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KONSULTACJE  SPOŁECZNE
Cz .  I .  Warunk i ,  p ro cedur y

Aureliusz MikłAszewski

Brak takiej akceptacji powoduje często 

społeczne protesty, w rezultacie których 

inwestycja się opóźnia, a czasem w ogóle 

nie zostaje dokończona. Bywa, że dopiero 

sądy rozstrzygają o winie i o tym, kto powi-

nien pokryć straty. Stroną „silniejszą” jest 

przeważnie inwestor i to od niego zależy 

poprawny przebieg konsultacji, prowadzą-

cy do uzyskania uzgodnienia warunków 

środowiskowych dla realizacji przedsię-

wzięcia inwestycyjnego. Zaznaczyć należy, 

że warunki środowiskowe nie są jedynym 

powodem konsultacji. Wymóg formalny 

(pozwolenie) jest obligatoryjny, ale poza 

nim jest cała sfera działań, które powinno 

się konsultować przed podejmowaniem de-

cyzji. Tego wymaga choćby szacunek dla 

społeczeństwa, wobec którego urzędy i in-

stytucje pełnią rolę służebną [2]. 

W Unii Europejskiej standard prawny 

partycypacji społecznej określa dyrekty-

wa 85/337/EWG z 27.06.1985 r. w spra-

wie skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 

z 5.07.1985 z późn. zm.) i nowelizującą ją 

dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z 26.05.2003, przewidu-

jącą udział społeczeństwa w odniesieniu do 

sporządzania niektórych planów i progra-

mów w zakresie środowiska oraz zmienia-

jąca w odniesieniu do udziału społeczeń-

stwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

dyrektywy Rady 85/337.EWG i 96/61 WE 

(Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003).

Przepisy dyrektywy nakazują, by społe-

czeństwo było informowane na wczesnym 

etapie procedury podejmowania decyzji, 

gdy wszystkie warianty ostatecznej decy-

zji można jeszcze zmieniać. Nakazują też 

Są dorobkiem a zarazem osiągnięciem społeczeństwa obywatelskiego. W demokratycznych państwach wszystkie ważniejsze in-
westycje muszą być konsultowane ze społeczeństwem. Reżimy totalitarne społeczeństwa nie pytają lecz o decyzjach oznajmiają, 
przedstawiając je jako kolejny sukces. celem konsultacji jest nie tylko poinformowanie zainteresowanych obywateli o zamie-
rzeniach inwestycyjnych, ale także uzyskanie społecznej akceptacji dla ich realizacji.

informowanie o fakcie złożenia wniosku 

przez inwestora oraz możliwości, sposobie 

i miejscu składania uwag i wniosków.

Konsultacje społeczne zawarte są w pro-

cedurze tworzenia raportu Oceny oddziały-

wania na środowisko:

PROCEDURA OOŚ
Faza I – Kwalifikacja

Ustalenie czy dane przedsięwzięcie wyma-
ga procedury OOŚ

⇓
Faza II – Zakres

Ustalenie zakresu merytorycznego oceny 
tak, aby nią objąć najważniejsze rodzaje od-
działywań na środowisko

⇓
Faza III – Przygotowanie oceny

Przygotowanie właściwej oceny oddziały-
wania (Raport OOŚ) zawierającej propozy-
cje ich ograniczenia lub wyeliminowania

⇓
Faza IV – Opiniowanie oceny

Opiniowanie oceny wraz z udziałem przed-
stawicieli społeczeństwa

⇓
Faza V – Decyzja

Przyjęcie oceny i wprowadzenie jej wyników 
w procesie podejmowania decyzji

⇓
Faza VI – Kontrolowanie

Nadzorowanie realizacji przyjętych ustaleń 
oceny i wykonanie porealizacyjnej analizy.

Istotne są także przepisy dotyczące do-

stępu do wymiaru sprawiedliwości  (nawią-

zujące do odpowiednich przepisów Kon-

wencji z Aarhus i wprowadzające prawo do 

sądu dla członków „zainteresowanej spo-

łeczności” [1].

Konwencję z Aarhus podpisało 35 kra-

jów (25.VI.1998), w tym Polska, a cztery 

inne kraje podpisały ją przed obowiązują-

cym terminem (21.12.1998) wyłożenia jej 

w Nowym Jorku. W Polsce warunkiem 

ratyfikacji Konwencji było dostosowanie 

ustawodawstwa krajowego do wymagań 

prawa międzynarodowego (Konwencji). 

Warunek ten został spełniony 9 listopada 

2000 r., gdy Sejm uchwalił ustawę o dostę-

pie do informacji o środowisku i ocenach 

oddziaływania na środowisko. Ustawy te 

zostały włączone do ustawy „Prawo ochro-

ny środowiska” uchwalonej przez Sejm 

w dniu 27.kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 

z późniejszymi zmianami). 

W ustawie tej określono zasady:

• udostępniania informacji o środowisku 

i jego ochronie,

• udziału społeczeństwa w postępowaniu 

w sprawach ochrony środowiska,

• postępowania w sprawie ocen oddziały-

wania na środowisko.
Ustawa przyznaje każdemu prawo do 

składania uwag i wniosków w postępowa-

niu administracyjnym w sprawie ocen od-

działywania na środowisko. Zobowiązuje 

też organy administracji publicznej do po-

dawania do publicznej wiadomości infor-

macji dotyczących zamierzeń związanych 

z projektowanymi inwestycjami oraz stwa-

rza możliwość przeprowadzenia rozpraw 

administracyjnych otwartych dla społeczeń-

stwa. Istotna jest także możliwość składania 

uwag do projektów planów zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz prognoz zmian śro-

dowiska, spowodowanych realizacją tychże 

planów. Najważniejsza jest jednak możli-

wość dostępu do informacji o stanie środo-

wiska i włączenia społeczeństwa do proce-
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dury wykonywania ocen oddziaływania na 

środowisko i stworzenia ram prawnych do 

społecznych konsultacji [2].

W ten sposób konsultacje społeczne 

wypełniają potrzebę wyrażania podmioto-

wości społeczeństw. Dzięki nim osiąga się 

zgodę na realizację, a nawet akceptację dla 

planów i zamierzeń inwestycyjnych. Przede 

wszystkim zaś umożliwiają unikanie więk-

szych konfliktów społecznych.

uwagi i spostrzeżenia
Najczęściej popełniany błąd: w urzę-

dzie lub u inwestora powstaje idea, dalej 

idą uzgodnienia, kroki prawne i projek-

towanie, a gdy projekt inwestycji jest już 

zaawansowany i prawie gotowy „załatwia 

się” jeszcze konsultacje społeczne. Bo są 

obowiązkowe. Najczęściej jest to spotkanie 

z mieszkańcami, którym oznajmia się o za-

mierzeniach w sposób jednoznacznie suge-

rujący jeden wariant  rozwiązania i korzyści 

z tego wynikające. W zależności od stopnia 

gotowości projektu i obaw przed zmiana-

mi, projektanci „bronią Częstochowy”, nie 

zgadzając się na żadne ustępstwa lub czynią 

ustępstwa pozorne, niczego nie zmieniają-

ce. Brak ustępstw zaostrza konflikt, obie 

strony „okopują się” na swoich pozycjach. 

Argumenty, że ważny jest interes społecz-

ny, nie trafiają do przekonania, gdy artyku-

łowane są z pozycji decydenta. Nadal tra-

fiają się wypowiedzi typu „macie tu złoże, 

robimy kopalnię” lub „my uznamy wasze 

protesty, jeśli będą uzasadnione”. A o tym 

czy będą, decyduje zainteresowany, czyli 

inwestor – sędzia we własnej sprawie.
Takie „konsultacje” – czyli oznajmienie 

planów i nieustępliwa ich obrona do niczego 

nie prowadzą, a wyjście z takiej sytuacji jest 

trudne. Jak więc tego uniknąć? Amerykańscy 

negocjatorzy radzą, by rozmawiać z obydwo-

ma stronami i starać się znaleźć rzeczywistą 

potrzebę oraz spróbować ją 

spełnić. Ta potrzeba może 

być przedmiotem negocja-

cji i dodatkowych warun-

ków. Jej spełnienie wyma-

ga ustępstw i to z obydwu 

stron. Konieczne jest okre-

ślenie pól „nie do negocja-

cji” i „do negocjacji”. Jeśli 

te pierwsze okażą się nie 

do załatwienia, jedynym 

rozsądnym wyjściem jest 

wycofanie się z zamierzeń 

inwestycyjnych. Koszty 

wycofania będą niewielkie, 

gdy projekt nie jest jesz-

cze zaawansowany i zain-

westowany. Tym bardziej 

więc należy konsultacje 

i negocjacje rozpoczynać 

na jak najwcześniejszym 

etapie, by nie ryzykować 

utraty zapłaconych już 

opracowań projektowych. 

A na tym najwcześniej-

szym etapie przede wszystkim stawiać py-

tanie „czy” a nie „jak” inwestycja powinna 

być realizowana. „Jak” negocjuje się wtedy, 

gdy „czy” zostanie zaakceptowane. Ważne 

jest też oszacowanie kosztów ewentualne-

go konfliktu i takie prowadzenie negocjacji, 

by spotkać się w punkcie, który dla obydwu 

stron będzie do zaakceptowania. Amerykanie 

nazywają to „ustąpić, by wygrać”. Chodzi 

oczywiście o wygraną ... obydwu stron, a nie 

jedynie inwestora. Ta troska o drugą stronę 

ma swoje uzasadnienie. Osiągnięcie rozwią-

zania, które zadowala obydwie strony tworzy 

bowiem wartość dodaną, jaką jest przyszła 

współpraca podczas realizacji inwestycji 

i uzgodnionych dodatkowych warunków.

Tyle w największym skrócie o gene-

ralnych zasadach prowadzenia konsulta-

cji - negocjacji ze społeczeństwem, jakie 

przedstawiali amerykańscy negocjatorzy 

– praktycy, na jednym z pierwszych tygo-

dniowych szkoleń w Polsce, w roku 1990.

Konsultacje społeczne to  także źródło 

informacji o potrzebach społeczeństwa oraz 

możliwościach ich realizacji. Konieczna 

jest więc ścisła współpraca administracji 

(obsługa procedur), przedstawicieli nauki 

i biur projektowych (propozycje rozwią-

zań) oraz społeczeństwa jako czynnika opi-

niodawczego i ostatecznie akceptującego 

rozwiązania.

Takie postępowanie przedstawiono na 

rys. 1. Pokazuje ono służebną rolę admini-

stracji wobec społeczeństwa, ale też moż-

liwości wykorzystania nauki dla przedsta-

wienia społeczeństwu możliwości w skali 

makro (model rozwoju) i konkretnych roz-

wiązań przedstawionych wielowariantowo 

tak, by możliwy był wybór rozwiązań ge-

neralnych i szczegółowych.

Wymaga ono zrozumienia istoty kon-

sultacji i podmiotowej roli społeczeństwa, 

względem którego administracja i nauka 

pełnią rolę służebną. Konieczne są więc 

zarówno cierpliwość jak i determinacja 

w pokonywaniu wyłaniających się trudno-

ści, szczególnie, gdy ma się do czynienia 

z procesem oceny wielu czynników, często 

nieprzewidywalnych i wzajemnego uczenia 

się dochodzenia do konsensusu.

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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Rys. 1. Metodyka postępowania przy projektowaniu inwestycji, uwzględniająca 
udział badań przyrodniczych, administracji i społeczeństwa. Czynnik wiodący: 
N - nauka, A – administracja, S – społeczeństwo.

OOKKRREEŚŚLLEENNIIEE PPOOTTRRZZEEBB SSPPOOŁŁEECCZZNNYYCCHH
(poziom czystości środowiska, poziom standardu życia)

S
 

OKREŚLENIE KONCEPCJI MODELU ROZWOJU
wielowariantowo, alternatywnie

N kraju, regionu
 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S opiniodawczy
 

WYBÓR MODELU ROZWOJU A
 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S akceptacja lub negacja
 

OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU GAŁĘZI PRZEMYSŁU A
 

OKREŚLENIE POTRZEB INWESTYCYJNYCH A
 

ORGANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA   
bariery uniwersalne, zasobowe, regionalne, normy, przepisy, 

postulaty ludności

A

 

WYBÓR, DOBÓR, ZMIANA TECHNOLOGII N
 

OPRACOWANIE KONCEPCJI LOKALIZACJI                     
wielowariantowa ocena oddziaływania na środowisko

A ewentualna pomoc, 
bank danych o terenie

 

SPORZĄDZENIE WALORYZACJI REGIONU N badania przyrodnicze
w wytypowanych regionach

 

PROPOZYCJA LOKALIZACJI
z rachunkiem zysków i strat

A oparta na waloryzacji i bada-
niach przyrodniczych

 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S opiniodawczy
 

WNIOSEK O LOKALIZACJĘ
wielowariantowo, alternatywnie

A

 

WYBÓR / DECYZJA / LOKALIZACJA A
 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S potwierdzenie 
lub odrzucenie

 

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO –
EKONOMICZNYCH

wielowariantowo

A

 

BADANIA EKOLOGICZNE W STREFIE
PRZEWIDYWANYCH WPŁYWÓW

N

 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S opiniodawczy
 

WYBÓR WARIANTU ROZWIAZANIA A
 

UUDDZZIIAAŁŁ CCZZYYNNNNIIKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO S potwierdzenie 
lub odrzucenie

 

REALIZACJA DALSZEGO ETAPU PROJEKTOWANIA A
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Henryk wojciecHowski

ENERGOCHŁONNOŚĆ SKUMULOWANA
UPRAW ROŚLINNYCH DO PRODUKCJI BIOMASY

Celem, jaki został postawiony w Unii 

Europejskiej, jest podwojenie do 2020 

roku wykorzystania biomasy do produkcji 

biopaliw pierwszej i drugiej generacji oraz 

znacznego zwiększenia jej udziału w wy-

twarzaniu bioenergii. W Krajowym planie 

działań w zakresie energii ze źródeł odna-

wialnych zawarto prognozy osiągnięcia 

w 2020 roku 15% udziału OZE w całym 

bilansie produkcji energii końcowej brutto. 

Jednym z podstawowych filarów zwięk-

szenia udziału energii z odnawialnych źró-

deł jest biomasa. Biomasa, przekształcana 

na bioenergię i bioprodukty, może pocho-

dzić z różnych źródeł, takich jak lasy, 

uprawy rolnicze, pozostałości różnych 

strumieni produkcji oraz dedykowanych 

upraw drzew, krzewów, bylin i traw. Upra-

wa roślin jest silnie uzależniona od dostęp-

ności gruntów, potencjału plonowania, 

warunków socjoekonomicznych. Wyso-

kość plonu uzależniona jest od warunków 

glebowych i klimatycznych, od gatunku 

i odmiany, czynników agrotechnicznych, 

a w przypadku wierzby, topoli i robinii 

akacjowej od częstotliwości (cyklu) zbio-

ru. Poza plonem biomasy z jednego roku, 

istotne znaczenie ma długowieczność 

plantacji, czyli liczba lat jej użytkowania, 

ponieważ przekłada się to na plon łączny 

i koszty użytkowania plantacji.

Ze względu na rosnący niedobór drew-

na pozyskiwanego z lasu i konieczność 

oszczędzania go dla bardziej szlachetnych, 

racjonalnych i wartościowych zastosowań, 

istnieje potrzeba alternatywnego otrzymy-

wania biomasy drzewnej z plantacji po-

lowych. Pozyskiwanie drewna mało wy-

miarowego w krótkich rotacjach wierzby, 

topoli i robinii akacjowej może złagodzić 

jego niedobór na rynku i stanowić atrak-

cyjny surowiec do przemysłowego i ener-

getycznego wykorzystania.

Systemy upraw drzewnych o krótkiej 

(3–6 lat) rotacji warunkują potrzebę wyko-

rzystania genetycznie ulepszonego mate-

riału roślinnego, uprawianego na gruntach 

rolniczych, nieużytkach i gruntach odło-

gowanych. Wymagają one odpowiedniej 

technologii uprawy oraz krótkich rotacji. 

Uprawy te nie powinny stanowić konku-

Przewiduje się, że XXI wiek stanie się „wiekiem biologii”, gdyż zasoby odnawialnej biomasy stopniowo będą zastępować ropę 
naftową oraz inne paliwa kopalne. Ponadto obserwuje się rosnące zaniepokojenie społeczności międzynarodowej bezpieczeń-
stwem energetycznym, globalnym wzrostem emisji dwutlenku węgla, regionalnym skażeniem wody oraz powietrza, które zwią-
zane jest ze stosowaniem paliw kopalnych. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię może zostać pokryte ze źródeł energii 
odnawialnej, a opracowanie ekologicznej produkcji roślin dla pozyskania biomasy jako wsadu do wytwarzania bioenergii i bio-
produktów stało się priorytetem w unii europejskiej i Stanach Zjednoczonych (Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 
europy 2009/28/We, National Research council 2000).

Rys. 1. Tworzenie biomasy (C6H12O6) w procesie fotosyntezy i jej wykorzystanie Rys.2. Roczne suma promieniowania słonecznego na terenie Polski (Lorenc H., 2007)
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rencji dla roślin uprawianych na cele żyw-

nościowe.

1. Promieniowanie słoneczne a biomasa
Energia promieniowania słoneczne-

go jest podstawowym źródłem energii na 

Ziemi. Promieniowanie słoneczne wyko-

rzystywane jest bezpośrednio do produkcji 

energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzy-

stywane w procesie fotosyntezy przez rośli-

ny (rys.1), które następnie tworzą rezerwy 

biomasy. Energia paliw kopalnych, stano-

wiących obecnie główny surowiec energe-

tyczny, jest także energią pochodzącą od 

Słońca. Przed milionami lat została ona 

uwięziona w biomasie, a następnie uległa 

przekształceniu w procesach biochemicz-

nych i fizykochemicznych w węgiel, ropę 

naftową i gaz ziemny. 

W bilansie energetycznym promienio-

wania słonecznego w kierunku Ziemi, ok. 

30% energii przenoszonej przez to promie-

niowanie odbija się od atmosfery otaczają-

cej kulę ziemską, 47% pochłaniają morza 

i oceany, a 23% zużywa się w obiegu hy-

drologicznym (parowanie, opady). Tylko 

370 TW (ok. 0,2%) wprawia w ruch powie-

trze i fale morskie, a zaledwie 40 TW (ok. 

0,02%) pochłaniają rośliny, których liście 

magazynują energię słoneczną w postaci 

energii wiązań chemicznych w procesie 

fotosyntezy. Średnia roczna suma napro-

mieniowania na szerokości geograficznej 

północnej 52o w Polsce (Brwinów) wynosi 

ok. 1000 kWh/m2/rok (rys.2). Na 1 hektar 

uprawy żyta, od zasiewu po skoszenie (10 

miesięcy), pada energia promieniowania 

słonecznego o wartości ok. 8 GWh. Po-

ziom plonu ziarna żyta na powierzchni 1 

hektara wynosi ok. 2190 kg, to ilość zebra-

nej słomy żytniej szacuje się na  ok. 3175 

kg (tabela 1) i możemy z niej uzyskać 12,4 

MWh ciepła (wartość opałowa słomy 3,9 

kWh/kg). Sprawność przetwarzania energii 

promieniowania słonecznego na ciepło za-

warte w słomie wynosi 0,26 %. Zbiory wi-

kliny z 1 ha są na poziomie 18 000 kg, ale 

okres wzrostu trwa trzy lata, wartość opa-

łowa wikliny wynosi ok. 17 MJ/kg (4,72 

kWh/kg). Sprawność przetwarzania energii 

promieniowania słonecznego na ciepło za-

warte w wiklinie wynosi 0,28 %.

Tabela 1. Stosunek plonu słomy do ziarna poszczególnych zbóż

Poziom plonu 
ziarna 

w Mg/ha

Zboża ozime Zboża jare

Pszenica pszenżyto Żyto jęczmień pszenica jęczmień owies

2,01 -3,0 0,86 1,18 1,45 0,94 1,13 0,78 1,05

3,01 -4.0 0,91 1,13 1.44 0,80 0,94 0,86 1,08

4,01 -5,0 0,91 1,14 1,35 0,70 0,83 0,77 1,05

5,01 -6,0 0,92 1,13 1.24 0,71 0,81 0,72 1,01

6,01 -7.0 0,90 0,94 - - - 0,68 -

7,01 -8,0 0,83 - - - - 0,67 -

Źródło: „(Gradziuk P., Grzybek A., Kościk B.T., Kowalczyk K. „Biopaliw

Tabela 2. Wybrane jednostki energochłonności skumulowanej w produkcji rolniczej (Budyn, Kiełbasa, 2008)

Grupa środków produkcji Rodzaj środków produkcji
Jednostka odnie-
sienia wskaźnika

Wskaźnik energochłonno-
ści skumulowanej w MJ

Bezpośrednie nośniki 
energii

olej napędowy 1 kg 4S

energia elektryczna 1 kWh 11

Materiały i surowce
nawozy mineralne 1 kg 55

środki ochrony (sub. Aktywna) 1 kg 300

Środki inwestycyjne

maszyny i ciągniki 1 kg/rok 110

budynki 1 m2/ rok 100

wiaty 1 m2 rok 25

Praca ludzie 1 robh 42

Tabela 3. Energochłonność skumulowana w produkcji pszenicy w strumieniach nośników energii (olej napędowy) 
i pracy żywej (Budyn, Kiełbasa, 2008)

Czynność

Strumień

energii pracy żywej

kg/ha MJ/ha robh/ha MJ/ha

Orka 14.7 705 2,5 106

Kultywatorowanie 5-4 257 0.9 39

Bronowanie 2,4 116 0,5 19

Siew 4-6 220 1-9 79

Nawożenie 2,3 111 3,7 155

Opryskiwanie 2,8 136 4.S 202

Zbiór 14.7 703 7 1 111

Transport ziarna 1,7 80 1.2 50

Prasowanie słomy 14.4 691 3,2 134

Transport słomy 13.3 640 13.9 584
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2. energochłonność uprawy roślin
Z powodu częstych zmian cen, a głów-

nie relacji między cenami środków pro-

dukcji i cenami ziemiopłodów, wyniki 

analiz w mierniku pieniężnym szybko się 

dezaktualizują i zmieniają w czasie. W tej 

sytuacji za bardziej obiektywny miernik 

nakładów i efektów produkcji uznaje się 

wskaźnik energochłonności produkcji. 

Badania (Kuś i in. 1988, 1992, Harasim 

i Bochniarz 1991) wskazują, że najniższe 

nakłady energii ponosi się na uprawę ro-

ślin pastewnych na zielonkę (lucerna, ko-

niczyna, kukurydza) oraz zbóż na ziarno, 

a najwyższe na uprawę roślin okopowych. 

W nakładach energetycznych w uprawach 

roślin uwzględnia się cztery strumienie 

energii:

• bezpośrednie nośniki energii (paliwo, 

smary, energia elektryczna),

• surowce i materiały (nawozy, nasiona, 

środki ochrony roślin),

• środki inwestycyjne (zużycie maszyn 

i narzędzi w czasie eksploatacji

• części zamienne do napraw maszyny,

• nakłady pracy ludzkiej.

Energochłonność skumulowaną w ziar-

nie, słomie i bulwach ziemniaków wypro-

dukowanych na powierzchni 1 ha można 

obliczyć z wzoru:

                                   

gdzie:

E
s
 – Energochłonność skumulowana 

w ziarnie, słomie i bulwach, MJ/ha,

Cn
i
 –strumień danych wejściowych doty-

czących bezpośrednich nośników energii 

(olej napędowy, energia elektryczna), MJ/

ha,

Esur
i
 – strumień danych wejściowych doty-

czących surowców i materiałów      (nawozy 

mineralne, środki ochrony), MJ/ha,

Eż
i
 – strumień dotyczący pracy żywej (pra-

ca ludzi), MJ/ha,

Ei
i
 – strumień danych związanych z grupą 

nakładów inwestycyjnych (ciągniki

i maszyny, budynki), MJ/ha

Wartość energetyczną plonów okre-

śla się według metodyki zalecanej przez 

FAO (Wielicki 1990),  przyjmuje się, że 

1 kg suchej masy plonu głównego (ziarna) 

ma wartość opałową 18,36 MJ. Natomiast 

wielkość nakładów pracy (robocizny i siły 

pociągowej) ustala się na podstawie do-

świadczeń w agrotechnice, uwzględniając 

dobór maszyn i rodzaje zabiegów, przy 

wykorzystaniu dostępnych normatywów 

(Praca zbiorowa 1999). Dla ciągników 

i maszyn rolniczych przyjmuje się 15-let-

ni okres ich użytkowania. Nakłady środ-

ków produkcji (maszyny, paliwo, nasiona, 

środki ochrony roślin) faktycznie zużytych 

i ustalone nakłady pracy ludzkiej przelicza 

się na jednostkę energii MJ. W tym celu 

wykorzystuje się odpowiednie wskaźniki 

energochłonności, stosowane w rachunku 

energetycznym produkcji roślinnej (Wój-

cicki 1981, Anuszewski 1987, Harasim 

2002, 2006).

Wybrane wskaźniki energochłonności 

skumulowanie w produkcji rolniczej ze-

stawiono w tabeli 2. 

Energochłonność skumulowaną w pro-

dukcji pszenicy w strumieniach nośników 

energii (olej napędowy) i pracy żywej ze-

stawiono w tabeli 3.

Z tabeli 3 wynika, że wysoką ener-

gochłonność skumulowaną w produkcji 

pszenicy w strumieniach nośników ener-

gii i pracy żywej posiada: orka  - 705,1 

MJ/ha, zbiór -  703 MJ/ha, prasowanie 

słomy - 691,2 MJ/ha i transport słomy 584 

MJ/ha.  A energochłonność skumulowa-

na produkcji pszenicy w nośniku energii 

i pracy żywej wynosi 5138 MJ/ha. 

Dla porównania w tabeli 4 zamieszczo-

no energochłonność skumulowaną produk-

cji ziemniaków. Najwyższą wartość ener-

gochłonności skumulowanej w strumieniu 

nośników energii w produkcji ziemniaków 

(tabela 4) zbiór ziemniaków - 1422,2 MJ/

ha oraz nawożenie organiczne - 1068,0 

MJ/ha, praca żywa:  przy nawożeniu or-

ganicznym 1256 MJ/ha, przy pielęgnacji 

– 1576 MJ/ha, a przy zbiorze 3184 MJ/ha. 

Energochłonność skumulowana produkcji 

ziemniaków w nośniku energii i pracy ży-

wej wynosi 14687 MJ/ha

Energochłonność skumulowana w pro-

dukcji pszenicy i ziemniaków w strumieniu 

surowce (tablica 5) jest wysoka w odnie-

sieniu do obornika  - 6000 MJ/ha, nawoże-

nia organicznego pod ziemniaki i w mate-

riale sadzeniakowym  - 6875 MJ/ha.

Natomiast w odniesieniu do pszenicy  

Tabela 4. Energochłonność skumulowana w produkcji ziemniaków w strumieniach nośników energii
(olej napędowy) i pracy żywej (Budyn, Kiełbasa, 2008)

Strumień

Czynność energii pracy żywej

kg/ha MJ/ha robh/ha MJ/ha

Nawożenie organiczne 22,3 106S 29.9 1256

Orka 15,7 755 3,5 148

Kultywatorowanie 7,4 353 1-8 77

Nawożenie mineralne 6,3 303 3,7 155

Bronowanie 6,4 308 2,6 110

Sadzenie 9,3 446 9.8 412

Pielęgnacja mechaniczna 14,2 682 37,5 1576

Pielęgnacja chemiczna 7,8 374 6.5 274

Zbiór 29.6 1422 75-8 3184

Transport 16,5 790 23,7 997

Tabela 5. Energochłonność skumulowana w produkcji  
pszenicy i ziemniaków w strumieniu surowców w MJ/ha 
(Budyn, Kiełbasa, 2008)

Surowce
Roślina

pszenica ziemniaki

Obornik 1800 2400

Nawozy mineralne 2321 2310

Środki ochrony 900 1350

Nasiona 1500

Sadzeniaki 6875
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Tabela 7. Energochłonność skumulowana w produkcji pszenicy i ziemniaków w MJ/ha (Budyn, Kiełbasa, 2008)

Produkcja *
Plon

Cn Esur Eż Ei
Energochłonność 

skumulowana  
Es

w kg/ha

Ziarno 3520 - - - - -

Słoma 3170 - - - - -

Ziarno i słoma 6690 365S 3911 1479 2702 11 750

Ziemniaki 273.0 6450 17970 S1SS 3565 36 173

Źródło: wyniki przedstawione w tabelach 2 - 7  zaczerpnięto z opracowania: Elżbieta Budyn, Paweł Kiełbasa „Energochłonność skumulowana w produkcji wybranych roślin 
uprawianych w beskidzie żywieckim”,  Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008

wysoką wartość energii skumulowanej 

w strumieniu surowce zaobserwowano 

w nawozach mineralnych  - 2321 MJ/ha.

Energochłonność skumulowana w stru-

mieniu nakładów inwestycyjnych (tabela 6) 

jest najwyższa w maszynach do nawożenia 

organicznego pod ziemniaki - 916 MJ/ha 

i maszynach do zbioru zbóż  - 1328 MJ/ha.

W tabeli 7. przedstawiono plon ba-

danych roślin oraz sumaryczne wartości 

energochłonności skumulowanej w rozpa-

trywanych strumieniach.

3. jaki jest udział energochłonności sku-
mulowanej produkcji słomy pszennej 
w stosunku do ciepła pozyskiwanego ze 
spalania słomy?

Energochłonność skumulowaną produk-

cji słomy obliczono na podstawie masowe-

go udziału słomy w stosunku do ciężaru 

ziarna i słomy: (3170/6690) 11 750  MJ/ha 

=  5568 MJ/ha. Ciepło uzyskane ze spale-

nia słomy wyprodukowanej na powierzchni 

1 ha  wynosi  3170 kg/ha  18,6 MJ/kg = 

58 962 MJ/ha.

Udział energochłonności skumulowanej 

produkcji słomy w stosunku do ilości ciepła 

pozyskiwanego ze spalenia słomy wynosi 

ok. 9,50%.

4. Podsumowanie 
Jedną z możliwości zagospodarowania 

nadwyżek słomy jest wykorzystanie jej 

w energetyce. Do tych celów może być 

użyta praktycznie słoma wszystkich ro-

dzajów zbóż oraz rzepaku, gryki, bobiku, 

kukurydzy i słonecznika. Jednak ze wzglę-

du na właściwości najczęściej 

używana jest słoma: żytnia, 

pszenna, rzepakowa i gryczana 

oraz słoma i osadki kukurydzy. 

Słoma owsiana ze względu na 

bardzo niską temperaturę top-

nienia popiołu nie jest zalecana 

jako paliwo do spalania w ko-

tłach. W porównaniu z innymi 

powszechnie stosowanymi no-

śnikami energii, słoma w po-

staci nieprzetworzonej jest dość 

uciążliwym materiałem energe-

tycznym. Wynika to stąd, iż jest 

to materiał niejednorodny, o ni-

skiej wartości opałowej odnie-

sionej do jednostki objętości, 

w porównaniu do konwencjo-

nalnych pierwotnych nośników 

energii. Szczególną uwagę zwraca większa 

ilość substancji lotnych oraz niższa za-

wartość siarki w słomie niż węglu. Słoma 

wykorzystywana do celów energetycznych 

musi spełniać określone wymagania tech-

nologiczne. Najczęściej oceny jakości do-

konuje się na podstawie:

- wartości opałowej,

- wilgotności, 

- stopnia zwiędnięcia.

Najważniejszymi parametrami termofi-

zycznymi paliw są: wartość opałowa oraz 

ciepło spalania, nazywane też czasami dol-

ną wartością opałową. Parametry te zależą 

przede wszystkim od składu chemicznego 

i wilgotności materiału. Ciepło spalania 

(zgodnie z normą PN – 73/G-04513) jest 

to ilość ciepła, uzyskana podczas spalania 

pomniejszone o ciepło parowania wody, 

uzyskanej z paliwa w procesie spalania oraz 

wilgoci higroskopijnej. Dla słomy suchej 

wartość opałowa zawiera się w stosunkowo 

wąskim przedziale od 14 do 16 MJ/kg i za-

leży przede wszystkim od rodzaju rośliny. 

Dla porównania wartość opałowa węgla 

waha się od 18,8 do 29,3 MJ/kg. Można 

więc przyjąć, że pod względem energetycz-

nym 1,5 tony słomy równoważne jest jednej 

tonie węgla kamiennego średniej jakości.

Dr inż. Henryk wojciecHowski, Docent

instytut energoelektryki

PolitecHniki wrocłAwskiej

Tabela 6. Energochłonność skumulowana w strumieniu nakładów inwe-
stycyjnych w MJ/ha (Budyn, Kiełbasa, 2008)

Czynność budowle
Roślina

pszenica ziemniaki

Orka 100 108

Kultywatorowanie 35 70
Bronowanie 19 108

Nawożenie organiczne 916
Nawożenie mineralne 53 92

Siew 144
Sadzenie 121

Pielęgnacja mechaniczna 191
Pielęgnacja chemiczna 35 65

Zbiór 1328 387
Transport ziarna 68

Transport ziemniaków 413
Prasowanie słomy 549
Transport słomy 263

Przechowalnia ziemniaków 900
Stodoła 419

Wiaty 133 193
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Najstarsze informacje dotyczące barwie-

nia szlachetnego jedwabiu metodami natu-

ralnymi pochodzą sprzed 4000 lat z Chin. 

Stamtąd techniki sztuki barwiarskiej prze-

dostały się do Indii, gdzie zapoczątkowano 

druk wzorzysty na materiałach, wykonywa-

ny za pomocą stempli rzeźbionych w drew-

nie i zwilżanych roztworami barwiącymi. 

Równocześnie, sztuka malowania tkanin 

osiągnęła zaawansowany poziom w staro-

Fundament starej sztuki farbiarskiej tworzy natura, która jest źródłem wszystkich niezbędnych narzędzi – barwników pocho-
dzących zarówno ze świata roślin i zwierząt. Na świecie znanych jest ponad 2 000 gatunków roślin, wytwarzających związki 
chemiczne, które były dawniej powszechnie stosowane we włókiennictwie do kolorowania tkanin. We florze Polski około 10% 
roślin wyższych miało zastosowanie w różnych procesach farbiarskich.

kArolinA konopskA

żytnym Egipcie skąd Izraelici i Fenicjanie 

przenieśli ją do Rzymu i Grecji. Współcze-

śnie już mało kto pamięta zastosowanie ro-

ślin występujących w najbliższym otocze-

niu w barwieniu tkanin i papieru. Barwniki 

naturalne zostały zastąpione farbami synte-

tycznymi, uważanymi za trwalsze i otrzy-

mywanymi w większych ilościach przy 

mniejszym nakładzie pracy przeznaczonym 

na ich wyprodukowanie. Wiele technik 

barwienia i drukowania tkanin, praktyko-

wanych przez wiejskich i małomiastecz-

kowych farbiarzy popadło w zapomnienie, 

szczególnie w okresie pierwszej wojny 

światowej. Dynamiczny rozwój przemy-

słu tekstylnego wyparł naturalne barwniki, 

których praktyczne zastosowanie było tak 

powszechne jeszcze do końca XIX wieku.

Kolory mają duże znaczenie zarów-

no w przyrodzie jak i w życiu człowieka. 

Z jednej strony ostrzegają, z drugiej poma-

gają wtopić się w tło i pozostać niezauwa-

żonym. Są środkiem przekazu i niosą ze 

sobą określone znaczenia, głęboko zako-

rzenione w kulturze i zwyczajach. Współ-

tworzą aurę osoby, wpływają na nastrój 

i wyobraźnię. Zdobienie tkanin jest także 

jedną z wielu form działalności artystycz-

nej, wyrażeniem potrzeb estetycznych 

i źródłem poczucia piękna, które jest nie-

odłączną cechą natury człowieka. Bogac-

two gamy barwników ludowego barwiarza 

wiązało się z asortymentem gatunków ro-

ślin barwierskich występujących w okolicy, 

a także jego umiejętnościami i znajomością 

często wyrafinowanych technik farbowa-

nia. Wiedza pozyskiwania barwników i ich 

stosowania była niezwykle cenna, ponie-

waż same barwniki jak i kolorowe tkani-

ny będące towarami wymiany handlowej 

przynosiły duży zysk. Wełna, len, baweł-

na i jedwab - zazwyczaj szare i beżowe, 

poddane działaniu roślinnych pigmentów, 

przedstawiały ogromne bogactwo odcieni, 

które pozostawały zazwyczaj pastelowe, 

matowe i niezbyt jaskrawe. Umiejętne ope-

rowanie właściwymi środkami bejcującymi 

pozwalało zwiększyć ich czystość i nasyce-

nie. Ponadto intensywność koloru zależała 

od długości czasu oddziaływania barwnika 

na materiał. Tak jak lecznicze zastosowanie 

ziół w fitoterapii wymaga znajomości okre-

ślonych receptur tak i malowanie włókna 

w farbiarstwie wymagało zapoznania się 

z odpowiednimi procedurami pozwalają-

cymi uzyskać pożądany efekt końcowy. To 

wszystko sprawiało, że kunszt barwnego 

zdobienia tkanin był niebagatelną sztuką.

Odkrywanie na nowo sławnych roślin 

barwierskich ułatwiają już same nazwy ga-

tunkowe zdradzające ich szczególne wła-

ściwości. Przewijająca się wśród łacińskich 

ROŚLINY 
BARWIERSKIE

Fot. 1. Rumian żółty Anthemis tinctoria, Fot. Karolina 
Konopska
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określeń nazwa gatunkowa „tinctoria” 

oznacza barwić lub farbować. Stąd w gru-

pie roślin stanowiących źródło wielokolo-

rowych pigmentów znajdują się m.in.: jano-

wiec barwierski Genista tinctoria, rumian 

żółty Anthemis tinctoria, sierpik barwier-

ski Serratula tinctoria, krokosz barwierski 

Carthamus tinctorius, zachyłek barwierski 

Coreopsis tinctoria, marzanna barwierska 

Rubia tinctorum i marzanka Asperula tinc-

toria, rdest barwierski Polygonum tincto-

ria, urzet barwierski Isatis tinctoria oraz 

indygowiec Indigofera tinctoria. 

Źródłem substancji barwiących w zależ-

ności od gatunku rośliny były: pędy, liście, 

kwiaty i kwiatostany, korzenie, kora, owoce 

lub nasiona. Stosowano zarówno surowce 

świeże jak i wcześniej przesuszone. Ponad-

to różne części tej samej rośliny są źródłem 

innych barwników, jak w przypadku dzikiej 

jabłoni Malus sylvestris, u której substan-

cje barwiące pozyskiwano zarówno z liści 

jak i kory. Z kolei u krokosza barwierskie-

go z samych kwiatów wydobywano aż dwa 

różne barwniki – żółcień i czerwień safrolo-

wą. Szerokim zastosowaniem w farbiarstwie 

cieszyły się także porosty i galasy – charak-

terystyczne narośla powstające na liściach, 

które są miejscem żerowania roztoczy lub 

larw niektórych gatunków owadów.

Chemia naturalnych kolorów przedsta-

wia ogromne bogactwo związków o bardzo 

różnych właściwościach. Są wśród nich ta-

kie, które pozwalają bezpośrednio uzyskać 

trwały kolor bez wcześniejszego, specjalne-

go przygotowania tkaniny oraz inne, które 

wymagają zastosowania określonego roz-

tworu chemicznego, stanowiącego utrwa-

lacz wiążący barwnik z włóknem. Do naj-

częściej stosowanych zapraw chemicznych 

należał ałun czyli siarczan glinowo-pota-

sowy, siarczan miedzi i siarczan żelaza, 

chlorek cyny i dwuchromian potasu. Wiele 

nieorganicznych związków chemicznych 

wchodzących w skład mieszanin zaprawo-

wych występuje w naturze w postaci mine-

rałów. 

Naturalne pigmenty dawały możliwość 

uzyskania niezwykle bogatej gamy barw 

o wielu odcieniach, głównie ze względu 

na powszechną dostępność mnóstwa ga-

tunków roślin barwierskich oraz fakt, że 

ta sama roślina lub jej 

część może barwić tka-

niny na zupełnie różne 

kolory w zależności od 

zastosowanej zaprawy. 

W ten sposób odwarem 

z bylicy piołun Artemi-

sia absinthium barwio-

no wełnę pod wpływem 

chlorku sodu (soli ku-

chennej) na kolor bru-

natnozielony, poddaną 

działaniu siarczanów na 

kolor zielonooliwkowy, 

a zaprawioną ałunem na 

kolor cytrynowy. Kol-

czaste torebki owoców 

kasztanowca Aesculus 

sp. zestawione z siar-

czanem żelaza barwią 

na kolor cielistożółty, 

natomiast z ałunem na 

kolor czerwonawy. Ja-

gody ligustra pospoli-

tego Ligustrum vulgare 

z ałunem są źródłem 

koloru brunatnego, go-

towane z węglanem 

potasu (potażem) dają 

zieleń, a z siarczanem sodu (sól glauberska) 

purpurę.

W palecie podstawowych barw, mają-

cych swoje źródło w świecie roślin królu-

je kolor żółty. Intensywnie żółte barwniki 

dają: rezeda żółta Reseda lutea, sierpik bar-

wierski, janowiec barwierski, młode pędy 

wrzosu Calluna vulgaris i brzozowe liście 

Betula pendula. Spośród grupy wymienio-

nych gatunków najtrwalszy w barwieniu 

na żółto jest janowiec barwierski i sierpik 

barwierski stosowany po przesuszeniu 

w całości z wyjątkiem korzenia. Surow-

cem barwierskim janowca są kwiaty i liście 

zawierające pigmenty: muteolinę i tetra-

genisteinę. Farbowanie rezedą żółtą z pig-

mentem luteoliną daje zarówno jaskrawe 

odcienie żółci jak i kolory nieco oliwkowe. 

Z liści brzóz zebranych z początkiem lata 

wydobywano barwnik do farbowania ba-

wełny, wełny i jedwabiu. W zależności od 

rodzaju zaprawy można było uzyskać ko-

lor żółty, żółtozielony lub brunatnoczarny. 

Odwar z brzozowych liści służył także do 

farbowania papieru i jaj. Z kory pędów i ko-

rzenia krzewu berberysu zwyczajnego Ber-

beris vulgaris wyrabiano barwnik farbujący 

na kolor złocisty i cytrynowożółty, którego 

osnowę stanowi pigment berberyna. Z łu-

sek cebuli Allium cepa otrzymywano złoty 

i brunatny barwnik z kwercetyną, stosowa-

ny do barwienia tkanin i niektórych artyku-

łów spożywczych. Odwarem z korzenia ku-

klika pospolitego Geum urbanum barwiono 

wełnę na trwały rudawozłocisty kolor. 

Z liści trującego czworolistu Paris quadri-

folia, zebranych jeszcze przed kwitnieniem, 

a następnie ususzonych pochodził barwnik 

do malowania tkanin lnianych. Łodygi, li-

ście i kwiatostany dziurawca zwyczajnego 

Hypericum perforatum były źródłem mie-

szaniny zawierającej kwercetynę i hypery-

cynę. Z odpowiednim podkładem o zasado-

wym odczynie otrzymany barwnik nadawał 

tkaninom odcienie żółci i zieleni, delikatny 

jedwab uzyskiwał piękny cytrynowy kolor. 

Fot. 2. Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, Fot. Karolina Konopska
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Barwniki bladożółte i nieco ciemniejsze, 

bursztynowe pozyskiwano też z kwiatów 

knieci błotnej Caltha palustris, kocanek 

piaskowych Helichrysum arenarium, na-

gietka lekarskiego Callendula officinalis, 

irysa żółtego Iris pseudacorus, wrotyczu 

pospolitego Tanacetum vulgare, żarnowca 

miotlastego Sarothamnus scoparius, z wy-

suszonych kwiatostanów podagrycznika 

pospolitego Aegopodium podagraria, zie-

la przelotu pospolitego Anthyllis vulnera-

ria, starca jakubka Senecio jacobaea, liści 

stulisza lekarskiego Sisymbrium officinale, 

liści oraz młodych pędów klonu zwyczaj-

nego Acer platanoides, a także kory wiązu 

Ulmus sp. Na żółto farbowano także od-

warem z korzenia glistnika Chelidonium 

majus i kwiatami rumianu żółtego jednak 

kolor uzyskany z tych surowców jest bar-

dzo nietrwały i szybko płowieje na słońcu. 

Trwałych i intensywnych brunatnożółtych 

barw dostarczają różnorodne narośla oraz 

porosty: tarczownica skalna Parmelia sa-

xatilis i ścienna P. omphalodes, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea i opylona R. 

polinaria. 

Na czele roślin barwiących na kolor 

czerwony stoi marzanna z której do tej pory 

wytwarza się barwnik alizarynę. Zastoso-

wanie alizaryny pozwala uzyskać zarówno 

delikatniejsze róże jak i głębokie, nasyco-

ne czerwienie, a nawet fiolety. Czerwienie 

w wielu różnych odcieniach czerpano także 

z korzenia marzanki, kory krzewu kruszyny 

Frangula alnus, kory klonu polnego Acer 

camestre i wielu leśnych jagód. Źródłem 

jednej z najlepszych farb do barwienia weł-

ny na purpurowo są kwiaty lebiodki pospo-

litej Organum vulgare, również ziele dziu-

rawca w kwaśnym odczynie barwi wełnę na 

czerwono i różowo. Do bawełny i jedwabiu 

stosowano owoce czarnego bzu Sambucus 

nigra. Karmazynową alkaninę otrzymy-

wano z korzeni i kwiatów żmijowca zwy-

czajnego Echium vulgare. Inne czerwienie 

pochodziły ze skórki korzenia nawrotu 

polnego Lithospermum arvense,  przytu-

lii pospolitej Galium mollugo, farbownika 

lekarskiego Anchusa officinalis, płatków 

kwiatów maku polnego Papaver rhoeas 

i kwiatów dziewanny pospolitej Verba-

scum nigrum. Ponadto właściwości farby 

barwiącej na czerwono ma wysuszony sok 

mleczny kozibrodu łąkowego Tragopogon 

pratensis oraz sok wilczomlecza obrotnego 

Euphorbia helioscopia połączony z mle-

kiem. Pomarańczowy kolor otrzymywano 

barwiąc materiały miętą nadwodną Mentha 

aquatica.

Wśród chłodnych odcieni barwy niebie-

skiej największą popularnością cieszył się, 

obcy naszej florze, indygowiec barwierski, 

z którego liści już od czasów starożytnego 

Egiptu otrzymywano najdoskonalszy nie-

bieski barwnik. Indygo pozwala uzyskać 

całe spektrum kolorów od jasnego lazuru 

po ciemny granatowy. Błękity wydobywa-

no z liści urzetu, ziela rdestu barwierskiego 

oraz łodyg i liści gryki zwyczajnej Fago-

pyrum esculentum. Brzeżne kwiaty chabra 

bławatka Centaurea cyanus były źródłem 

bardziej trwałej, modrej cyjaniny. Barw-

nik otrzymywano poprzez wyciskanie soku 

z kwiatów, w których zawartość cyjaniny 

wynosi około 1%. Kolory niebieskofio-

letowe otrzymywano z owoców dzikiego 

bzu, kruszyny, borówki czarnej Vaccinium 

myrtillus, ligustra lub tarniny Prunus spi-

nosa, choć bywały one często nietrwałe 

i z czasem szarzały. Fioletowy barwnik po-

zyskiwano z nasion szelężnika większego 

Rhinanthus serotinus, natomiast owocami 

jeżyny popielicy Rubus caesius barwiono 

tkaniny na odcienie liliowe, róże i fiolety.

Źródłem żywych zieleni wiosennych 

i głębokich barw malachitowych są łodygi, 

liście oraz kwiaty starca zwyczajnego Sene-

cio vulgaris, ziele farbownika lekarskiego, 

młode pędy i liście janowca, liście jawora 

Acer pseudoplatanus i wrotyczu. Zielony 

barwnik „malwin” wydobywano z kwia-

tów ślazu dzikiego Malva silvestris i drob-

nokwiatowego M. pusilla. Z kwiatostanów 

trawy miotły zbożowej Apera spica-venti 

i trzciny pospolitej Phragmites australis 

otrzymywano barwnik do farbowania weł-

ny. Piękny, oliwkowy kolor uzyskiwano 

mocząc tkaniny w odwarze z owoców bzu 

czarnego.
Głównym surowcem roślinnym z któ-

rego produkowano barwniki brunatne była 

kora drzew: brzozy, czeremchy zwyczajnej 

Prunus padus, wierzby pięciopręcikowej 

Salix pentandra, gruszy pospolitej Py-

rus communis, tarniny, kruszyny, jarzębi-

ny Sorbus aucuparia, dębów Quercus sp. 

i olch Alnus sp. Brązy otrzymywano także 

z łodyg chmielu Humulus lupulus, jagód 

jałowca Juniperus communis, opadniętych 

igieł modrzewia Larix sp. i wielu porostów: 

żełuczki izydiowej Parmelia conspersa, pu-

stułki pęcherzykowatej Parmelia physodes, 

odnożycy mączystej Ramalina farinacea, 

płucnicy modrej Cetraria glacua. Czerwo-

nobrunatny barwnik pozyskiwano z kory 

wierzby białej Salix alba i korzenia kuklika 

zwisłego Geum ruvale. Do farbowania tka-

nin na czarno używano kory wierzby iwy 

Salix caprea, kory jarzębiny z domieszką 

kory olszowej i dębowych narośli. Ciemne 

barwniki wydobywano także z liści i łodyg 

tarczycy pospolitej Scutellaria galericulata.

Każda roślina, dla której znaleziono za-

stosowanie w tradycyjnym farbiarstwie jest 

jak wielki artysta malarz, posiadający swój 

odrębny świat koloru, swoją gamę i estety-

kę. Tkaniny przeszłości – naturalne kobier-

ce, kilimy, gobeliny i odzież, potraktowane 

przez doświadczonego kolorystę bogatym 

zasobem roślinnych substancji barwiących, 

zyskiwały oryginalny i niepowtarzalny 

charakter. Teraz zazwyczaj podziwiane już 

tylko w muzeach przypominają, jak wielu 

działaniom człowieka od zawsze towarzy-

szyła przyroda.

Mgr kArolinA konoPskA
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To błędne przeświadczenie wynika 

z powszechnej niewiedzy, jaka charakte-

ryzuje nasze społeczeństwo. Tymczasem 

rzeki, niezależnie od stopnia podporząd-

kowania człowiekowi poprzez wykonane 

prace „regulacyjne”, żyją własnym życiem 

i – co jest zupełnie naturalne – próbują się 

wyzwolić z niewolących je okowów. 

Odra przez tysiące lat kształtowała 

swoje koryto i dolinę w której przyszło jej 

płynąć. Co roku wiosną, w okresie topnie-

nia śniegów, wylewała na rozległe tereny 

swojej doliny, podtapiając lasy, łąki i pa-

stwiska oraz zalewając większe i mniejsze 

starorzecza. Na rozlewiskach przypomina-

jących jeziora, zatrzymywały się przelotne 

stada dzikich gęsi i kaczek, perkozów, kor-

moranów, czapli, bocianów i żurawi oraz 

różnych siewek, rybitw i mew. W miej-

scach o wyższych brzegach, Odra ocierała 

się ze zdwojoną siłą o skarpy, zabierając 

przy tym tony gruntu. Nie marnowała 

go – porwany dzięki szybkiemu prądowi 

wody, był osadzany w miejscach o spokoj-

nej toni, zwłaszcza wśród zalanych lasów 

i łąk. Drobne elementy oderwanego ze 

skarp gruntu, wędrowały nawet do miej-

sca połączenia się Odry z wodami Zalewu 

Szczecińskiego i dalej, aż do Bałtyku. 

Kiedy woda w Odrze opadała, odświe-

żone skarpy zapraszały swymi pionowymi 

ścianami zimorodki i jaskółki brzegówki 

WYLEWY ODRY  
PROBLEM CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Mimo zmian spowodowanych ingerencją człowieka, odra co kilka lat udowadnia, że nie jest rzeką zupełnie okiełznaną. Rzeki 
generalnie nie interesują Polaków. Zainteresowanie nimi wzrasta jedynie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy mamy do czy-
nienia z wylewami na dużą skalę, czyli z tzw. powodziami. jeszcze rzadziej skupiamy uwagę na sytuacji, kiedy rzeki podczas 
długich okresów bezdeszczowych prowadzą niewiele wody lub kiedy podczas silnych mrozów całkowicie zamarzają, co stwarza 
zagrożenie wywołane zatorami. Większość społeczeństwa polskiego uważa, że rzeki powinny być poddane kontroli, czyli należy 
dążyć, aby niemal wszystkie były „uregulowane”. W ten sposób osiągniemy stan niemal doskonały..

do budowy gniazd. Czasami przy skarpach 

pojawiały się nawet bajecznie kolorowe 

żołny. Zaś na odsłoniętych - po paru mie-

siącach zalania – wysepkach, do lęgów 

przystępowały sieweczki, brodźce piskli-

we i mewy śmieszki oraz  rybitwy rzeczne 

i białoczelne. 

Bywały też sezony, kiedy wiosenne 

deszcze przedłużały okres wylewów Odry 

aż do maja. W mokre lata Odra wylewała 

ponownie w czerwcu, w okresie tzw. desz-

czy świętojańskich. W lipcu niejednokrot-

nie wędrujący na północ niż genueński, 

powodował kolejne silne wezbrania Odry, 

zwłaszcza w jej górnym i środkowym bie-

gu. Zdarzały się też wylewy sierpniowe. 

Wszystkie te wezbrania pomagały Odrze 

utrzymać i kształtować nowe odnogi bocz-

ne. Były one czymś w rodzaju wieńca, 

otaczającego główne koryto rzeki. Sieć 

drobnych i średnich odnóg wraz powsta-

łymi wyspami, był rajem dla nadrzecznej 

flory i fauny. 

Jesienią Odra płynęła zazwyczaj w swo-

MArek stAjszczyk

Fot. 1. Zalane międzywale Odry w rejonie ujścia Stobrawy (pow. Brzeg), czerwiec 2013 r., fot. Marek Stajszczyk
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im korycie i z rzadka tylko wzbierała. Wy-

rwane z brzegów kamienie, żwir i piasek, 

odkładane były w rzece, tworząc na brze-

gach plaże, a w nurcie większe i mniejsze 

wysepki. Podobnie było podczas miesięcy 

zimowych, choć czasami, podczas silnych 

odwilży, Odra także wzbierała, ale wylewy 

nie były zazwyczaj rozległe. 

Ludzie mieszkający nad Odrą, znali jej 

rytm i wiedzieli czego można się po niej 

spodziewać. Przede wszystkim nikt nie sta-

wiał domostw tam, gdzie pojawiała się pod-

czas wylewów woda. W miejscach, gdzie 

tworzyły się rozlewiska, po ich ustąpieniu 

ludzie wypasali bydło i konie, zaś na nie-

co wyższych miejscach, zalewanych tylko 

podczas najwyższych wylewów, zakładano 

pola, gdzie wspaniale rosła pszenica. Nad 

Odrą nie znano głodu – rzeka obdarowy-

wała ludzi wielkimi rakami rzecznymi oraz 

całą plejadą ryb, w tym łososiem, trocią 

i pstrągiem, o sandaczu i szczupaku nie 

wspominając. Od czasu do czasu poławia-

no nawet 3-metrowe jesiotry. Wielka obfi-

tość ryb wabiła kormorany, co najmniej 4 

gatunki czapli oraz wydry i norki. Wielkie 

przestrzenie doliny Odry porastały prze-

piękne lasy łęgowe, w których żyły potęż-

ne łosie. Nie będące tu rzadkością bobry, 

utrzymywały wysoki poziom wód dzięki 

swoim tamom. W wypełnionych wodą sta-

rorzeczach i na spiętrzonych rozlewiskach 

panoszyły się traszki, kumaki, żaby i ro-

puchy oraz zaskrońce i żółwie błotne. Nie 

brakowało też wielu innych zwierząt, dziś 

uznanych za rzadkie i zanikające. Odra i jej 

doliny żyła pełnią życia. 

Rządy Piastów, a następnie królów 

czeskich i węgierskich, a po nich cesarzy 

austriackich, nie zmieniły wiele w od-

wiecznym rytmie Odry. Dopiero zajęcie 

w połowie XVIII w. większości Śląska 

przez Prusy, diametralnie zmieniło życie 

tej rzeki. Odrze zaczęto nakładać coraz 

silniejsze kajdany: Niemcy zaczęli sypać 

wały w jej dolinie, dążąc do zmniejsze-

nia powierzchni zalewów. Przystąpili też 

do prostowania jej koryta, przekopując 

w wielu miejscach przewężenia licznych 

odrzańskich meandrów. Chodziło im o to, 

aby woda szybciej spływała w dół i nie roz-

lewała się poza koryto. Krnąbrna Odra bro-

niła się, niszcząc podczas ekstremalnych 

wylewów zbudowaną przez Niemców in-

frastrukturę. Ci zdecydowali się ujarzmić 

tę rzekę z germańską bezwzględnością; 

ponad 120 lat temu, uzbrojeni w najnow-

sze zdobycze ówczesnej techniki, podję-

li pod koniec XIX w. szeroko zakrojone 

prace, w wyniku których Odrę wtłoczono 

w sztucznie pogłębione i mocno zwężone 

koryto. Ponieważ wywołali tym sposobem 

silną erozję wgłębną, byli zmuszeni zbu-

dować jazy podpiętrzające wodę w rzece 

oraz system śluz umożliwiających żeglu-

gę. Odra nie dawała jednak za wygraną, 

znów próbując się wyzwolić z krepujących 

ją okowów. Wielka powódź latem 1902 r. 

była tego przykładem. Niemcy postanowili 

wówczas zbudować system zbiorników na 

dopływach Odry, aby choć częściowo od-

separować ją od Małej Panwi, Nysy Kłodz-

kiej, Bystrzycy i Bobru. Po II wojnie świa-

towej, kiedy większość Śląska przypadła 

Polsce, w stosunku do Odry kontynuowano 

dziedzictwo niemieckie. Budowano kolej-

ne zbiorniki zaporowe, pogłębiano Odrę 

i jej dopływy, konserwowano i odtwarzano 

zabudowę hydrotechniczną, jednocześnie 

zmagając się z kolejnymi „wybrykami” tej 

rzeki, czyli długotrwałymi wylewami.          
Planiści i decydenci niemal do samego 

końca XX w. niewiele się jednak nauczyli, 

skoro zdecydowano się na tak kuriozalny 

pomysł, jak zabudowa mieszkaniowa na 

terenach zalewowych. Zmaterializowany 

został budową osiedli mieszkaniowych m. 

in. na terenie Opola Zachód i wrocławskie-

go Kozanowa. A kiedy przyszedł lipiec 

1997r., stała się katastrofa. Ulewne desz-

cze oraz błędna polityka zarządzania wodą 

zgromadzoną w niektórych zbiornikach 

zaporowych dorzecza Odry, wykreowały 

gigantyczną powódź. Śmierć i ogromne 

straty ponieśli ludzie, natomiast przyroda 

poradziła sobie z tym „problemem” zdecy-

dowanie lepiej. A przede wszystkim szyb-

ciej.  

Najtragiczniejsze jest to, że powódź 

1997 r. nie spowodowała u wielu decy-

dentów lokalnego i regionalnego szczebla, 

bardziej racjonalnego podejścia do Odry 

i życia, które dzięki niej się rozwija. Uzna-

no, że skoro w 1997 r. miała miejsce „po-

wódź tysiąclecia”, to podobne zjawisko 

wystąpi na Odrze za ok. tysiąc lat ... Nic 

bardziej błędnego – zaledwie 13 lat póź-

niej, w maju i czerwcu 2010 r. wystąpił 

zaledwie pół metra niższy wylew, który 

ponownie stworzył zagrożenie dla ludzi 

żyjących w dolinie Odry, dzięki infrastruk-

turze jaką odziedziczyliśmy po Niemcach. 

I ludzie po raz kolejny zmagali się z wodą 

i nerwami, deszczem i niepokojem. A mia-

ło to być dopiero za tysiąc lat...      

Mgr MArek stAjszczyk

Fot. 2. Rozlewiska Odry na międzywalu powyżej wsi Lipki (pow. Brzeg), czerwiec 2013 r., fot. Marek Stajszczyk
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udana inicjatywa

Klub Przyrodników od wielu lat pro-

wadził działania z zakresu mikroreten-

cji i ochrony terenów podmokłych, które 

koncentrowały się głównie w Polsce pół-

nocno-zachodniej, gdzie przy współpracy 

z Lasami Państwowymi i wieloma innymi 

podmiotami, w latach 1998 – 2006 udało 

się odtworzyć kilkanaście tysięcy ha tere-

nów podmokłych i zretencjonować kilka 

mln m3 wody. 

MAŁA  RETENCJA  W  LASACH 

W połowie stycznia 2007r. Klub Przyrodników ze Świebodzina wystąpił do Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych we Wro-
cławiu z propozycją współpracy. jej efektem są wykonane w latach 2007 – 2009 pilotażowe działania infrastrukturalne na tere-
nie 4 nadleśnictw RDlP we Wrocławiu: wiele małych zbiorników wodnych i zastawek, które poprawiły w górskich obszarach 
wododziałowych gospodarkę wodną i zrealizowały zadania z ochrony przyrody. 12 sierpnia 2009r. zawarto „Porozumienie 
wstępne” na rzecz dalszej współpracy w celu przygotowania projektu i jego realizacji w latach 2010 – 2012 pod  nazwą: „od-
twarzanie i czynna ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych”. W/w działania zostały pomyślnie 
zakończone a doświadczenia - wniesione do tworzonych programów Pgl lP małej retencji: „nizinnej” i „górskiej”. W roku 
2012 projekt zakończono. 

ryszArd MAjewicz

Dotychczasowa, bardzo dobra i efek-

tywna współpraca z Lasami Państwowymi 

(RDLP: Piła, Szczecin, Zielona Góra) na 

nizinach, wskazała jednoznacznie na wła-

ściwych partnerów projektu – RDLP we 

Wrocławiu i na podległe jej Nadleśnictwa. 

W 2007 r. podjęto więc podobne działania, 

przede wszystkim tam, gdzie powodzie bio-

rą swój początek - w górach, konkretnie na 

Pogórzu Sudeckim i w Kotlinie Kłodzkiej. 

Zgodnie z pismem intencyjnym Klubu 

Przyrodników z dnia 16.01.2007 r., w biu-

rze RDLP we Wrocławiu 25.01.2007 r. 

odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie 

nawiązania współpracy pomiędzy jednost-

kami RDLP we Wrocławiu a Klubem Przy-

rodników ze Świebodzina w zakresie małej 

retencji w górach i na pogórzu. Jego kon-

sekwencją było spotkanie w dniu 1 marca 

2007 r., w siedzibie Starostwa Powiatowe-

go w Kłodzku. Przedstawiciele samorzą-

dów, organizacji przyrodniczych, parków 

narodowych i krajobrazowych oraz Lasów 

Państwowych zaprezentowali własne do-

tychczasowe osiągnięcia na rzecz małej 

retencji w górach. Strona „przyrodnicza” 

podkreślała duże znaczenie ochrony torfo-

wisk górskich - przeciwstawiając jej przy-

kłady działania człowieka, będące destruk-

cyjnymi wobec przyrody. Strona „leśna” 

przypomniała, że najwięcej nakładów na 

melioracje leśne, Lasy Państwowe ponio-

sły w latach „powodziowych” 1998-2002 r. 

a w części dyskusyjnej przypomniała defi-

nicje podstawowych określeń i ich znaczeń. 

Melioracje – to z definicji: ulepszenie (!) 

a nie wyłącznie odwodnienie. Gospodarka 

wodna - to kompleksowa, wielowątkowa, 

szerokoprzestrzenna, interdyscyplinarna 

i długofalowa działalność człowieka słu-

żąca (np. poprzez tworzenie zbiorników 

retencyjnych) zarówno ludziom jak i przy-

rodzie. Zaproponowano aby, ze względu 

na skalę i specyfikę omawianej retencji, 

Fot. 1. RDLP we Wrocławiu. Nadleśnictwo Wałbrzych. Pojedynczy zbiornik małej retencji (mikroretencji) w górach, 
wykonany przez Klub Przyrodników ze Świebodzina we współpracy z Nadleśnictwem. Świeżo wykonana zapora 
czołowa z przelewem, Fot. Ryszard Majewicz
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nazywać ją mikroretencją. Podkreślano - 

jak cenne jest współdziałanie na rzecz jej 

tworzenia i że z konkretnych, wypracowy-

wanych właśnie zasad współpracy skorzy-

sta przede wszystkim Kłodzko. Tu bowiem 

zbiega się większość wód z rzek czy po-

toków Kotliny Kłodzkiej. Ustalono, że do 

końca marca 2007 r. odbędą się objazdy te-

renowe w nadleśnictwach, zostaną wytypo-

wane i zinwentaryzowane obiekty (ETAP 

I). W latach 2008-2009 (ETAP II) zostanie 

wykonanych pilotażowo do kilkudziesięciu 

zbiorników małej retencji. 

Nadleśnictwa: Bardo, Bystrzyca Kłodz-

ka, Lądek Zdrój, Świdnica, Wałbrzych, 

Zdroje, otrzymały poparcie dla realizacji 

zadań z zakresu mikroretencji i ochrony 

terenów podmokłych od Dyrektora RDLP 

we Wrocławiu. Klub Przyrodników podpi-

sał Porozumienia Intencyjne o współpracy 

przy realizacji projektu o roboczym tytule: 

„Kompleksowa ochrona mokradeł i mała 

retencja wody w Sudetach” z Nadleśnictwa-

mi: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Świd-

nica, Zdroje. Wybór konkretnych zadań do 

wniosku o dotacje Klub Przyrodników usta-

lał bezpośrednio z Nadleśnictwami. 

Przyjęcie programu 

13 sierpnia 2007 r. Prezes Klubu Przy-

rodników dr Andrzej Jermaczek poinfor-

mował Nadleśnictwa oraz Dyrektora Parku 

Narodowego Gór Stołowych, że wspólny 

wniosek złożony do Fundacji EkoFun-

dusz został bardzo dobrze oceniony przez 

komisję konkursową i zyskał wstępną ak-

ceptację Zarządu Fundacji. Przed podję-

ciem ostatecznej decyzji o finansowaniu 

należało jednak uszczegółowić planowane 

przedsięwzięcia o waloryzację przyrodni-

czą obiektów, a także o szczegółowy opis 

planowanych rozwiązań technicznych, za-

kresu i sposobu wykonania prac oraz efektu 

ekologicznego przedsięwzięć. 
5 sierpnia 2007 r., na spotkaniu roboczym 

w Nadleśnictwie Świdnica, ustalono m.in: 

• konieczność „doszacowania” zadań (ok. 

1 mln zł dotacji), 

• uzyskanie jak największych efektów eko-

logicznych wyłącznie poprzez wykonanie 

małych budowli czołowych, 

• dokonanie do 18 września 2007 r. osta-

tecznej lustracji terenu przed złożeniem 

wniosku. 

Rada Fundacji EkoFundusz na posiedze-

niu w dniu 27 marca 2008 r. zaakceptowa-

ła dofinansowanie planowanego projektu 

„Ochrona mokradeł i mała retencja wody 

w Sudetach”. Zakres przyjętego projektu 

obejmował w: 

• Nadleśnictwie Świdnica – odbudowę 9 

zbiorników wodnych, 

• Nadleśnictwie Wałbrzych – odbudowę 

14 zbiorników i budowę 13 zastawek, 

• Nadleśnictwie Lądek Zdrój – odtworze-

nie 1 zbiornika i budowę 1 piętrzenia, 

• Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka - od-

tworzenie 4 zbiorników, 

• Parku Narodowym Gór Stołowych – od-

budowę zbiornika oraz badania hydro-

ekologiczne i czynną ochronę 2 obiektów. 

22 kwietnia 2008 r. w gościnnym Nad-

leśnictwie Świdnica odbyło się kolejne 

spotkanie, na którym dokonano ustaleń 

niezbędnych do podpisania umowy z Eko-

Funduszem. Warunek, to uzyskanie w 3-4 

miesiące kompletu niezbędnych dokumen-

tów. Do 25 sierpnia 2008 r. Nadleśnictwa 

biorące udział w programie uzyskały wy-

magane pozwolenia wodnoprawne oraz 

inne konieczne uzgodnienia i pozwolenia 

wraz z dokumentacją techniczną. 

4 lutego 2009 r. w gościnnym – jak zwy-

kle - Nadleśnictwie Świdnica, odbyło się 

kolejne spotkanie, na którym pozytywnie 

oceniono realizację programu i omówiono 

kierunki dalszej współpracy. Podsumowa-

no dotychczasowe działania i doświadcze-

nia przy realizacji projektu „Ochrona mo-

kradeł i mała retencja wody w Sudetach”. 

Poinformowano o wykonanych, pilotażo-

wych działaniach pro-retencyjnych. 

Rozszerzanie inicjatywy

Skład uczestników spotkania został roz-

szerzony o zaproszonych również Nadleśni-

czych pozostałych Nadleśnictw „górskich” 

i „podgórskich” RDLP we Wrocławiu, któ-

re mogłyby być zainteresowane wspólnie 

z Klubem Przyrodników realizacją przy-

szłych zadań. Przedyskutowano szeroko 

możliwości i kierunki dalszej współpracy. 

Prezes Klubu Przyrodników zapropono-

wał  możliwość przygotowania wniosku 

o dotację w ramach piątej osi priorytetowej 

„POIiŚ 2007-2013” na zadania dotyczące 

małej retencji oraz ochrony cennych przy-

rodniczo siedlisk hydrogenicznych, takich 

jak np.: siedliska zmienno-wilgotne, łąki 

trzęślicowe, ziołorośla górskie, ziołorośla 

nadrzeczne, torfowiska przejściowe, młaki, 

bory i lasy bagienne, lasy łęgowe. Zastępca 

Dyrektora RDLP we Wrocławiu podsumo-

wując spotkanie podkreślił, że gwarantem 

sukcesu programu na rzecz zatrzymywania 

wody w lesie są ludzie, którzy go realizują. 

Fot. 2. RDLP we Wrocławiu. Nadleśnictwo Wałbrzych. Ciąg zbiorników małej retencji (mikroretencji) w górach, wyko-
nany przez Klub Przyrodników ze Świebodzina we współpracy z Nadleśnictwem, Fot. Ryszard Majewicz
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Dlatego też RDLP we Wrocławiu będzie 

dalej współdziałać z Klubem Przyrodni-

ków. Poinformował także, że Lasy Pań-

stwowe rozpoczęły realizację zadań z Pro-

gramu Infrastruktura i Środowisko. „Oś” 

trzecia - (tzw. „duża”) mała retencja będzie 

przedmiotem spotkania w Leśnym Banku 

Genów w Kostrzycy. Natomiast „oś” piąta 

(tzw. „mikroretencja”) – przewiduje projek-

ty odpowiednie dla Klubu Przyrodników. 

24 i 25 lutego 2009 r. w Leśnym Banku 

Genów w Kostrzycy, na spotkaniu organi-

zacyjnym poświęconym realizacji projek-

tu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu 

wód opadowych na terenach górskich, 

zwiększenie retencji i utrzymanie poto-

ków oraz związanej z nimi infrastruktury 

w dobrym stanie”, zgłoszonego jako pro-

jekt kluczowy do Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, 

przedstawiciele Centrum Koordynacji 

Projektów Środowiskowych z Warszawy 

zaprezentowali strukturę i koncepcję re-

alizacji, kluczowe etapy, kryteria formal-

ne i zasady „budowy” projektu. Minister 

Środowiska mianował Wojciecha Fondera 

opiekunem projektów: nizinnego i górskie-

go z ramienia Dyrekcji Generalnej. Spotka-

nie miało charakter warsztatów, w których 

wszyscy uczestnicy zastanawiali się nad 

tym - jak najefektywniej wpisać się z po-

Fot. 3. RDLP we Wrocławiu. Nadleśnictwo Wałbrzych. Przelewy ciągu zbiorników małej retencji (mikroretencji) w gó-
rach, wykonane przez Klub Przyrodników ze Świebodzina we współpracy z Nadleśnictwem, Fot. Ryszard Majewicz

trzebami reprezentowanych nadleśnictw 

w warunki programu. Aktywnymi uczest-

nikami warsztatów byli członkowie Klubu 

Przyrodników ze Świebodzina. Brali oni 

również udział w dniach 6 i 7 maja 2009 

r. w objeździe terenowym, z pracownikami 

i ekspertami CKPŚ oraz RDLP we Wrocła-

wiu. Przedmiotem objazdu były planowane 

miejsca pod zbiorniki retencyjne. Przejazd 

zespołu zaplanowano tak, aby Przyrodnicy 

ze Świebodzina mogli zaprezentować także 

już wykonane zbiorniki. Dzięki temu goto-

we obiekty, jak i zdobyte przy ich realizacji 

doświadczenia, pozwoliły interdyscypli-

narnemu zespołowi jak najlepiej wybrać 

miejsca pod nowe zbiorniki, lepiej przy-

gotować się do przeprowadzania procedur 

środowiskowych, na gorąco wymieniać do-

świadczenia, uwagi - twórczo dyskutując. 

Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalne-

go Lasów Państwowych z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie powołania Pełnomocni-

ka ds. Realizacji Projektów w Dyrekcji Ge-

neralnej Lasów Państwowych (GK-1100-

15/10) – w Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych, zostało utworzone specjal-

ne stanowisko: Pełnomocnik ds. realizacji 

projektu (MAO) (MAO – Measure Autho-

rising Officer) na które został powołany 

Zbigniew Filipek. 
Do dalszej współpracy z Klubem Przy-

rodników zgłosiły się Nadleśnictwa: Jugów, 

Kamienna Góra, Świdnica, Wałbrzych oraz 

Park Narodowy Gór Stołowych. W celu 

przygotowania projektu i jego realizacji 

w latach 2010 – 2012 podpisano „Porozu-

mienia wstępne”, przygotowano projekt, 

złożono wniosek, który został zaakcepto-

wany decyzją o zatwierdzeniu finansowa-

nia projektu. 

Projekt 2010 – 2012 

Wynikiem Projektu jest – wykonanie, 

np. w Nadleśnictwie Świdnica (Leśnictwa: 

Pieszyce, Bielawa, Lutomia, Bojanice, Wi-

toszów) 8 zbiorników o łącznej pojemności 

2471 m3 wody. 

Pełne wyniki projektu „Ochrona mokra-

deł i mała retencja wody w Sudetach Środ-

kowych” prowadzonego w latach 2010 – 

2012 przez Klub Przyrodników prezentuje 

publikacja Wydawnictwa Klubu Przyrodni-

ków ze Świebodzina, wydana w 2012 r. 1 

Wynik merytorycznej współpracy znaj-

dziemy również – jako wytyczne do reali-

zacji małej retencji w górach – w „Pod-

ręczniku wdrażania projektu – część I …”2 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia 

nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pań-

stwowych w sprawie wprowadzenia do 

stosowania w jednostkach Lasów Państwo-

wych Programu : „Przeciwdziałanie skut-

kom odpływu wód opadowych na terenach 

górskich, zwiększenie retencji i utrzymanie 

potoków oraz związanej z nimi infrastruk-

tury w dobrym stanie”. 

Mgr inż. ryszArD MAjewicz 

1. Andrzej Jermaczek, Lesław Wołłejko, Patryk Chapiński 
„Mokradła Sudetów Środkowych i ich ochrona”, Wydaw-
nictwo Klubu Przyrodników (Wydano w ramach projektu 
„Ochrona i odtwarzanie  zagrożonych siedlisk hydroge-
nicznych w Sudetach Środkowych” dofinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko (V Prioryted POIiŚ, 05.01.00-00-198/09) oraz Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej), Świebodzin 2012 r.
2. Marek Goździk, Krzysztof Guzek (CKPŚ), wkład me-
rytoryczny: Paweł Pawlaczyk Klub Przyrodników, Rafał 
Bartosz (Centrum Ochrony Mokradeł), Ryszard Maje-
wicz (RDLP we Wrocławiu), udostępnione materiały: 
Józef Satoła (Pro-Las), prof. Julian Paluch (Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu), „Podręcznik wdrażania 
projektu – wytyczne do realizacji małej retencji w górach 
część I - ZAKRES PROJEKTU”, Warszawa, październik 
2010 r., www.ckps.pl .  
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Czapla złotawa należy do mniejszych 

przedstawicieli czaplowatych: mierzy ok. 

50 cm długości, waży zaledwie 0,35 kg, 

a rozpiętość skrzydeł wynosi 88 – 96 cm. 

W upierzeniu godowym posiada pomarań-

czowy wierzch głowy i dolną część piersi 

oraz czerwonawy dziób i zielonkawe nogi. 

Ptaki w upierzeniu spoczynkowym i osob-

niki młodociane są generalnie białe, przy 

czym nogi i dziób u dorosłych są zielon-

kawo - żółtawe, a u młodocianych ciemno 

- szare. 

W okresie lęgowym najczęściej tworzy 

kolonie, także mieszane z innymi gatun-

kami czapli, np. ze ślepowronem i czaplą 

nadobną, a także z innymi ptakami bro-

dzącymi: ibisami i warzęchami. Żeruje 

najchętniej na terenach trawiastych, ob-

fitujących w stada dużych ssaków kopyt-

nych, zarówno dzikich – antylop, bawo-

łów, nosorożców, słoni, zebr i żyraf, jak 

i udomowionych, np. bydła i koni. Taktyka 

tej czapelki jest prosta: przechadzanie się 

w sąsiedztwie pasącego się dużego ssaka 

daje szanse na schwytanie wypłoszonych 

przez tego „olbrzyma” różnych drobnych 

zwierząt – pasikoników, żab, jaszczurek, 

węży, nielotnych młodych ptaków, np. 

skowronków i pliszek, a także różnych 

gryzoni. Tę typową dla czapli złotawej 

taktykę obserwowałem w lutym 2005 r. na 

północnym zachodzie Grecji, w delcie rze-

ki Thamis, na północ od portu Igumenitsa. 

Na podtopionych łąkach, wśród pasących 

się krów przebywały co najmniej 3 – 4 

czaple złotawe. Dosłownie „kręciły” się 

tuż przy samych nogach, wypatrując ucie-

kającej spod racic zdobyczy.    

jest wielbicielką obszarów trawiastych ze stadami ssaków kopytnych. jeszcze sto lat temu w europie gniazdowała tylko na 
południu Półwyspu Iberyjskiego. obecnie skolonizowała większość południa i zachodu europy. W Polsce jest widywana od 
pierwszej połowy lat 90. XX w. 

Blisko człowieka
W ostatnich kilkudziesięciu latach nasila 

się zjawisko coraz częstszego i liczniejszego 

żerowania na wysypiskach śmieci. Np. w mar-

cu 2012 r. w Maroku, obserwowałem kilkana-

ście czapli złotawych w suchym i zasypanym 

różnymi odpadami korycie rzeki Souss, na 

przedmieściach Agadiru. Część ptaków żero-

wała w odpadkach, a inne „woziły” się, stojąc 

na grzbietach licznie żerujących tu owiec. 

Czapla złotawa chętnie zasiedla osiedla 

ludzkie. Np. w Egipcie na Półwyspie Synaj – 

w Sharm el Sheikh, obserwowałem w lutym 

2010 r. przez kilka dni grupę 9 - 11 czapli 

złotawych, regularnie żerujących na przyhote-

lowym trawniku i sąsiednim odstojniku, gro-

madzącym wszelkie hotelowe „ciecze”... Cza-

pelki pozwalały się obserwować z zaledwie 15 

– 20 m! Z wielu krajów strefy zwrotnikowej 

i równikowej, znane są jej kolonie lęgowe na-

wet w wielkich aglomeracjach miejskich, np. 

w Kairze (A. Andrzejczyk – inf. ust. + foto).   

Czapla złotawa jest typowym komensa-

lem, czyli gatunkiem korzystającym z dobro-

dziejstwa obecności innego zwierzęcia, dzięki 

któremu odnosi korzyść w postaci zdobyczy. 

W przypadku tej czapelki są to najczęściej 

duże ssaki kopytne, które pasąc się, wypła-

szają różne drobne kręgowce (np. ryby, żaby, 

jaszczurki, pisklęta małych ptaków, gryzonie) 

i większe bezkręgowce (np. chrząszcze, pa-

sikoniki, pajęczaki, ślimaki). Czapla chwyta 

je często w bezpośrednim sąsiedztwie kopyt, 

sama zaś nie dając żadnej korzyści swemu 

„dobroczyńcy” (Kushlan i Hafner 2000). Cza-

sami przebywając na grzbiecie dużego ssaka, 

chwyta przy okazji owady takie jak np. gzy, 

które są uciążliwe dla roślinożerców.

 Nieprawdopodobna ekspansja
Czapla złotawa to światowy kosmopoli-

ta. Przed 150 laty, w drugiej połowie XIX 

w., gniazdowała „tylko” na południu Pół-

wyspu Iberyjskiego oraz w Afryce i Azji 

Południowo – Wschodniej. W latach 70. 

XIX w. burze zagnały stado tej czapli - 

prawdopodobnie z Afryki -   przez Atlan-

tyk do Ameryki Południowej. Specjaliści 

obliczyli, że odległość ok. 2900 km, mię-

dzy zachodnią częścią Afryki, a północno 

– wschodnim wybrzeżem Ameryki Połu-

dniowej, jest ona w stanie pokonać w 40 

godzin (Botkin 2000). Czapla złotawa zdą-

żyła skolonizować większość obu Ameryk, 

gniazdując od 1962 r. już na południu Ka-

nady oraz dotarła do Patagonii na południu 

Argentyny (Telfair 2006). Regularnie do-

ciera na Falklandy (Woods 2006). Niektó-

re osobniki zapędzają się nawet na Alaskę 

i w rejonie subantarktyczne: była notowana 

m. in. na Georgii Południowej,  Orkadach 

Południowych i Szetlandach Południowych 

(Telfair 2006). 

Australia została przez tę czaplę opano-

wana na dwa sposoby: w północnej części 

pojawiła się spontanicznie z Azji, zaś na 

południu została aklimatyzowana jako ga-

tunek unicestwiający „wszelkie robactwo”. 

Pierwsza próba okazała się nieskutecz-

na - 18 osobników przywiezionych z In-

dii nie dało potomstwa. Próby ponawiano 

z dobrym już skutkiem i obecnie populacja 

australijska liczy setki tysięcy osobników, 

a zalatujące z niej osobniki regularnie wi-

dywane są od 1963 r. na Nowej Zelandii 

(McKilligan 2005). 

Niemal całe południe Europy zasiedliła 

INWAZJA 
CZAPLI ZŁOTAWEJ

MArek stAjszczyk
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w ciągu niespełna 80 lat: w okresie mię-

dzywojennym (1918 – 1939) sukcesywnie 

zwiększała liczebność i kolonizowała nowe 

obszary południa Hiszpanii i Portugalii, by 

w latach 50. dotrzeć w Rosji do delty Woł-

gi oraz na południe Francji. W latach 80. 

XX w. pojawiła się w Grecji, a we Wło-

szech, najpierw na Sardynii, a nieco póź-

niej w Lombardii. W 1992 r. stwierdzono 

pierwsze lęgi na północy Francji, w 1996 

r. w delcie Dunaju w Rumunii, a w 1998 r. 

w Holandii (Kushlan i Hafner 2000, Stajsz-

czyk 2001). Przed kilku laty, w 2008 r. po 

raz pierwszy zagnieździła się w angielskim 

hrabstwie Somerset (Anonymus 2008). Na-

tomiast nielęgowe osobniki tego gatunku 

obserwowano nawet na Islandii, w Norwe-

gii, Szwecji i Finlandii oraz na Litwie i Bia-

łorusi (Stajszczyk 2001).

Pierwsze śląskie obserwacje pochodzą 

z 2000 r.: po jednym osobniku widzia-

no najpierw w maju koło Żor, a następnie 

w sierpniu w dolinie Baryczy na komplek-

sie stawowym Stawno koło Milicza. Trze-

cia śląska obserwacja dotyczy dorosłego 

ptaka, widzianego w kwietniu 2012 r. na 

stawach niedaleko Goliszowa koło Legnicy 

W skali całej Polski, po raz pierwszy 

odnotowano ją pod koniec lipca 1994 r. 

na stawach pod Zatorem, na zachodnich 

krańcach Małopolski (Betleja 1996). Na-

stępnie pod koniec kwietnia w latach 1996 

i 1999 widywano ją w okolicach Słońska na 

Ziemi Lubuskiej, a w sierpniu 1997 r. nad 

Odrą powyżej Szczecina. Kolejne krajowe 

obserwacje czapli złotawej miały miejsce 

w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2006 r. na 

zalewowym terenie Bugo – Narwi w rejo-

nie Modlina na Mazowszu oraz na początku 

maja 2007 r. w okolicach Leszna na Wiel-

kopolsce. Ostatnie stwierdzenia pochodzą 

z 2012 r: 14 kwietnia dorosły osobnik znów 

był obserwowany w Słońsku, następnie 

wspomniany wyżej osobnik, w kwietniu na 

stawach pod Goliszowem oraz 23 kwietnia 

jeden młodociany - na stawach w Około-

wicach koło Częstochowy, na północnym 

zachodzie Małopolski. Łącznie do końca 

2012 r. w Polsce odnotowano ją 11 razy. 

ekspansja trwa ...
Czapla złotawa coraz częściej poja-

wia się na Bałkanach, m. in. w Chorwacji 

i Słowenii. Kolejnym krajem, który może 

w bliskiej przyszłości skolonizować ta 

czapelka, są Węgry. Np. rejon Hortobagy, 

który jest wybitnie predestynowany. Istnie-

jąca tam różnorodność udomowionych (by-

dło – krowy i bawoły błotne, konie, osły, 

kozy i owce) i półdzikich kopytnych (konie 

Przewalskiego), pasących się na rozległych 

obszarach puszty, gwarantuje odpowiednie 

warunki żerowe, a obfitość terenów ba-

giennnych i wodnych z koloniami lęgowy-

mi 8 gatunków czapli oraz warzęchy i ibisa 

kasztanowatego, czyni Hortobagy kolej-

nym potencjalnym miejscem gniazdowa-

nia dla czapli złotawej. A pojawia się ona 

na Węgrzech już co roku (Stajszczyk 2001, 

Stajszczyk 2008). 

Podobna sytuacja ma miejsce na połu-

dniu Ukrainy, w rejonie Askanii Nowej. 

Na chronionym tu  dziewiczym ukraiń-

skim stepie, wypasane są gł. dzikie kopytne 

z różnych stron świata, w tym różne gatunki 

antylop, bizony, konie Przewalskiego, kuła-

ny, suhaki i zebry oraz strusie. Gdyby  cza-

pla złotawa zaczęła się tam gnieździć, a jej 

populacja sukcesywnie wzrastałaby liczeb-

nie, mielibyśmy w Polsce jeszcze większe 

szanse na przypadki jej zalatywania do na-

szego kraju. Na wybrzeżu czarnomorskim 

Ukrainy czapla złotawa była już notowana 

(Stajszczyk 2001).

O ile proces ocieplania klimatu na obsza-

rze Europy przybierze w bliskiej przyszło-

ści większą intensywność, prawdopodo-

bieństwo zagnieżdżenia się czapli złotawej 

w Polsce nie jest niemożliwe. Z ekologicz-

nego punktu widzenia, interesująca byłaby 

np. sytuacja wykorzystywania przez tą cza-

plę obecności łosia, w przypadku jej poja-

wów nad Biebrzą, czy Polesiu Lubelskim 

(Stajszczyk 2001). Czy tak się stanie, przy-

szłość pokaże.  
Mgr MArek stAjszczyk
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Gatunki naturowe

To jedna z największych sów. Wg da-

nych rosyjskich i szwedzkich mierzy 59 

– 70 cm długości, ale w zachodniej części 

Ameryki Północnej odnotowano osobni-

ki mierzące aż 84 cm. Samice puszczyka 

mszarnego są o ok. 20 – 25% większe od 

samców (Riabitsev 2002, Svensson i in. 

2012, Udvardy 1977). Puszczyk mszar-

ny osiąga wagę prawie 2 kg, a rozpiętość 

skrzydeł wynosi 128  - 158 cm. Dla porów-

nania - największa sowa Europy – puchacz, 

jest tylko nieco większy; mierzy 59 – 75 

cm, waży do 3,3 kg, a rozpiętość skrzydeł 

sięga 138 - 190 cm, (Riabitsev 2002, Svens-

son i in. 2012). Podczas lotu puszczyka 

mszarnego, poza dużym tułowiem, uwagę 

zwracają szerokie skrzydła, którymi uderza 

powoli, niczym czapla siwa (Svensson i in. 

2012). Duże rozmiary ciała, wielka, okrą-

gła głowa i „byczy” kark sprawia, że wielu 

autorów bardzo obrazowo opisuje jego syl-

wetkę, np. profesor Jan Sokołowski (1972) 

nadmienił, iż puszystością i barwą upierze-

nia przypomina „... stary pień obrosły pę-

kami szarych porostów”, a Lars Svensson 

(2012) porównał wielki płaski przód głowy 

puszczyka mszarnego do ... przepiłowanej 

kłody.   

Zdumiewające jest więc, że mimo tak 

dużych rozmiarów ciała, sowa ta chwyta 

głównie niewielkie gryzonie, zwłaszcza 

z rodziny nornikowatych Arvicolidae. Na 

obszarze Europy Północnej, największym 

gatunkiem z tej rodziny – poza aklimaty-

zowanym z Ameryki piżmakiem Ondatra 

zibethica – jest karczownik Arvicola ter-

restris, którego długość dochodzi do 21,5 

PUSZCZYK  MSZARNY  NA  ŚLĄSKU
Do 2007 r. na terytorium Dolnego i górnego Śląska ornitolodzy stwierdzili 12 gatunków sów. Niedawno, zupełnie nieoczekiwa-
nie pojawił się kolejny gatunek – puszczyk mszarny Strix nebulosa. 

MArek stAjszczyk

cm, a waga sięga 300 gramów (Siivonen 

1976, Macdonald i Barret 1993). Ofiarą 

puszczyka mszarnego padają także małe 

ssaki owadożerne – ryjówki, rzęsorki i zę-

biełki oraz nieduże ptaki, do wielkości ja-

rząbka, najmniejszego z kuraków leśnych, 

zasiedlających lasy Palearktyki. Zdarza 

się, że chwyta tak nietypową zdobycz, 

jak żaby i łasice (Stokes 1996, Riabitsev 

2002). Tajemnica preferowania tak małej 

zdobyczy przez jedną z największych sów, 

związana jest z wyjątkowym przystosowa-

niem puszczyka mszarnego do polowania 

na małe ssaki i jego wielkiej skuteczności 

łowieckiej. Otóż posiada on wręcz rewela-

cyjny słuch. Zakres słyszalnych dla niego 

fal dźwiękowych jest zbliżony do możli-

wości człowieka, ale posiada daleko więk-

szą od ludzkiej wrażliwość na ich poziom. 

Z możliwościami słuchowymi współgra 

budowa morfologiczna głowy, która jest 

wyjątkowo obficie upierzona i posiada 

bardzo dobrze rozbudowaną szlarę. Płaska 

„twarz” ozdobiona jest dwoma szerokimi 

polami, ozdobionymi ułożonymi koncen-

trycznie drobnymi prążkami. Działają one 

podobnie, jak talerze telewizji satelitarnej, 

ale zbierają fale dźwiękowe, przekazując je 

do uszu. Szlara skutecznie je oddziela, co 

pozwala na odbiór odgłosów z lewej stro-

ny tylko przez ucho lewe, a z prawej wy-

łącznie przez ucho prawe. Asymetryczność 

położenia obu uszu umożliwia słyszenie 

wręcz superstereofoniczne. Pozwala to na 

perfekcyjną lokalizację źródła dźwięku. 

Nie jest czymś nadzwyczajnym, że zimą 

chwyta norniki ukryte nawet pod półme-

trową warstwą śniegu: ptak ich nie widzi, 

ale namierza na podstawie ledwie słyszal-

nych odgłosów, po czym nadlatuje i spada 

ze szponami podciągniętymi pod „brodę”... 

(Attenborough 1999, Warren i Cox 2005). 

Należy nadmienić, że łowy te często koń-

czy sukcesem. Oto wyjaśnienie tajemnicy 

skuteczności zimowej egzystencji puszczy-

ka mszarnego na rozległych obszarach Fen-

noskandii, północnej Rosji i Syberii oraz 

Alaski i Kanady, gdzie ciemności panujące 

przez niemal całą dobę w okresie od paź-

dziernika do marca, stwarzają ekstremalne 

warunki do życia zimą w tajdze. Wówczas 

przede wszystkim słuch decyduje o sukce-

sie łowieckim, a tym samym możliwości 

przeżycia w krainie śniegu i mrozu.

Puszczyk mszarny jest mieszkańcem 

borealnych obszarów Eurazji i Ameryki 

Północnej. To typowy ptak tajgi – drze-

wostanów zdominowanych przez drzewa 

iglaste, z domieszką brzozy, jarzębu, osiki 

i wierzb. Chętnie zasiedla wilgotne drze-

wostany w sąsiedztwie terenów otwartych 

o podmokłym charakterze. Zwarty areał 

puszczyka mszarnego rozciągał się do nie-

dawna od pogranicza Norwegii i Szwecji 

na zachodzie, po Kamczatkę i Sachalin na 

wschodzie, sięgając na południe do rejo-

nu Moskwy oraz północnej części Mon-

golii i Chin (Pukinskij 2005). W dorzeczu 

rzeki Wiluj na zachodzie Jakucji, pusz-

czyk mszarny był stwierdzony jako jeden 

z najliczniejszych gatunków sów (Andreev 

1974,w: Rogatsheva 1988). W Ameryce 

Północnej jest rozprzestrzeniony od Alaski 

i północnej Kanady, po pogranicze ze Sta-
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nami Zjednoczonymi, ale w Górach Ska-

listych dochodzi na południe aż do pasma 

Sierra Nevada w Kalifornii (Udvardy 1977, 

Alderfer 2006). 

W Polsce
Na ziemiach polskich puszczyk mszarny 

znany był dotychczas z krańców północno-

-wschodnich i wschodnich. Przykładowo, 

w dorzeczu Prypeci, Niemna i Dźwiny 

występował co najmniej od XIX w. (K. Ty-

zenhaus, w: Sokołowski 1972, Taczanow-

ski 1873, w: Pukinskij 2005). W obecnych 

granicach kraju do początku XXI w.  gniaz-

dowanie tego gatunku było nieznane. We 

wschodniej, obecnie białoruskiej, części 

Puszczy Białowieskiej puszczyk mszarny 

gniazdował zarówno w okresie przedwo-

jennym, jak i po II wojnie światowej, nato-

miast po obecnie polskiej stronie Puszczy, 

obserwowano tylko pojedyncze dorosłe 

osobniki tego gatunku w czerwcu 1953r. 

oraz wielokrotnie w latach 1985 – 1997 

i w latach 2003 i 2007 (N. Czerkas, J. Za-

wadzki, w: Tomiałojć i Stawarczyk 2003, 

Komisja Faunistyczna 2004, 2008). 

Natomiast w pozostałej części Polski, 

dawniej zalatujące pojedyncze osobniki 

rejestrowano tylko 2 razy: ok. 1865r. na 

Pomorzu Gdańskim i w grudniu 1872r. 

koło Chełma na wschodzie Lubelszczyzny 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). W ostat-

nim ćwierćwieczu udokumentowano trzy 

stwierdzenia pojedynczych puszczyków 

mszarnych: w kwietniu 1991r. w rejonie 

Przemyśla, w kwietniu 2003r. został za-

strzelony (!) w otulinie Poleskiego Parku 

Narodowego (Wójciak i in. 2005) i w paź-

dzierniku 2006r. koło Lubartowa, w środ-

kowej części Lubelszczyzny (T. Buczek, 

w: Komisja Faunistyczna 2011). Szokują-

ce jest zabicie osobnika w kwietniu 2003r. 

– sowy są od dawna ptakami ściśle chro-

nionymi, a ich preferencje pokarmowe 

sprzyjają gospodarce leśnej i rolnej, z racji 

unicestwiania przede wszystkim różnych 

gatunków gryzoni.

Przełom w statusie puszczyka mszar-

nego na obecnym obszarze Polski nastąpił 

wiosną 2010r. w Lasach Sobiborskich na 

wschodzie Lubelszczyzny; najpierw w mar-

cu obserwowano tam kolejnego puszczyka 

mszarnego, a następnie w maju stwierdzo-

no 2 pary z pisklętami (Keller i in. 2011, J. 

Melchior i inni, za: Komisja Faunistyczna 

2011). Były to pierwsze lęgi tej wielkiej 

sowy na obecnym terytorium Polski. 

W 2011 r., mimo poszukiwań, lęgów 

puszczyka mszarnego w Lasach Sobibor-

skich nie stwierdzono. Ale był to sezon 

o niskiej liczebności gryzoni – podstawo-

wej zdobyczy tego gatunku. Za to wiosną 

2012 r. znaleziono tam aż 7 par z gniazda-

mi, a w sąsiednich Lasach Włodawskich 

wykryto kolejną parę z pisklętami (B. Woź-

niak, S. Aftyka, w: Komisja Faunistyczna 

2012a, 2012b). Znaczne powierzchnie wil-

gotnych borów i lasów we wschodniej czę-

ści Lubelszczyzny wydają się dogodnym 

biotopem lęgowym dla tego puszczyka. Nie 

wykluczone, że będzie on kontynuował dal-

szą kolonizację tej części kraju.   

Rok 2013 przyniósł dalszą ekspansję 

puszczyka mszarnego w Polsce: w 20 czerw-

ca jednego osobnika sfotografował w Pusz-

czy Knyszyńskiej Robert Kapowicz (www.

clanga.com >> Galeria Foto). Puszcza ta 

posiada „tajgowy” charakter, co niewątpli-

wie sprzyja kolonizacji przez ten gatunek 

sowy. Potwierdzono też gniazdowanie tej 

sowy w Lasach Włodawskich, gdzie sfoto-

grafowano parę z 2 pisklętami (S. Śliwiński 

i K. Kasperek, w: Komisja Faunistyczna 

2013a). Latem 2013 r. w Lasach Sobibor-

skich gniazdowały 4 pary ( T. Chodkiewicz 

- informacja ustna), a w sąsiednich Lasach 

Włodawskich jeszcze 2 pary (S. Aftyka i S. 

Śliwiński - informacja ustana).

Rozwijająca się populacja na Polesiu Lu-

belskim w przyszłości może skolonizować 

sąsiednie kompleksy leśne, np. Puszczę 

Solską i Lasy Janowskie. Z kolei Podlasie 

ma szansę stać się drugim regionem Polski, 

po Polesiu Lubelskim, gdzie może gniazdo-

wać ta druga co do wielkości sowa Euro-

py. Tym bardziej, że od co najmniej 80 lat 

gniazduje we wschodniej - obecnie biało-

ruskiej - części Puszczy Białowieskiej. Je-

żeli puszczyk mszarny skolonizuje Puszczę 

Knyszyńską, jest realna szansa, że z czasem 

pojawi się i stanie się gatunkiem lęgowym 

na Bagnach Biebrzańskich. Występujące tu 

biotopy, jak olsy i bory bagienne, są niewąt-

pliwie atrakcyjnym środowiskiem dla nie-

go, a rozległe otwarte torfowiska z bogatą 

fauną gryzoni mogą okazać się dogodnymi 

żerowiskami. Nie można też wykluczyć 

dalszych przypadków zalatywania puszczy-

ków mszarnych w pozostałe regiony Polski, 

m. in. w Karpaty i Sudety.

I na Śląsku ...
Nieoczekiwanie wiosną 2013r. do Ko-

misji Faunistycznej dotarło zgłoszenie 

i fotografie, dokumentujące obecność od 

25 marca do 2 kwietnia 2008r., osobnika 

tego gatunku, zauważonego w lasach koło 

wsi Tłustoręby, nad Nysą Kłodzką, mię-

Fot. 1. Puszczyk mszarny jest tylko nieco mniejszy od puchacza, fot. Krzysztof Ostrowski
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dzy Grodkowem a Niemodlinem, na histo-

rycznej granicy Dolnego i Górnego Śląska. 

Puszczyka mszarnego sfotografował Hen-

ryk Dec, pracownik Nadleśnictwa Tułowi-

ce. Wykorzystując małą płochliwość sowy, 

pan Henryk wykonał kilka fotografii, doku-

mentując w ten sposób tę niezwykłą obser-

wację. Opisana relacja oraz dołączone do 

niej fotografie, pozwoliły przedstawicielom 

Komisji Faunistycznej wydać orzeczenie 

akceptujące pojawienie się tej borealnej 

sowy tak daleko na zachód od skrajnie za-

chodnich granic jej areału lę-

gowego (H. Dec, w: Komisja 

Faunistyczna 2013b). Jest to 

bowiem najdalej na południo-

wy zachód wysunięte miej-

sce stwierdzenia puszczyka 

mszarnego w Europie Środ-

kowej. 

Obecność tej sowy aż na 

Śląsku jest ściśle związana ze 

wzrostem liczebności i wy-

raźnym rozszerzaniem euro-

pejskiego areału w kierunku 

południowym. W ostatnich 

latach nastąpiło bowiem po-

łączenie izolowanej popu-

lacji na terytorium obecnej 

Białorusi z głównym obsza-

rem występowania gatunku, 

którego południowa granica 

w połowie XX w. przebiega-

ła od południowej Finlandii, 

przez tereny na północ od 

Moskwy, w kierunku środ-

kowej części gór Ural. Od 

lat 60. XX w. rozpoczęła się 

inwazja puszczyka mszarne-

go ku południowi, zarówno w Skandyna-

wii, aż do południowej Norwegii i Szwecji 

oraz w centralnej części europejskiej Rosji, 

łącznie z okolicami Smoleńska i Riazania 

(Ławicki i in. 2013). Populacja białoruska 

liczyła na przełomie XX i XXI w. ok. 50 

– 100 par, a ostatnio wzrosła do 100 – 250 

par (Gritshik 2006, Ławicki i in. 2013). 

Jako lęgowy, puszczyk mszarny pojawił się 

też w ukraińskiej części Polesia w 1985r., 

a obecnie kolonizuje lasy nad Dnieprem, 

dochodząc już do rejonu Kijowa. Popula-

cja ukraińska szacowana jest obecnie na 

60 – 110 par (Ławicki i in. 2013). W ostat-

nich latach ponownie obserwowany jest też 

w republikach nadbałtyckich: odnotowano 

jego lęg w Estonii, a pojedyncze ptaki lub 

pary obserwowano na Łotwie i Litwie (Ła-

wicki i in. 2013).      

Natomiast miejscem najdalej na połu-

dnie wysuniętym, gdzie stwierdzono zala-

tywanie tej sowy na naszym kontynencie, 

jest Słowenia, położona na północnym 

zachodzie Bałkanów. W styczniu 1995r. 

w zachodniej części tego kraju, tamtejszy 

ornitolog – Jurij Mikuletić (2000) obserwo-

wał tę sowę z niewielkiej odległości. Jeżeli 

nie był to uciekinier z niewoli, a raczej ptak 

dziki, stwierdzenie to wskazuje na możli-

wości długodystansowych przemieszczeń 

puszczyka mszarnego, jakie notowano za-

równo na Syberii, jak i w Ameryce Północ-

nej, np. zimą 2004/2005 w stanie Montana 

na północy USA pojawiło się  co najmniej 

1700 puszczyków mszarnych (Rogatsheva 

1988, Riabitsev 2002, Alderfer 2006).

Mgr MArek stAjszczyk
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Wyprawę do zamkniętej strefy wokół 

elektrowni zaczynam od spotkania z moim 

przewodnikiem w miasteczku Sławutycz. 

Siergiej jest byłym pracownikiem hali tur-

bin czarnobylskiej elektrowni oraz uczest-

nikiem akcji likwidacji awarii. Na początek 

opowiada kilka słów o Sławutyczu. To naj-

młodsze ukraińskie miasto zbudowano tuż 

po katastrofie, dla mieszkańców wysiedlo-

nych z miast Czarnobyl oraz Prypeć. Obec-

nie Sławutycz liczy około 25 tysięcy miesz-

kańców. Do zamkniętej strefy można się 

stąd dostać kolejką eksterytorialną, której 

trasa biegnie przez teren Ukrainy i Białoru-

si. Zdziwiłem się widząc na peronie spory 

tłum. Siergiej wyjaśnił mi, że ci ludzie jadą 

do pracy. W elektrowni i okolicach pracuje 

obecnie około 7 tysięcy osób. Zajmują się 

pilnowaniem strefy, budową nowego sarko-

fagu lub zwyczajnie niczym. Żaden z blo-

ków elektrowni nie jest obecnie czynny, 

ale każdy ma pełną obsadę pracowników. 

W realiach ukraińskiego bezrobocia utrzy-

manie pracy, nawet pozbawionej sensu, jest 

dla tych ludzi bardzo istotne. Gdy zajęliśmy 

miejsca w kolejce, mój przewodnik przybli-

ża mi w skrócie przebieg katastrofy.

Seria błędów
Należy pamiętać, że wytwarzanie prądu 

było tylko mniej ważnym zadaniem elek-

trowni atomowej w Czarnobylu. Reaktor 

typu RBMK (Reaktor Bolszoj Moszczno-

sti Kanalnyj, Reaktor Kanałowy Wielkiej 

Mocy) służy przede wszystkim do wytwa-

rzania plutonu do celów militarnych. Jako 

paliwa, używa się w nim uranu, bez ko-

nieczności jego wcześniejszego wzbogaca-

czarnobyl to miejscowość na ukrainie, której nazwa budzi dziś jednoznaczne skojarzenia. tragiczna w skutkach awaria elek-
trowni jądrowej, która miała tu miejsce w 1986 roku, na zawsze zmieniła okoliczne tereny oraz odcisnęła się piętnem na sposo-
bie myślenia o energetyce jądrowej. jak dziś wyglądają okolice elektrowni? 

krzysztof HAlAdyn

CZARNOBYL PO LATACH

nia, dzięki czemu jest to jeden z najbardziej 

ekonomicznych reaktorów. Jednocześnie 

jednak, chłodzenie tego typu reaktorów lek-

ką wodą i moderacja grafitem sprawiają, że 

zwiększona reaktywność rdzenia utrudnia 

sterowanie, co może prowadzić do utraty 

stabilności.

Przy tej okazji zapytałem Siergieja, jak 

było ze stabilnością pracy reaktora RBMK.

- Reaktor miał swoje humory, niestabilna 

praca zdarzała się już wcześniej. Nawet pod-

czas awarii, na samym początku nie przej-

mowałem się, myśleliśmy wtedy, że reaktor 

znów dostał „czkawki” – śmieje się Siergiej.

Siergiej przychodząc na swoją zmianę 

26 kwietnia 1986 roku, nie został od razu 

poinformowany, że zostanie przeprowa-

dzony eksperyment bezpieczeństwa. Nale-

ży pamiętać, że część energii wytwarzanej 

przez reaktor jest zużywana na potrzeby 

jego obsługi – chłodzenia czy zasilania sys-

temów kontrolnych. Eksperyment miał na 

celu sprawdzenie, jak długo, po znacznym 

obniżeniu mocy reaktora, turbiny generato-

rów będą obracać się siłą rozpędu nadal wy-

twarzając energię potrzebną do sterowania 

reaktorem. Chodziło o zbadanie, po jakim 

czasie muszą włączyć się generatory spali-

nowe, tak, aby zapewnić ciągłość sterowa-

nia reaktorem.

Niestety, już na etapie planowania eks-

perymentu popełniono serię poważnych 

błędów. Test przesunięto o kilka godzin 

z przyczyn technicznych, przez co załoga, 

która miała go przeprowadzić, skończyła 

zmianę, a w elektrowni pracował personel 

nieprzygotowany i często nieświadomy 

przeprowadzanego badania.

Dodatkowo, czuwający nad przebiegiem 

eksperymentu Anatolij Diatłow1, polecił 

wyłączenie wielu automatycznych syste-

mów bezpieczeństwa, również takich, które 

nie miałyby wpływu na skuteczne przepro-

wadzenie eksperymentu. Pręty kontrolne 

reaktora zostały wysunięte ręcznie, ponie-

waż automatyczny system nie pozwalał na 

ich całkowite wyjęcie. Diatłow ignorował 

również liczne zalecenia techników pod-

czas trwania eksperymentu.

Problemem okazała się także sama spe-

cyfika pracy reaktora. Warunki w jakich 

eksperyment był przeprowadzany, wywo-

łały zbyt szybki spadek mocy reaktora, 

co z kolei spowodowało ponowny nagły 

wzrost mocy. Takie zjawisko wywołało 

zwiększenie ilości pary wodnej, a co za tym 

idzie dalszy, niekontrolowany wzrost mocy 

reaktora. Tutaj nastąpił moment po którym 

nie było już odwrotu – obsługa zdecydo-

wała się na zrzut prętów kontrolnych do 

reaktora, chcąc obniżyć jego moc. Niestety, 

pokryte grafitem pręty wypychały chłodzi-

wo, przyspieszając tym samym reakcję łań-

cuchową i wywołując dalszy wzrost mocy.

- To tak, jakbyś miał samochód, który po 

naciśnięciu hamulca przyspieszał gwałtow-

nie przez kilkanaście sekund, zanim zacznie 

zwalniać – tłumaczy mi Siergiej.

Chwilę później nastąpiły po sobie dwie 

eksplozje. Najpierw eksplodowała para 

wodna, niszcząc antyradiacyjną biologicz-

ną osłonę reaktora. Następnie, w wyniku 

1. Anatolij Diatłow  (1931- 1995)– zastępca naczelnego 
inżyniera elektrowni jądrowej w Czarnobylu, jedyny ato-
mista w składzie kierownictwa elektrowni. Został skaza-
ny na 10 lat więzienia, zmarł na chorobę popromienną. 
Oprócz niego na karę więzienia skazano jeszcze 5 osób. 
Dwóch operatorów nie dożyło procesu.
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eksplozji wodoru i tlenu, doszło do pożaru 

grafitowych bloków izolujących reaktor. 

To właśnie ten pożar spowodował najwięk-

szą emisję izotopów promieniotwórczych 

do atmosfery.

Jak widać, katastrofa czarnobylska zo-

stała wywołana głównie błędami obsługi 

reaktora. Przykłady mniejszych czy więk-

szych zaniedbań można by tu mnożyć. 

Ważne jest aby wyciągnąć z nich lekcję. 

Czasem pycha jednego człowieka, w połą-

czeniu z ignorancją oraz zwykłą nieuwagą, 

może doprowadzić do tragedii.

Zasady w Strefie Zero
Kolejka którą jedziemy, zatrzy-

muje się na zabudowanym blachą 

peronie. Maszynista musi trafić 

dokładnie i zatrzymać się tak, aby 

drzwi pociągu znalazły się naprze-

ciwko otworów peronu. Takie roz-

wiązanie miało w założeniu chronić 

przed promieniowaniem, ale w tym 

rejonie strefy nie jest ono wysokie.

Wysiadamy razem z pracowni-

kami Strefy Zero (Strefa skażenia). 

Siergiej radzi, żebyśmy poczekali 

aż oni przejdą posterunki, a w tym 

czasie omawia kilka podstawowych 

zasad.

- W Strefie można fotografować 

i kręcić filmy, ale nie wolno uwiecz-

niać środków ochrony fizycznej ta-

kich jak bramy czy płoty. Nie wolno 

również fotografować ludzi bez ich 

zgody.

Gdy pracownicy opuścili peron, 

przyszła kolej na nas. Na pierwszym 

posterunku przywitały nas ironiczne uśmie-

chy policjantów ukraińskich. Wyraźnie 

rozbawiły ich nasze latarki czołowe, do-

zymetry czy ochraniacze na kolanach, ale 

chyba są już przyzwyczajeni. Ludzie, któ-

rzy przyjeżdżają tu pierwszy raz, zwykle 

wyglądają podobnie. Ja dodatkowo mam 

w planie wejść w kilka „miejsc, których 

nie ma w przewodniku”, więc muszę być 

w miarę dobrze wyposażony. Pokazujemy 

paszporty i idziemy dalej. Drugi posteru-

nek to bramki dozymetryczne. Z jakiegoś 

powodu mam przeczucie, że to w drodze 

powrotnej będzie to ważne miejsce. 

Wychodzimy na plac przed peronem, 

gdzie czeka już nasz kolejny środek trans-

portu. Autobus typu „ogórek”, wygląda jak-

by pamiętał lepsze czasy. Znacznie lepsze 

czasy.

- To trochę dziwne, ale od czasu kata-

strofy ani razu nie musieli go tankować – 

żartuje Siergiej.

Dozymetr przy autobusie nie wydaje po-

dejrzanych dźwięków, więc wsiadamy do 

środka i ruszamy w drogę.

Pierwszy przystanek to sam reaktor. Sta-

jemy przy pomniku ofiar katastrofy i przez 

bramę patrzymy na betonowy sarkofag nad 

spalonym blokiem nr 4. Na betonowej, sta-

wianej w pośpiechu konstrukcji widać śla-

dy zmęczenia. Płyty są popękane, wokół 

stalowych zbrojeń widać duże rude plamy 

rdzy. Robię kilka zdjęć, krótki film. Z ka-

merą w ręku odwracam się w prawo, chcę 

nakręcić budowany właśnie drugi sarkofag 

„Arkę”. Wtem słyszę ostre komendy po 

ukraińsku i czuję, jak ktoś zasłania mi ka-

merę. Siergiej zdążył zareagować w porę. 

Strażnikom nie spodobało się, że chcia-

łem sfilmować „Arkę”. Nie bardzo wiem 

dlaczego, jej zdjęcia są przecież dostępne 

w Internecie. Widać praca w cieniu sarko-

fagu sprawiła, że stali się nerwowi lub po 

prostu chcieli pokazać jak bardzo są ważni.

Budowę „Arki” finansuje częściowo 

Unia Europejska. Ukraińcy podobno celo-

wo przedłużają jej budowę, aby jak najdłu-

żej zachować miejsca pracy. Nowy sarkofag 

ma kształt półkolistego hangaru i zostanie 

nasunięty na betonowych szynach na spalo-

ny blok. Wcześniej stary sarkofag zostanie 

częściowo rozebrany, zburzony zostanie 

również komin wentylacyjny.

Nasz następny przystanek to betonowy 

znak Prypeć 1970 przy drodze do 

miasta Prypeć, nieopodal elektrowni. 

Otaczające go lasy nie są bezpiecz-

nym miejscem. Na skraju szosy, co 

kilkanaście metrów stoją tabliczki 

ostrzegające przed promieniowa-

niem w lesie. Sprawdzam dozymetr, 

ale jeszcze nie jest źle. Muszę zrobić 

sobie zdjęcie z tą tabliczką!
- Promieniowanie w Strefie na 

ogół nie jest niebezpieczne – mówi 

Siergiej. – Musicie tylko uważać, 

w niektórych miejscach może być na-

prawdę duże. Jest to jednak promie-

niowanie miejscowe, zwykle ograni-

czone do niewielkiego obszaru.

Wkrótce miałem się dokładnie 

przekonać, co znaczyły „naprawdę 

duże” i „niewielki obszar.

Wracamy do „ogórka”, gdzie po-

znajemy naszych przewodników. 

Piotr i Swietłana będą oprowadzać 

nas po Prypeci. Siergiej tłumaczy im, 

że niektórzy zdecydowali się na sa-

modzielną eksplorację i prosi, żeby 

im to umożliwić. Denerwuję się, bo mówi 

także o mnie -  mam nadzieję, że nie będą 

prowadzić nas za rączkę. Trafiam do gru-

py Świetlany. Gdy wysiadamy w centrum 

Prypeci, zamieniam z nią kilka słów po an-

gielsku. Tłumaczę, że mam mapę, kompas 

i dokładny plan co muszę zobaczyć. Swie-

tłana waha się, ale w końcu dochodzimy do 

porozumienia. Okazuje się, że trasa grupy 

pokrywa się w kilku punktach z moją.

Mogę chodzić gdzie chcę, mam tylko być 

w zasięgu łączności radiowej. Daję krótko-

falówkę koledze, który chce chodzić z grupą 

i zaczynam samodzielną eksplorację Prypeci.

Fot. 1. Okolice czerwonego lasu, fot. Krzysztof Haladyn
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- Tylko nie zrób sobie krzywdy! - krzy-

czy za mną Swietłana - nie chodź wzdłuż 

ścian budynków i patrz pod nogi!

Wymarłe miasto
Już w chwilę po oddaleniu się od gru-

py, uderza mnie panująca w mieście cisza. 

Wśród opuszczonych budynków słychać 

głównie szum wiatru. Niesamowite wra-

żenie robią również drzewa. Rosną często 

w miejscach, gdzie kiedyś były place, ulice 

czy chodniki. Jest połowa października, więc 

wszystko wokół jest zasłane złotymi liśćmi. 

Ten widok stanowi ogromny kontrast 

w stosunku do innych miast Ukrainy, 

w których niemal każda wolna prze-

strzeń jest równo wybetonowana.

Zwiedzanie zaczynam od stadio-

nu miejskiego. Trudno na pierwszy 

rzut oka zorientować się, że był to 

obiekt sportowy. Wygląda bardziej 

jak park, obok którego wybudowa-

no trybuny, z których można podzi-

wiać wysokie drzewa porastające 

plac. Wchodzę do budynku trybun, 

ale nie znajduję niczego ciekawego 

- zrujnowane wnętrza, zalane piwni-

ce, łaźnie i szatnie. Jednak to tu, po 

raz pierwszy, zaczynam czuć się na-

prawdę nieswojo, sam w opuszczo-

nym budynku wymarłego miasta. 

Czasem wydaje mi się, że tuż poza 

kręgiem światła rzucanego przez 

czołową latarkę dostrzegam ruch, 

ale wiem że to tylko nerwy.

Wokół terenu stadionu znajduję 

zawalone stalowe wieże oświetle-

niowe i ślady bieżni, ale stadion na-

dal przypomina mi dziki park.

W drodze do mojego kolejnego celu jakim 

jest hala bokserska, postanawiam zwiedzić 

blok mieszkalny. Jeszcze zanim zdążyłem 

do niego dojść, zrozumiałem jedno z ostrze-

żeń Swietłany. Usłyszałem trzask i zoba-

czyłem jak w dół leci szyba, która wypadła 

z okna, gdzieś w okolicach siódmego piętra. 

Gdy roztrzaskała się z impetem o chodnik, 

postanowiłem nie chodzić wzdłuż budyn-

ków. Szybko wszedłem do bloku i zwiedzi-

łem jedno z mieszkań na parterze. Zgodnie 

z zapowiedziami Siergieja, w środku jest zu-

pełnie pusto. Nawet kable są częściowo po-

wyrywane ze ścian. Szabrownicy nie mogli 

przepuścić takiej okazji. Na podłodze walają 

się zeschnięte liście, ze ścian w ciszy scho-

dzą resztki tapety. Według słów naszego 

przewodnika, prawie wszystkie mieszkania 

w Prypeci wyglądają podobnie. Nie można 

już znaleźć śladów rodzin, które tu kiedyś 

mieszkały, ich małych radości czy łez.

Opuściłem blok mieszkalny i udałem się 

do hali bokserskiej. Rzut oka na dozymetr 

- nie jest źle, można zwiedzać. Tu zacho-

wało się nieco więcej sprzętu. Na środku 

sali resztki ringu bokserskiego, w rogu sta-

ry kozioł do ćwiczeń, drewniane drabinki 

na ścianach. Ciekawe czy mieli tu jakiegoś 

lokalnego mistrza boksu… Z zamyślenia 

wyrywa mnie krótkofalówka.

- Krzysiek, Swietłana chce nam coś po-

kazać przy wesołym miasteczku, będziemy 

tam za dziesięć, może piętnaście minut, do-

łączysz?

- Jasne.

Do wesołego miasteczka miałem właśnie 

iść, będę tam wcześniej niż oni. Warto pa-

miętać, że miasteczko to nigdy nie zostało 

oficjalnie otwarte. Według różnych prze-

kazów działało, lecz uroczysta inauguracja 

miała się odbyć podczas święta pierwszego 

maja, które dla Prypeci nigdy nie nadeszło… 

Diabelski młyn parku rozrywki to jedno 

z najbardziej charakterystycznych miejsc 

w Prypeci. Zardzewiałe dźwigary podtrzy-

mujące konstrukcję nadal wyglądają całkiem 

solidnie. Najwyższe gondole leniwie kiwają 

się w podmuchach jesiennego wiatru. Obok 

znajduję szczątki sporej karuzeli oraz auto-

drom z nieźle zachowanymi elektrycznymi 

samochodzikami. Gdy patrzę na nie przez 

obiektyw kamery, mam wrażenie, że wbrew 

wszystkiemu zaraz ruszą…

Czekając na grupę chodzę 

i sprawdzam poziom promieniowa-

nia. Nie jest wysoki, jedynie lekko 

podwyższony. Swietłana dołącza 

do mnie po chwili i widząc licznik 

w mojej ręce, prowadzi mnie gdzieś 

koło autodromu. Woła resztę grupy, 

odmierza kilka kroków od barierki 

i kładzie na ziemi swój dozymetr. 

Urządzenie momentalnie przechodzi 

w tryb alarmowy, a na wyświetla-

czu cyfry zmieniają się jak szalone. 

Ostateczne wskazanie to niemal 0,2 

milisiwertów. Dla przykładu, rocz-

na norma dawki promieniowania 

w Polsce wynosi 2,4 milisiwerta/

rok. Wskazanie licznika w tym miej-

scu nie jest więc bardzo duże, ale 

i tak robi wrażanie. Ciekawe jest to, 

że podwyższone promieniowanie 

występuje miejscowo, gdy odcho-

dzimy na kilka metrów, licznik prze-

staje szaleć.

Ponownie odłączam się od gru-

py, chcę zwiedzić Dom Kultury nie-

daleko centrum handlowego, przy jednym 

z głównych placów Prypeci. Tu natykam 

się na ciekawy relikt przeszłości. W jed-

nym z pomieszczeń znajduję bardzo dobrze 

zachowane portrety dygnitarzy partyjnych 

oraz transparenty przygotowane na pochód 

pierwszomajowy. Znów zmusza mnie to do 

zastanowienia nad okrutną ironią sytuacji, 

w jakiej znaleźli się mieszkańcy tego miasta.

Wychodzę z Domu Kultury i przecinam 

plac na skos. Znów uderza mnie cisza, która 

spowija to miasto. Betonowy niegdyś plac, 

dziś gdzieniegdzie porastają krzaki i drzewa. 

Fot. 2. Bloki mieszkalne, fot. Stanisław i Karol Adamscy
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Wygląda to trochę tak, jakby natura chcia-

ła zaleczyć rany zadane jej przez człowie-

ka, jednocześnie wymazując ślady jego 

obecności.

Moim następnym celem jest duży sklep 

meblowy na parterze jednego z budynków 

mieszkalnych. W sklepie jest jasno, przez 

otwory po szybach wystawowych wpa-

da dużo jesiennego słońca. Dozymetr nie 

wydaje niepokojących dźwięków, poziom 

promieniowania jest jedynie lekko podwyż-

szony. Całe pomieszczenie jest dosłownie 

zasłane szczątkami mebli. Wyglądają jakby 

ktoś umyślnie je zniszczył. Widzę fragmen-

ty stołów i szafek, roztrzaskane żyrandole, 

a nawet szczątki skrzypiec i wiolonczeli. 

Zapalam latarkę czołową i idę na ciemne 

zaplecze sklepu. Stoi tu kilka przeszklonych 

szafek, których nikt nie zniszczył. W jednej 

z nich znajduję zeszyt, zapisany nieskom-

plikowanymi obliczeniami w słupkach. Na 

ostatniej stronie ktoś próbował rozpisać 

długopis bazgroląc kółka. Ciekawi mnie, 

kim była ta osoba. Sprzedawczyni zapisują-

ca dzienny utarg? Szef podliczający zyski? 

Dziś nie ma szans się tego dowiedzieć…

Opuszczam sklep i kieruję się w stronę 

kina Prometeusz. Jak na razie udaje mi się 

zobaczyć wszystko co zaplanowałem, idę 

dokładnie trasą, którą sobie założyłem. Nie 

wiem gdzie jest w tej chwili przewodnicz-

ka, ale z pewnością niedaleko. 

W sali kina panuje mrok. Latarka czoło-

wa wyławia z niego szczątki krzeseł, frag-

menty ekranu, resztki kurtyny. Chcąc oce-

nić wielkość sali kieruję się ku jej tyłowi, 

wchodząc coraz wyżej. Nagle, drewniana 

podłoga nie wytrzymuje mojego cięża-

ru. Wpadam nogą w dziurę aż do kolana. 

Gdy próbuję się wydostać, deski skrzypią 

ostrzegawczo. Na szczęście skończyło się 

na niewielkich zadrapaniach, ale obiecuję 

sobie, że będę bardziej uważać. W ciem-

nym kinie zwiedzam jeszcze pokój operato-

ra, gdzie na podłodze znajduję rozbity kine-

matograf. Zastanawiam się, jaki ostatni film 

został tu wyświetlony oraz czy sala była 

pełna. Z kina Prometeusz wychodzę z innej 

strony, co pozwala mi zobaczyć piękną mo-

zaikę z kolorowych szkieł w ścianie, przez 

którą prześwieca słońce. Dzięki temu cały 

hol kina jest rozświetlony feerią barw.

Chwile grozy
Zwiedzenie Prometeusza było przed-

ostatnim punktem mojego planu na tą część 

dnia. Zaraz po wyjściu z kina skontaktowa-

łem się przez krótkofalówkę z grupą. Zwie-

dzali właśnie Dom Kultury, później mieli 

zobaczyć galerię handlową. Powiedziałem, 

że będę czekać na nich w szpitalu, ponie-

waż oni również postanowili go zobaczyć.

Szpitalowi w Prypeci postanowiłem po-

święcić więcej czasu. Już przed wyjazdem 

nauczyłem się rozkładu budynków i roz-

mieszczenia oddziałów.

Przed głównym wejściem do najwięk-

szego z budynków powitał mnie wycią-

gnięty na chodnik fotel ginekologiczny. 

Ktoś zabrał go z oddziału i ustawił tu dla 

żartu. Wokół fotela leżą szczątki innych 

sprzętów medycznych. W szpitalu wiele 

sprzętów pozostało nierozkradzionych. Na 

stolikach sali pielęgniarek piętrzą się stosy 

starych igieł, fiolki po lekach, karty pacjen-

tów oraz zeszyty. Zwiedzanie rozpoczynam 

od oddziału dla noworodków. Porodówka 

jest bardzo duża - trudno się dziwić, śred-

nia wieku mieszkańca Prypeci wynosiła 27 

lat, a to przecież bardzo dobry wiek na po-

siadanie dzieci. Rzędy małych, zardzewia-

łych łóżeczek dla niemowląt robią ogromne 

wrażenie. Na ścianach widać szczątki na-

malowanych postaci z bajek, z pyska wilka 

odłażą grube płaty farby. Już nigdy płacz 

dziecka nie ożywi tych murów, młodzi ro-

dzice już nigdy nie będą oglądać tu swych 

pociech. Dozymetr lekko terkocze kiedy 

chodzę po oddziale - to jedyny dźwięk, jaki 

tu teraz słychać.

Zwiedzam jeszcze kilka oddziałów ogól-

nych. Wszędzie widok jest podobny. Zosta-

ło tu sporo sprzętu - łóżka, nosze, butelki 

po środkach dezynfekujących. W zachowa-

nych szafkach znajduję zapisane zeszyty 

i karty pacjentów. Widać nie okazały się 

wartościowym łupem dla szabrowników.

Promieniowanie w szpitalu jest lekko 

podwyższone w stosunku do tego na ze-

wnątrz, ale przy krótkim czasie ekspozycji 

nie jest niebezpieczne dla człowieka. Od tej 

reguły są jednak pewne wyjątki. Już przed 

wyprawą do Prypeci, postanowiłem że 

zwiedzę szpitalne piwnice. Od czasu kata-

strofy prawie nikt tam nie wchodził. Pod-

ziemia budynku, opuszczonego od niemal 

30 lat nigdy nie są bezpieczne, choćby ze 

względu na ryzyko zawalenia. Jeśli dodamy 

do tego fakt, że w nigdy nie wentylowanych 

pomieszczeniach, obok laboratoriów zło-

żono ubrania strażaków biorących udział 

w akcji gaśniczej w elektrowni, otrzyma-

my naprawdę niezdrowe miejsce. Przed 

wejściem do piwnic sprawdzam sprzęt. 

Wymieniam baterie w latarce czołowej, 

sprawdzam kamerę. Tryb alarmowy dozy-

metru ustawiam tak, aby włączał się przy 

Fot. 3. Widok z oddali na wesołe miasteczko, fot. Krzysztof Haladyn
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wyższym niż dotychczas poziomie promie-

niowania - do tej pory był ustawiony na 0,2 

milisiwerta, a nie chcę żeby w piwnicy wył 

cały czas. Ostatecznie decyduję, że urzą-

dzenie będzie alarmować, jeśli promienio-

wanie przekroczy 0,6 milisiwerta. Ostatni 

głęboki wdech i schodzę w ciemność. 

Piwnice są dość głębokie, około półtora 

piętra pod ziemią. Na schodach licznik lek-

ko terkocze, ale nie ma tragedii. Piwnica to 

długi korytarz, z licznymi drzwiami po bo-

kach. Do jego końca nie sięga światło mojej 

latarki. Powoli ruszam do przodu, rozgląda-

jąc się na boki. Po prawej stronie mijam szyb 

windy, kawałek dalej znajduję laboratorium. 

Jeszcze przed wejściem dozymetr przecho-

dzi w tryb alarmowy. Czuję jak moje serce 

gwałtownie przyspiesza. Nie spodziewałem 

się tutaj, jeszcze blisko schodów tak silne-

go promieniowania. Mimo tego wchodzę 

do pomieszczenia. Latarka wyłania z mro-

ku słoiki stojące na półkach, ich zawartość 

jest wyschnięta i poczerniała. Część sprzętu 

leży porozbijana na ziemi, widzę szczątki 

fiolek i zniszczony mikroskop. Wychodzę 

z laboratorium aby kilkanaście metrów dalej 

w głąb piwnicy znaleźć to, czego szukałem. 

Niewielkie pomieszczenie do jednej trze-

ciej wysokości wypełnione jest częściami 

garderoby. Na podłodze leżą spodnie, kurt-

ki, buty a nawet hełm z czerwoną gwiazdą. 

Licznik, który alarmuje nieprzerwanie od 

pomieszczeń laboratoryjnych, teraz zaczy-

na dodatkowo terkotać. Sprawdzam wska-

zania, ponad 0,8 milisiwerta. Wchodzę na 

stertę ubrań, chcę sprawdzić jaki wynik uda 

mi się zmierzyć. W rękawiczkach ochron-

nych podnoszę starą kurtkę. Przyłożony do 

niej dozymetr wskazuje ponad 1 milisiwerta 

i przeraźliwie wyje! Stwierdzam, że naj-

wyższy czas się zbierać. Szybkim krokiem 

opuszczam szpitalne piwnice. Na zewnątrz 

na chwilę oślepia mnie słońce. Staję pod 

drzewem i staram się uspokoić. Promienio-

wanie w piwnicach jest naprawdę znacznie 

podwyższone.

Przez radio kolega informuje mnie, że 

grupa właśnie wchodzi na teren szpitala. 

Mam tu do zwiedzenia jeszcze jedno miej-

sce, więc odpowiadam mu, że wkrótce do 

nich dołączę.

Prosektorium szpitala w Prypeci to od-

dzielny budynek na tyłach kompleksu. 

Kiedy przedzierając się przez chaszcze 

widzę niewielką budowlę, wydaje mi się 

że jestem na miejscu. Niestety, to tylko 

szpitalna pralnia. Można to stwierdzić po 

puszkach zawierających kiedyś przemysło-

wy detergent, walających się teraz wokół. 

Mijam pralnię i kilkadziesiąt metrów dalej 

znajduję prosektorium. Budynek jest nie-

wielki, w środku panuje półmrok. Kilka po-

mieszczeń laboratoryjnych jest niemal nie-

zniszczonych. Na półkach stoją duże słoje 

z poczerniałą mazią. Wolę nie zastanawiać 

się, co jest w środku. Podłoga zasłana jest 

potłuczonym szkłem, tych słoików musiało 

tu być znacznie więcej. Z krótkiego kory-

tarza wchodzę do sali sekcyjnej. Centralne 

miejsce zajmuje tu stół z charakterystyczną 

drewnianą podpórką na głowę. W kącie po-

niewiera się waga do organów. Całość robi 

dość ponure wrażenie, trochę jak z horroru. 

Chwilowo mam dość samotności, postana-

wiam dołączyć do reszty grupy, która wła-

śnie wychodzi ze szpitala.

Miasto dzieci
W Prypeci znajdowało się bardzo dużo 

przedszkoli i szkół. Niska średnia wieku 

mieszkańców wymuszała istnienie odpo-

wiednio dużego zaplecza edukacyjnego. 

Wraz ze Swietłaną zmierzamy do jednej 

z większych szkół, prawdopodobnie po-

łączonej kiedyś z przedszkolem. Drzewa 

i krzewy na terenie kompleksu rozrosły 

się do tego stopnia, że niemal przesłaniają 

budynki. W środku pierwszego ze zwiedza-

nych obiektów znajdował się duży basen. 

Świadczy to o tym, jak doskonałe warunki 

mieli mieszkańcy tego miasta i ich dzie-

ci. Basen jest oczywiście pusty, na jednej 

z jego ścian widnieje mural przedstawiają-

cy dziecko łowiące ryby. 

W drodze do sal lekcyjnych natykamy 

się na niepokojący widok. Korytarz zaście-

lają setki masek gazowych w małych roz-

miarach. Swietłana wyjaśnia, że nigdy nie 

zostały one użyte. Szabrownicy wynieśli je 

ze schowków pod szkołą (gdzie znajdowa-

ły się na wypadek ataku ze strony zachodu) 

i rozrzucili tutaj zabierając filtry. Siergiej 

wyjaśnił mi później, że część filtrów trafiła 

na sprzedaż, a część, ze względu na swoją 

budowę, posłużyła okolicznym mieszkań-

com do filtrowania bimbru.

W salach lekcyjnych dobrze zachowa-

ły się ławki i niektóre pomoce naukowe. 

Szczególnie ciekawie wyglądają stare 

mapy, z zaznaczoną np. Czechosłowacją. 

W kolejnych salach ławki są większe, 

prawdopodobnie uczyły się tu starsze dzie-

ci. Zastanawiam się jak wspominają kata-

strofę i ewakuację dziś, jako dorośli ludzie. 

Jak dziwne musi być dla nich, że nie mogą 

pokazać miasta swojego dzieciństwa wła-

snym dzieciom.

Szkoła była ostatnim punktem progra-

mu. Autobusem „ogórkiem” wracamy na 

stację kolejki eksterytorialnej. Grupa prze-

chodzi kolejno przez bramki dozymetrycz-

ne. Gdy staję w bramce zapala się czerwo-

ne światło i włącza cichy alarm. Wizyta 

w podziemiach szpitala zostawiła swój pro-

mieniotwórczy ślad. Błyskawicznie skacze 

mi adrenalina, gdy pan w białym fartuchu 

sprawdza mnie z góry na dół ręcznym czuj-

nikiem. Okazuje się, że problem stanowią 

buty, na których osiadł kurz z ubrań stra-

żaków. Na szczęście nie muszę wracać na 

boso, wystarczy spryskać buty i nogawki 

spodni specjalnym preparatem i wyczyścić. 

Co za ulga.

Jedyny taki rezerwat
Prypeć to dziś rezerwat przyrody. Je-

dyny taki na świecie, bo jego część stano-

wią dawne tereny miejskie. Miasto i teren 

okaleczone przez człowieka, stara się dziś 

wyleczyć natura. Place, kiedyś równo wy-

betonowane powoli zamieniają się w par-

ki. Chodniki, po których przechadzali się 

dawniej mieszkańcy, stają się skwerami. 

Budynki wystawione na działanie wilgo-

ci i zmiennych temperatur, niszczeją. Wi-

doczne na ścianach pęknięcia, z każdym 

rokiem robią się większe. Kilka budynków 

już runęło, na ich gruzach zaczynają rosnąć 

drzewa. Wbrew obiegowym opiniom nie 

spotkamy jednak w Prypeci dwugłowych 

psów czy gigantycznych mrówek. Przyroda 

obroniła się przed niszczycielską siłą lekko-

myślnych ludzi i dziś stara się zatrzeć ślady 

ich obecności na tym terenie.

Mgr krzysztof HAlADyn



Koło w Bielawie 

prezes dr inż. Iwona chełmecka
os. Włókniarzy 18/8, 58-260 Bielawa, tel. 74 834 40 39
iwona.chelmecka@op.pl

Koło Doliny Białej ląDecKiej 

prezes Monika Słonecka
ul. Ostrowicza 1/3, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 74 814 71 62
monika_slonecka@op.pl

Koło „GłoGów” w GłoGowie 

prezes Maria Szkatulska
ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów, tel. 76 833 38 57
maria.szkatulska@interia.pl

Koło w luBinie 

p.o. prezesa mgr Stanisław glonek
ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin, tel. 76 844 72 44
stanislaw.glonek@wp.pl

Koło MiejsKie w leGnicy 

prezes mgr inż. eugenia Rurak
ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica, tel. 76 855 04 18

Koło MiejsKie we wrocławiu 

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

Koło przy not we wrocławiu 

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

Koło w nowej ruDzie 

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

Koło przy politechnice wrocławsKiej 

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

Koło „włoDarz-ostoja” w Głuszycy 

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

Koło „zielony MuchoBór” 

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

ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

oKRĘg DolNoŚlĄSKI 
PolSKIego KluBu
eKologIcZNego

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

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

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

ZARZĄD oKRĘgu

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

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

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

e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

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

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

dr Barbara teisseyre
sekretarz, tel. 606 103 740

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

KoMISjA ReWIZYjNA

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

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

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

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KoleżeŃSKI

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

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

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

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

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



PO  LATACHCZARNOBYL
Sarkofag elektrowni, fot. Krzysztof Haladyn

Prypeć widziana z dachów bloków mieszkalnych, fot. Stanisław i Karol Adamscy Prypeć widziana z dachów bloków mieszkalnych, fot. Stanisław i Karol Adamscy

Dziennik lekcyjny,  fot. Stanisław i Karol Adamscy

Diabelski młyn,  fot. Stanisław i Karol Adamscy

Nowobudowany sarkofag, fot. Stanisław i Karol Adamscy

Wskazania dozymetru na terenach zieleni Prypeci są bardzo wysokie, 
fot. Stanisław i Karol Adamscy

Basen przy szkole, fot. Stanisław i Karol AdamscySzkoła, sala chemiczna,  fot. Stanisław i Karol Adamscy


