
wSp łpracy. W koncepcji zrÓwnoważonego rozwoju uzna.
je się za konieczne wys1ępowanie trzeclr atrybutÓw wspoł-
pracy. tj. efekty.wności, ekologiczności i prospołeczności
w rarnach orientacji na klienta. Na rysunku 2 przedsta-
wiono graficzne tr1ęcie ła cucha wartości z wkonrponorva-
nym systemetn Zarządzania środowiskowego.

lstotnynr elementem la cucha wartościjest system komu-
nikacji oparty na aktlavnej informacji, czyli na ocenie
efektu syncrgii wspÓłpracy w łaIicuchu wartości przez r|.
rralnego klienta. Klient ,7głasza'' wymagania w odniesie-
niu do jakości wyrobÓw i usfug (np. zakaz stosowania su-
rowcow i materiałÓw zawierających azbest, ograniczenie
ilości fosforu, fluoru, |enoli. fonnaldehydu) oraz oczekuje
poużytkowego przetwarzania rvyrobu (likwidacja rvyrobu
przez rozbiÓrkę, złomowanie' przetwarzanie zasobÓw po-
użytkowych na surowcc wtÓrne, przetwarzanie surowcÓw
wtÓrnych na materiały i pÓłwyroby). Uwzględniając rły-
rnogi kI ienta ła cuch wartości jest ciągle doskonalony' a co
zateln idzie' doskorralony jest także system zarządzania
środorviskorvcgo uczestnikow ła cucha wartości'

Rola s1'stemu zarządzania środ<lwiskorvego w ła cuchu
wartości

Systemy zarządzan}.a środowi skowego funkcjonujące
w przedSlębiorstwach pozwalająprzeprojektować poszcze-
g lne działania w łaócuchu wartości pod kątem przyjętej
poIityki środorviskowej i wymagali koncepcji zrÓwnorva-
żonego rozwoju. Działania nadrrrigmię obciążające środo-
wisko są eliminowane lub zastęowane działaniami pro.
wadzącyrni do ciągłej optymalizacji efekt1tvności środ<l.

wiskowej Il]. Podstawowa rola systenrÓw to ukierunko.
wanie na istotne probIemy środowiskowe i ciągłe doskona-
lenie systemÓw zapewniających realizację celÓw ekono-
micznych przedsiębiorstwa w rÓwnowadze z wymagania-
mi środowiska.

Oprocz prz7Ąoczonej roli systemÓw do innych zalicza się
także[|'1'2]:
- szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawi-

dłowości w działalności przedsiębiorstw tworzących
wartość dla klientÓw

_ zintegrowanie działa na rzecz ochrony środowiska
i poprawy efektywności ekologiczne.j,

_ racjonalną gospodarkę Zasobami (zużycie wody, su-
rowcÓw, energii i materiałÓw),

_ zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadÓw (recy-
kling, ponowne wykorzystanie),

_ przestrzeganie regulacji prawnych (procedury umożli.
wiające ciągłą rea|izację zobowiązar,r wynikających
z przepisÓw prawnych są podstawą funkcjonowania
systemÓw zarządzania środowiskowego),

_ aktywność komunikacyjną (audyty, oceny, pomiary
reakcje na sygnaĘ alarmowe),

_ należlą staranność zawodową ptzy tea|izacji zapisÓw
wynikających z ztwaĘch kontraktÓw między uczest-
nikami ła cucha,

_ potwierdzenie podejścia opartego na dowodach (audy-
ty zgodności),

_ obniżanie kosztÓw filnkcjonowania łancucha przez
skracanie czasu realizacji działa i obniżenie kosztÓw
zwięanyc|l z zui-yciem surowcÓw i pozbywaniem się
odpad witp.,
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_ zwiększenie przewagi konkurencyjnej przez podejrno-
wanie dobrowolnych inicjatyw na rzecz środowiska
w celu strvorzenia strategicznej przewagi ekologicznej
całego łailcucha wartości przez zaprojektowanie i stwo.
rzenie systernu wartości umożlirviającego generorvanie
dodatkortych korzyści dla uczestnikÓw łaócucha i fi.
nalnych odbiorcÓw.

Podsumowanie

Systemy zarządzania środowiskowego w łaircuchu war-
tości przyczyniają się do podnicsienia wartości biznesowej
przedsiębiorstlv i v'artości kIientowskiej. Już sam audyt
systenÓw wytwarza wartość dodaną dla klientÓw, po.
nieważ uwiarygodnia prawidłowości funkcjonowania
przedsiębiorstw. Przez poprawę skuteczności i efektyw.
ności funkcjonowania poszczegÓlnych ogniw łaficucha
dochodzi w konsekwencji do wzrostu wartości produktu
naby.wanego przez finalnego odbiorcę' Posiadane przez
przedsiębiorslwa certyfikaĘ na zgodność Systemu zarzą-
dzania środou,iskowego są grvarantem dla otoczenia wy.
twarzania produktÓw zgodnie z wynroganli ochrony środo.
wiska. Ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsię-
biorstw na rzecz zrÓwnowaŻonego ruzwoju twor7y nową
kalegorię wartości tzw. waność zrownoważoną.
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Wykorzystanie metod jakościowych do badania
wiedzy środowlskowej społeczności !okalnych
Applying qualitative research methods in the studies of environmental knowledge

Streszczenie:
Możliwości 'iakie dcje v,ykorzystaniejakościoluych sposob v,badtui spolecznych w analizaclt dotyczących śvładontości
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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 cont1łIete diagttosing

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.s h consen ution quantitive resea t c h.
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Key words., ecologicaI ctw,areness, sociaI studies, ConseryątiO|l



Artykuł przedstawia problem moŹliwości zastosowania ja-
kościowych metod badari społecznych w analizachwiedzy
środowiskowej społeczności lokalnych. Pod pojęciem me.
tod jakościowych mam na myśli metody etnograficzne.
W literaturze spotyka się te dwa terminy zamiennie' Ter.
min ',etnografia''' dla osÓb niezwiązanych z naukami hu-
manistycznymi, może być mylący, stąd postanowiłem
użyć w tytule drugiego okeślenia. Teząpracyjest wyka-
zanie, irc metody te pozwalają nie tylko na weryfikację
przysrvojenia poję{ i zasad nądzących środowiskiem,
w myśl nauk przyrodniczych, ale także poszerzenie wyni.
kow badari o miejsćow6 tradycyJną wiedzę środowiskową
będącą częścią kultury lokalnej'. społeczności... Lokalna
wiedza środowiskowa jest innym pojęciem niż'wiedza
o środowisku'definiowana w .obfębie nauk. przyrodni-
czych. Na tej ptaszczyżnie uwidacznia.śię 1Óznioa w po.
dejściu badawczym, a także zakesie stosowanych metod.
W badaniach na temat wiedzyśrodowiskbwej.sfotbczeri-
shva dominują metody ilościowe. Badania nad lokalną
wiedzą środorviskową (w literarurze arrglojęzycznej funt-
cjonuje skrÓt .LEK' od locąl environmenia| l knowledge), to
domena etnografii, czyli metod jakościbwych. Wiedza ta,
to zespÓI tradycyjnych prakryk i infomraćji por.t'staĘch
w wyniku historycznego procesu interakcji wielu pokoleri
ludzi zamieszk-ujących dane środowisko, na temat jego
firnkcjonowania, przekazylana z pokolenia na pokolenie
poprzez lokalne opowieści, sposoby dziatania, rytuaĘ
i folklor. Jest to rodzaj wiedzy potocznej, będącej głÓw.
n1m i rvspÓln1m dla wszystkich lub większości członkÓw
danej spoteczności źrÓdłem informacji, niezbędnych do
codziennego życia. Wiedza o środowisku jest zaś po.
wstaĘm w wyniku pracy naukowej badaczy z całego
świata produktem obserwacji i eksperymentÓw, docierają-
cym do społeczności lokalnych za pośrednictwem praĘk
związanych z edukacją środowiskową.]W tyin kontekście
pojawia się pytanie; czy lokalną wiedzę środowiskową
można badać ĘIko metodami jakościowyni, a wiedzę
o środowisku tylko metodami ilościowymi? W odpowie.
dzi na to pytanie, przedŚtawiono clrarakterystykę obu me-
tod, rÓżnice w podejściu badawczym oraz przykłady za.
stosowania metodjakościowych w badaniach nad lokalną
wiedzą środowiskową z nlożliwościami ich praktycznego
wykorzystania wochronie środowiska.

Metody badari spolecznych a nauki przyrodnicze

Problem relacji człowieka ze środowiskiem, analizowany
jeSt przez wiele rÓżnych dyscyplin. WspÓłcześnie jest on
przede wszystkim donreną ocfu.ony Środowiska. czyIi in-
terdyscyplinantej nauki, łączącej elementy przyrodnicze'
techniczne, społeczne i humanistyczne. W ramach badair
tej dyscypliny podejmowane są między innymi badania
społeczne mające na cęlrr okreś1enie poziornu świadomoś-
ci ekologicznej, rozumianej jako: ,,...system wiedzy oraz
przekona i w.l,ttikrjąca z nich gotolyość do działall i zacho'
u,a zgodnych : ząsadani szaanku dla przy'rody.. .', [|f,

Świadomość ekologiczna określa rÓrvnież zakres oddzia-
\rvafr antropogenicznych danej społeczności/danego spo.
łecze stwa na środowisko. ZarÓwno skala, jak i sposÓb
sformułowania pytania powinny determinować przyjęte
przezbadaczy metody w badaniach społecznych, słowen-t
odwoła do dyscyplin naukowych. ZarÓwno etnologia/an-
tropologia kulturowa (nauki ktÓrych metodą badawcząjest
etnografia) jak i socjologia (rozumiana jako ilościowa nau-
ka społeczna) podejmują problem relacji człowieka ze śro-
dowiskiem. W obrębie antropologii można już nawet mÓ-
wić o subdyscyplinie nazywanej antropologią ekologicz-
ną mającą własną tladycję i metodologię. Jedną z rÓżnic
nriędzy etnologią/antropologią kulturorvą a socjologią jest
wielkość prÓby. Dzięki badaniom sondażowym opartym
na ankietach, socjologia ma możliwość przeprowadzenia
badan ponadlokalnych, obejmujących np. całą aglomera-
cję wielkiego miasta, powiat, wojewÓdzfwo' a nawet caly
kraj. Specyfika metod ilościowych, zakładająca zapyta-
nie badanych o kategorie uniwersalne, np. naukowe bądź
prawne, umoźliwia stosowanie pyta zamkniętych, takich
na ktÓre odpowiedzi ograniczają się do znajorności, bądź
nie, danego zagadnienia. Przekłada się to na czas jednost-
kowego przeprowadzenia ankiety oraz calkowify czas pro-
wadzenia bada . opracowanie raportu w zależności od
przyjętej metodyki, np' prÓb losowych lub mierzalnych
zmiennych, jest rÓżne czasowo' Efektem badafl ilościo.
nych jest wymieme przedstawienie poruszanego proble-
mu w obrębie prÓby, często zobrazowane liczbowo w for.
nrie wykresÓw i diagramÓw procentowych. Badania ogol-
nokrajowe mogą być podsumowane w formie kiIkustroni-
cowego raportu uogÓlniającego. Mebdy ilościowe są za-
tem doskonaĘm narzędziem do badania ponadlokalnycIr
zjawisk społecznych o charakterze skalamyrn, dających
się policzyć i zgeneralizować poprzez uśrednienie w celu
p źniejszego wykazania dynamiki zmian, np. wzrosht
Ęądź spadk-u rv obrębie ponlszanego zjal'iska [2]. Badania
tego typu są mniej czasochłonne' nie wymagają dłuższego
kontakfu z osobami objętymi badanienr, czasem zakładają
narł'et brak kontaktu, jak w prz1padku ankiety telefonicz-
nej lub intemetowej. Ponadto, opierają się one na arbitral-
nie zdefiniowanych zmiennych [2], nie odnosząc się do
kategorii użytvanych przez badanych w życiu codziennym,
a jedynie weryfiktrją znajomość kategorii zdefiniowanych
w obrębie nauki. W takim też zakresie sąużywane w ochro-
nie środowiska.

Metody jakościowe zaktadają korr ieczność,,wejścia
w świat badanych''. Nawiązania między badaczem a bada-
nymi nici porozumienia.

,,.. .W swojej najbardziej chttrakterys\,cznej formie t ),nu-
gają one od etnografa uczestniczenia, jalłnego bądź ukry-
tego, w codzienn1,m zl,ciu Iud:i przez dłilższy ok7ę5, Ob'gey-
wowania biegu zdLlrzeit, słuchania rozm w zaduwania pr
talt _ jednvm slowem wymagają zbierania u,sztllkich dos-
tępnych danvch, k|Óre rntcą nieco śulitttła na hłestie bę.
dące przedmioten bada . . .'' [3l.

Podstawowym pojęciem w tak lozumianej mettldzie są ba-
dania terenowe, czyli podstawowa strategia zbierania da-
nychjakościowych [4]. Respondenci badani są w swoim
środowisku własnych donrach, gospodarslwach czy
rvsiach. Dzięki takim badaniom łatwo zauważalny jest
kontekst, trudny do uchwycenia w przypadku bada iloś-
ciowych. Kontekst nigdy nie pozostaje bez wplywr na da-
ne, a często determinuje ich kształt, np' inaczej ludzie
reagują na badania prowadzone w zakładach pracy, szko.
łach, a inaczej w swoim mieszkaniu. Celem bada jakościo-
wychjest dotarcie do tego'jakie znaczenia badani nadają
inreresującemu nas zjawisku oraz opisanie i zinterpretowa-
nie' jaki wpływ mają badane przez nas zjawiska na życie
badanych i na odwrot. Jak napisał gunl rvspÓlczesnej antro-
pologii kulturowej i wybitny badacz jakościowy Cliflbrd
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,||1ą pOs?ukttjc1t'q znaczenia . ..,, f5).
Praca w terenie opiera się na prowadzeniu roznlÓw wy-
wiadÓw etnograficznych' oraz obserwacji. Efektem pracy
terenowej są transkrypcje wywiadÓw, notatki terenowe
oraz dziennik badawczy. W dalszej części onlÓwię czvn.
ności przygotowawcze oraz poszczegÓlne techniki zdoby-
wania danych jakościowych'

Przeprowadzenie badan jakoścrowych poprzedza sprecy-
zowanie poruszanego problemu. W przypadku badair na
potrzeby ochrony Srodowiska będąto relacje człowieka ze
środowiskiem. Interesuje naS Zatenl wpływ ludzi na
otacZający świat i na odwrÓt. [6]
Naturalnynri warunkami dla etnografÓw są małe społecz-
ności lokaIne wsi' rnałych tniasteczek lub wybrane gnrpy
społeczne, np. organizacje nliłośnikow przyrody itp. Po.
dejmowany problenr rnusi dotyczyć konkretnego zjawiska
kulturolvo-społecznego mającego srvoje miejsce u,środ
badanych. Etnogra{ia jest Zatem w dLrżej mierze studium
przypadku zjawiska w okeślonym kontekście historycz-
nyD] i przestrzennynl [3]. Dobrze skonstruowane, jakoś.
ciowe pytanie badawczę uwzględnia charakter porusza.
nego zjawiska, np' Co wspołcześni mieszkancy Hclu wie-
dzą o foce szare1 H a I i c hoe r u s grvptts ( I]abricius l 79 l )? Te-
nlat ten p|oponuję jako przykład do zilustrowania meto.
dyki badarijakościowych i stworzyłem go na potrzeby ni.
n ic jszej  pr lcy.  W tak postawionym pytaniu ZarySowane są
ramy czasowe i terytorialne ponrszanego zjarviska oraz
precyzyjnie określony jest zakres interesującyclt nas intbr-
nlacji. Pouyższe pytanie badawoze będzie się rldnosi'ło do
prolrIemu reIacji czlowjcka i zlvierząt. a konkretlliejednego
gatunku, rvchodzącego w zakres sZerszego pytania doty-
czącego relacji ze środorviskicnr. W ramacIr odpowiedzi na
nie t lda s ię t lstaI ic .  jaL ic znaczel l ie mąią u 'yzej  w;, l r r icn i . ' l lc
zwierzęta dla luclzi, od ktÓrych w duzr'j mierze zależy ich
los. Istotny w tynl przypadkrr jest kontekst' na ktÓry skła-
dają się dwie waż'ne rzeczy plan reintrodukcji i oclrrony

fbk rvlaz z istnienienl l dzlałaInością Stac1l IVlorskie.1 In-
stytutu 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 wy-
jazd 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|nogrd-

.ficznej. Podczas,,pienrs4,ch tltti yt,tcrenie" or(z ve
lt,'ł t ę nyc h'fil : a c h n e go<j a Lj i n u j ąc1r : h n u t, e l t t n' a jś L' 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 ś t,ilri e przez c,uły
czas gronil izc n i 0 n a| e ri ołow...' ' L3).

Uwzględniając wyniki badari pilotażowych. baclaez przy-
gotowuje narzęclzia batIawcze. W baclaniacIr jakościou'ych

są ninli kwestionarittsze oraz sccllariusfe rozll lorr'1' ' Tc
pierwsze sąlistąpytari tl lożonyclr lv rrlyśl zasady ',od rlgti lrr
do szczegÓłu'' o ściś|c określonej ko|ejności. tlrLlgie zaś są
listą zagadnieli, rvraZ Z po(lstatvorvynri pytanianli t|tr 1rortl '
szenia w trakcie rozln(lwy. Celem obu tych tbmr badari jest
stworzel]ie Źr deł do p źniejszej analizyilnterpretacji ' Za-
rÓwno wywiad kwestionariuszort'y jak irozlrrorva lrg scc-
nariLtsza są bezpośretlninrt odrvoIanianli tlo wietlzv hatla-
nego' Ważne jest, aby rcspondent nie byl Llprzedzony o blr-
daniu - istotna jest .jego codzicnna rvicrlza opc'racy.jna,
gd1'ż to jej zaktes oraz szczegil lowtrśc jest obickteirl ba-
darria j akościowego. Wywiacl rvg dobrze skonstrttorr,aIlcgo
kwestionariusza sta.je slę płynną roZn]ow11. w kttirc'j poru-
szanc ten]aty uynika1ą-;r-den z t1rugieeo. a bar]acz ktln-
troluje sytuację na bieŹąco dopytL!ąc o kri,cstie, ktore tlany
respondent podkl.eśla w wyporviedziach, jako szczegtilnic
istotne' Interakcja tcgo tYptl nliętizy badaczcIll a badanyll l
nosi nazu'ę tvywiadu pogłębionego (rv l itcraturze lngloję.
zycznej okreś|anego tennincnl in-depth itten,ielt ') i r zni
się zalowno sposobenl jak i ti lrnlą od ankictv i rrp' rl 1'wia.
du rv grupie tbkusou'ej. Naturalną sytuację torvarzyszl1cą
wywiadowi poglębionenu łatrviej jest ositgnąc strlsttjąc
Scena[lusZ r()Zmowy. Th fbnna badanjest tlLtżtl trLtdniejsza
w przeprorvatlzeniu, stą<l za|cca się je.i s(oso\Ynnic lylko
doświadczonynr badaczoln. .lest to rotlzaj natrtralIlcj roz-
mowY' w ktÓre j badacz nawiązuje rozl-l]owę z res;loncle Il-
teln na :nteresrłące go lel]]aty i tlt4l1'luje o szczegćl]),. (' itIlt

roznlowa ma fbnnę dużo swoboclnie.jszi1tld rvyrvladLr, stątl
w przypadku nicrvprau'nych badaczy istnieje zagrozeuic
zltpełnego odc.jścia od inle.resLtjącego l,]as lcI1]attl i Złko -

czeI r ia  rozn l t lwy , , f i ask ien l ' '  ba i l acza .  f}a i l a l r i a  . jakośc io-
we wymagają prirrvadzenia rragrari r,vyrviaclrirvlttlzIrtcirr',

wspołcześnie r rt.ttież rv lbrtlrie nagra \,id!-(). w cclrl ich
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pÓźniejszej transĘpcji. o czympć:źniej' Przykładowy te-
matjest na Ęle szeroki, że może być podejmowany nieza.
leżnie od płci i wieku respondentÓw. Z doświadczenia wy.
nika, że do ana|izy wiedzy lokalnej na tematjednego ga.
tuŃu' trzeba przeprowadzić około 40.50 rozmÓw. Biorąc
pod uwagę częste odmowy, z ktÓrymi każdy badacz spoĘ-
ka się w terenie, przyjmuje się' że średnio dziennie udaje
się przeprowadzić około 2-3 badari. To wymusza spędze.
nie w terenie minimum 2G-30 dni (dotyczy to badan kra-
jowych). oprÓcz w},wiadÓw/rozmÓw w tym czasiebadacz
jakościowy prowadzi jeszcze akĘurną obserwację, nazy-
waną w naukach społecznych uczestniczącą (w literaturze
anglojęrycznej okeślaną mianem participdnt 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 cha-
rakter jawny lub ukryty [4]. DobÓr za|eĘ od przyjęĘch
przez badacza załozę , a także kontekstu sytuacyjnego.
Ponownie nawiązując do przykładu badaIi na Helu, wizyta
w fokarium i obscrwowanie Zachowania, nawykÓw oraz
sfuchaniejęzyka i cmocjonalnego charakteru reakcji zwie.
dzających, przewodnikÓw i obsfugi może być 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 naturalnego sposobu interakcji w obrębie funk-
cjonowania ośrodka' Stałby się częścią gnlpy zwiedza1ą-
cych i uczcstniczył w niej na takich samych zasadach, jak
pozostali. Pełna j awność takiej obserwacj i mogł aby zakł6-
cić codzienną praktykę funkcjonowania badanego obiektu
i tloprowadzić do blędnych wnioskÓw, grlyż, z reguĘ ob-
scrwowani ludzic, gdy wiedzą o obecności badacza staĄą
się zachowywać w sposćlb dużo bardziej ,,oficjalny''.
SzczegÓlnie przewodnicy i obsfuga w takich syhlacjach
wykonuje srvoje obowiązki z nadz:wy czajną starannością
często odmiennie od zachowaIi rutynowych, ktÓre wyko-
nLt.1ą w przypadku codziennych grup zwicdzających. Nie-
koniccznie doĘczy to pracownik w HeIskiego Fokarium.
Nie nram podstaw' aby twicrdzić, że tamtejsi pracownicy
nie przykładają się do codziennej pracy z pełnym zaan.
gażowanienr. Przykład ten ma oharakter wyłącmie hipote-
tyczny i służy zilustrowaniu jednego z prob|emÓw bada-
czy jakościowych w terenie.

Efcktem obserwacji uczestniozącej są informacje nieda-
jące się przekazać w formie zwerbalizowanej lub umyślnie
7'atajanel Zn'ekształcane przez respondentÓw w trakcie wy.
wiadÓw/roznrÓw. Podobnie jak w przypadku wywiadÓw,
wyniki obserwacji wymagają utrwalenia, w szczegÓlnych
przypadkach można posfuĄć się sprzętem nagrywającym
audio/foto/vi<leo. NaleĄ jednak panriętać, że badacza ja_
kościowego obowiązują przyjęte w danym kaju przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych, wizerunku, włas-
ności inteIektualnej oraz konieczności auloryzacji. Zagad-
nienia prawne zwięane z prowadzeniem badati społecz-

nych są temaiem na obszemą analizę, tutaj jedynie sygna-
lizuję to wa'żne zagadnienie.

Danejakościowe poddawane są ana|izie i interpretowaniu
w fornrie transkrypcji. Jest to bardzo ważryetap, w trakcie
ktÓrego powstają pomysły na uporządkowanie oraz inter-
pretację materiału. Transkrypcja jest niezwykle czaso.
chłonnym i męczącym elementem w procesie badawcz1rm.
W przypadku transkrypcji wywiadÓdrozrnÓw czas po-
trzebny na wieme przepisanie treści jest 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, takźe kontekstu
wyłiadu/rozmowy, tj' kto był obecny, Edzie, o ktÓrej go-
dzinie, wjakich oko|icznościach, zawarcie krÓtkiego opisu
przestrzeni, w ktÓĘ wywiad był przeprowadzany,pned-
stawienie uczestnikÓw rozmowy' jeśli było 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 interpretacji materiału.

Wyniki obserwacji uczestrriczącej przedstawia się pisem-
nie w formie notatek terenowych oraz dziennika tereno-
wego. Ce|em sporządzenia notatkijest opisanie ważlych
z punkfu widzenia badanego tęmatu wydarzeri. Przy jęj
sporządzaniu badacz przedstawia chronologię i faktografię
opisywanego wydarzenia oraz dokonuje wstęnej selekcji
pocz.yrionych obserwacji w celu wybrania i opisania odpo-
wiednich szczegołÓw. ElemenĘ ktÓre badacz pominął
przy sporządzaniu notatki umieszcza się w dzienniku tere-
nowym' jest to też miejsce na spisywanie osobisĘch ref.
leksji badacza. Z czasem dziennik staje się bogaĘm aÓ-
dtem pomysłÓw interpretacyjnych, ponadto dzięki zacho.
waniu części pominięĘch 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 należy sporzą-
dzać ,,na gorąco'', tojest naj|epiej w trakcie lub zaraz po
opisywanym wydarzeniu, np. notatkę terenową z wizyty
w fokarium, należałoby tworzyÓ rÓwnolegle z programem
i trasązwiedzania' apo powrocie nadaćjej ostatecznąformę.

TransĘpcja danych jakościowych jest jednocieśnie ana-
|izą materiafu, np' popruez konfrontowanie sposobu kon.
struowania odpowiedzi na plania z rzeczywistymi zacho-
waniami badanych w odniesieniu do pŻedmiotu pfania-
Analiza danych jakościowych ma charakter porÓwnawczy
w obrębie prÓby badanych. Na podstawie wystąJujących
w materiale ana|ogii kategoryzuje się dane wg opisanych
i zdefiniowanych w obrębie nauk społccznych pojęć, bądz
tworzy się nowe pojęcia uwzględniające wyniki konkret.
nych badan. Zagadnienie to maczrie wykracza poza mo-
żliwości przedstawienia w niniejsz1rm artyku|e, gdyiL od-
nosi się do całości wiedzy społecmych i humanisĘcznych
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dyscyplin naukowych oraz ich metodologii. Badania ja-
kościowe ko czą się raportem zawierającym za|oż'enia
wstępne, metodę badawczą charakterystykę materiafu,
opis zjawiska na podstawie zgromadzonych materialow
oraz interpretację będącą odpowiedzią na postawiony pro-
blem badawczy. W zależności od tematu raport ten liczy od
kilkudziesięciu do na}vel kilkusel stron.

Podsumowując społeczne badania jakościowe należy zau-
wazyć' ize są one zdecydowanie bardzicj czasochłonne
i kosztowne od metod ilościorvych. UzaIeźnione jest to od
założeir wstępnych obejmujących ilość badaczy' czas trwa-
nia badair i wielkość prÓby. ostateczny efekt w postaci
wielostronicowego sprawozdania niedającego się przed.
stawić ani w skÓtowej formie graficznej, ani językiem
statystyki powodują ich nikłą popularność i znajomość po-
za środowiskiem badaczy spcllecznych i humanistÓw.

Naukorva wiedza o środowisku a lokaIna wiedza środo.
rviskowa spoIeczności lokalnych

Wiedza o funkcjonowaniu świata, w jego wersji zarÓwno
ożywionej jak i nieożywionej' jest dorneną nauk przyrod-
niczych. W toku swojego rozwoju nauki przyrodnicze
<lzieliły się poprzez specjalizację wraz z docierającymi do
naukowcÓw coraz większymi ilościami danych [7]. Spe-
cjalizacja pociągnęła za sobą wykształcenie własnycli nre-
(odologii' Dzisiejszy poziotn oraz ilość wiedzy specjaIis-
tycznej jest społecznie niedostępny' ze względu na ko-
nieczność ukoilczenia studiÓw w wybranej dziedzinie/kie-
runku dla zrozumienia zarowno języka' jak i ptrnktu
wyjścia poszczegÓlnych dyscyplin. Czasem specjalizacja
w obrębie jednej dziedziny narrki prowadzi do nieporozu-
mieti lub zupełnego braku zrozumienia dla badari lub
wnioskÓw wśrÓd przedstawicieli subdyscyplin. ProbIem
ten nie dotyczy tylko nauk przyrodniczych, aIe wspÓłczes.
ncj nauki jako takiej. Wiedza naukowa oraz przesłanki'
jakitni kierują się naukowcy, a Za ninri władza, stają się
jednocześnie niezrozunriałe społecznie. Z tego typu prtr.
blemem często boryka się oclrrona środowiska w Polsce
i na caĘn,r świccie. Geneza tego problemu tkwi nie tylko
w niezrozumieniu czy tcż braku wiedzy o środoł.isku. ro.
zumianej jako naukouy, obiekty.r,vny pogląd na funkcjo-
nowanic procesÓw ZachodZącycIr w śrtrdowisku, ale może
też wynikac ze sprzeczności między nią a lokalną wicdzą
środowiskow6 będącą zbiorem przeświarlczcn i wierzen
na ten]at funkcjonowania świata, wytworzonych poprzez
bezpośredrrie działanie ' zaangazowanie członk w lokal-
nej społeczności, a także konStruowanych spolecznie spo-
sobÓw adaptacji kulturowej do warunkÓw danego środo-
wiska. Zainteresowarrie wiedzą tego typu do niedawna by-
ło domeną antropologii ekologicznej, obecnie staje się też
przednliotem badaii nolvej dyscypliny określanej mianem
ekologii człowieka. Te dwa typy wiedzy niekoniecznie
nruszą się wykluczać, mogą się też wzajemnie przenikać'
inspirorvać, a także wspćlłistnieć w obrębiejednego społe.
r:ze stwa' w zależności od przyjętej skali porÓwnawczcj

(czasu i miejsca)' tworząc rÓżne wersje przyrody, vzalez-
nione od sposobu wclrodzenia w relację z nią np. Z innego
rodzaju przesłankami kulturowynti dotyczącymi istnienia
i funkcjonowania przyrody mamy do czynienia w dużych
nriastach, a innego na wsi. Świadorność ckologiczna jest
zatemrÓzna w rÓżnych społecznościach lokalnych. W ta-
kinr rozunrieniu jest ona przedIrlioteln badan jakościo-
rł'ych' gdyż jest częścią modelu poznaw,czego, odzwier.
ciedlająccgo charakter badanego zjawiska. W tynl przy.
padku _ kategoryzowania i funkcjonowania świata przy.
rody w myśleniu badanych. Możliwości ich wykorzystania
w ochronie środowiska przec|stawiono w ostatni'n roz.
dziale pracy. Teraz przejdę dtl kwes(ii rvplyrr,u wiedzy
o środowisku na lokalnąwiedzę środowiskową'

Promowaniem i wdrażaniem wiedzy o środowisku zaj-
nuje się edukacja środorviskowa, ktÓrej: ,,. ' 'GI<iłtnynt ce-
lem (...) j est podłtosze nie pozionu śv,iadont ości s pol et'ze -
,sty'a w sIosunku tlo ochtony środoy'iska i zaloze zr łt.no-
v,ażonego rozwoj u,, ||f .

Cel ten osiągany nra być poprzez: '' ' '.przekazvwanie u'.lr-
lości poszattov,ania pr;ytody, nlalerii ożt'lt.ione.f i niet.t-
wionej' naucz1,ć indvv,idualnego spojrzenia na problemy
degradacj i ś rodox' is ka, IIu maczy,,ć nechan iznt j ej ylv,stu-
tt a n i a' ||,s k a z y l. ać a I t e t u a ąly, t 1 ę ź l' d I t:t ro z w i tl:-|, v, a n i tl
prcbIenlÓv, global nych. Uczyć obsenvacj i przyrctlni cry'ch'
ub\, wu1,,,,o ,,nrrożenianti środolr'lsła. . . '' I l ].
Poprzez ten rodzaj edukacji 1okalne spoleczności dowia-
dują się o problemach, kt re mogą iclr dotyczyć, ale nieko-
niecznic są uśrviarlanliane. Ponadto poszerza się dzięki niej
zakres lokalnej wiedzy środowiskowej, czyli społeczncgo
zrozumienia wraz z nadanyrni  jej  znaczcniami.  cu nie jcst
celenl sanlej edukacji, aletypowym,,skutkienr ubocznym".
Skuteczność cdukacji środowiskowej można zwiększyc
poprzez odniesienie jej do grup docelowych, np. opraco-
wyrvac progranry edukacyjne urvzględniające naukorr.y
stan wiedzy o środowisku oraz lokalną wiedzę środo-
rviskową grup objętych prograrnen]. Swoistą znrorą zna-
nych projcktÓw edukacj i środowiskowcj, rvprowadzanych
głÓwnie przez grupy i organizacje ekologiczrre (rrżyrvarn
po|ęcia ekologiznlu w odnjesieniu do organizacji lniłoś.
nik<iw przyrody, działających na rzccz swoiście rozunria-
ncj ochrony śrotJowiska) [6]' jest niedopasowanie treści
do kompetencji lokalnej spolecznoŚci _ posługiwanle się
niezrozuIniaĘm, naukowym językiern i abstrakcyjnymi
pojęciami połączone ze wzburJzającym sprzeciw negowa-
nienl lokalnej wiedzy środowiskorvej lub traktowanie jej
czlonkÓw jako |ahuIa rasa w kwestiach tirnkcjonowania
przyrody. W każdym z tycll przypadkÓw przeprowadzenie
badari społecznych możc polnÓc rv dotarciu cIo slucha-
czyluczniÓw. Barlania jakościowe mogą być tu uieoce-
nionym źrÓdłem'

RÓwnolegle do przekazyrvania naukowej \y|e(|zy przez
edukację środowiskową prowadzone są badania na temat
jcj efcktyunośct' Zasadzają siq onc na diagnozorvaniu
stanu wiedzy oraz analizach porownawczych w okeślo-
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nych przedziałach czasowych, np. rocznych, w ktÓrych ra-
mą teoretyczną są pojęcia zaczerpnięte nie od badanych,
a zdefiniowane w obrębie nauk przyrodniczych, czyli bę-
dące częścią zobiekty.lvizowanego wobec badanej kultury
modelu operacyjnego. Poziom wiedzy o środowisku da-
je się zatetn ,,policzyć'' i zbadać metodami ilościowymi,
rv przeciwierishvie do loka|nej wiedzy śroclorviskowej.
Metody jakościowe mogą zostać użyte do weryfikacji, czy
nabyta przez daną grupę rviedza o środowisku jest wyko-
rzystywana w codziennej praktyce życiowej, np. przez rol-
nikÓw oraz w jakim stopniu wptynęła na zmianę lokalnej,
kulturowej rversj iprzyrodyvrazze stosunkiem do niej.

Przyk|ady stosowania metod oraz wynikrÓw bada ja-
kościowych dIa ce|Ów ochrony środowiska

Czy badania lokalnej wiedzy środowiskowej mogą być
prowadzono wyłącznie metodami jakościowymi a badania
wiedzy o środowisku jedynie ilościowymi? Za|eżzy to od
tego, co dokładnie chcemy zbadać. Jeśli nasirym celemjest
okeślenie czy lokalna społeczność zetknęła się z edukacją
środowiskową ijakie pojęcia sąjej znane lub nie, to można
swobodnie postużyć się metodami ilościowymi. Jeśli nato-
miast interesuje badacza czy i jak ta wiedza jest wyko-
rzystywana, to należry posłużyć się metodanlijakościowy-
mi. Jeśli chodzi o badania ponadlokalne, to zawsze prze-
wagę będą miaĘ metody ilościowe, ze względu na swoją
metodykę, chociaż znakomite efekty w tym prz}padku
przynosi łączenie obu metod' Raporty tego typu są zlecane
w ramach działafr ochrony środowiska na śrł'iecie, stano-
wiąc między innymi formę konsuItacji społecznych przed
wdroźeniem danego projektu, np. powstania rezerwatu lub
Parku Narodowego. orlove i Brush opisując w swoim arty-
kule [8] związki między antropologią a ochroną środo-
wiska podkreślaj ąznaczenie partycypacji społeczności lo-
kalnych w projektach zachowania biorÓżnorodności. Ar.
gunrentrrją ż'e dzięki badaniom etnograficznym ochrona
środowiska ma szansę ocenić i zrozumieć realne możli-
wości wprowadzenia danego przedsięwzięcia (planu ochro.
ny) w życie. Wykazująjednocześnie, że rola antropologÓw
nie sprowadza siętylko do sondowania opinii społeczności
na temat planowanych projektÓw, ale ma charakter media.
cyjny między interesarni ochrony środowiska a badanynri.

Z prz5Ąoczonych przez nich przykładÓw w1.nika, że taka
mediacja prowadzi nie tylko do wypracowania zgodnych
z lokalną lorlturą sposobÓw ochrony, ale umożliwia nakło-
nienie społeczności do aktyrvnego brania udziafu w tych
działaniach, wykorzystując ich tradycyjną wiedzę i meto-
dy gospodarowania.

Nie zawsze małe społeczności działają w środowisku
w zgodzie zzałożeniami ochrony Środowiska. Zprzykła-
dami tego typu spotkać się można na niżu Polski w re.
gionach hodorvli bydla mlecznego (badania własne). Tutaj
środowisko traktowane jest jak przestrzeir produkcyjna
podporządkowana efektywności' Argumenty zwivane
z oclrroną środowiska mają w takich społecznościach nie-
wielką siłę przebicia. Rola antropologa w takiej sytuacji

sprolvadzałaby się do przedstawiaIlia punktu wyjścia lokal-
nych punktÓw rvidzenia i prÓby podjęcia negocjacji mię-
dzy grupami o sprzecznych interesach. PÓki co, w Polsce
nie podejmuje się takich prÓb' podczas gdy na świecie jest
to typowa praktyka. Antropolodzy są zatrudniani np.
w międzynarodowych organizacjach ekologicznych, NGo
lub rządowych agencjach środowiskowych, gdzie odpo.
wladająza kontakt z ludźmi zamieszkującymi w obrębie
obszarÓw chronionych i ofulinach tych obszarÓw-

Badania etnografi czne oraz prace antropologÓw wykazują
uży'teczność dla ochrony środowiska w dużo szerszym niż
tylko badanie opinii wymiarze. Wiedza antropologiczna
o relacjach lokalnych społeczności z ich środowiskiem
umożliwia dotarcie do Ęch ludzi za pomocąjęzyka ich po-
jęć odnoszących się do przyrody, a także stworzenie sku-
tecznych planÓw ochrony opartych o partycypację w dzia.
łaniach ochronnych. Problemy i zdarzające się konflikty są
wynikiem niedomÓwie , braku konsekwentnej i precyzy1-
nej, skierowanej do konkretnych grup odbiorcow edukacji
środowiskowej. W rozwiązaniu zarÓwno jednego' jak
i drugiego problemu mogą pomÓc badania metodami
jakościowymi, a zaangazowanie badaczy społecznych
w procesie konsultacji i edukacji środowiskowej przynosi
pozytywne rezultaty, o czym świadczą liczne przykłady
z całego świata,

Podsumowanie i wnioski

Badaniajakościowe w połączeniu z ilościowymi dają ca-
łościowy obraz znajomości i funkcjonowania zarÓwno
naukowej wied;ry o środowisku, jak i lokalnej wiedzy śro.
dowiskowej w spolęczerist\ł'ie. Pozwalają na opracowanie
lepszych raportÓw, odzwierciedlających pełny zakes po-
ruszanej tematyki. Jakościowe metody badan społecznych
dają się zastosować do określenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczności lokalnych. Metody te umożli-
wiająznaczne poszerzenie perspekty.wy badawczej i dotar.
cie do istniejącej w danej spoleczności wiedzy lokalnej,
będącej częściąjej kultury.

Z tego też powodu w holistycznym podejściu do idei zrÓw-
noważonego rozlvoju wskazane jest stosowanie metod
jakościowych w badaniach spolecznych prowadzonych
w ochronie środowiska.
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C harakterystyka ekotoksykolog iczna
środowiska przyrodniczego W zasięgu
oddziaływania punktowego źzrodła emisji niklu

Ecotoxicolog ical ch a racte ri sti c of e nv i ro n m e nt
in range of the influence point source of nickel ernisslon

Streszczenie:
Celem badait byla analiza przydatności u'.|,branych gatntkolll roślin dla ocen ekotoksykologit.zt|,,c]1, dO71lg7112'1Ęll iy6d0-
wiska prel.odniczego PozostaiąCego pod x,pływen lokalnej emisji huttticzej' Zalvąrtośc niklu lł poszczegiln'l'ch czę,ś-
ciach nlorfoIogiczry,ch xlślin oraz u, pt>s:czegolnyclt speciucyjny,ch|brnach u},'stę|lowania niklu v glehie 0:ł1ą.':0nO ]ne-
todąpłonieniowąAAS z dokładnością do 0,01 pg/g' Charakterystyka ekotoksykoIogic:tltt pont,alu ocenit1 sto1lie ittttl.
ksykacji w układzie gleba-roślina na 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
et:otoricologicaI assess,nentS, regarding the natura| t,ttt,itonment utuler Ihe in/Iuence ol.locttl słte/ting enliss'ions. '\|ickel
\,aS derermined using JIame method A'ĄS in individual norphological płrts Of plants l,ilh occuracy 0,() I 1tg/g and in
speciation individualforms ofocatrrence oJ'nickeI in soil. Ecotoxit:ological chilracteristic cąll be estinuted the degree ol
intoxication in the system soil plants,.for example stinging nettle antl goldenrod.

Słowa kluczowe.. nikiel, enlisja, wspćllc4'tutiki ekotoksykologiczne, rośliny, gIeba

Key words: nickel, enission, ecotoxit'ological coelJicients, plants, soil

W środowisku istnieje ścisła żależnośÓ pomiędzy warun-
kami byowanla roślln, w tym l leczniczych,.a ich zdol-
nościami do gromadzenia zaniectyśzcze , głÓvinrie metali
ciężkicb. Do ceyilnikÓw mających wp}1'w.na wa.ost zanie.
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. .. .biodośtąlność metali z pyłiiosiadłego'.

:o gafunekrośllny;
,o 'częśćmorfologicznąrośl iny[ l -3].  cdz ie
Narzędziami stużącymi do szacowania wielkości prze.
mieszczania sięzanieczyszczeir metalicznych oraz olreś. Qn,".,..,'". zau'rność badtneeo piels,ilstka w badanynr środolrlku.

lającymitendencjetychruchÓwrnogąbyćwartościwspÓŁ Cł''' ' ' ' zawanośćbadanegopieruiastkawśrodos'iskuodn.'śnlko*.ym.
czynnikćlw ekotoksykologicznych. Do najczęściej stoso.
wanych wspÓłczynnikÓr,v ekotoksykologlcznych za]. icza. C}t; ' .} '  ' fawadDśLl pierwjastka odnoś||ko\ego w barlanynl i rotjLrrvIsku,

my wspćlłozynnik wzbogacenia oraz wspÓłczynnik fitoku.
mu la c j i [ l ] .  c l ' . ! . ' . 2 'wd (ośćp l c rw i a s t k aodnosn l kowegou 'śn l dowr s kuodno i n r ko l ' y n l

WspÓłczynnik wzbogacenia służy do okrcślenia dynamiki Interpretacja wspolczynnika pozwoliła rvyrÓżnić naStępu-
zanieczyszcze danegoelementuśrodowiskaizostałzde. . ;ąceklasyc legradacj i<lanegoelementuśrot lowiska:
finiowanyprzezBuat-Menarda iChesselet'a [|]' Charak. w'ąo -ekstrenralnezanieczyszczerue'
teryzuje on lnigracjęjonorv metali z gleby do rośliny, a tak- w = 20.40 - bart]zo siIne zanieez' szezenie'
żepoziom rzeczylv'istej kumulacji poszczegÓlnych jonÓlr' w:5-20 -znaczącezanieczyszczenic.
w nawiązaniu do biodostępności poszczegÓlnych metali w:2.5 .średniezanieczyszczenie'
rv odniesieniu do danego obszaru i gatunku roślin. w < 2 - minimalne zanieczyszczen ie'


