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Wyspy na Zbiorniku Nyskim wykreował człowiek i jego maszyny, fot. Marek Stajszczyk

Rybitwa rzeczna, fot. Marek Stajszczyk

Rybitwa rzeczna, fot. Marek Stajszczyk Młoda mewa białogłowa w locie, fot. Marek Stajszczyk

 Młoda mewa białogłowa w grupie mew śmieszek, fot. Marek Stajszczyk

Mewa mała pojawia się wiosną oraz późnym latem i jesienią, fot. Marek Stajszczyk Mewa śmieszka (szata godowa) w locie, fot. Marek Stajszczyk

Mewa siodłata (z ciemnymi skrzydłami i grzbietem) w stadzie mew białogłowych, fot. Marek Stajszczyk

Wyspy w zachodniej części Zbiornika Nyskiego, fot. Marek Stajszczyk

Dorosła mewa srebrzysta, fot. Marek StajszczykMewa śmieszka w upierzeniu godowym, fot. Marek Stajszczyk

Stado mew śmieszek i rybitw rzecznych oraz jedna młoda mewa białogłowa (na drugim planie),  fot. Marek Stajszczyk

Dwumiesięcznik

Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego

Mewa mała jest na Zbiorniku Nyskim migrantem, fot. Marek Stajszczyk

Laguny z wyspami na Zbiorniku Nyskim, fot. Marek Stajszczyk
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BarBara KwiatKowsKa-szygulsKa, Danuta ostrycharz

obecny styk trzech państw – czech, Niemiec i Polski – obejmuje tereny dwóch dużych pasm górskich: Sudetów i gór Krusz-
cowych. Ze względu na znaczną ilość znajdujących się w nich bogactw mineralnych tereny te były eksploatowane już od XV 
w. Pod koniec XIX i na początku XX wieku, oprócz prowadzonej w różnych miejscach działalności górniczej, nastąpił rozwój 
przemysłu ciężkiego i spowodowany nim wzrost zaludnienia. Wiek XX odcisnął się dodatkowo eksploatacją złóż węgla brunat-
nego i dużymi elektrowniami.

„CZARNY TRÓJKĄT” ZMIENIA KOLOR

1. charakterystyka polskiej części regio-
nu trójkąta przygranicznego

Przemysł ten, z natury surowcowo - i ener-

gochłonny, zaczął coraz bardziej oddziały-

wać na środowisko, nie tylko lokalne w oto-

czeniu samych zakładów, ale także w skali 

regionu, obejmując znaczny obszar terenów 

położonych nawet z dala od źródeł emisji. 

Degradacja środowiska stała się na tyle 

głęboka i dotkliwa, że walka z nią musiała 

wykroczyć poza lokalne działania państw 

i od 1991 r. nabrała charakteru międzyna-

rodowej współpracy pod wielce znaczącą 

nazwą „Czarnego Trójkąta”. Działania te 

poparła również Komisja Europejska udzie-

lając poprzez Program Regionalny PHARE 

finansowego wsparcia. Poza konkretnymi 

przedsięwzięciami dotyczącymi ogranicze-

nia emisji zanieczyszczeń, powstał również 

wspólny polsko-czesko-niemiecki system 

monitoringu powietrza.

Polska część trójkąta przygranicznego ad-

ministracyjnie w całości przynależy do woje-

wództwa dolnośląskiego. Zajmuje obszar 9749 

km2, co stanowi 48% obszaru województwa. 

Na jego terenie mieszka (dane za rok 2012) 

1.258,5 tys. mieszkańców, z czego 67,7% 

w miastach. Jest więc to region silnie zurbanizo-

wany o sporej ilości zakładów przemysłowych. 

Produkcja sprzedana przemysłu stanowiła 

w 2011 r. 24,5% produkcji całego wojewódz-

twa. Są to równocześnie tereny o wyjątkowych 

walorach przyrodniczych i kulturowych. Lasy 

zajmują prawie 40% powierzchni (przy śred-

niej dla województwa 29,6%), znajdują się tu 

2 parki narodowe, 6 parków krajobrazowych, 

liczne obszary włączone do sieci Natura 2000 

oraz rezerwaty przyrody.

2. Państwowy Monitoring Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska 

(PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środo-

wiska w celu zapewnienia wiarygodnych 

informacji o stanie środowiska Polski. 

Dziesięć lat później ustawa Prawo ochro-

ny środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ, definiu-

jąc system jako obejmujący diagnozę stanu 

środowiska oraz jego prognozę w powiąza-

niu z analizą presji.

PMŚ realizowany jest na podstawie wie-

loletnich programów państwowego moni-

toringu środowiska, opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(GIOŚ) i zatwierdzanych przez Ministra 

Środowiska, a także wojewódzkich progra-

mów monitoringu środowiska, opracowa-

nych i realizowanych przez wojewódzkich 

inspektorów ochrony środowiska i zatwier-

dzanych przez GIOŚ. Obecnie na terenie 

województwa dolnośląskiego obowiązu-

je: „Program Państwowego Monitoringu 

Środowiska województwa dolnośląskiego 

na lata 2013-2015” (dostępny na stronie: 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/pro-

gramy/ 2013/WPMS_2013-2015.pdf).

3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
w polskiej części trójkąta przygranicznego

Oddziaływanie zanieczyszczeń po-

wietrza na środowisko jest zagadnieniem 

szczególnie ważnym ze względu na ogólną 

powszechność tego zjawiska, ilość emito-

wanych zanieczyszczeń, rozległy zasięg 

oddziaływania oraz bezpośredni wpływ na 

ekosystemy i zdrowie ludzi. Wzrost gospo-

darczy i przemiany demograficzne to czyn-

niki sprawcze, które w sposób pośredni 

wpływają na stan środowiska. 

Szacuje się, że zakłady objęte statysty-

ką GUS stanowią ponad 90% emisji ze 

wszystkich źródeł przemysłowych i energe-

tyki zawodowej. Największy udział w emi-

sji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

Rys. 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez dwutlenku węgla) z terenu województwa dolnośląskiego 
w latach 1991-2012 (źródło: GUS)
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z zakładów znajdujących się w ewidencji 

GUS stanowią procesy spalania paliw, któ-

re są przyczyną ok. 90% emisji gazów (SO
2
 

i NO
2
) i ok. 70% pyłów. Pod względem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, Dol-

ny Śląsk znajduje się corocznie na jednym 

z czołowych miejsc w kraju (emisje z Dol-

nego Śląska przedstawiono na rys. 1) .

Po znaczących redukcjach emisji wszyst-

kich zanieczyszczeń do powietrza w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku (redukcja py-

łów o ok. 95% i gazów (bez CO
2
) o ok. 76% 

w stosunku do roku 1993), po roku 2000 

utrzymała się jedynie spadkowa tendencja 

emisji dwutlenku siarki. Emisje pozostałych 

głównych zanieczyszczeń: NO
x
, NH

3
, nieme-

tanowych lotnych związków organicznych 

(NMLZO) oraz pyłu pozostają na zbliżonym 

poziomie, ulegając nieznacznym wahaniom 

w poszczególnych latach (rys. 2). 

Zależności pomiędzy jakością powietrza 

a emisjami zanieczyszczeń są często bardzo 

skomplikowane, co w efekcie powoduje, 

że znaczące redukcje emisji pierwotnych 

nie zawsze korespondują z obserwowany-

mi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu 

i opadach atmosferycznych. Istotny wpływ 

na jakość powietrza ma transgraniczny 

napływ zanieczyszczeń z obszaru Polski 

i państw sąsiednich.

 Główne źródła zanieczyszczenia powie-

trza mające wpływ na jego jakość w regio-

nie trójkąta przygranicznego to:

• elektrownie i elektrociepłownie,

• zakłady przemysłowe,

• sektor komunalno-bytowy (lokalne ko-

tłownie, ogrzewanie indywidualne),

• ruch samochodowy.

Decydujący udział w całkowitej emisji 

zanieczyszczeń powietrza z polskiej czę-

ści trójkąta przygranicznego oraz emisji 

wojewódzkiej ma Elektrownia turów 
w Bogatyni, wchodząca w skład PGE Gór-

nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Obecnie pracuje tu sześć bloków energe-

tycznych z kotłami fluidalnymi. Paliwem 

podstawowym jest węgiel brunatny, dostar-

czany przenośnikami taśmowymi z KWB 

Turów. Bloki nr 1 – 6 współspalają również 

biomasę leśną i rolną. W wyniku współ-

spalania biomasy, Elektrownia zmniejszyła 

ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku 

węgla oraz uzyskuje certyfikaty pochodze-

nia energii elektrycznej z Odnawialnych 

Źródeł Energii. Z wszystkimi kotłami 

współpracują wysokosprawne elektrofiltry 

o skuteczności odpylania powyżej 99,8%. 

Optymalizacja doprowadzenia powietrza 

do komór spalania oraz technologia fluidal-

nego spalania paliwa, gwarantują reduk-

cję tlenków azotu poniżej dopuszczalnych 

norm. Aby wyeliminować emisje niezorga-

nizowane, doprowadzenie węgla oraz od-

prowadzenie popiołu odbywa się obudowa-

nymi taśmociągami, a transport sorbentu do 

odsiarczania – metodą pneumatyczną. 

Elektrownia pracuje nieprzerwanie od 

1962 roku, a 31.12.2013r. wyłączono z eks-

ploatacji ostatni ze starych bloków energe-

tycznych. Od 01.01.2014 r. uległa zmianie 

moc zainstalowana elektrowni, która obec-

nie wynosi 1488 MW. Udział mocy w sys-

temie energetycznym kraju wynosi 6,4%.

Elektrownia Turów jest zakładem nowo-

czesnym, spełniającym wymogi w zakre-

sie parametrów ekologicznych Unii Euro-

pejskiej. Bloki zmodernizowane w latach 

1995-2004, oprócz większej mocy (bloki 

nr 1, 2, 3 – 235 MW oraz bloki nr 4, 5, 6 

– 261 MW) mają znacznie wyższą spraw-

ność przemiany energii chemicznej paliwa 

w energię elektryczną niż stare, wybudo-

wane w latach 60-tych i 70-tych. Tendencje 

zmian emisji przedstawiono na rys. 3.

Należy pokreślić, że w celu poprawy 

jakości powietrza w ww. rejonie istotne 

działania proekologiczne podejmowano 

nie tylko w Elektrowni Turów. Zmoderni-

zowano elektrociepłownie we wszystkich 

większych miastach regionu (Bolesławiec, 

Jelenia Góra, Zgorzelec i inne). W sekto-

rze przemysłowym przeprowadzono szereg 

zmian technologicznych i technicznych, 

zmierzających do ograniczenia emisji za-

nieczyszczeń oraz energochłonności insta-

lacji a także optymalizacji procesów spala-

nia. W sektorze komunalnym podejmowano 

inwestycje mające na celu likwidację i mo-

dernizację nieefektywnych kotłowni, pod-

łączenie nowych obiektów do istniejącej 

sieci cieplnej, budowę nowych obiektów 

energetyki cieplnej, uruchamianie nowych 

sieci grzewczych oraz wymianę odcinków 

sieci cieplnej na rury preizolowane. Istotne 

efekty przynoszą ponadto działania polega-

jące na zmianie sposobu opalania z węglo-

wego na gazowe, olejowe czy biopaliwo, 

stosowane w obiektach uzdrowiskowych 

i obiektach użyteczności publicznej. Na 

uwagę zasługują też m.in. inwestycje: 

• budowa układu oczyszczania gazu kok-

sowniczego z amoniaku i siarkowodoru 

w Wałbrzyskich Zakładach Koksowni-

czych „Victoria” S.A. (2012 r.),

• modernizacja systemu ciepłowniczego 

Zgorzelca, w tym instalacji odpylania 

w ciepłowni przy ul. Groszowej, zre-

alizowana przez Zgorzeleckie Przedsię-

biorstwo Energetyki Cieplnej w Zgo-

rzelcu Sp. z o.o.

W celu zmniejszania uciążliwości śro-

dowiskowych związanych z transportem 

drogowym, w wielu gminach prowadzone 

są prace polegające m.in. na przebudowie 

i remontach odcinków dróg, przebudowie 

miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ru-

chu oraz budowie obwodnic (np. obwodni-

ca Nowej Rudy, Szczawna Zdroju).

Rys. 2. Emisja SO2, NOx, CO i CO2 z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2000-2012 (źródło: GUS)
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W rejonie przygranicznym zlokalizowa-

nych jest wiele kopalń surowców skalnych. 

Charakteryzują się one znaczną emisją nie-

zorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych 

i dużą uciążliwością dla okolicznych miesz-

kańców. Zakłady te również podejmują 

działania na rzecz ograniczenia emisji za-

nieczyszczeń. Pozytywnymi przykładami są 

działania podejmowane przez np. Kopalnię 

Gabra „Słupiec”, Kopalnię Melafiru „Grzę-

dy” czy Kopalnię Melafiru „Rybnica Leśna”.

4. jakość powietrza w województwie dol-
nośląskim

Jakość powietrza zależy głównie od wiel-

kości i przestrzennego rozkładu emisji ze źró-

deł stacjonarnych i mobilnych, jak również 

przepływów transgranicznych oraz przemian 

fizyko - chemicznych zachodzących w at-

mosferze. Procesy te mają wpływ zarówno 

na kształtowanie się tzw. tła zanieczyszczeń, 

będącego wynikiem ustalania się stanu rów-

nowagi dynamicznej w dalszej odległości od 

źródeł emisji, jak również na zasięg wystę-

powania podwyższonych stężeń w rejonie 

bezpośredniego oddziaływania źródeł.

Obowiązek wykonywania pomiarów 

i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ 

wynika z art. 89-94 ustawy – Prawo ochro-

ny środowiska, transponującej do prawa 

polskiego wymagania dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 

z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Euro-

py (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 

2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtę-

ci i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w otaczającym powietrzu 

(Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3).

Ocena poziomów substancji w powie-

trzu w województwie dolnośląskim, wy-

konywana jest na podstawie pomiarów 

prowadzonych w wojewódzkiej sieci moni-

toringu powietrza, w skład której wchodzą: 

automatyczne stacje pomiarów jakości po-

wietrza, stacje manualne (oznaczenia wy-

konywane w laboratoriach), stacje mobilne 

oraz punkty pomiaru zanieczyszczenia po-

wietrza metodą pasywną. Uzupełnieniem 

informacji o jakości powietrza są dane ze 

stacji zakładowych, między innymi Elek-

trowni Turów.

Stacje i punkty pomiarowe zlokalizowa-

ne są głównie na terenach miejskich Dol-

nego Śląska, a także w rejonach oddzia-

ływania największych zakładów – PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

S.A. Oddział Elektrownia Turów w Boga-

tyni i zakładów KGHM „Polska Miedź” 

S.A. Wyniki z tych stacji odnoszone są do 

tzw. kryteriów ochrony zdrowia ludzi. 

Na terenach pozamiejskich, z dala od 

źródeł emisji zanieczyszczeń, zlokalizo-

wane są ekosystemowe stacje pomiarowe, 

mierzące poziom zanieczyszczenia powie-

trza w odniesieniu do kryterium ochrony 

roślin. Wyniki wszystkich pomiarów gro-

madzone są w wojewódzkiej bazie danych 

o jakości powietrza JPOAT, znajdującej się 

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu.

Ze względu na niekorzystne oddziaływa-

nia zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

ludzi i kondycję ekosystemów corocznie 

dokonywana jest ocena jakości powietrza 

pod kątem jego zanieczyszczenia: dwutlen-

kiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem 

węgla, benzenem, ozonem, pyłem zawie-

szonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczysz-

czeniami oznaczanymi w pyle PM10: oło-

wiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)

pirenem. Oceny dokonuje się w strefach: 

strefę stanowi:

• aglomeracja o liczbie mieszkańców 

większej niż 250 tysięcy;

• miasto o liczbie mieszkańców powyżej 

100 tysięcy;

• pozostały obszar województwa, nie-

wchodzący w skład miast powyżej 100 

tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.

Województwo dolnośląskie podzielone 

zostało na 4 strefy: aglomerację wrocław-

ską, miasto Legnicę, miasto Wałbrzych 

i strefę dolnośląską. Trójkąt przygraniczny 

jest częścią strefy dolnośląskiej.

Monitoring jakości powietrza prowadzo-

ny w ostatnich latach wykazał, że na prze-

ważającym obszarze trójkąta przygranicz-

nego występują niskie stężenia dwutlenku 

siarki, tlenku węgla i metali ciężkich. Pod-

wyższone wartości stężeń notuje się dla 

dwutlenku azotu w rejonie dróg o dużym 

natężeniu ruchu.

Redukcja ilości zanieczyszczeń wpro-

wadzanych do powietrza znalazła odzwier-

ciedlenie w wynikach pomiarów imisji, 

szczególnie na terenach pozamiejskich, 

w stacjach prowadzących monitoring pod 

kątem określenia oddziaływania dużych 

zakładów przemysłowych (Elektrownia 

Turów), jak i w stacjach ekosystemowych 

(Czerniawa, Osieczów, Śnieżka), z których 

wyniki wykorzystuje się w ocenie jakości 

powietrza pod kątem ochrony roślin (patrz 

wykresy na str. 27 i 28). Przykładowo 

emisja z Elektrowni Turów w latach 1990 

-1999 zmalała o ok. 77%, co znalazło od-

zwierciedlenie w stężeniach SO2
 mierzo-

nych na stacjach – w Czerniawie obniżenie 

o ok. 81%, w Jasnej Górze (wieś w gm. Bo-

gatynia) – o ok. 90%, w Bogatyni – o ok. 

85%. Dalsza redukcja emisji w kolejnych 

latach spowodowała obniżenie się stężeń 

SO
2 

o odpowiednio: 85% w Czerniawie, 

97% w Jasnej Górze  i 95% w Bogatyni - 

w stosunku do roku wyjściowego 1990.

Rys. 3. Tendencje zmian emisji SO2 i pyłów z Elektrowni Turów w latach 1990-2013 (źródło: WIOŚ)
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Obecnie jednym z najbardziej istotnych 

problemów jest wysoki poziom zanieczysz-

czenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 

i zawartego w nim benzo(a)pirenu oraz ar-
senu na obszarze oddziaływania KGHM. 

Okresy podwyższonych stężeń pyłu reje-

struje większość stacji pomiarowych zlokali-

zowanych na terenach miejskich, gdzie szcze-

gólnie odczuwalna jest emisja z obiektów 

zaliczanych do sektora komunalno-bytowe-

go: lokalnych kotłowni i palenisk domowych, 

w znacznym stopniu opalanych węglem 

i wyposażonych w niskie emitory. W 2013 r. 

zanotowano przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu średniorocznego na stanowiskach 

pomiarowych: w Jeleniej Górze i Nowej Ru-

dzie oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby 

przekroczeń normy średniodobowej między 

innymi w Jeleniej Górze, Nowej Rudzie, 

Zgorzelcu, Kłodzku, Szczawnie Zdroju. Naj-

większą częstość przekroczeń normatywne-

go poziomu średniodobowego stwierdzono 

w kotlinach górskich (Nowa Ruda, Jelenia 

Góra, Szczawno Zdrój).

Czynnikiem wpływającym na występo-

wanie okresów podwyższonych stężeń za-

nieczyszczeń w powietrzu obok procesów 

spalania są m.in. warunki meteorologiczne. 

Spadek temperatury powietrza wymusza in-

tensyfikację procesów ogrzewania, co rów-

noznaczne jest ze zwiększeniem ilości paliw, 

a tym samym wzrostem emisji produktów 

spalania do atmosfery. Stąd najwyższe pozio-

my zanieczyszczenia notowane są w okresie 

grzewczym, szczególnie widoczne w przy-

padku SO
2
, pyłów czy benzo(a)pirenu. Prze-

ciwnie dla ozonu: maksymalne stężenia no-

tuje się w okresie letnim – podczas upalnych 

dni (przekroczenia wartości docelowej w od-

niesieniu do kryterium ochrony zdrowia lu-

dzi oraz przekroczenia współczynnika AOT 

40 wyznaczanego ze względu na ochronę ro-

ślin). Ozon jest silnym utleniaczem fotoche-

micznym, który może mieć istotny wpływ na 

zdrowie ludzi. Ponadto podwyższone stęże-

nia ozonu niszczą roślinność oraz powodują 

przyspieszoną korozję materiałów. 

Oceny jakości powietrza oraz klasyfikacje 

stref Dolnego Śląska wskazują obszary, na 

których przekraczane są normy jakości powie-

trza i konieczne jest podjęcie odpowiednich 

działań naprawczych (patrz rys. 1 na str. 27).

W 2014 roku uchwalono programy 

ochrony powietrza (POP) dla następujących 

stref (Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 

lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia POP 

dla województwa dolnośląskiego (Dz.Urz.

Woj.Doln. z dnia 25.02.2014 r. Poz. 985)):

1) aglomeracja wrocławska - z uwagi na 

przekroczenia poziomów dopuszczal-

nych i docelowych substancji: dwu-

tlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 

i PM2.5, benzo(a)pirenu, ozonu;

2) miasto Legnica - z uwagi na przekro-

czenia poziomów dopuszczalnych i do-

celowych substancji: pyłu zwieszonego 

PM10 i PM2.5, benzo(a)pirenu i arsenu;

3) miasto Wałbrzych - z uwagi na prze-

kroczenia poziomów dopuszczalnych 

i docelowych substancji: pyłu zawie-

szonego PM10 i benzo(a)piranu;

4) województwo dolnośląskie - z uwagi na 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

i docelowych substancji: pyłu zawieszo-

nego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu.

Realizacja programów ochrony powie-

trza, za opracowanie których odpowiedzial-

ny jest zarząd województwa, a ich realizację 

– samorządy, ma istotne znaczenie dla jako-

ści powietrza w skali regionalnej i lokalnej. 

Większość zadań wskazanych w POP ma na 

celu ograniczenie emisji ze źródeł komuni-

kacyjnych oraz tzw. „niskiej emisji” z sek-

tora komunalno-mieszkaniowego.

Efekt realizowanych w ramach POP dzia-

łań naprawczych powinien być osiągnięty do 

2020 r., jednak obecnie prowadzone badania 

jakości powietrza nie wykazują istotnych, 

pozytywnych zmian – w dalszym ciągu 

rejestrowane są wysokie poziomy pyłu za-

wieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w wielu 

rejonach województwa. Główna przyczyna 

braku reakcji na POP to niewystarczająca 

ich realizacja wynikająca zazwyczaj ze złej 

kondycji finansowej gmin oraz niska świa-

domość ekologiczna społeczeństwa.

5. Podsumowanie
Poziom zanieczyszczenia powietrza 

w analizowanym regionie kształtują zarów-

no niewielkie lokalne źródła, jak i duże oraz 

odległe emitory, z których zanieczyszcze-

nia są transportowane przez masy powietrza 

w zależności od sytuacji meteorologicznej. 

Wyniki monitoringu jakości powietrza po-

kazują, że strategie zastosowane do ogra-

niczenia emisji zanieczyszczeń w regionie 

trójkąta przygranicznego były w pełni sku-

teczne i doprowadziły do znacznej popra-

wy jego jakości. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, iż od wielu lat systematyczny rozwój 

gospodarki polskiej wyrażony wzrostem 

PKB nie powoduje wzrostu emisji zanie-

czyszczeń do powietrza, a w przypadku 

niektórych zanieczyszczeń, na przykład 

dwutlenku siarki, wzrostowi PKB towarzy-

szy systematyczna redukcja emisji. Jest to 

efekt coraz powszechniejszego stosowania 

proekologicznych technologii w przemyśle, 

energetyce oraz transporcie. 

Pomimo ogólnej pozytywnej tendencji 

nadal istnieją specyficzne problemy zanie-

czyszczenia powietrza – szczególnie pro-

blem „niskiej emisji” w obszarach zabu-

dowanych, głównie w kotlinach górskich, 

gdzie w sezonie grzewczym notowane są 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

zanieczyszczeń. Problemem pozostaje też 

emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych 

wzdłuż głównych tras. W celu dalszej po-

prawy jakości powietrza niezbędne jest 

współdziałanie różnych podmiotów w ra-

mach wielu polityk i sektorów – zarówno 

w skali globalnej, jak i lokalnej oraz dalszy 

wzrost świadomości ekologicznej społe-

czeństwa.

Ilustracje do artykułu na stronie 27 i 28

mgr BarBara KwiatKowsKa - szygulsKa

mgr inż. Danuta Ostrycharz

WOjeWóDzki inspektOrat OchrOny 

ŚrODOWiska WrOcłaW
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ryszarD Majewicz

MAŁA RETENCJA OSIEDLOWA  
W SIECHNICACH

leżąca w województwie dolnośląskim, w Powiecie Wrocławskim, w gminie Święta Katarzyna – Siechnice są miejscowością znaną 
najbardziej chyba z huty i z hałdy jej odpadów położonych nieopodal wrocławskich terenów wodonośnych. Znane są ze szklarni 
i z tego, że zostały one zalane wodą powodziową w lipcu 1997 r. Na pewno jednak nie są znane z nowatorskich rozwiązań zastosowa-
nych na jednym z nowych osiedli. Efekty końcowe są zjawiskiem unikatowym w skali światowej. tymczasem mija 10 lat od realizacji 
tego pomysłu. 
Nowatorstwo założeń projektowych osiedla

W Siechnicach przy ulicach: Jarzębi-

nowej i Osiedlowej, jest położone Osie-

dle „Błękitne”. Jest pierwszym w Polsce 

osiedlem realizującym w praktyce zasady 

bezpiecznej przestrzeni życia jego miesz-

kańców. Gwarantem jest Certyfikat policji 

holenderskiej. Nowatorskie bezpieczeń-

stwo bazuje na zastosowaniu zaobserwo-

wanych i sprawdzonych, prostych zasad 

bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, 

w dostosowaniu do polskich warunków. 

W ramach inwestycji: „Mini Osiedle Błę-

kitne” projektanci (arch. Paweł 

Ogielski, arch. Alina Drapella 

– Hermansdorfer, Ryszard Maje-

wicz, Ewa Kozłowska, współpr. 

Piotr Świętek) wykonali „Roz-

prowadzenie wód deszczowych 

w Osiedlu Błękitne”. Operat 

wodnoprawny w kwietniu 2004 

r. opracowali: Włodzimierz Cza-

mara i Ryszard Majewicz. 

Założenia projektowe mikro-
retencji osiedla

Przedstawione rozwiązania są 

odpowiedzią autorów na zapo-

trzebowanie mieszkańców przy-

szłego osiedla. Autorom zapro-

ponowano zamiast standardowej 

małej architektury – proekolo-

giczne podejście do najbliższego 

otoczenia zamieszkania przy-

szłych lokatorów projektowa-

nych budynków. Projektanci sta-

nęli więc wobec zadania: 

• poprawy mikroklimatu osie-

dla w stosunku do rozwiązań 

standardowych;

• poprawy architektury krajobrazu nawią-

zującego do „naturalnego” (elementy re-

naturyzacji);

• poprawy bezpieczeństwa ekologiczne-

go, przeciwpowodziowego i bezpiecznej 

przestrzeni;

• obniżenia kosztów w stosunku do roz-

wiązań typowych, powszechnie stoso-

wanych. 

Wszystkie rozwiązania projektowe i kon-

kretne urządzenia służą maksymalnemu za-

trzymaniu naturalnego opadu atmosferycz-

nego w miejscu jego zetknięcia się z terenem. 

Przedstawione rozwiązania nawiązują 

do rozwiązań światowych, wykorzystując 

też różne propozycje polskie, powstałe 

licznie po powodziach 1997 i 1998 roku. 

Jednak po raz pierwszy w kraju zostały 

wykonane kompleksowo w jednym miej-

scu (osiedlu mieszkaniowym budowanym 

od podstaw), z uwzględnieniem polskiej 

specyfiki, lokalnych, naturalnych warun-

ków terenowych. W projekcie w pełni wy-

korzystano doświadczenia powodziowe 

i popowodziowe oraz umieszczono ele-

menty renaturyzacyji, jak również nowy 

mikroekosystem oparty na syste-

mie zatrzymywania wody w ob-

szarze osiedla z uwzględnieniem 

konkretnych życzeń przyszłych 

(wtedy) mieszkańców. Autorzy 

projektu liczyli, że doświad-

czenia nabyte przy tej realizacji 

zostaną spopularyzowane, aby 

mogli z nich korzystać i inni 

inwestorzy deweloperzy – z ko-

rzyścią dla ich klientów – przy-

szłych mieszkańców, a zreali-

zowane rozwiązania zostaną 

adaptowane także na większych 

obszarach. 

Założenia projektantów 
Projektanci założyli, że 

nowa kompozycja krajobra-

zowa uwzględniająca powyż-

sze wytyczne musi być zgodna 

z ogólnoświatowymi i krajowymi 

trendami w dziedzinach ochro-

ny środowiska i poprawy bez-

pieczeństwa mieszkańców, 

a w szczególności precyzującymi 

je dokumentami: Rys. 1. Lokalizacja Osiedla „Błękitne” – karta z Projektu. 
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• pierwszą Ramową Dyrektywą Wodną 

Unii Europejskiej, której podstawowym 

celem jest osiągnięcie dobrego stanu 

wód do 2015 r.; 

• ostatnim raportem Międzynarodowego 

Panelu n/t Zmian Klimatu (Internatio-

nal Panel on Climate Change),według 

którego „należy liczyć się ze wzrostem 

średniej temperatury światowej w ciągu 

bieżącego stulecia w granicach od 1,4 

do 5,8°C (...), co w Europie spowodu-

je przesunięcie stref klimatycznych ku 

północy. (...) Warto też przypomnieć, że 

zmiany te nie wystąpią dopiero pod ko-

niec stulecia – zachodzą one stopniowo 

już teraz (...). Będą też wywierały coraz 

większy wpływ na środowisko naturalne 

i warunki życia ludności. (...) Jest więc 

najwyższy czas aby naprawdę poważnie 

zacząć myśleć o przeciwdziałaniu lub 

przystosowaniu się do zmieniających się 

warunków klimatycznych”. 

• Konstytucyjną Zasadą Zrównoważone-

go Rozwoju;

• innymi dokumentami ratyfikowanymi 

przez Rzeczpospolitą Polską;

• ustawą Prawo wodne i pokrewnymi wraz 

z aktami wykonawczymi. 

Uwzględniono również doświadczenia 

partnerskich działań policji holenderskiej 

i polskiej (dolnośląskiej) w poprawie bez-

pieczeństwa mieszkańców osiedli mieszka-

niowych w Holandii i w Polsce, w ramach 

programu „Bezpieczna Przestrzeń”. 

Zrealizowane założenia 
Na bazie zaprojektowanych lokaliza-

cji budynków wielorodzinnych i ciągów 

komunikacyjnych (wynikających z zasad 

tworzenia bezpiecznej przestrzeni osie-

dla), przystąpiono do zagospodarowywania 

przestrzeni międzyblokowej. To zagospo-

darowanie zostało podporządkowane mak-

symalnemu zatrzymaniu wód w osiedlu, 

z jednoczesnym zapewnieniem maksymal-

nej ochrony nowej infrastruktury przeciw-

powodziowej. Służy temu zespół rozwiązań 

technicznych i innych.

Cały teren przedmiotowej inwestycji 

został potraktowany jako jedna zlewnia 

powierzchniowych wód opadowych. Jej 

zewnętrzną granicę stanowią krawędzie 

krawężników chodników przyulicznych, 

oddzielając w ten sposób wody powierzch-

niowe opadowe „czyste” (osiedlowe) od 

wód opadowych „brudnych” (z powierzch-

ni parkingów i ulic). Tak określona zlew-

nia została podzielona na mikrozlewnie 

z wododziałami przebiegającymi po ka-

lenicach dachów domów stojących w naj-

wyższych punktach terenu. Wody opadowe 

z tarasów przydomowych  oraz z pozostałej 

powierzchni terenu są odprowadzane po 

minimalnych spadkach specjalnie wymode-

lowanego terenu.  Po drodze spływu wody 

opadowe najpierw nawadniają trawnik, 

przesączając się do gruntu podpowierzch-

niowego, a  dalej spływają do najniższego 

obniżenia terenowego przebiegającego rów-

nolegle do wododziałów wewnętrznych, 

będącego w połowie odległości pomiędzy 

nimi. Oś ich spływu stanowi rów odpły-

wowy o złagodzonych skarpach. Następnie 

ich nadmiar natrafia na studnię chłonną, 

umożliwiającą przyjęcie wód przez głęb-

sze warstwy gruntu. Gdy pojawi się więk-

szy opad nawalny, nadmiar wód spłynie do 

mikrozbiornika zlokalizowanego tuż przed 

chodnikiem wewnątrzosiedlowym. Wody 

opadowe z rynien spustowych są odprowa-
Fot. 2. Widok jednej z wewnętrznych mikrozlewni od strony chodnika przyulicznego (wododziału górnego) w kierunku 
odpływu wód. Widoczny chodnik wewnątrzosiedlowy (korona mikrowału przeciwpowodziowego), fot. Ryszard Majewicz

Fot. 1. Widok na górną stronę jednej z wyżej położonych mikrozlewni z chodnika wewnątrzo-siedlowego (korony 
mikrowału przeciwpowodziowego). Przed chodnikiem widoczne czworoboczne obniżenie terenowe: mikrozbiornik 
z widocznymi wylotami rurociągów wód z rur spustowych z części dachów sąsiadujących domów. Domy wraz z 
ogród-kami na wyniesieniach terenowych. Pod trawnikiem – ukryta studnia chłonna. Na najdalszym planie, przed 
parkującymi pojazdami, wododział zewnętrzny osiedla,  fot. Ryszard Majewicz
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dzane bezpośrednio do mikrozbiorników. 

W tym miejscu chodnik pełni rolę (mikro)

wału przeciwpowodziowego, podpiętrzają-

cego wody w mikrozbiorniku na wysokość 

maksymalną od 0,5 do 0,85 m. Napływające 

wody tworzą dodatkową retencję „wsteczną”, 

w tzw „cofce”. Korona tego (mikro)wału – 

czyli poziom chodnika jest oczywiście niż-

szy niż progów wejściowych do budynków 

mieszkalnych. Kontrolowany nadmiar tak re-

tencjonowanych wód jest przepuszczany pod 

chodnikiem – na jego drugą stronę. W osta-

teczności wody mogą przelać się bezpiecznie 

przez chodnik na drugą stronę bez czynienia 

strat powodziowych. Dalej, przepływając 

przez kolejną studnię chłonną mają trafić do 

drenu zbiorczego przykrytego łagodną bruz-

dą terenową ze spadkiem. Te ostatnie w sys-

temie urządzenia wodne mają za zadanie od-

prowadzić resztę wód, które nie mogły zostać 

dotąd retencjonowane, poprzez wylot, do Ko-

ciego Rowu. Konstrukcję wylotu zaprojek-

towano w postaci koszy siatkowo – kamien-

nych, zwanych już powszechnie gabionami, 

posadowionych na fundamencie żelbetowym. 

W operacie wodnoprawnym podniesio-

no, że przyjęte rozwiązania nie mają ujem-

nego wpływu na wody powierzchniowe 

oraz podziemne, mogą za to na nie wpłynąć 

pozytywnie, a obliczeniowa wielkość wody 

z terenu projektowanego osiedla wprowa-

dzona do rowu zbiorczego (Koci Rów) nie 

pogorszy warunków hydrologicznych w za-

rurowanej części rowu. 

Niespodzianki, problemy i uzyskane efekty 
Największą, przykrą niespodzianką okazał 

się problem z uzyskaniem pozwolenia wod-

noprawnego na taki – proekologiczny prze-

cież – projekt!  Z tego być może powodu od 

wielu dziesiątków lat aż po dziś, panuje prze-

konanie, że nowatorskie rozwiązania w Pol-

sce są niemożliwe do zrealizowania. 

Po wielu rozmowach z pracownikami Sta-

rostwa uzgodniono, że Starosta wyda decyzję 

administracyjną - pozwolenie wodnoprawne 

na wylot wód z osiedla do Kociego Rowu 

wraz z całym systemem odwadniającym. 

Kolejnym problemem było przekonanie 

inwestora oraz wykonawcę robót budowla-

nych aby niniejszy projekt potraktowali rów-

nie poważnie i wykonali go równie dokład-

Fot. 3. Widok na ogrodzenie osiedla wzdłuż którego zaprojektowano rów i dren, mające odprowadzić nadmiar wód 
do Kociego Rowu, a których nie wykonano gdyż nie było takiej potrzeby, fot. Ryszard Majewicz

nie, co budowę samych domów! Kluczowe 

dla sukcesu projektowanego układu retencyj-

nego były właściwie założone rzędne i spadki 

terenowe. Parokrotnie projektanci musieli in-

terweniować i prosić o dokonanie poprawek. 

Zdarzyło się jednak, że inwestor i wykonaw-

ca sami poprosili o pomoc. Niespodziewany 

bowiem problem wystąpił, gdy Telekomuni-

kacja Polska S.A. wybudowała swą studzien-

kę z kablami telefonicznymi dokładnie na osi 

spływu wód w pierwszej (od strony ulicy) 

mikrozlewni. Wody burzowe potraktowały 

ją jak studnię chłonną i  spływając w głąb 

gruntu bardzo ją podmyły. Problem rozwią-

zano, lokalizując przed studzienką telekomu-

nikacyjną dodatkową studnię chłonną. 

Test efektywności nowo wybudowany 

system przeszedł szybciej niż się ktokolwiek 

spodziewał. Osiedle realizowano etapami. Na 

terenie pierwszego etapu wprowadzali się już 

pierwsi mieszkańcy, gdy na terenie drugiego 

etapu wznoszono dopiero kolejne budynki 

mieszkalne. Przy granicy tych dwóch etapów 

doszło do awarii hydrantu przeciwpożarowe-

go. Zanim zamknięto dopływ wody z sieci 

do uszkodzonego hydrantu, nadzwyczajna 

ilość wody zalała cały przyległy teren, zarów-

no samej budowy, jak i ten oddany nowym 

mieszkańcom w użytkowanie. Wody, któ-

re spłynęły do wyznaczonych mikrozlewni 

– bardzo szybko zostały odprowadzone do 

gruntu, zaś w  zaprojektowanych obniżeniach 

terenowych przez dłuższy czas woda stagno-

wała. Natomiast wody, które zalały budowę 

zamieniły ją w grzęzawisko. Dopiero po 

upływie ok. tygodnia czasu, dzięki słonecz-

nej pogodzie, wody odparowały. Powyższe 

zdarzenie (być może) wpłynęło na to, że in-

westor podjął decyzję o nie wykonywaniu 

drenu i rowu odprowadzającego nadmiar wód 

z wszystkich mikrozlewni wraz z wylotem do 

Kociego Rowu. Tak więc, wszystkie wody 

opadowe, które spadają na teren osiedla – są 

zatrzymywane i retencjonowane w jego ob-

szarze. Utworzył się obszar bezodpływowy 

w miejskiej aglomeracji (!!!), co jest zjawi-

skiem unikatowym w skali światowej ! 

Dla autorów tego projektu, jednak naj-

bardziej satysfakcjonującym efektem jest 

zadowolenie mieszkańców z zastosowanych 

rozwiązań. 

Przyszłe efekty – gratis ! 
Od wielu lat w dyskusjach nad rozwią-

zywaniem problemów gospodarki wodnej 

w Polsce, rozważane jest wprowadzenie 

podatku od powierzchni niewsiąkanych. 

Jeżeli kiedyś taki podatek ostanie wprowa-

dzony, to mieszkańcy tego osiedla na pew-

no nie będą musieli go płacić ! 

Szkoda tylko, że przedstawiona i zre-

alizowana w praktyce idea, jak i doświad-

czenia nabyte przy jej realizacji, nie zostały 

dotąd spopularyzowane, że nie korzystają 

z nich inni inwestorzy i deweloperzy za-

równo we Wrocławiu jak i w całej Polsce. 

 mgr inż. ryszarD majeWicz
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W granicach województwa występuje wiele gatunków roślin zagrożonych wymarciem, zasługujących na uwagę botaników ba-
dających aspekty bioróżnorodności regionu. Do takich należy długosz królewski osmunda regalis l., gatunek długowiecznej 
paproci, który w warunkach naturalnych Dolnego Śląska występuje zaledwie na dwunastu stanowiskach w liczbie nieprzekra-
czającej 60 osobników.

Michał Śliwiński

Wstęp
Z bardzo zróżnicowanej, przeżywającej 

rozkwit w okresie karbonu i permu, grupy 

roślin paprociowych, przetrwało zaledwie 

10 tysięcy gatunków. Systematyka po-

szczególnych grup paproci zmieniała się 

przez wiele lat, jednak do dnia dzisiejszego 

wyróżnia się kilka podstawowych grup tych 

roślin. Począwszy od wymarłych już prapa-

proci, staropaproci, archeopterysów i strze-

lichowych osiągających nawet rozmiary 

dorodnych drzew, poprzez nielicznie obec-

nie żyjących przedstawicieli nasięźrzało-

wych i długoszowców, do stosunkowo licz-

nej grupy paprotkowców. Dzisiaj wiadomo, 

iż ewolucja pierwszych paproci i prymityw-

nych roślin nasiennych przebiegała wspól-

nie, lecz naukowcy są podzieleni, czy za-

liczać je do pranagozalążkowych czy do 

pierwszych kwiatowych. Z kolei paprocie 

właściwe stanowią osobną, przetrwałą do 

czasów obecnych linię ewolucyjną. Należą-

ce do nich gatunki wytrzymały konkurencję 

z roślinami kwiatowymi i stanowią ważny 

składnik szaty roślinnej naszego globu.

Królewska paproć
Długosz królewski Osmunda regalis L. 

jest kosmopolityczną paprocią z klasy pa-

proci Filicopsida, rzędu paprotnikowców 

Filicales, rodziny długoszowatych Osmun-

daceae. Należy do bardzo nielicznej grupy 

paproci, współcześnie liczącej zaledwie 

20 gatunków, występującej w Eurazji, obu 

Amerykach i Afryce, głównie w strefie tro-

pikalnej. W Europie długosz królewski wy-

stępuje głównie w zachodniej części kon-

tynentu, w zasięgu klimatu oceanicznego. 

Jest paprocią długowieczną, znane są osob-

niki dożywające ponad 100 lat, osiągające 

do 2 m wysokości i 4 m szerokości. Silnie 

rozgałęziające się kłącze na początku maja 

wytwarza pióropusz pierzasto złożonych 

liści, z których niektóre różnicują się na 

część asymilacyjną i zarodnionośną. Bru-

natne skupienia zarodni na szczycie liści 

wyglądają zupełnie inaczej niż pozostała 

część rośliny i to prawdopodobnie one dały 

początek legendzie o „kwiecie paproci”. Na 

przełomie czerwca i lipca dochodzi do pro-

dukcji zarodników, których liczba zależy 

od warunków siedliskowych. W sytuacji, 

gdy warunki środowiska są niesprzyjające, 

roślina zarodnikuje słabo lub wcale. Zarod-

niki są zielone gdyż zawierają chloroplasty, 

szybko tracą zdolność kiełkowania i po 3-6 

miesiącach zamierają. Po ich wysianiu, li-

ście zarodnionośne zmieniają kolor z zie-

lonego na cynamonowy. Młode gametofity 

osiągają rozmiar 3 cm i rosną powoli, prze-

ważnie na terenach zacienionych i uwilgo-

conych. Z kolei dorosłe osobniki tej paproci 

najlepiej widoczne są w miesiącach jesien-

nych, gdy ich liście tracą zielony barw-

nik i stopniowo przebarwiają się na kolor 

miedziany. Wówczas liście na jednej kępie 

mogą jednocześnie posiadać kolory: ciem-

no- i bladozielony, żółty i miedziany.

Występowanie w Polsce...
Długosz królewski jest w Polsce jedynym 

przedstawicielem rodziny długoszowatych. 

Występuje na rozproszonych stanowiskach 

w różnych częściach kraju, z wyjątkiem 

terenów górskich i Suwalszczyzny, część 

z nich objęta jest ochroną prawną w posta-

ci rezerwatów przyrody. Zwykle występują 

w lasach olszowych z klasy Alnetea glu-

tinosae, są charakterystyczne dla olszyn 

bagiennych Carici elongatae - Alnetum 

i łozowisk Salici - Franguletum oraz My-

rico - Salicetum auritae, lecz odpowiednie 

siedliska znajdują także w borach bagien-

nych Vaccinio uliginosi - Pinetum. Chociaż 

terenów o tym charakterze jest stosunkowo 

dużo, w porównaniu z innymi paprociami 

długosz jest gatunkiem rzadkim, co jest 

skutkiem prowadzonych niegdyś na szero-

ką skalę melioracji terenów leśnych, które 

okazały się zabójcze dla tej wilgociolubnej 

paproci. Jest rośliną chronioną od samego 

początku ochrony gatunkowej w Polsce, 

gdy w 1919 roku ukazało się rozporządzenie 

o ochronie niektórych zabytków przyrody. 

Od tego czasu stale figuruje w dokumentach 

o ochronie dziko występujących gatunków 

roślin, począwszy od 1946 r. aż po aktual-

ne z 2012 r. Od roku 2006 posiada również 

status gatunku zagrożonego wymarciem 

w Polsce (w kategorii V – zagrożony).

Zapewne najliczniejszym, znanym sta-

nowiskiem tego gatunku w Polsce, była 

licząca ok. 700 osobników populacja dłu-
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gosza w granicach rezerwatu przyrody 

„Długosz królewski w Węglewicach”, 

w nadleśnictwie Węglewice w wojewódz-

twie łódzkim. W 1963 r. obserwowano 

w nim ponad 130 dużych kęp tej paproci, 

jednak w 1996 r. odnaleziono jedynie 38 

dorosłych i 12 młodocianych osobników. 

Na terenie tego województwa znanych jest 

obecnie 13 izolowanych lokalizacji tego 

gatunku, za najliczniejsze uznaje się sta-

nowiska w Ugodzie Barczewskiej, (liczące 

187 kęp), Mogilnie (38 kęp) i Podlubieniu 

(11 kęp), chociaż tylko w Ugodzie Bar-

czewskiej odnaleziono osobniki juwenil-

ne. Interesujące, iż największe stanowiska 

tego gatunku w województwie łódzkim nie 

są objęte ochroną rezerwatową, a długo-

sze rosną w lasach gospodarczych lub na 

terenach prywatnych. Znane i dokumento-

wane od 50 lat są również liczne stanowi-

ska długosza nad Zalewem Szczecińskim, 

zwłaszcza w rezerwatach przyrody „Uro-

czysko Święta”, „Czarnocin”, „Wilcze 

Uroczysko” i „Karsiborskie Paprocie” na 

północ od Szczecina i na wyspie Wolin. 

Początkowo chroniły one tylko nieliczne 

skupienia długoszy, podczas gdy wiele ich 

osobników rosło w lasach gospodarczych. 

Przez okres kilkudziesięciu lat granice re-

zerwatów poszerzono, aby objęły wszyst-

kie siedliska długoszy w ich najbliższym 

otoczeniu. Pomimo prowadzonej ochrony 

ich stanowisk, na 8 populacji tej paproci 

z Pomorza Zachodniego aż w 4 odnotowa-

no spadek liczby osobników, zaś wzrost 

zaobserwowano tylko w przypadku jednej 

z nich. Z kolei już na Pomorzu długosz kró-

lewski jest gatunkiem o wiele rzadszym, 

a niektóre z jego stanowisk są przedmio-

tami ochrony rezerwatów przyrody „Dłu-

gosz Królewski w Łęczynie” znajdującym 

się na gruntach w zarządzie nadleśnic-

twa Świetlino oraz „Długosz Królewski 

w Wierzchucinie” wchodzącym w skład 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Na 

Górnym Śląsku znanych jest obecnie kilka-

naście stanowisk długosza. W 2007 r. ich 

listę uzupełniono o kolejne dwa znajdujące 

się na gruntach w zarządzie nadleśnictwa 

Koszęcin. Osobniki tej paproci rosną tam 

w nietypowym siedlisku lekko wilgotnego 

boru sosnowego Leucobryo - Pinetum mo-

linietosum. Na terenie Wielkopolski dłu-

gosz królewski jest gatunkiem stosunkowo 

rzadkim. Występuje w rezerwacie przyrody 

„Brzeziny” w powiecie kaliskim. W 1999 

roku odnaleziono dwa nowe stanowiska tej 

paproci w gminie Grodziec, na terenie pro-

jektowanego rezerwatu przyrody „Ciświc-

kie Bagna”, w obrębie fitocenoz wilgotne-

go boru trzęślicowego Molinio - Pinetum 

i kwaśnej, wilgotnej dąbrowy trzcinnikowej 

Calamagrostio - Quercetum. W wojewódz-

twie małopolskim paprocie chronione są 

w rezerwacie przyrody „Długosz Królew-

ski”, znajdującego się w Puszczy Niepo-

łomickiej w rejonie Stanisławic. W nadle-

śnictwie Głogów Małopolski obserwuje się 

też intensywny rozwój populacji długoszy 

w sprzyjających mu warunkach siedlisko-

wych olsu torfowcowego. W latach 1964–

2001 liczba ich osobników wzrosła od 15 

do 194. Długosz królewski jest tam relik-

tem higrofilnej flory siedlisk bagiennych 

średniowiecznej Puszczy Bratkowskiej. 

Pomimo upływu lat, wciąż odnajdywane 

są nowe stanowiska tej paproci. Przykła-

dowo, na terenie Puszczy Sandomierskiej, 

w latach 2007–2011 odnaleziono aż osiem 

nowych stanowisk długoszy rosnących 

w borach mieszanych wilgotnych Querco 

roboris - Pinetum, borach wilgotnych Mo-

linio - Pinetum oraz w typowych dla niego 

borach bagiennych Vaccinio uliginosi - Pi-

netum i olsie torfowcowym Sphagno squar-

rosi - Alnetum.

…i na Dolnym Śląsku
O występowaniu długosza królewskie-

go na terenie Dolnego Śląska informowali 

już niemieccy botanicy Emil Fiek, Theodor 

Schube i Emil Schalow, kiedy w latach 

1881–1935 znane były 22 stanowiska tej 

paproci. W okresie powojennym gatunek 

widywano już tylko sporadycznie, a jego 

stanowiska opublikowano w formie no-

tatek florystycznych. W 1962 r. gatunek 

został odnaleziony między Łokietkowem 

i Gródkiem (powiat wołowski) przez Zyg-

munta Głowackiego, w 1965 r. między 

Niezgodą i Rudą Żmigrodzką przez Stani-

sława Marka, a w 1973 r. w Stawnie przez 

Edwarda Kozioła. W 1995 r. osobniki 

długosza w rezerwacie przyrody „Uroczy-

sko Wrzosy” odnalazły Teresa Macicka-

-Pawlik i Wanda Wilczyńska, a w roku 

1996 o występowaniu gatunku w Bielawie 

Dolnej informowali Witold Berdowski 

i Czesław Narkiewicz. Gatunek nie był 

jednak regularnie obserwowany i w 2001 

roku, w ogólnokrajowym opracowaniu roz-

mieszczenia roślin naczyniowych, wszyst-

kie stanowiska długosza w województwie 

dolnośląskim uznano za niepotwierdzone. Fot. 1. Pióropusz (rozeta) liści może osiągać do 4 metrów szerokości, fot. Michał Śliwiński
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W późniejszych latach, kolejne stanowi-

sko długosza z Łużyc podał Waldemar 

Bena, a Piotr Gorzelak odnalazł go także na 

Równinie Oleśnickiej. Wszystkie opubli-

kowane dotąd informacje dotyczyły zwy-

kle pojedynczych osobników rosnących na 

siedliskach zastępczych, dlatego w 2003 

r. gatunek sklasyfikowano jako zagrożo-

ny wymarciem w regionie i przyznano mu 

kategorię EN (wymierający). Z zebranych 

dotychczas danych wynikało, że kondycja 

dolnośląskiej populacji długosza królew-

skiego jest jedną z najsłabszych w całej 

Polsce.

Kompleksowe badania nad rozmieszcze-

niem i liczebnością Osmunda regalis L. na 

Dolnym Śląsku przeprowadziła w 2008 r. 

Ewa Szczęśniak wspólnie z autorem tego 

tekstu. Potwierdzono wówczas znane wcze-

śniej stanowiska w Ostrowinie, Straszowi-

cach, Stawnie i Wrzosach oraz opisano nie-

znane stanowiska gatunku w Smogorzowie 

Małym odnalezione przez Ewę Szczęśniak, 

w Wołowie wskazane przez Macieja Matra-

ja oraz w Pasterniku i Rokitkach, do któ-

rych botaników doprowadzili pracownicy 

służb leśnych: Andrzej Peter i Henryk Szla-

piński. W województwie dolnośląskim od-

naleziono łącznie 60 osobników długoszy, 

z których zaledwie 7 to osobniki młodo-

ciane, a na 8 stanowiskach gatunku liczba 

osobników wynosiła poniżej 5. Najwięcej 

osobników tej paproci odnaleziono w rezer-

wacie przyrody „Uroczyska Wrzosy” (16 

i tylko tam stwierdzono osobniki juwenil-

ne), Rokitkach i Straszowicach (po 12), zaś 

pojedyncze osobniki rosły w Bielawie Dol-

nej, Pasterniku, Stawnie i Węglińcu. Wy-

konana ocena stanu dolnośląskiej populacji 

długosza wskazała na konieczność zmiany 

kategorii zagrożenia z EN (wymierający) 

na CR (krytycznie zagrożony wymarciem). 

Zaplanowano także monitoring istnieją-

cych stanowisk oraz ich podtrzymywanie 

poprzez eliminację ekspansywnych gatun-

ków runa i ewentualne dosadzanie młodych 

osobników.
W lipcu 2014 r. prowadzono poszukiwa-

nie osobników długosza królewskiego na 

terenie dwóch nadleśnictw z Dolnego Ślą-

ska. Występowanie długosza królewskiego 

było znane z czterech wydzieleń leśnych 

należących do nadleśnictwa Oława oraz 

z jednego oddziału leśnego nadleśnictwa 

Głogów. Były to nieznane dotąd lokaliza-

cje, niewskazane do weryfikacji w trakcie 

konsultacji z Lasami Państwowymi w 2008 

r., jednak wpisane do Programów Ochrony 

Przyrody tych nadleśnictw z adnotacją, iż 

potwierdzono ich występowanie w terenie. 

Wielogodzinne poszukiwania długosza we 

wskazanych miejscach nie przyniosły jed-

nak pożądanego rezultatu, chociaż będą 

jeszcze zapewne prowadzone w przyszło-

ści. Możliwe, iż gatunek został pomylony 

przez pracowników Lasów Państwowych 

z orlicą pospolitą Pteridium aquilinum, 

której duże agregacje widziano w tych od-

działach leśnych. Wątpliwości budzi też 

samo siedlisko, gdyż występujące tam bory 

sosnowe rzadko oferują dobre warunki do 

wegetacji długosza królewskiego, a nie-

wielki fragment drzewostanu olszowego, 

w oddziale 163 nadleśnictwa Głogów, 

został dokładnie sprawdzony pod kątem 

obecności długosza. Dalsze poszukiwania 

połączone z liczeniem osobników Osmun-

da regalis L. na stanowiskach w woje-

wództwie dolnośląskim odbędą się jesienią 

2014 r. lub w sezonie wegetacyjnym 2015 

r. i prawdopodobnie zakończą się publika-

cją naukową.

Zagrożenia i perspektywy ochrony
Większość krajowych populacji Osmun-

da regalis L. ucierpiała na skutek inten-

sywnych wylesień w pierwszej połowie 

XX wieku, procesu przejmowania grun-

tów leśnych na rzecz gospodarki hodow-

lanej i melioracji leśnych prowadzonych 

w celu przygotowania siedlisk leśnych pod 

uprawy gatunków iglastych. Gwałtowne 

zmiany stosunków wodnych, prowadze-

nie pasterstwa leśnego (wypasu stad bydła 

w lasach), wykaszanie runa i pozyskiwanie 

Fot. 2. Kępa długosza na stanowisku w Ostrowinie, fot. Michał Śliwiński

Fot. 3. Liść z widoczną częścią zarodnionośną, fot. 
Michał Śliwiński
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ścioły, wprowadzenie upraw sosny oraz 

pozyskiwanie drewna metodą zrębów zu-

pełnych prowadziły do stopniowego ustę-

powania długosza z fitocenoz leśnych w ca-

łej Polsce. Aktualnie, dzięki pozytywnym 

zmianom w sposobie użytkowania lasów, 

nastąpiła stabilizacja ocalałych populacji, 

a w nielicznych miejscach, gdzie dochodzi 

do wtórnego zwiększenia uwilgotnienia 

podłoża, obserwuje się poprawę ich liczeb-

ności. Zazwyczaj jednak są to pozostałości 

dawnych populacji tej paproci skupione 

nad rowami melioracyjnymi i podmokłymi 

leśnymi drogami, gdzie poziom wód grun-

towych jest jeszcze stosunkowo wysoki 

w przeciwieństwie do wielohektarowych 

powierzchni leśnych upraw. Ze wszystkich 

stanowisk, dla których zostały opisane wa-

runki siedliskowe długosza, tylko 15% po-

kazują pierwotne miejsca jego występowa-

nia, tj. olsy i łozowiska.

Skuteczna ochrona stanowisk Osmunda 

regalis L. jest problematyczna i wymaga 

okresowej interwencji ze strony człowie-

ka. Na terenach objętych ochroną bierną 

jak rezerwaty przyrody, gdzie przez całe 

dziesięciolecia nie ingerowano w stan sie-

dlisk i fitocenoz leśnych, wzrastające za-

cienienie i silny rozwój runa niekorzystnie 

wpływały na kondycję i liczebność długo-

sza królewskiego. Kilkadziesiąt lat badań 

naukowych pokazało, iż stan populacji 

długosza często bywał lepszy w lasach go-

spodarczych, gdzie dochodziło do okreso-

wej redukcji zwarcia koron drzew i niedo-

puszczania do nadmiernego rozwoju runa. 

W obszarach chronionych, podejmowane 

działania ochrony czynnej polegające na 

usuwaniu ekspansywnych gatunków ro-

ślin (np. niektórych traw, jeżyn) skutko-

wały uaktywnieniem kłączy tych papro-

ci i zapoczątkowały rozwój osobników 

młodocianych. Ważnym aspektem dla 

Fot 4. Długosz nad rowem melioracyjnym w Rokitkach, fot. Michał Śliwiński

Fot. 5. Młody liść długosza, fot. Michał Śliwiński

właściwego rozwoju długosza jest wskaź-

nik świetlny, który powinien pozostać na 

poziomie tzw. półcienia. Niekorzystny 

jest zarówno brak światła, sprzyjający 

ekspansji gatunków cienioznośnych, jak 

i jego nadmierny dopływ, będący przy-

czyną ekspansji malin i jeżyn. Z wielo-

letnich obserwacji wynika, że długosze są 

odporne na wysoki poziom wody, która 

zalewała kępy nawet do wysokości 0,8 

m. Nawet powodzie niszczące całe drze-

wostany nie likwidowały stanowisk tej 

paproci, a zwiększony dopływ światła, po 

wypadnięciu niektórych drzew, przyczy-

niał się do poprawy warunków siedlisko-

wych. Korzystne dla stanowisk długosza 

jest także zaniechanie udrażniania rowów 

odwadniających, zarówno tych przebiega-

jących w samych wydzieleniach, jak i tych 

głębokich na obrzeżach kompleksów 

leśnych, gdyż roślinność porastająca rowy 

nie przepuszcza wody szybko do niższych 

poziomów gleby, lecz na dłużej zatrzymu-

je wilgoć w ich otoczeniu.

Dr michał ŚliWiński
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trigeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie chłodu, ciepła i energii elektrycznej (combined cooling, Heating and Power - 
ccHP) – jest procesem, w którym część ciepła, wytwarzanego w układzie skojarzenia ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja, 
cHP) jest wykorzystywana do produkcji wody lodowej dla układu klimatyzacji lub chłodnictwa. 

jaceK MalKo, henryK wojciechowsKi

TRIGENERACJA – HISTORIA SUKCESU

Bilans energetyczny trigeneracji przed-

stawiono na wykresie strugowym mocy 

(wykresie Sankey’a) na rys.1; przy opi-

sach strumieni mocy zamieszczono war-

tości liczbowe oznaczające rozpływ mocy 

(lub energii) w układzie technologicznym. 

Wielkością, charakteryzującą układ 

jest sprawność definiowana jako efekt 

użytkowy, odniesiony do wartości na wej-

ściu. 

Przedstawiony na rys. 1 układ techno-

logiczny obejmuje w swym składzie:

• elektrownię kondensacyjną, której bi-

lans energetyczny przedstawiono na 

rys.2,

• ciepłownię, której bilans energetyczny 

przedstawiono na rys. 3,

• chłodziarkę absorpcyjną, której bilans 

energetyczny przedstawiono na rys. 4

Należy zauważyć, że ciepło, chłód 

i energia elektryczna w trigeneracji są 

wytwarzane jednocześnie przy spalaniu 

w komorze spalania tego samego paliwa. 

Z tego też powodu istnieje wiele metod 

podziału zużywanego paliwa na wytwa-

rzanie ciepła, chłodu i energii elektrycz-

nej.

Historycznie wcześniejsza technologia 

skojarzonego wytwarzania ciepła i ener-

gii elektrycznej nazywa się kogeneracją 

(Combined Heat and Power – CHP); na 

rys.5 przedstawiono bilans energetyczny 

układu kogeneracyjnego (elektrociepłow-

ni). Układ kogeneracyjny zawiera :

• elektrownię kondensacyjną (rys. 2),

• ciepłownię (rys. 3).

Do licznych korzyści układu skojarzo-

nej produkcji wielu czynników należą:

• wysokosprawna produkcja lokalna cie-

pła i energii elektrycznej,

• zredukowanie kosztów paliwa i energii,

• obniżenie zapotrzebowania na energię 

elektryczną w okresach szczytu letnie-

go,

• ciepło generowane przez silnik może 

być wykorzystane do produkcji pary 

lub wody gorącej do użytku na miejscu,

• znaczne ograniczenie emisji gazów cie-

plarnianych,

• użycie wody w charakterze chłodziwa 

eliminuje stosowanie substancji szko-

dliwych dla środowiska,

• poprawa efektywności energetycznej 

budynku jest premiowana w rankingu 

rozwiązań energooszczędnych w ro-

dzaju „Green Star”.

Systemy kogeneracyjne (CHP) oferują 

dwie formy energii:

• energię elektryczną,

• ciepło.

Natomiast systemy trigeneracji (CCHP) 

oferują trzy formy energii:

• energię elektryczną,

• ciepło,

• chłód w wodzie lodowej.

Chłodziarki absorpcyjne zapewnia-

ją ekonomiczną i przyjazną środowi-

sku alternatywę dla konwencjonalnego 

chłodnictwa.   Łącząc sprawność i niską 

emisyjność układu wytwarzania energii 

elektrycznej z chłodem chłodziarki ab-

sorpcyjnej, uzyskuje się maksymalizację 

całkowitej efektywności, eliminację szko-

dliwych dla środowiska chłodziw oraz 

redukcję całkowitych emisji do atmosfe-

ry. Istnieją liczne konfiguracje systemów 

CHP, w których można uzyskać efekt 

chłodzenia. Są to :

Chłodziarki absorpcyjne:
• wykorzystujące zasilanie gorącą wodą,

Rys.1. Skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii 
elektrycznej (trigeneracja)

Rys. 2. Bilans energetyczny elektrowni kondensacyjnej 
o sprawności 38%

Rys. 3. Bilans energetyczny ciepłowni o sprawności 89% 

Rys. 4. Bilans energetyczny chłodziarki absorpcyjnej o 
sprawności  48%
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• wykorzystujące parę wodną,

• z bezpośrednim wykorzystaniem cie-

pła zawartego w spalinach wylotowych 

z silnika w układzie kogeneracyjnym.

Chłodziarki sprężarkowe
• zasilane bezpośrednio energią mecha-

niczną

• zasilane energią elektryczną. 

Skojarzone wytwarzanie trzech no-

śników energii: energii elektrycznej, cie-

pła i chłodu nie daje w swych obiektach 

tylu wrażeń estetycznych co technologie 

wiatrowe, solarne czy też klasyczne roz-

wiązania hydroenergetyki, ale ta właśnie 

technologia stanowi sensowną ofertę 

w poszukiwaniu rozwiązań, cechujących 

się efektywnością energetyczną, ograni-

czonym oddziaływaniem na środowisko 

i dostępnością rozwiązań technicznych. 

Trigeneracja ma wyjątkową zdolność 

do spełnienia różnorodnych oczekiwań 

odbiorców; dla wielu realizacji oznacza to 

wytwarzanie wielu produktów w jednym 

miejscu z wykorzystaniem jednego paliwa 

i w sposób wykazujący wyższą spraw-

ność i mniejszą emisyjność w porównaniu 

z wytwarzaniem rozdzielonym. Trigene-

racja, określona także  akronimem CCHP 

(Combined Cooling, Heating and Power), 

wykorzystuje zapotrzebowanie na ciepło/

chłód dla produkcji energii elektrycznej; 

wyraźnie mówi o tym tzw. Dyrektywa 

kogeneracyjna 2004/8/WE [1] promująca 

„wytwarzanie skojarzone w oparciu o za-

potrzebowanie ciepła użytecznego”. Dy-

rektywa ta została w 2012 roku  włączona 

do szerszej dyrektywy o efektywności 

energetycznej 2012/27/EU [2]. Instalacje 

CCHP, współpracujące z procesami tech-

nologicznymi w przemyśle, mogą być tak-

że źródłem mocy rezerwowej, ale są też 

ważnym sposobem na wytwarzanie tzw. 

wody lodowej dla układów klimatyzacji. 

Trigeneracja rozwija się dynamicznie, sta-

nowiąc coraz powszechniejszy standard  

w zaspokajaniu potrzeb energetycznych 

ośrodków  przetwarzania danych, biu-

rowców, portów lotniczych, kampusów 

uniwersyteckich i wybranych technologii 

przetwórczych. Na razie jednak projek-

ty CCHP nie łatwo uzyskują akceptację, 

istnieją bowiem bariery hamujące rozpo-

wszechnianie tego rozwiązania jak np. 

pożądana stabilność zapotrzebowania na 

ciepło oraz chłód, z czego wynika bez-

pośrednio  stabilność zapotrzebowania na 

energię elektryczną. Podobnie jak inne for-

my generacji zdecentralizowanej układy 

CCHP muszą konkurować z jednostkami, 

wykorzystującymi efekt skali wytwarza-

nia, przy czym dyrektywa efektywnościo-

wa dopuszcza subsydiowanie trigeneracji 

po osiągnięciu zdefiniowanych poziomów 

oszczędności energii pierwotnej (Primary 

Energy Saving – PES). 

Poniżej przedstawiono zasadę oblicza-

nia oszczędności energii pierwotnej (PES) 

zastępując rozdzielone wytwarzanie ener-

gii elektrycznej w elektrowni kondensa-

cyjnej i ciepła w ciepłowni lokalnej (rys. 

6), wytwarzaniem tych nośników w elek-

trociepłowni (rys.5).

Porównanie  rozdzielonego i skojarzo-

nego  wytwarzania ciepła i energii elek-

trycznej przedstawiono na rys. 7. W ukła-

dach  wytwarza się przykładowo :

• 35 jednostek energii elektrycznej i

• 50 jednostek ciepła.

W układzie rozdzielonego wytwarza-

nia na wytworzenie 35 jednostek energii 

elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej 

zużywa się 92 jednostki ciepła, a na wy-

tworzenie 50 jednostek ciepła w ciepłowni 

lokalnej - 56 jednostek ciepła, co w sumie 

stanowi 148 jednostek ciepła. W układzie 

skojarzonym na wytworzenie 35 jedno-

stek energii elektrycznej i 50 jednostek 

ciepła zużywa się 100 jednostek ciepła.

Oszczędność energii pierwotnej (PES) 

zdefiniowana jest  następująco :

gdzie:

B
r
  - zapotrzebowanie paliwa pierwotne-

go dla  układu rozdzielonego wytwarzania  

energii elektrycznej i ciepła (elektrownia 

kondensacyjna i ciepłownia),

B
s
 – zapotrzebowanie paliwa pierwotne-

go  dla skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła (elektrociepłownia).

Oszczędność energii pierwotnej (PES) 

przy zastąpieniu  rozdzielonego sposobu 

wytwarzania energii  układem skojarzo-

nym  (por. rys.7) wynosi 32,4% [ ((92 + 

Rys. 5.  Układ kogeneracyjny wytwarzanie ciepła i ener-
gii elektrycznej (elektrociepłownia) o sprawności 85%

Rys. 6. Rozdzielone wytwarzanie energii elektrycznej w 
elektrowni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni lokalnej

Rys. 7. Energetyczne porównanie sposobów rozdzielo-
nego i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej

56) – 100) 100/(92 + 56) ].

Kryteria wysokosprawnej kogeneracji:

• jeżeli obliczony współczynnik PES 

spełnia zależność  to dany układ spełnia 

warunek wysokosprawnej kogeneracji,

• dla małych układów kogeneracyjnych 

opalanych gazem o mocy mniejszej od 

1 MW aby był spełniony warunek wy-

sokiej sprawności musi zachodzić wa-

runek  PES ≥ 0%.

Produkcja energii elektrycznej w ukła-

dzie kogeneracyjnym bez zasobnika ciepła 

jest ściśle związana z zapotrzebowaniem 

ciepła przez odbiorców. Typowy wykres 

zapotrzebowania mocy cieplnej przez 

odbiorców komunalnych do ogrzewania 

mieszkań i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej przedstawiono na rys. 8. Czas 

użytkowania mocy cieplnej zainstalowanej  



ZIELONA PLANETA 5(116)/201416

FORUM EKOLOGICZNE

w Polsce kształtuje się na poziomie (2300 

– 2500) godzin w roku. Produkcja chłodu 

w chłodziarkach absorpcyjnych zasila-

nych ciepłem produkowanym w układzie 

kogeneracyjnym powoduje  zwiększenie 

czasu wykorzystania mocy zainstalowanej 

układu kogeneracyjnego do 5000 godzin 

w roku (rys. 9), co wpływa na obniżenie 

jednostkowych kosztów wytwarzania pro-

dukowanych nośników:  energii elektrycz-

nej, ciepła i chłodu.

Barierami w rozwoju kogeneracji (tri-

generacji) są: warunki przyłączeniowe 

i nienadążające za postępem technicznym 

i organizacyjnym reguły regulacyjne.

Rozwój kogeneracji (trigeneracji) jest 

jednym z celów zapisanych w polityce 

energetycznej Polski do 2030 roku. Dyna-

miczny rozwój układów kogeneracyjnych 

(CHP) może stanowić rozwiązanie wielu 

problemów, z jakimi boryka się m.in. polski 

sektor przemysłowy. Cel polskiego rządu 

jest ambitny: podwojenie produkcji ener-

gii elektrycznej wytwarzanej w kogenera-

cji w 2020 r., w porównaniu do produkcji 

w 2006 roku.

Studium przypadków [3]
Historia trigeneracji w Sydney (Au-

stralia) jest swoistą kombinacją sukcesów 

i porażek („success and defeat story”). 

Władze municypalne przyjęły za swój 

cel zredukowanie emisji gazów cieplar-

nianych o 70% do roku 2030 w stosunku 

do poziomu roku 2006. Scentralizowane 

elektrownie uczestniczą w 80% w emi-

sji zanieczyszczeń  aglomeracji, głów-

nie przez spalanie węgla. Opracowano 

„master plan” wycofania się z energetyki 

węglowej, zdecentralizowania genera-

cji i redukcji emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. Plan zmierza do całkowitej 

autonomizacji pokrycia potrzeb energe-

tycznych, a trigeneracja (CCHP) jest pod-

stawowym elementem przyjętej strategii. 

Typowy układ trigeneracyjny planowany 

do zastosowana w aglomeracji Sydney 

przedstawiono na rys.10. 

Zainwestowanie ok. 400 mln USD 

w układy trigeneracyjne o sumarycznej 

mocy elektrycznej 360 MW, dzięki przej-

ściu na paliwo gazowe, zmniejszy emisje 

gazów cieplarnianych (GHGs) z terenu 

miasta o (1,1÷1,7) mln Mg rocznie. Jest 

to realna droga do osiągnięcia założonego 

celu emisyjnego. Co więcej CCHP może 

ograniczyć zużycie energii przez miasto 

w granicach (30÷60) % i obniżyć o 1,5 mln 

USD koszty zakupu tej energii. Realizując 

ten plan ogłoszono przetarg ofert w roku  

2010 dla zasilania w energię pięciu akwa-

parków, budynku magistratu oraz innych 

200 budynków użyteczności publicznej. 

Na wiosnę 2012 roku uzgodniono kon-

trakt z firmą deweloperską  Coogent, 

spółką-córką australijskiego giganta ener-

getycznego Orgin. Firma ta rozpoczęła 

negocjacje z właścicielami nieruchomości 

dla przygotowania instalacji trigeneracji 

w obiektach, będących własnością miasta. 

Wiele wskazuje na to, że Sydney wyko-

nało wielki skok w kierunku stworzenia 

pierwszego na kontynencie megamiasta, 

wykorzystującego system CCHP i ubie-

gającego się o tytuł „wiodącego australij-

skiego miasta o niskich emisjach węglo-

wych” – jak to określił prezydent miasta 

Clover  Moore.

Ale są też i złe wieści: w czerwcu tego 

roku miasto oznajmiło, że nie będzie 

kontynuowało współpracy z Cogent przy 

realizacji projektu. Zmiany zachodzące 

w obszarach gospodarki i regulacji obró-

ciły się przeciwko samej idei trigeneracji. 

Miasto odstąpiło od realizacji pierwsze-

go projektu CCHP dla dzielnicy Greene 

Square, charakteryzującej się znaczącym 

udziałem małych i średnich przedsię-

biorstw oraz gęstą zabudową mieszkalną. 

Splot niekorzystnych czynników podwa-

żył ekonomiczność przyjętych rozwiązań, 

a znaczącą rolę odegrała decyzja rządu 

federalnego o obniżeniu cen za emisje 

węglowe, utrata subsydiów stanowych 

i federalnych oraz niekorzystne zasady 

współpracy z siecią elektroenergetycz-

ną. Jednakże władze miasta są zdetermi-

nowane w trwaniu przy idei trigeneracji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani 

Monica Barone, pojawiające się problemy 

określiła wręcz jako „niewielkie utrudnie-

nia w ruchu drogowym”. Władze Sydney 

przewidują usilne lobbowanie wysokich 

urzędników stanowych i federalnych dla 

stworzenia lepszej legislacji i przywróce-

nia bodźców zachęcających do trigeneracji 

w nadziei na reanimację projektu Greene 

Square w niedalekiej przyszłości. Planuje 

się również kontynuowanie instalowania 

układów CCHP w budynkach miejskich 

oraz ogłoszenie przetargu, zachęcającego 

zarówno firmę Cogent jak i inne podmioty 

do składnia ofert. Przedstawiciele władz 

miejskich wyrażają przekonanie, że Au-

stralia cofa się w wykorzystaniu zalet tech-

nologii trigeneracji, podczas gdy gdzie 

indziej na całym świecie (jak przykłado-

wo w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, 

Berlinie, Kopenhadze i Seulu) dostrze-

żono zalety CCHP. Dawką optymizmu 

napawa na szczęście fakt, iż obiekty tri-

generacyjne są jednak w Australii budo-

wane, niezależnie od perturbacji, głównie 

natury prawno - organizacyjnej. Cogent 

wybudował system CCHP na placu Coca-

-Cola w północnej części Sydney, który 

pracuje od roku 2012. Projekt zapewnia 

dostarczenie gorącej i lodowej wody oraz 

energii elektrycznej, a jego rozwiązanie 

techniczne polega na wykorzystaniu silni-

ka tłokowego o mocy 774 kW zasilanego 

gazem. Chłodziarka absorpcyjna o mocy 

650 kW może dostarczać zarówno ciepłą 

jak i ochłodzoną wodę dla pobliskich bu-

Rys. 8. Uporządkowany wykres zapotrzebowania mocy 
cieplnej do ogrzewania budynków i przygotowania cie-
płej wody użytkowej w roku

Rys. 9. Uporządkowany wykres zapotrzebowania mocy 
cieplnej do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej i klimatyzacji pomieszczeń w roku
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dynków. Niedawno w mieście Victoria 

oddano do użytku pierwszy w Australii 

projekt zarządzania energią, obejmujący 

również układ CCHP. Instalacja o mocy 

elektrycznej 6 MW jest częścią więk-

szego projektu rewitalizacji śródmieścia  

miasta Darvin.

W skali globalnej trigeneracja odnoto-

wuje sukcesy w szeroko rozumianych za-

stosowaniach  biznesowych i rządowych. 

W Wielkiej Brytanii jedna z firm wdroże-

niowych została laureatem nagrody „Su-

stainability” za zainstalowanie nowator-

skiego układu trigeneracyjnego w swym 

budynku biurowym, ulokowanym obok 

Tower of London. W Niemczech koncern 

Daimlera oddał do użytkowania w maju 

2014 r.  trzeci zakład trigeneracyjny 

w fabryce Mercedes Benz w Rastatt, zaś 

hiszpański browar DAMM zainstalował 

system CCHP w swoim zakładzie w Bar-

celonie. W Arabii Saudyjskiej spółka 

energetyczna GES Energy porozumiała 

się z Al Aman dla wybudowania i opero-

wania przedsiębiorstwa trigenercyjnego 

o mocy elektrycznej 16 MW w wieżowcu 

Headquarters Business Park w centrum 

Jeddah. Inna  firma – Fleming Gulf – or-

ganizuje w dniach 29 i 30 września 2014 

roku „szczyt trigeneracyjny” w stolicy 

Arabii Saudyjskiej, Riyadh, dla uzyska-

nia szerszego poparcia dla idei CCHP. 

Saudyjscy sponsorzy konferencji widzą 

swój kraj jako potencjalnie wielce zain-

teresowany trigeneracją z uwagi na stale 

rosnące zapotrzebowanie na chłód i ener-

gię elektryczną oraz dążenie do obniżenia 

kosztów i emisji zanieczyszczeń.

W USA zainteresowanie trigeneracją 

jest częścią narodowej debaty na temat 

katastrof naturalnych i ekstremalnych 

warunków pogodowych w kontekście 

zakłóceń, stworzonych przez te zjawi-

ska w systemie elektroenergetycznym, 

zwłaszcza dla wrażliwych infrastruktur 

sieci. Super-huragan „Sandy” z roku 

2013 spowodował rozległą awarię sys-

temu energetyki, której usunięcie trwało 

wiele tygodni w części dzielnic Nowe-

go Jorku. Posiadanie własnych układów 

CCHP (np. powszechne w budynkach 

szpitalnych, centrach handlowych, ho-

telach i nowych lub zmodernizowanych 

gmachach publicznych) czyniła te obiek-

ty niewrażliwymi na przerwy w zasilaniu 

z sieci energetyki zawodowej. Szcze-

gólnie przychylny okazał się los dla 

szpitala „Summit” w New Jersey, gdzie 

rozpoczęto rozruch układu trigeneracyj-

nego tuż przed uderzeniem huraganu. 

Gdy władze szpitala otrzymały informa-

cję o zbliżaniu się poważnych zakłóceń 

pogodowych, podjęto decyzję o przejściu 

na system pracy wyspowej przez odcię-

cie od podstawowej sieci elektroenerge-

tycznej i przejście na zasilanie z nowej, 

opalanej gazem, jednostki CCHP o mocy 

elektrycznej  2 MW, wspomaganej przez 

rezerwowy agregat z silnikiem wysoko-

prężnym, również o mocy 2 MW. Do-

stawcą tych urządzeń była firma Mitsu-

bishi. Utrata zasilania z sieci lokalnego 

przedsiębiorstwa dystrybucyjnego nie 

miała żadnych skutków dla funkcjono-

wania szpitala. Jednak gdy wcześniej 

decydowano o rozbudowie systemu za-

rządzania energią, nie przewidywano 

katastrofalnego huraganu, bezpośrednio 

zagrażającego szpitalowi. Przedmiotem 

troski były natomiast koszty energii elek-

trycznej; rozważano opcję technologii 

solarnej, ale przeszkodą okazała się nie-

dostateczna moc, możliwa do pozyskania 

i wariantem najkorzystniejszym okazał 

się układ trigeneracyjny, zapewniający 

stałą dostawę energii elektrycznej o pożą-

danych parametrach jakościowych i nie-

zawodnościowych, jednocześnie obni-

żając kwotę rachunków za energię z 4,8 

mln USD do wartości ok. 2,8 mln USD 

rocznie. Szpital pozyskał od władz stanu 

New Jersey grant o wartości 1 mln USD 

na wybudowanie systemu CCHP, dzięki  

czemu zwrot z inwestycji wyniesie około 

2,5 roku. Zalety trigeneracji, wykazane 

na przytoczonym przykładzie, skłoniły 

lokalny system ochrony zdrowia (Atlan-

tic Health System) do rozważenia możli-

Rys.10. Układ trigeneracyjny do wytwarzania, ciepła, chłodu i energii elektrycznej, a) elementy składowe,  
b) uproszczony schemat cieplny
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wości zainstalowania CCHP w trzech in-

nych szpitalach w New Jersey. Dyrektor 

ds. inwestycji (Robert Peake) wymienia 

jako korzyści tego rozwiązania również 

cechę niekonfliktowości z otoczeniem, 

zwłaszcza przy lokalizacji obiektu 

w dzielnicach mieszkalnych. „Jedyną 

drogą jest uzyskanie statusu rozwiązania 

bardziej zielonego”.

Przemysł energetyczny USA z uwa-

gą śledzi ponowne postawienie przez 

prezydenta Baracka Obamę w centrum 

zainteresowania administracji problemu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnia-

nych. 25 czerwca tego roku prezydent 

ogłosił swój plan akcji w sprawie klima-

tu (Climate Action Plan) będący w isto-

cie zbiorem działań na poziomie wyko-

nawczym, którego celem jest obejście 

blokady legislacyjnej ze strony Kongre-

su, niechętnego administracji. Podstawo-

wym elementem planu są kompleksowe 

kroki legislacyjne, koordynowane przez 

Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) 

i ukierunkowanie na zarządzanie emisja-

mi podsektora wytwórczego energetyki. 

Aczkolwiek trigeneracja jest zasadniczo 

postrzegana jako technologia „zielo-

na”- zwłaszcza, gdy wykorzystuje gaz 

ziemny lub biopaliwa – nadal powszech-

na jest niepewność, jak na ten segment 

rynku energii oddziaływać będą reguły, 

stanowione przez US EPA. Zwolennicy 

CCHP ufają, że regulacje będą uwzględ-

niać efektywność energetyczną tej tech-

nologii, ale przemysł musi wywierać na 

władze stosowny nacisk, aby nadzieja 

lepszych regulacji stała się rzeczywi-

stością. Prezydent Obama polecił US 

EPA opracowanie do września 2014 r. 

propozycji regulacyjnych dla nowych 

elektrowni i data ta jest zasadnicza dla 

dalszych losów trigeneracji, zarów-

no w skali USA jak i w skali globalnej. 

Wynika to m.in. z konsekwencji mię-

dzynarodowych reguł, które w zasadzie 

dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych. 

US EPA ma kompetencje do rekomendo-

wania o tym, które z technologii kontroli 

środowiska mogą być preferowane, co 

niewątpliwie odbije się na legislacji eu-

ropejskiej i światowej.

Innowacyjność i doskonalenie ccHP
Tymczasem przemysł podejmuje dalsze 

kroki. W Irlandii Płn. koncern energetycz-

ny Contour Global opracował technologię, 

określaną jako czwórgeneracja („quadge-

neration”) w swym zakładzie w Knock-

more. Wytwarzanie obejmuje w nim nie 

tylko parę wodną, wodę lodową i energię 

elektryczną, ale też dwutlenek węgla dla 

technologii przetwórstwa spożywczego, 

zwłaszcza dla gazowania napojów w po-

bliskim zakładzie „Coca-Cola” Bottling 

Co. Firma Clarke Energy wygrała przetarg 

na opracowanie technologii i wybudowa-

nie „pod klucz” zakładu o mocy elektrycz-

nej 15 MW i termicznej 13,5 MW z wy-

korzystaniem generatorów, napędzanych 

silnikami gazowymi. Ciepło „odpadowe” 

wykorzystywane jest dla wytwarzania 

pary procesowej dla technologii produkcji 

napojów gazowanych. Niewykorzystany 

nadmiar ciepła odzyskiwany jest w wodzie 

gorącej oraz w chłodziarkach absorpcyj-

nych, z których produkt  - w postaci wody 

lodowej – zasila zakład butelkowania. 

Dwutlenek węgla jest uzyskiwany ze spa-

lin i uzdatniany dla otrzymania zgodności 

ze standardami przemysłu spożywczego. 

W Kalifornii zakład uzdatniania wody 

odpadowej, prowadzony przez Orange 

Country Sanitation District, wyposażony 

jest w układ trigeneracji, tym razem wy-

twarzający energię elektryczną, ciepło 

i wodór. System współpracuje z wysoko-

temperaturowym ogniwem paliwowym 

oraz z procesem fermentacji beztlenowej. 

Energia elektryczna i ciepło są wykorzy-

stywane na miejscu, zaś wodór kierowany 

jest do stacji tankowania pojazdów samo-

chodowych.

Koncern naftowy Maersk Oil wyko-

rzystuje specyficzny układ trigeneracyj-

ny produkując energię elektryczną, czy-

stą wodę i dwutlenek węgla, stosowane 

w procesie pobudzania złoża naftowego 

i gazonośnego („oil and gasrecovery”). 

Zanieczyszczony gaz ze złoża jest mie-

szany z czystym tlenem i spalany w wyso-

kiej temperaturze i pod ciśnieniem w sil-

niku gazowym. Wydzielany w procesie 

spalania dwutlenek węgla jest zatłaczany 

do złoża naftowego, wspomagając proces 

wydobycia, co zwiększa współczynnik 

wykorzystania zasobów. Ciepło zawarte 

w spalinach silnika gazowego wykorzy-

stano w kotle odzyskowym do wytwarza 

pary wodnej dla turbiny parowej napędza-

jącej generator. W procesie wytwarzana 

jest również woda destylowana, użytecz-

ny produkt w warunkach wierceń poszu-

kiwawczych i eksploatacyjnych w klima-

cie pustynnym.

Tak więc nie ustaje proces rozwoju 

i modyfikacji technologii trigeneracyj-

nych z wykorzystaniem rozwiązań, uzy-

skiwanych metodą prób i błędów. Jest to 

niewątpliwie technologia na współczesne 

czasy, rozwiązująca aktualne problemy 

energetyczne na drodze ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych i zaspokaja-

nia przewidywanego zapotrzebowania na 

paliwo wodorowe lub czystą wodę. 

Podsumowanie
Zalety wieloproduktywności, reali-

zującej skojarzone wytwarzanie wielu 

produktów na wyjściu przy jednym pro-

dukcie wejściowym – są znane od dość 

dawna. W swych „przykazaniach dla 

energetyka w przemyśle” nestor polskich 

termodynamików, prof. Jan Szargut [4] 

podkreśla celowość kojarzenia w jed-

nym procesie wytwarzania ciepła, energii 

elektrycznej i wielu innych produktów. 

Niedawno poszukując najlepszych ener-

getycznie, ekonomicznie i ekologicznie 

rozwiązań na tle rozważań o przyszłości 

technologii wytwarzania energii elek-

trycznej pod hasłem „Elektrownie XXI 

stulecia” wprowadzono termin – „poli-

genercja” [5] dla procesów wytwarzania 

ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz 

gamy produktów syntezy chemicznej. Je-

żeli produkty wyjściowe zhierarchizować 

odmiennie (za podstawowe przyjmując 

np. produkty chemiczne) to ten sam sche-

mat procesowy można określić też spoty-

kanym w piśmiennictwie mianem „Rafi-

nerii XXI stulecia”.

prOf. jacek malkO, 

DOc. henryk WOjciechOWski

WyDział elektryczny 

pOlitechniki WrOcłaWskiejj
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Rodzaj niecierpek Impatiens jest w Polsce reprezentowany przez cztery gatunki, z których trzy są obcego pochodzenia, zadomo-
wione na terenie naszego kraju i wykazują tendencje inwazyjne. Niecierpki: drobnokwiatowy I. parviflora, gruczołowaty I. glan-
dulifera i pomarańczowy I. capensis są w świecie roślin bezwzględnymi przestępcami, którzy od wielu lat przebywają w Polsce na 
wolności.

Michał Śliwiński

Wstęp
Wiele gatunków z rodzaju niecierpek 

Impatiens charakteryzuje się okazałymi 

i barwnymi kwiatami, dzięki którym zna-

lazły zastosowanie jako rośliny dekora-

cyjne. Niektóre z niecierpków były upra-

wiane w Indiach już 4000 lat temu, inne 

zaczęto kultywować dopiero w drugiej 

połowie XIX wieku. Od czasu odkrycia 

przez Kolumba Ameryki, wykorzystanie 

niecierpków w celach użytkowych i ich 

transport pomiędzy kontynentami, dopro-

wadziły do inwazji na światową skalę, za-

równo w strefie klimatu umiarkowanego 

jak i tropikalnego. Mimo iż naukowcy biją 

na alarm, walory ozdobne niecierpków 

w dalszym ciągu znajdują uznanie ogrod-

ników i są przedmiotem zainteresowania 

hodowców roślin. W uprawie znajduje się 

obecnie około 100 odmian różnych ga-

tunków niecierpków, wiadomo również, 

że przynajmniej 13 z nich dziczeje i jest 

w stanie utrzymać stanowiska w nowych 

warunkach środowiska. Listę najbardziej 

„agresywnych” otwiera niecierpek gru-

czołowaty Impatiens glandulifera, kolejne 

są: niecierpek Waleriana I. walleriana, 

niecierpek drobnokwiatowy I. parviflora 

i niecierpek pomarańczowy I. capensis. 

Nieco wolniej nowe tereny zdobywa-

ją: niecierpek balsamina I. balsamina, 

niecierpek Balfoura I. balfourii, niecier-

pek pospolity I. noli-tangere, niecierpek 

szorstki I. scabrida, niecierpek papuzi I. 

niamniamensis, oraz nieposiadające pol-

skich odpowiedników: I. sodenii, I. flac-

cida, I. edgeworthii i I. zombiensis (Ada-

mowski, 2008).

od lat na wolności
W polskiej florze występują obecnie 

cztery gatunki z rodzaju niecierpek Impa-

tiens: niecierpek pospolity I. noli-tangere, 

niecierpek drobnokwiatowy I. parviflora, 

niecierpek gruczołowaty I. glandulifera 

i niecierpek pomarańczowy I. capensis. 

Spośród wymienionych, tylko niecierpek 

pospolity jest gatunkiem rodzimym dla 

flory Polski i rośnie w wilgotnych lasach 

liściastych z rzędu Fagetalia, w grądach, 

żyznych buczynach i łęgach. Pozostałe są 

gatunkami obcymi geograficznie, zado-

mowionymi na terenie kraju i inwazyjny-

mi. Za ich szybkie rozprzestrzenianie się 

odpowiedzialnych jest wiele cech, lecz 

najważniejszą jest ballochoria, czyli roz-

siewanie nasion na drodze zwolnienia na-

prężeń w ścianach owocni, powodujących 

wyrzucenie nasion na określoną odległość. 

„Strzelanie” z torebek tych roślin jeszcze 

do niedawna było swoistą rozrywką dzieci 

i młodzieży, które dotykając owoców nie-

świadomie przyczyniały się do zwiększenia 

areału inwazji niecierpków, szczególnie 

drobnokwiatowego i gruczołowatego.

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora DC. w warunkach naturalnych 

rośnie wzdłuż górskich potoków, w la-

sach liściastych i mieszanych południowej 

Azji, Syberii, Mongolii i Turkiestanie. Zo-

stał sprowadzony do Europy w 1830 roku, 

a pierwsze okazy nowej rośliny znalazły się 

w ogrodach botanicznych w Getyndze, Je-

nie, Berlinie i Dreźnie. Szybko zadomowił 

się wokół dużych miast Europy, gdzie roz-

przestrzeniał się na siedliskach synantropij-

nych. W drugiej połowie XIX wieku zaczął 

wkraczać na tereny leśne, obecnie stanowi 

nieodłączny składnik runa grądów i łęgów. 

AGRESYWNE NIECIERPKI

Gatunki inwazyjne

Fot. 1. Inwazja niecierpka drobnokwiatowego w runie lasu, fot. Michał Śliwiński
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Niecierpek drobnokwiatowy zajmuje obec-

nie niemal cały obszar Europy Środkowej 

i rozprzestrzenia się w kierunku północnym 

i północno-wschodnim. W Polsce, w warun-

kach naturalnych niecierpka drobnokwiato-

wego odnotowano po raz pierwszy w 1857 

roku na Mierzei Wiślanej, spontaniczne sta-

nowiska stwierdzono także wokół Gdańska 

i Krakowa. Na Śląsku został odnotowany na 

początku XIX w, a do połowy XX wieku 

rozprzestrzenił się już na całym niżu i w niż-

szych położeniach górskich, gdzie występo-

wał w grądach i lasach łęgowych (Tokar-

ska-Guzik i inni, 2012). Mimo iż kwiaty tej 

rośliny nie są tak okazałe jak pozostałych 

niecierpków, jeszcze na początku XXI wie-

ku obserwowano przypadki uprawy tego 

gatunku na przydomowych rabatkach. Ro-

ślina osiąga 15–60 cm wysokości i posiada 

drobne, żółte kwiaty.

Niecierpek gruczołowaty Impatiens 

glandulifera royle, zwany również nie-

cierpkiem Roylego, w warunkach natural-

nych występuje na terenach nadrzecznych 

w Himalajach i wschodniej części Indii. Do 

Europy został sprowadzony w pierwszej 

połowie XIX wieku jako roślina ozdobna. 

Pierwsze informacje o uprawie niecierpka 

pochodzą z 1839 roku z ogrodu botanicznego 

w Kew w Wielkiej Brytanii. Uprawiany był 

również w Austrii w latach 1845-1890. Już 

w połowie XIX wieku rozprzestrzenił się na 

siedliska ruderalne, a następnie nadrzeczne. 

W wielu krajach niecierpek gruczołowa-

ty jest uważany za agresywny „chwast”, 

opanowujący siedliska półnaturalne i natu-

ralne. Gatunek aktualnie występuje w ca-

łej Europie Zachodniej i Środkowej, jego 

zasięg obejmuje też Skandynawię. Od 

1898 roku jest najbardziej inwazyjnym 

i licznym gatunkiem z rodzaju Impatiens 

w Anglii, posiada również niechlubny sta-

tus jednego ze „100 najgorszych” (100 of 

the Worst) gatunków obcych w Europie 

(DAISIE). W Polsce, pierwsze stanowiska 

niecierpka gruczołowatego zaobserwowa-

no około 1890 r. w Sudetach, wokół wsi 

Siodło, Płóczki Dolne, Stępnica i Płonina. 

Były to prawdopodobnie osobniki pocho-

dzące z uprawy ogrodowej. Do 1950 roku 

niecierpek gruczołowaty stopniowo roz-

przestrzeniał się na Dolnym Śląsku, gdzie 

w wielu miejscach był uprawiany w cha-

rakterze rośliny dekoracyjnej. W bardzo 

krótkim czasie wydostawał się z uprawy 

i opanowywał przyległe tereny, zwłaszcza 

w górnym biegu Odry i nad ich dopływa-

mi. Nad Odrą pierwsze okazy niecierpka 

gruczołowatego stwierdzono w 1960 roku 

u jej źródeł jak i u ujścia (Jasnowski, 1961), 

ale do lat 70. XX w. nie znano jego stano-

wisk w środkowym biegu rzeki. Aktualnie 

znanych jest 20-30 stanowisk tego gatunku 

tylko między Wrocławiem i Oławą, gdzie 

rozprzestrzenia się głównie w ziołoroślach 

nadrzecznych (Dajdok i Anioł-Kwiatkow-

ska, 1998; Tokarska-Guzik i inni, 2012). 

Na terenach podgórskich Dolnego Śląska, 

np. w rejonie Pieszyc i Bielawy, jeszcze 

do niedawna niecierpek gruczołowaty był 

uprawiany w przydomowych ogrodach 

(Śliwiński, 2009). W ostatnich latach ob-

serwuje się spadkowy trend popularności 

tej rośliny, będącej niebezpieczną ozdobą 

wiejskich posesji. Zwykle osiąga 150–250 

cm wysokości i wytwarza kwiaty różnej 

barwy, od białych przez różowe do ciem-

nopurpurowych.

Niecierpek pomarańczowy Impatiens 

capensis meerB. jest gatunkiem północno-

amerykańskim, a jego naturalnym bioto-

pem są lasy łęgowe. W XIX wieku roślinę 

sprowadzono w celach ozdobnych do An-

glii, gdzie rozprzestrzenił się wzdłuż dolin 

rzecznych. Pod koniec XIX wieku znany 

był już we Francji i Holandii, a w 1925 

roku okresowo występował na terenie 

Niemiec. Pod koniec XX wieku dotarł do 

Polski, gdzie utrzymuje swoje stanowi-

ska w warunkach naturalnych. Niecierpek 

pomarańczowy jest zadomowiony tylko 

lokalnie, jednak w najnowszych opraco-

waniach jest już traktowany jako gatunek 

inwazyjny (Tokarska-Guzik i in. 2012). Po 

raz pierwszy został zaobserwowany w 1987 

roku w lasach łęgowych, szuwarach i zbio-

rowiskach okrajkowych na sześciokilome-

trowym odcinku Zalewu Szczecińskiego 

między wsiami Trzebież i Trzebieradz, 

gdzie lokalnie zwiększa liczbę swoich sta-

nowisk, na niektórych występując maso-

wo, razem z niecierpkiem gruczołowatym 

(Pawlaczyk i Adamowski, 1991). Niektóre 

źródła podają, że jego nasiona mogły zostać 

do Polski zawleczone wraz z wodami bala-

stowymi statków towarowych. Niecierpek 

pomarańczowy nie był do tej pory obser-

wowany w innych rejonach kraju, nie jest 

także znany z uprawy ogrodowej. Dorasta 

20–180 cm wysokości i wytwarza żółtopo-

marańczowe kwiaty.

Są bezkarne
Przez wiele dziesięcioleci niecierpki 

drobnokwiatowy i gruczołowaty bezkar-

nie rozprzestrzeniały się na terenie kraju, 

szczególnie w dolinach rzecznych i lasach 

liściastych. Początkowo, skupienia z ich 

Fot. 2. Kwiaty niecierpka drobnokwiatowego, fot. Michał 
Śliwiński

Fot. 3. Kwiaty niecierpka gruczołowatego, fot. Michał 
Śliwiński
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dominacją traktowano jako ksenosponta-

niczne zespoły: Impatientetum parviflorae 

i Impatienti glanduliferae-Calystegiegum 

sepium, obecnie częściej rozpatrywane 

są jako lokalne agregacje obcych gatun-

ków roślin. Wkroczenie gatunków obcych 

w strukturę zastanych fitocenoz, odbywa 

się kosztem rodzimych składników flory, 

przez co zaburzony zostaje ich charakte-

rystyczny skład gatunkowy. Na niektórych 

typach siedlisk dochodzi w ten sposób do 

konkurencji pomiędzy rodzimym niecierp-

kiem pospolitym a gatunkami obcymi, 

którą rodzimy gatunek przegrywa. Pro-

blem rozprzestrzeniania się inwazyjnych 

niecierpków szybko dosięgnął obszarów 

objętych ochroną prawną. Próby eliminacji 

niecierpka drobnokwiatowego prowadzo-

no pod koniec XX wieku w Białowieskim 

Parku Narodowym (Adamowski i Keczyń-

ski, 1998) i szybko okazało się, że jedyną 

skuteczną metodą walki z tą rośliną jest 

koszenie lub wyrywanie osobników przed 

okresem kwitnienia. Nie znalazła ona jed-

nak powszechnego uznania ze względu na 

efekty niewspółmierne do poniesionych 

kosztów i przytłaczającej skali inwazji 

tego gatunku. Próby przeciwdziałania in-

wazjom podejmuje się obecnie w ramach 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000. Przykładowo, w Zarządzeniu nr 26 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia planu za-

dań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

- Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzy-

szowa PLH020043 zapisano, iż niecierpek 

gruczołowaty jest zagrożeniem dla siedlisk 

przyrodniczych 3220 - pionierska roślin-

ność na kamieńcach górskich potoków, 

9170 -grąd środkowoeuropejski i subkon-

tynentalny oraz *91E0 - łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe. W ramach 

poprawy stanu tych siedlisk zaplanowano 

ręczne usuwanie osobników niecierpka 

gruczołowatego, które ma zostać wykona-

ne przez nadleśnictwa i Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej pod kontrolą organu 

sprawującego nadzór nad tym obszarem.

Na terenach leśnych i w nitrofilnych 

okrajkach Dolnego Śląska niecierpek drob-

nokwiatowy stał się rośliną tak pospolitą, 

że jego inwazja przestała być sensacją. 

Co więcej, coraz trudniej jest odnaleźć 

płaty leśnych fitocenoz wolnych od jego 

obecności. W planie zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 - Przełom Nysy 

Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043 

wspomniano, że zagrożenie inwazją nie-

cierpka drobnokwiatowego jest praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na 

jego biologię i powszechność występowa-

nia. Niecierpek gruczołowaty jest rzadszym 

elementem flory Dolnego Śląska, jego sta-

nowiska koncentrują się głównie w doli-

nach rzek i górskich strumieni. Oba gatunki 

były inwentaryzowane przez uczniów szkół 

w ramach projektów edukacyjnych z za-

kresu roślin inwazyjnych, prowadzonych 

przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dol-

nośląski w latach 2007-2009. Odnotowano 

wówczas 56 stanowisk niecierpka gruczo-

łowatego głównie w dolinach rzecznych 

i 51 stanowisk niecierpka drobnokwiato-

wego na różnych typach siedlisk (Śliwiński 

i Dajdok, 2010). Dla botaników znaczna 

liczba stanowisk łatwego do identyfikacji 

niecierpka gruczołowatego nie była zasko-

czeniem. Z różnych źródeł in-

formacji wynika, że występuje 

już nad wszystkimi większymi 

rzekami Dolnego Śląska, często 

także ich dopływami. Nad Odrą 

występuje w Czernicy, Jelczu, 

Kotowicach, Lutyni, Siechni-

cach, Polkowicach i Wrocła-

wiu. Nad Nysą Kłodzką został 

stwierdzony w Domaszkowie, 

Kłodzku, Krosnowicach, Mą-

kolnie, Pisarach i Przyłęku. Nad 

Bystrzycą Dusznicką był obser-

wowany w Dusznikach Zdro-

ju, Polanicy Zdroju, Szczytnie 

i Złotnie. Występuje na całej 

długości Nysy Łużyckiej od 

Sieniawki przez Zgorzelec do 

Bielawy Dolnej. Rośnie wzdłuż 

strumieni wypływających z Gór 

Sowich w Pieszycach, Lutomi 

Dolnej, Piskorzowie i Rości-

szowie. Widywany był także 

nad Bobrem (w Marciszowie), 

Kaczawą (Legnica), Kwisą (Lu-

bań), Szprotawą (Przemków), 

Widawą (Bierutów) i pomniejszymi cie-

kami. To tylko wybrane stanowiska inwa-

zyjnego niecierpka gruczołowatego, któ-

ry wciąż wymaga szczegółowych badań 

w skali regionu.

Perspektywy
W Rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie 

listy roślin i zwierząt gatunków obcych, 

które w przypadku uwolnienia do śro-

dowiska przyrodniczego mogą zagrozić 

gatunkom rodzimym lub siedliskom przy-

rodniczym (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 

1260), zostały wymienione niecierpek 

gruczołowaty i niecierpek pomarańczowy. 

Zabrakło niecierpka drobnokwiatowego, 

pomimo iż zagraża gatunkom rodzimym 

i siedliskom przyrodniczym, podobnie jak 

nawłocie Solidago, robinia akacjowa Robi-

nia pseudoacacia, dąb czerwony Quercus 

rubra, klon jesionolistny Acer negundo, 

czeremcha amerykańska Padus serotina 

czy tawuła kutnerowata Spiraea tomento-

sa, których także nie ma na liście. Można 

jedynie domniemywać, że Rozporządzenie 

Fot. 4. Niecierpek pomarańczowy - pokrój rośliny, fot. Zygmunt Dajdok
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jest pierwszym krokiem do ustawy mającej 

wprowadzić nakaz zwalczania inwazyj-

nych gatunków roślin, a wielu naukowców 

jest zdania, że wyżej wymienionych gatun-

ków roślin nie uda się już skutecznie wyeli-

minować i należy skoncentrować wysiłki 

na pozostałych roślinach niebezpiecznych 

dla środowiska przyrodniczego.

Koszenie i ręczne usuwanie niecierp-

ków jest skuteczną metodą zwalczania 

wszystkich ich inwazyjnych gatunków i od 

dawna powinna być stosowana na obsza-

rach objętych ochroną prawną. Po prze-

prowadzonym zabiegu, pozyskaną w ten 

sposób biomasę należy spalać w kontro-

lowanych warunkach. Inwazję niecierp-

ka gruczołowatego na terenach cennych 

przyrodniczo powinna również spowolnić 

likwidacja siedlisk ruderalnych, inne spo-

soby walki z inwazyjnymi niecierpkami są 

mało skuteczne. Mechaniczne usuwanie 

inwazyjnych niecierpków jest łatwiejsze 

niż inwazyjnych bylin, gdyż są roślinami 

jednorocznymi i nie posiadają rozbudo-

wanego, regenerującego się systemu ko-

rzeniowego. Problemem jest natomiast 

masowa produkcja nasion, przyczyniająca 

się do powstawania dużego zapasu tych 

organów w glebie. Tymczasem jego zna-

czenie dla przetrwania inwazyjnych nie-

cierpków na terenach nadrzecznych jest 

ogromne. W lipcu 1997 roku poziom wody 

w Odrze podniósł się o 2-3 metry na okres 

około dwóch tygodni i wszystkie stano-

wiska niecierpka gruczołowatego zostały 

zniszczone. Jednak w następnych latach 

ponownie zaobserwowano ich osobniki na 

brzegach rzeki, a które wyrosły z nasion 

zdeponowanych w glebie. Z tego względu 

zalecane jest niszczenie niewielkich, do-

piero powstałych populacji, zwłaszcza po-

jedynczych osobników zaobserwowanych 

na terenach chronionych. W przypadku 

dużych populacji, konieczne jest prowa-

dzenie zwalczania przez okres wielu lat. 

Podczas zwalczania niecierpka gruczoło-

watego na terenach nadrzecznych w An-

glii, jego reinwazja była utrudniona przez 

obecność lepiężnika różowego Petasites 

hybridus, którego duże liście i grube kłącza 

stanowiły przeszkodę dla rozwoju odrasta-

jących niecierpków, obciążającej ich pędy 

przytulii czepnej Galium aparine oraz po-

krzywy zwyczajnej Urtica dioica, będącej 

dla niecierpka gruczołowatego głównym 

konkurentem o nutrienty (Prowse, 1998). 

Naukowcy z Dolnego Śląska powinni 

rozglądać się za innymi gatunkami nie-

cierpków uprawianymi w Polsce w celach 

ozdobnych, do których należą m.in.: nie-

cierpek balsamina I. balsamina, niecierpek 

Balfoura I. balfourii i niecierpek szorstki 

I. scabrida. Pochodzący z Indii niecierpek 

balsamina jest inwazyjny na wielu wyspach 

Pacyfiku, rośnie dziko już w całej Europie 

Południowej oraz na terenie Czech i Rosji. 

W ubiegłych latach, w krajach Europy Po-

łudniowej zwiększyła się też liczba stano-

wisk, pochodzącego z Himalajów, niecierp-

ka Balfoura, który dziko występuje również 

na terenie Czech i Niemiec (Schmitz i De-

ricks, 2010). Również niecierpek szorstki 

wydostał się już z uprawy na terenie Czech 

(DAISIE). W niedalekiej przyszłości wy-

mienione gatunki mogą stać się składni-

kami flory Dolnego Śląska, zwłaszcza, że 

żaden z dziczejących obcych gatunków 

niecierpków nie osiągnął jeszcze pełnego, 

wtórnego zasięgu swojego występowania.
Dr michał ŚliWiński
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Fot. 5. Skupienia niecierpka gruczołowatego na terenach nadrzecznych, fot. Michał Śliwiński



PREZENTACJE

ZIELONA PLANETA 5(116)/2014 23

Dzięki człowiekowi na Przedgórzu Sudeckim mogą się gnieździć mewy i rybitwy. obecność setek hektarów stojącej wody oraz 
istnienie wysp, umożliwia tym ptakom założenie kolonii lęgowych na tym podgórskim terenie. A wszystko to za sprawą  wybudo-
wania zbiorników zaporowych oraz eksploatacji złóż piasku i żwiru.

MareK stajszczyK

Do momentu wykreowania przez czło-

wieka stawów rybnych, wyrobisk i zbior-

ników zaporowych, mewy i rybitwy jako 

gatunki lęgowe w rejonie polskiej części 

Sudetów, nie posiadały odpowiednich bioto-

pów. Rzeki spływające z polskiej części Su-

detów - Nysa Łużycka, Kwisa, Bóbr i Nysa 

Kłodzka - spontanicznie nie tworzyły opty-

malnych miejsc gniazdowania dla mew i ry-

bitw. Przykładowo, rybitwa rzeczna Sterna 

hirundo zagnieździła się w rejonie przedsu-

deckim dopiero na początku XX w., po wy-

kreowaniu wyrobiska w okolicach Lubania, 

w sąsiedztwie rzeki Bóbr (Stawarczyk 1991). 

Zbiornik Nyski jest typowym przykła-

dem jak plastyczne są niektóre elementy śro-

dowiska przyrodniczego, a także jak szybko 

potrafią zachodzić zmiany w areałach pta-

ków wodnych w południowo–wschodniej 

części historycznego Dolnego Śląska, obec-

nie administracyjnie należącej do woje-

wództwa opolskiego (Harasimowicz 2000, 

Kondracki 2002). Jego budowę rozpoczęto 

w latach 60. XX w., w dolinie Nysy Kłodz-

kiej powyżej miasta Nysa. Został oddany do 

użytku w 1972 r. Zapora o długości ok. 5 

km pozwala na piętrzenie wód Nysy Kłodz-

kiej do powierzchni 20,4 km2. Zbiornik 

osiąga, przy maksymalnym piętrzeniu, wy-

miary ponad 6 km długości i do 3 km sze-

rokości, a całkowita jego pojemność wynosi 

ok. 113,6 mln m3 (Fornal 2003). Zadaniem 

zbiornika jest przechwytywanie wysokich 

stanów wód rzeki Nysy Kłodzkiej oraz re-

gulowanie poziomu wód Odry. Zbiornik 

służy także do celów rekreacyjnych; upra-

wiane jest tu m.in. wędkarstwo, żeglarstwo 

i inne sporty wodne. 

Do 2005 r. typowym zjawiskiem na 

Zbiorniku Nyskim było obniżanie poziomu 

wody w okresie letnim i jesiennym, przez 

co odsłaniały się rozległe powierzchnie 

mulistego dna w południowej i zachodniej 

części zbiornika. Jednakże pogłębiające się 

rozszczelnienie zapory Zbiornika Nyskie-

go, skutkuje w ostatnich latach generalnie 

ustabilizowanym, dość niskim poziomem 

wody (Świercz 2005, Stajszczyk 2009). Do 

zbiornika poza Nysą Kłodzką wpływają 

także mniejsze rzeki: Biała Głuchoławska, 

Świdna i Widna. 

Brzegi zbiornika są zróżnicowane: we 

wschodniej części zbiornika znajduje się 

betonowa zapora, częściowo umocnione 

betonem są także okolice ośrodków wypo-

czynkowych w północno-wschodniej części 

zbiornika, zaś urwista skarpa i piaszczysto 

żwirowa plaża stanowią zasadniczy typ pół-

nocnego brzegu. W północno-zachodniej 

części ostoi, na wschód od Wójcic, znajduje 

się składowisko piasku i żwiru oraz rozle-

gły odstojnik z dużym płatem trzcinowisk. 

Południowy brzeg zbiornika to mozaika 

różnowiekowych drzewostanów łęgowych 

i wierzbowych, zalanych wyrobisk żwiro-

wych, trzcinowisk i zarastających łąk. Część 

południowo-zachodnia to obszar porośnięty 

głównie trzcinowiskami i niewielkimi turzy-

cowiskami oraz płytkimi żwirowymi lagu-

nami, a w sąsiedztwie wpływu Nysy Kłodz-

kiej, w związku z prowadzoną eksploatacją 

złóż piasku i żwiru, wykreowane zostały 

liczne wyspy, z których największe pokry-

te są w większości zaroślami wierzbowymi 

i formacjami łąkowymi, zaś najmniejsze 

wysepki są z reguły pozbawione roślinności.

Wyspy powstały w skutek prac wydo-

bywczych kruszywa (piasku i żwiru) w za-

chodniej części zbiornika. Zostały szybko 

zasiedlone przez mewy i rybitwy, ptaki wy-

magające w okresie lęgowym izolowanych 

miejsc, na których mogą założyć kolonie 

lęgowe. Rozmaite preferencje poszczegól-

nych gatunków na tym akwenie zaspokaja-

ne są różnorodnością pokrywy wysp: są tu 

wyspy, które nie posiadają żadnej roślinno-

ści (preferowane przez rybitwy) oraz poro-

śnięte roślinnością trawiastą (preferowane 

przez mewy). 

Bogactwo gatunków
Zbiornik Nyski jest jednym z najatrak-

cyjniejszych obszarów Natura 2000 (osto-

ja ptasia PLB 160002) nie tylko w woj. 

opolskim, ale w całej południowej Polsce. 

W jego obrębie stwierdzono co najmniej 

60 gatunków ptaków z załącznika nr 1 Dy-

rektywy Ptasiej Unii Europejskiej (Szym-

czak 2010). Np. w 2008 r. stwierdzono co 

Obszary Natura 2000



ZIELONA PLANETA 5(116)/201424

PREZENTACJE

najmniej 36 gatunków ptaków z tzw. grupy 

gatunków wodno – błotnych, uznanych za 

lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe, a co 

istotne, aż dziewięć spośród nich znajduje 

się w załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej: 

czapla bączek Ixobrychus minutus, błotniak 

stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex 

crex, żuraw Grus grus, mewa czarnogłowa 

Larus melanocephalus, rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo, rybitwa białoczelna Ster-

nula albifrons, zimorodek Alcedo atthis 

i podróżniczek Luscinia svecica. Na uwagę 

zasługuje również stwierdzenie w okresie 

lęgowym 2008 r. 1 - 2 samic nurogęsi Mer-

gus merganser (Stajszczyk 2009). W okre-

sie migracji na Zbiorniku Nyskim zatrzy-

mują się stada gęsi zbożowej Anser fabalis 

rossicus, liczące nawet do 29,5 tys. osobni-

ków, oraz notowane są zgrupowania kaczek 

krzyżówek Anas platyrhynchos do ponad 23 

tys. osobników. Z siewkowców stwierdzo-

no koncentracje czajek, liczące ponad 5200 

osobników, i biegusów zmiennych, których 

zgrupowania liczyły ponad 410 osobników 

(Szymczak 2010). 

Tak wielka różnorodność gatunkowa 

w okresie lęgowym oraz podczas wiosennej 

i jesiennej migracji, a także w okresach zi-

mowych, spowodowała uznanie Zbiornika 

Nyskiego za ostoję ornitologiczną o randze 

krajowej (Stawarczyk 1994), a następnie 

europejskiej (Stajszczyk 2009, Szymczak 

2010). Łączna powierzchnia ostoi wynosi 

22, 09 km2. Jej otoczenie stanowią głównie 

tereny rolnicze i niewielkie lasy liściaste, 

rozmieszczone w równinnym krajobrazie 

dna doliny Nysy Kłodzkiej oraz wzniesień 

Przedgórza Sudeckiego. Ostoja znajduje się 

na obszarze Otmuchowsko – Nyskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu (Stajszczyk 

2009, Szymczak 2010).

lęgowe gatunki mew 
Na Zbiorniku Nyskim stwierdzono do-

tychczas gniazdowanie 5 gatunków mew:

1. Mewa czarnogłowa Larus melanocepha-
lus

Pierwsze stwierdzenia lęgów jednej pary 

miały miejsce w latach 1996 i 2000, choć już 

w 1995 r. obserwowane były dorosłe ptaki 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003, J. Szymczak 

– inf. ust.). Do roku 2003 gniazdowało tu 

do 4 par (Stawarczyk 2004). Później odno-

towano dalszy wzrost populacji lęgowej: 

w latach 2004 – 2009 gniazdowało już 3 – 9 

par, np. w 2008 r. - 8 par (Stajszczyk 2009, 

Szymczak 2010).

Mewa czarnogłowa pochodzi z obszaru 

czarnomorskiego. Europę Środkową i Za-

chodnią zaczęła kolonizować od lat 30. XX 

w. (Riabitsev 2002, Malling Olsen i Lars-

son 2004). W Polsce po raz pierwszy obser-

wowano ją w 1900 r., a jej lęgi notowane 

są od 1981 r. (Tomiałojć 1990, Tomiałojć 

i Stawarczyk 2003). W latach 2007 i 2010 

w Polsce gniazdowało ponad 90 par, głów-

nie na śródlądziu (www.monitoringptakow). 

Mewa czarnogłowa zasiedla głównie akwe-

ny pochodzenia antropogenicznego – gniaz-

da zakłada zazwyczaj na wyspach zbiorni-

ków zaporowych i zalanych wyrobisk, ale 

gniazduje także w środowisku naturalnym, 

np. na wyspach w środkowym biegu Wisły. 

2. Mewa śmieszka Chroicocephalus ridi-
bundus

W latach 1978 – 1987 na Zbiorniku Ny-

skim gniazdowało zaledwie 1 – 50 par (Wit-

kowski 1991), jednakże później, wraz z roz-

wojem wydobycia kruszywa w zachodniej 

części tego akwenu, a co z tym jest związane 

– powstaniem wysp, lokalna populacja wzro-

sła w latach 2005 – 2008 do ok. 3600 – 4400 

par (Stajszczyk 2009, Szymczak 2010).

Mewa śmieszka jest szeroko rozprze-

strzeniona w Europie i Azji, kolonizuje rów-

nież Amerykę Północną (Burger i Gochfeld 

1996). W Polsce mewa ta zasiedla głównie 

akweny pochodzenia antropogenicznego – 

gniazda zakłada na wyspach stawów ryb-

nych, zbiorników zaporowych i zalanych 

wyrobisk oraz osadników, choć gniazduje 

także w środowisku naturalnym, np. na wy-

spach w środkowym biegu Wisły oraz na 

torfowiskach niskich Bagien Biebrzańskich 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

3. Mewa siwa Larus canus
Pierwsze stwierdzenie lęgu jednej pary 

miało miejsce w roku 1981 (Stawarczyk 

1991a). W kolejnych latach, dzięki kreowa-

niu wysp w związku z eksploatacją piasku 

i żwiru, lokalna populacja mewy siwej 

wzrosła w latach 2004 – 2009 do 14 par 

(Szymczak 2010).

W Polsce mewa ta zasiedla głównie 

akweny pochodzenia antropogenicznego – 

gniazda lokuje głównie na wyspach zbior-

ników zaporowych, zalanych wyrobisk, 

osadników i lagun, choć gniazduje także 

w środowisku naturalnym, np. na wyspach 

w środkowym biegu Wisły (Bukaciński 

i inni 2007).  

4. Mewa białogłowa Larus cachinnans
Pierwsze stwierdzenie lęgu pojedynczej 

pary miało miejsce w roku 2000 (Tomiałojć 

i Stawarczyk 2003). W roku 2007 gniazdowa-

ło 7 par, a w 2008 r. minimum 3 pary (Stajsz-

czyk 2009, J. Szymczak, w: Kopij 2012).

Gatunek czarnomorsko - kaspijski, od lat 

70. XX w. kolonizuje Europę Wschodnią 

i Środkową (Riabitsev 2002, Malling Olsen 

i Larsson 2004). Pierwsze pewne stwierdze-

nia z Polski pochodzą z lat 70. XX w., a jej 

lęgi notowane są od 80 XX w. (Tomiałojć 

1990, Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Obec-

nie gniazduje ponad 1 tys. par w południowej 

i środkowej części kraju (J. Betleja i J. Szym-

czak – inf. ust.). W Polsce zasiedliła natural-

ne wyspy na Wiśle oraz wyrobiska i zbiorniki 

zaporowe (Zagalska – Neubauer i inni 2007).   

5. Mewa romańska Larus michahellis
Na Zbiorniku Nyskim odnotowano lęgi 

pojedynczych par w latach 2000 – 2001 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003), a w roku 

2009 stwierdzono dwa osobniki wysiadują-

ce na gniazdach (KF 2010).

Gatunek śródziemnomorsko - czarno-

morski, występujący też na atlantyckim 

wybrzeżu Francji, Hiszpanii, Portugalii Fot. 1. Mewa siwa, fot. Marek Stajszczyk
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i Maroka. W wyniku ekspansji na prze-

strzeni ostatnich dziesięcioleci, mewa ro-

mańska skolonizowała śródlądzie Francji, 

Szwajcarii i Niemiec oraz Austrii, Czech 

i Polski (Malling Olsen i Larsson 2004, 

Neubauer i inni 2007, Svensson 2009). Na 

południu Europy, w obrębie pierwotnego 

areału nad Morzem Śródziemnym i Atlan-

tykiem oraz południowo–zachodnim skraju 

Morza Czarnego, była gatunkiem zasiedla-

jącym wybrzeża morskie, natomiast obec-

nie lęgi odbywa także na śródlądziu, który 

zasiedliła w wyniku niedawnej ekspansji. 

W Polsce jej lęgowiska znajdują się w połu-

dniowej i środkowej części kraju (Tomiałojć 

i Stawarczyk 2003, Malling Olsen i Larsson 

2004, Neubauer i inni 2007a).

lęgowe gatunki rybitw
Na Zbiorniku Nyskim stwierdzono 

gniazdowanie 2 gatunków rybitw:

1. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
W roku 1985 populację lęgową na Zbior-

niku Nyskim oszacowano na 8 par (Sta-

warczyk 1991b), natomiast w latach 1995 

– 2003 wzrosła ona do 10 – 20 par (Stawar-

czyk 2004). W 2008 r. populacja lęgowa 

osiągnęła poziom 186 par (Stajszczyk 2009, 

Szymczak 2010). 

Rybitwa rzeczna jest gatunkiem zasie-

dlającym Palearktykę (Burger & Gochfeld 

1996). Na obszarze swojego rozległego 

areału, zasiedla różnorodne biotopy, zarów-

no naturalne, jak np. piaszczyste, żwirowe 

i kamieniste wyspy, zlokalizowane na jezio-

rach, rzekach i morzach oraz środowiska an-

tropogeniczne, jak różnego typu wyspy na 

stawach, wyrobiskach i zbiornikach zapo-

rowych (Zubakin 1988, Burger i Gochfeld 

1996). 

2. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
W latach 1995 – 2003 na Zbiorniku Ny-

skim  gniazdowały jedna do dwóch par (Sta-

warczyk 2004), zaś w latach 2005 – 2009 

gniazdowało w zależności od sezonu 2 – 14 

par (Szymczak 2010), np. w 2008 r. 11 p. 

(Stajszczyk 2009).

W Polsce gniazduje głównie w środko-

wej części kraju, nad większymi rzekami 

– najliczniej nad środkową Wisłą (Antczak 

2007). Biotopem tej rybitwy są piaszczyste 

i żwirowe wyspy, ale w ostatnich 10-le-

ciach notuje się coraz liczniejsze przypadki 

gniazdowania w środowiskach antropoge-

nicznych, jak np. zbiorniki zaporowe i wy-

robiska (Winiecki 2000c, Tomiałojć i Sta-

warczyk 2003). 

gatunki potencjalnie lęgowe
1. Mewa srebrzysta Larus argentatus. 

Na Zbiorniku Nyskim możliwe są lęgi 

tego gatunku, z racji stwierdzonego gniaz-

dowania na Zbiorniku Paczkowskim (Koło-

dziejczyk i Szymczak  2012). Jest najlicz-

niejszą z tzw. dużych mew w Skandynawii 

oraz na wybrzeżach Europy Zachodniej – od 

Niemiec po północną Francję i na Wyspach 

Brytyjskich (Malling Olsen i Larsson 2004, 

M. Stajszczyk – obserwacje własne). 

W Polsce mewa srebrzysta jest ptakiem 

lęgowym nad Morzem Bałtyckim oraz na 

śródlądziu w północnej i środkowej części 

kraju (Neubauer i inni 2007b, Zagalska-

-Neubauer i Neubauer 2007).  

2. Mewa żółtonoga - Larus fuscus. 
Ekspansywna forma „jasnopłaszczowa” 

L. fuscus graellssi, czyli tzw. mewa bry-

tyjska, oraz nieco ciemniejsza (ale zauwa-

żalnie jaśniejsza od ciemnopłaszczowej 

mewy bałtyckiej L. f. fuscus) tzw. mewa 

duńska L. f. intermedius, w ostatnim 25-le-

ciu coraz regularniej gniazdują w Polsce. 

W maju 2008 r. obserwowano jedne-

go osobnika w sąsiedztwie kolonii mew 

w zachodniej części Zbiornika Nyskiego 

(Stajszczyk 2009), co pozostaje w zgodno-

ści z niedawnymi stwierdzeniami lęgów na 

Zbiorniku Mietkowskim (Stajszczyk 2013, 

Orłowski i Kołodziejczyk 2014). 

Pierwsze lęgi mewy żółtonogiej w kra-

ju dotyczyły gniazdowania pojedynczych 

par nad Morzem Bałtyckim: w latach 

1986 – 1989 oraz 1992 – 1994 na jezio-

rach Gardno i Łebsko, zaś w roku 1991 

- w delcie Świny przy wyspie Wolin. Od 

co najmniej 2006 r. pojedyncze mewy żół-

tonogie gniazdują nad Wisłą przy zaporze 

we Włocławku, tworząc pary mieszane 

z mewą srebrzystą (Sikora 2007, Zagal-

ska-Neubauer i Neubauer 2007). Od po-

czątku drugiej dekady XXI w. gniazduje 

w parach mieszanych z mewą białogłową 

na Zbiorniku Mietkowskim, ok. 60 km na 

północny-zachód od Zbiornika Nyskiego 

(Stajszczyk 2013, Orłowski i Kołodziej-

czyk 2014).

Zagrożenia
Na Zbiorniku Nyskim stwierdzono 

szereg zagrożeń dla gniazdujących mew 

i rybitw (Stajszczyk 2009). Z zagrożeń bio-

tycznych szczególne istotna jest obecność 

obcych Europie ssaków drapieżnych; norki 
amerykańskiej Neovison vison - przedsta-

Fot. 2. Mewa śmieszka w szacie godowej ma brunatną głowę, fot. Marek Stajszczyk
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wiciela rodziny łasicowatych, pochodzącej 

z Ameryki Północnej, od lat 20. XX w. ho-

dowanej na fermach w Europie, a następnie 

pomyślnie introdukowanej (Whitaker 1980, 

Tshesnokov 1989, Nikiforov i inni 1991, 

Sumiński i inni 1993, Sterry 2005).  

Norka amerykańska jest pokarmowym 

oportunistą i skutecznie eliminuje róż-

ne zwierzęta wodne, wpływając na zanik 

niemal wszystkich mniejszych od siebie 

gatunków zwierząt wodnych, w tym także 

mew i rybitw (King i Kruuk 2006, Lariviere 

i Jennings 2009). Norka amerykańska po-

trafi masowo zabijać mewy, regularnie eks-

ploatując przez szereg dni kolonie lęgowe 

(Viksne 1997, Bukaciński i inni 2007a). 

Drugim inwazyjnym drapieżnikiem jest 

jenot Nyctereutes procyonoides - jeden 

z mniejszych gatunków psowatych (50–70 

cm długości), pochodzący z Azji Wschod-

niej. Jego naturalny areał obejmuje dorze-

cze Amuru, Koreę, wschodnią część Chin, 

północną część Indochin i Japonię (Sillero 

– Zubiri 2009). Introdukowany w Europie 

jako zwierzę futerkowe, najpierw w euro-

pejskiej części Rosji sowieckiej: pierwsze 

wypuszczenia miały miejsce w roku 1934, 

przy czym na bliskiej Polsce Białorusi od 

1936 (Tshesnokov 1989, Nikiforov i inni 

1991). Obecnie zasięg jenota sięga na za-

chodzie - Francji, a na południu - Bałkanów 

(Macdonald i Barrett 1993).

Pierwsze stwierdzenie jenota na obec-

nym obszarze Polski miało miejsce w roku 

1955 i od tego czasu postępująca koloni-

zacja objęła cały kraj (Buchalczyk 1984). 

Jenot zasiedla przede wszystkim tereny 

zalesione i zakrzaczone, najchętniej w są-

siedztwie rzek i wód stojących (Buchalczyk 

1984, Macdonald & Barrett 1993, M. 

Stajszczyk – obserwacje własne). Ponieważ 

dobrze pływa, stanowi wielkie zagrożenie 

m.in. dla rodzimych ptaków wodnych, któ-

re nie mogą być bezpieczne nawet na odda-

lonych od brzegu wyspach (Nikiforov i inni 

1993, Sumiński i inni 1993).

Spośród rodzimych drapieżników, naj-

większe zagrożenie sprawia lis Vulpes vul-

pes – średnich rozmiarów przedstawiciel 

psowatych (do 90 cm długości). Zasiedla 

większość Holarktyki (Stajszczyk 2014). 

Wiosną 2008 r. na Zbiorniku Nyskim, w są-

siedztwie kolonii lęgowych mew i rybitw, 

obserwowano dorosłego osobnika, pene-

trującego piaszczysto – żwirowe mierzeje 

w zachodniej części akwenu (M. Stajszczyk 

i P. Trznadel – obserwacje własne, J. Szym-

czak – inf. ust.).

Lęgom mew i rybitw może zagrażać 

również wydra Lutra lutra – duży ssak 

z rodziny łasicowatych (do ok. 90 cm 

długości). Zasiedla niemal całą Paleark-

tykę. Specjalista pokarmowy – ichtiofag, 

uzupełniający dietę innymi mniejszymi 

bezkręgowcami i kręgowcami wodnymi 

(Macdonald i Barrett 1993). 

Spośród zagrożeń abiotycznych, w gra-

nicach ostoi Zbiornik Nyski wykazano pięć 

kategorii zagrożeń: 

• wędkarstwo: licznie odwiedzający osto-

ję wędkarze, a zwłaszcza ci wpływający 

na wyspy, płoszą ptaki lęgowe i niszczą 

lęgi, przyczyniając się do niskiego suk-

cesu lęgowego mew i rybitw (Stajsz-

czyk 2009);

• polowania: zabijanie ptaków przez człon-

ków PZŁ stanowi istotne zagrożenie, do-

tyczące głównie centralnej i zachodniej 

części ostoi. Związane jest ze strzelaniem 

do kaczek i gęsi w okresie od sierpnia 

do grudnia. Polowania skutkują także 

masowym wypłaszaniem setek, a na-

wet tysięcy ptaków wodnych z ostoi (T. 

Stawarczyk i J. Szymczak – inf. ust.). 

Niejednokrotnie proceder ten odbywa 

się w ciągu nocy (polowania na gęsi), 

co skutkuje zabijaniem gatunków chro-

nionych i obecnością tzw. postrzałków 

(Stajszczyk 2009);

• tzw. inne odpady: zjawisko to jest ściśle 

związane z polowaniami - chodzi o za-

bójczy dla ptaków ołów, którym się za-

truwają w efekcie połknięcia ziaren śrutu 

z naboi myśliwskich (Wiehle i Bonczar 

2007, Stajszczyk 2009);

• żeglarstwo, prowadzące do sytuacji 

podobnych, jak polowania (Stajszczyk 

2009);

• kształtowanie poziomu wód: nieusta-

bilizowany poziom wody od przełomu 

marca i kwietnia, do połowy / końca lip-

ca powoduje duże straty w lęgach setek 

ptaków wodnych i błotnych, w tym mew 

i rybitw (Stajszczyk 2009).

Znaczenie kolonii lęgowych mew i rybitw 
Lęgowisko mew i rybitw na Zbiorniku 

Nyskim należy do najliczniejszych na Śląsku 

(Czapulak i inni 2002). Miejsca gniazdowa-

nia mew i rybitw są także stanowiskami lę-

gowymi innych ptaków wodnych, zwłasz-

cza kaczek z rodzaju Anas i Aythya. Mewy 

i rybitwy w rejonie kolonii lęgowych agre-

sywnie przepędzają potencjalnych wrogów, 

zarówno skrzydlatych, jak i czworonożnych 

(M. Stajszczyk i J. Szymczak – obserwacje 

własne). Tym samym tworzą swoisty „para-

sol ochronny” dla innych gatunków ptaków, 

gniazdujących w ich koloniach. W warunkach 

Polski i Zachodniej Palearktyki są to najczę-

ściej: krakwa i krzyżówka oraz podgorzałka, 

głowienka i czernica (Stawarczyk 1995). 

Obecność tak dużej liczby mew gnież-

dżących się na Zbiorniku Nyskim nie po-

zostaje bez wpływu na sąsiadujące z tym 

akwenem biocenozy rolne. Otóż wszystkie 

gatunki mew tu gniazdujące, bardzo często 

penetrują agrocenozy w poszukiwaniu po-

karmu, zwłaszcza w okresach podorywek 

i orki. Mewy, od śmieszki po białogłową 

i romańską, chętnie polują na polach na 

drobne gryzonie, głównie na nornika Mi-

crotus arvalis, a poza tym inne gryzonie, 

jak mysz polna i  darniówka (Tryjanowski 

i inni 2009). Przyczyniają się tym samym 

do redukcji gryzoni uważanych za szkodni-

ki w gospodarce rolnej. Jednocześnie mewy 

są konkurentami pokarmowymi dla takich 

gatunków, jak bocian biały Ciconia ciconia 

czy myszołów Buteo buteo (M. Stajszczyk – 

obserwacje własne).

Obecność kolonii rozrodczych mew 

i rybitw na Zbiorniku Nyskim posiada 

ogromne znaczenie dla awifauny Śląska 

oraz istotną wartość biocenotyczną, z racji 

znaczącego wpływu na liczebność popu-

lacji bezkręgowców i małych kręgowców 

na terenach śródpolnych w rejonie Nysy 

i Otmuchowa. Poza tym licząca kilka – 

kilkanaście tysięcy populacja mew śmie-

szek z rejonu Zbiornika Nyskiego stano-

wi atrakcyjny obiekt polowań dla ptaków 

szponiastych, w tym dla sokoła wędrowne-

go, obserwowanego wielokrotnie nad  tym 

zbiornikiem (Stajszczyk 2009).  
mgr marek stajszczyk

Literatura dostępna w Redakcji.
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Jakość powietrza na Dolnym Śląsku

Rys. 3. Trendy zmian stężeń ozonu (współczynnik AOT 40) w Czerniawie latach 2008-2012 (źródło: WIOŚ)

Rys. 2. Trendy zmian stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na tle zmian emisji dwutlenku siarki z 
Elektrowni Turów w latach 1990-2012 (źródło: WIOŚ)

Rys. 1. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 w województwie dolnośląskim w 2012 r. (źródło: WIOŚ)
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Rys. 4. Trendy zmian stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w latach 2005-2013 (źródło: WIOŚ)

Rys. 7. Trendy zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w latach 1997-2013 (źródło: WIOŚ)

Rys. 6. Trendy zmian stężeń średniorocznych NOX w latach 2005-2013 (źródło: WIOŚ)

Rys. 5. Trendy zmian stężeń średniorocznych NO2 w latach 2005-2013 (źródło: WIOŚ)


