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PRĄD  E LEKTRYCZNY 
Z ENERGII SŁONECZNEJ

W ciągu 1 godziny dociera do Ziemi 

tyle energii słonecznej ile ludzkość zuży-

wa w ciągu roku. Szacuje się, że do całej 

kuli ziemskiej dociera moc 81000 • 106 

MW, z tego 27000 • 106 MW przypada na 

lądy. Światowe zużycie energii ocenia się 

na ok. 10 • 106 MW. Potencjał energii słoń-

ca w Polsce szacuje się na ok. 1,1 • 106 PJ 

rocznie dla całej powierzchni kraju przy 

założeniu średniego nasłonecznienia 1000 

kWh/m2/rok. Roczny potencjał energii sło-

necznej dla produkcji energii elektrycznej  

w Polsce wynosi ok. 1340 PJ. 

Na co dzień często nie zdajemy sobie 

sprawy, że poza energią geotermalną, pozo-

stałe źródła energii to też energia słoneczna. 

Węgiel kamienny, brunatny czy biomasa to 

zaabsorbowana w procesie wzrostu roślin 

energia słoneczna, którą uwalniamy spala-

jąc kopaliny lub biomasę. Wiatr powstaje, 

gdy nad nierównomiernie ogrzanymi ob-

szarami lądów, jezior czy mórz powstają 

różnice ciśnień w powietrzu atmosferycz-

nym. Tak więc, pozyskana za pomocą tur-

bin czy małych wiatraków, energia wiatru 

jest właściwie energią słoneczną. Podobnie 

jak energia fal morskich wywołanych wia-

trem. Pływy morskie, to jednak efekt grawi-

tacji księżyca.

Nie ma obaw by zabrakło energii sło-

necznej, gdyż istnienie słońca szacuje się 

jeszcze na ok. 4,5 miliarda lat. Energia 

słoneczna dociera wszędzie, choć bardzo 

nierównomiernie. Im bliżej równika, tym 

większy jest kąt padania promieni słonecz-

nych i więcej energii dociera do Ziemi. Ale 

i do okolic biegunów też dociera promie-

niowanie słoneczne. Choć jest go znaczniej 

mniej, jest wychwytywane przez np. rurki 

energia słoneczna zwana jest energią przyszłości. czysta, bo bezemisyjna, ma nieograniczone zasoby. technicznie złożone, ale 
stosunkowo proste sposoby jej pozyskania sprawiają, że staje się coraz bardziej popularna i coraz tańsza.

PRĄD  E LEKTRYCZNY 
Z ENERGII SŁONECZNEJ

Aureliusz MikłAszewski

światłowodowe, jakimi są włosy białych 

niedźwiedzi, które w ten sposób korzysta-

ją z promieni słońca. Paradoksem jest, że 

kraje bogate w energię słoneczną, położone 

w pasie międzyzwrotnikowym mało z niej 

korzystają, podczas gdy te położone znacz-

nie dalej od równika, przodują w rozwijaniu 

energetyki słonecznej. A są to przeważnie 

kraje bogate, jak Niemcy, USA, Francja, 

Hiszpania i inne kraje europejskie.

Szacuje się, że kilometr kwadratowy Sa-

hary otrzymuje w ciągu roku ok. 2000 GWh 

energii słonecznej. Gdyby z 1/5 tej energii 

produkować prąd elektryczny, wystarczy-

łoby tylko kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 

kwadratowych pustyni zagospodarować 

ogniwami fotowoltaicznymi (i tak bezuży-

tecznych), tj. ok. 20% powierzchni Polski, 

by zaspokajać potrzeby energetyczne na 

całym świecie. Przyjmując, że pustynie zaj-

mują ok. 1/5 powierzchni lądów, to te kilka-

dziesiąt km2 przeznaczone na elektrownie 

słoneczne, stanowią zaledwie 0,2% łącznej 

ich powierzchni. Ten przykład pokazuje, 

jak ogromne zasoby energii słonecznej nie 

są wykorzystywane.

Z ekologicznego punktu widzenia energia 

słoneczna jest najbardziej atrakcyjna, gdyż jej 

pozyskiwanie nie powoduje żadnych emisji 

do atmosfery, nie wyczerpuje zasobów ener-

getycznych paliw kopalnych, jest ciche i po-

zwala na instalowanie ogniw fotowoltaicz-

nych i kolektorów słonecznych na dachach, 

elewacjach domów i pustych, niezagospoda-

rowanych terenach. Ze względu na brak czę-

ści ruchomych, ogniwa nie ulegają zużyciu, 

nie wymagają części zamiennych, ich trwa-

łość szacuje się na 20-30 lat, a wydajność nie 

zmniejsza się z upływem czasu.

Panele fotowoltaiczne
Ogniwo fotowoltaiczne służy do bez-

pośredniej konwersji promieniowania sło-

necznego na energię elektryczną.

Rozróżniamy następujące rodzaje paneli:

• monokrystaliczne, złożone z ogniw 

zbudowanych z jednorodnego krzemu 

o uporządkowanej strukturze wewnętrz-

nej. Bloki krzemu cięte są na warstwy 

o grubości ok. 0,3 mm. Ogniwa mono-

krystaliczne mają długi czas użytkowa-

nia i stosunkowo wysoką sprawność po-

wyżej 15%;

• polikrystaliczne, zbudowane z ogniw, 

które składają się z wielu małych krysz-

tałów krzemu. Powierzchnia wyglądem 

przypomina szron na szybie. Moduły 

mają mniejszą sprawność niż monokry-

staliczne (12-14%). Produkcja jest prost-

sza, a cena niższa i dlatego są bardzo 

rozpowszechnione;

• amorficzne (Thin-film). Dwumikrono-

wa warstwa krzemu osadzona jest na 

powierzchni szkła. Tu nie ma pojedyn-

czych ogniw. Stosowane są w małych 

urządzeniach jak np. kalkulatory lub ze-

garki, rzadziej w dużych płaszczyznach. 

Dla warunków polskich mają sprawność 

o ok. 25% wyższą, niż panele mono- czy 

polikrystaliczne.

Produkuje się też panele transparent-

ne, cienkowarstwowe, flexi, półmiękkie 

i miękkie, które znajdują zastosowanie 

w fotowoltaicznych częściach ubrań, ele-

mentach różnego sprzętu, zaokrąglonych 

elewacjach domów. Te przykłady pokazu-

ją, że panele fotowoltaiczne mogą mieć sze-

rokie zastosowanie zarówno w małej skali 

w gospodarstwach domowych, jaki i w du-

- zalety, wady, bariery rozwoju fotowoltaiki
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żej, przemysłowej, przy produkcji prądu 

elektrycznego na skalę przemysłową.

Ze względu na sposób pozyskiwania 

energia z promieniowania słonecznego ma 

następujące zalety:

• jest dostępna na całej kuli ziemskiej,

• jest bezpłatna – słońce nie wystawia ra-

chunków,

• niewyczerpalne zasoby,

• korzystanie z energii słonecznej nie za-

nieczyszcza środowiska emisjami gazów 

i pyłów do atmosfery.

Ale ma też i wady:

• można z niej korzystać głównie w dni 

słoneczne, w pochmurne jest tej energii 

znaczniej mniej,

• w nocy fotowoltaika nie działa,

• konieczność magazynowania energii,

• zmienne jest natężenie oświetlenia i pro-

mieniowania, a zatem ilość pozyskiwanej 

energii jest różna (0-5 kWh/m2),

• instalacje solarne i fotowoltaiczne są 

jeszcze drogie.

Zalety jednak przeważają, a wady stop-

niowo udaje się zmniejszać, jak np. poprzez 

instalowanie sprawnych akumulatorów czy 

zbiorników na ciepłą wodę (magazyno-

wanie energii) oraz coraz bardziej spraw-

ne urządzenia pozwalające na współpracę 

z siecią energetyczną. W miarę zwiększania 

produkcji panele i urządzenia są coraz lep-

sze i tańsze. Ceny spadają wyraźnie i z cza-

sem przestaną być barierą rozwoju.

Konieczne jest natomiast stworzenie 

w Polsce warunków dla rozwoju energe-

tyki słonecznej. Chodzi tu głównie o ure-

gulowania ustawowe, które będą stwarza-

ły zachęty i stabilne warunki dla rozwoju. 

Obecnie funkcjonuje program wsparcia 

(ok. 45% dofinansowania) dla kolektorów 

słonecznych prowadzony przez NFOŚiGW. 

Ale potrzebne są znacznie większe, by dla 

fotowoltaiki stworzyć warunki zachęcające 

do zdecydowanego przyspieszenia wzrostu 

ilościowego i jakościowego. Dotychczas 

mamy zaledwie parę przykładów zbudowa-

nia systemów fotowoltaicznych.

Systemy fotowoltaiczne w Polsce
Wg URE (Urzędu Regulacji Energetyki) 

koncesje na produkcję i sprzedaż energii 

elektrycznej otrzymało do roku 2012 zale-

dwie 8 systemów o łącznej mocy zainstalo-

wanej 1,25 MW. Są to:

• Wierzchosławice (1 MW)

• Ruda Śląska – MPWiK (311 kW)

• kościół w Jaworznie (71 kW)

• chłodnia Frosty w Bydgoszczy (80,5 kW)

• szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 

(82 kW)

• szkoła w Rzeszowie (30 kW)

• Gmach Inżynierii Środowiska P.W. 

(53,5 kW)

• kilka mniejszych systemów (łącznie ok. 

10 kW)

Są jeszcze rozproszone mikroinstalacje 

tak, że łączna moc fotowoltaiki zainstalowa-

na w Polsce wynosi ok. 2,5 MWp. To o wiele 

za mało, by można było mówić o znaczącym 

udziale w bilansie energetycznym. W Polsce 

nie ma dotąd ustawy dotyczącej energetyki 

odnawialnej. Niepewność warunków funk-

cjonowania zniechęca potencjalnych inwe-

storów. Konieczne jest zatem szybkie uregu-

lowanie prawne warunków dla rozwoju OZE.

W ustawie o OZE konieczne jest więc 

spełnienie kilku ważnych postulatów, które 

ułatwiłyby rozwój m.in. fotowoltaiki. Do 

nich należą:

• zielone certyfikaty,

• stałe taryfy,

• uproszczone procedury administracyjne,

• gwarancje skutecznych procedur przyłą-

czenia do sieci.

Dodatkowo mechanizmy wsparcia dla 

systemów PV powinny uwzględniać:

• instalacje mikro u osób fizycznych nie 

powinny wymagać rejestracji działalno-

ści gospodarczej;

• obowiązek przyłączenia instalacji do 

sieci z zachowaniem pierwszeństwa dla 

instalacji OZE, w tym fotowoltaicznych;

• obowiązek zakupu energii elektrycznej 

przez operatora sieci;

• obowiązek wykorzystania OZE w przy-

padku budowy lub remontów budynków 

publicznych;

• brak obowiązku zgłaszania lub uzyski-

wania pozwoleń na budowę mikroinsta-

lacji poniżej 3 m wysokości;

• obowiązek posiadania certyfikatu insta-

latora dla montowania małych instalacji.

W planowaniu strategicznym rozwoju 

energetyki należałoby ująć potencjał ener-

getyki słonecznej i ustanowienie celu 3,6 

GWp zainstalowanej mocy PV do roku 

2020 i 10 GWp - do roku 2030. To byłyby 

konkretne cele i sposoby ich osiągania.

Konieczne jest więc stworzenie warun-

ków dla rozwoju energetyki słonecznej 

i postawienie konkretnych, wymiernych 

celów. Umożliwi to powstanie programu 

rozwoju i wsparcia dla OZE, a szczególnie 

dla fotowoltaiki, o której dużo się mówi, 

a niewiele robi. 2-letnie opóźnienie terminu 

uchwalenia ustawy o OZE spowodowało 

opóźnienie rozwoju energetyki słonecznej, 

która mimo tych trudności ma szansę stać 

się istotnym elementem miksu energetycz-

nego w Polsce.

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski

W Niemczech fotowoltaika opanowała już niemal wszystkie dachy, dzięki korzystnym cenom energii z OZE i sprzy-
jającym warunkom przyłączenia do sieci, fot. Krystyna Haladyn
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roMAn Żurek

PRZYRODNICZE KONSEKWENCJE BUDOWY 
MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

Cz. IV - Elementy chemiczne i fizykochemiczne 
wspierające elementy biologiczne

Warunki cieplne
Podpiętrzenia spowalniają przepływ 

wody, wzrasta czas retencji wód na pod-

piętrzonym odcinku. Kontynuując przykład 

z poprzedniego artykułu dla elektrowni 

Przecław, łatwo wyliczyć, że czas retencji 

wód w 8 kilometrowej cofce będzie wyno-

sił około 8,7 godzin. 

W ciągu słonecznego letniego dnia moc 

światła słonecznego to około 800 W m2 s–1 

w czasie bezchmurnego dnia. Prawie cała 

ta energia jest absorbowana w 30-70 cm 

warstwie wody w zależności od zmętnienia 

(Żurek 2007). Prowadzi to do niedopusz-

czalnego przegrzewania rzeki. Sytuację 

termiczną rzeki pogarsza wycięcie nad-

brzeżnych drzew, które byłyby zatopione 

podpiętrzeniem. Nawet w bystrych rzekach 

(np Raba) temperatura przekracza tempera-

tury śmiertelne dla niektórych ryb (pstrąg, 

lipień, strzebla potokowa i inne). Lessard 

i Hayes (2003) nie stwierdzali występo-

wania głowaczy, pstrąga źródlanego i po-

tokowego w rzekach, których temperatura 

przekraczała w lecie 200C. Temperatura le-

talna dla pstrąga to ok. 250C (Elliott 1994; 

Allan 1995; Marod 1995). Zapory, które nie 

ocieplają zbyt silnie wody poniżej powodu-

ją umiarkowane zmiany w składzie fauny 

ryb, natomiast zapory, które ocieplają wody 

>20C powodują wyraźne zmiany w składzie 

ryb (Hayes i inni 2006). Z tego powdu in-

westor i wykonawca raportu lub OOŚ zwra-

cał uwagę, aby czas retencji wody w cofce 

spiętrzenia nie przekraczał 2 godzin.

Warunki natlenienia
Praca turbin nie pogarsza ani nie popra-

wia warunków natlenienia rzeki w przy-

padku elektrowni przepływowych (run-

-of-the–river). W przypadku elektrowni 

o dużym piętrzeniu, warunki natlenienia 

mogą pogarszać się. Zbiorniki zaporowe 

zwykle posiadają wody przydenne o niskiej 

zawartości tlenu lub wręcz całkowicie od-

tlenione. W takich warunkach następuje 

przejście manganu i żelaza do wód z osa-

dów i dalej po opuszczeniu zbiornika wody  

są toksyczne na pewnym odcinku. Strefa 

cofki podpiętrzeń może osiągać stan prze-

sycenia tlenem, który jest produkowany 

przez glony w warunkach zwiększonego 

ciśnienia. Po opuszczeniu strefy piętrzenia 

nastąpi wydzielenie nadmiaru gazów do 

atmosfery (efekt butelki z wodą sodową). 

Konkludując - należy się liczyć z możli-

wością pogorszenia warunków tlenowych 

w rzece poniżej elektrowni i toksycznym 

działaniem metali uwolnionych w części 

piętrzącej (Wojtan i inni 2000).

Warunki biogenne
Małe elektrownie wodne (MEW) nie 

mają wpływu na ten parametr. Większe 

zbiorniki o długim czasie retencji zubażają 

wody z biogenów, ale w zamian dostarczają 

je w postaci biomasy glonów wyproduko-

wanych w zbiorniku. Mogą to być glony 

nietoksyczne lub toksyczne. Należy brać 

pod uwagę taki efekt.

oddziaływania turbin i pracy MeW
Śmiertelność ryb w turbinach zależy od 

rodzaju turbiny, średnicy, prędkości obro-

towej i wielkości ryby. Przyczyny uszko-

dzeń ryb mogą być różne. Čada  (1997) 

wymienia następujące powody uszkodzeń: 

kawitacja1, wzrost lub gwałtowny spadek 

ciśnienia, bezpośrednie uderzenia, ściera-

nie (grinding), ścinanie (shear), turbulen-

1.  Kawitacja - gwałtowna przemiana fazowa; z fazy cie-
kłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. 

cja. Zjawiska te omawia Amaral (2009) 

w szczegółach dotyczących kształtu ło-

patek turbiny, ich grubości, skutków wy-

nikających z  szybkości i wielkości ryby. 

Półokrągła krawędź łopatki daje najlepsze 

odbicie ryby. Teoretyczne oszacowanie 

skutków przejścia ryby przez turbinę wy-

maga jednak matematycznego modelowa-

nia różnych aspektów tego przejścia (np. 

prawdopodobieństw uderzenia i śmiertel-

ności) i badań laboratoryjnych. Lokalizacje 

krytycznych miejsc powodujących uszko-

dzenia podał Čada (2001) (rys. 1). Uszko-

dzenia ryb może powodować kawitacja na 

krawędziach łopatek. Gdy pęcherzyki po-

wietrza wchodzą w rejon wysokiego ciśnie-

nia, dochodzi do gwałtownego kolapsu (za-

paść) i powstaje uderzeniowa fala ciśnienia, 

która może uszkadzać ryby.

Dla niektórych polskich elektrowni, Bar-

tel i inni (2002) podają następujące straty: 

na elektrowni wodnej w Płotach - na du-

żej turbinie straty wynosiły 5,4–6,4%, na 

małej turbinie 0%; na elektrowni wodnej 

Rejowice (na Jeziorze Rejowickim) straty 

wynosiły 47,2–55,4%. W dolnym biegu 

rzeki straty ryb w Trzebiatowie wynosiły 

48,6–56,8%. Ostatnie badania wykazały, że 

przeżycie uderzenia może być ponad 90% 

przy szybkości 12,1 m/s.

W ocenie skutków pracy elektrowni na 

biocenozy wodne niekiedy trudno wydzie-

lić ilościowo wpływ turbin i wpływ samego 

piętrzenia. Traktując łącznie obie te składo-

we skutki środowiskowe są lepiej widocz-

ne. Lessard i Hayes (2003) sprawdzili na 

10 rzekach jak MEW wpływają na ichtio-

faunę i bentofaunę. Stwierdzili, że liczeb-

ność populacji ryb spadła średnio o 70% 

poniżej zapór, a konkretnie z 906 ryb ha–1 

powyżej zapory do 268 ryb ha–1 poniżej za-
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pory. Szczególnie odbiło się to na populacji 

pstrąga źródlanego, którego liczebność spa-

dła o 98% (z 346 ryb ha–1 do 12 ryb ha–1) 

i pstrąga potokowego, który znikł z 3 dol-

nych odcinków przyzaporowych, a w po-

zostałych 7 odcinkach zmniejszył średnią 

liczebność o połowę. Równie dramatyczne 

zmniejszenia liczebności populacji odnoto-

wano dla głowaczy Cottus cognatus i Cot-

tus bairdi, średnio o 78%, ale ta średnia 

ukrywa również fakt zniknięcia gatunku z 3 

podzaporowych odcinków. Innymi słowy, 

co trzecia zapora doprowadziła do całkowi-

tej eliminacji tych gatunków głowaczy.

Nikt nie znalazł sposobu, aby zmienić 

kierunek wędrówki smoltów i mniej niż 60% 

tych ryb przechodzi żywe przez turbiny (np. 

Williams i inni 2001), a inne  gatunki są za-

bijane lub uszkadzane w wodzie przez zmia-

nę ciśnienia gazów. Obserwowano dzie-

siątkowanie spływających smoltów poniżej 

turbin przez rybożerne ptaki (Rosell 2001).

W Belgii po przejściu ryb przez turbinę 

Kaplana śmiertelność smoltów <20 cm oce-

niona jest na 7%, węgorza 50-90 cm – na 

21%, innych gatunków > 15 cm – na 5%. 

Za przyjazne rybom uważa się turbiny heli-

koidalne Aldena, śruby Archimedesa, VLH 

(rys. 2) (www.scaldwin.org).

Problemem jest supersaturacja wód 

poniżej zapory przez azot i w konse-

kwencji śmierć ryb z powodu choroby 
dekompresyjnej („gas-bubble disease”) 

(Dominy 1973).

Według Lessard i Hayes (2003) bogac-

two rodzin makrobezkręgowców powyżej 

i poniżej zapory jest podobne. Analiza staty-

styczna wykazała, że zmienione parametry 

fizyczne rzeki są odpowiedzialne za zmniej-

szenie liczby rodzin bezkręgowców poniżej 

zapory o 1,8 rodziny. Podobne niekorzystne 

zmiany obserwowali Jesus i inni (2004). Ich 

ocena stanu ekologicznego rzeki na podsta-

wie zbiorowisk bentosu indeksem BMWP 

(powszechnie przyjęty w Europie) wykaza-

ła wyraźnie gorszy stan zbiorowisk poniżej 

elektrowni. Podczas wyłączenia elektrowni 

w okresie letnim, zbiorowiska denne rzeki 

powracały niemal całkowicie do stanu natu-

ralnego (Jesus i inni 2004) - rys 3. 

odpływ pulsacyjny 
Zjawisko odpływu pulsacyjnego dotyczy 

w zasadzie elektrowni zlokalizowanych na 

dużych zbiornika zaporowych. W niewiel-

kim stopniu lub wcale nie dotyczy elek-

trowni przepływowych. 

Określeniem hydropiking (hydrope-

aking) określa się gwałtowne zwiększenie 

przepływu i gównie gwałtowny jego za-

nik. Czas trwania takiego piku to zwykle 

kilka godzin do jednego dnia. Kilka przy-

kładów hydropików z polskich dużych 

zbiorników podano na rys. 4. Hydropi-

king jest złożonym zjawiskiem, ponieważ 

wiąże się ze zmianą wielu parametrów 

w czasie nagłego zwiększenia przepływu: 

głębokości, szerokości prędkości, ilości 

i składu zawiesin, temperatury (termo-

piking). Takie chwilowe wielkie zrzuty 

wody dokonują elektrownie wodne za-

instalowane na dużych zbiornikach wod-

nych. Operatorzy tych elektrowni starają 

się produkować energię w okresie, gdy 

jej cena jest najwyższa (zwykle o świ-

cie), natomiast woda jest magazynowana, 

gdy cena jest najniższa (zwykle w nocy). 

Rezultatem takiego zarządzania wodą 

2. EPT = Ephemeroptera (jętki), Plecoptera (widelnice) 
i Trichoptera (chruściki), trzy gatunki owadów powszech-
nie używane do testowania jakości wody

jest sztucznie pulsujący reżim przepływu 

strumienia, z proporcją przepływów mak-

simum/minimum zazwyczaj w zakresie 

od 5 do 10, ale czasem wyższym. Czas 

narastania takiego piku przepływu wyno-

si zwykle 15 do 30 min. 

Wpływ takiego reżimu wodnego 

na zbiorowiska organizmów wodnych 

i nadbrzeżnych jest zwykle dramatycz-

ny, ponieważ organizmy wodne nie mają 

wystarczająco dużo czasu na zareago-

wanie na te nagłe zmiany. Fluktuacje 

zrzutu wody wpływają na jakość fizycz-

ną siedlisk i w konsekwencji nakładają 

ogromne ograniczenia warunków życia 

organizmów. Sztuczny wzrost przepły-

wu prowadzi do hydraulicznych efek-

tów, takich jak erozja lub intensyfikacja 

dryftu. Po przejściu szczytu przepływu, 

w okresie przepływu niskiego, organizmy 

wyrzucone na brzeg lub do małych ka-

łuż giną z powodu wysuszenia. Ten efekt  

jest szczególnie zauważalny w odcinkach 

rzek, których naturalna morfologia po-

siada szerokie strefy płytkiej wody, lub 

w drugorzędowych strumieniach, które 

mogą być przerwane podczas niskiego 

przepływu. Jakkolwiek istnieje literatu-

ra dotycząca skutków hydropeaking, to 

brakuje informacji o sposobach mitygują-

cych te skutki.

Rys. 1. Miejsca krytyczne powodujące uszkodzenia ryb 
wg. Čada  (2001).
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Rys. 2. Śmiertelność młodych łososiowatych dla turbin o 
różnej konstrukcji. Źródło: www.scaldwin.org, zmienione.
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Wpływ na bentos
Zrzut przydennej wody ze zbiorni-

ków powoduje dwie asynchroniczne fale: 

przepływu i zmian temperatury. Schło-

dzenie wody o 3-40C w sezonie letnim lub 

podwyższenie o 2-30C w zimie w tempie 

około 0,25°C min-1, powoduje trzy do 

pięciokrotne zwiększenie dryftu bezkrę-

gowców dennych. Szczególnie silnie re-

agują larwy Chironomidae, Simuliidae 

i Baetidae (Carolli i inni 2011). W dłu-

gich okresach prowadzi to do zmian roz-

mieszczenia zbiorowisk dennych. Hydro-

piki modyfikują zonację bentosu wzdłuż 

rzeki. W pobliżu miejsca zrzutu wód no-

towano brak kilku gatunków (Céréghino 

i inni 2002). Niektóre gatunki, początko-

wo odporniejsze na siły ścinające, zaczy-

nają dryf z opóźnieniem rzędu 500 minut 

(Bruno i inni 2010). 

Większość taksonów 

spłukiwanych falą 

wezbrania jest zwią-

zana z glonami i ru-

moszem organicznym, 

wymywanym narasta-

jącym zrzutem wody. 

W naturalnych wa-

runkach górskich rzek 

i potoków najbardziej 

przydatna dla Ephe-

meroptera, Plecoptera, 

Trichoptera głębokość 

wody to 30-90 cm 

i szybkość prądu 0,25 

do 0,9 m/s (Gore i inni 

2001). Hydropiki nisz-

czą te optymalne wa-

runki w czasie trwania 

takiego wezbrania.

Skutek hydropików 

wielkości 5 do 15 m3 

s–1 na populacje ję-

tek jest najsilniejszy 

dla Rhithrogena se-

micolorata, R. sp. gr. 

hercynia, R. kimmin-

si, Baetis alpinus, B. 

rhodani, Ephemerella 

ignita. Przejawia się 

to w niższej biomasie 

a polega na wypłuki-

waniu zwierząt z siedliska. Skutki wypłu-

kiwania były obserwowane na dystansie 

około 700 metrów poniżej hydroelektrow-

ni. Najsilniejszy efekt katastroficznego 

wypłukiwania występował, gdy wielkość 

piku była 4 razy większa od naturalnego 

przepływu (Céréghino i Lavandier 1998). 

Oczywiście większe hydropiki będą od-

działywały znacznie silniej i na dłuższym 

dystansie niż w tej badanej rzece.

Przeglądu wpływu regulacji na jętki 

dokonali Brittain i Saltveit (1989). Auto-

rzy konkludują, że zwiększenie stabilno-

ści termicznej zmniejsza średnią liczbę 

gatunków jętek, ale często wzrasta ich 

liczebność oraz, że duże fluktuacje prze-

pływu i szybkości prądu prowadzą do 

zmniejszenia zagęszczenia zwierząt i ich 

bogactwa gatunkowego.

Wpływ na ryby
Hydropiki powodują wymarcie lokal-

nych populacji diadromicznych3 ryb (Phi-

lippart i inni 1988; 1994) i spadek liczeb-

ności gatunków potamodromicznych4, jak 

np. brzana (Barbus barbus L). Obserwacje 

znakowanych dużych brzan w rzece pod-

dawanej hydropikingowi wykazały, że 

w zimie brzany trzymały się głównego nur-

tu rzeki i nie migrowały. Na wiosnę część 

osobników podeszła ok. 200 m w górę rze-

ki, podczas gdy inne osobniki spłynęły ok. 

2,6 km w dół rzeki do tarlisk. Średni roczny 

zakres „domu” (home range) wynosił 1,5 

km w jednym miejscu rzeki (1,05-4,0 km) 

i 12,5 km w innym miejscu (5,9-27,3 km) 

(Vocht i Baras 2005).

Hvidsten (1985) przytacza duże straty 

łososia atlantyckiego 0+ w wyniku hy-

dropików od 30 m3/s do 110 m3/s na rzece 

Nidelva w Norwegii. Młode łososiowa-

te (łosoś, pstrąg źródlany) często czeka-

ją z ucieczką aż wynurzy się ich płetwa 

grzbietowa z wody i nie zawsze ucieczka 

na głębszą wodę staje się możliwa (Saltve-

it i inni 2001). 

Tempo redukcji przepływu (i w kon-

sekwencji głębokości rzeki) od 0,3 do 1,4 

cm/min nie prowadzi do redukcji ilości wy-

rzuconych ryb. Dopiero rozłożenie tempa 

zaniku przepływu z 70 m3/sek do 30 m3/

sek w czasie ponad 2,5 godziny, reduko-

wało straty narybku łososia na kamieńcach 

rzecznych (Halleraker 1999). Augustyn 

i Bartel (2007) tak opisują skutki przepły-

wów pulsacyjnych poniżej wyrównaw-

czego zbiornika w Sromowcach Wyżnych 

(poniżej Czorsztyna): „od maja do paź-

dziernika każdego roku przepływy wód są 

regulowane w zakresie od 9 m3s–1 w nocy 

do 25–45 m3s–1 w dzień. W ciągu 10 mi-

nut dochodzi do zmian poziomu lustra 

wody w pionie do 60 cm i 2–6 m na ławi-

cach żwirowych w poziomie. Tak szybkim 

zmianom nie są w stanie się przeciwstawić 

stadia juwenilne (narybek) ryb rzecznych, 

które ze względu na swoje małe rozmiary 

wybierają na swoje siedliska bardzo płytkie 

przybrzeżne strefy rzeki”.

3. Gatunki dwuśrodowiskowe – gatunki odbywające wę-
drówki między wodami morskimi a śródlądowymi.
4. Gatunki potamodromiczne – gatunki odbywające re-
gularne migracje wewnątrz systemu wód słodkich.

Rys. 4. Kilka przykładów hydropików w Czchowie i Czorsztynie na Dunajcu;  
w Krempnej na Wisłoce: na Sole - 26 kilometrów poniżej zbiornika Czaniec.   
Źródło: http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_gornej_wisly
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Wpływ na lądowe zbiorowiska brze-
gowe

Lądowe zbiorowiska brzegowe pozosta-

ją pod silnym ryzykiem zagrożenia gwał-

townie wzbierającą wodą. Szczyt prędkości 

– w fazie przyrostu zrzutu, wyrażony jako 

procent zrzutu chwilowego - jest bardzo 

wysoki w pobliżu miejsca zrzutu – około 

59 % (w praktyce – wylotu z turbin), a da-

lej stopniowo maleje na dystansie ponad 50 

km lub więcej w zależności od wielkości 

zrzutu i rzeki.

Wahania poziomu wody poniżej zrzutów 

wpływają również na faunę brzegów. Ba-

dano pod tym kątem zbiorowiska chrząsz-

czy na brzegach Mozy. Na piaszczystych 

łachach stwierdzono występowanie 71 

gatunków chrząszczy. W zbiorowiskach 

chrząszczy wydzielono dwie grupy róż-

niące się wrażliwością na przybór wód. 

Pierwsza grupa chrząszczy wrażliwych to 

gatunki: Bembidion testaceum, B. decorum, 

B. punctulatum i Panagaeus bipustulatus. 

Ich główną cechą jest mały rozmiar ciała, 

brak lub słabo rozwinięte skrzydła, co czy-

ni je wrażliwymi na gwałtowny przybór 

wód. Do drugiej grupy należą Bembidion 

lampros i Amara aenea związane z hete-

rogenicznością i proporcją szerokości do 

głębokości. Te gatunki wykazują słabsze 

preferencje siedliskowe i nie są gatunkami 

ściśle kserofilnymi. Te chrząszcze wybiera-

ją większe łachy żwirowe oferujące więcej 

ukryć w czasie przejścia piku. 30 procento-

wy przyrost zrzutu na godzinę jest krytycz-

ny dla chrząszczy Harpalus affinis i Bembi-

dion decorum (Looy i inni 2007).

Hydropiki istotnie zmniejszają ilość sta-

wonogów w strefie brzegowej. Natomiast 

na bogactwo gatunkowe stawonogów ne-

gatywnie wpływają hydropiki i prace re-

gulacyjne koryt rzecznych. Miejsca, które 

podlegają takim wpływom są pozbawione 

stawonogów (Paetzold i inni 2008). Wraż-

liwość gatunków na te oddziaływania jest 

różna u różnych gatunków. Na kanalizo-

wanie koryt silnie reagują pająki, które 

zmniejszają i liczebność zasiedlenia i licz-

bę gatunków. Kusaki redukują swą liczeb-

ność i bogactwo gatunkowe pod wpływem 

hydropików, ale nie pod wpływem kanali-

zowania. Te negatywne relacje wiążą się 

z wielkością łach żwirowych pozostających 

nad średnią wysoką wodą i trwałości sub-

stratu. Pająki i kusaki są czułymi wskaź-

nikami skutków ekologicznych wszelkich 

zmian hydromorfologicznych. 

termopiki
Na temperaturę wód zrzucanych z zapo-

ry mają wpływ: wielkość zbiornika, jego 

głębokość, powierzchnia, czas retencji, wy-

stępowanie lub brak stratyfikacji i głębo-

kość upustów lub zrzuty przelewami. Zrzu-

ty wody prawie zawsze będą powodowały 

zmiany termiczne poniżej miejsca zrzutu. 

Jeśli będą to szybko narastające lub male-

jące zmiany, określa się je jako termopiki. 

Każde zdarzenie termopiku powoduje 

krótkotrwałe zmiany temperatury, które 

indukują dryft (Brittain i Eikeland 1988). 

Z jednej strony ta migracja bezkręgowców 

w dół rzeki pozwala zasiedlać nowe obsza-

ry i jest to pozytywne, ale z drugiej strony, 

z powodu 3-5 krotnie większego nasilenia 

tego zjawiska niż ma to miejsce w naturze, 

powoduje zanikanie mniej tolerancyjnych 

gatunków. Takie sztuczne zmiany tempe-

ratury zaburzają cykl życiowy i fenologię 

fauny dennej (np. zakończenie początku 

diapauzy i rozpoczęcie fazy żerowania 

lub reprodukcji). Jak uważają Céréghino 

i Lavandier (1998a) oraz Céréghino i inni 

(1997), dla jętek i widelnic zimowe ocieple-

nie i letnie ochłodzenie może być korzyst-

ne dla gatunków zimnolubnych, bo sprzyja 

ekspansji w dół rzeki. Ale dla gatunków 

ciepłolubnych jest szkodliwe, zwłaszcza na 

granicy zasięgu występowania, ponieważ 

szkodzi lotom kompensacyjnym w górę 

potoków. W rezultacie postępuje proces 

wypłukania tych gatunków ze środowiska 

przy braku rekrutacji (Brittain i Eikeland 

1988; Gore i Petts 1989; Céréghino i La-

vandier 1998, Céréghino i inni 2002, 2004, 

Bruno i inni 2010). Co więcej, ciepła woda 

zrzucana z zapory nie powinna przekraczać 

zakresu biologicznych preferencji gatun-

ków zimnolubnych (tj. 200C) (Allan 1995; 

Giller i Malmqvist 1998). Utrzymanie wła-

ściwych zakresów zrzutu i/lub temperatury 

może być konieczne do utrzymania w na-

leżytym stanie populacji bentosowych po-

niżej zapór. Dzienne oscylacje temperatury 

w zakresie 2,40C propagują się przez prze-

wodnictwo cieplne do pierwszych 10 cm 

gleby brzegu, gdzie oscylacje ciągle wy-

noszą ok. 2 stopnie. Dopiero na głębokości 

20 cm te oscylacje są wygaszone w 90% 

(Krause i inni 2011).

Gradient temperatury wód zrzucanych 

mierzony standardowo w ciągu 30 minut 

w warunkach naturalnych nie przekracza 

1,40C. W czasie zrzutu wód z zapory wyno-

si około 4,70C. W czasie pracy hydroelek-

trowni Mezzocorona temperatura wzrasta 

o 4,50C w jesieni i zimie, a spada o 5,90C 

w czasie wiosny i lata (Carroli i inni 2008). 

W kontekście polskich przepisów (Dz.U. 

2002.176.1455) i unijnych, różnica tempe-

ratur wód zrzutowych i naturalnych na gra-

nicy mieszania nie może przekraczać 1,50C 

w wodach dla ryb łososiowatych i 30C dla 

wód przeznaczonych do bytowania ryb 

karpiowatych. Należy zauważyć, że przy 

małych zbiornikach efekt termiczny zrzuca-

nych wód na rzekę może zanikać po kilku, 

kilkunastu kilometrach. Zatem oddziaływa-

nie może być raz niewielkie, ale w innym 

przypadku istotne.

roMAn żurek

instytut ochrony PrzyroDy PAn

krAków
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MAciej winiArski

Na prośbę czytelników „Zielonej Planety” musimy zastanowić się nad przyczynami kryzysu światowego i rodzimego pszczelar-
stwa, ponieważ budzi on uzasadniony niepokój coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Dlatego zamykam dotychczasowy cykl 
artykułów tekstem o znaczeniu pszczół afrykańskich, a właściwie o jednej z nich, legendarnej Apis mellifera scutellata. Pszczoły 
te otacza zła legenda pszczół - zabójczyń, na kanwie której nakręcono kilka filmów grozy, ze słynnym amerykańskim „Rojem” 
na czele (1978 r.).

Krótka historia
W latach 50-tych minionego wieku, bra-

zylijscy badacze zaobserwowali w lasach 

tropikalnych Afryki niezwykle aktywną 

pszczołę, która swoją pracowitością wielo-

krotnie przewyższała rasy lokalne pszczoły 

miodnej, sprowadzonej w XVII stuleciu do 

Brazylii przez Portugalczyków. W Amery-

ce Południowej były to potomkinie pszczół 

włoskich (Apis mellifera ligustica), która 

w obliczu stałej obecności pożytków i braku 

zim, prawie zaprzestała gromadzenia zapa-

sów. Ze względu na podobieństwo klimatu 

Brazylii z częścią tropikalnej Afryki Rów-

nikowej, uczeni zaczęli poszukiwać tam 

pszczoły, która efektywnie mogłaby podjąć 

pracę w Brazylii, wykorzystując ogromny 

potencjał produkcyjny tego kraju. Wybór 

padł na Apis mellifera scutellata, którą 

uznano za najbardziej pracowitą pszczołę 

w warunkach klimatu tropikalnego. Pogląd 

dotyczący pracowitości tej pszczoły pole-

ga na prawdzie, ale równocześnie jest ona 

niesłychanie agresywna i bardzo szybko 

rozmnaża się. Badacze zdawali sobie z tego 

sprawę dlatego zamierzali dokonać kon-

trolowanych krzyżówek importowanych 

pszczół z Afryki z miejscowymi pszczo-

łami, aby poprawić wydajność tych ostat-

nich. Niestety, w 1956 roku kilka rojów 

uciekło z przestrzeni izolowanej i podjęły 

one swoją działalność w nowym środowi-

sku, bardzo szybko wywołując przerażenie 

miejscowych pszczelarzy i ludności Bra-

zylii. Należy zauważyć, że pszczoła Apis 

mellifera scutellata w Afryce miała wielu 

naturalnych wrogów, ze słynnym pszczo-

łojadem (żołna mała Merops pusillus) na 

czele, którzy utrzymywali populację tej 

pszczoły w ryzach. W Brazylii i w całej 

Południowej Ameryce pszczoły afrykań-

skie nie napotkały na żadnych naturalnych 

wrogów, stąd nastąpił bardzo szybki rozwój 

i ekspansja tych pszczół na cały kontynent 

południowowo-amerykański. Warto dodać, 

że Apis mellifera scutellata doskonale krzy-

żuje się z prawie wszystkimi podgatunkami 

Apis mellifera i w związku z tym miejsco-

we pszczoły szybko zostały wyparte przez 

pszczoły afrykańskie lub przez pszczoły 

zafrykanizowane, powstałe w wyniku krzy-

żówek, co z punktu widzenia zjadliwości 

tych pszczół nie robi żadnej różnicy, po-

nieważ najmniejszy nawet „dolew krwi” 

pszczół afrykańskich wywołuje u potom-

stwa zwiększoną agresywność. Pszczoły te, 

zaciekle atakowały wszystko co się rusza, 

w bezpośrednim sąsiedztwie swoich gniazd. 

Natomiast, nieprawdziwymi okazały się 

informacje, że duże roje pszczół miałyby 

kierować się świadomie w kierunku osiedli 

ludzkich. Działo się to na zasadzie czystego 

przypadku i kiedy rój takich pszczół osiadł 

np. w ogrodzie, to w najbliższym otocze-

niu atakował wszystko co się rusza a ludzie 

niszczyli je przy pomocy insektycydów lub 

miotaczy płomieni. Współcześnie zafryka-

nizowane pszczoły dotarły już do Stanów 

Zjednoczonych i zajęły południowe obsza-

ry tego ogromnego kraju.

charakterystyka zachowań pszczoły 
Apis mellifera scutellata 

Wczasie podróży po Ameryce Południo-

wej (1997 i 1999), w pszczelarstwie zdu-

miewały mnie dwie rzeczy:

1) lokalizacja pasiek na terenach bezlud-

nych z dala od osiedli ludzkich. Oka-

zało się, że w większości krajów tego 

kontynentu po smutnych doświadcze-

niach z pszczołami już zafrykanizowa-

nymi w latach 70-tych minionego wie-

ku, zabroniono ich hodowli w pobliżu 

osiedli ludzkich;

2) ogromne podkurzacze, średnio 3-4 razy 

większe od stosowanych w Europie. 

Szybko okazało się, że aby cokolwiek 

można było zrobić przy tych pszczo-

łach, to praca musi się odbywać w gę-

stych obłokach dymu.

Posłuchajmy, co na temat tych pszczół 

powiada amerykańska badaczka ich życia 

- prof. Ann Harman (2005): „Na początku 
pozwólcie mi powiedzieć jedno: czasem nie 
próbujcie importować afrykańskich pszczół 
do Polski!  Na moją tak kategoryczną radę 

składa się  wiele przyczyn. Pierwsza to ta, 
że jest to pszczoła tropikalna i nie może czuć 
się dobrze w temperaturach waszego klima-
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tu (przez temperaturę rozumiem występo-
wanie pór roku - zimę, wiosnę, lato, jesień, 
oraz deszcze i śnieg, które występują przez 
cały rok). Bardzo ważną przyczyną jest to, 
że wy nie możecie trzymać tych pszczół na 
terenach zurbanizowanych i podmiejskich. 
Na terenach rolniczych, one muszą być trzy-
mane z dala od żywego inwentarza (bydło, 
kozy, owce, kurczaki, konie, świnie, itd.). 
One zabijają nawet psy i koty. Na wskutek 
pożądleń przez te pszczoły dużo inwentarza 
padło i dużo ludzi zmarło. Pszczoły te nie 
mogą być trzymane blisko dzieci. 

Afrykańska pszczoła zakłada gniazda 
w wielu miejscach, w których nasze lub wa-
sze pszczoły tego nigdy nie zrobią - w sta-
rych oponach samochodowych, w drewnia-
nych wiórach, i w przeróżnym wyposażeniu 
takim jak rolniczy sprzęt, meble ogrodowe, 
w pustych doniczkach po kwiatach, pustych 
słupkach (rurowych - przyp. tłum.) i w ziemi 
- właściwie w ziemi gnieżdżą się niechętnie. 
Roją się wiele razy w ciągu roku. Jeżeli coś 
je zaniepokoi lub z własnej wewnętrznej 
przyczyny też się roją (królowa i pszczoły). 
Roje wędrują tak, że pszczoły te mogą za-
siedlić obszar wiele km od ich pierwotnego 
miejsca ich bytowania. 

Tak, one produkują dużo miodu. Tak, one 
są używane do zapylania. Lecz tylko w kra-
jach Ameryki Łacińskiej. Tak, my mamy je 
w USA i pszczoły te nadal rozprzestrzeniają 
się. Na tych obszarach, gdzie one osiedliły 

się dawno temu (przybyły do USA w 1991 
r.) pszczelarze trzymają je i otrzymują miód. 
Idąc do tych pszczół pszczelarz musi ubie-
rać ciężki kombinezon z maską bez dziur 
i używać grubych rękawic przez cały czas. 
One są nieprzewidywalne - jednego dnia 
mogą być spokojne, a w inny dzień pszczoły 
te sypią się z ula i pokrywają maskę pszcze-
larza, aby przynajmniej jadem opryskać 
jego twarz(!). Zatem, zabezpieczenie oczu 
jest konieczne. Jeżeli człowiek ucieka, one 
będą podążać za nim 0,5 km. Nawet gdy 
schroni się do jakiegoś budynku, one będą 
czekały na niego przez 15 do 30 minut. 
Pszczelarz  ciągle musi  używać mnóstwo 
dymu. W Ameryce Łacińskiej dwoje ludzi 
jest zatrudnionych do otwarcia ula - jeden 
nie robi nic innego tylko dymi.” 

Warto dodać, że Apis mellifera scutellata 
była już w Polsce. Sprowadzono kilka ro-
dzin do Zakładu Pszczelnictwa w Puławach 
w połowie lat siedemdziesiątych. Podczas 
pierwszej zimy pszczoły te wyginęły. Po ok. 
30 latach kryzysu pszczelarstwa południo-
wo-amerykańskiego, tamtejsi pszczelarze 
nauczyli się pracować z pszczołami zafryka-
nizowanymi i wykorzystywać ich fenome-
nalną pracowitość w gromadzeniu zapasów 
w warunkach ciepłego klimatu. Tak więc, 
na przełomie XX/XXI w na rynkach świa-
towych pojawiły się miody brazylijskie, 
argentyńskie, meksykańskie i inne, których 
znaczenie na tych rynkach stale rośnie.

Zakończenie
Mam nadzieję, że udało się przekonać 

Czytelników „Zielonej Planety”, że bez 
obecności owadów, z pszczołami na cze-
le, uczestniczącymi w procesach zapylania 
roślin, dieta człowieka byłaby zdecydowa-
nie uboższa, zarówno w sensie ilościowym 
(o 30% byłoby na świecie mniej żywności), 
jak i jakościowym (do dyspozycji mieliby-
śmy dużo mniej różnych gatunków owo-
ców i warzyw). Zwrócono też uwagę na 
znaczenie pszczół żyjących w naturalnym 
środowisku, z sympatycznym, potężnym 
trzmielem ziemnym na czele (najłagod-
niejszy ze wszystkich owadów żądlących 
i gryzących!), których byt jest poważnie za-
grożony. O wiele łatwiej byłoby te owady 
uratować, gdyby chociaż jeden z nich urósł 
do rangi dodatkowego symbolu narodo-
wego. Proponuję, aby stał się nim właśnie 
przesympatyczny i w 100% bezpieczny dla 
ludzi trzmiel ziemny (Bombus terrestris L), 

który  jeszcze jest obecny w krajobrazie na-

szych pól i łąk.

Wróćmy jeszcze do zdania wprowa-

dzającego w tym cyklu artykułów, które 

miał powiedzieć A. Einstein: „Kiedy zgi-

nie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostanie 

4 lat życia”. Skoro udowodniono, że bez 

pszczół wprawdzie żywności byłoby znacz-

nie mniej, niemniej jednak, ludziom jako 

gatunkowi nie groziłby bezwzględny głód 

prowadzący do ich wymarcia, zatem co 

mógł mieć na myśli Wielki Uczony?  Naj-

prawdopodobniej naturalne środowisko. 

Mówiąc prosto, jeżeli pszczoły wyginą, to 

tym zdaniem być może A. Einstein chciał 

nam powiedzieć, że jeżeli środowisko natu-

ralne będzie do tego stopnia zdegradowane, 

to również człowiek nie będzie mógł zbyt 

długo w tych warunkach przeżyć. Dbajmy 

o naturalne środowisko, abyśmy uratowali 

nie tylko pszczołę miodną (udomowioną) 

lecz również dziko żyjące gatunki pszczół, 

tak aby ponura przepowiednia Uczonego 

nigdy nie spełniła się!

Dr inż. MAciej winiArski 
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Wstęp
W prasie i na stronach internetowych 

odnaleźć można dwie, pozornie zamienne, 

nazwy tego obiektu: Zalew Mietkowski 

i Jezioro Mietkowskie. Terminem bliższym 

prawdzie jest zalew, który jest sztucznie 

utworzonym zbiornikiem wodnym, po-

wstałym w wyniku spiętrzenia wody na 

rzece, w przeciwieństwie do jeziora, które 

jest zbiornikiem o genezie naturalnej. Mapa 

okolic Mietkowa z lat 70-tych XX w. skła-

nia do przyjęcia pierwszej wersji, gdyż 

ogromnego jeziora jeszcze na niej nie wi-

W odległości 25 km od Wrocławia, zlokalizowany jest największy zbiornik wodny w województwie dolnośląskim. Konstrukcje 
tego rodzaju zawsze są przedmiotem dyskusji, a w stosowanych rozwiązaniach można dopatrywać się zarówno zalet jak i wad. 
Po niemal 30 latach od jego ukończenia, można szukać odpowiedzi na pytanie: jak wybudowanie dużego, sztucznego obiektu 
w dolinie rzecznej wpłynęło na lokalną przyrodę i krajobraz?

MichAł Śliwiński

PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE 
konsekwencje budowy 

ZALEWU MIETKOWSKIEGO

dać. Przepływająca przez teren przyszłej 

inwestycji rzeka Bystrzyca, była rzeką o na-

turalnym charakterze, z licznymi zakolami 

i starorzeczami. Zniszczenie naturalnej sza-

ty roślinnej, wylesienie i regulacja górnego 

odcinka rzeki, nie sprzyjały dobrym warun-

kom hydrologicznym i naturalnej retencji 

na tym terenie. Szybkość przepływu wody 

w dodatkowo zwężonej dolinie rzecznej 

wzrosła, czego rezultatem były częste wez-

brania, zarówno w okresie wiosennym, jak 

i letnim. Zasadniczymi funkcjami projekto-

wanego Zalewu Mietkowskiego miały być: 

wyrównanie przepływów na odrzańskiej 

drodze wodnej, ochrona przeciwpowodzio-

wa, gromadzenie wody na potrzeby rolnic-

twa i przemysłu oraz rekreacja.

Zmiany infrastruktury
Przed rozpoczęciem budowy zbiornika, 

okazało się konieczne dokonanie niezbęd-

nych zmian w infrastrukturze. Zlikwidowano 

m.in. fragment linii kolejowej, łączący Miet-

ków z Imbramowicami, która biegła skrajem 

Mietkowa, omijała wieś Borzygniew od 

południa i szerokim łukiem prowadziła do 

Imbramowic. W jej miejsce poprowadzono 

obecnie funkcjonującą trasę kolejową, od-

suniętą na północ od wsi Mietków i Borzy-

gniew, biegnącą na dnie sztucznego wąwo-

zu. Stare tory kolejowe docierające niemal 

do podnóża zalewu, wykorzystuje się do 

wywozu urobku z kopalni kruszywa. Znisz-

czeniu uległy również niektóre drogi. Daw-

na droga gruntowa łącząca Borzygniew i Im-

bramowice częściowo została zalana, a w jej 

miejsce wybudowano betonową drogę, bie-

gnącą równolegle do obecnej linii kolejowej 

i otaczającą zalew w kierunku Maniowa Ma-

łego. Służy ona mieszkańcom okolic do dnia 

dzisiejszego jako ulice: Wałbrzyska i Przy 

Tamie. Swoją funkcję przestała również 

pełnić droga łącząca wsie: Maniów Mały 

i Domanice, która dawniej biegła w miejscu 

południowego skraju obecnego zbiornika. 

Nowa droga została odsunięta od zalewu na 

południe i biegnie przez wieś Chwałów.Fot. 1. Betonowanie podłoża pod ekran, w oddali zabudowania wsi Borzygniew (zdjęcie archiwum wsi Borzygniew)
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Konstrukcja
Do budowy zalewu przystąpiono 

w 1974 r. Jego łączna powierzchnia wyno-

si 9,5 km2, a przy maksymalnej głębokości 

13 m posiada on objętość wynoszącą 70 

mln m3 wody. Przegradzająca Bystrzycę 

zapora ma budowę ziemną z żelbetonowym 

ekranem i iłobetonową przeponą przeciw-

filtracyjną, nad ekranem znajduje się próg 

odbojowy a szerokość korony wynosi 5 m. 

Zapora znajduje się we wschodniej części 

zalewu, między Borzygniewem a Manio-

wem Małym, jej długość wynosi 3,2 km 

przy wysokości 17 m. Od zewnętrznej stro-

ny zapory, skarpa porośnięta jest trawiastą 

murawą. Spust wody wraz z długim na 650 

m kanałem zrzutowym znajduje się w pół-

nocno-wschodniej części zbiornika. Od pół-

nocnej i południowej strony brzeg zalewu 

jest płaski, oddzielony od pól uprawnych 

wąskim buforem zadrzewień. Najbardziej 

naturalny charakter zalewu znajduje się 

w części zachodniej i południowo-zachod-

niej, jest to zarazem najpłytsza część zbior-

nika. Linia brzegowa jest tam urozmaicona, 

a wzniesienia zalanego terenu utworzyły 

swoiste wyspy. Zalew w obecnym kształcie 

oddano do użytku w roku 1986.

Konsekwencje przyrod-
nicze

Już w początkowej fazie budowy zalewu 

wycięto ponad 100 ha nadrzecznych lasów, 

jak również zniszczono znaczne obszary łąk, 

które zajmowały niemal całą powierzchnię 

obecnego zbiornika. To największa strata, 

gdyż wszystkie te siedliska posiadałyby 

obecnie status cennych przyrodniczo w pro-

gramie Natura 2000. Nie wiadomo, jakie 

gatunki i jaką ich ilość zniszczono podczas 

budowy zbiornika, jednak oceniając stan 

okolicznych łęgów, z pewnością była to 

objęta ścisłą ochroną gatunkową śnieżycz-

ka przebiśnieg Galanthus nivalis, mogły 

to być również: wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum, konwalia majowa Co-

nvallaria majalis i czosnek niedźwiedzi Al-

lium ursinum. Niszczono również miejsca 

bytowania i żerowania zwierząt, które mu-

siały przenieść się na okoliczne tereny lub 

zginąć. Zanim oddano zbiornik do użytku, 

opublikowano informacje o stanie roślinno-

ści wokół zalewu, występowały tam wów-

czas zbiorowiska leśne o różnym stopniu 

zachowania oraz niewielkie powierzch-

nie muraw kserotermicznych, zbiorowisk 

o charakterze parkowym, łąk i pastwisk. 

Działanie zbiornika spowodowało znacz-

ne obniżenie się poziomu wód gruntowych 

poniżej zapory i zapoczątkowało proces 

grądowienia łęgów. Zmiany szybkości 

przepływów wody w dolnym odcinku rze-

ki trwają do dnia dzisiejszego i wiążą się 

z pełnioną funkcją retencyjną. Wpływa to 

silnie na erozję dna rzeki, okresowe prze-

suszanie lasów łęgowych i nielicznych łąk 

poniżej zbiornika. Negatywnym skutkiem 

budowy zalewu jest również ekspansja in-

wazyjnych gatunków roślin. Na brzegach 

Bystrzycy, powyżej i poniżej zalewu, roz-

przestrzeniają się rdestowce Reynoutria: 

ostrokończysty R. japonica i pośredni R. 

×bohemica, nawłocie Solidago: późna 

S. gigantea i kanadyjska S. canadensis, 

a lasy w wielu miejscach całkowicie opa-

nował niecierpek drobnokwiatowy Impa-

tiens parviflora. Migracja tych gatunków 

w dolinie rzeki została prawdopodobnie 

zapoczątkowana w fazie budowy zapory, 

kiedy transportowano znaczne masy ma-

teriału ziemnego, a siedliska nadrzeczne 

zostały mocno zaburzone. Pierwsze zna-

ki inwazji widoczne są już przy moście 

w Milinie, a za porównanie może służyć 

odcięte, dawne koryto Bystrzycy w lesie 

między Mietkowem a Maniowem Małym, 

Fot. 2. Budowa wieży spustu zapory (zdjęcie archiwum wsi Borzygniew)

Fot. 3. Panorama Zalewu Mietkowskiego – taśmociąg, spust zapory i widok na Ślężę, fot. Michał Śliwiński
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wzdłuż którego gatunki inwazyjne nie wy-

stępują.

Poniżej betonowej zapory Zalewu Miet-

kowskiego, na odcinku Bystrzycy między 

Mietkowem i Jarnołtowem, bieg rzeki po-

został niezmieniony wobec stanu z przed 

1974 roku, a prowadzone zabiegi ogra-

niczały się tam do odnawiania umocnień 

kamiennych i faszynowych. W 1998 roku 

dostrzeżono walory przyrodnicze Bystrzy-

cy, jako korytarza ekologicznego i na od-

cinku rzeki między Kraskowem a Jarnołto-

wem powołano Park Krajobrazowy Doliny 

Bystrzycy, w granicach którego znalazł się 

również zalew. W 2008 roku odcinek rze-

ki między Milinem a Zachowicami objęto 

dodatkową ochroną w sieci Natura 2000 

w formie obiektu o kodzie PLH020055 

„Przeplatki nad Bystrzycą”. Zabezpieczo-

no w ten sposób 834 ha terenu ze stano-

wiskami niżowych łęgów wiązowo-jesio-

nowych Ficario-Ulmetum, wierzbowych 

Salicetum albo-fragilis, topolowych Popu-

letum albae i olszowych Alnenion. Siedli-

ska te stanowią schronienie dla rzadkiego 

gatunku motyla: przeplatki maturna Eu-

phydryas maturna, a także ssaków: mopka 

Barbastella barbastellus, nocka dużego 

Myotis myotis i wydry europejskiej Lutra 

lutra, ryb: różanki Rhodeus sericeus ama-

rus, piskorza Misgurnus fossilis, oraz 3 

gatunków bezkręgowców, w tym pachnicy 

dębowej Osmoderma eremita.

Zalew Mietkowski po wybudowaniu 

został w szybkim czasie zasiedlony przez 

ptaki. Najcenniejszymi z nich były po-

pulacje migrujące przelotnie: trzmielojad 

zwyczajny Pernis apivorus, batalion Phi-

lomachus pugnax, łęczak Tringa glareola, 

rybitwa czarna Chlidonias niger oraz roz-

rodcze: mewa czarnogłowa Larus melano-

cephalus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

i rybitwa białoczelna Sternula albifrons. 

Były to gatunki ptaków wymienione w Za-

łączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 

co dało podstawę do starania się o objęcie 

akwenu ochroną obszarową. Po 5 latach 

od jego opracowania, we wrześniu 2007 

roku powołano Obszar Specjalnej Ochro-

ny (OSO) „Zbiornik Mietkowski” o kodzie 

PLB020004 i powierzchni prawie 1200 ha. 

Oprócz gatunków ptaków stanowiących 

przedmiot ochrony, regularnie występuje 

tam 18 gatunków ptaków migrujących, nie-

wymienionych w Załączniku, wśród nich 

są ptaki z Polskiej Czerwonej Księgi. Stada 

ptaków są bardzo liczne, przykładowo gęsi 

zbożowe tworzą stada liczące nawet około 

65 tysięcy osobników, gdy w zimie zbior-

nik nie jest zamarznięty, bytuje na nim 7–9 

tysięcy tych ptaków. W okresie wędrówek, 

liczba ptaków wodno-błotnych oscyluje 

wokół 20 tysięcy osobników, duże kon-

centracje tworzą wówczas gęsi białoczelne 

i kaczki krzyżówki. Korzystnie na byto-

wanie ptaków wpływa obniżanie poziomu 

wody w zalewie. Sprzyja to odsłanianiu się 

mulistego dna, które jest miejscem żerowa-

nia dla ptaków błotnych. Z kolei zbyt wy-

soki poziom wody przyczynia się do zaniku 

roślinności wynurzonej, co powoduje utratę 

siedlisk. Dla niektórych gatunków ptaków 

pozostają wówczas tylko małe wyspy będą-

ce miejscem gniazdowania mew i rybitw. 

Głównym zagrożeniem dla awifauny po-

zostaje zanikanie płycizn i mulistego dna 

w wyniku wydobywania żwiru i pogłębia-

nia zbiornika, penetrowanie siedlisk przez 

ludzi i zwierzęta domowe, intensywna tury-

styka oraz polowania na ptaki.

Wpływ na krajobraz 
i turystykę

Ze względu na znaczną wielkość zbior-

nika oraz panujące przez cały sezon dobre 

(choć zmienne) warunki wietrzne, Zalew 

Mietkowski jest atrakcyjnym akwenem 

do uprawiania sportów wodnych. W 2009 

roku opracowano projekt Ośrodka Sportów 

Wodnych w Borzygniewie, którego I etap 

budowy kosztował ponad 4 mln zł, a jego 

otwarcie nastąpiło 20 maja 2011 roku. 

W chwili obecnej nie jest on jeszcze w pełni 

funkcjonalny, a jego rozbudowa zależy od 

dalszych projektów i wsparcia ze strony in-

westorów i władz powiatu wrocławskiego. 

Wiele źródeł podaje informacje o działają-

cych obiektach: polu namiotowym, przysta-

ni, stanicy wędkarskiej, parkingu, wypoży-

czalni łódek oraz restauracji z noclegami. 

Całość wygląda jednak dość skromnie i wo-

kół zalewu wciąż brakuje dobrej bazy noc-

legowej i miejsc, w których można spożyć 

ciepły posiłek. Dyskusyjną kwestią jest 

czystość wody w Zalewie Mietkowskim. 

Nie zachęca ona do kąpieli, a w ostatnich 

latach w strefie brzegowej zbiornika zda-

rzały się zakwity glonów. Problem tkwi 

w nieuporządkowanej gospodarce ścieko-

wej, a rzeka powyżej zbiornika nie posiada 

nowoczesnej oczyszczalni.

Pomimo tych przeciwności, już od 

czterech lat na plaży w Borzygniewie or-

ganizowana jest cykliczna impreza pod 

hasłem „Marinowanie w Mietkowie”. Jest 

to trwający kilka dni piknik żeglarski, sta-

nowiący okazję do wysłuchania dobrej 

muzyki, szant oraz folkloru. Wejście jest 

Fot. 4. Widok na zalew od strony Domanic, fot. Michał Śliwiński
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bezpłatne, podobnie jak miejsca parkingo-

we dla samochodów. Główną atrakcją im-

prezy są regaty o Puchar Starosty Powiatu 

Wrocławskiego i turystyczne rejsy po za-

lewie. W programie znajdują się również 

konkursy dla dzieci, możliwość jazdy 

konnej lub skorzystania z atrakcji wesołe-

go miasteczka, a przy plaży otwarte są sto-

iska gastronomiczne. Poza tym, w ciepłe 

dni weekendów, nad Zalew Mietkowski 

przyjeżdżają mieszkańcy całego Dolnego 

Śląska, aby odpoczywać na plaży i space-

rować na koronie zapory. Widok z miejsca 

spustu wody na akwen i Ślężę, niezależnie 

od pory roku, jest miły i relaksujący.

Zbiornik Mietkowski jest również naj-

większym obszarem wędkarskim na Dol-

nym Śląsku, cenionym ze względu na wy-

stępujące tam sandacze (coraz rzadziej), 

leszcze i okonie. Trafiają się tam również 

szczupaki, karpie, liny i krąpie. Wędka-

rzom przeszkadza duży ruch turystyczny 

oraz narastające zaśmiecenie brzegów 

zbiornika, a ich nowym przeciwnikiem 

wydaje się być, usytuowana w Mietko-

wie, kopalnia piasku i żwiru. Przez ostat-

nie cztery lata, w celu konserwacji beto-

nowych ekranów,  dwukrotnie (w 2007 

i 2011) spuszczano wodę ze zbiornika, co 

wiązało się z zanikiem ichtiofauny i wpro-

wadzeniem zakazu połowu na okres kilku 

miesięcy, a przez to z niezadowoleniem 

wędkarzy. Po zakończeniu prac niezbędne 

było ponowne zarybianie zalewu.

Podsumowanie
Opinie na temat Zalewu Mietkowskie-

go są podzielone. W Rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z dnia 9 listopada 2010, 

wśród inwestycji mogących znacząco od-

działywać na środowisko naturalne, wy-

mienia się zbiorniki wodne o całkowitej 

pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3 

i zapory wodne o wysokości piętrzenia 

powyżej 5 m. Zalew w Mietkowie prze-

kracza oba te parametry. W XXI wieku 

wiadomo już, że zbiorniki zaporowe po-

wodują istotne zmiany w sąsiadujących 

z nimi ekosystemach i inwestycje takie 

powinny posiadać zabezpieczenia dla ota-

czającego go środowiska. Wybudowanie 

zalewu skutecznie zaburzyło reżim hydro-

logiczny rzeki Bystrzycy, co miało duży 

wpływ na stan okolicznych lasów. Głów-

ną funkcją zbiornika miała być retencja 

wód i zasilanie Odry w celu podtrzymania 

jej żeglowności. W XXI wieku żegluga 

na Odrze praktycznie przestała istnieć, 

a przy większych wezbraniach Bystrzycy 

zbiornik wypełniał się stosunkowo szyb-

ko i kilkukrotnie dochodziło do zrzutów 

dużej ilości wody, co natychmiast pod-

wyższało poziom rzeki poniżej zapory. 

Zbiornik był nieprzydatny podczas dużej 

powodzi w 1997 roku, jak również pod-

czas szybkich i gwałtownych powodzi 

w późniejszym okresie. Szybko płynąca 

Bystrzyca występowała z brzegów już po-

niżej Milina, co prowadziło do podtopień 

Fot. 5. Betonowe ekrany zapory są miejscem spotkań młodzieży, fot. Michał Śliwiński

okolicznych terenów. Ponadto, z informa-

cji udzielanych prasie przez Regionalny 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocła-

wiu wiadomo, że zbiornik jest coraz mniej 

szczelny. Woda, naciskająca i drenująca 

nadwyrężone wały, może spowodować 

uszkodzenie zapory, stąd konieczna jest 

regularna konserwacja, a nawet wymia-

na jej ekranów. Podnoszą się również 

pojedyncze głosy na temat szkód wyrzą-

dzonych ichtio- i ornitofaunie w efekcie 

działalności gospodarczej na zbiorniku 

ale brakuje szczegółowych danych na ten 

temat.

Mimo braku pełnej funkcjonalności, po-

łożenie Zalewu Mietkowskiego niedaleko 

Wrocławia sprawia, że jako obiekt rekre-

acyjny cieszy się on dużym powodzeniem. 

Pomimo, iż plażom zbiornika daleko jest 

do nadbałtyckich, stanowią one dobrą al-

ternatywę dla spędzania weekendu w cen-

trum handlowym lub mieszkaniu. Miłośni-

cy przyrody znajdą tam dla siebie zaciszne 

miejsce, w którym będą mogli rozstawić 

wędkę lub obserwować ptaki, zwłaszcza 

poza weekendem, kiedy okolica jest niemal 

bezludna. Na miejscu zniszczonych i zde-

generowanych okolicznych lasów utworzo-

no park krajobrazowy i dwa obszary Natura 

2000, z których zwłaszcza Zbiornik Miet-

kowski zapewnia doskonałe warunki dla 

lokalnej awifauny. 

Mgr MichAł Śliwiński
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Wprowadzenie
Jak pisze sekretarz CIGRE, „nie ma 

wątpliwości, iż problem ten będzie w przy-

szłości skupiał znaczną część aktywności 

tej organizacji”. Silne wsparcie polityczne 

lepiej rokuje inicjatywie europejsko-chiń-

skiego „superinterkonektora” niż było to 

w przypadku rosyjsko-niemieckiego „Power 

Bridge” z lat’70, czy też koncepcji (dopro-

wadzonej do fazy „prefeasibility study”) 

budowy systemu elektroenergetycznego „od 

Portugalii po Kamczatkę” (Malko 2007). Je-

den z wariantów nowego projektu („od lli – 

Chiny do Berlina”) przedstawiono na Rys. 1. 

Z chińską inicjatywą dobrze współgra 

nowa Broszura Techniczna CIGRE (Elek-

tra 2012, Technical Brochure 2012) będąca 

kontynuacją problematyki podjętej w TB 

139 (1999) i TB 202 (2002), a dotyczącej 

przeglądu wskazań środowiskowych, któ-

re muszą być uwzględnione w procesach 

projektowania i uzyskiwania koncesji dla 

stałoprądowych linii wysokiego napięcia 

(HVDC). Dokument ten, opracowany zo-

stał przez wielonarodowy zespół Komitetu 

Studiów  SC-B4 („HVDC Systems&Po-

wer Electronics) pod przewodnictwem K. 

Fangstad’a (Norwegia). W nieustającej od 

przeszło stulecia (od czasów Edisona i Te-

sli) rywalizacji koncepcji stało- i przemien-

noprądowego przesyłu energii elektrycz-

nej widoczne jest, iż obydwa rozwiązania 

mają swoje specyficzne obszary zastoso-

wań „na wyłączność”, ale wygranie walki 

konkurencyjnej jest sprawą specyficznych 

uwarunkowań, w tym środowiskowych. 

Obawa o skutki nadmiernych emisji gazów 

Październikowy numer dwumiesięcznika Światowej Rady Wielkich Sieci elektrycznych (cIgRe) opublikował sprawozdanie 
z odbytego w dniach 26-31 sierpnia 2012 roku Kongresu („Paris Session”) tej organizacji, autorstwa urzędującego sekretarza 
generalnego, Françisa Mesliera (2012). Za jeden z najważniejszych „eventów” tej sesji uznano wystąpienie na uroczystości 
otwarcia („opening ceremony”) p. liu Zhenya, prezesa państwowej Korporacji Sieci elektroenergetycznych („State grid”) 
chin, który zaprezentował nową, transkontynentalną wizję struktury wymiany energii elektrycznej pomiędzy europą a china-
mi, z wykorzystaniem łącza stałoprądowego ultrawysokich napięć (uHV Dc) (Zhenya 2012). 

Jacek Malko

ENERGETYKA A ŚRODOWISKO- 
PRZYPADEK PRZESYŁU STAŁOPRĄDOWEGO

cieplarnianych (GHGs) skłania do szersze-

go wykorzystania potencjału technologii, 

bazujących na zasobach odnawialnych. 

Zarówno europejski plan działania („mapa 

drogowa”) do roku 2050 jak i poprzedza-

jące ten dokument raporty Europejskiej 

Fundacji Klimatycznej (ECF) i Pricewa-

terhouse Copers (PwC) [6÷8] traktują OZE 

w sposób priorytetowy, a ścieżki dojścia do 

unijnego celu: 80% redukcji emisji GHG, 

sprowadzonych do ekwiwalentnej emisji 

CO
2
, zakładają wykorzystanie potencjału 

technologii wiatrowych (głównie w loka-

lizacjach morskich „off shore” - baseny 

morza Północnego i Bałtyku) i technologii 

solarnych zainstalowanych w Afryce Płn. 

Charakter tych technologii m.in. trudne do 

przewidywania wartości generowanej ener-

gii elektrycznej („intermittency”), zmu-

szają do zbilansowania strony podażowej 

i popytowej dla wielkich transferów o silnej 

zmienności czasoprzestrzennej. Powstają 

koncepcje rozległych transkontynental-

nych łączy o cechach „smart” („Smart Su-

per Grids”) dla zarządzania mocą i energią 

w sposób „inteligentny”. Cechy przesyłu 

stałoprądowego preferują budowę takich 

łączy głównie w USA i Unii Europejskiej, 

a oferta rządu Chin (Zhenya 2012) wpisuje 

się w te tendencje.

Broszura Techniczna TB 508 CIGRE
Broszura Techniczna „Wskazania Pla-

nowania Środowiskowego Linii Wyso-

kich Napięć Prądu Stałego” (HVDC Envi-

ronmental Planning Guidelines) zgodnie 

z deklaracją Autorów, „jest przeglądem 

problemów środowiskowych, które winny 

być rozpatrywane w procesach projekto-

wania technologicznego i uzgodnień śro-

dowiskowych, związanych z systemem 

HVDC. Przedstawiono przegląd różnorod-

nych rozwiązań stałoprądowych wysokich 

napięć i ich elementów ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwego oddziaływania 

na środowisko. Opisano skutki dla środo-

wiska stosowania zespołów i podzespołów 

układów HVDC” (Elektra 2012). „Wska-

zania…” sporządzono celem wspomożenia 

ewentualnych deweloperów w ich stara-

niach o uwzględnienie problemów środo-

wiskowych, związanych z technologiami 

linii HVDC oraz dla ułatwienia czytelni-

kowi  zrozumienia powstających nowych 

uwarunkowań. Broszura CIGRE przedsta-

wia zbiór użytecznych doświadczeń, uzy-

skanych w procesach projektowania i eks-

ploatacji istniejących i nowych linii HVDC.

Przedstawiono przegląd różnorodnych 

systemów HVDC oraz ich elementów z po-

działem treści zawartych na 58 stronach 

dokumentu TB 508 (Technical Brochure 

2012) na następujące punkty.

Fazy projektowania
„Wskazania…” zapewniają przegląd 

faz, związanych z opracowaniem projektu 

HVDC i sposobów traktowania czynników 

oddziaływania na środowisko, koniecznych 

w każdym stadium projektowania. Fazy te 

obejmują planowanie i uzgadnianie pozwo-

leń, fazę projektowania, fazy budowy i od-

bioru przez inwestora, fazę eksploatacji oraz 

fazę trwałego odstawienia i demontażu. 
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Przegląd rozwiązań linii HVDC; 
technologie i konfiguracje

Układy stałoprądowe WN są ogólnie 

stosowane jako alternatywy przesyłu prze-

miennoprądowego z uwzględnieniem uwa-

runkowań technicznych i ekonomicznych, 

decydujących o wyborze rozwiązania.

• Dla przesyłu dużych wartości mocy na 

duże odległości, występuje punkt kry-

tyczny („breakeven point”) po prze-

kroczeniu którego, system przesyłowy 

prądu stałego jest tańszy od ekwiwalent-

nego rozwiązania przemiennoprądowe-

go dla przesyłu tej samej wartości mocy.

• Dla przesyłu z zastosowaniem kabli pod-

morskich lub podziemnych, korzystna 

odległość przesyłu jest znacznie krótsza 

niż dla linii napowietrznych. Ogólnie 

nie jest celowe rozważanie rozwiązania 

kablowego prądu przemiennego (AC) 

dla odległości dłuższych niż 50 km, ale 

rozwiązania z kablem stałoprądowym 

(DC) mogą być celowe przy długościach 

rzędu setek kilometrów.

• Układy DC mogą zapewnić połączenia 

asynchroniczne, umożliwiające trans-

ferowanie mocy pomiędzy systemami, 

pracującymi przy różnych częstotliwo-

ściach (np. 50/60 Hz).

• Dla uniknięcia wzrostu wartości  prądów 

zwarciowych w układach przesyłu AC, moż-

na wartości te kontrolować stosując łącza DC.

• Szybkie i precy-

zyjne sterowanie roz-

pływów mocy w sys-

temach HVDC może 

być stosowane dla 

zwiększenia stabilno-

ści systemu elektro-

energetycznego.

Układy przesy-

łowe HVDC mogą 

być konfigurowane 

na wiele sposobów 

dla spełnienia wymogów eksploatacyj-

nych i są to na ogół rozwiązania specy-

ficzne. Broszura 508 opisuje różnorod-

ne schematy HV DC w rodzaju wstawek 

stałoprądowych „back-to-back”, układy 

jedno- i dwubiegunowe, linie napowietrz-

ne i kablowe, wykorzystanie morza jako 

przewodu powrotnego (z systemem elek-

trod). Opisano skrótowo dwie technologie 

HVDC, aktualnie dostępne: konwertery 

kumulacji liniowej (LCC) oraz konwerte-

ry źródła napięcia (VSC).

Stacje przekształtnikowe
Stacje przekształtnikowe (konwertery) 

na każdym z krańców linii napowietrznej 

lub kablowej są swymi wiernymi replikami 

i zawierają wyposażenie niezbędne dla kon-

wersji AC/DC i odwrotnie. Podstawowymi 

elementami stacji są przekształtniki, układy 

ich chłodzenia, transformatory, filtry AC, 

dławiki wygładzające oraz pola łączników 

AC i DC.

Podstawowymi oddziaływaniami na 

środowisko, wynikającymi z pracy wy-

posażenia stacji, jest wpływ na krajobraz, 

zakłócenia akustyczne, wycieki oleju, wy-

cieki SF6, wycieki glikolu, oddziaływa-

nia elektromagnetyczne oraz interferencje 

w paśmie częstotliwości radiowych. Szcze-

gółowy opis tych zakłóceń  oraz propono-

wane środki ich ograniczenia dla minima-

lizacji skutków dla środowiska zawarte są 

w pełnym tekście BT 508.

Skutki dla środowiska, związane z loka-

lizacją stacji, obejmują zajęcie terenu, skut-

ki dla obiektów w otoczeniu, transport 

i dostępność terenu, zmiany w topografii, 

wpływ na ekologię, skutki dla obiektów 

historycznych, archeologicznych i kulturo-

wych. Elementy te opisane są w broszurze 

jako oddziaływania środowiskowe i inne.

Linie napowietrzne DC
Linia przesyłowa napowietrzna DC za-

wiera elementy następujące: przewody, 

przewody odgromowe, łańcuchy izolato-

rów z wyposażeniem, słupy z odciągami 

lub bez odciągów, fundamenty oraz układ 

uziemiający. Przewody są na ogół wykona-

ne z aluminium i stali, słupy (podobnie jak 

przy AC) są wykonane z kształtowników 

stalowych i mogą być bądź samonośne, 

bądź wyposażone w odciągi (Rys. 1). 

Rys. 2 przedstawia sylwetki słupów dla 

układu bipolarnego i monopolarnego. 

Z liniami napowietrznymi wiążą się na-

stępujące problemy środowiskowe: ingeren-

cja w krajobraz, skutki przebiegu linii dla 

krajobrazu, ekologia fauny i flory, efekty 

koronowe, oddziaływanie pól elektrycznych 

i magnetycznych oraz ich interferencja, za-

kłócenia akustyczne w przedziale częstotli-

wości słyszalnych, efekty jonizacyjne oraz 

oddziaływanie harmonicznych szczątkowych 

DC na obwody telekomunikacyjne. Te efekty 

środowiskowe i dostępne środki ich ograni-

czenia opisane są w broszurze w sposób bar-

dziej szczegółowy, opis taki podaje również Rys.2. Schemat systemu jednobiegunowego HVDC z powrotem ziemią. Źródło Electra (Zhenya 2012) 

Rys.3. Słup linii przesyłowej HVDC 500kV. Źródło: Elec-
tra (Zhenya 2012) 

Rys.1. Wariant linii przesyłowej UHVDC Chiny – Europa Środkowa. Źródło: Electra 
(Zhenya 2012)]
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kluczowe fazy procesu doboru trasy linii, 

ograniczającej oddziaływanie na otoczenie.

Linie elektrodowe
Linie elektrodowe wykorzystywane są 

dla połączenia stacji przekształtnikowych 

z elektrodami. Linie te składają się zwykle 

z wielkośrednicowych przewodów przewo-

dzących pełną wartość prądu, ale pracują-

cych przy niskim napięciu. Oznacza to, że 

efekty korony i efekty związane z polem 

elektrycznym nie oddziaływują na ogół na 

konstrukcję linii elektrodowych. Jednakże 

w pobliżu tych linii mogą występować wy-

sokie wartości pola magnetycznego. Gdy 

słupy są niewysokie, prąd może być jednak 

znaczny i występujący z jedną tylko biegu-

nowością.

Kable
Kable HVDC są stosowane dla przesy-

łów podmorskich, z przyczyn estetycznych, 

ze względu na ograniczenia środowiskowe 

oraz gdy ma to uzasadnienie ekonomiczne.

Skutki środowiskowe linii  kablo-

wych obejmują problemy następujące: 

oddziaływanie na rybołówstwo, faunę 

i florę, siedliska gatunków, krzyżowa-

nie tras przebiegów, formowanie wydm, 

trasy przebiegów rurociągów i tras że-

glugowych, oddziaływanie na środowi-

sko biologiczne morza i lądu, skutki dla 

archeologii podwodnej, skrzyżowań tras 

transportu nośników sieciowych i wpływ 

pól magnetycznych.

Broszura w sposób szczegółowy odnosi 

się do każdego z wymieniowych  czynni-

ków oraz podaje środki ograniczenia niepo-

żądanych wpływów.

Elektrody
Linie HVDC, pracujące w układzie 

ziemia jako przewód powrotny, są ważne 

z uwagi na koszty, straty i elastyczność 

eksploatacyjną. Monobiegunowe linie 

HVDC  z ziemią są efektywne koszto-

wo, umożliwiając wykorzystanie elek-

trody o pełnym obciążeniu jako „back-

-up” w przypadku niesprawności jednego 

przewodu. Lokalizacja elektrody winna 

wykorzystywać dobre połączenie (niskiej 

rezystancji) z głębokimi warstwami geo-

logicznymi. Można 

wykorzystać lokali-

zację morską, brze-

gową lub lądową. 

Skutki środowi-

skowe, związane 

z elektrodami są 

następujące: wpływ 

istniejących i no-

wych elementów in-

frastruktury meta-

licznej podziemnej 

lub uziemiającej 

w sąsiedztwie elek-

trod, wpływ na istniejącą i nową infra-

strukturę elektryczną (linie i  transfor-

matory wysokiego, średniego i niskiego 

napięcia), oddziaływanie pól elektrycz-

nych i magnetycznych na grunt w sąsiedz-

twie elektrody i powstawanie produktów 

procesu elektrolizy od anody w wodzie 

morskiej.

Broszura daje przegląd problematyki 

i skutków dla środowiska, skojarzonych 

z operacją „powrotu przez ziemię” i dys-

kutuje środki ograniczenia tych skutków. 

Podaje również skrótowo kryteria, które 

muszą być uwzględnione przy doborze od-

powiednich lokalizacji elektrod.

Wnioski
Wskazania zawarte w Broszurze 508 

prezentują przegląd skutków dla środo-

wiska, związanych z układami HVDC.  

W większości przypadków efekty śro-

dowiskowe, odnoszące się do użytkowa-

nia gruntów oraz związane z ekologią 

i środowiskiem naturalnym mogą być 

zminimalizowane na drodze stosowania 

opisanych wskazań przy procedurach lo-

kalizacyjnych stacji przekształtnikowych 

oraz doborze tras linii napowietrznych 

i kabli. Efekty środowiskowe, związane 

z infrastrukturą i wyposażeniem syste-

mów HVDC – w rodzaju zakłóceń aku-

stycznych w przedziale częstotliwości 

słyszalnych, efektu korony czy też pól 

elektrycznych i magnetycznych, mogą 

być zminimalizowane na drodze właści-

wego projektowania i zastosowania od-

powiednich środków ograniczających. 

Broszura TB 508 winna być pomocna 

deweloperom i konstruktorom syste-

mów HVDC w zrozumieniu wpływu do-

branych rozwiązań na środowisko oraz 

w uwzględnieniu tych czynników w pro-

cesie projektowania i uzyskiwania nie-

zbędnych uzgodnień – zezwoleń od odno-

śnych władz.

TB 508 zawiera zestawienie najważniej-

szych publikacji, stanowiące zwięzłą bi-

bliografię materiału źródłowego.

Prof. jAcek MAlko

PolitechnikA wrocłAwskA 

Literatura:

European Climatic Foundation: Road Map 2050 – A 

practical guide to the prosperous low carbon Europe 

ECF, Apr. 2010

Komisja Europejska: Komunikat Komisji (…) – Plan 

działania prowadzący do przejścia na konkurencyj-

ną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. KOM 

(2011)112, Bruksela  marzec 2011

Malko J.: Od Portugalii po Kamczatkę – perspektywa 

systemu elektroenergetycznego obejmującego 10 

stref czasowych. Energetyka 2007, nr 2

Meslier F.: 2012 Paris Session of CIGRE. Electra No. 

264, Oct. 2012

PricewaterhouseCoopers: 100% Renewable Europe 

Roadmap 2050, PwC, Apr. 2010

Working Group WG B4 44: HVDC Environmental 

Planning Guidelines Summary. Electra No. 264, 

Oct. 2012

Working Group WG B4. 44: HVDC Environmental 

Planning Guidelines CIGRE Technical Brochure TB 

No. 508. Paris 2012

Zhenya L.: The new intercontinental vision of the 

electricity trade. Paris Session of CIGRE - Opening 

Ceremony, Aug. 2012

Rys.4. Rozwiązania jedno- i dwubiegunowe HVDC. Źródło: Electra (Zhenya 2012) 



ZIELONA PLANETA 5(104)/201218

FORUM EKOLOGICZNE

Wstęp
W Polsce występują dwa gatunki du-

żych barszczy: barszcz Sosnowskiego 

Heracleum sosnowskyi i barszcz Mante-
gazziego H. mantegazzianum. Na całym 

świecie są traktowane jako zagrożenie dla 

różnorodności gatunkowej roślin i zdro-

wia ludzi, zostały również wpisane na li-

sty gatunków inwazyjnych wielu krajów. 

Tymczasem, oba gatunki były w Polsce 

celowo wprowadzane do upraw na pa-

szę dla zwierząt (barszcz Sosnowskiego) 

i w celach dekoracyjnych (barszcz Man-

tegazziego), szybko zaczęły pojawiać się 

również poza uprawą.

Duże barszcze: Sosnowskiego i Mantegazziego to rośliny z rodziny selerowatych Apiaceae, u których obfita produkcja substan-
cji chemicznych, zawartych we wszystkich tkankach tych roślin, przekłada się na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia czło-
wieka. Z tego względu, występowanie barszczy na terenach miejskich jest niepożądane i powinno być zwalczane. tymczasem, 
w aglomeracji wrocławskiej rośnie aż 134 kęp tych roślin na łącznej powierzchni ok. 4,5 ha.

MichAł Śliwiński

W latach 80-tych XX w. zakładano 

eksperymentalne uprawy barszczy rów-

nież w rejonie Wrocławia: w Bielanach 
Wrocławskich, Łanach i Siechnicach. Po 

nieudanych próbach wykorzystania po-

tencjału barszczy, zaniechano ich dalszej 

uprawy, nie likwidując jednak uprawia-

nych tam roślin! W krótkim czasie, dzi-

czejące barszcze zaczęły zasiedlać obrzeża 

dawnych plantacji, a następnie rozprze-

strzeniać się na tereny przyległe. Próby 

usuwania barszczy metodami koszenia lub 

orki nie przynosiły efektów. Nieregularne 

i nieumiejętnie prowadzone zabiegi nie tyl-

ko nie eliminowały roślin ze środowiska, 

lecz przyspieszały ich dalszą ekspansję. 

Duże skupienia barszczu Sosnowskiego 

i Mantegazziego w miejscach użyteczno-

ści publicznej do dnia dzisiejszego są pro-

blemem Wrocławia i jego okolic.

Zagrożenie dla zdrowia
Oba gatunki stanowią bezpośrednie za-

grożenie dla zdrowia ludzi. Sok tych roślin 

zawiera duże stężenia substancji chemicz-

nych, m.in. pochodnych kumaryn, estrów, 

alkoholi i długołańcuchowych węglowo-

dorów. Zawarte są one w każdej komórce 

tych roślin, w różnych stężeniach, zwłaszcza 

w liściach, łodydze i owocach zależnie od 

etapu rozwoju tych roślin. Szkodliwe jest 

długotrwałe przebywanie w otoczeniu tych 

roślin, zwłaszcza w upalne dni, kiedy sub-

stancje te łatwo przechodzą w stan lotny. 

Wdychanie oparów, unoszących się wokół 

barszczy może prowadzić do poparzenia 

dróg oddechowych. Substancje te są tak sil-

ne, że osoby uczulone na substancje zawarte 

w barszczach mogą doświadczyć wysypki 

na całym ciele, przebywając w odległości 

nawet kilkudziesięciu metrów od tych ro-

ślin! Najbardziej szkodliwy jest bezpośredni 
kontakt z sokiem barszczy. Jego toksyczność 

jest tak wysoka, że przedostanie się go oczu 

powoduje natychmiastową utratę wzroku, 
a kontakt z liśćmi, pędami i owocami może 

zakończyć się poparzeniami nawet II i III 

stopnia! Po kilku godzinach od kontaktu 

z sokiem rośliny, na skórze pojawiają się 

pęcherze, po ustąpieniu których tworzą się 

ropiejące rany. Goją się one trudno i długo, Fot. 1. Barszcze na osiedlu w Bielanach Wrocławskich, fot. Michał Śliwiński.

 – występowanie i metody zwalczania

PARZĄCE BARSZCZE 
W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ
PARZĄCE BARSZCZE 
W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ
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bo od kilku tygodni do kilku miesięcy, a bli-

zny po ranach i zmiany w pigmencie skóry 

utrzymują do końca życia.

Barszcze stanowią największe zagroże-

nie dla zdrowia dzieci, które są nieświa-

dome parzących właściwości tych roślin. 

Na terenie Niemiec odnotowano przypadki 

oparzeń wśród małych chłopców, używa-

jących pustych pędów w charakterze lunet 

i dmuchawek. Dziewczynki zaś chętnie ba-

wiły się pędami z baldachami, gdyż przypo-

minały im małe parasolki.

Występowanie
W aglomeracji wrocławskiej stwierdzo-

no dotychczas występowanie 128 kęp barsz-

czu Sosnowskiego i 6 kęp barszczu Mante-

gazziego, rosnących w 8 miejscowościach 

na łącznej powierzchni 4,5 ha. Barszcze 

rosną najczęściej na poboczach dróg (35% 

kęp), odłogach (21%), w rowach meliora-

cyjnych (10%) i na brzegach rzek (8%). 

Rzadziej spotykane są na skarpach wałów 

przeciwpowodziowych, skrajach pól, mie-

dzach i w zadrzewieniach. Najwięcej jest 

kęp małej lub średniej wielkości – z regu-

ły można odnotować pojedyncze osobniki 

tych roślin lub małe kępy. Duże skupienia 

występują tylko w miejscach dawnej upra-

wy: w Bielanach Wrocławskich, Łanach 

i Siechnicach. Poniżej zamieszczono wykaz 

miejsc, w których odnotowano występowa-

nie tych niebezpiecznych roślin:

1) Bielany Wrocławskie – 28 kęp, głównie przy 

posesjach wzdłuż drogi krajowej nr 8 i w miej-

scu dawnej uprawy na obrzeżach wsi;

2) Biestrzyków – 1 kępa przy drodze do 

Wrocławia;

3) Łany – 42 kęp, we wschodniej części wsi;

4) Siechnice – 39 kęp przy ulicach: Polnej 

i Henryka III, na wschodnich obrzeżach 

miasta i nad Oławą, 1 kępa przy skrzy-

żowaniu ulic: Stawowej i Gen. Ko-

ściuszki, 2 kępy po obu stronach drogi 

krajowej nr 94,

5) Siedlec – 2 kępy w parku (barszcz Man-

tegazziego);

6) Święta Katarzyna – 1 kępa przy ul. Świę-

tej Katarzyny, 1 kępa przy torach kole-

jowych;

7) Wrocław – 1 kępa przy ul. Żmigrodzkiej, 

2 kępy między blokami przy ul. Obornic-

kiej, 1 kępa przed blokiem na ul. Grun-

waldzkiej, 1 kępa w rejonie Pergoli przy 

Hali Stulecia (barszcz Mantegazziego), 1 

kępa na wyspie na fosie miejskiej przy 

placu Orląt Lwowskich (barszcz Mante-

gazziego), 1 kępa na brzegu Kanału Że-

glugowego przy Śluzie Bartoszowickiej, 

2 kępy na prywatnej posesji przy budyn-

ku AWF, przy ul. Biegasa (barszcz Man-

tegazziego), 1 kępa na międzywalu Odry 

przy Wyspie Opatowickiej, 2 kępy na 

brzegu Odry powyżej Śluzy Bartoszo-

wickiej, 2 kępy nad Ślęzą, 1 kępa przy 

skrzyżowaniu ulic: Opolskiej i Tyskiej, 

1 kępa przy ul. Parafialnej;

8) Żórawina – 1 kępa przy Alei Niepodle-

głości.

W niektórych częściach aglomeracji 

wrocławskiej barszcz Sosnowskiego jest 

rośliną bardzo częstą. Największe popula-

cje barszczy w Bielanach Wrocławskich, 

Łanach i Siechnicach istniały od połowy 

lat 80. XX w., kiedy rośliny te były upra-

wiane w celach paszowych lub ekspery-

mentalnych. W ostatnich latach, liczba kęp 

barszczu Sosnowskiego w tych miejscach 

gwałtownie wzrosła. Ponadto, duża liczba 

skupień małej i średniej wielkości, wskazu-

je na zwiększanie się zasięgu tego gatunku 

w rejonie Wrocławia, a zwłaszcza w jego 

południowo-wschodniej części. Niestety, 

duże kępy tego gatunku nie są zwalczane 

i w dalszym ciągu stanowią źródło nasion 

dla jego dalszej ekspansji.

Barszcz Mantegazziego sadzony był 

w celach dekoracyjnych od II połowy XIX 

w. Zjawisko to występuje do dnia dzisiej-

szego na Pomorzu, gdzie gatunek ten ro-

śnie w podworskich parkach i na skarpach 

wokół zamków. Kępy, których charakter 

wskazywał na celowe wprowadzenie do 

środowiska, stwierdzono na prywatnych 

Fot. 3. Odnowienie barszczy w miejscu dawnej uprawy we wschodniej części Siechnic, fot. Michał Śliwiński

Fot. 2. Barszcz w przydomowym ogrodzie przy ul. Grun-
waldzkiej we Wrocławiu,  fot. Michał Śliwiński
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posesjach i w parkach we Wrocławiu i wsi 

Siedlec. Możliwe nawet, że jedna z wro-

cławskich kęp barszczu Mantegazziego 

pojawiła się w wyniku działania za zgodą 

architekta zieleni podczas budowy kładki 

przy placu Orląt Lwowskich, kiedy barsz-

czem została obsadzona wyspa na fosie 

miejskiej. Kilka lat temu barszcz pojawił 

się również, jako „ozdoba” Pergoli koło 

Hali Stulecia. Pomimo tych „sensacji”, 

barszcz Mantegazziego w aglomeracji 

wrocławskiej jest gatunkiem rzadkim. 

Metody zwalczania
Występowanie barszczy w aglomeracji 

wrocławskiej na łącznej powierzchni oko-

ło 4,5 ha to sygnał dla władz Wrocławia, 

że najwyższy czas rozpocząć skuteczne 

zwalczanie tych roślin. W pierwszej ko-

lejności w Bielanach Wrocławskich, gdzie 

setki osobników barszczy, każdego roku 

zakwita wokół domów, a jedno z osiedli 

powstało na dawnej plantacji tych roślin, 

bez ich uprzedniego zwalczenia. Druga 

w kolejności jest populacja w Siechnicach, 

gdzie barszcze występują na terenach rekre-

acyjnych nad Oławą. Niszczyć powinno się 

także osobniki barszczu Sosnowskiego we 

Wrocławiu, aby nie dopuścić do powstania 

większych skupień tego gatunku. Można 

zrozumieć niepowodzenia w zwalczaniu 

tych roślin w XIX i na początku XX w., kie-

dy biologia barszczy nie była dostatecznie 

poznana i brakowało odpowiednich technik 

eliminacji niepożądanych roślin. Jednak 

XXI wiek oferuje nieograniczony dostęp 

do informacji, odpowiedni poziom techniki 

i źródła finansowania takich praktyk!

W wybranych miejscach aglomeracji 

wrocławskiej obserwowano już próby 

zwalczania barszczy za pomocą kosze-

nia. Po informacji w Gazecie Wrocław-

skiej, że barszcz występuje przy Pergoli, 

został tam skoszony na zlecenie Urzędu 

Miasta. Koszone były również niektóre 

kępy barszczu w Bielanach Wrocław-

skich i Łanach. Jest to metoda prosta 

i stosunkowo tania, która zmniejsza ry-

zyko poparzenia się tą rośliną. Zabiegi 

te muszą być jednak powtarzane przez 

okres wielu lat, gdyż silny system korze-

niowy barszczy utrzymuje je przy życiu 

przez długi czas, a to podnosi koszty 

stosowania tej 

metody i wydłuża 

czas zagrożenia tą 

rośliną. Droższe 

od koszenia jest 

stosowanie her-

bicydów, jednak 

na terenach miej-

skich i nadrzecz-

nych jest to zabro-

nione. Poza tym, 

herbicydy niszczą 

tylko dojrzałe ro-

śliny, natomiast 

nie działają na 

pojedyncze li-

ście i siewki barszczy. Najlepsze efekty 
daje wykopanie tej rośliny poprzez pod-
cięcie bryły korzeniowej na głębokości 
10–15 cm. Jest to metoda niebezpiecz-

na z powodu bezpośredniego kontaktu 

i kosztowna, ze względu na konieczność 

zakupu wysokiej klasy sprzętu ochron-

nego i zaangażowanie wykwalifikowa-

nych pracowników. Jednak bezpowrot-

nie eliminuje to roślinę ze środowiska 

i z tego względu jest to metoda zalecana 

w niemal wszystkich krajach Europy Za-

chodniej. Po wykopaniu roślin, należy je 

izolować od środowiska, aż stracą moż-

liwość rozsiewania, gdyż nawet po wy-

kopaniu, mogą one jeszcze wytwarzać 

kwiaty i nasiona, z których populacja 

może się odrodzić, a nawet rozprzestrze-

nić podczas transportu ściętych roślin! 

Problemem może być również znaczna 

ilość biomasy pozyskanej w efekcie wy-

kopania dużej liczby osobników barsz-

czy. Można ją spalać w kontrolowanych 

warunkach lub suszyć i kompostować, 

a następnie wykorzystywać w celach rol-

niczych jako nawóz.

Mgr MichAł Śliwiński
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Wstęp
Ciepłolubne lasy i zarośla ze znacznym 

udziałem dębów, posiadają centrum swoje-

go zasięgu na obszarze krajów południowo-

-wschodniej Europy. W Polsce zbiorowiska 

te są nieco zubożałe w stosunku do typowej 

postaci. Dąbrowy w północnej części obsza-

ru występowania zdominowane są przez dąb 

szypułkowy Quercus robur, podczas gdy 

w części południowej i zachodniej przez dąb 

bezszypułkowy Quercus petraea z naturalną 

domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylve-

stris. W drzewostanie i podszycie polskich 

dąbrów nie spotyka się dębu burgundzkiego 

Quercus cerris, gatunku typowego dla dą-

brów cieplejszego klimatu. Siedliskiem la-

sów tego typu są najczęściej wypukłe formy 

terenu pochodzenia lodowcowego - wzgórza 

moren czołowych, strome krawędzie dolin 

rzecznych, ozy, kemy oraz wszelkie wznie-

sienia zbudowane ze skał węglanowych. 

Podłoże takich siedlisk jest wyjątkowo prze-

puszczalne, piaszczysto-żwirowe z udziałem 

glin, dość suche z głębokim poziomem wód 

gruntowych, średnio zasobne w związki po-

karmowe i bogate w węglan wapnia.

Istnieją różne teorie podejmujące próbę 

wyjaśnienia genezy ciepłolubnych dąbrów. 

Niektóre z nich potwierdzają antropoge-

niczne pochodzenie tych lasów, inne zaprze-

czają tej koncepcji. Wiadomo, że w dobrze 

zachowanych, typowych płatach dąbrów, 

obserwuje się reliktowe gatunki roślin świa-

tłolubnych, które współcześnie występują 

w sosnowo-brzozowych lasach południo-

wo-zachodniej Syberii. Gatunki te daw-

ciepłolubne dąbrowy w niezmienionej postaci są niezwykle cennymi i rzadkimi siedliskami w skali naszego kraju. Ich specyficz-
ny klimat uwarunkowany jest  charakterystyczną fizjonomią, gdzie luźny drzewostan tworzą przede wszystkim dęby. Poprzez 
delikatny płaszcz utkany z dębowych liści, promienie słońca przebijają się do samego dna, rozświetlając niewielkie polany. 
W prześwitach koron wyznaczających bardziej suche płaty pojawiają się gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych 
zbiorowisk okrajkowych, natomiast w miejscach zacienionych występują rośliny wywodzące się zarówno z żyznych lasów li-
ściastych jak i iglastych. Dzięki temu, bogate pod względem florystycznym runo przedstawia dość swobodny i mozaikowy układ 
roślinności, stanowiąc zarazem ostoję dla wielu cennych gatunków. 

karolina konopska

LASY DĘBOWE W POLSCE

niej, w okresie wczesnego holocenu, około 

10300-8000 lat temu, rozpowszechnione 

były jednak na dużym obszarze Europy. 

Fakt ten podważa hipotezę o czysto antro-

pogenicznym rodowodzie lasów dębowych. 

W Polsce za trwałe płaty ciepłolubnych 

dąbrów uznaje się tylko te występujące na 

piaszczysto-żwirowym podłożu. Pozostałe 

utrzymywały się wyłącznie dzięki działal-

ności człowieka, który sztucznie ograniczał 

rozwój mezofilnych drzew, takich jak grab 

pospolity Carpinus betulus i lipa drobno-

listna Tilia cordata. W czasach wczesno-

historycznych dąbrowy użytkowane były 

jako pastwiska leśne, ze względu na cha-

rakterystyczne trawiasto-zielne runo oraz 

zasobność w owoce dębów – żołędzie, 

które stanowiły doskonałą karmę dla świń. 

Dawniej wartościowe tereny pastwiskowe, 

stanowiły również nieco uboższe, świetliste 

lasy grądowe. Intensywny wypas zwierząt 

sukcesywnie niszczył naturalnie odnawia-

jące się drzewa liściaste, a rozświetlone dno 

lasu stawało się ostoją dla wielu gatunków 

ciepłolubnych, w efekcie przekształcając 

grądy w świetliste dąbrowy. Zaniechanie 

w ostatnim półwieczu takiego sposobu 

użytkowania lasu, sprowokowało gwałtow-

ne odnowienie grabu, a zjawisko to określa-

ne mianem grądowienia przyczyniło się do 

wycofania gatunków światło- i ciepłolub-

nych z leśnego runa.

charakterystyka
Dąbrowy w Polsce reprezentowane są 

przez trzy zespoły: świetlistą dąbrowę, pod-
górską dąbrowę brekiniową i unikatową 

dla szaty roślinnej Polski dąbrowę z dębem 
omszonym. Wspólną cechą opisywanych 

zespołów jest ich duże nasłonecznienie 

oraz południowa wystawa zboczy na któ-

rych występują. Są to lasy o luźnym zwar-

ciu drzewostanu, umiarkowanie rozwiniętej 

warstwie krzewów oraz bujnym runie.

Fitocenozy świetlistej dąbrowy Poten-

tillo albae-Quercetum petraeae porastają 

względnie ciepłe obszary Niemiec, Polski, 

Białorusi i wschodniej Ukrainy. W Polsce 

ich zasięg szerokim pasem obejmuje środ-

kową część kraju od zachodu po wschód. 

W warstwie drzew dominują oba gatunki 

naszych rodzimych dębów: dąb szypułko-

wy Quercus robur i bezszypułkowy Quer-

cus petraea. W zbiorowiskach zaroślowych 

skąpe formacje tworzą krzewy róż Rosa sp. 

Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, 
fot. Bartosz Kurnicki



ZIELONA PLANETA 5(104)/201222

PREZENTACJE

i głogów Crataegus sp. z młodymi, rozgałę-

zionymi dębami, leszczyną pospolitą Cory-

lus avellana i szakłakiem Rhamnus cathar-

tica. Na urodzajną warstwę ziół, osiągającą 

latem pełnię kwitnienia, składają się rośliny 

bardzo różnych grup syntaksonomicznych 

- zbiorowisk leśnych, zaroślowych i mura-

wowych. Gatunkami właściwymi dla tego 

typu lasu są: dzwonek brzoskwiniolistny 

Campanula persicifolia, pięciornik biały 

Potentilla alba, miodownik melisowaty 

Melittis melissophyllum, jaskier wielko-

kwiatowy Ranunculus polyanthemos, dziu-

rawiec skąpolistny Hypericum montanum 

i wyka kaszubska Vicia cassubica. Towa-

rzyszą im rośliny lasów mieszanych: per-

łówka zwisła Melica nutans, wiechlina ga-

jowa Poa nemoralis, lilia złotogłów Lilium 

martagon, pszeniec gajowy Melampyrum 

nemorosum, fiołek leśny Viola reichenba-

chiana, przytulia Schultesa Galium schulte-

sii, konwalia majowa Convallaria maialis, 

konwalijka dwulistna Majanthemum bifo-

lium, siódmaczek leśny Trientalis europa-

ea, borówka czarna Vaccinium myrtillus 

i borówka brusznica V. vitis-idaea. W miej-

scach bardziej suchych, runo leśne ubarwia-

ją kwiaty bylin muraw kserotermicznych 

i ciepłolubnych okrajków: wilczomlecz 

sosnka Euphorbia cyparissias, dzwonek 

skupiony Campanula glomerata, wiązówka 

bulwkowa Filipendula vulgaris, bukwica 

zwyczajna Betonica officinalis, przetacz-

nik kłosowy Veronica spicata, kokoryczka 

wonna Polygonatum odoratum, przytulia 

pospolita Galium mollugo i właściwa G. 

verum, rutewka mniejsza Thalictrum mi-

nus, krwiściąg lekarski Sanguisorba offici-

nalis oraz aromatyczna lebiodka pospolita 

Origanum vulgare. Duży udział mają także 

gatunki z rodziny motylkowatych: traga-

nek szerokolistny Astragalus glycophyllos, 

koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, 

koniczyna pagórkowa Trifolium montanum, 

cieciorka pstra Coronilla varia i janowiec 

barwierski Genista tinctoria.

Podgórska dąbrowa brekiniowa Sorbo 

torminalis-Quercetum należy do grupy naj-

rzadszych zbiorowisk leśnych w naszym kra-

ju. Występuje w postaci niewielkich płatów 

w zachodniej części Sudetów, na stromych 

i skalistych, południowych zboczach wznie-

sień zbudowanych z bazaltów lub zieleńców. 

Siedlisko to wyróżnia się wysoką temperatu-

rą  i niedosytem wilgotności. W drzewosta-

nie dominuje dąb bezszypułkowy, występu-

jący często w formie odroślowej oraz jarząb 

brekinia Sorbus torminalis, grab i lipa drob-

nolistna. Warstwę krzewiastą tworzy podrost 

drzew, dereń świdwa Cornus sanguinea, ja-

rząb pospolity Sorbus aucuparia, dzika róża 

Rosa canina i głóg. Wyjątkowo bogate runo 

zawierać może nawet 100 gatunków roślin, 

wśród których na szczególną uwagę zasłu-

gują: buławnik mieczolistny Cephalantera 

longifolia i ciemiężyk białokwiatowy Vince-

toxicum hirundinaria oraz jastrzębiec leśny 

Hieracium murorum, lepnica zwisła Silene 

nutans, smółka pospolita Viscaria vulgaris, 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, 

oman wierzbolistny Inula salicina, gatunki 

pszeńców Melampyrum sp. i poziomki Fra-

garia sp. Warstwa mchów jest dość skąpa. 

Przyrodniczym unikatem w skali całego 

kraju, jest jedyne w Polsce, stanowisko ksero-

termicznej stepowo-leśnej dąbrowy z dębem 
omszonym Quercetum pubescenti-petraeae, 

podlegające ochronie prawnej w Rezerwacie 

„Bielinek” na Pomorzu Zachodnim. Kom-

pozycja florystyczna lasu i jego fizjonomia 

nawiązuje do śródziemnomorskich lasów 

dębowych wzgórz Toskanii lub Pogórza 

Apeninów, a najbliżej występujące fitoceno-

zy tego typu znajdują się w Turyngii, oko-

ło 300 km na zachód od Polski. Las ten jest 

wielką osobliwością naszej flory i choć po-

dejrzewa się, że jego istnienie w tym miejscu 

może być związane z działalnością człowie-

ka, to i tak uznawane jest za reliktowe, izo-

lowane i prawdopodobnie naturalne stano-

wisko dębu omszonego Quercus pubescens, 

nawrotu czerwonobłękitnego Lithospermum 

purpurocaeruleum i wymarłego już szyplina 

zielnego Dorycnium herbaceum. Kseroter-

miczna dąbrowa porasta południowe stoki 

stromej skarpy w dolinie Odry, skąd rozcią-

ga się rozległy widok na Nizinę Niemiecką. 

Ma postać ciepłolubnego, luźnego zbioro-

wiska leśno-zaroślowego, gdzie w dość ni-

skim drzewostanie osiągającym 10 metrów 

wysokości, panuje dąb omszony i jego mie-

szańce z dębem szypułkowym i bezszypuł-

kowym. W domieszcze występować może 

klon polny Acer campestre. Warstwę krze-

wów tworzy głównie podrost drzew, wiąz 

polny w odmianie korkowej Ulmus minor 

var. suberosa oraz szakłak, tarnina Prunus 

spinosa, głogi i dzika róża. Gatunkami cha-

rakterystycznymi bogatego runa są: nawrot 

czerwonobłękitny, fiołek kosmaty Viola hir-

ta, pajęcznica liliowata Anthericum liliano, 

dzwonek boloński Campanula bononiensis 

i wiele innych gatunków wywodzących się 

z muraw kserotermicznych. 

Opisywane dąbrowy reprezentują kse-

rotermiczne lasy dębowe obszarów przy-Dąb omszony Quercus pubescens, fot. Bartosz Kurnicki
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śródziemnomorskich i subkontynentalne 

dąbrowy typu stepowo-leśnego. Natomiast 

na najuboższych, często piaszczystych ni-

żowych i podgórskich siedliskach leśnych, 

występują kwaśne dąbrowy z klasy Quer-

cetea roboli-petraeae. Są to lasy z przewa-

gą dębów i brzozy brodawkowatej Betula 

pendula, związane z atlantyckim klimatem 

Europy Zachodniej. W Polsce występu-

ją jedynie w zubożałej postaci kresowej, 

przedstawiając zbiorowiska bardzo ubogie 

florystycznie. Na siedliskach żyźniejszych, 

do drzewostanu przenika często buk zwy-

czajny Fagus sylvatica, a na południu kra-

ju również świerk pospolity Picea abies. 

Kwaśne dąbrowy rozmieszczone na more-

nowych zboczach bardzo często podkreśla-

ją swój wyjątkowy charakter wspaniałymi, 

starymi bukami i dębami osiągającymi mo-

numentalne rozmiary. W warstwie krze-

wów pojawia się jarząb pospolity, kruszyna 

Frangula alnus, jałowiec Juniperus com-

munis i wiciokrzew pomorski Lonicera pe-

riclymenum. Runo jest dość skąpe, z gru-

bą, silnie zakwaszoną ściółką utworzoną 

z opadłych liści. Występują tu kwasolubne 

gatunki lasów liściastych i borów: turzyca 

pigułkowata Carex pilulifera i palczasta C. 

digitata, wiechlina gajowa, śmiałek pogięty 

Deschampsia caespitosa, szczawik zajęczy 

Oxalis acetosella oraz konwalijka dwulist-

na i gatunki jastrzębców Hieracium sp. Pnie 

drzew oplata często bluszcz pospolity He-

dera helix, a obecność sztucznie nasadzanej 

lub rzadziej samoistnie przenikającej sosny 

sprzyja rozwojowi borówki czarnej w runie. 

Zagrożenia i metody ochrony
Proces wycofywania się roślin świa-

tłolubnych w lasach dębowych na rzecz 

gatunków cieniolubnych jest zjawiskiem 

obserwowanym w całej Europie. Świetli-

ste dąbrowy w typowej postaci, wyjątkowo 

bogate w rzadkie gatunki roślin, wykazują 

w Polsce niepokojące tendencje do zani-

kania. Zaprzestanie wypasu zwierząt przy 

jednoczesnym propagowaniu sosny w drze-

wostanie, sprzyja zakwaszaniu siedliska. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest także gro-

madzenie w glebie związków azotowych 

na skutek działalności człowieka i rozprze-

strzenianie północnoamerykańskiej robi-

nii akacjowej Robinia pseudacacia, która 

bardzo szybko wnika w siedliska tego typu. 

W przypadku podgórskiej dąbrowy bre-

kiniowej, dla wielu płatów, właściwa jest 

ochrona bierna. Ze względu na minimalne 

znaczenie gospodarcze tego lasu oraz ogra-

niczoną dostępność na stromych, skalistych 

stokach, zbiorowiska te zostały wyłączone 

z użytkowania gospodarczego. W przypad-

ku dąbrowy z dębem omszonym najwięk-

szym zagrożeniem jest powolna sukcesja 

ekosystemu w kierunku leśnym i utrata 

charakteru stepowego. Sprzyja temu zani-

kająca odrębność gatunkowa czystej for-

my dębu omszonego występującego wśród 

wielu mieszańców z dębem bezszypułko-

wym i szypułkowym. Niebezpieczeństwo 

niekorzystnych zmian niesie ze sobą dodat-

kowo inwazja robinii akacjowej nasadzonej 

w XIX wieku w pobliżu rezerwatu.

W całym zasięgu w Polsce, fitocenozy 

dąbrów występują na niewielkich powierzch-

niach, w dużym rozproszeniu. Z tego powodu 

ciepłolubne lasy dębowe wymagają szczegól-

nej uwagi i troski oraz wyczucia w przedsię-

wziętych działaniach ochronnych. Właściwe-

mu odnowieniu dębów sprzyja zapewnienie 

w drzewostanie odpowiedniego oświetlenia, 

jednak z drugiej strony, przy nadmiernym do-

pływie światła, na dno lasu wkraczają ekspan-

sywne jeżyny zagłuszające pozostałe gatunki. 

W podstawowe działania ochronne wpisuje 

się całkowity zakaz wyrębu drzewostanu dę-

bowego oraz zaprzestanie wprowadzania in-

nych gatunków drzew liściastych. 

Dąb szypułkowy Quercus robur, fot. Karolina Konopska

Wyjątkowe bogactwo i zróżnicowa-

nie składu gatunkowego flory tworzącej 

świetliste dąbrowy, a także towarzy-

szącej jej fauny termofilnych owadów, 

wskazuje na ogromny potencjał opisy-

wanych siedlisk w utrzymywaniu wyso-

kiego poziomu różnorodności biologicz-

nej, zarówno na poziomie ekosystemów 

jak i gatunków. Opisywane lasy dębowe 

o niewątpliwych walorach estetycznych 

pełnią rolę niszy ekologicznej dla orga-

nizmów wrażliwych, wyspecjalizowa-

nych i przystosowanych do specyficz-

nych warunków środowiska. W związku 

z tym świetliste dąbrowy w Polsce stano-

wią specjalne obszary ochrony siedlisk 

w sieci Natura 2000.

Mgr kArolinA konoPskA
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Pod względem geologicznym Rudawy 

Janowickie stanowią wschodnią osłonę ma-

sywu granitowego Karkonoszy. Są one zbu-

dowane ze skał metamorficznych1 o długiej 

i skomplikowanej historii geologicznej. 

Budulcem są skały metamorfizmu regional-

nego, wśród których przeważają różne od-

miany łupków krystalicznych i amfibolity. 

Przyczyną powstania tych skał były prze-

obrażenia w skałach pierwotnych spowo-

dowane zmianami warunków środowisko-

wych. Głównymi czynnikami przeobrażeń 

były - podwyższona temperatura (powyżej 

2000C) i zwiększone ciśnienie (głównie 

ciśnienie kierunkowe). Ciepło potrzebne 

do tych przeobrażeń pochodziło z wielkie-

go zbiornika magmy jakim była granitowa 

intruzja2 Karkonoszy. Ciśnienie kierunko-

we było spowodowane powolnym zanu-

rzaniem się w głąb skorupy ziemskiej skał 

otaczających tę intruzję. Przedstawiając to 

zjawisko w dużym uproszczeniu - czynniki 

1. metamorfizm (przeobrażenie) – w naukach geologicz-
nych tak nazywa się naturalne procesy, które prowadzą 
do powolnych przeobrażeń budowy wewnętrznej skał 
wcześniej powstałych. Procesy te zachodzą na różnych 
głębokościach pod powierzchnią Ziemi. Gdy skały znaj-
dą się w innym warunkach niż powstały, następują zmia-
ny w ich składzie mineralnym oraz w wielkości i sposobie 
ułożenia minerałów. Przyczyną zmian położenia warstw 
skalnych są ruchy skorupy ziemskiej.
Czynnikami powodującymi przeobrażenia skał są - 
zmiany temperatury otoczenia (w zakresie 200-6000C), 
ciśnienie kierunkowe lub zwiększone ciśnienie hydrosta-
tyczne oraz czas trwania tych zjawisk (przez dziesiątki 
i setki milionów lat). Skały metamorficzne nie są podob-
ne do skał z których powstały. Należą do najstarszych 
skał budujących skorupę ziemską. 

2. intruzja – to forma przestrzenna występowania skał 
magmowych w przypadku gdy magma zastyga głęboko 
pod powierzchnią Ziemi. Magma, jako nasycony gazami 
gorący stop, jest bardzo ruchliwa, przesuwa się w skoru-
pie ziemskiej i wciska (intruduje) w skały napotkane na 
swej drodze, które przesuwa lub przetapia. Gdy zakrzep-
nie, tworzy w skałach otoczenia ciało obce - intruzję. 
Kształt i wielkość intruzji zależy od ilości magmy. 

Rudawy janowickie są wschodnią częścią Sudetów Zachodnich. jest to malownicze i zalesione pasmo górskie tworzące wschod-
nie obrzeżenie Kotliny jeleniogórskiej. Większa część tego pasma górskiego jest obszarem chronionym, którym jest Rudawski 
Park Krajobrazowy. Został on utworzony w 1989 r., ma powierzchnię 15 705 ha, a otulina Parku wynosi 6600 ha. 

BarBara Teisseyre

SKARBY 
RUDAW JANOWICKICH

te spowodowały zmianę wyglądu i właści-

wości skał pierwotnych poprzez zmianę ich 

budowy wewnętrznej (składu mineralnego 

i struktury). Przeszłość geologiczna tych 

skał jest znacznie bardziej skomplikowana. 

 Wiele zjawisk geologicznych występu-

jących w omawianym paśmie górskim jest 

nadal przedmiotem dyskusji. Do nich na-

leży geneza złóż kruszców występujących 

w metamorficznych skałach Rudaw Jano-

wickich. A obszar ten należy do najbardziej 

urozmaiconych pod względem różnorod-

ności przejawów mineralizacji. Główną 

przyczyną tego zjawiska jest bezpośredni 

kontakt z granitem karko-

noskim. Ponieważ magma, 

z której przed 350 milionami 

lat powstał ten granit, była 

nie tylko nośnikiem ciepła, 

zawierała także w sobie bo-

gate chemicznie gazy, które 

były głównym motorem jej 

przemieszczania się wśród 

skał osłony. W czasie tej wę-

drówki magma przetapiała 

skały znajdujące się w bez-

pośrednim kontakcie, a skały 

występujące w większej odle-

głości od kontaktu, przeobra-

żała z różną intensywnością. 

Gazy zawarte w magmie, 

w których przeważała para 

wodna, znajdowały ujście po-

przez szczeliny występujące 

na obrzeżach stygnącej mag-

my i dalej w skałach otacza-

jących. Były to gazy gorące 

i agresywne chemicznie. Re-

agowały ze składnikami skał w które pene-

trowały, zmieniając te skały i wzbogacając 

swój skład. Po ochłodzeniu, w rozmaitych 

spękaniach i szczelinach, utworzyły żyłowe 

złoża minerałów, zawierających w swym 

składzie m.in. metale, które w przeszłości 

i obecnie są potrzebne w gospodarce czło-

wieka. W przybliżeniu taka jest prawdopo-

dobna geneza złóż kruszcowych eksploato-

wanych w Rudawach Janowickich. Cechuje 

je urozmaicona budowa mineralna oraz 

częste zmiany przebiegu i głębokości za-

legania. Są to złoża niezbyt bogate, zawie-

rające różne metale (złoża polimetaliczne) 

fotoreportaż na 

ostatniej stronie

Fot. 1. Płytka jaskinia w skałce nad Błękitnym Jeziorkiem, fot. Krystyna Haladyn
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z przewagą jednego metalu, który był głów-

nym przedmiotem eksploatacji. Występują 

tu m.in. minerały kruszcowe miedzi, żelaza, 

ołowiu, srebra, złota i uranu oraz minerały 

arsenu. 

Złoża kruszców eksploatowane były na 

tym terenie od wczesnego średniowiecza. 

Najstarsze zapiski o górnictwie w Ruda-

wach Janowickich pochodzą z XII w. Do-

tyczą one eksploatacji magnetytu (minerał 

kruszcowy żelaza) w Kowarach i miedzi 

w Miedziance. 

Kopalnie w okolicy Wieściszowic ist-

niały od XVIII w. Kopalnie zakładano tam, 

gdzie występowały łupki chlorytowo-se-
rycytowe bogate w piryt. Skały te charak-

teryzują się drobnołupkową oddzielnością, 

są one dość miękkie, łatwo wietrzeją, czę-

sto są mocno pofałdowane i poprzecinane 

spękaniami. Te cechy ułatwiały drążenie 

wyrobisk górniczych lecz jednocześnie 

ograniczały głębokość wydobycia pirytu. 

Piryt jest siarczkiem żelaza (FeS
2
), 

w kolorze złota i połysku metalicznym. Jest 

minerałem dość pospolitym, łatwym do za-

uważenia, bo często tworzy mocno błysz-

czące kostkowe kryształy lub efektowne 

zrosty wielościennych kryształów. Nazy-

wany jest „złotem głupców”, ponieważ na 

oko przypomina okruchy złota rodzimego. 

Jest znacznie twardszy od złota a po roz-

tarciu w moździerzu daje czarny proszek 

(sproszkowane złoto ma kolor żółty). Pi-

ryt nie jest minerałem kruszcowym żela-

za, ponieważ w jego składzie chemicznym 

dominuje siarka, której zawartość dochodzi 

do 54%. Taki skład chemiczny powoduje, 

że minerał ten jest surowcem do produkcji 

kwasu siarkowego. 

eksploatacja łupków pirytonośnych 

odbywała się na zboczach Wielkiej Kopy 

(871m n.p.m.), wzniesienia znajdującego 

się niedaleko miejscowości Wieściszowi-

ce. W latach 1785 – 1925 funkcjonowały 

tam trzy płytkie kopalnie. Pierwszą kopal-

nię uruchomiano w 1785 r., której nadano 

nazwę „Nadzieja”. Bogate okruszcowa-

nie i łatwy dostęp do złoża, dawały dobre 

prognozy na rozwój górnictwa i związane 

z tym przywileje, które otrzymywano od 

panujących. W 1793 r. zaczęto eksploata-

cję w kopalni „Nowe Szczęście”, a trzy 

lata później - w kolejnej ko-

palni „Gustaw”. Wydobytą 

rudę przewożono wozami do 

pobliskiego Płaszowa. Zbudo-

wano tam witrolejnię, zakład 

przeróbczy produkujący kwas 

siarkowy (witriol).

Zmienne głębokości zale-

gania złoża oraz zmiany gru-

bości stref okruszcowanych 

powodowały, że wielkość 

wydobycia rudy była dość 

nieprzewidywalna. Zmienne 

więc były losy prosperity ko-

palń i mieszkańców miejsco-

wości, które budowano obok 

tych kopalń. Pod koniec XIX 

w czynna była tylko kopalnia 

„Gustaw”, okoliczne miejsco-

wości biedniały i pustoszały. 

Z początkiem XX w ustało 

wydobycie, a w 1925r. osta-

tecznie rozebrano urządzenia 

kopalniane.

Z czasem nieczynne wyrobiska górnicze 

wypełniła woda, tworząc różnej głębokości 

jeziorka otoczone hałdami płonnego urob-

ku, tzn. piaskiem i skałkami zbudowanymi 

z wietrzejących łupków. W otaczającym 

i podścielającym jeziorka materiale skal-

nym nadal wszechobecny jest piryt i inne 

minerały kruszcowe. 

Minerały kruszcowe, szczególnie 

siarczki, pod wpływem wody i powietrza 

atmosferycznego ulegają przemianom 

chemicznym. Przemiany te przyśpieszają 

butwiejące w wodzie rośliny, dostarczające 

kwasy humusowe i dwutlenek węgla, któ-

re nadają wodzie odczyn kwaśny. Efektem 

chemicznego rozkładu minerałów są m.in. 

zmiany barwy i stopnia rozpuszczania się 

związków metali w wodzie. Przy odpo-

wiednim stężeniu związki te zmieniają 

barwę i pH wody. Tlenki i wodorotlenki 

żelaza, w zależności od stężenia, zabarwia-

ją wodę na żółto, pomarańczowo lub czer-

wono. Związki miedzi (siarczany) barwią 

wodę na kolor zielony lub niebieski (zależ-

nie od stopnia wartościowości miedzi). Jest 

to powód dlaczego woda wypełniająca sta-

re wyrobiska górnicze u podnóża Wielkiej 

Kopy jest kolorowa.

Poszczególne jeziorka nazwano w zależ-

ności od koloru wody, która w nich wystę-

puje - Jeziorko Purpurowe, Jeziorko Błę-

kitne i Zielony Stawek. Ponieważ kopalnie 

zakładano na różnych wysokościach, tam 

gdzie występowały strefy łupków bogatych 

w piryt, jeziorka usytuowane są także na 

różnych wysokościach. Mają różną głębo-

kość i wielkość, która w znacznym stopniu 

zależy od intensywności opadów. 

Największe z nich, jeziorko Purpuro-
we (Czerwone), wypełnia wyrobisko po 

kopalni „Nadzieja”. Ma ono charaktery-

styczny wydłużony kształt. Położone jest 

na wysokości 550 m n.p.m.. Woda w tym 

jeziorku ma kolor zmienny od pomarańczo-

wego do czerwonego, specyficzny zapach 

i kwaśny odczyn (pH=3). Można przyjąć, 

że jest roztworem kwasu siarkowego, który 

powstaje w naturalnym procesie przez che-

miczny rozkład pirytu. 

jeziorko Błękitne (Szmaragdowe, Nie-

bieskie, Lazurowe) to zalane tereny kopalni 

„Nowe Szczęście”. Kolor wody w tym je-

ziorku determinują związki miedzi. Miedź 

jest pierwiastkiem chalkofilnym, o dużym 

powinowactwie do siarki, z którą tworzy 

liczne związki. W łupkach omawianego 

terenu, minerały kruszcowe miedzi są sta-

Fot. 2. Płytka jaskinia w skałce nad Błękitnym Jeziorkiem, fot. Krystyna Haladyn
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le obecne obok pirytu i innych minerałów. 

Są to najczęściej siarczki miedzi - chalko-

piryt, chalkozyn oraz miedź rodzima, które 

pod wpływem wody o kwaśnym odczynie, 

a taki odczyn ma woda we wszystkich je-

ziorkach, przechodzą w związki miedzi 

rozpuszczalne w wodzie. Zabarwiają one 

wodę na kolor niebieski lub zielony. 

Zielony Stawek (Czarne Jeziorko) po-

łożony jest najwyżej - 730 m n.p.m.. Jest 

najmniejsze i okresowo wysycha. Powstało 

w wyrobiskach po kopalni „Gustaw”. Kolor 

tego jeziorka zależy od ilości wody. Im więcej 

wody, tym barwa staje się bardziej zielona. 

Jeziorka oddzielone są od siebie nie-

wysokimi hałdami urobku wydobytego 

w czasie eksploatacji. Przypomina on pia-

sek z okruchami skał, ma kolor żółtawy. 

Jest to luźny materiał skalny, który łatwo 

ulega erozji wywołanej przez wodę opado-

wą. Dlatego w miejscach nieprzykrytych 

roślinnością następują osunięcia zboczy. 

Hałdy urobku tworzą wały pomiędzy je-

ziorkami i są poprzecinane przypadkowo 

wytyczonymi ścieżkami. W otoczeniu je-

ziorek znajdują się także malownicze skałki 

o różnej wysokości, utworzone przez wy-

chodzące na powierzchnię 

łupki. W tych skałkach 

znajdują się płytkie natu-

ralne jaskinie. W skałkach 

oddzielających Jeziorko 

Purpurowe od nieistnie-

jącego Jeziorka Żółtego 

wykuto tunel. Ściany ja-

skiń i tunelu pokryte są 

żółtymi i pomarańczowy-

mi wykwitami mineralny-

mi o wyraźnym zapachu 

siarki. Pofałdowany teren 

dookoła jeziorek porasta 

młody las brzozowy z nie-

wielkim udziałem buków, świerków i so-

sny. Kolorowa woda jeziorka i żółtawe hał-

dy porośnięte lasem o różnych odcieniach 

zieleni razem tworzą o każdej porze roku, 

obraz jak z bajkowej scenerii. 
Ten unikatowy zakątek Rudaw Jano-

wickich jest dość łatwo dostępny i przycią-

ga coraz więcej turystów. Z myślą o tych, 

którzy oprócz zachwytu nad pięknem, chcą 

dowiedzieć się więcej o miejscu które oglą-

dają, utworzono ścieżkę dydaktyczną „Zie-

lonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka”. 

Ścieżka łączy jeziorka 

i najciekawsze miejsca, 

a na specjalnych tablicach 

przedstawiono historię 

i opis każdego jeziorka 

oraz krótki opis flory i fau-

ny. Wytyczenie ścieżki 

miało także na celu ukró-

cenie samowoli turystów 

w deptaniu otoczenia je-

ziorek i ochrony szcze-

gólnie delikatnych zboczy 

piaszczystych hałd .

Opieki i ochrony po-

trzebuje także woda 

w jeziorkach. Jeziorka za-

silane są w największym 

stopniu wodą opadową 

i niewielkimi dopływa-

my wody podziemnej. 

Przy małej ilości opadów 

więcej wody paruje niż 

dopływa. Woda w jezior-

kach zmienia kolor, robi 

się szara lub okresowo 

wysycha. Odbudowuje się bardzo powoli. 

Niestety, wielu „turystów” traktuje oto-

czenie jeziorek jako miejsce do urządzania 

wieloosobowych pikników lub hałaśliwych 

i dewastujących wszystko, zlotów posiada-

czy aut terenowych. Efektem bezmyślności 

i braku poszanowania dla tego delikatnego 

piękna są rozdeptane zbocza hałd, rozjeż-

dżone ścieżki i zaśmiecone brzegi jeziorek 

oraz sezonowy park linowy umiejscowiony 

nad Jeziorkiem Błękitnym. W pobliżu urzą-

dzono parking, na którym brakuje sanitaria-

tów i koszy na śmieci. 

Jeziorka Rudaw Janowickich położone 

są w obrębie Rudawskiego Parku Krajobra-

zowego. Prawa ochrony przyrody w parku 

krajobrazowym są dość ogólne i mało ry-

gorystyczne. Aby ochronić to co jeszcze 

zostało z naturalnego piękna Kolorowych 

Jeziorek, konieczna jest zmiana statusu 

tego miejsca. Lepszą ochronę prawną Ko-

lorowym Jeziorkom może zapewnić status 

Pomnika Przyrody Nieożywionej lub status 

Użytku Ekologicznego. 

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Jano-

wickich są przykładem niespożytych i stale 

działających naprawczych sił Przyrody. Śla-

dy dewastacji, spowodowane trwającą od 

średniowiecza górniczą działalnością czło-

wieka, Natura zakryła nowym obrazem - ko-

lorową wodą wypełniającą stare wyrobiska, 

zielonym lasem i wrzosowiskami porastają-

cymi hałdy. Obraz ten kształtował się przez 

dziesiątki lat. Tylko od nas zależy jak długo 

jeszcze pozostanie w pełnych barwach.

Dr BArBArA teisseyre

Fot. 4. Krystaliczne skupienie pirytu, fot. Barbara Teisseyre

Fot. 3. Osuwisko na  piaszczystej hałdzie, fot. Krystyna Haladyn
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ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica, tel. 76 855 04 18

Koło MiejsKie we wroCławiu 

prezes dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
ul. J. Chełmońskiego 12, P-5, 51-630 Wrocław, tel. 71 347 14 45
wojtyszyn_b@wp.pl

Koło przy not we wroCławiu 

prezes mgr Dawid golec
ul. marsz. J. Pisudskiego 74, 50-020 Wrocław, tel. 71 347 14 45
adres do korespondencji: ul. Chopina 6/6, 55-200 Oława

Koło w nowej ruDzie 

prezes mgr julian golak
ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 46 24
julian.golak@dolnyslask.pl

Koło przy politeChniCe wroCławsKiej 

prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
ul. J. Chełmońskiego 12, P-5, 51-630 Wrocław, tel. 71 347 14 45
klub@eko.wroc.pl

Koło „włoDarz-ostoja” w GłuszyCy 

prezes dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca, tel. 74 845 64 81
wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

Koło w zGorzelCu 

prezes Dariusz Szołomicki
ul. Kulczyńskiego 3, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 771 66 64
mdsprojekt@wp.pl

Koło „zielony MuChoBór” 

prezes Marianna K. gidaszewska
ul. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław, tel. 71 357 18 75

ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

oKRĘg DolNoŚlĄSKI 
PolSKIego KluBu
eKologIcZNego

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 71 347 14 45, tel. 71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD oKRĘgu

mgr Michał Śliwiński
prezes, tel. 71 347 14 44, 663 326 899

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. 71 347 14 44

e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 663 261 317

e-mail: wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

dr Barbara teisseyre
sekretarz, tel. 606 103 740

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

KoMISjA ReWIZYjNA

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
przewodniczący, tel. 605 620 208

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. 74 845 64 81

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KoleŻeŃSKI

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn
przewodnicząca, tel. 71 353 40 47

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 71 330 30 50
e-mail: matyniak@kn.pl

BIuRo ZARZĄDu oD PKe
ul. j. chełmońskiego 12, P-5, Wrocław

czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1800
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