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Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze (6)

Klawiatura
3.1. Klawiatura powinna stanowiæ osobny element wyposa¿enia podstawo-

wego stanowiska pracy.
Klawiatura jest podstawowym urz¹dzeniem u¿ywanym przez operatora do wprowadzania
danych do systemu komputerowego, najczê�ciej po³¹czonym przewodem z jednostk¹ cen-
traln¹ komputera. Prawid³owo�æ konstrukcji klawiatury w znacznym stopniu decyduje o
szybko�ci wprowadzania danych, liczbie pope³nianych b³êdów, wydajno�ci pracy oraz stop-
niu obci¹¿enia koñczyn górnych.
Wymagane jest, aby klawiatura stanowi³a osobny element wyposa¿enia stanowiska, tzn.
aby nie by³a mechanicznie (�na sztywno�) po³¹czona z obudow¹ monitora, co nie jest zale-
cane z uwagi na wymuszanie nienaturalnego u³o¿enia r¹k na klawiaturze i zwiêkszone
trudno�ci w obserwacji ekranu.
Najczê�ciej spotykan¹ klawiatur¹ jest typ QWERTY, czyli taka, która w najwy¿szym rzêdzie
klawiszy literowych, patrz¹c od lewej strony, ma litery: Q, W, E, R, T, Y. Obs³uga klawiatury
najczê�ciej ³¹czy siê z niedogodn¹ pozycj¹ r¹k � nadmiernym odchyleniem ³okciowym w
stawie nadgarstkowym. Zapewnienie w³a�ciwej g³êboko�ci sto³u oraz odpowiedniej d³ugo�ci
kabla ³¹cz¹cego klawiaturê z komputerem znacznie u³atwia jej wygodne u³o¿enie, stosow-
nie do zadañ i potrzeb u¿ytkownika.
3.2. Konstrukcja klawiatury powinna umo¿liwiaæ u¿ytkownikowi przyjêcie

pozycji, która nie powodowa³aby zmêczenia miê�ni koñczyn górnych pod-
czas pracy. Klawiatura powinna posiadaæ w szczególno�ci:

a) mo¿liwo�æ regulacji k¹ta nachylenia w zakresie 0-15°
K¹t nachylenia klawiatury powinien daæ siê regulowaæ przy pomocy wychylnych nó¿ek,
znajduj¹cych siê pod obudow¹. K¹t nachylenia nale¿y dobraæ tak, aby przy pracy d³onie i
palce by³y u³o¿one w naturalny sposób, bez nadmiernego odchylania w górê.
Przy pisaniu nadgarstki powinny byæ u³o¿one mo¿liwie prosto, a przedramiona u³o¿one
równolegle do powierzchni sto³u. Aby to uzyskaæ, nale¿y stosownie do wysoko�ci sto³u wy-
regulowaæ wysoko�æ krzes³a i pochylenie klawiatury, a tym samym zapewniæ swobodne
u³o¿enie tu³owia wraz z przedramionami, przy jednocze�nie dobrej widoczno�ci obrazu na
ekranie monitora.
b) odpowiedni¹ wysoko�æ � przy spe³nieniu warunku, aby wysoko�æ �rodko-

wego rzêdu klawiszy alfanumerycznych z literami A,S, ..., licz¹c od p³asz-
czyzny sto³u, nie przekracza³a 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji po-
chylenia klawiatury.

Klawiatura powinna mieæ odpowiedni¹ wysoko�æ � przy spe³nieniu warunku, aby wysoko�æ
�rodkowego rzêdu klawiatury alfanumerycznej z literami A, S, ..., licz¹c od p³aszczyzny
sto³u, nie przebacza³a 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury. Przy
pisaniu rêce powinny unosiæ siê lekko nad klawiatur¹, aby nie powodowaæ nadmiernego
unoszenia d³oni i palców w górê.
Zaleca siê, aby oprócz zapewnienia wymaganej wysoko�ci klawiatury i k¹ta jej nachylenia,
pomiêdzy klawiatur¹ a krawêdzi¹ sto³u by³o odpowiednio du¿o miejsca dla swobodnego
podparcia nadgarstków i ewentualnie przedramion.
3.3. Powierzchnia klawiatury powinna byæ matowa, a znaki na klawiaturze

powinny byæ kontrastowe i czytelne.
Powierzchnie klawiszy oraz klawiatury powinny byæ matowe, nie powoduj¹ce odbiæ i ol�nieñ.
Najczê�ciej stosuje siê klawiatury w pastelowym kolorze, z czarnymi symbolami znaków.
Zaleca siê, aby oznakowanie klawiszy by³o odpowiednio trwale i nie �ciera³o siê przy inten-
sywnym u¿ytkowaniu. Nie zaleca siê stosowania klawiatur w kolorze ciemnym, z opisem
symboli w kolorze bia³ym.
Klawiatura nie powinna mieæ ostrych naro¿ników ani krawêdzi, jak równie¿ nie powinna
byæ wykonana z tworzywa powoduj¹cego wra¿enie nieprzyjemne w dotyku.
Wyposa¿enie dodatkowe
Mysz � stosowana dla uzupe³nienia pracy z klawiatur¹, powinna mieæ owalny kszta³t i
dobrze le¿eæ w d³oni. Mysz powinna suwaæ siê po podk³adce, a kabel przy³¹cza myszy
powinien zapewniaæ swobodn¹ pracê, tak aby nadgarstek u¿ytkownika móg³ swobodnie
spoczywaæ na powierzchni sto³u. Szybko�æ ruchu kursora myszy na ekranie powinna byæ
dobrana do wymagañ programu, a ustawienia myszy powinny zapewniaæ pracê dla obs³ugi
lewo lub praworêcznej. Rolki i kulka wewn¹trz myszy powinny byæ czyszczone raz w mie-
si¹cu, co zapewnia g³adki ruch kursora po ekranie.
Drukarka � stosowana na stanowisku pracy powinna zapewniaæ zadowalaj¹c¹ jako�æ wy-
druku przy niskim poziomie ha³asu i emisji substancji szkodliwych. Drukarka powinna po-
siadaæ jeden z atestów, podobnie jak monitory. Przyciski steruj¹ce drukarki powinny siê
znajdowaæ z przodu lub z góry obudowy, a ³adowanie papieru powinno odbywaæ siê z przo-

du lub z góry drukarki. Równie¿ wymiana tonera lub atramentu powinna byæ ³atwa, a na
obudowie drukarki powinien siê znajdowaæ rysunek instrukta¿owy, wskazuj¹cy jak nale¿y
to zrobiæ. Drukarka powinna znajdowaæ siê na osobnym stole, a drukarka sieciowa w od-
dzielnym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
Skaner � umo¿liwiaj¹cy przenoszenie do komputera informacji z dokumentów papiero-
wych, stanowi coraz popularniejsze wyposa¿enie stanowisk biurowych. Skaner powinien
byæ umieszczony na osobnym stoliku, podobnie jak drukarka, lub z boku stanowiska pracy.
Umieszczenie skanera powinno umo¿liwiaæ u¿ytkownikowi wk³adanie i wyjmowanie ska-
nowanych dokumentów bez konieczno�ci wstawania lub silnego wychylania siê z fotela.

Stó³
4.1. Konstrukcja sto³u powinna umo¿liwiaæ dogodne ustawienie elementów

wyposa¿enia stanowiska pracy, w tym zró¿nicowan¹ wysoko�æ ustawie-
nia monitora ekranowego i klawiatury.

Konstrukcja sto³u powinna uwzglêdniaæ rodzaj pozycji cia³a przyjmowanej przez pracowni-
ka. Wyró¿nia siê trzy podstawowe pozycje przy pracy z komputerem: siedz¹c¹, stoj¹c¹ i
naprzemienn¹. Dobrze zaprojektowane stanowisko przeznaczone do pracy w pozycji sie-
dz¹cej powinno zapewniæ stabilne podtrzymanie cia³a u¿ytkownika, umo¿liwiaj¹ce swobo-
dê wykonywania ruchów, efektywn¹ realizacjê zadania i odczucie wygody.
Tzw. �sto³y komputerowe� na kó³kach nie spe³niaj¹ wymagañ ergonomii, gdy¿ maj¹ zbyt
ma³¹ powierzchniê, na ogó³ nieodpowiedni¹ wysoko�æ i brak jest przy nich miejsca na nogi
u¿ytkownika z uwagi na pó³kê dla drukarki umieszczon¹ zwykle w dolnej czê�ci sto³u.
Klawiatura znajduje siê na wysuwanej pó³ce, przez co zwykle nie ma odpowiedniego pod-
parcia dla nadgarstków. Brak jest miejsca na u³o¿enie dokumentów i myszy. Takie meble
nadaj¹ siê jedynie do przewo¿enia zestawów komputerowych lub jako miejsca dorywczej
obs³ugi komputera.
Stoj¹ca pozycja do pracy z komputerem jest zalecana tylko wtedy, gdy mo¿e byæ przyjmo-
wana naprzemiennie z pozycj¹ siedz¹c¹. �Pulpity�, czyli wysokie sto³y-lady do obs³ugi kom-
putera w pozycji stoj¹cej spotyka siê czêsto w sklepach, magazynach czy fabrykach. Mog¹
byæ stosowane pod warunkiem, ¿e ich wysoko�æ wynosi 1050-1100 mm, co zapewnia swo-
bodn¹ obs³ugê klawiatury i myszy, a pracownik ma do dyspozycji wysoki sto³ek lub krzes³o
do okresowej zmiany pozycji stoj¹cej na siedz¹c¹. Pulpity mo¿na stosowaæ tylko w sytu-
acjach, gdy obs³uga komputera nie jest g³ównym zajêciem pracownika, a co najmniej po³o-
wê dobowego czasu pracy spêdza on przy innych czynno�ciach.
4.2. Szeroko�æ i g³êboko�æ sto³u powinna zapewniaæ:
a) wystarczaj¹c¹ powierzchniê do ³atwego pos³ugiwania siê elementami wy-

posa¿enia stanowiska i wykonywania czynno�ci zwi¹zanych z rodzajem
pracy.

Odpowiednio du¿a powierzchnia sto³u ma zapewniæ wystarczaj¹c¹ ilo�æ miejsca na u³o¿enie
potrzebnych do pracy dokumentów i przedmiotów, zw³aszcza ¿e du¿a czê�æ sto³u jest zaj-
mowana przez sprzêt komputerowy (monitor, klawiaturê, drukarkê itp.).
Zaleca siê nastêpuj¹ce wymiary sto³u:

• szeroko�æ (d³u¿szy wymiar) sto³u: minimum 1200 mm,
• g³êboko�æ (krótszy wymiar) sto³u: minimum 800 mm.

b) ustawienie klawiatury z zachowaniem odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 100
mm miêdzy klawiatur¹ a przedni¹ krawêdzi¹ sto³u.

Odstêp ten jest konieczny, aby u¿ytkownik móg³ oprzeæ nadgarstki i przedramiona na po-
wierzchni sto³u, co przeciwdzia³a zmêczeniu r¹k, a przy d³u¿szej pracy zmniejsza liczbê
pope³nianych b³êdów klawiszowych.
Odpowiednio du¿a g³êboko�æ sto³u powinna umo¿liwiæ spe³nienie wy¿ej wymienionego wy-
magania oraz dodatkowo ma zapewniæ pod sto³em miejsce na swobodne u³o¿enie nóg.
c) ustawienie elementów wyposa¿enia w odpowiedniej odleg³o�ci od pra-

cownika, to jest w zasiêgu jego koñczyn, bez konieczno�ci przyjmowania
wymuszonych pozycji.

Ustawienie czêsto u¿ywanych elementów wyposa¿enia w zasiêgu koñczyn górnych u¿yt-
kownika zapewnia wygodê i niewielki wysi³ek potrzebny do ich obs³ugi. W przypadku ko-
nieczno�ci czêstego siêgania do elementów wyposa¿enia umieszczonych poza zasiêgiem
ramion, wystêpuje zwykle silne wychylanie tu³owia z fotela do przodu lub na boki, co nie
jest wskazane, ani zbyt bezpieczne.
Zaleca siê, aby ca³e wyposa¿enie pomocnicze stanowiska pracy (np. krzes³a, sto³y, podnó¿-
ki) posiada³o mo¿liwo�æ dopasowania do wymagañ zadania i do indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika, najlepiej poprzez p³ynn¹ regulacjê wymiarów i wzajemnego usytuowania
wzglêdem innych elementów wyposa¿enia. Cdn.

Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

(rys. K. Pokrzywnicka)
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Magister* (cd.)
TOWARZYSZ STUDENT MUZIAK (cd.)

Czêsto zadajê sobie pytanie, sk¹d bior¹ siê tacy w³a�nie Mu
ziakowie? Przecie¿ ukoñczyli �redni¹ szko³ê � to znaczy

uzyskali �wiadectwo dojrza³o�ci. Przecie¿ musieli przeczytaæ
choæby kilkana�cie ksi¹¿ek, obejrzeæ kilka sztuk teatralnych,
filmów... Przecie¿ musieli wys³uchaæ sporej ilo�ci wyk³adów:
historii, nauki o �wiecie, filozofii, religii, geografii... Przecie¿ �
ucz¹c siê � musieli poznaæ kilka powik³anych ¿yciorysów s³aw-
nych ludzi. A jednak niewiele z tego pojêli. Tylko tyle, ¿e ich
rozumienie �wiata jest prawid³owe, jedynie s³uszne. Inna inter-
pretacja rzeczywisto�ci jest b³êdna, fa³szywa, ba, wroga. Za-
pewne owi Muziakowie, to twory odpowiedniej edukacji: mo¿e
rodzinnej i szkolnej. Ojciec Muziak przekaza³ synowi swoje
twarde widzenie �wiata. Nauczyciel Muziak podbudowa³ od-
powiednim doborem lektur, filmów, sztuk... Z historii, filozofii
nauczyciel wybiera³ tylko to, co s³u¿y³o za budulec nieznisz-
czalnych fundamentów. I tak powsta³a budowla przypominaj¹-
ca fortecê. Miejsce drzwi, okien, balkonów, tarasów... zajê³y
w¹skie szczeliny, stalowe zasuwy i rygle. Muziak nie ma w¹t-
pliwo�ci, nie jest sceptykiem. Dla niego pojêcie wzglêdno�ci
jest abstrakcj¹. Muziak nie dyskutuje. Muziak podnosi g³os i
grzmi tubalnie.
Mocnymi punktami oparcia dla argumentów s¹: towarzysz Le-
nin, towarzysz Stalin, Marks, Engels i partia. Muziak najw³a-
�ciwiej interpretuje s³owa: obowi¹zek, rozkaz, zadanie, agita-
cja, walka proletariatu i zwyciêstwo s³usznej idei. �wiat wro-
gów Muziaka jest zepsuty, chory, zgni³y, pozbawiony perspek-
tyw.

Ca³y problem w tym, Panie, ¿e w towarzystwie Muziaków
nie mo¿na skrytykowaæ ¿adnego Muziaka. Jakakolwiek kryty-
ka ewidentnie, widocznie, namacalnie g³upiego Muziaka jest
przyjmowana jako wroga krytyka wszystkich Muziaków, ich
ojczyzny, ich idei, ich prawdy, osi¹gniêæ i zamierzeñ.

Budowla ideologiczna Muziaków posiada kszta³t piramidy.
Ka¿dy stopieñ w górê, to jednocze�nie przyrost warto�ci i wa¿-
no�ci. Na samym szczycie zasiada Muziak nieomylny. Poni-
¿ej nieomylnego � Muziakowie prawie nieomylni. Nietykalno-
�ci Muziaków broni¹ odpowiednie urzêdy: komitety, milicja,
wojsko, s¹dy � po prostu w³adza.

Nauczy³em siê przemykaæ miêdzy Muziakami. S³uchaæ, nie
s³uchaj¹c ich glêdzenia. Potwierdzaæ w s³owach i jednocze�nie
zaprzeczaæ w my�lach. Chwaliæ w oczy ich m¹dro�æ, a w duchu
kpiæ z ich g³upoty. Wype³niaæ narzucone obowi¹zki, udaj¹c
zaanga¿owanie i entuzjazm. Pilnie wypatrujê pêkniêæ w ich ro-
zumowaniu, w które delikatnie, w granicach roz-
s¹dku, wciskam maleñkie kliny rozpieraj¹ce.

Muziak jest alergicznie uczulony na s³owo
�w¹tpliwo�æ�. Kiedy� student Chomik wyrazi³
g³o�no swoje w¹tpliwo�ci na temat wyk³adu ad-
iunkta. Oto riposta towarzysza studenta Muzia-
ka:

- Czy w¹tpliwo�ci studenta Chomika wynika-
j¹ z niedos³yszenia s³ów adiunkta, niedouczenia,
pospolitego warcholstwa, czy te¿ kieruje nim
sprytne manipulowanie wrogich o�rodków zgni-
³ej reakcji kapitalistycznej? Tego typu w¹tpliwo-
�ci budz¹ uzasadnione podejrzenia. Student nie
wierzy w s³owa adiunkta, profesora, sekretarza.
Pytam wiêc, z jakiego powodu? Zbyt czêsto na-

stawia student ucho na podszepty wrogiej nam propagandy. Czy¿
nie uczy nas historia klasy robotniczej, do czego prowadz¹ tego
typu w¹tpliwo�ci? Po tych na pozór drobnych w¹tpliwo�ciach
przyjdzie kolej na rewizjê teorii marksistowskiej, s³ów Lenina,
towarzysza Stalina... To s¹ pierwsze kroki, które prowadz¹ pro-
sto na pozycje naszych �miertelnych wrogów, do obozu reakcji
antykomunistycznej. Tam w³a�nie czekaj¹ na takich z w¹tpli-
wo�ciami. Sprawê  nale¿y  przeanalizowaæ  bez niedomówieñ.
Musimy doj�æ do �róde³ takiej postawy. Widzê na ustach nie-
których kolegów drwi¹ce u�mieszki. Chc¹ powiedzieæ, ¿e prze-
sadzam. Otó¿ nie przesadzam! Mam na to dowody. Kto wypi-
suje na �cianach ubikacji antyrz¹dowe has³a? Kto bezcze�ci
imiona naszych przywódców? Kto podrywa autorytet naszych
profesorów, adiunktów? Kto wypisuje nad sedesami, nad pisu-
arami niecenzuralne wierszyki pod ich adresem? Kto, pytam?
Przyjaciele socjalizmu?

Domy�lam siê. Kto� zarzuci mi, Panie, konformizm. Nie
przejmujê siê tym. Przecie¿ nie pierwszy raz w dziejach ludz-
ko�ci obrodzi³o Muziakami. Prawie wszystkie ideologie i reli-
gie wznosi³y swoje hierarchiczne piramidy na gromadzie Mu-
ziaków. I wszystkie te �niezniszczalne budowle� po czasie roz-
sypywa³y siê. Najczê�ciej owe gigantyczne konstrukcje rozpa-
da³y siê w momencie najmniej przewidywanym. Za spraw¹ � o
ironio losu � drobnych defektów. Z ogromnej budowli kto� wyj¹³
jeden kamieñ i oto przemy�lna konstrukcja gmachu runê³a.

Nie inaczej bêdzie z obecn¹ twierdz¹ Muziaków.
KRZYWA POSTÊPU LUDZKO�CI

Po wypiciu jednego, dwóch kufelków piwa, przy wschodz¹-
cym ksiê¿ycu � spaceruj¹c uliczkami wypalonego miasta �
mo¿na, Panie, puszczaæ wodze fantazji i zastanawiaæ siê nad
meandrami rozwoju ludzko�ci.

Opuszczaj¹c bar �Pod ¿aglami�, stawa³em przed obrazem
rozleg³ego rumowiska �ródmie�cia. I niemal za ka¿dym razem
zadawa³em sobie te same pytania. Jak mam rozumieæ otaczaj¹-
c¹ mnie rzeczywisto�æ? Jakie wnioski powinienem wysnuæ, sto-
j¹c po�ród tysiêcy rozbitych, wypalonych domów? Ale pytanie
pozostawa³o bez odpowiedzi. Próbê odpowiedzi odk³ada³em
na pó�niej. Na inn¹ chwilê.

W tej chwili, Panie, magister in¿ynier stawia jeszcze raz
odwieczne pytanie: Czym jest postêp ludzko�ci? Oto jedna z
mo¿liwych odpowiedzi: �Postêp ludzko�ci nie jest funkcj¹
wprost proporcjonaln¹ do czasu. Jest to krzywa nieregularna,
wykazuj¹ca szczyty i upadki. �rednia tej krzywej na przestrze-
ni tysi¹cleci, na przekór pesymizmowi, wci¹¿ � chocia¿ bardzo
powoli � wznosi siê�.

W³a�nie nad gruzami �ródmie�cia � �wiadectwem upadku
krzywej postêpu ludzko�ci � wyp³yn¹³ ksiê¿yc. Wyp³yn¹³ z³ot¹

tarcz¹ ponad stercz¹ce kikuty wypalonych
kamienic. Obrêbi³ srebrem blasku puste
prostok¹ty okien w p³askich fasadach pod-
partych belkami.

Tysi¹c wierszy o rozbitych miastach,
Panie, nie uchroni³ nawet jednej z tych ka-
mienic. Wiersze s¹ jak dr¿¹ce rêce starca,
szukaj¹ daremnie oparcia u spiesz¹cych. Ile
chwytaj¹cych za serce wierszy trzeba by
wyszeptaæ, wykrzyczeæ na cztery strony
�wiata, ¿eby zawróci³ chocia¿ jeden bom-
bowiec lec¹cy na miasto-cel?

Ksiê¿yc widzia³ rumowiska, dogasaj¹ce
resztki kolejnych cywilizacji. Ogl¹da³ d³u-
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go oczekiwane narodziny faraonów i uroczyste zamykanie ich
w z³otych sarkofagach, pod wysok¹ stert¹ � u³o¿onych w pira-
midy � kamieni. Widzia³ genialnych wodzów robi¹cych kupkê
w majteczki i ¿o³nierzy w okopach zamarzaj¹cych na �mieræ.
Widzia³ wielkie pochody, t³umy ludzi gnanych g³odem, namiêt-
no�ci¹, ide¹... Czy przemoc, gwa³t, mord, wojna, budowanie w
mozole i niszczenie w ob³êdzie to jedyne mo¿liwo�ci cz³owie-
ka rozumnego?
W szklanych domkach, dos³ownie jak w bajce, mog³aby ludz-
ko�æ ¿yæ, tworzyæ i radowaæ siê, gdyby by³a kierowana przez
ludzi inteligentnych, rozumnych i moralnych!

Oto moja chwila, mój okruch czasu na planetce Ziemi. Zro-
zumia³em sporo praw rz¹dz¹cych przyrod¹, lud�mi, technik¹...
Zw³aszcza regu³ami obowi¹zuj¹cymi w �wiecie techniki. Czy
moj¹ przysz³¹ prac¹, moj¹ niespokojn¹ wyobra�ni¹ przyczyniê
siê do wzrostu krzywej postêpu, czy te¿ jej spadku? Zapewne
mój wysi³ek w miliardowym wysi³ku bêdzie tak znikomy, ¿e
nawet przy u¿yciu najpotê¿niejszych mikroskopów nie da siê
oceniæ jego skutków W technologii jest jeszcze wiele obsza-
rów ledwie dotkniêtych, w fizyce � tematy pozostaj¹ce w sfe-
rze domys³ów.

Wzrost lub spadek krzywej bêdzie w znacznej mierze zale-
¿eæ od  my�li i obszaru potrzeb ludzkich. Mo¿liwo�ci techniki
to straszliwa, tragiczna pu³apka dla ludzi g³upich, pozbawio-
nych wyobra�ni, niemoralnych.

Edward Kaczmarek
Absolwent Politechniki Gdañskiej

* Powy¿szy tekst jest fragmentem ksi¹¿ki autora pt. �Magister�, któr¹ prze-

kaza³ on Redakcji do dowolnego wykorzystania.

Poni¿szy artyku³ stanowi skrócon¹ wersjê referatu
przygotowanego na zaliczenie przedmiotu

Filozofia ekologiczna, prowadzonego w semestrze letnim
2000/2001 na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii

przez dr. hab. Stefana Zabieglika.

Hipoteza Gai
Wszystkie organizmy ¿ywe, czy tego chc¹ czy nie, two-
rz¹ czê�æ ogromnego organizmu o rozmia- rach naszej
planety. Nie�wiadomie, ale wszyscy nale¿ymy do Gai,
tego jednego organizmu ¿ywego, który nie zmienia siê i
nigdy nie umiera. Czy¿ nie dlatego odczuwamy niekiedy
poczucie spe³nienia, wype³niaj¹c te najprostsze czynno�-
ci, jakich oczekuje od nas Gaja: na przyk³ad, gdy sadzi-
my drzewo lub wychowujemy dzieci?
James Lovelock

Hipoteza Gai  powsta³a  w  1972  roku,  a  jej  twórc¹  jest
James Lovelock (ur. 1919) we wspó³pracy z Lynn Margu-

lis. J. Lovelock jest brytyjskim niezale¿nym uczonym i wyna-
lazc¹, opieraj¹cym swoje przemy�lenia na kompleksowej wie-
dzy z zakresu nauk przyrodniczych. Wraz z innymi uczonymi
podwa¿y³ on koncepcjê istnienia ¿ycia na Marsie, opieraj¹c siê
na obserwacjach marsjañskiej atmosfery. L. Margulis by³a w
latach 70. mikrobiologiem na Uniwersytecie w Bostonie. Spe-
cjalizuje siê ona w zagadnieniu roli mikroorganizmów w ewo-
lucji.

Nazwa omawianej hipotezy opracowanej przez J. Loveloc-
ka � Gaja � powsta³a po konsultacji z pisarzem Williamem
Goldingiem, którego uczony poprosi³ o dobranie odpowiedniej
nazwy do swojej teorii.

Pod koniec lat 60. J. Lovelock postawi³ sobie dwa pytania:
� Dlaczego Ziemia, w odró¿nieniu od innych planet, utrzymu-

je warstwê mieszaniny azotu i tlenu umo¿liwiaj¹c¹ istnienie
¿ycia?

� Co spowodowa³o, ¿e na powierzchni Ziemi od bilionów lat
zachodz¹ z³o¿one procesy, które doprowadzi³y do powsta-
nia ¿ycia? Jak wyt³umaczyæ unikatowy charakter tego zjawi-
ska?
Hipoteza Gai zak³ada istnienie ¿ywego organizmu, którego

czê�ciami sk³adowymi s¹ wszystkie formy ¿ycia na Ziemi. �Gaja
� twierdzi J. Lovelock � bêd¹c star¹ i wystarczaj¹co zaradn¹,
jest w stanie poradziæ sobie z kolejnymi zmianami planety�.
�ród³em potencjalnego niebezpieczeñstwa dla gatunku ludzkie-
go mog¹ tu byæ dwa zjawiska: destrukcyjna dzia³alno�æ same-
go cz³owieka oraz ewentualna reakcja na ni¹ Gai. Brytyjski
uczony przestrzega, ¿e nie wiadomo, jaka bêdzie odpowied�
Gai na naruszenie równowagi ekologicznej przez cywilizacjê
przemys³ow¹. Nierównowaga ekologiczna mo¿e osi¹gn¹æ taki
stopieñ, ¿e Gaja zostanie zmuszona do zniszczenia naszego
gatunku. Z tego powodu, zdaniem J. Lovelocka, cz³owiek musi
poczuwaæ siê do obowi¹zku ratowania Ziemi.

Gaja zachowuje siê jak domowy termostat. W naszych miesz-
kaniach ustawiamy temperaturê na 18,4° C, aby zapewniæ so-
bie odpowiednie warunki termiczne. Gdy temperatura w po-
mieszczeniu spada poni¿ej tej warto�ci, termostat w³¹cza auto-
matycznie ogrzewanie, a po osi¹gniêciu po¿¹danej temperatu-
ry wy³¹cza je. Podobnie, wed³ug Lovelocka, zachowuje siê Gaja.
Posiada ona regulatory, które zmieniaj¹ warunki fizyczne i che-
miczne w �rodowisku naturalnym. Je¿eli np. zawarto�æ tlenu w
powietrzu przekroczy³aby 35%, Ziemi grozioby samospalenie.
Pojawia siê wiêc pytanie: dlaczego zawarto�æ tlenu dosz³a do
21% i potem przesta³a rosn¹æ? Jedyna odpowied� wynika z bio-
logicznej produkcji metanu przez bakterie. Metan mo¿e ³¹czyæ
siê z tlenem, tworz¹c dwutlenek wêgla, i dziêki temu stabilizuje
koncentracjê tlenu w powietrzu.

U podstaw hipotezy Gai le¿¹ dwa fundamentalne za³o¿enia:
� Planeta jest, wed³ug L. Margulis, �ogromnym ¿yj¹cym sys-

temem� (super organismic system);
� Ewolucja jest rezultatem procesu wspó³pracy, a nie konku-

rencji.
Pierwsza praca J. Lovelocka, Gaia: A New Look at Life on

Earth (Gaja: nowe spojrzenie na ¿ycie na Ziemi), zosta³a opu-
blikowana w 1979 r. Znajdujemy w niej m.in. nastêpuj¹ce tezy:

�...warunki fizyczne i che-
miczne na powierzchni Ziemi, w
atmosferze i oceanach kszta³to-
wa³y siê i kszta³tuj¹ tak, by za-
pewnia³y korzystne warunki ¿y-
cia organizmów. My�l ta pozo-
staje w opozycji do tradycyj-
nych koncepcji, które utrzymy-
wa³y, i¿ to w³a�nie ¿ycie przy-
stosowuje siê do warunków pa-
nuj¹cych na Ziemi, poniewa¿
Ziemia i ¿ywe istoty ewoluuj¹
oddzielnie�.

�Ca³o�æ ¿ycia na Ziemi, od
wielorybów do wirusów, od dê-
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bów do alg, mo¿e byæ uwa¿ana za pojedyncz¹, ¿yj¹c¹ jednost-
kê, zdoln¹ do przetrwania w atmosferze Ziemi w taki sposób,
aby dopasowywaæ swoje potrzeby oraz zaopatrywaæ siê w nie-
zbêdne do ¿ycia sk³adniki i energiê lepiej, ni¿ jej elementy sk³a-
dowe oddzielnie wziête. Innymi s³owy, Gaja mo¿e byæ zdefi-
niowana jako kompleksowa jednostka obejmuj¹ca biosferê, at-
mosferê, hydrosferê i glebê�.

Hipoteza Gai by³a wielokrotnie okre�lana mianem jednej z
najbardziej kontrowersyjnych teorii powsta³ych w drugiej po-
³owie XX wieku. W ramach walki o jej oficjaln¹ akceptacjê w
obszarze tradycyjnej nauki, prowadzonej w latach 70. i 80., jej
zwolennikom uda³o siê zainicjowaæ wiele debat i dyskusji. W
tym czasie J. Lovelock przygotowywa³ równie¿ swoj¹ drug¹
publikacjê. Ksi¹¿ka ta zosta³a wydana w 1988 r. pt. The Ages of
Gaia (Epoki Gai). Znalaz³y siê w niej bardziej dojrza³e, popar-
te wiêksz¹ ilo�ci¹ badañ i informacji, przemy�lenia autora na
temat hipotezy Gai. J. Lovelock rozwin¹³ tu zagadnienie zwi¹z-
ków i zale¿no�ci miêdzy ró¿nymi systemami naszej planety.
Dokona³ tak¿e pewnej modyfikacji samego pojêcia Gai, stwier-
dzaj¹c, ¿e:
� �Nazwa ¿yj¹cej planety � Gaja � nie jest synonimem biosfe-

ry, czyli tej czê�ci Ziemi, w której egzystuj¹ ¿ywe organi-
zmy. Fauna, flora i biosfera stanowi¹ czê�ci, ale nie ca³¹
Gajê�.

� �Hipoteza Gai mówi, i¿ temperatura, stan utlenienia, kwa-
�no�æ i okre�lone parametry ska³ i wód s¹ utrzymywane na
sta³ym poziomie; ta homeostaza jest podtrzymywana przez
czynny proces sprzê¿enia zwrotnego generowanego automa-
tycznie i nieuchronnie przez faunê oraz florê�.

� �[Kto�] móg³by powiedzieæ, ¿e prawie ca³a Ziemia, to tylko
¿arz¹ca siê ska³a. Mo¿na jednak porównaæ j¹ do olbrzymiej
sekwoi. Drzewo to, bez w¹tpienia ¿ywe, ma jednak 99%
martwych komórek. Jest ono sêdziwym monumentem mar-
twego drewna, powsta³ego niegdy� z cienkiej warstwy ¿y-
wych komórek znajduj¹cych siê wewn¹trz. Podobny obraz
mo¿e przedstawiaæ Ziemia, gdy wyobrazimy j¹ sobie jako
bry³ê pokryt¹ z zewn¹trz warstw¹ ska³, które siêgaj¹ do wnê-
trza, gdzie znajduje siê magma. Na powierzchni tych ska³
powsta³o ¿ycie�.
Sceptycy zwracaj¹ uwagê, ¿e hipoteza Gai ma podtekst tele-

ologiczny (celowo�ciowy). Zak³ada ona bowiem, aczkolwiek
nie wprost, istnienie pewnego pierwotnego projektu, wed³ug
którego �wiat zmienia siê � tym samym teoria Lovelocka pod-
wa¿a powszechnie przyjêt¹ doktrynê ewolucji.

Przedstawiona powy¿ej teoria doczeka³a siê ju¿ kilku wa-
riantów. Ró¿ni¹ siê one nastêpuj¹cymi za³o¿eniami:
� Influential Gaia (�wp³ywowa� Gaja) � fauna i flora maj¹

wp³yw jedynie na niektóre aspekty ¿ycia;
� Co-evolutionary Gaia (wspó³ewoluuj¹ca Gaja) � fauna i flora

maj¹ wp³yw na otoczenie, a �rodowisko wp³ywa na proces
ewolucji;

� Homeostatic Gaia (homeostatyczna Gaja) � fauna i flora
oddzia³ywaj¹ na �rodowisko, d¹¿¹c do zachowania stabili-
zacji;

� Teleological Gaia (teleologiczna Gaja) � atmosfera jest za-
chowana w homeostazie nie tylko przez biosferê, ale przez i
dla biosfery;

� Optimizing Gaia (optymalizuj¹ca Gaja) � fauna i flora od-
dzia³ywaj¹ na swoje �rodowisko fizyczne w celu stworzenia
biologicznie korzystnych, a nawet optymalnych dla nich
warunków.

W kontek�cie hipotezy
Gai warto wymieniæ dwie
alternatywne koncepcje do-
tycz¹ce ¿ycia na Ziemi.

Pierwsza z nich dotyczy
powstania i ewolucji po-
w³oki tlenowej. Wed³ug
niektórych uczonych, tlen
zosta³ wytworzony ponad 3
biliony lat temu. Po tym
zdarzeniu ¿ywe organizmy
zosta³y zatrute tlenem oraz
zmuszone do przystosowa-
nia siê do nowych warun-
ków, czyli oddychania bez-
tlenowego. W pó�niejszym
okresie powsta³a pow³oka ozonowa, która umo¿liwi³a ponow-
n¹ ewolucjê organizmów wykorzystuj¹cych tlen do ¿ycia. Od-
by³o siê to jednak kosztem istniej¹cych przez ponad 2 biliony
lat wiêkszo�ci organizmów, dla których tlen okaza³ siê zabój-
cz¹ substancj¹. Sytuacjê tak¹ trudno nazwaæ homeostaz¹, czyli
zdolno�ci¹ organizmu (w hipotezie Gai � Ziemi) do zachowa-
nia wzglêdnie sta³ego stanu równowagi.

Druga ze wspomnianych koncepcji odwo³uje siê do zmian
klimatycznych. Geochemicy z Uniwersytetu Michigan (Walker,
Hayes i Kasting), zajmuj¹cy siê mechanizmami sprzê¿enia
zwrotnego kontroluj¹cymi temperaturê na Ziemi, zapropono-
wali alternatywne podej�cie, które nie jest zwi¹zane z organi-
zmami ¿ywymi. Wed³ug nich, w miarê ogrzewania naszej pla-
nety przez S³oñce wzrasta ilo�æ opadów, które powoduj¹ ³¹cze-
nie siê wody w atmosferze z dwutlenkiem wêgla. W wyniku
takiego zjawiska tworzy siê s³aby zwi¹zek wêgla reaguj¹cy z
powierzchni¹ ska³ na Ziemi; �magazynuje� on wêgiel i reduku-
je jego emisjê do atmosfery. Zwolennicy hipotezy Gai zaprze-
czaj¹ natomiast istnieniu zwi¹zku pomiêdzy sk³adnikami gleby
a zjawiskami pogodowymi. Ta kwestia pozostaje nierozwi¹za-
na.

* * *
Hipoteza Gai zak³ada, ¿e ¿ycie na Ziemi kontroluje fizyczne

i chemiczne warunki �rodowiska (biotyczny, czyli o¿ywiony
�wiat kontroluje abiotyczny, czyli nieo¿ywiony �wiat). G³osi ona,
i¿ stabilne warunki, takie jak poziom tlenu czy klimat, stanowi¹
dowody na to, ¿e ¿ywe organizmy utrzymuj¹ �rodowisko tak,
by zapewniæ sobie byt.

Teoria ta doczeka³a siê ró¿nych wersji oraz wci¹¿ budzi o¿y-
wione dyskusje. Ma ona zarówno wielu krytyków, jak i zwolen-
ników. Moim zdaniem, hipoteza Gai wymaga jeszcze szeregu
badañ, by mog³a zostaæ uznana za prawdziwie naukow¹ teoriê.

Zainteresowanych odsy³am do licznych miejsc w Internecie
po�wiêconych tej tematyce. Oto niektóre adresy:

http://www.magna.com.au/~prfbrown/gaia_jim.html;
http://www.ozi.com/purplanet/gaia.html;
http://www.soest.hawaii.edu/GG/ASK/gaia.html;
http://www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/5d.html
http://www.his.com/~buck/peter/gaia
http://ibs.uel.ac.uk/gaia/

El¿bieta Suchenia
Studentka Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii


