
NAKŁAD 1500 EGZ. • ISSN 1426-6210

3(108)

MAJ - CZERWIEC 2013

Polski Klub Ekologiczny
Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego



Kolegium redakcyjne:

Włodzimierz Brząkała

Krystyna Haladyn - redaktor naczelna

Maria Kuźniarz

Aureliusz Mikłaszewski

Maria Przybylska-Wojtyszyn

Bogusław Wojtyszyn

Korekta:

Maria Przybylska-Wojtyszyn

Opracowanie graf iczne:

Bogusław Wojtyszyn

Układ typograf iczny i łamanie:

Marcin Moskała

Wydawca:

Polski Klub Ekologiczny

Okręg Dolnośląski

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

Adres redakcji:

51-630 Wrocław

 ul. J. Chełmońskiego 12, P-5

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

e-mail: klub@eko.wroc.pl

tel./fax (+48) 71 347 14 45

tel. (+48) 71 347 14 44

Konto bankowe:

69 1940 1076 3008 5822 0000 0000

(Credit Agricole Bank – Wrocław)

Wersja internetowa czasopisma:

http://www.ekoklub.wroclaw.pl

http://www.esd.pl/zplaneta

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowa-

dzania skrótów w tekstach autorskich.

Za zawartość merytoryczną tekstów odpo-

wiadają autorzy.

Przedruk lub inny sposób wykorzystania 

materiałów za wiedzą i zgodą redakcji.

Obsługa pol igraf iczna:

ESD-Drukarnia

ul. Paczkowska 26

50-503 Wrocław

Nakład: 1500 egz.

ISSN 1426-6210

SPIS TREŚCI

FoRuM eKologIcZNe
Gazohydraty. Więcej niż łupki? – Aureliusz Mikłaszewski .............................................. 3

Małe elektrownie wiatrowe lokalnym źródłem energii (część IV)

Mała elektrownia wiatrowa do zasilania w energię elektryczną domu mieszkalnego c.d.

– Bartłomiej Jaworski, Henryk Wojciechowski ................................................................ 4

Podróże roślin w czasie i przestrzeni – Karolina Konopska ............................................. 7

Zastosowanie LCA do oceny wariantowych rozwiązań 

gospodarowania odpadami komunalnymi, (część II) – Emilia den Boer ....................... 10

Drzewo - twór, którego wartości nie da się wycenić – Karolina Konopska  .................. 13

PReZeNtAcje
Obszary natura 2000

Ostoja siedliskowa Wzgórza Strzelińskie – Marek Stajszczyk ....................................... 16

Gatunki naturowe

Kurhannik na Dolnym Śląsku – Marek Stajszczyk ......................................................... 19

eKologIA W SZKole
Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich – Aureliusz Mikłaszew-

ski, Krystyna Haladyn ..................................................................................................... 23

eKoFelIetoN
Odpadologia – Maria Kuźniarz ...................................................................................... 26

opinie wyrażone w artykułach nie są jednoznaczne ze stanowiskiem Redakcji.

Publikacja dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wkładka/Plakat 
do numeru 108

Zdjęcie na okładce: : Bodziszek leśny Geranium sylvaticum L., fot. Aureliusz Mikłaszewski

Sprostowanie – w nr 2 (107) biuletynu, w artykule „Skąd łabędź czarny na Dolnym 

Śląsku?” pomyłkowo podano nieprawidłową łacińską nazwę łabędzia czarnego Cigonia 

nigra, powinna być Cygnus atratus. Redakcja przeprasza Autora i Czytelników za błąd.

MAJ – CZERWIEC 2013 DODATEK DO NUMERU 3 (108)

Polski Klub Ekologiczny

Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego

projekt graficzny: Bogusław Wojtyszyn

OSTOJA SIEDLISKOWA „WZGÓRZA STRZELIŃSKIE”

Pleszka (samiec), fot. Marek Stajszczyk

Samotna sosna w lesie liściastym, fot. Marek StajszczykDziuple w martwym drzewie, fot. Marek StajszczykZłamany pień to bogate stanowisko różnych bezkręgowców, fot. Marek StajszczykBór świerkowy, fot. Marek Stajszczyk

Kopytnik – typowa roślina lasów liściastych, fot. Marek Stajszczyk Jaszczurka żyworodna, fot. Marek Stajszczyk Sarna (samiec), fot. Marek Stajszczyk Mrowisko na zrębie, fot. Marek Stajszczyk

Stary wapiennik we wsi Dobroszów, fot. Marek StajszczykSosny pozostawione na zrębie, fot. Marek Stajszczyk

Rusałka pawik, fot. Marek Stajszczyk Zając szarak, fot. Marek Stajszczyk

Widok na wschodnie przedpole Wzgórz Strzelińskich, fot. Marek Stajszczyk Widok na zachodnie przedpole Wzgórz Strzelińskich, fot. Marek Stajszczyk

Grubodziób – największy z łuszczaków, fot. Marek Stajszczyk Bocian czarny, fot. Marek Stajszczyk Dzięcioł średni związany jest głównie z dębami, fot. Marek Stajszczyk



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 3(108)/2013 3

Być może taką datą będzie 12 marca 2013 r. 

Wtedy właśnie udało się pierwsze, zakończo-

ne sukcesem, wydobycie metanu z gazohydra-

tów. Udało się uzyskać ze złoża w dnie Morza 

Japońskiego z głębokości ok. 1300 m. Doko-

nała tego firma japońska JOGMEC (Japan Oil, 

Gas and Metan National Corporation). Pra-

cowała nad tym od roku 2001. W roku 2008 

przetestowano różne technologie w Kanadzie. 

Teraz gaz pobierano przez kilka tygodni za po-

mocą otworów eksploatacyjnych w dnie mor-

skim ok. 50 km od wyspy Honsiu. Przewiduje 

się, że komercyjna eksploatacja gazohydratów 

może zacząć się już w roku 2018. Czy Japonia 

będzie miała własne źródło energii? Dla kraju, 

który w 100% importuje gaz i ropę to byłby 

ogromny przełom. 

co to jest?
Gazohydraty (klatraty) są to struktury 

krystaliczne z molekułami metanu uwię-

zionymi wewnątrz kraty – struktur molekuł 

wody. Nazywane są też metanowym lo-

dem. Powstawały w warunkach jakie mamy 

pod dnem oceanicznym; obecność metanu 

i wody, przy bardzo wysokim ciśnieniu ok. 

300 – 400 atmosfer oraz niskich temperatu-

-rach, co najmniej – 0,8oC. Odpowiada to 

głębokości dna oceanu ok. 3-4 kilometry. 

Szacuje się, że ok. 98% zasobów gazo-

hydratów jest pod dnem oceanu, a tylko ok. 

2% pod arktyczną wieczną zmarzliną, a więc 

na lądzie. Tak więc duże zadania stoją przed 

górnictwem podmorskim, a doświadczenia 

z podmorskiej eksploatacji ropy i  gazu będą 

tu bardzo pomocne. Dotychczas odkryto 

ponad 220 złóż gazohydratów. Złoża wystę-

pują w Zatoce Meksykańskiej, w Arktyce, 

w pobliżu Japonii, a także pod dnem Morza 

Czarnego od strony Ukrainy. W porówna-

niu z innymi złożami metanu, są to złoża 

niezwykle bogate, dzięki dużej zdolności 

akumulacyjnej. Z 1 m3 gazohydratu można 

uzyskać do 160 m3 gazu. Dla porównania - 

w piaskowcach o małej przepuszczalności 

GAZOHYDRATY 
Więcej niż łupki?

często zdarza się, że wielkie odkrycia, czy daty pierwszych udanych eksperymentów mijają niezauważone. Dopiero później 
okazuje się, jak ważny był początek i data uzyskania czegoś, co później stało się powszechne.

Aureliusz MikłAszewski

znajduje się 5-10 m3 gazu/m3 złoża, w war-

stwach porowatych 10-20 m3, w pokładach 

węgla 8-16 m3, a w łupkach dewońskich 

USA (gaz łupkowy) jest zaledwie 1,5-5 m3 

metanu/m3 złoża, przy czym nigdy nie udaje 

się ze złoża uzyskać 100% gazu.

Łączne zasoby gazu w gazohydratach 

szacuje się na ok. 250 bilionów m3. Dla po-

-równania – odkryte i eksploatowane złoża 

gazu ziemnego oceniane są na ok. 187 bi-

lionów m3. 

technologia wydobycia
A właściwie efektywnego uzyskania 

gazu. Jedna z metod polega na podnie-

sieniu temperatury gazohydratu przez 

wstrzykiwanie pary wodnej, by uwolnić 

metan. Bada się też możliwość redukowa-

nia ciśnienia górotworu w celu rozprężenia 

i uwolnienia metanu (to właśnie zastoso-

wali Japończycy). Testuje się także inną 

metodę - wprowadzanie dwutlenku węgla 

(mamy go w nadmiarze) do złoża gazo-

hydratów i uwolnienie metanu wypartego 

przez dwutlenek węgla. 

Najbardziej zaawansowane w badaniach 

nad gazohydratami są Japonia, USA i Kana-

da. Pracują nad tym Korea Południowa i In-

die, których zasoby szacuje się na ok. 26 bi-

lionów m3. W Europie zasoby gazohydratów 

znajdują się w Morzu Norweskim, Barentsa, 

wschodniej części Morza Śródziemnego  

i w  Morzu Czarnym. Żaden kraj europejski 

nie prowadzi poszukiwań gazohydratów. Pro-

blematyką tą zajmują się instytuty badawcze 

w Wielkiej Brytanii, Norwegii, w Niemczech, 

Włoszech i Bułgarii, korzystając ze wsparcia 

finansowego Komisji Europejskiej.

A gazprom?
Nie śpi. Już 10 lat temu odbyło się 

w siedzibie koncernu spotkanie robocze 

naukowców i ekspertów nt. „Obecny stan 

światowych badań nad gazohydratami i ich 

praktyczne wyniki dla przemysłu gazowe-

go”. Rosji oczywiście. Co ciekawe, Rosjanie 

już w latach 40-tych ubiegłego stulecia ogło-

sili, że w wiecznej zmarzlinie Syberii mogą 

być ogromne złoża gazohydratów. Później, 

po 20 latach ogłoszono, że udało się uwolnić 

metan z gazohydratów, a stosunkowo nie-

dawno, w roku 2009 rosyjscy oceanolodzy 

ogłosili, że opracowali tanią metodę eksplo-

atacji gazohydratów. Metodę opatentowano 

i … dotychczas nie ma doniesień, by zosta-

ła zastosowana. Przypuszczalnie decydują 

względy ekonomiczne i polityczne, gdyż 

eksploatacja gazohydratów na wielką skalę 

więcej da innym państwom – konkurentom 

na rynku gazowym i rola Gazpromu zmala-

łaby. Tym bardziej, że zasoby rosyjskich ga-

zohydratów szacowane są na ok. 1,4 biliona 

m3. To bardzo dużo, ale wiele państw ma ich 

znacznie więcej. Gazprom ma zaś problem 

z utrzymaniem wysokich cen na przesyłany 

rurociągami gaz ziemny wobec możliwości 

radykalnej obniżki cen gazu, gdy rozpocznie 

się w Europie eksploatacja gazu łupkowego, 

a do europejskich portów gazowych przypły-

ną statki ze skroplonym amerykańskim ga-

zem łupkowym, znacznie tańszym niż obec-

ne ceny gazu w Europie.

Badania trwają, a sukces Japończyków 

być może otwiera drogę do możliwości 

uzyskania metanu z ogromnych jego zaso-

bów uwięzionych w gazohydratach. Podob-

nie było z gazem łupkowym. Zamknięty 

w porowatości biernej (zamkniętych porach 

skał) gaz wydawał się nie do uzyskania 

w masowej skali. Ale opracowanie tech-

nologi szczelinowania spowodowało, że 

ogromne zasoby gazu łupkowego stały się 

możliwe do wydobycia i tak duży kraj, jak 

USA z importera gazu stanie się wkrótce 

jego eksporterem. Czy gazohydraty czeka 

podobny los? Jeśli tak, to znów odsunie się 

horyzont czasowy wyczerpania zasobów 

energetycznych świata. 

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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Część IV. Mała elektrownia wiatrowa do zasilania w 
energię elektryczną domu mieszkalnego, c.d.

MAŁE ELEKTROWNIE WIATROWE 
LOKALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII

1. Dobór rodzaju turbiny i wielkości ma-
łej elektrowni wiatrowej
Z rys. 9 wynika, że przy niskich prędko-

ściach strumienia powietrza korzystnie by-

łoby zastosować turbinę o pionowej osi ob-

rotu w stosunku do kierunku wiatru. Mimo 

wielu zalet tych turbin (tab.1) charaktery-

zują się one stosunkowo niskim współczyn-

nikiem wykorzystania energii strumienia 

wiatru. Znacznie wyższy współczynnik wy-

korzystania energii strumienia powietrza, 

przy niskich prędkościach wiatru, posiadają 

turbiny wiatrowe wielopłatowe z poziomą 

osią do kierunku wiatru. 

Prędkości startowe obu typów turbin 

wiatrowych są jednakowe i wynoszą 3 m/s. 

Najpopularniejszymi obecnie produkowany-

mi i stosowanymi małymi przydomowymi 

elektrowniami wiatrowymi, są elektrownie 

wiatrowe z poziomą osią wirnika do kierun-

ku wiatru (HAWT), o mocach (3 - 5) kW. 

Takie też przyjęto w dalszych analizach. 

Poniżej przedstawiono podstawowe 

dane techniczne małych elektrowni wiatro-

wych o mocach 3 kW i 5 kW, na podstawie 

oferty jednej z firm.

Mała elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW
W skład elektrowni wchodzą:

• turbogenerator wiatrowy z automatyką 

śledzenia kierunku siły wiatru,

• śmigła (3 szt.),

• kontroler,

• inwerter,

• maszt o wysokości 15m.

W poprzednim numerze „Zielonej Planety” (nr 2(107)/2013) zamieszczona została pierwsza część artykułu o małych elektrow-
niach wiatrowych. Autorzy przedstawili w nim możliwości i uwarunkowania lokalizacji, a także zasady doboru i wielkości małej 
elektrowni wiatrowej.

Rys. 20. Charakterystyka energetyczna elektrowni wia-
trowej o mocy znamionowej 3 kW

Tabela 3. Podstawowe parametry elektrowni wiatrowej 
o mocy 3 kW

Moc znamionowa: 3 kW

Napięcie znamionowe: 120 VDC lub 240 
VDC

Średnica wirnika: 4 m

Startowa prędkość wiatru: 3 m/s

Znamionowa prędkość 
wiatru:

10 m/s

Graniczna prędkość wiatru: 60 m/s

Rodzaj odchylenia: elektroniczne

Znamionowa ilość obrotów: 220 obr/min

Typ generatora: synchroniczny 
z magnesami 

trwałymi

Obudowa generatora: stal

Materiał śmigieł: włókno szklane

Ilość śmigieł: 3 sztuki

Wysokość masztu: 15 m

Typ inwertera: sinusoidalny 
230VAC

 off grid/on grid 
(opcja)

Rys. 21. Charakterystyka energetyczna elektrowni wia-
trowej o mocy znamionowej 5 kW.

Tabela 4. Podstawowe parametry elektrowni wiatrowej 
o mocy 5 kW.

Moc znamionowa: 5 kW

Napięcie znamionowe: 240 VDC

Średnica wirnika: 5,4 m

Startowa prędkość wiatru: 3 m/s

Znamionowa prędkość 
wiatru:

12 m/s

Graniczna prędkość wiatru: 60 m/s

Rodzaj odchylenia: elektroniczne

Znamionowa ilość obrotów: 200 obr/min.

Typ generatora: synchroniczny 
z magnesami 

trwałymi

Obudowa generatora: stal

Materiał śmigieł: włókno szklane

Ilość śmigieł: 3 sztuki

Wysokość masztu: 15 m

Typ inwertera: sinusoidalny 
230VAC off grid/

on grid (opcja)

W tabeli 3 zestawiono podstawowe para-

metry ww. małej elektrowni wiatrowej.

Na rys. 20 przedstawiono charakterysty-

kę energetyczną małej elektrowni wiatrowej 

o mocy 3 kW.

Dodatkowe informacje:

• jest to kompletny zestaw elektrowni, go-

towy do podłączenia do sieci elektrycznej 

o napięciu 230 V,

• zestaw elektrowni umożliwia podłączenie 
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paneli fotowoltaicznych o mocy 2kW,

• cena zestawu netto: 17 190 PLN,

• cena zestawu brutto: 21 143 PLN (za-

wiera podatek VAT 23%).

Mała elektrownia wiatrowa o mocy 5 kW
W skład elektrowni wchodzą:

• turbogenerator wiatrowy z automatyką 

śledzenia kierunku i siły wiatru,

• śmigła (3 szt.),

• kontroler,

• inwerter ,

• maszt o wysokości 15m.

W tabeli 4 zestawiono podstawowe pa-

rametry małej elektrowni wiatrowej o mocy 

elektrycznej 5 kW.

Dodatkowe informacje:

• jest to kompletny zestaw elektrowni, go-

towy do podłączenia do sieci elektrycz-

nej o napięciu 230 V,

• zestaw elektrowni umożliwia podłą-

czenie paneli fotowoltaicznych o mocy 

2kW,

• cena zestawu netto: 28 850 PLN,

• cena zestawu brutto: 35 485 PLN (za-

wiera podatek VAT 23%).

2. Prognozowanie wielkości produkcji 
energii elektrycznej małej elektrowni 
wiatrowej i jej efektywność ekono-
miczna 
Prognozowanie produkcji energii elek-

trycznej małej elektrowni wiatrowej doko-

nuje się na podstawie pomiarów prędko-

ści wiatru i charakterystyki energetycznej 

elektrowni wiatrowej. Otrzymane wyniki 

pomiarów prędkości wiatru dzieli się na 

klasy i zlicza się częstość występowania 

prędkości wiatru w danej klasie, w ten spo-

sób otrzymuje się wykres częstości wystę-

powania prędkości wiatru w badanym okre-

sie. Dla poszczególnych prędkości wiatru 

z charakterystyki energetycznej elektrowni 

wiatrowej otrzymuje się wartość generowa-

nej mocy elektrycznej. Produkcję energii 

elektrycznej elektrowni wiatrowej można 

obliczyć ze wzoru:
( ) ,

gdzie:

f(w
i
)  – częstość występowania prędkości w

i, 

P(w
i
) – moc elektrowni wiatrowej przy 

prędkości w
i
.

Na rys.22 przedstawiono graficzną ilu-

strację sposobu obliczania prognozowanej 

ilości energii elektrycznej wyprodukowanej 

przez małą elektrownię wiatrową.               

Na podstawie danych przedstawionych 

graficznie na rys.2 w cz.III i rys. 20 można 

obliczyć rozkład rocznej produkcji energii 

elektrycznej małej elektrowni wiatrowej 

o mocy 3 kW. Przedstawiono go na rys.23. 

Roczna produkcja energii elektrycznej 

wynosi 1560 kWh, a stopień wykorzystania 

mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej 

– 5,9%. Zakładając, że produkcja energii 

elektrycznej przez elektrownię wiatrową 

będzie zmniejszać zakup energii elektrycz-

nej ze spółki dystrybucyjnej, wówczas przy 

aktualnej taryfie zakupu energii elektrycz-

nej 0,60 zł/kWh, obniżenie kosztu zakupu 

będzie wynosić 1560 kWh/rok x 0,60 zł/

kWh = 936 zł/rok. Prosty okres zwrotu na-

kładów inwestycyjnych DPBT wynosi 18,4 

lat, co obliczamy przez podzielenie nakła-

dów inwestycyjnych netto (17 190 zł) przez 

przychody roczne (936 zł).

Podobne obliczenia wykonano dla ma-

łej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW (dane 

z rys.2 cz.III i rys.21). Rozkład rocznej produk-

cji energii elektrycznej małej elektrowni wia-

trowej o mocy 5 kW przedstawiono na rys.24. 

Roczna produkcja energii elektrycznej 

wynosi 2576 kWh, a stopień wykorzystania 

mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej 

– 5,9%. Zakładając, że produkcja energii 

elektrycznej przez elektrownię wiatrową 

będzie zmniejszać zakup energii elektrycz-

nej ze spółki dystrybucyjnej, wówczas przy 

aktualnej taryfie zakupu energii elektrycz-

nej 0,60 zł/kWh, obniżenie kosztu zakupu 

będzie wynosić (2576 kWh/rok x 0,60 zł/

kWh) 1546 zł/rok. Prosty okres zwrotu na-

kładów inwestycyjnych DPBT wynosi 18,7 

lat, co obliczamy dzieląc nakłady inwesty-

cyjne netto (28 850 zł) przez przychody 

roczne (1546 zł).

Wpływ średniej wartości prędkości stru-

mienia powietrza (wiatru) na efektywność 

ekonomiczną małej elektrowni wiatrowej 

o mocy 5 kW przedstawiono w tabeli  5 i ta-

Rys. 22. Graficzna ilustracja obliczania energii elektrycznej produkowanej przez małą elektrownię wiatrową

Rys. 23. Rozkład produkcji energii elektrycznej elektrow-
ni wiatrowej o mocy 3 kW

Rys. 24. Rozkład produkcji energii elektrycznej elektrow-
ni wiatrowej o mocy 5 kW
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beli 6 dla wirnika posadowionego na wyso-

kości 10  lub 17,5 m npg.

3. Podsumowanie
Elektrownie wiatrowe o średnicy wirni-

ka łopatowego mniejszego niż 15 m, o mocy 

poniżej 50 kW, są klasyfikowane jako małe 

elektrownie wiatrowe. Większość małych 

elektrowni wiatrowych to elektrownie 

z wirnikami łopatowymi o średnicy około 

7 metrów lub mniej, o mocy w zakresie od 

1 kW do 10 kW. 

 Średnie prędkość wiatru ponad 4,5 me-

tra na sekundę czynią, że mała elektrownia 

wiatrowa  jest efektywna ekonomicznie. 

Przy średniej rocznej prędkości wiatru 4,5 

m/s, mała elektrownia wiatrowa o śred-

nicy wirnika 7 m, produkuje 250 kWh na 

metr kwadratowy powierzchni zataczanej 

przez wirnik rocznie, przy posadowieniu 

osi wirnika na wysokości 17,5 m npg mała 

elektrownia wiatrowae generuje rocznie ok. 

9600 kWh energii elektrycznej.

Koszty zakupu małej elektrowni wia-

trowej zależą od rodzaju turbiny wiatrowej 

i jej wielkości. Ceny małych turbin wiatro-

wych różnią się bardzo i praktycznie wy-

stępują w przedziale od 2500 do 7500 euro 

na kW mocy zainstalowanej. Całkowity 

koszt zakupu małej elektrowni wiatrowej 

o mocy 5 kW (turbina, słup i elektronika) 

wynosi od 8000 do 12000 euro. Wyposa-

żenie układu w akumulatory elektryczne 

i autonomiczną przetwornicę oraz ich insta-

lacja podnosi nakłady inwestycyjne o (20-

40%). Ważne jest, aby dokonać kalkulacji 

kosztów przed rozpoczęciem projektu oraz 

sprawdzić efektywność ekonomiczną małej 

elektrowni wiatrowej w danej lokalizacji.

Koszty zakupu elektrowni różnią się 

znacznie w różnych częściach świata i zale-

żą od kosztów produkcji. Na przykład, po-

dobna turbina może kosztować około 3000 

dolarów w USA, 1500 dolarów w Chinach, 

a ponad 5000 dolarów na Tajwanie. 
Gdy warunki naturalne są korzystne i po-

miary wiatru zostały przeprowadzone prawi-

dłowo, a średnia roczna prędkość wiatru jest 

większa niż 5 m/s, to prosty okres zwrotu 

nakładów inwestycyjnych na budowę małej 

elektrowni wiatrowej wynosi 4 – 5 lat. 

Bariery stosowania małych elektrowni
Po pierwsze, małe elektrownie wiatro-

we są mało znane decydentom w krajach 

rozwijających się. Wprowadzane regulacje 

prawne mają na celu rozwój rynku oraz wy-

dajności i bezpieczeństwa systemów, ale 

decydenci nie są w pełni świadomi poten-

cjału wiatru (na co wskazuje ograniczona 

liczba krajów o ugruntowanej polityce 

i regulacji ram prawnych obejmujących 

małe elektrownie wiatrowe). Znajomość 

zagadnień i poziom doświadczeń związany 

z wykorzystaniem niskich prędkości wia-

tru wśród praktyków z sektora publicznego 

i prywatnego jest stosunkowo niski.

Po drugie, produkcja małych elektrow-

ni wiatrowych jest silnie skoncentrowana 

w krajach rozwiniętych. Obecnie istnieje 

około 250 firm w 26 krajach produkujących 

małe turbiny wiatrowe. Ponad jedna trze-

cia z nich znajduje w Stanach Zjednoczo-

nych, dość duży potencjał produkcyjny jest  

w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Po trzecie, ustalenie prawidłowego usta-

wienia i lokalizacji małych systemów wia-

trowych jest niezbędne do maksymalizacji 

produkcji energii elektrycznej z elektrow-

ni wiatrowej. Prawidłowa ocena zasobów 

wiatru jest kluczem do sukcesu inwestycji. 

Pomiary prędkości wiatru są zbyt kosztow-

ne, szczególnie w tak małych projektach 

i często przewyższają nakłady inwestycyjne 

na elektrownię wiatrową.
Po czwarte, powszechny jest brak standar-

dów jakości i certyfikacji zarówno dla tech-

nologii jak i procesu budowy instalacji, które 

gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo 

systemów. Budowa elektrowni wiatrowych 

o niskiej jakości produktów i braku fachowo-

ści wykonania instalacji, skutecznie niszczy 

wizerunek technologii. Nie bez znaczenia 

jest również prawidłowa ocena wietrzności 

miejsca posadowienia małej elektrowni wia-

trowej, powinna zostać zaprojektowana na te 

warunki wietrzności  i stanowić wzór do na-

śladowania  jej przy projektowaniu małych 

elektrowni wiatrowych w innych warunkach 

wietrzności terenu.

inż. BArtłoMiej jAworski

DyploMAnt stuDiów i stopniA nA wy-

DziAle elektrycznyM

politechniki wrocłAwskiej

Dr inż. henryk wojciechowski, Docent

instytut energoelektryki 

politechniki wrocłAwskiej 

Tabela 5. Wpływ średniej wartości prędkości strumienia powietrza (wiatru)  na efektywność ekonomiczną małej elek-
trowni wiatrowej o mocy 5 kW z wirnikiem o średnicy 7 m posadowionym na wysokości 10 m npg

Wyszczególnienie
Średnia roczna prędkość wiatru w m/s

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Roczna produkcja  energii elektrycznej 
w kWh

3540 5319 7350 9510 11687 13798

Stopień wykorzystania mocy zainstalo-
wanej elektrowni w % 8,0 12,1 16,7 21,7 26,6 31,5

Przychody z produkcji  energii elek-
trycznej  przy taryfie 0,60 zł/kWh 2124 3191 4410 5706 7012 8278

Prosty okres zwrotu nakładów inwesty-
cyjnych DPBT w latach 13,5 9,0 6,5 5,0 4,1 3,5

Tabela 6. Wpływ średniej wartości prędkości strumienia powietrza (wiatru) na efektywność ekonomiczną małej 
elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW z wirnikiem o średnicy 7 m posadowionym na wysokości 17,5 m npg

Wyszczególnienie
Średnia roczna prędkość wiatru w m/s

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Roczna produkcja  energii elektrycznej 
w kWh

4912 7134 9531 11949 14276 16447

Stopień wykorzystania mocy zainstalo-
wanej elektrowni w %

11,2 16,2 21,7 27,2 32,6 35,5

Przychody z produkcji  energii elek-
trycznej  przy taryfie 0,60 zł/kWh

2947 4280 5718 7169 8565 9868

Prosty okres zwrotu nakładów inwesty-
cyjnych DPBT w latach 10,2 7,0 5,2 4,2 3,5 3,0
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Każdy gatunek zaklasyfikowany do 

wielkiego królestwa Plantae opowiada hi-

storię swojego istnienia realizując własny 

cykl życiowy, w którym szczególne miejsce 

zajmuje etap egzystencji w postaci nasienia. 

U roślin jednorocznych cały ten cykl zamy-

ka się w jednym sezonie wegetacyjnym, 

a o dalszym istnieniu gatunku decydują 

wyłącznie pozostawione nasiona. Rośliny 

wieloletnie żyją o wiele dłużej i rozmnażają 

się wielokrotnie, każdego roku produkując 

nową pulę nasion.

Nasiona stanowią bardzo interesujący 

obiekt badań i obserwacji. Ich geneza sięga 

okresu karbonu gdy na Ziemi istniały już 

Rośliny stanowią niezwykłą grupę organizmów żywych zamieszkujących Ziemię. Dzięki zdolności przeprowadzania procesu 
fotosyntezy tworzą podstawę piramidy ekologicznej. Przetwarzając energię świetlną w energię wiązań chemicznych, warunkują 
przepływ energii w ekosystemie. Pobierając związki mineralne z gleby, wodę oraz dwutlenek węgla z powietrza, produkują 
związki organiczne umożliwiając krążenie materii pomiędzy światem nieożywionym i ożywionym. Produkując tlen, uwalniany 
do atmosfery Ziemi, umożliwiają istnienie wszystkim oddychającym nim organizmom. Rośliny cechują się niezwykłymi właści-
wościami regeneracyjnymi, zdolnością do wegetatywnego rozmnażania i bardzo często długowiecznością.

kArolinA konopskA

PODRÓŻE ROŚLIN

paprocie i widłaki nasienne. Różnorodność 

form nasion wzrastała jednak wraz z ewo-

lucją roślin kwiatowych. Obecnie gatunki 

nasienne dominują, a produkowane przez 

nie nasiona umożliwiają zarówno przetrwa-

nie niesprzyjających warunków środowiska 

jak i rozprzestrzenianie na nowe obszary. 

Pierwszą, szczególną cechą nasion jest ich 

wielkość, a co za tym idzie również ciężar, 

który waha się od ważących 0,000002 g 

nasion u storczyka tajęży jednostronnej Go-

odyera repens, do ważących około 27 kg 

nasion palm seszelskich Lodoicea maldi-

vica. Najmniejsze nasiona produkują stor-

czykowate Orchidaceae i gruszyczki Pyro-

la. Równie interesujące są kształty nasion 

oraz faktura ich powierzchni widoczna już 

pod niewielkim powiększeniem. Przeważa-

ją formy kuliste, owalne i nerkowate. Ich 

powierzchnia może być gładka i połysku-

jąca lub szorstka i matowa, z delikatnymi 

wyrostkami, włoskami bądź urzeźbieniem 

tworzącym niepowtarzalny rysunek. Nie-

wielkie, płaskie nasiona sporka wiosennego 

Spergula morisonii przypominają widziane 

z góry kapelusze ponieważ otoczone są de-

likatną, karbowaną błoną. Liczne dołeczki 

na powierzchni małych nasion maku Pa-

paver tworzą mniej lub bardziej regularny 

siateczkowaty wzór. Ciemne, spłaszczone 

nasiona kąkolu polnego Agrostemma gi-

thago z zagłębieniem pośrodku, upiększone 

są na całej powierzchni drobnymi brodaw-

kami. Gładkie nasiona gryki Fagopyrum 

esculentum przyjmują kształt trójściennej 

bryły. Nasiona szczawików Oxalis są po-

marszczone, a złocieni Chrysanthemum 

i jastrzębców Hieracium żeberkowane. 

Nasiona nagietka lekarskiego Calendula 

officinalis przypominają sierpy z kolcza-

stymi wyrostkami. Niewielkie, ciemno-

brązowe nasiona lnu zwyczajnego Linum 

usitatissimum są gładkie i połyskujące. O 

wiele większe, jajowate i spłaszczone na-

siona dyni Cucurbita mają jasną, matową 

powierzchnię i delikatne obrzeżenie. Wi-

śnie, śliwy, brzoskwinie posiadają nasiona 

ukryte w twardych, zdrewniałych pestkach. 

Szczególnie okazała jest pestka kokosa Fot. 1. Jadalne nasiona leszczyny i orzecha włoskiego. Fot. Karolina Konopska

W CZASIE I PRZESTRZENI
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właściwego Cocos nucifera zawierająca 

pojedyncze nasiono i duża, spłaszczona 

pestka mango indyjskiego Mangifera indi-

ca pokryta charakterystycznymi włoskami 

i włóknami. Wyjątkowo duże nasiona ma 

też tropikalne awokado Persea, kasztano-

wiec Aesculus, orzech włoski Juglans re-

gia, a z gatunków rodzimych: dąb Quercus 

i leszczyna Corylus. 

Nasiona są jak statki kosmiczne, przeno-

szące rośliny w postaci zarodków zarówno 

w czasie jak i przestrzeni. To one są tymi 

lotnikami i żeglarzami którzy jako pierwsi 

docierają do nieznanych wysp. Są wszędzie 

– w powietrzu, w wodzie i w ziemi, na na-

szych ubraniach i sierści zwierząt, obecne 

nawet w naszej diecie. Gdziekolwiek są, 

żyją własnym przeznaczeniem, dążąc do 

zrealizowania zakodowanego w genach 

planu. Wyposażone są we wszystko co nie-

zbędne – materiał zapasowy zdeponowany 

w tkance spichrzowej oraz łupinę nasienną, 

która pełni rolę ochronną. Nasiona, które są 

dojrzałe mają twardą konsystencję. Mate-

riał zapasowy zawiera cukry w postaci zia-

ren skrobi, białka lub substancje tłuszczo-

we. Stąd też pochodzi praktyczny podział 

nasion na skrobiowe, oleiste i białkowe. 

Nasiona storczyków, których liczba w jed-

nym owocu sięga 2-3 milionów, wyróżnia-

ją się brakiem tkanki odżywczej i redukcją 

zarodka. Do dalszego rozwoju wymagają 

ściśle określonych gatunków grzybów, któ-

re dostarczają im substancji odżywczych, 

wody oraz innych niezbędnych składników.

Właściwości mechaniczne nasion uza-

leżnione są od struktury i składu chemicz-

nego łupiny nasiennej, która może powsta-

wać z jednej lub dwóch osłonek zalążka. Na 

powierzchni niektórych nasion zauważyć 

można charakterystyczne znamię tzn. zna-

czek będący pozostałością po sznureczku, 

którym zalążek przymocowany był do za-

lążni. Szczególnie duży, kolisty znaczek 

zaobserwować można 

w nasieniu kaszta-

nowca. Za przepusz-

czalność i odporność 

mechaniczną łupin 

odpowiadają zawarte 

w nich związki in-

krustujące, wnikają-

ce w strukturę ścian 

komórkowych oraz 

substancje adkrustu-

jące, odkładane na 

powierzchni. Tkanka 

wzmacniająca łupiny 

zawiera zwykle ko-

mórki kamienne (ma-

krosklereidy) ułożone 

w różnych konfigura-

cjach. Na powierzch-

ni nasion dodatkowo 

może znajdować się 

ochronna warstwa 

kutyny i wosków. 

Również substancje 

które szybko chłoną 

wodę i przeistaczają 

się w śluzy, mogą po 

wyschnięciu utworzyć 

nieprzepuszczalną, 

szklistą osłonkę. Ta-

kie właściwości wykazują nasiona babki 

Plantago i lnu. Występujące na powierzch-

ni łupiny zgrubienia i wyrostki pomagają 

w wyszukiwaniu pięknieć i zagłębień na 

powierzchni gleby, co ułatwia wnikanie 

i zakotwiczanie w podłożu.
Dodatkowe „wyposażenie” łupiny 

ułatwia rozsiewanie. Przenoszenie dro-

gą powietrzną wymaga dodatkowych 

struktur – skrzydełek lub puchu, umożli-

wiających lot napędzany siłą wiatru. Za 

przykład mogą posłużyć nasiona mniszka 

lekarskiego Taraxacum officinale wypo-

sażone w delikatny aparat lotny w kształ-

cie parasolki. Choć sposób rozsiewania 

przez wiatr jest zupełnie przypadkowy, 

a jego efekt całkowicie nieprzewidy-

walny, to i tak część dużej ilości nasion 

spełni swoją biologiczną rolę. Transfer 

wodny umożliwiają międzykomórko-

we przestwory wypełnione powietrzem 

oraz nieprzepuszczalna, wodoodporna 

warstwa na powierzchni łupiny. Różno-

rodne wyrostki, włoski i haczyki umożli-

wiają również wykorzystanie swobodnie 

przemieszczających się zwierząt, które 

nieświadomie przenoszą nasiona na swo-

jej skórze, sierści czy piórach. Nasiona 

uczepów z rodzaju Bidens wyposażone są 

w sztywne odstające zadziory, dzięki któ-

rym potrafią bardzo skutecznie uczepić 

się sierści zwierząt lub ubrania człowieka. 

Podobną metodę stosują rzepienie Xan-

thium zaopatrzone w zadzierzyste haczy-

ki. Niektóre nasiona wyposażone są na-

wet w smaczne, odżywcze niespodzianki 

– elajosomy, przeznaczone dla mrówek. 

Owady te przenoszą nasiona, otrzymując 

w zamian pożywienie zasobne w tłuszcze 

i węglowodany. Takie nasiona wytwarza 

pospolity glistnik jaskółcze ziele Cheli-

donium majus, leśne kokorycze Corydalis 

sp. i fiołki Viola sp. Szwedzki botanik Jo-

han Sernander wyliczył, że w ciągu jedne-

go sezonu wegetacyjnego mrówki rudnice 

są w stanie przenieść do swojego gniazda 

ponad 36000 takich nasion. Dla ptaków 

rolę przynęty stanowić mogą osnówki 

- czerwona, mięsista i pozbawiona tok-

sycznego alkaloidu osnówka okrywająca 

twarde nasienie trującego cisu pospolite-

go Taxus baccata lub żywo pomarańczo-
Fot. 2. Nasiona jesionu Fraxinus ukryte w suchych skrzydełkach. Fot. Karolina Ko-
nopska
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wa osnówka nasion trzmieliny pospolitej 

Euonymus europaeus. Znaczącą rolę pta-

ków w przenoszeniu nasion przedstawił 

i opisał Karol Darwin, który zebrał błoto 

przeniesione na łapkach dzikich kaczek. 

Wysiewając w ten sposób zebrany mate-

riał w niedługim czasie otrzymał siewki 

kilkunastu gatunków roślin. 

Liczba nasion produkowana przez rośli-

ny jest bardzo różna. Gatunki siedlisk po-

lnych i ruderalnych są w stanie wytworzyć 

nawet setki tysięcy diaspor, podczas gdy 

niektóre gatunki runa leśnego zaledwie 

kilka. Chaber bławatek Centaurea cyanus, 

pospolicie występujący na polach wśród 

zbóż, produkuje od 700 do 1600 diaspor, 

natomiast znany ze swoich trujących wła-

ściwości lulek czarny Hyoscyamus niger 

nawet kilkadziesiąt tysięcy. Z kolei koko-

rycz wątła Corydalis intermedia, zamiesz-

kująca runo grądów i buczyn, wytwarza 

zaledwie kilkanaście nasion. Istnieje wy-

raźna zależność pomiędzy wielkością na-

sienia a ilością materiałów zapasowych 

w które jest ono zaopatrzone. Nasiona 

duże, z zasobnym materiałem odżyw-

czym zapewniają większe szanse przeży-

cia siewek, chociaż możliwość ich prze-

mieszczania jest wyraźnie ograniczona. 

Lekkie, drobne nasiona 

mogą rozprzestrzeniać 

się na duże odległości 

od rośliny macierzystej, 

jednak prawdopodo-

bieństwo pomyślnego 

przedłużenia życia jest 

o wiele mniejsze. Pro-

dukcja dużych nasion 

jest pewną strategią sto-

sowaną przez rośliny 

długowieczne, późno 

osiągające zdolność do 

rozrodu, produkujące nie-

wielką ilość nasion i żyjące w dość usta-

bilizowanych zbiorowiskach. Produkcja 

małych nasion jest strategią roślin krótko-

trwałych, szybko osiągających zdolność 

do rozrodu. To typowa cecha koloniza-

torów – zdobywców nowych, otwartych 

terenów. Do grupy tej należą rośliny jed-

noroczne, zasiedlające m.in. pola uprawne 

i siedliska ruderalne. 

Czas życia nasion bywa bardzo różny 

i często zależny od warunków środowiska. 

Najdłużej żyją nasio-

na roślin charaktery-

stycznych dla siedlisk 

zmiennych np. namu-

lisk oraz roślin jedno-

rocznych i dwuletnich. 

Najkrócej żyją te na-

siona, które są duże. 

Rośliny pod postacią 

nasion przez wiele lat 

wyczekują w glebie na 

ten najkorzystniejszy 

moment do wykiełko-

wania. Okoliczności 

muszą spełniać wszel-

kie wymagane warunki aby uruchomić 

skomplikowaną machinę kiełkowania zło-

żoną z kilku następujących po sobie faz. 

Ten moment decyduje o przetrwaniu ro-

śliny. Szansy przeżycia nie można zmar-

nować dlatego warto czekać, a czas tego 

oczekiwania jest z reguły wielokrotnie 

dłuższy od czasu życia rośliny w postaci 

zdolnej do asymilacji i rozmnażania. Rów-

nież los nasion pozostających w glebie jest 

zazwyczaj nie do przewidzenia, ponieważ 

zawsze mogą one zostać zjedzone przez 

zwierzęta, uszkodzone przez patogeny lub 

poddane zmiennym warunkom uwilgot-

nienia, temperatury i oświetlenia. Wszyst-

kie nasiona znajdujące się w wierzchniej 

warstwie gleby i na jej powierzchni two-

rzą bank nasion. Obecność diaspor okre-

ślonych gatunków roślin w glebie oraz ich 

liczba jest wypadkową wielu zmiennych 

czynników kształtujących strukturę puli 

nasion. Dlatego też charakter banku nasion 

jest odzwierciedleniem historii dynamiki 

roślinności, zmian zachodzących w siedli-

skach oraz zapisem wszelkiej innej działal-

ności człowieka na danym terenie. Długość 

okresu, w czasie którego nasiona zachowu-

ją zdolność do kiełkowania decyduje o ich 

długowieczności. Zachowanie żywotności 

uwarunkowane jest rodzajem spoczynku 

w którym znajduje się nasienie. Głęboki 

spoczynek przeznaczony jest dla nasion, 

które w momencie rozsiewania nie osią-

gnęły jeszcze dojrzałości fizjologicznej. 

Spoczynek względny odpowiedni jest dla 

nasion dojrzałych fizjologicznie, gdy nie-

korzystne czynniki zewnętrzne uniemoż-

liwiają im kiełkowanie. Czas spoczynku 

zróżnicowany jest podobnie jak inne cechy 

nasion i może trwać od kilku dni do stu 

kilkudziesięciu lat. Za najstarsze żywotne 

nasiona uważa się diaspory odnalezione 

w zasypanej norze lemingów w pokładzie 

wiecznej zmarzliny na terytorium Jukonu 

w Kanadzie. Pomimo tego, że przeleżały 

tam prawdopodobnie od schyłku ostatnie-

go zlodowacenia, udało się uzyskać z nich 

siewki. Długowieczność wielu gatunków 

roślin wytwarzających drobne nasiona 

może być zaskakująca – diaspory dziewan-

ny drobnokwiatowej Verbascum thapsus 

są zdolne do kiełkowania przez 100 lat, 

wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis 

przez 80 lat, a naparstnicy purpurowej Di-

gitalis purpurea nawet przez 200 lat.

Mgr kArolinA konopskA

Literatura do wglądu w Redakcji

Fot. 3. Nasiona słonecznika Helianthus. Fot. Karolina Konopska

Fot. 4. Duże nasienie awokado w miąższu owocu. Fot. Karolina Konopska
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ZASTOSOWANIE LCA DO OCENY WARIANTOWYCH 
ROZWIĄZAŃ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Część II

W pierwszej części artykułu, zamieszczonej w nr 2(108)/2013, przedstawiono metodologię lcA, możliwości jej zastosowania 
oraz przykładowe zastosowanie oceny gospodarowania odpadami komunalnymi dla Wrocławia, w tym szacunkowe koszty go-
spodarowania odpadami.

W dalszej części artykułu przedstawiono 

wyniki LCA dla całego systemu gospodaro-

wania odpadami – w obecnym kształcie (ry-

sunek 5 - system bez instalacji przetwarza-

nia zmieszanych odpadów – poza sortownią 

z wytworzeniem RDF) oraz w trzech wa-

riantach zgodnych z wymogami dla regio-

nalnych instalacji i BAT (rysunek 6):

Wariant I:  Zwiększony recykling + 

tlenowa mechaniczno-biologiczna stabili-

zacja odpadów zmieszanych; 

Wariant II:  Zwiększony recykling + 

beztlenowa mechaniczno-biologiczna sta-

bilizacja odpadów zmieszanych (z odzy-

skiem biogazu);

Wariant III:  Zwiększony recykling + 

spalanie odpadów zmieszanych.

Tabela 4 zawiera bilanse przepływów 

odpadów otrzymane w obliczeniach dla po-

szczególnych wariantów.

Rysunki 7-10 przedstawiają wyniki 

       Tabela 4. Warianty systemu gospodarki odpadami 

Warianty obliczeń
 

Wariant wyjścio-
wy

Wariant I tlenowe 
MBP

Wariant II beztleno-
we MBP

Wariant III spa-
lanie

Odzyskane (doczyszczone) surowce i inne produkty przetwarzania do recyklingu i odzysku
papier Mg/a 7 844 24 944 24 944 24 944
szkło Mg/a 2 285 14 037 14 037 14 037
tworzywa sztuczne Mg/a 7 354 17 271 17 271 17 271 
metale Mg/a 3 020 3 227 3 227 3 227
inne selektywne Mg/a  5 921 5 921 5 921
kompost Mg/a 2 448 10 456 10 456 10 456
RDF Mg/a 20 500  55 419 55 419  

wartość opałowa MJ/kg  (RDF) 16,5 (RDF) 16,5 (odpady) 8,6
Pozostałości do unieszkodliwienia

odpady do składowania Mg/a 228 380    
stabilizat i inne odpady  do składowania Mg/a  84 800 85 033 47 600

Bilans energii (bez uwzględnienia korzyści z recyklingu surowców)
zużycie/odzysk energii el. kWh/a -2 997 146 13 418 251 10 241 081 -86 897 441
zużycie odzysk ciepła MJ/a 0 137 918 -75 716 882 -934 736 899

LCA dla każdego z wariantów (uwaga – 

inne skale). Wyniki dodatnie wskazują na 

negatywne oddziaływanie na środowisko 

(emisje), wyniki poniżej zera wskazują na 

korzyść dla środowiska dzięki odzyskowi 

surowców i energii (zmniejszenie emisji). 

Ogólnie można stwierdzić, że we wszyst-

kich wariantach wpływ zbierania odpadów 

na środowisko jest niewielki w porównaniu 

do wpływu przetwarzania odpadów. 

W każdym wariancie uwzględniono 

kompostowanie selektywnie zbieranych 

bioodpadów (co umożliwia pozyskanie sta-

tusu nawozu organicznego dla kompostu). 

Recykling surowców ma bardzo korzystny 

wpływ na środowisko. Beztlenowe mecha-

niczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) 

stanowi korzystniejszy wariant od tleno-

wego MBP z uwagi na bezpośredni odzysk 

energii z biogazu. 

Generalnie lepszy wynik całkowity osią-

gają systemy gospodarowania odpadami, 

w których odzyskiwana jest energia elek-

tryczna, przy czym:

• największy jej odzysk zachodzi w proce-

sie termicznego przetwarzania odpadów 

zmieszanych (wariant III), a także w wy-

niku recyklingu surowców (wszystkie 

warianty oprócz obecnego),  procesy 

mechanicznego (sortowanie) i mecha-

niczno-biologicznego przetwarzania 

wykazują zużycie energii elektrycznej 

(zbilansowane przez korzyść z odzysku 

surowców), 

• różnica w bilansie energii elektrycznej 

między tlenowym a beztlenowym MBP 

nie jest zbyt duża. Nieco mniejsze zu-

życie netto energii elektrycznej wystę-

puje w technologii beztlenowej, gdyż 

jest ono częściowo równoważone przez 

wytworzoną energię elektryczną z bio-

gazu. Jednakże, znaczenie tego odzysku 

eMiliA den Boer
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w ogólnym bilansie energii nie jest zbyt 

duże, 

• zdecydowanie najkorzystniejszy jest wa-

riant III obejmujący spalanie odpadów 

zmieszanych. 

Przedstawione wyniki LCA jednoznacz-

nie wskazują, że najkorzystniejszy z analizo-

wanych jest wariant wzmożonego recyklin-

gu połączony z termicznym przetwarzaniem 

pozostałych odpadów zmieszanych i od-

zyskiem energii w instalacji położonej na 

terenie miasta. W tym wariancie możliwy 

jest odzysk największej ilości energii z odpa-

dów. Najmniej korzystny jest wariant obec-

ny, oparty głównie o składowanie odpadów. 

W porównywanych procesach zawierających 

MBP, wydzielana jest frakcja paliwowa, jed-

nak jej zastosowanie w cementowni wiąże 

się z niższą korzyścią dla środowiska niż 

w przypadku współspalania paliwa w elek-

trociepłowni. Spośród procesów biologicz-

nego przetwarzania korzystniejszy jest wa-

riant beztlenowy, mimo większych nakładów 

energetycznych na przygotowanie wsadu do 

fermentacji. Wariant ten pozwala na odzysk 

energii z odpadów ulegających biodegradacji 

oraz wiąże się z niższymi emisjami, głównie 

związków toksycznych dla ludzi. 

Należy podkreślić, że dla tak dużego mia-

sta jak Wrocław, w pełni uzasadnionym pod 

względem środowiskowym, ekonomicznym 

i społecznym, rozwiązaniem gospodaro-

wania odpadami zmieszanymi pozostałymi 

po selektywnym zbieraniu odpadów do re-

cyklingu, w tym recyklingu organicznego, 

jest termiczne przetwarzanie z odzyskiem 

energii elektrycznej i cieplnej. Jest to zgod-

ne z polityką ekologiczną Polski, wyrażoną 

w KPGO 2014, a także w WPGO dla Wo-

jewództwa Dolnośląskiego – dla regionów 

liczących ponad 300 tys. mieszkańców, 

preferowaną metodą zagospodarowania 

pozostałych odpadów komunalnych jest 

ich termiczne przetwarzanie. Instalacje 

MBP znajdują zastosowanie dla mniej-

szych regionów, jako substytuty instalacji 

termicznych, jednakże w krajach o wysoko 

zaawansowanej gospodarce odpadami ko-

munalnymi traktowane są one jedynie jako 

instalacje przejściowe, zapełniające lukę 

pomiędzy składowaniem odpadów, a przej-

ściem do ich termicznego przetwarzania, co 

z reguły wymaga wielu (nawet kilkunastu) 

lat na przygotowanie i zrealizowanie pro-

jektów spalarni [11-13].  

Podsumowanie
Artykuł zawiera wyniki LCA i anali-

zy ekonomicznej wariantowych rozwią-

zań systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi dla Wrocławia w perspek-

tywie roku 2020. Uwzględniono wyma-

gane poziomy recyklingu surowców oraz 

konieczność przetwarzania odpadów przed 

składowaniem. Przedstawione w artykule  

założenia i wyniki modelowania warianto-

wych rozwiązań gospodarowania odpadami 

we Wrocławiu  mają charakter przykładowy 

(większość parametrów została oszacowana 

dla potrzeb tej publikacji i wymaga dalszej 

weryfikacji). Model zastosowano do ilości 

odpadów prognozowanej na rok 2020. 

Wyniki obliczeń jednoznacznie wskazu-

ją, że najkorzystniejszą, zarówno pod wzglę-

dem ekonomicznym, jak też ekologicznym, 

metodą zbierania surowców do recyklingu 

jest ich zbieranie w ramach łączonej frakcji 

tzw. „suchych surowców” (+ osobno bio-

odpady i osobno pozostałe odpady zmie-
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Rysunek 5. Zakres systemu gospodarki odpadami 2011
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Rysunek 6. Opcjonalne warianty gospodarki odpadami w 2020 r.
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szanie), zamiast pięciu odrębnych frakcji 

surowcowych. Podobne sa wnioski z badań 

przeprowadzonych w Wlk. Brytanii [16].

W odniesieniu do rozwiązań technolo-

gicznych przeanalizowano systemy obej-

mujące kompostowanie selektywnie zbie-

ranych bioodpadów oraz trzy warianty 

przetwarzania pozostałych zmieszanych 

odpadów komunalnych: I) tlenowe MBP, 

II) beztlenowe MBP i III) spalanie. Wyniki 

LCA wykazują, że zdecydowanie najko-

rzystniejszą opcją przetwarzania odpadów 

w warunkach dużego miasta na przykładzie 

Wrocławia, jest wariant oparty na spalarni. 

Wynika to z najkorzystniejszego bilansu 

odzysku energii (mimo nieco niższej war-

tości opałowej odpadów pozostałych po se-

lektywnym zbieraniu od wartości opałowej 

niesortowanych odpadów zmieszanych). 

Z uwagi na dostępność odbiorców ciepła, 

lokalizacja spalarni na terenie aglomeracji 

miejskiej jest najkorzystniejsza. 

Szacunkowe koszty analizowanych wa-

riantów selektywnego zbierania, odbie-

rania, transportu oraz  przetwarzania wy-

dzielonych frakcji i odpadów zmieszanych 

(zgodnie z aktualnymi cenami), wahają 

się w zakresie 18,6 do 22,3 zł/mieszkańca 

w miesiącu w przypadku wyłącznie mecha-

niczno-biologicznego przetwarzania odpa-

dów zmieszanych pozostałych po zbieraniu 

selektywnym. Najniższy koszt 18,6 zł/M 

dotyczy przypadku transportu odpadów do 

zakładu MBP na odległość 15 km, a wydłu-

żenie transportu do 80 km powoduje wzrost  

całego kosztu gospodarowania odpadami 

do 19,8 zł/M, a więc o ok. 12%.  Gdyby 

odpady przetwarzano w instalacji termicz-

nej, a odległość transportu wynosiła 15 

km, możliwe byłoby zmniejszenie całko-

witego kosztu do ok.  14 zł/M na miesiąc, 

po uwzględnieniu wpływów ze sprzedaży 

energii  elektrycznej i cieplnej oraz certyfi-

katów energii z odnawialnego źródła.

Dr inż. eMiliA Den Boer

instytut inżynierii ochrony ŚroDowiskA, 

politechnikA wrocłAwskA
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Rysunek 10. Wynik LCA dla systemu opartego o spalanie odpadów zmieszanych

-120 000

-100 000

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

wariant obecny wariant I tlenowe MBP wariant II beztlenowe 
MBP

wariant III spalanie

Porównanie wyników LCA dla wszystkich wariantów 

Recykling

Termiczne 
Kompostowanie

Sk³adowanie
MBP

Zbiórka

MR

Rysunek 11. Porównanie wyników LCA dla wszystkich wariantów



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 3(108)/2013 13

Żywa warstwa komórek drzewa, które 

wciąż ulegają podziałom, tworzy miazgę 

i przyjmuje formę pierścienia. Aktywność 

tej tkanki twórczej utrzymuje się przez cały 

czas trwania okresu wegetacyjnego, a zimą 

gdy drzewo jest w stanie spoczynku, miazga 

także wstrzymuje swoje podziały. Wskutek 

działalności tej warstwy do wewnątrz od-

kładane są komórki drewna, a na zewnątrz 

łyka. Rolą łyka jest transport produktów 

fotosyntezy, natomiast drewno funkcjonuje 

przewodząc wodę i sole mineralne. Istnieje 

wyraźne zróżnicowanie w strukturze drew-

na wiosennego i letniego. Drewno wcze-

sne, powstające w momencie wiosennego 

przebudzenia, posiada większe naczynia 

przewodzące o cieńszych ścianach. Taka 

struktura tkanki przewodzącej wydajnie 

zaspokaja potrzeby intensywnie rozwijają-

cego się drzewa. Latem, gdy drzewo musi 

udźwignąć koronę obciążoną liśćmi, kwia-

tami, a później owocami, jego potrzeby 

nieco się zmieniają. Stąd późniejsze drew-

no letnie zawiera cewki i naczynia o mniej-

szych średnicach, a jednocześnie grubszych 

ścianach. Dodatkowo, większy udział 

w strukturze mają włókna drzewne pełnią-

ce rolę wzmacniającą. W gałęziach i pniach 

młodych drzew całe drewno pełni rolę wo-

dociągu. W starszych, masywniejszych 

pniach, wewnętrzna warstwa drewna z cza-

Życie drzewa rozpoczyna się bardzo niepozornie – od małej siewki, która w krótkim czasie musi zawalczyć z wszelkimi przeciw-
nościami tego świata aby wygospodarować dla siebie niezbędną przestrzeń. gdy już tego dokona, wkracza w najdłuższy etap 
swojego życia – w fazę wzrostu. Intensywny okres stopniowego zwiększania biomasy organizmu zwieńcza początek fazy równo-
wagi. W tym czasie coroczny przyrost tkanek bilansuje urazy wynikające z powolnego próchnienia kawałków pnia, obłamywa-
nia się gałęzi i innych szkód wynikających z oddziaływania wielu czynników zewnętrznych. choć życie drzewa może trwać setki 
lat, to jednak nie przeciąga się w nieskończoność i ostatecznie osiąga swój kres. gdy procesy rozkładu zaczynają przeważać nad 
procesami produkcji i regeneracji tkanek, rozpoczyna się faza rozpadu. Pień murszeje, a drzewo staje się szczególnie podatne 
na złamania przez silniejszy wiatr lub burze. Konary pękają, twarde drewno zastępowane jest miękkim próchnem. utrata masy 
powoduje, że bilans staje się ujemny. Podczas starzenia drewno traci swoje właściwości, a wnikające mikroorganizmy, larwy 
owadów i drobne zwierzęta przyśpieszają jego rozkład.

kArolinA konopskA

DRZEWO – TWÓR

sem twardnieje i zamiera. Powstała w ten 

sposób twardziel pełni jedynie rolę mecha-

niczną. Wówczas tylko młodsza, bardziej 

zewnętrzna część drewna, nazywana bielą, 

ma właściwości przewodzące. W trakcie 

przyrostu drzewa na grubość, starsze par-

tie drewna przesuwają się do wnętrza pnia, 

a starsze warstwy łyka wypychane są ku ob-

wodowi. Stopniowo oddalające się od war-

stwy miazgi pokłady łyka, także zaczynają 

powoli obumierać. Cały ten proces przyro-

stu, powstawania tkanek i ich specjalizacji 

powoduje, że wewnętrzna część drzewna 

staje się coraz grubsza, a zewnętrzna część 

okrywająca pień i gałęzie także ulega prze-

obrażeniom. Warstwa twórcza wtórnej 

tkanki okrywającej, produkuje na zewnątrz 

martwy korek, którego struktura ma charak-

terystyczne spękania i bruzdy. Obserwując 

potężne, stare dęby można zauważyć jak ze-

wnętrzna warstwa korowiny pęka, z czasem 

oddziela się od pnia, łuszczy i odpada. Taka 

gruba warstwa martwej tkanki okrywającej 

gwarantuje ochronę przed niekorzystnymi 

wpływami środowiska zewnętrznego. Drze-

wa o cienkiej korowinie są mniej odporne. 

Buki charakteryzujące się gładką, cienką 

korą nie wytrzymują nawet silnego, bezpo-

średniego oddziaływania promieni słonecz-

nych, chociaż pęknięcia i ślady łuszczenia 

są prawnie niewidoczne. Nie łatwo jest 

określić, w którym momencie życia drzewa 

następuje znaczne przesunięcie w kierunku 

przewagi procesów rozpadu nad procesa-

mi syntezy. Drzewa rosną powoli i równie 

powoli umierają. Rozpatrując strukturę 

drzewa jako układu przenikających się tka-

nek dostrzegamy, że już w fazie wzrostu 

wykształca się wtórna tkanka okrywająca 

zbudowana z komórek martwych, a w miarę 

przyrostu drzewa na grubość, jedyną żywą 

Fot. 1. Grzyb wroślak garbaty. Fot. Karolina Konopska

KTÓREGO WARTOŚCI NIE DA SIĘ WYCENIĆ



ZIELONA PLANETA 3(108)/201314

FORUM EKOLOGICZNE

i twórczą częścią pnia jest cienka warstwa 

miazgi. Drzewo żyje gdy jego tkanki twór-

cze wciąż produkują nowe komórki, choć 

jednocześnie przeważającą część tego orga-

nizmu stanowią już tkanki martwe. 

Korona drzewa spowita płaszczem 

zielonych liści stanowi nie tylko wielką 

biochemiczną fabrykę, ale także azyl dla 

wielu gatunków zwierząt. Wśród konarów 

i mniejszych gałęzi swoje gniazda zakła-

dają przede wszystkim ptaki. W dziuplach 

i szczelinach pod odstającą korą oprócz 

ptaków kryją się nietoperze i gryzonie. Go-

łębie, sowy, dudki i muchołówki wybiera-

ją dziuple otwarte i półotwarte, w formie 

odsłoniętych zagłębień lub płytkich komór 

z szerokim wlotem, które powstają najczę-

ściej w wyniku wyłamania się głównego 

konaru z pnia. Dziuple złożone z głębo-

kich komór i małych otworów wlotowych, 

formują się wskutek odłamania bocznych 

gałęzi i wypróchnienia sęku oraz wnętrza 

pnia. Zajmowane są przez jerzyki, sikory, 

szpaki i kowaliki. Ponadto dla mieszkań-

ców dziupli ogromne znaczenie ma nie 

tylko ich budowa, ale także usytuowanie. 

W dziuplach znajdujących się w górnych 

partiach drzew osiedlają się z reguły nieto-

perze. Ptaki preferują dziuple położone ni-

żej. Natomiast przy samej ziemi, pomiędzy 

częściowo odsłoniętymi korzeniami du-

żych drzew powstają nory i tunele chętnie 

zajmowane przez jeże, borsuki i lisy.

Tak jak w strukturze lasu wydzielamy 

poszczególne piętra, tak też w obrębie po-

jedynczego drzewa można wyróżnić roz-

maite nisze ekologiczne zajmowane przez 

inne gatunki zwierząt. Mieszkańcy drzewa 

stanowią zespół organizmów o odmien-

nej biologii i różnych potrzebach. Każdy 

korzysta z drzewa i jego struktury w inny 

sposób. Ptaki dzielą drzewo między sobą 

tak, że najcięższy gatunek – sikora więk-

sza, porusza się przy dolnej części pnia i na 

ziemi, podczas gdy bardzo zręczne i lekkie 

raniuszki, z wielką gracją zdobywają po-

karm na samych krańcach młodych gałązek 

korony. W tym racjonalnym podziale na 

nisze nikt nikomu nie przeszkadza, dzięki 

czemu nie ma silnego współzawodnictwa 

o pokarm i miejsce gniazdowania. Zwierzę-

ta nie tracą cennej energii na ciągłe wymi-

janie się i wyszukiwanie chwilowo zwol-

nionego miejsca, co byłoby powszechne, 

gdyby rozmieszczone były losowo. Aktyw-

ne o zupełnie różnych porach owadożerne 

ptaki i nietoperze idealnie się uzupełniają. 

Niewielkie ptaki śpiewające w ciągu dnia 

pożywiają się w koronach drzew, natomiast 

o zmierzchu na polowanie wylatują nieto-

perze. Obok nich bardzo liczną grupę loka-

torów stanową bezkręgowce. Im ochronę, 

pożywienie i przestrzeń życiową oferują 

zarówno liście, gałęzie oraz wnętrze pnia, 

chociaż największym powodzeniem cieszy 

się spękana, gruba kora. Blaszki liściowe 

dla wielu owadów mają rozmaite zastoso-

wanie. Dla larw minujących stanowią naj-

częściej bazę pokarmową. Dla chrząszczy 

i motyli spodnia strona liści to doskonałe 

miejsce do złożenia jaj. Przejawem żero-

wania larw owadów może być pojawienie 

się wolnych przestrzeni w strukturze liści 

lub fantazyjnych tworów na ich powierzch-

ni, które są konsekwencją rozrostu tkanki 

rośliny. Błonkówka galasówka dębianka 

wywołuje na liściach dębów jabłkowate ga-

lasy, a roztocz różkowiec lipowy sprawia, 

że na młodych liściach lipy pojawiają się 

intensywnie czerwone, stożkowate naro-

śla. Na liściach buka zaobserwować można 

jednocześnie gładkie, kuliste i zaostrzone 

na szczycie twory muchówki garnuszni-

cy bukowej i niewielkie, kosmate wyrośla 

hartigiolówki bukowej usytuowane wzdłuż 

nerwu środkowego. Żerujące gąsienice 

urządzają sobie kryjówki zwijając liście 

w rulony lub sprzędzają po kilka z nich 

w całość. Na spodzie liści odnaleźć moż-

na także bezpiecznie przytwierdzone i oto-

czone luźnym oprzędem poczwarki motyli, 

które w czasie tego spoczynku przecho-

dzą największe przemiany w swoim ży-

ciu. Dzięki maskującym barwom niektóre 

z nich są zupełnie niewidoczne. W okresie 

kwitnienia, drzewa owocowe, miododajne 

lipy, wierzby lub kasztanowce wabią owa-

dy. Są źródłem pyłku i słodkiego nektaru 

dla zapylaczy. Pod koniec lata na miedzach 

i wzdłuż dróg obsadzonych starymi drze-

wami owocowymi, w sadach i śródpolnych 

zadrzewieniach na soczystych, dojrzałych 

i fermentujących owocach ucztują osy, 

mrówki i wiele gatunków motyli. Wśród 

drzew rosnących przy brzegach zbiorników 

wodnych lub rzek przesiadują nawet do-

rosłe ważki dla których sąsiedztwo zarośli 

lub lasu stanowi schronienie przed silnym 

wiatrem, zbyt wysoką temperaturą i dra-

pieżnikami. Wśród dębów i buków chętnie 

gromadzą się watahy dzików. Bogate menu 

dzika składa się z bukwi i żołędzi, pędra-

ków i innych larw, owoców, korzeni, gry-

zoni i zwierzęcych zwłok. Dziki spożywają 

pokarm zarówno roślinny jak i zwierzęcy, 

świeży lub padlinę, a to powoduje, że peł-

nią niezwykle istotną rolę w środowisku. 

Zwierzęta szukając pożywnych żołędzi 

Fot. 2. Żuk leśny wędrujący po korze. Fot. Karolina Konopska
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i buczynowych orzeszków ryją ziemię. Zry-

wają przy tym trawiastą pokrywę, usuwają 

warstwę suchych liści i odsłaniają glebę. To 

sprawia, że na tak przygotowanym podłożu 

nasiona drzew mogą swobodnie kiełkować. 

Z kolei skuteczne wyszukiwanie i spoży-

wanie padłych zwierząt usuwa ewentualne 

ogniska infekcji.

W ciemnych szczelinach, pomiędzy 

pęknięciami korowiny chowają się pająki, 

ćmy i motyle. Łuszcząca się okrywa pnia 

i konarów jest równie dobrym miejscem na 

bezpieczne przezimowanie, złożenie jaj lub 

przepoczwarzenie. Bogactwo organizmów 

zasiedlających martwą korowinę drzewa 

uzależnione jest głównie od jej struktury. 

O wiele więcej gatunków żyje na grubej 

korze starego dębu lub wierzby niż na gład-

kiej, cieńszej korze buka. Korowina daje 

utrzymanie małym bezkręgowcom, które 

z kolei stanowią bazę pokarmową popu-

lacjom ptaków związanych z tym samym 

drzewem. Pająki są cennym pokarmem dla 

sikor, raniuszek i kowalików. Roślinożer-

ne czerwce, żywiące się sokami drzewa, 

wnikają nieco głębiej aby dostać się do 

tkanek drzewa, podobnie jak wiele gatun-

ków chrząszczy, których larwy są smaczną 

przekąską dla dzięciołów. Występowanie 

osłodzonych spadzią mszyc sprzyja obec-

ności mrówek, które pozyskują od nich 

pożywną wydzielinę. Mrówki pełnią rolę 

„czyścicieli” chętnie rozdrabniając mate-

rię organiczną, przez co przyczyniają się 

do jej rozkładu. Często wnikają do mar-

twego pnia, gdzie zakładają swoje gniaz-

da – złożone systemy korytarzy, sięgające 

wnętrza drzewa i osłabiające jego struk-

turę. Wraz z mrówkami inwazji dokonują 

grzyby saprofityczne rozkładające drewno. 

Strzępkami grzybów i produktami rozkła-

du materii posilają się larwy owadów z ro-

dziny trzepiennikowatych. Starzejące się 

drzewo jest szczególnie narażone na atak 

korników korożernych i drzewożernych. 

Chrząszcze atakują jego osłabione miejsca 

i drążą żerowiska w postaci rozgałęziają-

cych się, łukowato wygiętych chodników, 

naruszając biel. W korze drzew i wśród ko-

rzeni zaobserwować można całe gromady 

pluskwiaków o charakterystycznym czer-

wono-czarnym rysunku na odwłoku. To 

wszystkożerne kowale bezskrzydłe, które 

zadowolą się zarówno innymi martwymi 

owadami, jak i sokiem opadłych owoców 

lub butwiejącymi tkankami roślin. Podob-

nie niebieskoczarne żuki leśne wędrujące 

często po korze, poszukują gnijących resz-

tek lub fermentujących soków wypływa-

jących z obalonych pni. Pozornie martwe, 

jeszcze stojące lub pokładające się szkie-

lety drzew w rzeczywistości wciąż tętnią 

życiem organizmów, które właśnie odna-

lazły w nich swój nowy, wymarzony dom. 

Poległe drzewa stanowią niezwykłą prze-

strzeń, gdzie życie i śmierć przenikają się 

subtelnie w materii, która wciąż zmieniając 

formę krąży w przyrodzie.

Każde duże, sędziwe drzewo jest także 

domem dla innych roślin, wielu gatunków 

porostów i grzybów. W koronach brzóz 

i topól osiedla się zimozielona jemioła 

pospolita. Przytwierdzona ssawkami, któ-

re wnikają w strukturę drzewa-żywiciela, 

czerpie z niego wodę i sole mineralne. Pień 

drzewa i jego masywne konary są stabilną 

podporą dla bluszczu pospolitego. Wijące 

się pnącze w szczelnym uścisku zdrewnia-

łych pędów wspina się wysoko, by również 

dla siebie zagarnąć trochę światła. Miejsca-

mi na powierzchni kory odsłania się bogata 

galeria kolorowych porostów – szarozie-

lona pustułka pęcherzykowata i siwoszara 

tarczownica bruzdkowana, intensywnie 

żółty lub pomarańczowy złotorost ścienny, 

siny rozsypek srebrzysty oraz kępki zielo-

nych mchów. A wśród grzybów - okazałe 

hubiaki, żółciaki i wroślaki z rodziny ża-

gwiowatych.

Wszystkie drzewa – tworzące las i śród-

polne aleje, rosnące w niewielkich grupach 

na miedzach i te zupełnie osamotnione 

wśród rozległych pól, zawsze stanowić 

będą bezpieczną przystań dla zwierząt. 

Sędziwe drzewa są niczym schrony dające 

cień i miejsce odpoczynku dla saren i in-

nych zwierząt, które wędrują, przemykając 

nieopodal osad człowieka w bezpiecznej 

dla siebie odległości. Zadrzewienia są nie-

ocenionym elementem struktury krajobrazu 

ponieważ podnoszą jego walory estetyczne 

i biorą udział w tworzeniu korytarzy eko-

logicznych. W terenie o typowo rolniczym 

charakterze są jak wyspy życia na oceanie 

jednolitych pól, które ciągną się po sam 

horyzont. Ze względu na ogromną liczbę 

gatunków, dla których tworzą przychylną 

przestrzeń do życia, są symbolem bioróż-

norodności, a dzięki skomplikowanej sieci 

więzi ekologicznych pomiędzy tymi gatun-

kami są znakiem stałości i równowagi.

Mgr kArolinA konopskA

Literatura dostępna w Redakcji

Fot. 3. Kryjówki dla zwierząt pomiędzy odsłoniętymi korzeniami. Fot. Karolina Konopska
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oStojA  SIeDlISKoWA  
„WZgÓRZA  StRZelIŃSKIe”

Obszary Natura 2000

Wzgórza Strzelińskie to wąski, połu-

dnikowo położony, przykryty osadami 

granitowy wał, leżący między Strzelinem 

a Ziębicami, od zachodu przylegający do 

doliny rzeki Oławy, a od wschodu do obni-

żenia rzeki Krynki. Pasmo jest niewysokie: 

wysokości względne sięgają zaledwie 180 

– 220 m, a najwyższe wzniesienie – Grom-

nik, wznosi się na wysokość 390 m npm. 

Wysokość ponad 300 m npm przekraczają 

jeszcze cztery inne szczyty: Kalinka – 386 

m npm, Nowoleska Góra – 383 m npm, 

Borowa – 335 m npm i Miecznik – 310 m 

npm. Jednakże stromo opadające w niektó-

rych miejscach zbocza, nadają Wzgórzom 

Strzelińskim wręcz górski charakter, co 

znajduje potwierdzenie w obecności na tym 

obszarze gatunków zwierząt, typowych dla 

Sudetów i Karpat.  

Z geologicznego punktu widzenia, 

Wzgórza Strzelińskie są częścią składową 

tzw. bloku przedsudeckiego. Zbudowane 

są m. in. z gnejsów, kwarcytów, łupków 

kwarcowych i łyszczykowych, marmurów 

oraz bazaltów i granitów. Częściowo przy-

kryte są one osadami złożonymi z glin, iłów 

i lessów. Od wieków, w obrębie Wzgórz 

Strzelińskich prowadzone jest wydobycie 

granitu i innych minerałów, skutkujące po-

wstawaniem kamieniołomów i wyrobisk 

(Kondracki 1998).   

Bogactwo flory
Obszar ostoi porastają drzewostany ad-

ministrowane przez Nadleśnictwo Henry-

Na południe od Strzelina, ponad nieznacznie pofalowaną Niziną Śląską, wznoszą się Wzgórza Strzelińskie. Mimo znacznej 
izolacji od innych kompleksów leśnych, drzewostany tej części Przedgórza Sudeckiego obfitują w osobliwości florystyczne i fau-
nistyczne. Aby je chronić utworzono tu ostoję siedliskową „Wzgórza Strzelińskie”.    

ków. Przeważają lasy liściaste i miesza-

ne. Spośród drzewostanów wykazujących 

naturalne cechy siedliskowe, największą 

powierzchnię zajmują grądy, następnie 

kwaśne buczyny, kwaśne lasy brzozowo 

– dębowe, żyzne buczyny i lasy łęgowe. 

Rosną w nich rzadkie gatunki roślin, jak 

np. dzwonek szerokolistny, umieszczony 

w polskiej Czerwonej liście roślin i grzy-

bów, jako gatunek zagrożony, z kategorią 

V, następnie lilia złotogłów, kilka gatunków 

storczyków – gnieźnik leśny, kruszczyk 

szerokolistny, kukułka plamista i szeroko-

listna, listera jajowata i podkolan biały. Na 

granicy zasięgu występuje tu pnącze – wi-

ciokrzew pomorski. W wilgotnych lasach 

notowany jest też wawrzynek wilczełyko. 

 Niestety, na Wzgórzach Strzelińskich 

nadal spotyka się lite świerczyny oraz na-

sadzenia sosny i modrzewia. Świadczy to 

o nadal funkcjonującym piętnie pruskiej 

gospodarki leśnej, prowadzonej na tym 

obszarze od połowy XVIII w. Obecność 

w wielu miejscach monokultur świerko-

wych oraz znacznego udziału modrzewia 

i sosny w tutejszych oddziałach leśnych, 

jest żywym dowodem na potrzebę przebu-

dowy drzewostanów. Częściowo prace te 

są już prowadzone, aczkolwiek nadal część 

obszarów zalesionych, nie spełnia prawi-

dłowych kryteriów siedliskowych. Doce-

lowo na Wzgórzach Strzelińskich powinny 

dominować buczyny z domieszką jaworu 

i wiązów oraz kwaśne dąbrowy i grądy 

z dębami, grabem i lipami. 

Kultywowanie w dolnych partiach 

Wzgórz Strzelińskich koszenia łąk oraz 

prowadzenie wypasu bydła i koni, pozwo-

liło na przetrwanie do czasów obecnych, 

czyli drugiej dekady XXI w., niedużych po-

wierzchni trwałych użytków zielonych - łąk 

i pastwisk. Miejscami występują także mu-

rawy kserotermiczne. Na otwartych, trawia-

stych obszarach ostoi rosną takie rzadkości, 

jak np. pełnik europejski, zimowit jesienny.

Różnorodna fauna
Mimo niewielkiej powierzchni, świat 

zwierząt ostoi „Wzgórza Strzelińskie” cha-

rakteryzuje się obecnością wielu osobliwo-

ści w skali Śląska, zarówno bezkręgowców 

(chrząszcze, motyle), jak i kręgowców (pła-

zy, gady, ptaki i ssaki).

Spośród różnorodnej fauny bezkręgow-

ców Wzgórz Strzelińskich, należy zwrócić 

uwagę na liczną populację pachnicy dę-

bowej, zasiedlającej martwe i zamierające 

stare drzewa liściaste. W ostoi i jej bliskim 

sąsiedztwie pachnica została stwierdzona 

głównie w dębach, ale notowano ją także 

w bukach i w olszy (Kadej i in. 2007).

Na trwałych użytkach zielonych ostoi 

występują rzadkie gatunki motyli – czer-

wończyk nieparek oraz modraszki – nausi-

tous i telejus (Malkiewicz i in. 2009). 

Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich 

charakteryzuje się obecnością gatunków 

górskich. Z płazów występuje tu na co 

najmniej 10 stanowiskach traszka górska, 

a przed stu laty notowana był także sala-
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mandra plamista. Z gadów w latach 2007 – 

2008 stwierdzono rzadkiego w Polsce węża 

– gniewosza plamistego (Kołtowska 2012).  

Fauna ptaków ostoi „Wzgórza Strzeliń-

skie” zawiera przede wszystkim gatunki 

leśne. Część z nich to typowi mieszkańcy 

górnoreglowych borów Sudetów i Karpat, 

jak np. krzyżodziób świerkowy i gil.   

 Pod koniec lat 70. XX w. obserwowano 

w rejonie Gromnika jarząbka – najmniej-

szego z naszych kuraków leśnych. Było to 

wówczas jedyne znane dolnośląskie stano-

wisko poza Sudetami (W. Grabiński, za: 

Dyrcz 1991). Obecność jarząbka dobrze 

świadczy o jakości tutejszych drzewosta-

nów, które mimo prawie 300-letniej presji 

człowieka, zachowały w niektórych miej-

scach zbliżony do naturalnego charakter 

bogatych lasów liściastych i mieszanych.

Występowanie na Wzgórzach Strzeliń-

skich 1 – 2 par bociana czarnego to kolej-

ny dowód na dobrze zachowane miejscami 

drzewostany liściaste i mieszane, obfitujące 

w stare drzewa, na których ptak ten lokuje 

swoje gniazda. Jednocześnie jego obecność 

świadczy o istnieniu mało penetrowanych 

przez człowieka ostępów leśnych, jako że 

w sąsiedztwie zajętego przez siebie gniazda 

nie toleruje obecności ludzi.         

Trzmielojad, oryginalny ptak szponiasty, 

żywiący się głównie dużymi żądłówkami, 

jak np. osami, szerszeniami i trzmielami, 

gniazduje w lasach Wzgórz Strzelińskich 

w liczbie 1 – 2 par. Jego biotopem lęgowym 

są starsze drzewostany liściaste i mieszane, 

ale na żer często wylatuje na tereny otwarte, 

odwiedzając zazwyczaj śródpolne miedze, 

łąki, pastwiska i ugory. 

Od roku 2008 powtarzają się na wschod-

nim przedpolu Wzgórz Strzelińskich obser-

wacje dorosłych bielików. Ptaki najczęściej 

obserwowano nad Zbiornikiem Przeworno. 

Prawdopodobnie te same ptaki notowano 

także we wschodniej części ostoi, między 

Jegłową a Krzywiną (Stajszczyk i in. 2010, 

A. Borla, K. Ostrowski i M. Stajszczyk – 

obserwacje własne). Pojawienie się na tym 

terenie bielika związane jest z tworzeniem 

przez człowieka nowych akwenów – sta-

wów rybnych, zalanych wyrobisk i zbiorni-

ków retencyjnych (Stajszczyk 2012).     

Ewenementem faunistycznym było 

stwierdzenie  we wrześniu 1923 r. sępa 

płowego na południowym skraju Wzgórz 

Strzelińskich, w rejonie wsi Dębowiec 

koło Ziębic. Ptak - niestety - został zabity. 

Dzięki aktywnej ochronie, jaką roztoczono 

nad tym gatunkiem w krajach Europy Połu-

dniowej, obecnie pojawia się on w Polsce 

znacznie częściej, niż przed stu laty (Stajsz-

czyk 2011). 

Aktualnie „rodzynkiem” spośród ptaków 

szponiastych Wzgórz Strzelińskich jest so-

kół wędrowny. Po roku 2000 obserwowa-

no go kilkakrotnie w obrębie ostoi i w jej 

najbliższym sąsiedztwie, m. in. nad Zbior-

nikiem Przeworno (Stajszczyk i in. 2010, 

K. Ostrowski – obserwacje własne). Ten 

rzadki, ale wzrastający liczebnie gatunek, 

gniazduje na Dolnym Śląsku w liczbie kil-

ku par w Sudetach, a pojedyncza para w re-

jonie Głogowa. 
Największa europejska sowa – puchacz, 

był stwierdzony na Wzgórzach Strzeliń-

skich w lutym 1979 r. (W. Jankowski, w: 

Dyrcz 1991b). W związku z wyraźnym 

wzrostem liczebności populacji sudeckiej 

tego gatunku, jest bardzo prawdopodobne, 

że ten skryty gatunek, zasiedla omawia-

ny obszar (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, 

Stastny i in. 2006). Brak ewidentnych da-

nych o jego obecności, wynika z braku od-

powiednio prowadzonych obserwacji.  

Fauna ssaków Wzgórz Strzelińskich na 

przestrzeni wieków silnie zubożała. Dzia-

łalność człowieka, przejawiająca sie w tę-

pieniu różnych zwierząt oraz niszczeniu 

ich biotopów, np. przez wycinanie i wypa-

lanie lasów oraz zamienianie ich w obsza-

ry rolnicze, spowodowała całkowite uni-

cestwienie lokalnej populacji tura, żubra, 

łosia, tarpana, niedźwiedzia brunatnego, 

wilka, rysia, żbika i norki europejskiej. 

Aktualnie największymi ssakami żyjący-

mi w ostoi Wzgórza Strzelińskie, z rośli-

nożerców jest jeleń i dzik, a z drapieżnych 

lis, borsuk i wydra. 

Ostoja znana jest jako obszar zamiesz-

kiwany przez co najmniej 12 gatunków 

nietoperzy (J. Furmankiewicz – infor-

macja ustna). Cztery z nich ujęte są na 

liście Dyrektywy Siedliskowej Unii Eu-

ropejskiej: mopek oraz 3 gatunki nocków 

– Bechsteina, duży i orzęsiony. Dla tego 

ostatniego gatunku, Wzgórza Strzeliń-

skie wyznaczają północną granicę areału 

w Europie Środkowej (Sachanowicz i Cie-

chanowski 2008).  

Bóbr, wytępiony już w średniowieczu, 

dzięki reintrodukcji zainicjowanej w la-

tach 80. XX w. w dolinie Odry powyżej 

Wrocławia, spontanicznie powraca na ob-

szar przedsudecki (Stajszczyk 2009). Ten 

największy europejski gryzoń, pojawił 

się już w środkowym biegu rzeki Oławy 

Fot. 1. Dzierzba srokosz występuje na obrzeżach ostoi, fot. Marek Stajszczyk
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i w jej dopływach (M. Stajszczyk i A. Bor-

la – obserwacje własne). Jego obecność 

w płynącej na wschodnich obrzeżach ostoi 

rzece Krynce jest bardzo prawdopodobna. 

W rejonie Gębczyc, w północno za-

chodniej części Wzgórz Strzelińskich, 

stwierdzono w kwietniu 1995 r. obecność 

rzadkiego przedstawiciela pilchów – ko-

szatkę (Kosior 1996, w: Bartmańska i in. 

2010). Ten nadrzewny gryzoń zamiesz-

kuje obfitujące w dziuple starodrzewy li-

ściaste i mieszane. W Polsce występuje na 

niewielu stanowiskach, głównie w Sude-

tach i Karpatach, Górach Świętokrzyskich 

i na Podlasiu (http://www.iop.krakow.pl/

ssaki/Katalog.aspx). 

W ostoi żyje również kuzynka koszat-

ki – popielica, największy przedstawiciel 

pilchów w Polsce. Przypomina niewyro-

śniętą wiewiórkę. Jej szare futerko kolo-

rystycznie nawiązuje do niebieskawosza-

rych konarów i pni buków. Stare, ponad 

100-letnie buczyny są optymalnym bioto-

pem popielicy na Dolnym Śląsku (Bart-

mańska i in. 2010, http://www.iop.kra-

kow.pl/ssaki/Katalog.aspx). 

W ciekach przepływających przez ob-

szar ostoi jest obserwowana wydra. Popra-

wa czystości wód i odtworzone populacje 

ryb, skutkują regularnym występowaniem 

tego drapieżnika w rzece Oławie i Krynce, 

na rubieżach ostoi.

Potrzeba ochrony
Aby zachować dla przyszłych pokoleń 

bogactwo przyrody Wzgórz Strzelińskich, 

należy dążyć nie tylko do odtworzenia 

w ich obrębie lasów o naturalnym skła-

dzie gatunkowym, ale także do zwiększe-

nia powierzchni zajętej przez starodrzewy 

liczące powyżej 120 – 160 lat oraz do pre-

ferowania jodły, jako naturalnego kompo-

nentu tutejszych lasów, zamiast modrze-

wia i sosny. Przyczyni się to niewątpliwie 

do wzrostu lokalnych populacji zwierząt 

leśnych, w tym pachnicy, wielu gatunków 

ptaków, jak np. jarząbka, bociana czar-

nego, gołębia siniaka, sów, dzięciołów 

i ptaków wróblowych, jak np. muchołów-

ki białoszyjej i małej, zniczka i grubo-

dzioba, a także ssaków, w tym nietoperzy 

i pilchów. Istotne jest również odstąpienie 

od „regulacji” cieków i osuszania tere-

nów podmokłych na obszarze ostoi, co 

niewątpliwie poprawi kondycję drzewo-

stanów, jak i wpłynie korzystnie na setki 

gatunków różnych zwierząt, poczynając 

od drobnych bezkręgowców, a kończąc na 

dziku i jeleniu, które potrzebują zabagnień 

do kąpieli i czystych wodopojów.          

Fauna Wzgórz Strzelińskich na prze-

strzeni ostatniego stulecia ponosiła rów-

nież jakościowe straty – ubył z tego terenu 

m. in. motyl przeplatka maturna (Malkie-

wicz i in. 2008), z płazów salamandra pla-

mista i żaba moczarowa, a z gadów żmija 

zygzakowata (Kołtowska 2012). Pozytyw-

nym objawem jest natomiast ekspansja 

bobra - jego obecność będzie korzystnie 

wpływała zarówno na ekosystemy wodne, 

jak i leśne. Budowa przez bobra spiętrzeń, 

stabilizujących poziom wody w ciekach 

oraz kreowanie rozlewisk, przyczyni się 

do wzbogacenia przyrody ostoi „Wzgórza 

Strzelińskie”. Bobrowe rozlewiska sko-

lonizowane zostaną m. in. przez drobne 

ryby, płazy – traszki, ropuchy i żaby oraz 

zaskrońca, a także żurawia. Z kolei bogata 

fauna bobrowych rozlewisk poprawi wa-

runki żerowe tutejszej populacji bociana 

czarnego i wydry (Stajszczyk 2009).

W bezpośrednim sąsiedztwie ostoi 

„Wzgórza Strzelińskie” notowano w ostat-

nich latach inne rzadkie gatunki zwierząt. 

Nad płynącą od wschodu Krynką stwier-

dzono ważkę trzeplę zieloną, zaś nad 

Zbiornikiem Przeworno obserwowano 

różne rzadkie gatunki ptaków, jak np. per-

koz rdzawoszyi, czaple – bąk i ślepowron, 

z blaszkodziobych – łabędź krzykliwy, 

kazarka, podgorzałka i bielaczek, ze szpo-

niastych kania ruda, bielik i rybołów, żu-

raw, kureczka zielonka, biegusy – rdzawy 

i płaskodzioby, brodziec pławny, pliszka 

cytrynowa, słowik podróżniczek i brzęcz-

ka (Smolis i in. 2007, Stajszczyk i in. 

2010, M. Domagała, K. Ostrowski i M. 

Stajszczyk – obserwacje własne). 

Mimo niewielkiego obszaru, Wzgórza 

Strzelińskie są ważną ostoją dzikiej przy-

rody Dolnego Śląska, wartą zachowania 

jej walorów dla przyszłych pokoleń.

Mgr MArek stAjszczyk
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Kurhannik to jeden z trzech najwięk-

szych myszołowów na świecie. Rozmia-

rami przewyższa go jedynie wschodnio-

azjatycki myszołów mongolski Buteo 

hemilasius (długość od dzioba do ogona: 

66 – 71 cm), niemal tak duży jak nasz orlik 

krzykliwy oraz niewiele mniejszy północ-

noamerykański myszołów królewski Buteo 

regalis (długość 56 – 69 cm) (Orta 1994). 

Tworzy on dwa podgatunki: większy, nomi-

natywny Buteo rufinus rufinus, gniazdujący 

do niedawna od Bałkanów po Dżungarię 

(pogranicze Kazachstanu, Chin i Mongo-

lii) oraz mniejszy Buteo rufinus cirtensis, 

który dotychczas odbywał lęgi w północnej 

części Afryki oraz na Półwyspie Arabskim, 

od Maroka po Arabię Saudyjską (Cramp 

i Simmons 1980, Orta 1994). Piszę w cza-

sie przeszłym, ponieważ w ostatnich kilku-

nastu latach zaszły duże zmiany w areale 

kurhannika, co m. in. wpłynęło na częstość 

jego pojawów w Europie, na północ i za-

chód od areału lęgowego. 

Kurhannik jest większy i inaczej ubar-

wiony od naszego myszołowa zwyczajnego 

Buteo buteo. O ile nasz myszołów dorasta 

do 56 cm, a rozpiętość skrzydeł maksy-

malnie 130 cm, to kurhannik z większego 

podgatunku rufinus, osiąga długość 65 cm, 

a rozpiętość skrzydeł nawet do 155 cm. Syl-

wetką przypomina myszołowa włochatego 

– w porównaniu z naszym myszołowem, 

kurhannik w locie ma wyraźnie dłuższe 

skrzydła i silniej wysuniętą głowę. Posia-

W europie należy do grupy gatunków rzadkich, stąd jego obecność na liście taksonów objętych ochroną w ramach unijnej Dy-
rektywy Ptasiej. ten ekspansywny myszołów na Dolnym Śląsku był widziany 10-krotnie. Możliwe, że zagnieździ się w Polsce, 
ponieważ od ponad 30 lat przejawia ekspansję z południa i wschodu ku europie Środkowej.  

MArek stAjszczyk

da też odmienne ubarwienie. Jest jednak to 

„ale ”; łudząco podobny, choć rozmiarami 

mniejszy, jest wschodni podgatunek my-

szołowa zwyczajnego (Cramp i Simmons 

1980, Orta 1994).  

U kurhannika z podgatunku nominatyw-

nego rufinus, występują trzy podstawowe 

odmiany barwne: najczęściej spotykana 

forma jasna, charakteryzująca się m. in. nie-

mal białą głową, jasnobrązowymi pokry-

wami wierzchu skrzydeł i jasnym ogonem 

– białą nasadą i pomarańczowo - beżowymi 

końcami sterówek, bez pasków lub z bardzo 

słabym prążkowaniem. Rzadsza forma ruda 

posiada m. in. rudawą głowę i pierś. Ciem-

na forma jest kontrastowa, bez jasnej plamy 

na piersi, występującej u myszołowa zwy-

czajnego. U formy jasnej i rudej, na spodzie 

skrzydeł występują ciemne plamy nadgarst-

kowe, bardziej wyraźne, niż u wschodnie-

go podgatunku myszołowa zwyczajnego, 

tzw. myszołowa stepowego Buteo buteo 

vulpinus. Właśnie z tym wschodnim podga-

tunkiem myszołowa zwyczajnego, bardzo 

łatwo pomylić niektóre kurhanniki. I od-

wrotnie też. Aby się przekonać, jak trudna 

to umiejętność, wystarczy spojrzeć choćby 

do klucza Svensson (Svensson i inni 2009), 

a w terenie ptaki te często widzimy krótko 

Gatunki naturowe

Fot. 1. Krążący kurhannik (Armenia), fot. Krzysztof Antczak
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i z dużej odległości. W tym przypadku naj-

lepszym rozwiązaniem jest dokumentacja 

fotograficzna.  

Na obecnych ziemiach polskich po raz 

pierwszy kurhannika stwierdzono na Mazu-

rach – w marcu 1895r. zastrzelono jednego 

osobnika w okolicach Kętrzyna. Kolejnych 

stwierdzeń dokonano dopiero w czwar-

tej dekadzie XXw.: w 1931r. - pod Lubli-

nem, w 1936r. - koło Krynicy Morskiej, 

w 1939r.- niedaleko Dzierżoniowa. Pod-

czas II wojny światowej jednego zastrzelo-

no w 1943 r. w rejonie Bolesławca. Kolejne 

stwierdzenie z początku lat 60-tych doty-

czyło schwytanego dorosłego ptaka, który 

trafił do warszawskiego ZOO, a następne 

pochodziły z lat 1979, 1981, 1984, 1986 

i 1988 - 1990. Od roku 1992 kurhannik był 

obserwowany w Polsce rokrocznie, z wy-

raźną tendencją do wzrostu liczby stwier-

dzeń: o ile w latach 1992 – 1995 było to 1 – 

2 rocznie, to w latach 1996 – 1999 już po 3 

– 4 stwierdzenia. W roku 2000 odnotowano 

go w Polsce 7-krotnie, a w kolejnych latach 

do roku 2010 było to odpowiednio: 5, 3, 6, 

7, 5, 14, 4, 9, 3 i 9 stwierdzeń. Rok 2011 

to ponownie 14 stwierdzeń, dotyczących co 

najmniej 17 osobników.  Łącznie do końca 

2011 roku, odnotowano w Polsce minimum 

121 stwierdzeń kurhannika (Tomiałojć, 

Stawarczyk 2003, Stajszczyk 2012). 

Oszałamiające wręcz zmiany zaszły na 

Zamojszczyźnie: o ile w latach 2004 i 2006 

– 2009 notowano tam po 1 – 2 stwierdzenia 

rocznie, to w 2010 r. odnotowano 5 stwier-

dzeń, w 2011r.  już 10, a w 2012 r. „tylko” 

6 stwierdzeń, ale za to po raz pierwszy ob-

serwowano tam od lipca do września do 4 

kurhanników jednocześnie. Łącznie na Za-

mojszczyźnie w latach 2004–2012 dokona-

no ponad 30 stwierdzeń kurhannika (Stajsz-

czyk 2012, www.komisjafaunistyczna.pl/).  

W polskiej części Śląska, do końca 

2012r. stwierdzono go 20 razy, z czego po-

łowa obserwacji dotyczy obszaru Dolnego 

Śląska w jego historycznych granicach. 

Pierwsze stwierdzenie dotyczy zabitej sa-

micy 18.08.1939r. koło Dzierżoniowa. 

Następnie 13.09.1943r. kolejnego kurhan-

nika zastrzelono niedaleko Ołdrzychowa, 

między Bolesławcem a Zgorzelcem. Trze-

cie stwierdzenie to dorosły ptak widziany 

28.01.1979r. koło Rudy Sułowskiej. Ko-

lejne obserwacje to pojedyncze ptaki, ob-

serwowane 2.04.1992r. koło wsi Łączany 

niedaleko Namysłowa, 12.08.2001r. - aż 3 

ptaki koło wsi Domanice niedaleko Wrocła-

wia, 6.09.2003r. - pod Godnowem w rejonie 

Milicza, 14.08.2006r. - koło Marcinkowic, 

także pod Wrocławiem, 8.09.2007r. - w są-

siedztwie Łukaszowa niedaleko Złotoryi, 

23.09.2007r. - znów pod Marcinkowicami 

k. Wrocławia, a 6.07.2008r. (2 młodociane 

ptaki) - ponownie w rejonie Łukaszowa k. 

Złotoryi. Z lat 2010 – 2012 brak obserwacji 

kurhannika na Dolnym Śląsku, natomiast 

znanych jest co najmniej 6 stwierdzeń 

z historycznego Górnego Śląska – z okolic 

Cieszyna, Głubczyc, Kędzierzyna – Koźla, 

Prudnika i Strzelec Opolskich (Stajszczyk 

2012, www.komisjafaunistyczna.pl/). 

Wiosenne i wczesnoletnie obserwacje 

kurhannika w naszym kraju należy trak-

tować z uwagą. Rejestrowane już prze-

bywanie w Polsce dorosłych osobników 

między  kwietniem a lipcem, w powiązaniu 

z regularnymi lęgami na północy centralnej 

Ukrainy i w północnej części Węgier oraz 

przypadkami hybrydyzacji z myszołowem 

zwyczajnym, nie wykluczają w bliskiej 

przyszłości lęgów kurhannika także w do-

rzeczu Odry i Wisły. Zwłaszcza wczesno-

letnie obserwacje z Zamojszczyzny rokują 

w niedalekiej przyszłości możliwością lę-

gów na południowo-wschodnim obszarze 

Polski. Istnieje również szansa na lęgi kur-

hannika na Śląsku, zwłaszcza na Płaskowy-

żu Głubczyckim oraz na Równinie Wro-

cławskiej, z racji rozległości bezleśnych 

terenów w obu tych obszarach fizjograficz-

nych, posiadających charakter tzw. stepu 

kulturowego (Nyrek 1992, M. Stajszczyk 

– obserwacje własne).  

Nie bez znaczenia dla ekspansji kurhan-

nika na północ jest eksplozja terytorialna 

innych zwierząt z południa Europy, w tym 

również taksonów stanowiących jego po-

tencjalny pokarm. Np. długoskrzydlak sier-

posz Phaneroptera falcata, jeden z tzw. 

„koników polnych”, w ostatnich latach 

przejawia bardzo wyraźną ekspansję, kolo-

nizując m. in. Śląsk i Wielkopolskę (Blaik 

2010, M. Stajszczyk – obserwacje własne). 

Ten duży pasikonik należy do grupy tych 

owadów prostoskrzydłych, które są atrak-

cyjnym pokarmem dla małych i średniej 

wielkości ptaków szponiastych (Cramp 

i Simmons 1980, Orta 1994).   

Przed ponad 60 laty, w połowie XX 

wieku, gniazdował w Europie tylko pod-

gatunek nominatywny kurhannika Buteo 

rufinus rufinus – wyłącznie w Grecji i na 

południu Rosji. Wcześniej żył także na po-

łudniu Ukrainy, ale zamiana stepu na pola 

pszenicy oraz umyślne prześladowanie, 

było przyczyną wycofania się kurhannika 

Fot. 2. Stepowy krajobraz Hortobagy (Węgry) - biotop kurhannika, fot. Jerzy Stasiak
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na wschód, aż za rzekę Don, czyli znacz-

nie na wschód od obecnych granic Ukrainy. 

W czasach sowieckiej Rosji wszelkie opra-

cowania awifaunistyczne, jednoznacznie 

wskazywały na brak kurhannika jako ga-

tunku lęgowego w dorzeczu Dniepru i pra-

wobrzeżnego dorzecza Donu. Sthegman, 

w: Tugarinov i Portenko (1952), Ivanov 

(1976) oraz Flint (1984), konsekwentnie 

donoszą o zachodniej granicy lęgowisk 

kurhannika na wschód od rzeki Don. Także 

Cramp (1980) wskazywał na brak obserwa-

cji z Ukrainy w latach 60 i 70. XX wieku. 

Tylko Kostin (1983) informował, że na 

Krymie do przełomu lat 70. i 80. XX wie-

ku dokonano trzech zimowych obserwacji 

tego myszołowa. 

Na przełomie lat 70. i 80. XX w., na 

obszarze pogranicza rosyjsko - ukraińskie-

go miała miejsce ekspansja kurhannika 

w kierunku północno – zachodnim;  oto 

na zachodzie Rosji, w latach 1983 i 1984 

stwierdzono lęgi pary kurhanników pod 

Kurskiem, w strefie lasostepu, ok. 350 – 

400 km od dotychczas znanych stanowisk 

lęgowych (Kostin 1986). Okazało się też, 

że w centralnej części Ukrainy jedna para 

gniazdowała od co najmniej 1980r. w ob-

wodzie kirowogradzkim, a dwie tamże od 

1982r. (Galushin 1983, Strigunov 1994). 

Było to zgodne z obserwacjami ze wscho-

du Ukrainy, gdzie od 1981r.  zaczęto regu-

larnie obserwować kurhannika w okresie 

lęgowym (Vetrov 2002). Kolejnym dowo-

dem ekspansji w kierunku północno – za-

chodnim było stwierdzenie wiosną 1989r. 

lęgu pary kurhannika aż w rejonie Kijowa, 

na pograniczu stref lasostepu i lasów liścia-

stych (Domaszevski 2004). 

W ostatniej dekadzie XX wieku kurhan-

nik skolonizował cały południowy wschód 

Ukrainy, dochodząc wzdłuż Dniepru da-

leko na północ, aż pod Kijów (Fesenko & 

Bokotey 2002, Vetrov 2002, Domaszevski 

2004). Natomiast na południowym zacho-

dzie Ukrainy – w rejonie Odessy, gniazda 

kurhannika odnaleziono dopiero w 2003r., 

co należy łączyć z ekspansją populacji bał-

kańskiej (Vetrov i in. 2003). Liczebność 

populacji ukraińskiej kurhannika systema-

tycznie rośnie; dla początku XXI w. suge-

rowano co najmniej 150 par, a dla końca 

pierwszej dekady ok. 250 par lęgowych (V. 

Gristhenko, w: Mebs & Schmidt 2006, Ve-

trov i in. - raptors.org.ua/en/). Na szczegól-

ną uwagę zasługują najnowsze informacje 

o stwierdzonych lęgach kurhannika na po-

graniczu Podola i Wołynia, a więc niedale-

ko obecnej granicy polsko – ukraińskiej (P. 

Malczyk – inf. ust.). 

Symptomatyczny był do niedawna brak 

wiedzy ornitologów zachodnich o sytuacji 

kurhannika w Europie Wschodniej. Kon-

frontacja powyższej wiedzy z zamiesz-

czonymi w zachodnich wydawnictwach 

mapami areału kurhannika, zdumiewa 

przestarzałymi informacjami, np. bardzo 

ogólnikowo i bez zaznaczenia na mapie, in-

formował o kurhanniku na Ukrainie Snow 

& Perrins (1998). Nawet w najnowszej 

wersji klucza Svenssona, Mullarneya i Zet-

terstroma (oryginał z roku 2009, polska 

edycja z 2012 r.), mapa areału kurhannika 

nie wykazuje obecności tego gatunku na 

Ukrainie, choć tak naprawdę gniazduje on 

tam ponownie od ponad 30 lat ! Identycz-

na sytuacja odnosi się również do północy 

Bałkanów i południa Europy Środkowej: 

„najmłodsze” lęgowiska na Węgrzech  

w Rumunii istnieją – odpowiednio – od co 

najmniej 20. i 16. lat. Tego też nie zazna-

czono na mapach, nawet w najnowszym 

kluczu Svenssona, gdzie sygnalizowany 

jest jedynie polęgowy pobyt kurhannika 

na wschodzie Węgier. Chlubnymi wyjąt-

kami są jedynie trzy opracowania; jedno 

pod redakcją Tuckera (1994), w którym 

dane o kurhanniku opracowali ornitolodzy 

wschodnioeuropejscy (Galushin, Davygora 

& Moseikin), a także w najnowsze wyda-

nia monografii ptaków szponiastych Euro-

py, autorstwa  duetów Gensbol & Thiede 

(2005) oraz Mebs & Schmidt (2006).  

Spektakularna ekspansja kurhannika do-

tyczy również Bałkanów. Pierwsze donie-

sienia o lęgach poza Grecją - w Bułgarii, 

pochodziły z lat 60. XX w. (Cramp 1980).  

Kurhannik gniazdował wtedy także w Ma-

cedonii i europejskiej części Turcji oraz 

prawdopodobnie w Albanii. Sukcesywnie 

zwiększał tam liczebność: w latach 80. XX 

w. wielkość bułgarskiej populacji lęgowej 

oceniano na 150 - 250 par (Galishin i inni 

1994, w Tucker i inni), zaś dla 2003r. jej 

liczebność szacowana na ok. 800 – 1000 

par! (Domushiev, w: Mebs & Schmidt 

2006). W Serbii zaczął gniazdować od co 

najmniej 1990r., a w latach 1998 – 2002 

liczbę par szacowano tam już na 22 – 28. 

W Rumunii pewny lęg znaleziono w 1996r. 

na południu kraju, choć Kalaber (1984, za: 

Schmitz 1999) uważał, że kurhannik już na 

początku lat 80. XX w. „ ...był  dobrze za-

domowiony na południu Dobrudży”, czyli 

Fot. 3. Kurhannik chętnie zasiedla tereny skaliste (Armenia), fot. Krzysztof Antczak
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nadczarnomorskim pograniczu z Bułga-

rią (Schmitz 1999), a na północy regionu 

Dobrudża sugerowano lęgi kurhannika 

w drugiej połowie tej dekady (Grimmet & 

Jones 1989). Całkiem więc możliwe, że ten 

myszołów gniazdował znacznie wcześniej 

w Rumunii, niż to wynika z opublikowa-

nych przez Schmitza danych. Ekspansja 

kurhannika w Rumunii trwa: na północnym 

wschodzie, w rejonie Jassy, w okresie 2006 

– 2009 odnotowano pierwsze lęgi, najpierw 

jednej, później dwóch par kurhannika (Bal-

tag 2010). Łącznie w latach 2000 – 2002 

populację rumuńską szacowano na 65 – 110 

par, a w 2003r. aż na 120 – 300 par (Bir-

dlife International 2004, Gensbol & Thiede 

2005). W niewysokich górach Macin, na 

południowym przedpolu delty Dunaju, kur-

hannik jest obecnie najpospolitszym z lę-

gowych ptaków szponiastych (http://www.

bird-lens.com/2012/07/03/ birds-in-macin).  

Lęgi kurhannika w obrębie Wielkiej Ni-

ziny Węgierskiej od wielu lat wydawały się 

kwestią czasu. Ponad 50 lat temu o coraz 

częstszych na Węgrzech pojawach tego 

drapieżnika, pisał Istvan Sterbetz (1960). 

32 lata później to przypuszczenie stało 

się faktem; latem 1992 r. na północy Par-

ku Narodowego Hortobagy, znaleziono 

w osadzonym na topoli gnieździe jedno 

pisklę kurhannika. W kolejnych latach po-

pulacja węgierska systematycznie wzrasta-

ła: w 1998r. gniazdowały już 3 pary, przy 

czym jedną z par tworzył kurhannik z „na-

szym” myszołowem. W 2002r. znano co 

najmniej 7 par, a w 2010r. już 9 – 15 par, 

z których 2 - 4 pary to mieszane „związ-

ki” kurhannika z myszołowem zwyczajnym 

(http://raptorimages.hu/en/galeria).

Dalsza ekspansja kurhannika na połu-

dniu Europy Środkowej jest bardzo praw-

dopodobna; na wschodzie Austrii ptak ten 

notowany jest regularnie od dwóch dekad, 

np. już w latach 1991 – 1995 widziano go 

tam 15 razy (Anonymus 1998). Na Słowacji 

w latach 2001 – 2012 obserwowano go aż 

180 razy, z czego 98 obserwacji pochodzi 

tylko z 2012r. Od polowy lat 90. XX w. po-

dejrzewane są  tam lęgi kurhannika, np. na 

lotnisku pod Bratysławą już w latach 1995 

– 1997 obserwowano od wiosny do lata, 

czyli w sezonie lęgowym, po 1 - 2 osobniki 

(Danko 2012). 

Nie dziwi więc fakt, że kurhannik poja-

wia się coraz częściej w Czechach, Polsce, 

Niemczech i w Holandii, skoro w dorzeczu 

Dniepru, Dniestru i Dunaju powstały dy-

namicznie rozwijające się populacje lęgo-

we. Najdalej na zachód pojedyncze sztuki 

docierają do Szwajcarii, Belgii i Francji, 

a na północ do Norwegii, Szwecji i Finlan-

dii. Natomiast dotychczas brak stwierdzeń 

z Wysp Brytyjskich. 

Dynamiczne rozszerzanie areału nie jest 

domeną wyłącznie nominatywnego podga-

tunku kurhannika. Również mniejszy pod-

gatunek cirtensis,- tzw. kurhannik jasny, 

lęgowy w Afryce Północnej i na Półwyspie 

Arabskim, w ostatnich latach zaczął zdoby-

wać Europę. 

Na terytorium Włoch kurhannik jasny 

jako gatunek lęgowy został stwierdzony 

wiosną 2008r. na wyspie Pantelleria, mię-

dzy Sycylią a Tunezją. Były to dwie pary, 

w których samice były kurhannikami, 

a samce należały do gatunku Buteo bu-

teo, czyli myszołowa zwyczajnego (Cor-

so 2009). Poza tym, po stronie adriatyc-

kiej  środkowej części włoskiego „buta” 

– w Apulii, obserwowano w czerwcu 1998r. 

tokującą parę kurhannika o niezidentyfiko-

wanej przynależności podgatunkowej (A. 

Corso – inf. ust.).   

Ekspansja kurhannika jasnego nie omi-

nęła też Hiszpanii; od jesieni 2000r. na 

skrajnym południu Hiszpanii - w rejonie 

Gibraltaru i południu Andaluzji był on co-

rocznie widywanym gatunkiem. W 2005r. 

po raz pierwszy odnotowano go w Estre-

madurze. Wiosną 2008r. w rejonie Kadyk-

su obserwowano tokującą parę kurhannika 

jasnego, a rok później – w 2009  znalezio-

no gniazdo i obserwowano dwa słabo lot-

ne młode. Natomiast w latach 2010 – 2011  

stwierdzono nie tylko kolejne jego lęgi, ale 

także parę mieszaną z myszołowem zwy-

czajnym (Elorriaga, Grande 2010). 

Hybrydyzowanie kurhannika z „na-

szym” myszołowem zwyczajnym nie jest 

ewenementem, albowiem znane są przy-

padki mieszanych lęgów kurhannika 

z największym kuzynem – myszołowem 

mongolskim, co zarejestrowano m. in. na 

zachodzie Kazachstanu. Jedyne stwierdze-

nie myszołowa mongolskiego w Europie, 

dokonane w listopadzie 1968r. w Rumunii 

(zabita samica koło Bukaresztu), dotyczy 

prawdopodobnie właśnie mieszańca kur-

hannika i myszołowa mongolskiego (Snow 

i Perrins 1998, Stajszczyk 2012).

Mgr MArek stAjszczyk  

Literatura do wglądu w Redakcji.

Fot.4. Kurhannik (z prawej) jest niewiele mniejszy od orlika krzykliwego, fot. Krzysztof Antczak
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Poprawę możliwości zaopatrzenia 

w energię zacząć należy od tego, by jej nie 

marnotrawić. Najtańsza energia (cenowo) 

to ta zaoszczędzona, która nie została zu-

żyta (zapłacona) i której uzyskiwanie nie 

obciąża środowiska. A zaoszczędzone dżu-

le i kilowatogodziny można wykorzystać 

efektywniej tam, gdzie są one niezbędne. 

Zaletą projektu jest, że preferowane 

w projekcie oszczędzanie energii nie wy-

Aureliusz MikłAszewski, 
krystynA HAlAdyn

Rzadko się zdarza, by temat projektu tak dobrze odpowiadał społecznym potrzebom budowania nowoczesnej energooszczędnej 
gospodarki w Polsce. A tak się właśnie stało, gdy przed 9 laty rozpoczynaliśmy pierwszą edycję tego projektu. Dziś, kończąc 
dziewiątą, a planując dziesiątą już edycję „Bezinwestycyjnego oszczędzania energii w szkołach dolnośląskich”1 widzimy, że 
temat jest nadal aktualny, a jego idea wpisuje się w potrzeby budowania świadomej konsumpcji energii z kilku względów – eko-
nomicznych, technicznych, społecznych, a przede wszystkim ochrony środowiska i zdrowia człowieka. 

maga żadnych nakładów finansowych ze 

strony szkół i osób biorących udział w pra-

cach Grup Energetycznych. Ale jest jesz-

cze jeden ogromnie ważny atut projektu 

– poprzez udział w nim młodzież szkolna 

wyrabia sobie i utrwala świadomą, prze-

myślaną postawę proekologiczną, która 

w sposób poparty naukowymi argumenta-

mi kształtuje nawyki oszczędzania energii, 

zapobiegania jej stratom i wyboru źródeł 

pozyskiwania energii. 

Ten aspekt dydaktycz-

ny i wychowawczy 

wysuwa się w projekcie 

na plan pierwszy, gdyż 

młodzież przekazuje 

nabytą wiedzę swoim 

koleżankom i kolegom, 

rodzicom i znajomym 

tworząc efekt kaska-

dowy propagowania 

wiedzy i kształtowania 

nawyków oszczędza-

nia. Ma to niebagatelne 

znaczenie, gdyż Polska 

stoi przed problemem 

wyboru kierunków roz-

woju energetyki, by za-

spokoić potrzeby ener-

getyczne, ale też nie 

obciążać środowiska 

i spełnić wymagania 

Unii Europejskiej, do-

tyczące emisji CO
2
. Do 

tego na pewno potrzeb-

ne jest uświadomienie 

zagrożeń, ale i potrzeb, 

społeczeństwo obywatelskie, a także prze-

konanie, że każdy powinien mieć swój 

udział w kształtowaniu energooszczędnej 

gospodarki w skali Polski i Europy.

Ważne jest też, że młodzież szkolna 

wcześnie poznaje możliwości i sens oszczę-

dzania energii, a nabyte umiejętności i na-

wyki wyniesione ze szkoły poprzez udział 

w projekcie, stają się ważnym czynnikiem 

motywacyjnym w życiu dorosłym. Tych 

nawyków nie wyrabiano w poprzednich 

pokoleniach, gdyż ówczesna gospodarka 

i rządzący nią, po prostu nie mieli takich 

potrzeb, a o środowisku prawie w ogóle się 

nie mówiło. 

Ważnym założeniem projektu jest po-

budzenie i wyzwolenie inicjatywy uczniów 

co do możliwości i sposobów oszczędzania 

energii oraz wyboru jej źródeł. Tu wykra-

czamy znacznie poza program szkolny, 

gdyż na praktycznych zajęciach w tzw. 

Szkole Słonecznej (Zespół Szkół i Placó-

wek Kształcenia Zawodowego) w Bielawie, 

młodzież poznaje różne sposoby uzyskiwa-

nia energii oraz mierzenia jej ilości, moż-

liwości „magazynowania” oraz obliczania 

„śladu węglowego” – to już na zajęciach 

prowadzonych przez przedstawicieli Klubu 

Ekologicznego. Konkursy na pomysły pla-

katu, piktogramu czy modelu OZE wpro-

wadzają element rywalizacji i dopingu do 

poszerzenia wiedzy – z dobrym skutkiem 

dla uczestników projektu i ich szkół.

1. Tytuł projektu też się zmieniał. Na początku było to 
„Bezinwestycyjne oszczędzanie energii – projekt 50/50”, 
rozpoczęte we współpracy z Fundacją EURONATUR 
z Bonn w ramach wspólnego projektu energetycznego.

BEZINWESTYCYJNE OSZCZĘDZANIE ENERGII 

W SZKOŁACH DOLNOŚLĄSKICH

Fot. 1. fot. Krystyna Haladyn
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Idea i cel projektu
Projekt zakłada bezinwestycyjne działa-

nie na terenie szkół poprzez młodzież i ad-

ministrację szkoły, mające na celu zmniej-

szenie zużycia energii elektrycznej, ciepła 

i wody. Uczestnicy projektu obserwują 

miesięczne zużycie energii, ciepła i wody 

oraz prowadzą dokumentację ich stanu. 

Równocześnie podejmują działania mają-

ce na celu oszczędzanie energii w szkole 

i swoich domach.

Celem projektu jest:

• zmniejszenie zużycia energii elektrycz-

nej, ciepła i wody w szkołach,

• zmniejszenie przez to obciążenia środo-

wiska emisją CO
2
 i innymi produktami 

spalania,

• popularyzacja oszczędnego korzystania 

z prądu elektrycznego, ciepła i wody 

w budynkach szkolnych i gospodar-

stwach domowych,

• budowanie świadomości ekologicznej 

i wyrabianie nawyków oszczędzania 

energii pod każdą postacią.

Struktura projektu
W szkołach powoływane są Grupy 

Energetyczne (GE) składające się z 8-10 

uczniów, przedstawiciela administracji 

szkoły oraz szkolnego koordynatora – opie-

kuna GE. Organizatorem i koordynatorem 

projektu był Okręg Dolnośląski Polskiego 

Klubu Ekologicznego (OD PKE), który or-

ganizuje zajęcia dla Grup Energetycznych, 

zapewnia dobór tematyki spotkań, wykła-

dowców, organizuje wycieczki edukacyj-

ne związane z projektem. OD PKE zbiera 

też odczyty zużycia 

energii ze szkół, oce-

nia na bieżąco pracę 

GE i podsumowuje 

wyniki. W dziewią-

tej edycji projek-

tu uczestniczyły 

gimnazja z obszaru 

województwa dol-

nośląskiego i szkoły 

podstawowe z Wro-

cławia. Spotkania 

edukacyjne dla Grup 

Energetycznych od-

bywały się w Ole-

śnicy, Sułowie, Bo-

lesławcu i Wrocławiu, w szkołach, które 

podjęły się roli gospodarzy, udostępniając 

sale i sprzęt audiowizualny.

Krótko o przebiegu projektu
W ciągu roku szkolnego 2012/2013 od-

było się po 6 spotkań edukacyjnych dla 

Grup Energetycznych w każdym z rejonów, 

podczas których wykładowcy przedstawiali 

wpływ energetyki na środowisko, zagroże-

nia od spalania paliw kopalnych, sposoby 

oszczędzania energii, obliczania „śladu wę-

glowego”, obliczania efektów ekonomicz-

nych i środowiskowych oszczędzania ener-

gii. Bardzo obszernie przedstawione były 

sposoby oszczędzania energii i ich szerszy 

kontekst w świetle podpisanych przez Pol-

skę dokumentów, jak Konwencja Klima-

tyczna, Protokół z Kioto czy innych do-

kumentów Unii Europejskiej i związanych 

z tym zobowiązań Polski do ograniczania 

emisji CO2
. Ciekawe były też doświad-

czenia chemiczne 

i fizyczne dotyczące 

możliwości uzyski-

wania energii z róż-

nych źródeł. Duże 

wrażenie zrobiły 

wycieczki eduka-

cyjne do kopalni 

węgla brunatnego 

Turów, elektrowni 

Turów oraz farmy 

wiatrowej w Modli-

kowicach i Jędrzy-

chowicach. Tam 

dopiero można było 

zobaczyć ogromną skalę przedsięwzięcia 

kopalnia – elektrownia, skalę nakładów 

inwestycyjnych, ingerencji w środowisko 

i problemów do rozwiązania. Farmy wia-

trowe pokazały sposób pozyskiwania ener-

gii z innych źródeł – maszty siłowni wiatro-

wych na dużym polu rzepaku – potencjalnej 

biomasie i biopaliwie. 

Przygotowaniem do tych wyjazdów były 

zajęcia warsztatowe w Szkole Słonecznej 

w Bielawie, gdzie młodzież poznawała bu-

dowę i działanie kolektorów słonecznych, 

paneli fotowoltaicznych i wiatraka, procesy 

spalania biomasy, zasady działania rekupe-

ratorów i wymienników gruntowych. Szko-

ły podstawowe miały zajęcia w centrum 

Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersyte-

tu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wykłady, ćwiczenia obliczeniowe, wy-

cieczki edukacyjne i warsztaty dały mło-

dzieży wiedzę o źródłach pochodzenia 

energii oraz wpływie energetyki na środo-

wisko. Dały też mocne argumenty wskazu-

jące na konieczność oszczędzania energii.

Wyniki konkursów
W czasie IX edycji projektu przeprowa-

dzono dwa konkursy dla młodzieży gimna-

zjalnej:

• na plakat o tematyce „Jak oszczędzać 

energię”,

• na model urządzenia o tematyce „Odna-

wialne źródła energii”.

Prace konkursowe oceniane były w po-

szczególnych rejonach przez jury, składają-

ce się ze szkolnych koordynatorów, przed-

stawiciela młodzieży i przedstawicieli OD 

PKE, zgodnie z przyjętym regulaminem. 

Fot. 2. 

Fot. 3. 
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Autorzy najlepszych prac otrzymali nagro-

dy rzeczowe i dyplomy. 

A oto laureaci konkursów; z rejonu Oleśnica - 

w konkursie na plakat:

I.  miejsce –  Alina Langa z Gimnazjum 

Gminy Oleśnica,

II. miejsce –  Aleksandra Krzysztofik 

z Gimnazjum Gminy Oleśnica,  

III. miejsce – Piotr Fijałkowski z Gimna-

zjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 

w Twardogórze;

a w konkursie na model urządzenia OZE:

I.  miejsce – Roksana Kramarz i Agniesz-
ka Sobińska z Gimnazjum nr 1 im. Pol-

skich Olimpijczyków w Twardogórze,

II. miejsce ex aequo (dwie prace równo-

rzędne) – Aleksandra Nowak, Paulina 
Oleksyn i Dominik Suchecki z Gimna-

zjum Gminy Oleśnica 

 – oraz Paulina Jabłońska, Klaudia 
Rejak i Bartłomiej Śliwiński z Gimna-

zjum Gminy Oleśnica,

III.  miejsce – Magdalena Janiszyn z Gim-

nazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Ole-

śnicy.

W rejonie Bolesławca laureatami zostali:

w konkursie na plakat:

I.  miejsce –  Michał Jonik i Wojciech 
Łach z Gimnazjum im. Adama Mickie-

wicza w Nowogrodźcu, 

II.  miejsce ex aequo (dwie prace równo-

rzędne) –  Karolina Domańska z Gim-

nazjum Samorządowego nr 3 im. Jana 

Pawła II w Bolesławcu, 

 oraz Daniel Onyszko z Gimnazjum Sa-

morządowego nr 2 im. Polaków Zesła-

nych na Sybir w Bolesławcu, 

III. miejsce –  Ange-
lika Krawczyk i Ali-
cja Majka z Gim-

nazjum im. Ireny 

Sendler w Wykro-

tach;

 a w konkursie na 

model urządzenia 

OZE:

I.  miejsce – Pa-
tryk Bury i Miłosz 
Filistyński z Gimna-

zjum im. Ireny Sen-

dler w Wykrotach, 

II.  miejsce – Arka-
diusz Sygulski z Gimnazjum Samorzą-

dowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na 

Sybir w Bolesławcu, 

III. miejsce –  Patrycja Nizioł i Monika 
Faltyn z Gimnazjum Samorządowego 

nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 

w Bolesławcu.

W rejonie Sułowa laureatami zostali:

 w konkursie na plakat:

I.  miejsce – Małgorzata Jasińska i Ka-
tarzyna Snażyk z Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Sułowie, 

II.  miejsce – Aleksandra Smektała z Gim-

nazjum im. Macieja Rataja w Żmigro-

dzie, 

III. miejsce ex aequo (dwie prace równo-

rzędne) – Patrycja Cybulska i Nicolina 
Timmermans z Gimnazjum im. Macie-

ja Rataja w Żmigrodzie 

 -  oraz Natalia Romańczyk i Magda 
Romańczyk z Gimnazjum im. Ignace-

go Łukasiewicza w Krośnicach; 

w konkursie na model urządzenia OZE:

I.  miejsce – Daria Komorowska, Patry-
cja Nita i Małgorzata Szewczyk z Gim-

nazjum w Ujeźdźcu Wlk., 

II.  miejsce – Filip Maciejowski i Kacper 
Jaśkiewicz z Gimnazjum im. Macieja 

Rataja w Żmigrodzie, 

III.  miejsce – Kamil Piaseczny z Gim-

nazjum im. Ignacego Łukasiewicza 

w Krośnicach. 

Szkoły podstawowe z Wrocławia uczest-

niczyły w konkursie pt. „Jak oszczędzać 

energię” w kategorii plakat i kategorii pik-

togram. Laureatami konkursu zostali:

w kategorii plakat:

I.  miejsce –  Kacper Czajkowski ze Szk. 

Podst. Nr 71 we Wrocławiu, 

II.  miejsce ex aequo (dwie prace równo-

rzędne) –  Oliwia Filinowicz i Mag-
dalena Truch ze Szk. Podst. Nr 63 we 

Wrocławiu, 

  oraz Klaudia Durał ze Szk. Podst. Nr 

71 we Wrocławiu,

III.  miejsce – Wiktoria Kowalczyk ze Szk. 

Podst. Nr 58 we Wrocławiu; 

w kategorii piktogram:

I.  miejsce – Oliwia Wilczek ze Szk. 

Podst. Nr 63 we Wrocławiu, 

II.  miejsce – Róża Skrzypecka ze Szk. 

Podst. Nr 63 we Wrocławiu,  

III. miejsce – autorzy trzech równorzęd-

nych prac: Adrianna Pietruczuk ze 

Szk. Podst. Nr 63 we Wrocławiu, Mar-
ta Szepietowska ze Szk. Podst. Nr 71 

we Wrocławiu oraz Sylwia Cholewa ze 

Szk. Podst. Nr 71 we Wrocławiu.

Łącznie w konkursach międzyszkolnych 

ocenianych było 60 prac konkursowych, 

w tym: 38 plakatów, 14 modeli urządzeń 

OZE i 8 piktogramów. 

Podsumowanie
OD PKE stara się objąć projektem coraz 

to nowe rejony województwa i nowe szko-

ły, tak, by idea ochrony środowiska poprzez 

ograniczanie zużycia energii objęła jak naj-

szerszy krąg dolnośląskiej społeczności. 

Mamy nadzieję, że zarówno nauczyciele 

jak i uczniowie będą pamiętali o prostych 

zasadach oszczędzania energii i wody oraz 

będą szerzyć je dalej; w szkołach, w do-

mach, nawet jeśli w kolejnych latach szkoła 

nie będzie brała udziału w projekcie. Ak-

tywne formy przyswajania sobie wiedzy 

z zakresu znaczenia ograniczenia uciąż-

liwości energetyki dla środowiska i zdro-

wia mieszkańców oraz poznawanie różno-

rodnych możliwości pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych ułatwi utrwalenie 

przekazywanej wiedzy. Świadomość eko-

logiczna będzie świetnym uzasadnieniem 

utrwalenia nawyków oszczędzania energii, 

a w przyszłości zaowocuje także szerokim 

społecznym poparciem dla nowych kierun-

ków rozwoju energii w Polsce. 

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski

Mgr krystynA hAlADyn

Fot. 4. 
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EKOFELIETON

Wszystkiemu winne są przepisy lokal-

nych gmin, które swoją własność (pro-

zaicznie zwaną śmieciami) starają się 

zagospodarować tak, by wyjść na swoje, 

niekoniecznie kierując się oczekiwaniami 

mieszkańców by było łatwo i przyjemnie, 

no i oczywiście tanio. Wielu rzeczy trzeba 

się uczyć na miejscu, począwszy od zlokali-

zowania miejsca, gdzie znajdują się pojem-

niki na segregację i studiując różne ulotki.

W takim na przykład Wengen, alpejskim 

raju narciarzy, pozbywania się śmieci, tak 

mieszkaniec jak i gość, zaczyna w sklepie, 

gdzie zaopatruje się w obowiązujące worki 

o różnej pojemności. Tylko w tych workach 

może wyrzucić niepotrzebne rzeczy. To, ile 

zapłaci za worki, to cały koszt pozbycia się 

odpadowego balastu. Szkoda mu pienię-

dzy na worki? Produkuje mniej odpadów. 

Wyselekcjonowane surowce wtórne oddaje 

bezpłatnie w specjalnym punkcie, co i tak 

mu się opłaca. A gdy ma do wyrzucenia coś 

większego, na przykład zepsute narty, ku-

puje w sklepie odpowiednią naklejkę i do-

piero tak ozdobione może zostawić w punk-

cie recyklingu. O porzuceniu śmieciowego 

balastu gdzie-bądź nikt nie myśli. Kary są 

zbyt bolesne!

Inny przykład, z Anglii. Syn skarcił żonę 

po wypatrzeniu tektury w pojemniku z ma-

kulaturą. Oberwała za mnie, bo wrzuciłam 

opakowanie po makaronie do „papieru”, 

a nie do „wszystko do przetworzenia”. Od-

ruchowo zrobiłam tak, jak to się robi u nas. 

Podobnie postąpiłabym też w szwedzkim 

miasteczku, gdzie od czasu do czasu go-

spodarzę. Tam jednak główne czynności 

związane z rozsortowaniem odpadków 

wykonuję nie w mieszkaniu a w specjal-

nym wspólnym pomieszczeniu. Klucz do 

mieszkania ma opcję pozwalającą dostać 

się do pomieszczenia, gdzie stoją kolorowe 

pojemniki z czytelną instrukcją, informu-

jącą co można do nich wrzucać. Są nawet 

oddzielne na lekarstwa, baterie i żarówki. 

Zawsze mnie zastanawiają te największe, 

„do spalenia”.

Po oddzieleniu szkła, papieru, metalu, 

całej kuchennej i balkonowej biomasy oraz 

drobiazgów jak żarówki i baterie, zostaje 

wciąż tak dużo reszty?

 

Wracając do wspomnianej wcześniej 

tekturki, mam w pamięci ładny obrazek 

z rodzaju „czym skorupka za młodu”. Moja 

dwuletnia wnuczka dostaje tekturowe pu-

dełko z lodami. W pudełku są lody owinięte 

cieniutką aluminiową folią. Dziewczynka 

tekturowe opakowanie natychmiast wrzuca 

do kubełka „recykling”, ale zastanawia się 

co zrobić z folią. Po chwili wahania kieru-

je się z nią do szafki, gdzie gromadzone są 

aluminiowe puszki. Jeszcze moment zasta-

nowienia... i folia (dokładnie oblizana :) tra-

fia na miejsce. Nagrodą są nie tylko lody ale 

i uznanie babci. 

Babcia dziewczynki ma też uznanie dla 

zarządzających gminą, bo lokalne przepisy 

są nie tylko przyjazne środowisku ale i lu-

dziom. Opłaty nie straszą, aluminium moż-

na oddawać nawet odpłatnie przy stacjach 

benzynowych. Opróżnianie kontenerów 

odbywa się z dokładnością do kwadransa. 

Dodatkowo pojawiła się firma, która pod-

jeżdża na zamówienie i za niewysoką opła-

tą kontenery myje. Nie ma też problemów 

z pozbywaniem się tzw. gabarytów. 

Czekamy w Polsce na ostateczne posta-

nowienia dotyczące wprowadzenia ustawy 

w życie. Emocje budzą opłaty, które nas 

czekają. Chcę wierzyć w mądrość naszych 

radnych i nie dopuszczam do wyobraźni 

uzależniania wysokości opłat od użytkowa-

nej powierzchni czy zużycia wody. Oczami 

wyobraźni widzę przed domem kolorowe 

kontenery tak sprytnie zaprojektowane 

jak te w pewnej wiosce w środkowej An-

glii. Dzięki dobremu projektowi nie tylko 

mieszczą się wchodząc jeden w drugi ale są 

też pewnego rodzaju ozdobą. 

Zdając sobie sprawę z tego, jak złożo-

nym jest problem utrzymania czystości 

w środowisku i zagospodarowania odpa-

dów, myślę życzliwie o wszystkich, którzy 

nim się zajmują. Życzę im wyrozumiałości 

ze strony zwykłego obywatela ale i uczci-

wości. Wiem, że to trudne, ale na wprowa-

dzeniu ustawy śmieciowej dużo zarobić po-

winno tylko nasze środowisko. My zaś nie 

powinniśmy nic stracić!  

Dr MAriA kuźniArz

Odpadologia
Każdy wie, że podróże kształcą. także w „odpadologii”, jak ktoś nazwał dziedzinę zajmującą się odpadami komunalnymi. ja 
też się dokształcam odwiedzając domowe gospodarstwa rozsianej po europie rodziny. W każdym z nich obowiązują inne, lokal-
ne zasady segregacji, co wcale nie ułatwia mi życia, lecz pociąga za sobą różne wpadki. A to wrzucę szklaną butelkę do kubełka 
z napisem „recykling”, do którego, jak się okazuje, „można wszystko z wyjątkiem szkła”. A to nie odróżnię „takiego plastiku” 
od „nie-takiego” plastiku, to znowu do gazet wrzucę karton (a nie wolno!) albo do kompostu nie posiekane jak pietruszkę, gałę-
zie. u nas do żółtego worka na plastik trzeba wrzucać opakowania czyste. gdzie indziej mnie karcą, że na mycie szkoda wody!

MAriA kuźniArz
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