAT, o który powiększone są w Polsce ceny większości towarów i usług.
Wynosi on u nas najczęściej 23%. Oprócz tego, osoby nabywające alkohol,
papierosy, a także paliwa, zmuszeni są do uiszczania dodatkowego podatku
wliczonego do ceny tych produktów, zwanego akcyzą.
Wysokie podatki powodują, że przedsiębiorcy nie rozszerzają działalności,
nie powstają więc nowe miejsca pracy, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję
materialną społeczeństwa. Wielu ludzi nie pracuje, a ci, co posiadają pracę,
otrzymują zaledwie 1/3 swoich wynagrodzeń. Nie są więc w stanie kupować wielu
towarów, by zwiększać popyt i stymulować w ten sposób zwiększenie produkcji.
Siła nabywcza Polaków wciąż jest bardzo niska, co stanowi powód do narzekań
dużej części naszego społeczeństwa i nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu.
Mimo poważnych trudności, opinia międzynarodowych instytucji
finansowych na temat polskiej gospodarki sprzyja napływowi inwestycji
zagranicznych, które przyczyniają się do poprawy koniunktury, wzrostu produkcji i
zatrudnienia w kraju. Oprócz przejmowania istniejących polskich firm, inwestorzy z
USA, Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej, Korei Pd. i Japonii budują u nas
od podstaw nowe fabryki, sieci handlowe, inwestują w system bankowy i instytucje
ubezpieczeniowe. Dzięki amerykańskiemu koncernowi General Motors powstała
największa w Polsce fabryka aut marki Opel pod Gliwicami. Zachodnie firmy
elektroniczne i telekomunikacyjne, takie jak Siemens, Thomson, Samsung, Ericson,
Dell, Alcatel i Philips przyczyniły się do upowszechnienia w Polsce produktów
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najnowszej technologii. Produkcję w naszym kraju uruchomiły największe w
świecie korporacje w branży farmaceutycznej (brytyjska GlaxoSmithKline, Poznań),
szklarskiej (Pilkington, Sandomierz), cementowej (niemiecki Dyckerhoff, belgijski
Lafarge), oponiarskiej (francuski Michelin w Olsztynie i amerykański Goodyear w
Dębicy), spożywczej (zakłady Bahlsena, Coca Coli, PepsiCo, Unilever, Nestle,
Philip Morris i in.), oraz chemicznej (Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel).
Nowym elementem w polskim krajobrazie są restauracje i bary szybkiej obsługi
należące do sieci MacDonald’s, Burger King i innych, a także wielkie super- i
hipermarkety, budowane przez zachodnie firmy handlowe (Tesco, Carrefour).
Siła nabywcza społeczeństw państw europejskich
Czas pracy z którego dochód wystarcza na nabycie podstawowych towarów i
usług [w minutach]
Towary
usługi
Chleb 1 kg

i

Austria

Bułgaria

Czechy

8

25

14

Portugali
a
22

Rosja
144
58

Ukraina

Węgry

Polska

Ziemniaki
1 kg
Masło ¼ kg

2

13

14

6

72

19

17

102

12

8

7

83

24

22

133

146

30

27

Wołowina
1 kg
Piwo krajowe

51

356

159

133

534

658

188

136

3

25

12

7

66

58

18

14

Suknia
damska
Garnitur
męski
Półbuty
meskie
Energia
10 kWh
Cement
100 kg
Benzyna 1 litr

845

3 561

3 928

1 188

7 980

10 200

1 241

1 969

1 225

5 410

4 291

2 011

13 320

13 080

4 904

4 595
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2 442

1 349

732

2 131

2 910

1 278

1 311

6

1020

21

17

35

53

25

65

55

401

366

164

1 391

1 238

253

140

3

27

24

14

48

102

28

17

Prywatyzacja polskiej gospodarki z udziałem kapitału zagranicznego
wzbudza w społeczeństwie wiele kontrowersji i jest przedmiotem konfliktów. Wielu
Polaków bardzo niechętnie patrzy na postępujący proces przejmowania polskich
firm przez obcokrajowców, określając to mianem „wyprzedaży majątku
narodowego”. W ręce zachodnich przedsiębiorców przeszło bardzo wiele
podupadłych fabryk ale także liczne zakłady dysponujące nowoczesnymi liniami
produkcyjnymi i możliwościami eksportowymi (np. Elwro we Wrocławiu). Od lat
ważą się losy polskich cukrowni, także wzbudzając wiele emocji. Ich istnienie jest
bardzo ważne dla plantatorów buraków cukrowych, jednak sytuacja finansowa wielu
jest tragiczna. W większości są to państwowe przedsiębiorstwa funkcjonujące dzięki
rządowym dotacjom. Produkują one bardzo drogi cukier, a tylko wyroby z dwóch
zakładów, w Unisławiu i Ostrowitem, spełniają międzynarodowe normy jakości. W
przeciwieństwie do pozostałych 70 cukrowni, są one już sprywatyzowane i należą
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do brytyjskiej firmy British Sugar. Aby poprawić jakość wyrobu i obniżyć koszty
Brytyjczycy zainwestowali w te zakłady ponad 40 mln dolarów. Obecnie ponad
60% kosztów produkcji w tych dwóch zakładach stanowi zapłata za buraki a
pozostałe 40% to koszty wytwarzania. W innych cukrowniach te proporcje są
odwrotne. W obecnej dobie globalizacji trzeba sobie ponadto uświadomić, że
ekonomiczny sens produkcji cukru w strefie umiarkowanej jest znikomy. Ilość
cukru wytwarzanego przez rośliny jest zależna od ilości słonecznych godzin.
Dlatego po zlikwidowaniu barier celnych za cukier brazylijski lub indyjski z trzciny
cukrowej płacilibyśmy po 0.70 zł za kilogram (z uwzględnieniem kosztów
transportu), czyli kilka razy mniej niż za cukier krajowy. Moglibyśmy też w ten
sposób pomóc krajom biedniejszym. No tak, ale co się wtedy stanie z naszymi
rolnikami i naszymi cukrowniami?
Eksperci z międzynarodowych instytucji finansowych, tłumacząc sukces
polskiej gospodarki, zdają sobie sprawę z przedsiębiorczości Polaków i ich
zdolności do ponoszenia ryzyka, którego podejmowanie towarzyszy na co dzień
ludziom chcącym poprawić wyniki finansowe swoich firm. Ale same te cechy to za
mało, aby mówić o Polsce jako młodym orle, rozwijającym właśnie skrzydła do
lotu. Aby ten szlachetny ptak mógł spełnić pokładane w nim nadzieje, muszą istnieć
sprzyjające okoliczności i on sam musi spełnić określone warunki. Polska
gospodarka istotnie posiada ważne atuty i wiele nie wykorzystanych dotychczas
możliwości. Gospodarność polega nie tylko na rozwoju produkcji, zmniejszaniu jej
kosztów, zdobywaniu rynków zbytu i źródeł surowców. Okazuje się, że zarobić
można także na zaniechaniu wzrostu produkcji wielu kosztownych wyrobów. Polska
jest krajem, w którym przez pół wieku panowała obsesja wzrostu wielkoskalowej
produkcji, utożsamianego z postępem. Kiedy konieczne były efekty propagandowe
w postaci „przekroczenia planu produkcyjnego” lub wykonania planu rocznego na
miesiąc przed końcem roku, zapominano o tym, czy cały ten wyścig, prowadzony
bez względu na koszty i mierzony milionami ton węgla i stali, posiadał uzasadnienie
ekonomiczne. Zwiększanie produkcji wyłącznie po to, by utrzymać lub poprawić
pozycję w rankingu największych światowych producentów miało sens taki, jak
uczenie się wyłącznie dla zdobycia wyższych ocen. W obydwu przypadkach chodzi
głównie o efekt propagandowy. Nastawienie na wzrost produkcji za wszelką cenę
sprawił, że obecnie wielkie możliwości leżą w oszczędzaniu energii, lub raczej
zaniechaniu jej marnotrawstwa. Nie chodzi tu wyłącznie o zmniejszenie
energochłonności polskiego przemysłu i urządzeń gospodarstwa domowego. Nie
rozwiązanym od 50 lat problemem jest wykorzystanie surowców wtórnych.
Odzyskanie papieru, którego produkcja pochłania duże ilości energii, a który jest w
wielkich ilościach wyrzucany na śmietniska, pozwoliłoby na zaniechanie
kosztownego importu makulatury, niezbędnej dla zakładów celulozowych i
uchroniłoby wiele drzew przed wycięciem. Jeszcze większe oszczędności może
przynieść zorganizowanie zbiórki i wielokrotne wykorzystanie opakowań szklanych.
Wyprodukowanie słoika wymaga tyle energii, ile potrzeba do stopienia
odpowiedniej ilości piasku kwarcowego. Odzyskiwanie papieru, szkła i metali
zmniejszyłoby też o połowę tereny zajmowane corocznie na wysypiska śmieci, na
które wędrują każdego roku surowce wtórne o wartości ponad 500 mln zł.
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W dziedzinie oszczędzania mamy w Polsce wcale nie mniej do zrobienia niż
w poszczególnych dziedzinach wytwórczości. Mimo ogromu trudności gospodarka
polska posiada ogromne możliwości. Wielki potencjał tkwi w społeczeństwie, które
od rozpoczęcia transformacji gospodarczej stworzyło miliony nowych firm, w
których znalazła pracę ponad połowa mieszkańców Polski. O efektywności tych
firm świadczy fakt, że dysponując majątkiem nie przekraczającym 25% kapitału
zaangażowanego w działalność gospodarczą w skali kraju, wytwarzają ponad 50%
PNB. Z polskiego krajobrazu wyeliminowane zostały setki trwale deficytowych
wielkich przedsiębiorstw państwowych, które dostarczały kilkanaście procent
produkcji przemysłowej kraju, zatrudniając ponad 30 % siły roboczej i pochłaniając
aż 60% dotacji w skali kraju. Dzięki potężnym związkom zawodowym przez lata
nie pozwalano na konieczne zmiany organizacyjne i technologiczne, a z drugiej
strony, w zakładach tych płace były o 20% wyższe niż w małych firmach
prywatnych. Te ostatnie ratują jednak honor polskiego przemysłu na rynkach
zagranicznych, zwiększając eksport do państw zachodnich. Jest to niezmiernie
ważne w sytuacji rosnącego ujemnego bilansu w handlu zagranicznym (w 2013
roku bilans ten po raz pierwszy ma być dodatni). Wysoki kurs złotego sprawia, że
eksport polskich towarów jest o wiele mniej rentowny niż import towarów
zachodnich. Jest to korzystne dla bilansów handlowych naszych zachodnich
partnerów, pogłębia jednak trudności finansowe Polski. Niepokojące jest to, że
tempo wzrostu konsumpcji jest w ostatnich latach znacznie wyższe od tempa
wzrostu gospodarczego. Udział handlu zagranicznego w tworzeniu produktu
krajowego (ok. 20%) jest u nas 2-krotnie mniejszy niż w krajach zachodnich. Nasz
eksport jest znaczny jeśli mierzyć go tysiącami ton, jednak jego wartość nie stanowi
wielkiego powodu do dumy. Zbyt dużo sprzedajemy surowców i półproduktów a
zdecydowanie za mało wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia. Do
przeprowadzenia koniecznych zmian, które wcześniej czy później nastąpią,
konieczna jest wola całego narodu, świadomego potrzeb wynikających z praw
ekonomii jak i polskiej racji stanu.
Transformacja gospodarcza, a zwłaszcza prywatyzacja okazała się
warunkiem wykorzystania budzącej się, do niedawna zablokowanej ideologicznie,
spontanicznej przedsiębiorczości społeczeństwa. Polska ma jeszcze stosunkowo
korzystną w porównaniu do krajów zachodnich, strukturę ludności, gdyż proces
starzenia się nie jest jeszcze zbyt zaawansowany. Posiadamy dobre warunki dla
rozwoju rolnictwa oraz ogromne, nie do końca rozpoznane zasoby mineralne.
Jesteśmy, jak na warunki europejskie, dużym państwem, położonym na
skrzyżowaniu głównych szlaków łączących Wschód (Federacja Rosyjska) z
Zachodem, oraz Bałkany ze Skandynawią. Polska ziemia, na której od wieków
dochodziło do nie zawsze przyjaznych spotkań różnych ludów, gdzie osiedlali się
Tatarzy i Ormianie ze Wschodu, Niemcy i Holendrzy z zachodu, gdzie niczym
nadzwyczajnym był turecki turban czy twardy język Szwedów, ziemia, która była
domem dla milionów Żydów, może znowu stać się miejscem spotkania. Jego celem
powinno być zainicjowanie międzynarodowej współpracy we wszystkich
dziedzinach, nawiązanie jak największej liczby kontaktów i wreszcie spożytkowanie
ich we wzajemnej wymianie. Położenie geograficzne Polski podpowiada nam, że
handel międzynarodowy powinien stać się jednym z głównych źródeł dochodów
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naszego kraju. Wiele wskazuje na to, że gospodarka polska, w przeciwieństwie do
krajów zachodnioeuropejskich, najlepsze lata ma dopiero przed sobą. Możemy więc
przyczynić się do tego, aby ekonomiczne centrum Europy przesunęło się w kierunku
jej geograficznego środka.
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