wSp łpracy.W koncepcjizrÓwnoważonegorozwojuuzna. wiskowej Il]. Podstawowarola systenrÓwto ukierunko.
je się za koniecznewys1ępowanie
trzeclratrybutÓwwspoł- wanie na istotneprobIemyśrodowiskowe
i ciągłedoskonapracy. tj. efekty.wności,
ekologicznościi prospołeczności lenie systemÓw zapewniającychrealizacjęcelÓw ekonow rarnach orientacjina klienta. Na rysunku 2 przedsta- micznych przedsiębiorstwaw rÓwnowadzez wymaganiała cuchawartościz wkonrponorva- mi środowiska.
wiono graficznetr1ęcie
nym systemetnZarządzaniaśrodowiskowego.
Oprocz prz7Ąoczonejroli systemÓw do innych zalicza się
lstotnynrelementemla cucha wartościjestsystemkomu- także[|'1'2]:
nikacji oparty na aktlavnej informacji, czyli na ocenie - szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawiefektu syncrgii wspÓłpracy w łaIicuchuwartościprzez r|.
dłowościw działalnościprzedsiębiorstw tworzących
rralnegoklienta.Klient ,7głasza''wymaganiaw odniesiewartość
dla klientÓw
niu do jakościwyrobÓw i usfug (np. zakaz stosowaniasu- _ zintegrowaniedziała na rzecz ochrony środowiska
i poprawyefektywności
ekologiczne.j,
rowcow i materiałÓwzawierającychazbest,ograniczenie
ilościfosforu,fluoru,|enoli.fonnaldehydu)oraz oczekuje _ racjonalnągospodarkęZasobami (zużycie wody, supoużytkowegoprzetwarzaniarvyrobu(likwidacjarvyrobu
rowcÓw, energii i materiałÓw),
przez rozbiÓrkę, złomowanie' przetwarzanie zasobÓw po- _ zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadÓw (recykling, ponowne wykorzystanie),
użytkowych na surowcc wtÓrne, przetwarzanie surowcÓw
wtÓrnych na materiałyi pÓłwyroby). Uwzględniając rły- _ przestrzeganieregulacji prawnych (procedury umożli.
jest ciągledoskonalony'a co
wiające ciągłą rea|izację zobowiązar,rwynikających
rnogikIientała cuch wartości
z przepisÓw prawnych są podstawą funkcjonowania
zateln idzie' doskorralonyjest także system zarządzania
systemÓwzarządzaniaśrodowiskowego),
środorviskorvcgo
uczestnikowła cuchawartości'
_ aktywnośćkomunikacyjną (audyty, oceny, pomiary
reakcje na sygnaĘ alarmowe),
Rola s1'stemuzarządzania środ<lwiskorvego
w ła cuchu
_ należlą staranność
zawodową ptzy tea|izacji zapisÓw
wartości
wynikających z ztwaĘch kontraktÓw między uczestnikami ła cucha,
Systemy zarządzan}.aśrodowiskowego funkcjonujące
poszcze- _ potwierdzenie podejściaopartego na dowodach (audyw przedSlębiorstwach
pozwalająprzeprojektować
ty zgodności),
g lne działaniaw łaócuchuwartościpod kątemprzyjętej
poIityki środorviskowej
i wymagali koncepcji zrÓwnorva- _ obniżanie kosztÓw filnkcjonowania łancucha przez
skracanieczasu realizacji działa i obniżeniekosztÓw
żonegorozwoju.Działanianadrrrigmięobciążające
środozwięanyc|l z zui-yciem surowcÓw i pozbywaniem się
wisko są eliminowane lub zastęowane działaniamipro.
odpad witp.,
środ<l.
wadzącyrnido ciągłejoptymalizacji efekt1tvności

KONCiTPCJA ZROWNOWAZONEGO

ROZWOJU

_ zwiększenie przewagi konkurencyjnej przez podejrnowanie dobrowolnych inicjatyw na rzecz środowiska
w celu strvorzeniastrategicznejprzewagi ekologicznej
całegołailcuchawartościprzez zaprojektowaniei stwo.
generorvanie
umożlirviającego
rzenie systernuwartości
dodatkortychkorzyścidla uczestnikÓw łaócuchai fi.
nalnych odbiorcÓw.
Podsumowanie
Systemy zarządzania środowiskowegow łaircuchuwarbiznesowej
tościprzyczyniająsię do podnicsieniawartości
przedsiębiorstlvi v'artościkIientowskiej.Już sam audyt
systenÓw wytwarza wartośćdodaną dla klientÓw, po.
nieważ uwiarygodnia prawidłowościfunkcjonowania
przedsiębiorstw.Przez poprawę skutecznościi efektyw.
ności funkcjonowania poszczegÓlnych ogniw łaficucha
dochodzi w konsekwencji do wzrostu wartościproduktu
naby.wanegoprzez finalnego odbiorcę' Posiadane przez
przedsiębiorslwacertyfikaĘ na zgodnośćSystemuzarząsą grvarantemdla otoczeniawy.
dzania środou,iskowego
twarzania produktÓw zgodnie z wynroganli ochrony środo.
wiska. Ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw na rzecz zrÓwnowaŻonegoruzwoju twor7y nową
tzw.wanośćzrownoważoną.
kalegorięwartości

LITERATURA
G6żyl|ski J.I Podstawy analizy środowiskowejwyrobćlwi obiektÓq WY.
dawniclwa Naukowo.Techniczne, warszawa 20o7' Ś' 4 1E. Ą24.425, 426'
{21 Grudzewski W, Hejduk 1.,SankowskaA., wantucho*icz M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwoptyszlości' Zmiany paradygmatÓw i koncepcji u rządania' wyd. Po]IexI'\ł'trszawa20 I 0. 5 I 54'
[.ł] Bodie Z., Merton R'C,: Finanx' PwE. warszawa200].s. 284.
[4] Machala R': Praktyczne zatządzanie finansami limy, PwN' warszawa
f001,s.440,441,434.
[5] Czakon w.| Ła cuch wanościw teorii zażądzania, AE. Kalowice' s. 26'
55.
[6] Player s'' Lacema R': ^dhur Andersen's Global leŚons in Activity Based
managemmt, John Wi ley&Sons, New York | 999, s.4.
[7] Noma PN-EN ISo l400I:2005 systemy zarządzaniaśrodowisko*'ego'
wymagania i wytyczne stosowania' Załącznik A' pk!']'.]' mierzalność
celÓw i zada
[8] Dobiegala.KoronaB', DoIigalskiT.; ZarządzaniewanościąkIienta'Po.
Wvd. Poltext.warszawa2010,s.27.
mrari stratcgie,
[9] Lisiccka K'I systcmy zarządzania.jakościąprodtlkl w. Melody analizy
Katowice
2009, s.42.
i occny,AE,
II0] Mil|er J'A., champy J.' Polakowski M: Zarządzaniekosztamidfiałali'
wIG-Press.Warśzawa2000'
U ll Pofter M. E.: Compelitive Advanlage Crealing and Sustaining Superior
Perfomance, The Free Press,NewYork I 985, s. 35.
[ ' 2] NapiÓrkowska D., Napi rkowski P,: Zarfą,Jzanic środoB,iskowcs' UE,
dostępnywI httpi/republik.'Plldmovack/środowisko'hIm'
Il ]

-A

JACEK ZUKOWSKI
WydziałHistoryczny,
InstyfutEtnologiii AntropologiiKulturorvcj
warszawski,
Uniwersytet

Wykorzystanie metod jakościowychdo badania
wiedzy środowlskowejspołeczności!okalnych
Applying qualitative research methods in the studies of environmental knowledge
Streszczenie:

Łaircuch
tvartości
producenta

I sZS

sposob v,badtui spolecznych w analizaclt dotyczących śvładontości
Możliwości 'iakie dcje v,ykorzystaniejakościoluych
ekologicznej społeczności lokalnydt nie są\N naszyftt kraju pou,szechnie znane, a netod), te nie sąstoSOwl7ne' Jak pokaboda pozw-ala na leps:e wdrożenie
ntją pnykład'l' z ittnych kraj lv posfużenie się u,ynikami |ak przeprowadzonvclt
planÓv,ochnłnl'oraz
1lelniejsze zdiagno:ov,anie stanu śv'igdonlości ekologicznej danej społeczności. Niltitjsz.l,artykuł
należ1,jc łt,1'korzy'stvłs,uc,l+,zesttty'ieniu z potl,szechnie StOsO\|,Qnyni
przed.stalria le nelotly i pokazuje v,joki,sposob
u, oc hro n ie środow is ka nte todu m i i l ośc i ov.y mi'

Aktyu'nainJonnacjo
oznaczcnia: SZŚ systemzarządzaniaśrodowiskowego
w łaricuchuwartości[oprłc.wł' na podst.[5] i [1l]
Rys' 2' Mrejsce systemuzarządzaniaśrodowiskowego
Jf,col|łea|th, vol. |5. nr l, stvcze .luty 20lI

Absłact:
The possibitities that the qualitative research ntethods in social stttdies givesfor the analltses in ecological awareness ttJ
small societies are ,lot connnnly known and applied in our cowilry'. As tlte exanples Jrom other counlries sltowtl, Lt.sing
the research results based on these nethods allowsfor bel!er intł.oduc|ion oJ'consen,atioll plans and cont1łIetediagttosing
of the ecologic'aI ąwQteneSs. This puper shov,s v,lnt they are ontlhow to use these meIhotls in comparison to Ihe popuIar itt
poI i.sh consen ution quantitive resea t c h.
Słowa kIuczowe.' świadonoś<:ekologicaru,

badania spoIeczne' ocltlona śtudott'i'ska

Key words., ecologicaI ctw,areness, sociaI studies, ConseryątiO|l
JEcollIealth, vo|. l5' nr l, sĘ'cze -|uty 20ll

Artykuł przedstawiaproblem moŹliwościzastosowaniajaŚwiadomośćekologicznaokreślarÓrvnieżzakres oddziakościowychmetodbadarispołecznychw analizachwiedzy
spo.
\rvafr antropogenicznych danej społeczności/danego
środowiskowejspołeczności
lokalnych. Pod pojęciem me.
łecze stwa na środowisko.ZarÓwno skala,jak i sposÓb
tod jakościowych mam na myśli metody etnograficzne. sformułowaniapytania powinny determinowaćprzyjęte
W literaturze spotyka się te dwa terminy zamiennie' Ter.
przezbadaczy metody w badaniach społecznych,słowen-t
min ',etnografia'''dla osÓb niezwiązanychz naukami hu- odwoła do dyscyplinnaukowych.ZarÓwno etnologia/anmanistycznymi, może być mylący, stąd postanowiłem tropologiakulturowa(naukiktÓrych metodąbadawcząjest
użyćw tytule drugiegookeślenia.Teząpracyjest wyka- etnografia)jak i socjologia(rozumianajako ilościowanauzanie, irc metody te pozwalają nie tylko na weryfikację ka społeczna)
podejmująproblemrelacjiczłowiekaze śroprzysrvojenia poję{ i zasad nądzących środowiskiem, dowiskiem. W obrębieantropologiimożnajuż nawet mÓw myślnauk przyrodniczych, ale takżeposzerzenie wyni.
wić o subdyscyplinie nazywanej antropologią ekologiczkow badario miejsćow6tradycyJnąwiedzę środowiskową ną mającą własnątladycję i metodologię. Jedną z rÓżnic
będącą częściąkultury lokalnej'. społeczności...
Lokalna
nriędzyetnologią/antropologią
kulturorvąa socjologiąjest
wiedza środowiskowajest innym pojęciem niż'wiedza
wielkośćprÓby. Dzięki badaniom sondażowymopartym
o środowisku'definiowana w .obfębie nauk. przyrodnina ankietach,socjologiama możliwość
przeprowadzenia
czych. Na tej ptaszczyżnieuwidacznia.śię1Óznioa w po.
badan ponadlokalnych,obejmującychnp. całąaglomeradejściubadawczym,a takżezakesie stosowanychmetod. cję wielkiego miasta,powiat,wojewÓdzfwo' a nawet caly
W badaniach na temat wiedzyśrodowiskbwej.sfotbczeri- kraj. Specyfika metod ilościowych, zakładającazapytashva dominują metody ilościowe.Badania nad lokalną nie badanycho kategorieuniwersalne,np. naukowe bądź
wiedzą środorviskową(w literarurze arrglojęzycznejfuntprawne,umoźliwiastosowaniepyta zamkniętych,takich
cjonuje skrÓt .LEK' od locąl environmenia|l knowledge),to na ktÓre odpowiedzi ograniczająsię do znajorności,
bądź
domena etnografii, czyli metod jakościbwych.Wiedza ta, nie, danegozagadnienia.Przekładasię to na czasjednostto zespÓI tradycyjnych prakryk i infomraćji por.t'staĘch kowego przeprowadzeniaankiety oraz calkowify czas prow wyniku historycznego procesu interakcji wielu pokoleri
wadzenia bada . opracowanie raportu w zależności
od
ludzi zamieszk-ujących
dane środowisko,na tematjego przyjętej metodyki, np' prÓb losowych lub mierzalnych
firnkcjonowania, przekazylana z pokolenia na pokolenie
zmiennych,jest rÓżne czasowo' Efektem badafl ilościo.
poprzez lokalne opowieści, sposoby dziatania, rytuaĘ
nych jest wymieme przedstawienieporuszanegoproblei folklor. Jest to rodzaj wiedzy potocznej, będącej głÓw.
mu w obrębie prÓby, często zobrazowane liczbowo w for.
n1m i rvspÓln1m dla wszystkich lub większościczłonkÓw nrie wykresÓw i diagramÓw procentowych.Badania ogoldanej spotecznościźrÓdłeminformacji, niezbędnych do
nokrajowemogąbyć podsumowanew formie kiIkustronicodziennego życia. Wiedza o środowiskujest zaś po.
cowego raportuuogÓlniającego.Mebdy ilościowesą zawstaĘm w wyniku pracy naukowej badaczy z całego tem doskonaĘm narzędziemdo badaniaponadlokalnycIr
świataproduktem obserwacji i eksperymentÓw, docierają- zjawisk społecznycho charakterzeskalamyrn,dających
cym do społeczności
lokalnych za pośrednictwempraĘk
się policzyć i zgeneralizowaćpoprzez uśrednienie
w celu
związanych z edukacjąśrodowiskową.]Wtyin kontekście p źniejszegowykazania dynamiki zmian, np. wzrosht
pojawia się pytanie; czy lokalną wiedzę środowiskową Ęądźspadk-urv obrębie ponlszanego zjal'iska [2]. Badania
można badać ĘIko metodami jakościowyni, a wiedzę
tego typu są mniej czasochłonne'nie wymagają dłuższego
o środowiskutylko metodami ilościowymi? W odpowie.
kontakfuz osobamiobjętymibadanienr,czasemzakładają
dzi na to pytanie, przedŚtawiono clrarakterystykęobu menarł'etbrak kontaktu,jak w prz1padkuankietytelefonicztod, rÓżnice w podejściubadawczym oraz przykłady za. nej lub intemetowej.Ponadto,opierająsię one na arbitralstosowania metodjakościowychw badaniach nad lokalną nie zdefiniowanychzmiennych [2], nie odnoszącsię do
wiedzą środowiskową
z nlożliwościami
ich praktycznego kategoriiużytvanychprzezbadanychw życiucodziennym,
wykorzystania wochronie środowiska.
a jedynie weryfiktrjąznajomość
kategoriizdefiniowanych
w obrębienauki.W takimteżzakresiesąużywanew ochroMetody badari spolecznycha nauki przyrodnicze
nie środowiska.
M e t o d y j a k o ś c i o w ez a k t a d a j ą k o r r i e c z n o ś ć , , w e j ś c i a
Problem relacji człowiekaze środowiskiem,
analizowany w światbadanych''.Nawiązaniamiędzy badaczema badajeSt przez wiele rÓżnychdyscyplin.WspÓłcześnie
jest on nymi
nici porozumienia.
przede wszystkimdonrenąocfu.onyŚrodowiska. czyIi inswojej najbardziej chttrakterys\,cznejformie t ),nu.W
,,..
terdyscyplinantej nauki, łączącejelementy przyrodnicze'
techniczne,społecznei humanistyczne.W ramachbadair gają one od etnografa uczestniczenia,jalłnego bądźukrytej dyscypliny podejmowanesą między innymi badania tego, w codzienn1,mzl,ciu Iud:i przez dłilższyok7ę5,Ob'geypoziornuświadomoś- wowania biegu zdLlrzeit,słuchaniarozm w zaduwania pr
społecznemającena cęlrrokreś1enie
_ jednvm slowem wymagają zbierania u,sztllkichdosci ekologicznej,rozumianejjako: ,,...systemwiedzy oraz talt
tępnych
danvch, k|Óre rntcą nieco śulitttła
na hłestie bę.
przekona i w.l,ttikrjącaz nich gotolyośćdo działalli zacho'
dąceprzedmioten bada . . .'' [3l.
u,a zgodnych : ząsadani szaanku dla przy'rody...', [|f,
JEcolHea|th'vol. l5, nr ', stycze JuĘv201l

Podstawowympojęciemw tak lozumianejmettldziesą badania terenowe,czyli podstawowastrategiazbieraniadanychjakościowych[4]. Respondencibadani są w swoim
środowisku własnych donrach, gospodarslwach czy
rvsiach. Dzięki takim badaniom łatwo zauważalnyjest
kontekst, trudny do uchwycenia w przypadku bada ilościowych. Kontekst nigdy nie pozostajebez wplywr na dane, a często determinujeich kształt,np' inaczej ludzie
reagująna badaniaprowadzonew zakładachpracy,szko.
łach,a inaczejw swoim mieszkaniu.Celem bada jakościowychjest dotarciedo tego'jakie znaczeniabadaninadają
inreresującemu
nas zjawiskuoraz opisaniei zinterpretowanie' jaki wpływ mają badaneprzez nas zjawiska na życie
badanychi na odwrot.Jak napisałgunl rvspÓlczesnejantropologii kulturowej i wybitny badaczjakościowyCliflbrd
ceertz: ,,.. ,Werząc wraz z lfaxem Weberem'że czloy,iek
jest zu,ierzęciem zaw,ieszottJ,m
y, ,sieciach nnr,ze , k|ore
sam utkal, pojmt!ę kulturęjako owe sieci, ktÓn,ch analiza
nie jeSt zatem nauką ekspery,mentalru1
posntkując(|praw,
lecz nauką interpret0h,||1ąpOs?ukttjc1t'q
znaczenia . ..,, f5).
Praca w terenieopierasię na prowadzeniuroznlÓw wywiadÓw etnograficznych'oraz obserwacji.Efektem pracy
terenowej są transkrypcjewywiadÓw, notatki terenowe
oraz dziennik badawczy.W dalszej częścionlÓwię czvn.
nościprzygotowawczeoraz poszczegÓlnetechnikizdobywania danychjakościowych'

fbk rvlaz z istnienienl l dzlałaInościąStac1l IVlorskie.1Instytutu Oceanografii Uniwersyretu Gdafrskiego rv [JclLr
z działającym fokarium oraz dttża presja turystyczna na
nadnrtlrskie siedliska tcgo gahrnktl' będąca częskl jed1,lrynl
ŹrÓdlem utrzytnania trtieszkancow l:Ielu rv sezotiie lelrrinl.
Tak postawione pytanie badacz dzieli na mniejsze, kt re
zada respondentom w trakcie wywiadLl elnograficznego.
Zanimjednak do tego dojdzie, koniecznv byłby krtitki wyjazd na miejsce
w tyrrr przypaclku do rrtiejscowtlści Hel
i przeprowadzenie badair pilotazowych. W czasic takiego
rvyjazdu określa się zakres badanego zjal,iska. rt'eryłiktr.ic
wstępne założenia tlraz szuka kontaktu rv obrębie lclkalnej
społeczności.
,,..,Uzyskanie dostę1tu cto inIere:ujt1t..u.h nus iltfonnut,f i
Stanowi jeden z glÓłtnł,ch prohlentiw
praktt'ki e|nogrdtltti yt,tcrenie" or(z ve
.ficznej. Podczas,,pienrs4,ch
lt,'łt ę nyc h'fil : a c h n ego<j a Lj i n u j ąc1r :h n u t,e l tt n'ajśL'i a il tl

określonego środowisku problen ten duje rł sobie znuc
szt'ze gÓl n ie cltltkI ilt,ie, al e j es t obet' D, l,łu śt,ilri e przez c,uły
czas gronilizc n i 0 n a| e ri ołow...'' L3).

Uwzględniając wyniki badari pilotażowych. baclaez przygotowuje narzęclzia batIawcze. W baclaniacIrjakościou'ych
są ninli kwestionarittsze oraz sccllariusfe rozlllorr'1'' Tc
pierwsze sąlistąpytari tllożonyclr lv rrlyślzasady ',od rlgtilrr
do szczegÓłu'' o ściś|c
określonej ko|ejności.tlrLlgie zaśsą
listą zagadnieli, rvraZ Z po(lstatvorvynri pytanianli t|tr1rortl'
szenia w trakcie rozln(lwy. Celem obu tych tbmr badari jest
stworzel]ie Źr deł do p źniejszej analizyilnterpretacji' ZarÓwno wywiad kwestionariuszort'y jak irozlrrorva lrg scc-

Przeprowadzeniebadanjakoścrowychpoprzedzasprecyzowanie poruszanegoproblemu. W przypadku badairna
potrzebyochrony Srodowiskabędątorelacjeczłowiekaze
środowiskiem.Interesuje naS Zatenl wpływ ludzi na nariLtsza są bezpośretlninrtodrvoIanianli tlo
wietlzv hatlaotacZającyświati na odwrÓt.[6]
nego' Ważne jest, aby rcspondent nie byl Llprzedzony o blrNaturalnynriwarunkamidla etnografÓwsą małespołecz- daniu - istotna jest .jego codzicnna rvicrlza opc'racy.jna,
nościlokaInewsi' rnałychtniasteczeklub wybrane gnrpy gd1'ż to jej zaktes oraz szczegillowtrśc jest obickteirl baspołeczne,np. organizacjenliłośnikowprzyrody itp. Po. darria j akościowego. Wywiacl rvg dobrze skonstrttorr,aIlcgo
dejmowanyproblenrrnusidotyczyćkonkretnegozjawiska kwestionariusza sta.jeslę płynną roZn]ow11.w kttirc'j porukulturolvo-społecznego
mającego srvoje miejsce u,środ szanc ten]aty uynika1ą-;r-den z t1rugieeo. a bar]acz ktlnbadanych.Etnogra{iajest Zatemw dLrżejmierze studium troluje sytuację na bieŹąco dopytL!ąc o kri,cstie, ktore tlany
przypadku zjawiskaw okeślonymkontekście
historycz- respondent podkl.eślaw wyporviedziach, jako szczegtilnic
nyD] i przestrzennynl[3]. Dobrze skonstruowane,
jakoś. istotne' Interakcja tcgo tYptl nliętizy badaczcIll a badanylll
ciowe pytanie badawczęuwzględnia charakterporusza. nosi nazu'ę tvywiadu pogłębionego (rv litcraturze lngloję.
nego zjawiska,np' Co wspołcześni
mieszkancyHclu wie- zycznej okreś|anego tennincnl in-depth itten,ielt') i r zni
dzą o foce szare1H a Ii choer us grvptts (I]abricius l 79 l )? Te- się zalowno sposobenl jak i tilrnlą od ankictv i rrp' rl 1'wia.
nlat ten p|oponujęjako przykładdo zilustrowaniameto. du rv grupie tbkusou'ej. Naturalną sytuację torvarzyszl1cą
dyki badarijakościowych
i stworzyłemgo na potrzebyni. wywiadowi poglębionenu łatrviej jest ositgnąc strlsttjąc
n i c j s z e jp r l c y . W t a k p o s t a w i o n y mp y t a n i uZ a r y S o w a nseą Scena[lusZ r()Zmowy. Th fbnna badanjest tlLtżtltrLtdniejsza
ramy czasowe i terytorialneponrszanegozjarviska oraz w przeprorvatlzeniu, stą<lza|cca się je.i s(oso\Ynnic lylko
jest zakresinteresującyclt
precyzyjnieokreślony
nas intbr- doświadczonynr badaczoln. .lest to rotlzaj natrtralIlcj roznlacji. Pouyższe pytaniebadawozebędzie się rldnosi'ło
do mowY' w ktÓre j badacz nawiązuje rozl-l]owę z res;loncleIlprolrIemureIacjiczlowjckai zlvierząt.a konkretlliejednego teln na :nteresrłące go lel]]aty i tlt4l1'luje o szczegćl]),.('itIlt
gatunku,rvchodzącegow zakres sZerszegopytania doty- roznlowa ma fbnnę dużo swoboclnie.jszi1tldrvyrvladLr,stątl
czącegorelacjize środorviskicnr.
W ramacIrodpowiedzina w przypadku nicrvprau'nych badaczy istnieje zagrozeuic
n i e t l d as i ę t l s t a I i cj .a L i cz n a c z e l l i em ą i ąu ' y z e jw ; , l r r i c n i . ' l l c zltpełnego odc.jściaod inle.resLtjącegol,]aslcI1]attli Złko zwierzętadla luclzi,od ktÓrych w duzr'jmierze zależyich c z e I r i a r o z n l t l w y , , f i a s k i e n l ' ' b a i l a c z a . f } a i l a l r i a. j a k o ś c i o los. Istotnyw tynl przypadkrrjest kontekst'na ktÓry skła- we wymagają prirrvadzenia rragrari r,vyrviaclrirvlttlzIrtcirr',
dają się dwie waż'nerzeczy plan reintrodukcjii oclrrony wspołcześnie r rt.ttieżrv lbrtlrie nagra \,id!-().w cclrl ich
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pÓźniejszejtransĘpcji. o czympć:źniej'
Przykładowytematjest na Ęle szeroki, że możebyć podejmowany nieza.
leżnieod płci i wieku respondentÓw.Z doświadczeniawy.
nika, że do ana|izy wiedzy lokalnej na tematjednego ga.
tuŃu' trzeba przeprowadzić około 40.50 rozmÓw. Biorąc
pod uwagę częsteodmowy, z ktÓrymi każdy badacz spoĘka się w terenie, przyjmuje się' że średniodziennie udaje
się przeprowadzić około 2-3 badari. To wymusza spędze.
nie w terenie minimum 2G-30 dni (dotyczy to badan krajowych). oprÓcz w},wiadÓw/rozmÓw w tym czasiebadacz
jakościowy prowadzi jeszcze akĘurną obserwację, nazywaną w naukach społecznychuczestniczącą (w literaturze
anglojęrycznej okeślanąmianemparticipdnt observation).
Po|ega ona na poznaniu sposobÓw interakcji badanych
z interesującym nas zjawiskiem. Celem jest przejęcie
prz'ez badacza perspektywy badanych odnoszącej się do
interesującego nas tematu. obserwacja może mieć charakter jawny lub ukryty [4]. DobÓr za|eĘ od przyjęĘch
przez badacza załozę , a także kontekstu sytuacyjnego.
Ponownie nawiązującdo przykładu badaIi na Helu, wizyta
w fokarium i obscrwowanie Zachowania, nawykÓw oraz
sfuchaniejęzyka i cmocjonalnego charakterureakcji zwie.
dzających, przewodnikÓw i obsfugi możebyć prowadzone
w sposÓb zarÓwno uĘty jak ijawny. Dobre efckty dałoby
polączenie Ęch dwÓch sposobÓw obserwacji, tak aby dy.
rekcja fokarium wiedziała o naszych badaniach' a zwie.
dzający i pracownicy nie. W tcn sposÓb badacz uryskałby
dostęp do naturalnegosposobu interakcji w obrębie funkcjonowania ośrodka'Stałby się częściągnlpy zwiedza1ących i uczcstniczyłw niej na takich samych zasadach,jak
pozostali. Pełnaj awnośćtakiej obserwacji mogłaby zakł6cić codziennąpraktykęfunkcjonowaniabadanegoobiektu
i tloprowadzić do blędnych wnioskÓw, grlyż,z reguĘ obscrwowani ludzic, gdy wiedzą o obecnościbadacza staĄą
się zachowywać w sposćlb dużo bardziej ,,oficjalny''.
SzczegÓlnie przewodnicy i obsfuga w takich syhlacjach
wykonuje srvoje obowiązki z nadz:wyczajną starannością
często odmiennie od zachowaIi rutynowych, ktÓre wykonLt.1ą
w przypadku codziennych grup zwicdzających. Niekoniccznie doĘczy to pracownik w HeIskiegoFokarium.
Nie nram podstaw'aby twicrdzić,że tamtejsipracownicy
nie przykładają się do codziennej pracy z pełnym zaan.
gażowanienr.Przykład ten ma oharakterwyłącmie hipotetyczny i służyzilustrowaniujednego z prob|emÓw badaczy jakościowychw terenie.

nych są temaiem na obszemą analizę, tutajjedynie sygnalizuję to wa'żnezagadnienie.
Danejakościowepoddawane są ana|izie i interpretowaniu
w fornrie transkrypcji. Jest to bardzo ważryetap, w trakcie
ktÓrego powstają pomysły na uporządkowanie oraz interpretację materiału. Transkrypcja jest niezwykle czaso.
chłonnymi męczącym elementemw procesie badawcz1rm.
W przypadku transkrypcji wywiadÓdrozrnÓw
czas potrzebny na wieme przepisanie treścijest uzależniony od
umiejętności stenopisarskich badacza' a|e z.antyczaj jest
od dwÓch i pÓł do cŹerech razy dfuższy od czasu samego
nagrania. Bardzo istotne jest zawarcie w transkrypcji
oprÓcz podstawowych danych roznrÓwcy, takźekontekstu
wyłiadu/rozmowy, tj' kto był obecny, Edzie, o ktÓrej godzinie, wjakich oko|icznościach,zawarcie krÓtkiego opisu
przestrzeni, w ktÓĘ wywiad był przeprowadzany,pnedstawienie uczestnikÓw rozmowy' jeślibyło ich więcej |ub
gdy Ę|ko towarzyszy|i badanemu, opisaÓ podcjmowane
przez badanego w trakcie rozrnowy działania' przedmioty,
zachowania, zdarzenia wokÓł oraz stany emocjonalne
badanego wywołane pyaniami [3]- Informacje te posfużą
pÓmiejszej interpretacjimateriału.

Wyniki obserwacji uczestrriczącejprzedstawia się pisemnie w formie notatek terenowych oraz dziennika terenowego. Ce|em sporządzenia notatkijest opisanie ważlych
z punkfu widzenia badanego tęmatu wydarzeri. Przy jęj
sporządzaniubadacz przedstawia chronologię i faktografię
opisywanego wydarzenia oraz dokonuje wstęnej selekcji
pocz.yrionych obserwacji w celu wybrania i opisania odpowiednich szczegołÓw. ElemenĘ ktÓre badacz pominął
przy sporządzaniunotatki umieszcza się w dzienniku terenowym' jest to też miejsce na spisywanie osobisĘch ref.
leksji badacza. Z czasem dziennik staje się bogaĘm aÓdtem pomysłÓw interpretacyjnych,ponadto dzięki zacho.
waniu częścipominięĘch przez badacza szczegołÓw opi.
sywanych w notatkach obserwacji, staje się magaąmem
danych' ktÓrc wraz z postęującą ana|izą mogą zostać
wykorzystane. ZarÓwno notatki jak i dziennik tergnowy
w przeciwieristwie do wywiadÓw i rozmÓw należysporządzać ,,na gorąco'', tojest naj|epiej w trakcie lub zaraz po
opisywanym wydarzeniu, np. notatkę terenową z wizyty
w fokarium, należałobytworzyÓ rÓwnolegle z programem
i trasązwiedzania'apo powrocie nadaćjejostatecznąformę.
TransĘpcja danych jakościowychjest jednocieśnieana|izą materiafu, np' popruez konfrontowanie sposobu kon.
Efcktem obserwacji uczestniozącej są informacje niedające się przekazaćw formie zwerbalizowanej lub umyślnie struowania odpowiedzi na plania z rzeczywistymi zachowaniami badanych w odniesieniu do pŻedmiotu pfania7'atajanelZn'ekształcane przez respondentÓw w trakcie wy.
Analiza danych jakościowychma charakterporÓwnawczy
wiadÓw/roznrÓw. Podobnie jak w przypadku wywiadÓw,
w obrębie prÓby badanych. Na podstawie wystąJujących
wyniki obserwacji wymagają utrwalenia, w szczegÓlnych
w materiale ana|ogii kategoryzuje się dane wg opisanych
przypadkach możnaposfuĄć się sprzętem nagrywającym
i zdefiniowanych w obrębie nauk społccznychpojęć,bądz
audio/foto/vi<leo.NaleĄ jednak panriętać,że badacza ja_
tworzy się nowe pojęcia uwzględniające wyniki konkret.
kościowegoobowiązują przyjęte w danym kaju przepisy
nych badan. Zagadnienie to maczrie wykracza poza moz zakresu ochrony danych osobowych, wizerunku, własżliwościprzedstawienia w niniejsz1rmartyku|e, gdyiL odnościinteIektualnejoraz koniecznościauloryzacji. Zagadnosi się do całościwiedzy społecmych i humanisĘcznych
nienia prawne zwięane z prowadzeniem badati społeczl0
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dyscyplin naukowych oraz ich metodologii.Badania jakościowe ko czą się raportem zawierającym za|oż'enia
wstępne, metodę badawczą charakterystykę materiafu,
opis zjawiska na podstawie zgromadzonychmaterialow
oraz interpretacjębędącąodpowiedzią na postawiony problem badawczy. W zależności
od tematuraport ten liczy od
kilkudziesięciudo na}velkilkusel stron.
Podsumowującspołecznebadaniajakościowenależyzauwazyć' ize są one zdecydowanie bardzicj czasochłonne
jest to od
i kosztowneod metod ilościorvych.
UzaIeźnione
założeirwstępnych obejmującychilośćbadaczy' czas trwania badair i wielkośćprÓby. ostateczny efekt w postaci
wielostronicowegosprawozdanianiedającegosię przed.
stawić ani w skÓtowej formie graficznej, ani językiem
statystykipowodująich nikłąpopularność
i znajomość
poza środowiskiem
badaczyspcllecznychi humanistÓw.

(czasu i miejsca)' tworząc rÓżne wersje przyrody, vzaleznione od sposobuwclrodzeniaw relacjęz nią np. Z innego
rodzaju przesłankamikulturowyntidotyczącymiistnienia
i funkcjonowaniaprzyrody mamy do czynieniaw dużych
nriastach,a innego na wsi. Świadornośćckologicznajest
zatemrÓzna w rÓżnych społecznościach
lokalnych. W takinr rozunrieniujest ona przedIrliotelnbadan jakościorł'ych'gdyżjest częściąmodelu poznaw,czego,odzwier.
ciedlająccgocharakterbadanegozjawiska. W tynl przy.
padku _ kategoryzowaniai funkcjonowaniaświataprzy.
rody w myśleniubadanych.Możliwościich wykorzystania
w ochronie środowiskaprzec|stawionow ostatni'n roz.
dziale pracy. Teraz przejdę dtl kwes(ii rvplyrr,u wiedzy
o środowisku
na lokalnąwiedzęśrodowiskową'

Promowaniem i wdrażaniemwiedzy o środowiskuzajnuje się edukacja środorviskowa,ktÓrej: ,,.' 'GI<iłtnyntcelem (...)j estpodłtoszenie pozionu śv,iadont
ościspol et'ze Naukorva wiedza o środowiskua lokaIna wiedza środo. ,sty'aw sIosunku tlo ochtony środoy'iskai zaloze zr łt.norviskowa spoIeczności
lokalnych
v,ażonego
rozwoju,,||f .
Wiedza o funkcjonowaniuświata,w jego wersji zarÓwno
ożywionejjak i nieożywionej'jest dornenąnauk przyrodniczych. W toku swojego rozwoju nauki przyrodnicze
<lzieliłysię poprzezspecjalizacjęwraz z docierającymido
naukowcÓw coraz większymi ilościamidanych [7]. Specjalizacjapociągnęła
za sobąwykształceniewłasnyclinre(odologii' Dzisiejszy poziotn oraz ilośćwiedzy specjaIistycznej jest społecznieniedostępny'ze względu na konieczność
ukoilczeniastudiÓw w wybranejdziedzinie/kierunku dla zrozumienia zarowno języka' jak i ptrnktu
wyjściaposzczegÓlnychdyscyplin. Czasem specjalizacja
w obrębiejednej dziedziny narrkiprowadzi do nieporozumieti lub zupełnegobraku zrozumienia dla badari lub
wnioskÓw wśrÓdprzedstawicielisubdyscyplin.ProbIem
ten nie dotyczy tylko nauk przyrodniczych,aIewspÓłczes.
ncj nauki jako takiej. Wiedza naukowa oraz przesłanki'
jakitni kierują się naukowcy,a Za ninri władza,stająsię
jednocześnieniezrozunriałespołecznie.Z tego typu prtr.
blemem często boryka się oclrronaśrodowiskaw Polsce
i na caĘn,rświccie.Geneza tego problemu tkwi nie tylko
w niezrozumieniuczy tcżbraku wiedzy o środoł.isku.
ro.
zumianej jako naukouy, obiekty.r,vnypogląd na funkcjonowanic procesÓw ZachodZącycIr
w śrtrdowisku,
ale może
teżwynikac ze sprzeczności
między nią a lokalną wicdzą
środowiskow6będącązbiorem przeświarlczcn
i wierzen
na ten]atfunkcjonowaniaświata,wytworzonych poprzez
bezpośredrriedziałanie' zaangazowanie członk w lokalnej społeczności,
a takżekonStruowanychspoleczniesposobÓw adaptacjikulturowejdo warunkÓw danegośrodowiedzą tego typu do niedawnabywiska. Zainteresowarrie
ło domenąantropologiiekologicznej,obecniestajesię też
przednliotembadaiinolvej dyscypliny określanej
mianem
ekologii człowieka.Te dwa typy wiedzy niekoniecznie
nrusząsię wykluczać,mogą się teżwzajemnieprzenikać'
inspirorvać,a takżewspćlłistnieć
w obrębiejednegospołe.
r:ze stwa' w zależności
od przyjętejskali porÓwnawczcj

Cel ten osiąganynrabyć poprzez: ''''.przekazvwanieu'.lrlościposzattov,aniapr;ytody, nlalerii ożt'lt.ione.f
i niet.twionej' naucz1,ćindvv,idualnego spojrzenia na problemy
degradacj i środox'iska, IIumaczy,,ć
nechan izntj ej ylv,stutta n i a' ||,skazy l. ać a Itetu a ąly,t1ę źl' d It:troz wi tl:-|,
v,a n i tl
prcbIenlÓv, global nych. Uczyć obsenvacji przyrctlni cry'ch'
ub\,wu1,,,,o,,nrrożenianti środolr'lsła.. .'' I l ].
Poprzez ten rodzaj edukacji 1okalnespoleczności
dowiadująsię o problemach,kt re mogą iclr dotyczyć,ale niekoniecznicsą uśrviarlanliane.
Ponadtoposzerzasię dzięki niej
zakres lokalnejwiedzy środowiskowej,
czyli społeczncgo
z r o z u m i e n i aw r a z z n a d a n y r nj ie j z n a c z c n i a m ic.u n i e j c s t
celenlsanlejedukacji,aletypowym,,skutkienr
ubocznym".
Skutecznośćcdukacji środowiskowejmożna zwiększyc
poprzez odniesieniejej do grup docelowych,np. opracowyrvac progranry edukacyjne urvzględniającenaukorr.y
stan wiedzy o środowiskuoraz lokalną wiedzę środorviskową grup objętychprograrnen].Swoistą znrorą znanych projcktÓw edukacji środowiskowcj,
rvprowadzanych
głÓwnie przez grupy i organizacje ekologiczrre (rrżyrvarn
po|ęcia ekologiznlu w odnjesieniudo organizacji lniłoś.
nik<iwprzyrody,działającychna rzccz swoiścierozunriancj ochrony śrotJowiska)
[6]' jest niedopasowanietreści
do kompetencjilokalnej spolecznoŚci_ posługiwanlesię
niezrozuIniaĘm, naukowym językiern i abstrakcyjnymi
pojęciami połączoneze wzburJzającymsprzeciw negowanienl lokalnej wiedzy środowiskorvej
lub traktowaniejej
czlonkÓw jako |ahuIarasa w kwestiach tirnkcjonowania
przyrody.W każdymz tycll przypadkÓw przeprowadzenie
badari społecznychmożc polnÓc rv dotarciu cIo sluchaczyluczniÓw. Barlania jakościowemogą być tu uieocenionym źrÓdłem'
RÓwnolegle do przekazyrvanianaukowej \y|e(|zyprzez
prowadzonesą badaniana temat
edukacjęśrodowiskową
jcj efcktyunośct'Zasadzają siq onc na diagnozorvaniu
stanu wiedzy oraz analizach porownawczychw okeślo-
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punktuwyjścialokalsię do przedstawiaIlia
nych przedziałachczasowych,np. rocznych,w ktÓrych ra- sprolvadzałaby
mą teoretycznąsą pojęcia zaczerpniętenie od badanych, nych punktÓw rvidzeniai prÓby podjęcianegocjacjimięa zdefiniowane w obrębie nauk przyrodniczych, czyli bę- dzy grupami o sprzecznychinteresach.PÓki co, w Polsce
dące częściązobiekty.lvizowanegowobec badanej kultury nie podejmujesię takich prÓb' podczasgdy na świeciejest
modelu operacyjnego.Poziom wiedzy o środowiskuda- to typowa praktyka. Antropolodzy są zatrudniani np.
je się zatetn ,,policzyć''i zbadaćmetodami ilościowymi, w międzynarodowychorganizacjachekologicznych,NGo
rv przeciwierishviedo loka|nej wiedzy śroclorviskowej. lub rządowych agencjachśrodowiskowych,gdzie odpo.
wladająza kontakt z ludźmi zamieszkującymi w obrębie
Metody jakościowemogązostaćużytedo weryfikacji,czy
obszarÓw chronionych i ofulinach tych obszarÓwnabyta przez daną grupę rviedza o środowiskujest wykorzystywana w codziennej praktyce życiowej, np. przez rol- Badania etnograficzne oraz prace antropologÓw wykazują
nikÓw oraz w jakim stopniu wptynęłana zmianę lokalnej, uży'teczność
dla ochrony środowiskaw dużo szerszym niż
kulturowej rversjiprzyrodyvrazze stosunkiem do niej.
tylko badanie opinii wymiarze. Wiedza antropologiczna
Przyk|ady stosowania metod oraz wynikrÓw bada jakościowychdIa ce|Ówochrony środowiska

z ich środowiskiem
o relacjach lokalnych społeczności
umożliwiadotarciedo Ęch ludzi za pomocąjęzykaich pojęć odnoszących się do przyrody, a takżestworzenie skutecznych planÓw ochrony opartych o partycypacjęw dzia.
łaniachochronnych.Problemy i zdarzającesiękonflikty są
wynikiem niedomÓwie , braku konsekwentneji precyzy1nej, skierowanejdo konkretnychgrup odbiorcowedukacji
środowiskowej.W rozwiązaniu zarÓwno jednego' jak
i drugiego problemu mogą pomÓc badania metodami
jakościowymi, a zaangazowanie badaczy społecznych
przynosi
w procesiekonsultacjii edukacji środowiskowej
pozytywne rezultaty, o czym świadcząliczne przykłady
z całegoświata,

Czy badania lokalnej wiedzy środowiskowejmogą być
prowadzonowyłączniemetodamijakościowymia badania
jedynie ilościowymi?Za|eżzy
wiedzy o środowisku
to od
tego,co dokładniechcemy zbadać.Jeślinasirymcelemjest
okeślenieczy lokalnaspołeczność
zetknęłasię z edukacją
środowiskową
ijakie pojęciasąjej znanelub nie, to można
swobodniepostużyćsię metodamiilościowymi.Jeślinatomiast interesuje badacza czy i jak ta wiedza jest wykoposłużyć
rzystywana,to należry
się metodanlijakościowymi. Jeślichodzi o badaniaponadlokalne,to zawsze przewagę będą miaĘ metody ilościowe,ze względu na swoją Podsumowanie i wnioski
metodykę, chociaż znakomite efekty w tym prz}padku
przynosi łączenieobu metod' Raporty tego typu są zlecane Badaniajakościowew połączeniuz ilościowymidają caw ramach działafrochrony środowiskana śrł'iecie,
stano- łościowyobraz znajomościi funkcjonowania zarÓwno
jak i lokalnejwiedzy śro.
wiąc między innymi formękonsuItacjispołecznychprzed naukowejwied;ryo środowisku,
wdroźeniemdanegoprojektu, np. powstania rezerwatulub dowiskowejw spolęczerist\ł'ie.
Pozwalająna opracowanie
Parku Narodowego. orlove i Brush opisując w swoim arty- lepszych raportÓw, odzwierciedlających pełny zakes pokule [8] związki między antropologią a ochroną środo- ruszanej tematyki. Jakościowemetody badan społecznych
lo- dają się zastosowaćdo określeniapoziomu świadomości
wiska podkreślająznaczenie partycypacji społeczności
kalnych w projektachzachowaniabiorÓżnorodności.
Ar.
lokalnych. Metody te umożliekologicznej społeczności
gunrentrrją ż'edzięki badaniom etnograficznym ochrona wiająznaczne poszerzenieperspekty.wybadawczej i dotar.
środowiskama szansęocenić i zrozumieć realne możli- cie do istniejącejw danej spolecznościwiedzy lokalnej,
wościwprowadzeniadanegoprzedsięwzięcia(planuochro. będącejczęściąjejkultury.
ny) w życie.Wykazująjednocześnie,
żerola antropologÓw Z tegoteżpowoduw holistycznympodejściu
do idei zrÓwnie sprowadzasiętylko do sondowaniaopinii społeczności noważonegorozlvoju wskazane jest stosowanie metod
na tematplanowanychprojektÓw,ale ma charaktermedia. jakościowychw badaniach spolecznych prowadzonych
cyjny między interesarniochrony środowiska
a badanynri. w ochronieśrodowiska.

Z prz5Ąoczonychprzez nich przykładÓw w1.nika,że taka
mediacjaprowadzi nie tylko do wypracowaniazgodnych
z lokalną lorlturąsposobÓw ochrony, ale umożliwia nakłonienie społeczności
do aktyrvnegobrania udziafu w tych
działaniach,wykorzystującich tradycyjnąwiedzę i metody gospodarowania.

Nie zawsze małe społecznościdziałają w środowisku
w zgodzie zzałożeniamiochrony Środowiska. Zprzykładami tego typu spotkać się można na niżu Polski w re.
gionachhodorvlibydla mlecznego(badaniawłasne).Tutaj
środowiskotraktowanejest jak przestrzeirprodukcyjna
podporządkowana efektywności' Argumenty zwivane
niez oclrroną środowiskamają w takich społecznościach
wielką siłęprzebicia.Rola antropologaw takiej sytuacji
l2
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C harakterystyka ekotoksykolog iczna
środowiska przyrodniczego W zasięgu
emisji niklu
oddziaływaniapunktowego źzrodła
Ecotoxicolog ical ch a racte ri stic of e nv iron m e nt
in range of the influence point source of nickel ernisslon
Streszczenie:

dO71lg7112'1Ęll
iy6d0gatntkolll roślindla ocen ekotoksykologit.zt|,,c]1,
Celem badait byla analiza przydatnościu'.|,branych
wiska prel.odniczego PozostaiąCegopod x,pływen lokalnej emisji huttticzej' Zalvąrtoścniklu lł poszczegiln'l'ch czę,ś]neniklu v glehie 0:ł1ą.':0nO
ciach nlorfoIogiczry,chxlślinoraz u,pt>s:czegolnycltspeciucyjny,ch|brnach u},'stę|lowania
todąpłonieniowąAAS z dokładnościądo 0,01 pg/g' Charakterystyka ekotoksykoIogic:tlttpont,alu ocenit1sto1lie ittttl.
ksykacji w układziegleba-roślinana przykladzie pokr4łuyi nawłoci.

Abstract:
The aint of study u,as to analyze the suitability of selected planl species .for the t'eri/ication of the estinution
regarding the natura| t,ttt,itonmentutuler Ihe in/Iuenceol.locttl słte/ting enliss'ions.'\|ickel
et:otoricologicaI assess,nentS,
\,aS derermined using JIame method A'ĄS in individual norphological płrts Of plants l,ilh occuracy 0,()I 1tg/gand in
speciation individualforms ofocatrrence oJ'nickeIin soil. Ecotoxit:ological chilracteristic cąll be estinuted the degreeol
intoxication in thesystemsoil plants,.for examplestinging nettleantl goldenrod.
Słowakluczowe.. nikiel, enlisja, wspćllc4'tutiki ekotoksykologiczne, rośliny,gIeba
Key words: nickel, enission, ecotoxit'ological coelJicients,plants, soil
pomiędzy warunW środowiskuistnieje ścisłażależnośÓ
kami byowanla roślln,w tym l leczniczych,.a ich zdolnościamido gromadzenia zaniectyśzcze , głÓvinriemetali
ciężkicb. Do ceyilnikÓw mających wp}1'w.nawa.ost zanie.
. ,....i:' ::'
:
:azy'sżćfeiza|:ićzyć.mttżna:
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Narzędziami stużącymido szacowania wielkościprze.
wbadanynr
piels,ilstka
środolrlku.
zau'rność
badtneeo
mieszczania sięzanieczyszczeirmetalicznychoraz olreś. Qn,".,..,'".
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wanych
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wzbogaceniaoraz wspÓłczynnikfitoku.
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dynamiki InterpretacjawspolczynnikapozwoliłarvyrÓżnićnaStępuWspÓłczynnikwzbogaceniasłużydo okrcślenia
z a n i e c z y s z c z ed a n e g o e l e m e n t u ś r o d o w i s k a i z o s t a ł z d e. ;. ą c e k l a s y c l e g r a d a c j i < l a n e g o e l e m e n t u ś r o t l o w i s k a :
finiowanyprzezBuat-MenardaiChesselet'a [|]' Charak. w'ąo
-ekstrenralnezanieczyszczerue'
a tak- w = 20.40 - bart]zosiInezanieez'szezenie'
teryzujeon lnigracjęjonorvmetaliz gleby do rośliny,
-znaczącezanieczyszczenic.
żepoziom rzeczylv'istejkumulacji poszczegÓlnychjonÓlr' w:5-20
.średniezanieczyszczenie'
poszczegÓlnych metali w:2.5
w nawiązaniu do biodostępności
- minimalnezanieczyszczenie'
w <2
rv odniesieniudo danegoobszarui gatunkuroślin.
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