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PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Kumak nizinny, fot. Marek Stajszczyk

Czernica, fot. Marek Stajszczyk Mewa srebrzysta – dorosła , fot. Marek Stajszczyk Czajka jest w Parku najliczniejszym lęgowym siewkowcem, fot. Marek Stajszczyk Sieweczka obrozna, fot. Marek Stajszczyk

Podtopione trwałe użytki zielone w Parku, fot. Marek StajszczykZalane trzcinowiska w Parku są miejscem gniazdowania ptaków wodnych, fot. Marek Stajszczyk

Stado łabędzi krzykliwych na rozlewiskach, fot. Marek Stajszczyk Grupa mew śmieszek na rozlewisku, fot. Marek Stajszczyk

Bociany białe, fot. Marek Stajszczyk  Czapla siwa, fot. Marek Stajszczyk

Zalane łęgi w Parku, fot. Marek Stajszczyk Regenerujące się spontanicznie zarośla wierzbowe, fot. Marek Stajszczyk

Zaskroniec - najpospolitszy z gadów, fot. Marek Stajszczyk Lin - powszechnie występuje w wodach Parku i jego otuliny, fot. Marek Stajszczyk Jesiotr ostronosy - gatunek re introdukowany, fot. Marek Stajszczyk
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Aureliusz MikłAszewski

P O R O Z U M I E N I E  P A R Y S K I E

Na czele polskiej delegacji stali premier 

Beata Szydło i minister środowiska Jan 

Szyszko. Obradom przewodniczył mini-

ster spraw zagranicznych Francji, gospo-

darz COP-u, Laurent Fabius. Na samym 

początku obrad głos zabrali najbardziej 

rozpoznawalni na świecie przedstawicie-

le państw: „to punkt zwrotny” powiedział 

otwierając obrady przewodniczący Fabius, 

„wielki krok dla ludzkości” – to prezydent 

Francji, Francois Hollande. W tym samym 

duchu zwracał się do uczestników obrad 

sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, 

„w Waszych rękach przyszłość Ziemi. Nie 

możemy sobie pozwolić na niezdecydo-

wanie”, a prezydent USA, Barack Obama 

sugestywnie przekonywał, że „jesteśmy 

pierwszym pokoleniem, którego dotykają 

zmiany klimatyczne i ostatnim, które jesz-

cze może temu zapobiec”.

Przed Konferencją wiele krajów, w tym 

główni emitenci gazów cieplarnianych, 

przedstawiało swoje propozycje rozwiązań 

problemów klimatycznych. Pisaliśmy o tym 

w „Zielonej Planecie” nr 5(122)/2015. 

W sumie, propozycje przed i na Konferen-

cji przedstawiło 185 krajów, co świadczy 

o powszechnym udziale w rozwiązywaniu 

wspólnych, bo dotyczących wszystkich 

mieszkańców Ziemi, problemów.

Do przedstawienia zamierzeń reducyj-

nych i udziału w Konferencji udało się 

zaangażować największych światowych 

emitentów. To ważne, gdyż bez ich udziału 

porozumienie nie mogłoby przynieść suk-

cesu. Wg BBC w roku 2012 największymi 

emitentami byli:

• Chiny  24%

• USA   12%

• EU     9%

• Indie  6%

• Brazylia  6%

• Rosja  5%

• Japonia 3%.

• Kanada 2%.

Te 7+27 krajów EU odpowiada za  67% 

światowych emisji i to od nich głównie za-

leży, czy globalną emisję uda się ograni-

czyć.

ocieplenie – globalne zagrożenie
V Raport IPCC1 (2015) nie pozostawia 

wątpliwości: za globalne ocieplenie od-

powiada cywilizacja człowieka poprzez 

emitowanie gazów cieplarnianych (GHG). 

Emisja ta osiągnęła wartość ok. 36 mld ton 

CO
2
rocznie. Przewiduje się dalsze utrzy-

mywanie wzrostu i tak już bardzo wysokiej 

emisji, co spowoduje do końca obecnego 

stulecia daleko idące, nieodwracalne zmia-

ny m.in.:

• wzrost temperatury o ok. +4oC,

• wzrost poziomu mórz i oceanów co naj-

mniej o 26-98 cm,

• nasilenie ekstremalnych zjawisk pogo-

dowych (susze, powodzie, huragany, trą-

by powietrzne),

• zwiększenie zasięgu chorób tropikal-

nych,

• wzrost (niektórych) i spadek (większo-

ści) plonów w rolnictwie,

• zanikanie raf koralowych,

• straty w gospodarce,

• migracje klimatyczne,

• napięcia społeczne i polityczne.

Za graniczną wartość jeszcze bezpiecz-

1. IPCC (ang. Intergovernmental Panel of Climate Chan-
ge) Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Powołany 
w roku 1988, ocenia naukowe dowody zmian klimatu 
i ich przyczyny, opracowuje scenariusze przyszłych 
zmian klimatu.

nego wzrostu temperatury przyjęto +2oC od 

okresu przedprzemysłowego, tj. od 1750 r. 

Od tego czasu temperatura wzrosła o 1,0oC. 

Zostało (pozornie) jeszcze wiele, bo ok. 

1,0oC, ale to złudne przekonanie, gdyż 

pierwsze dziesiątki lat uprzemysłowienia 

cechowały się niewielką emisją. Później 

procesy przemysłowe i emisje znacznie 

przyspieszyły, i na wyemitowanie poło-

wy globalnych emisji trzeba było 234 lat 

(1750 -1984), a na drugą połowę już tylko 

28 lat (1984 – 2012). W tym tempie co ok. 

25 lat, ilość wyemitowanego CO
2
 podwaja 

się. Takiej dynamiki wzrostu ilości gazów 

cieplarnianych w atmosferze nie notowano 

w historii Ziemi. A to właśnie powoduje cy-

wilizacja człowieka.

Dotychczasowe działania 
Co do istoty mechanizmu globalnego 

ocieplenia i decydującego wpływu człowie-

ka, wszyscy się zgadzają. W skali global-

nej podjęto już próby zahamowania emisji 

GHG i ocieplenia klimatu.

Zaczęło się w Rio de Janeiro na Szczy-

cie Ziemi w roku 1992. Przyjęta wtedy 

Konwencja Klimatyczna (weszła w życie 

w 1994 r.) wskazywała na przyczyny zmian 

klimatycznych i zobowiązywała do podję-

cia działań zmierzających do zmniejszenia 

emisji GHG. Nie zawierała jednak kon-

kretnych, prawnie wiążących postanowień, 

więc emisje rosły stosownie do rozwoju 

emisyjnych gospodarek państw rozwinię-

tych i rozwijających się.

Kolejnym krokiem był Protokół z Kioto 

podpisany w roku 1997, przyjęty w 2005 r., 

gdy ratyfikowała go większość krajów, któ-

rych łączna emisja GHG przekroczyła 55% 

emisji globalnej. Protokół zawierał posta-

Po raz pierwszy w historii tak wielu przedstawicieli – reprezentantów państw zgromadziło się razem, by zadecydować o przy-
szłości Ziemi. Na obrady COP 21 (COP – Conference of the Parties – Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej) zaplanowane 
na 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. przyjechały oficjalne delegacje aż 195 krajów. W sumie, z osobami towarzyszącymi, eksper-
tami, politykami i organizacjami pozarządowymi, do podparyskiego Le Bourget przybyło ok. 40 tys. osób. 



ZIELONA PLANETA 1(124)/20164

FORUM EKOLOGICZNE

nowienia ograniczenia emisji światowej 

o 5,2% w stosunku do emisji z roku bazowe-

go 1990, dla krajów Unii Europejskiej było 

to 8%, a dla Polski 6% (rok bazowy 1988). 

Protokół nie obejmował emisji z budownic-

twa, transportu i rolnictwa. Najważniejszym 

postanowieniem Protokołu z Kioto był 

tzw. handel emisjami. EU ETS (ang. Eu-

ropean Union Emission Traiding Scheme) 

wprowadzony w styczniu 2005 r. Łączną, 

dopuszczalną emisję dzielono na państwa 

członkowskie, a te przyznawały limity bez-

płatnych emisji CO
2
 poszczególnym zakła-

dom. Nadwyżki emisyjne zakłady mogły 

sprzedawać, a niedobory musiały kupować. 

Początkowo cena 1 tony wyemitowanego 

CO
2
 wynosiła ok. 30 euro, ale szybko spa-

dła i obecnie wynosi ok. 6-8 euro. Koszt 

emisji CO
2
 nie stanowi więc zachęty do mo-

dernizacji zakładów, a nawet czyni ją wręcz 

nieopłacalną, gdyż taniej jest niczego nie 

zmieniać i pozwolenia na emisję kupować 

na rynku. Znaczącej poprawy nie spowodo-

wało też zdjęcie z rynku emisji części puli 

ton CO
2
, by spowodować wzrost cen.

Poza Protokołem z Kioto znalazły się 

też, z różnych przyczyn, kraje emitujące 

najwięcej CO
2
. Były to USA, Chiny, Indie, 

Brazylia.

Protokół z Kioto był próbą wprowadze-

nia mechanizmu ekonomicznego zmniej-

szenia emisji, ale ze względu na brak zobo-

wiązań głównych, światowych emitentów 

nie mógł rozwiązać problemu nadmiernej 

emisji GHG na świecie.

Efekty Protokołu
Największe redukcje zanotowano 

w krajach postkomunistycznych, w któ-

rych zaszły radykalne zmiany gospodarcze. 

W Polsce redukcja emisji wyniosła 30% 

przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście 

PKB wg parytetu siły nabywczej2. Zostało 

to jednak osiągnięte na skutek restruktu-

ryzacji ciężkiego przemysłu, zamknięcia 

energochłonnych i emisyjnych zakładów. 

Spowodowało to strukturalne bezrobocie 

i problemy socjalne. 

Z tych samych przyczyn redukcje w in-

nych krajach tego bloku wyniosły3: Rosja 
2. Premier Beata Szydło, Paryż 2015
3. Bartłomiej Derski, Szczyt klimatyczny ONZ, 2015 (ma-
teriały w redakcji)

– 36%, Słowacja – 57%, Łotwa – 61%, 

Rumunia – 57%. Kraje Europy Zachodniej 

w latach 1990-2005 zredukowały emisje: 

UE-27 o 7,9% i UE-15 o 1,5% pomimo, że 

w krajach rozwiniętych każdy kolejny pro-

cent redukcji jest znacznie trudniejszy, niż 

w krajach mających jeszcze proste rezerwy. 

W latach 1990 – 2012 redukcje były więk-

sze od zobowiązań z Kioto i wyniosły we 

Francji – 20,5%, Wielkiej Brytanii – 23,4% 

a w Niemczech – 24,2%. 

USA i Kanada Protokół podpisały, ale 

go nie ratyfikowały, a Kanada z niego wy-

stąpiła (2011). W krajach tych zanotowano 

wzrost emisji: w USA o 9,5%, w Kanadzie 

o 18,5%. Największy wzrost emisji zano-

towano w dużych krajach rozwijających 

się. W latach 1990 – 2012 nastąpił wzrost: 

w Chinach o 220%, w Indiach o 116%, 

w Brazylii o 86% i Meksyku o 34%.

Tak więc emisja światowa wzrosła osią-

gając w roku 2013 36,1 mld ton CO
2
, ale 

bez Protokołu z Kioto i redukcji głównie 

w krajach Unii Europejskiej byłaby jeszcze 

większa.

Od tego czasu (1997) zaszły duże zmia-

ny. Wzrosła globalna emisja CO
2
 i zamieni-

li się miejscami główni, światowi emitenci. 

Na pierwsze miejsce zdecydowanie wysu-

nęły się Chiny, dystansując USA. Chiny, 

rozwijając się w tempie 7-9% rocznie, po-

trzebowały m.in. dużo energii. Wytwarzały 

ją (i nadal wytwarzają) spalając węgiel, co 

powoduje ekstremalnie wysokie zapylenie 

w chińskich miastach. Elektrownie węglo-

we budują też Indie.

Dopiero spowolnienie gospodarcze 

w Chinach spowodowało zmniejszenie zu-

życia węgla i niewielką poprawę stanu at-

mosfery. Jest ona jednak nadal ekstremalnie 

zanieczyszczona, powoduje coraz większe 

skutki zdrowotne i to m.in. jest przyczyną 

zmiany podejścia Chin do spalania węgla 

i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kolejne konferencje COP nie przyniosły 

przełomu, Protokół z Kioto wygasł w roku 

2012 i konieczne było przygotowanie kolej-

nego światowego porozumienia – tym razem 

w Paryżu. W międzyczasie czyniono starania 

o przedłużenie działania postanowień Proto-

kołu z Kioto do 2020 r. oraz przedstawiano 

coraz dalej idące propozycje zobowiązań re-

dukcji emisji. W roku 2007 Unia Europejska 

przyjęła Program 3 x 20 mówiący o tym, że 

do roku 2020 planuje się ograniczenie emisji 

GHG o 20%, poprawę efektywności energe-

tycznej o 20% i 20% udziału OZE w miksie 

energetycznym (dla Polski 15%) względem 

roku bazowego 1990.

W marcu 2011 Komisja Europejska 

opublikowała dokument pt. „Budowa kon-

kurencyjnej gospodarki za pomocą bezemi-

syjnych technologii”, tzw. Mapa Drogowa 

2050. Planowano w niej względem roku 

bazowego 1990 obniżenie emisyjności go-

spodarki o 80-95%, a obniżenie emisyjno-

ści energetyki o 93-99%. To bardzo ambit-

ne plany, trudne do realizacji, szczególnie 

przez Polskę, której energetyka bazuje na 

spalaniu węgla kamiennego i brunatnego 

w 85-90%.

W październiku 2014 r. Unia Europejska 

przyjęła redukcję emisji CO
2
 o 40% (jako 

cel wiążący dla wszystkich krajów UE), 

wzrost efektywności energetycznej o 27% 

i udział OZE 27% (cele wiążące tylko na 

poziomie całej UE) w stosunku do roku ba-

zowego 1990. Polska przyjęła te propozy-

cje, które zostały później zgłoszone przez 

UE w Paryżu.

obrady
Po wstępnych przemówieniach waż-

nych, bo wyznaczających kierunek obrad, 

do pracy przystąpili eksperci. Ich praca 

nie była łatwa, gdyż przy tak wielu krajach 

trudno było uzgodnić wspólne stanowisko. 

Pracowano intensywnie, by zdążyć w pla-

nowanym czasie, ale tradycji stało się za-

dość – obrady, podobnie jak na poprzednich 

COP-ach, przedłużyły się.

Według doniesień prasowych z różnych 

źródeł, pod koniec Szczytu, gdy czasu 

było już mało, delegaci pracowali także 

w nocy. W sobotę 5 grudnia 2015 Komitet 

Paryski położył na stole pierwszą wersję 

porozumienia klimatycznego. Liczyła ona 

55 stron i była pełna spornych kwestii do 

rozstrzygnięcia (aż 900!). Później były 

kolejne wersje. W środę 9 grudnia 2015 r. 

drugi projekt, przedstawiony pod kierow-

nictwem min. Fabiusa, miał tylko 29 stron, 

a ilość kwestii spornych spadła do (tylko, 

aż?) ok. 300. Ilość ta wydaje się przesa-



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1(124)/2016 5

dzona, ale takie były komunikaty prasowe. 

W czwartek, 10 grudnia 2015 r., wieczo-

rem, przedstawiono trzeci już projekt po-

rozumienia. Miał on tylko 27 stron i 50 

kwestii spornych. W nocy pracowano bez 

przerwy, by zdążyć na planowane zakoń-

czenie konferencji, tj. piątek – 11.12.2015 

r. Prac nie udało się zakończyć w piątek 

wieczorem ani w nocy z 11 na 12 grud-

nia i publikację ostatecznej wersji poro-

zumienia przesuwano, najpierw na sobo-

tę na godz. 9.30, później na godz. 11.30. 

Kiedy uczestnicy się zebrali oraz pojawi-

li się przewodniczący Fabius, prezydent 

Hollande i sekretarz generalny ONZ Ban 

Ki-moon, okazało się, że będzie to możli-

we o godz. 13.30. „Ale najpierw zjedzmy 

lunch” zaproponował Fabius. Wiedział co 

mówi (i jak tu nie docenić Francji! - pi-

sał jeden z dziennikarzy), gdyż spotkanie 

wznowione zostało dopiero późnym popo-

łudniem w sobotę (12.12.2015) i po odczy-

taniu porozumienia klimatycznego o godz. 

19.27 na sali obrad rozległy się oklaski. 

Wszystkie państwa zaakceptowały poro-
zumienie klimatyczne!

umowa światowa
Porozumienie klimatyczne liczy 31 

stron. Jego celem jest globalne ograniczenie 

wzrostu temperatury Ziemi. Zakłada reduk-

cję gazów cieplarnianych na całym świecie. 

Będzie obowiązywało od roku 2020, zastę-

pując Protokół z Kioto podpisany w roku 

1997, a ratyfikowany w roku 2005. Ten 

Protokół nie nakładał obowiązku redukcji 

na kraje rozwijające się (Chiny), USA go 

podpisały ale nie ratyfikowały, a Polska ra-

tyfikowała go w roku 2002. 

Porozumienie Paryskie zawiera: 

1) wezwanie do ograniczenia wzrostu 

globalnego ocieplenia do najwyżej 20C 

w porównaniu do czasu przed uprze-

mysłowieniem w połowie XVIII wie-

ku, a najlepiej utrzymanie go na pozio-

mie maksymalnie 1,50C. Porozumienie 

Klimatyczne wzywa ONZ-towski Mię-

dzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu 

(IPCC), by do roku 2018 przedstawił 

scenariusz emisji, zgodnie z którym 

ocieplenie nie przekroczy 1,50C, oraz 

skutki wzrostu temperatury o ponad 

1,50C i sposoby radzenia sobie ze wzro-

stem ilości gazów szklarniowych, by 

nie dopuścić do ocieplenia;

2) stwierdzenie, że dotychczasowe cele 

redukcyjne przedstawione przez 

uczestników COP 21 w Paryżu nie wy-

starczą. Jeśli zgłoszone redukcje zosta-

ną zrealizowane (szczególnie redukcja 

emisji CO
2
), to średnia temperatura 

Ziemi osiągnie ok. +30C w porównaniu 

z okresem przedprzemysłowym. Sta-

le obserwuje się wzrost temperatury, 

która już w roku 2015 osiągnęła wzrost 

+10C wobec okresu przedprzemysło-

wego. Obecnie globalna emisja wynosi 

ok. 36 mld ton CO
2
 rocznie. Jeśli strony 

dotrzymają deklarowanych zobowią-

zań, to do roku 2030 światowa emisja 

CO
2
 wzrośnie do 55 mld ton rocznie. 

Aby globalne ocieplenie nie przekro-

czyło +20C, roczna emisja CO
2
 w roku 

2030 nie może przekroczyć 40 mld ton. 

Potem powinna zacząć szybko spadać. 

Niestety, uruchomiony mechanizm 

ocieplania klimatu będzie nadal działał 

(albedo lód – woda morska, wieczna 

zmarzlina, zakumulowane w oceanach 

ciepło). Maksimum światowych emisji 

powinno być osiągnięte jak najszyb-

ciej, by następnie spadały one aż do 

osiągnięcia równowagi pomiędzy an-

tropogenicznymi źródłami emisji oraz 

antropogenicznym ich absorbowaniem 

(różne sposoby wychwytywania i po-

chłaniania) w drugiej połowie obecne-

go stulecia;

3) porozumienie zobowiązuje sygnatariu-

szy, by co 5 lat od jego wejścia w życie 

pokazywali jak redukują emisję i odna-

wiali (najlepiej zaostrzali) cele reduk-

cyjne (ta część porozumienia jest praw-

nie wiążąca). Pierwszy bilans realizacji 

zobowiązań będzie dokonany w roku 

2018, a następne co 5 lat począwszy od 

roku 2023.

Pierwsze zobowiązanie powinno zo-

stać przedstawione podczas ratyfikacji 

porozumienia (IV. 2016 – IV. 2017). 

Zobowiązania będą zróżnicowane. 

Kraje rozwinięte powinny wyznaczać 

kierunek i dawać dobry przykład redu-

kując emisje we wszystkich sektorach 

gospodarki. Państwa rozwijające się 

powinny zwiększać swoje zobowiąza-

nia redukcyjne i dążyć do obniżenia 

emisyjności swoich gospodarek. Ale 

wywiązywanie się z zadeklarowanych 

planów redukcji GHG nie jest prawnie 

wiążące. Państwa najsłabiej rozwinię-

te oraz małe kraje wyspiarskie mogą 

w dowolny sposób decydować o sposo-

bach ograniczania emisji;

4) potwierdza powołanie Zielonego Fun-

duszu Klimatycznego zasilanego przez 

państwa rozwinięte, który do roku 

2020 ma osiągnąć wielkość 100 mld 

dolarów rocznie, a który ma wspierać 

ograniczanie skutków zmian klimatu 

w państwach biedniejszych i udzielać 

pomocy przy obniżaniu emisji. Według 

sprawozdania OECD4 w roku 2014 

„zmobilizowano” 62 mld dolarów. Dla 

zapewnienia przejrzystości finansowa-

nia, kraje rozwinięte powinny co 2 lata 

podawać przybliżone informacje o ilo-

ści dysponowanych środków. Pozosta-

łe kraje mogą udzielać pomocy dobro-

wolnie. Pomoc finansowa ma na celu 

osiągnięcie równowagi pomiędzy ada-

ptacją a łagodzeniem skutków zmian 

klimatu. Porozumienie wzywa do uni-

kania i maksymalnego ograniczania 

strat spowodowanych ekstremalnymi 

zjawiskami klimatycznymi. Konieczne 

jest rozwijanie strategicznych rozwią-

zań, ale porozumienie nie daje podsta-

wy do odpowiedzialności za szkody ani 

do wypłacenia odszkodowań. Polska 

zadeklarowała 8 mln dolarów na po-

moc klimatyczną;

5) wzywa, by strony porozumienia jesz-

cze przed 2020 r. podjęły działania na 

rzecz redukcji GHG, np. przez ratyfika-

cję aneksu do Protokołu z Kioto;

6) porozumienie uznaje, że różne państwa 

mają różne zobowiązania redukcji emi-

sji GHG. Wynikają one z ich rozwoju 

gospodarczego. Dojście do szczytu 

emisji może państwom rozwijającym 

się zająć więcej czasu. To gest wyko-

nany w kierunku państw rozwijających 

się, by nie znalazły się poza porozu-
4. OECD (ang. Organization for Economic Cooperation 
and Development)- Organizacja Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju
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mieniem. Ich celem jest szybki rozwój 

(i związane z tym emisje, jak to było 

w przypadku państw rozwiniętych), 

a później, po okresie wzrostu emisji 

przyjdzie czas na ich obniżanie. Pomo-

że w tym Fundusz Klimatyczny i trans-

fer technologii nisko- i bezemisyjnych;

7) redukcja emisji GHG powinna się za-

cząć jak najszybciej, tak, by w połowie 

XXI wieku świat mógł przekształcić 

gospodarkę na zeroemisyjną. Chodzi 

o to, by krajowe gospodarki emitowa-

ły tylko takie ilości GHG, jaką środo-

wisko i nowe technologie będą mogły 

wychwytywać i pochłaniać z powie-

trza.

Porozumienie Paryskie z polskiej per-
spektywy

Delegacja rządowa wróciła z Paryża 

zadowolona, gdyż z tekstu porozumienia 

zniknęło słowo „dekarbonizacja”, znalazły 

się za to „lasy absorbujące CO
2
”. Minister 

Środowiska prof. Jan Szyszko uważa lasy 

asymilujące CO
2
 za polską metodę reduk-

cji emisji CO
2
. W Europie nie mieliśmy 

sojuszników – tylko Polska ma największą 

lesistość ok. 30%. 

Zapisy porozumienia dotyczące pomocy 

finansowej nie wskazują, by Polska musia-

ła składać się na Fundusz Klimatyczny dla 

krajów rozwijających się. 

Również z zadowoleniem przyjęto za-

łożenie, że cel obniżenia emisji ma zostać 

osiągnięty „według możliwości każdego 

w zależności od kontekstu narodowego”. 

Oznacza to milczące przyzwolenie na dal-

sze usprawnianie energetyki opartej na 

spalanie paliw kopalnych, a w przypad-

ku Polski – spalanie węgla kamiennego 

i brunatnego. Przed polską energetyką stoją 

więc trudne zadania zapewnienia bezpie-

czeństwa energetycznego i obniżenia emi-

syjności gospodarki.

Dalszy rozwój wysokosprawnej i mniej 

emisyjnej energetyki węglowej będzie 

oznaczał niewielkie obniżenie emisyjno-

ści nowoczesnych elektrowni, ale nadal 

będzie to spalanie węgla od którego świat 

zaczyna odchodzić. Poprawa sprawności 

elektrowni z 36,5% na 46,5% oznacza ob-

niżenie emisji CO
2
 o 20-30%. Wychwyty-

wanie, przesyłanie i magazynowanie CO
2
 

jest nadal w fazie eksperymentowania 

i prób technicznych, a przede wszystkim 

jest za drogie, by mogło być powszechnie 

stosowane. Ponadto powoduje obniżenie 

sprawności elektrowni (energia zużyta na 

wychwytywanie, transport i zatłaczanie 

(magazynowanie?) CO
2
). Do tego do-

chodzą problemy z wyczerpywaniem się 

złóż węgla kamiennego już udostępnio-

nych lub takich, których eksploatacja nie 

będzie zbyt droga. Już dziś polski węgiel 

jest droższy od importowanego, a pro-

ces ten będzie się pogłębiał i z przyczyn 

technicznych a jeszcze wcześniej – eko-

nomicznych, nierentowne kopalnie będą 

musiały być zamykane. Poważnym wy-

zwaniem dla każdej ekipy rządzącej jest, 

by ze względów społecznych i socjalnych 

proces ten przebiegał z zachowaniem go-

dziwych warunków dla osób, które będą 

traciły pracę w górnictwie i przemysłach 

towarzyszących. W Niemczech proces 

ten trwał przez jedno pokolenie, w Polsce 

mamy na to, na skutek braku strategicz-

nych decyzji, bardzo mało czasu. 

Dalsze procedury
• Porozumienie ma być podpisywane 

w siedzibie ONZ w Nowym Jorku od 22 

kwietnia 2016 do 22 kwietnia 2017 r.

• Później będzie ratyfikowane przez po-

szczególne państwa lub wprowadzane 

inaczej do krajowych regulacji praw-

nych (w USA wejdzie w życie za po-

mocą regulacji Agencji Ochrony Śro-

dowiska, gdyż republikański Senat nie 

zatwierdziłby umowy podpisanej przez 

demokratycznego prezydenta Obamę).

• Porozumienie wejdzie w życie miesiąc 

po tym, jak zostanie zatwierdzone przez 

co najmniej 55 krajów, które odpowiada-

ją za co najmniej 55% światowej emisji 

GHG.

opinie na gorąco (12.12.2015)
• Prof. Hans Joachim Schellnhuber, 

dyrektor Instytutu Badania Klimatu 

w Poczdamie; aby ustabilizować klimat 

światowa emisja CO
2
 musiałaby spadać 

znacznie wcześniej przed rokiem 2030. 

Nowe technologie i lasy nie wystarczą. 

Konieczne jest ograniczenie emisji 
co

2
.

• Prof. Kevin Anderson, wicedyrektor 

Centrum Zmian Klimatu im. Tyndalla 

w Wielkiej Brytanii; wezwanie by redu-

kować emisję CO
2
 „jak najszybciej” nie 

jest precyzyjne. Porozumienie może być 

niebezpieczne (wręcz zabójcze) dla kra-

jów najbardziej narażonych na zmiany 

klimatyczne.

• Kumi Naidoo – szef Greenpeace; Po-

rozumienie ustawia paliwa kopalne po 

złej stronie historii. Jego tekst został roz-

wodniony, ale zawiera ważny imperatyw 

ograniczenia globalnego ocieplenia do 

1,5oC oraz cel przejścia do gospodarki 

zeroemisyjnej w połowie naszego stu-

lecia. Najważniejszym zadaniem będzie 

osiągnięcie celów porozumienia. Na ra-

zie cel 1,50C jest zbyt wysoko (drabina 

po której chcemy się wdrapać do 1,50C 

jest za krótka).

• Ban Ki-moon – sekretarz Generalny 

ONZ; nie mogliśmy pozwolić, by walka 

o perfekcyjną umowę zaszkodziła nasze-

mu wspólnemu dobru.

• Francois Hollande – prezydent Francji 

uważa, że „tekst będzie pierwszym uni-

wersalnym porozumieniem w historii 

negocjacji klimatycznych. To wielkie 

osiągnięcie dla ludzkości”.

... i nieco później:
prof. Jerzy Buzek uważa, że w porów-

naniu do poprzednich szczytów klima-

tycznych szczyt w Paryżu można uznać 

za sukces, ale „na chwiejnych nogach”. 

Zwrócił uwagę, że deklaracje redukcyj-

ne wielu krajów są bardzo słabe i zamiast 

zatrzymania wzrostu temperatury do +20C 

może ona wzrosnąć do ok. +30C. W tekście 

porozumienia jednoznaczne sformułowanie 

„prawnie obowiązujące” zastąpiono sło-

wami takimi jak „monitoring”, „przejrzy-

stość”, „kontrola” lub „rewizja procesu po 

pięciu latach”. Do pozytywów porozumie-

nia trzeba zaliczyć, że udało się je przy tak 

dużej liczbie krajów (i takiej rozbieżności 

interesów) uzgodnić i że „wszystkie kraje 

przyznały, że trzeba walczyć ze zmianami 

klimatycznymi”.

Premier Indii Narenda Modi porozu-
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mienie w Paryżu uważa za „zwycięstwo 

klimatycznej sprawiedliwości. Nie ma wy-

granych, ani przegranych. Zwyciężyła kli-

matyczna sprawiedliwość i wszyscy razem 

pracujemy nad zieloną przyszłością”.

Bardziej krytyczny jest prof. Konrad 

Świrski z Politechniki Warszawskiej, który 

stwierdził, że „wszyscy są szczęśliwi, polar-

ne niedźwiedzie są uratowane i … wygląda 

na to, że właściwie wszyscy osiągnęli swo-

je cele, i klimatyczne, i emisyjne”. Uważa 

on, że „porozumienie nie wnosi nic nowego 

dla świata ani klimatu” i „dalej mamy do 

czynienia z sytuacją, w której każdy ciągnie 

w swoją stronę i realizuje jedynie własne 

interesy. Podpisano coś tylko po to, żeby 

ogłosić sukces. I każdy może ten sukces in-

terpretować na swoją korzyść”.

Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace 

Polska, uważa porozumienie za krok w do-

brym kierunku. Zabrakło mocnych zapisów 

zobowiązań krajów rozwiniętych wobec 

rozwijających się. Przyjęte przez wiele 

krajów cele redukcyjne to za mało by po-

wstrzymać wzrost temperatury na poziomie 

1,50C. Konieczne więc będzie dalsze, cy-

kliczne podwyższanie tych celów na bar-

dziej ambitne. Ważną rolę będą tu miały 

do spełnienia organizacje ekologiczne dla 

wywierania nacisków na rządy państw – 

emitentów GHG.

W Niemczech rząd i organizacje po-

zarządowe Porozumienie Paryskie przy-

jęły z zadowoleniem, że także na świecie 

będzie przeprowadzana transformacja 

energetyczna, a taką transformację Niem-

cy właśnie kontynuują (Energiewende). 

Jeszcze w czasie szczytu klimatycznego 

minister środowiska zapowiedziała, że 

w roku 2016 zostanie przestawiona mapa 

drogowa rezygnacji Niemiec ze spalania 

węgla w ciągu 20-25 lat. Obecnie z węgla 

kamiennego i brunatnego wytwarza się ok. 

42% energii elektrycznej. Organizacje po-

zarządowe chcą, by rząd przyjął w 2016 

r. program ochrony klimatu do 2030 roku 

i plan redukcji emisji o 55% do roku 2030. 

Ambitne cele niemieckie w ochronie kli-

matu będą wpływały na dążenie Niemiec 

do zaostrzenia europejskiej polityki klima-

tycznej.

Przedstawiciele świata biznesu dostrze-

gli, że mają przed sobą ważne zadanie. 

Dyrektor Corporate Leaders Group5; „Jest 

to ambitne porozumienie, korzystne dla 

biznesu i dla planety. Teraz jednak musimy 

wprowadzić je w życie w skali narodowej. 

Sygnał został wysłany, biznes się dostosu-

je”. Dyrektor Business for Social Respon-

sability uzupełnia tę wypowiedź: „Nie moż-

na też ignorować wagi rewizji zobowiązań 

wszystkich państw co 5 lat. Da ona rynkom 

klarowniejszą wizję przyszłości”.

Organizacja Przyjaciele Ziemi (Friends 

of the Earth) uważa, że „kraje biedne zostały 

całkowicie wyeliminowane z porozumienia. 

Kraje uprzemysłowione umyły ręce od wszel-

kiej odpowiedzialności”, a „okręt tonie przy 

owacji publiczności”. Wg innych organizacji 

małe narody wyspiarskie, najbardziej zagro-

żone zmianami klimatu, mimo, że wyraźnie 

zaznaczyły swoją obecność na szczycie, nie 

otrzymały żadnej konkretnej obietnicy. Cho-

dzi tu nie tylko o zagrożenie podtopieniem 

lub całkowitym zalaniem na skutek podnie-

sienia poziomu oceanów, ale także zawartym 

w tekście porozumienia wpływie zmian kli-

matycznych na prawa człowieka i wezwa-

niu do działania wszystkich państw świata. 

Nie ma w nim jednak żadnych konkretnych 

zobowiązań dotyczących praw człowieka, 

prawa ludów tubylczych czy bezpieczeństwa 

żywnościowego. Tekst nie wspomina o do-

finansowaniu adaptacji, a zbieranie środków 

finansowych będzie zależało od dobrej woli 

państw rozwiniętych.

Rozbieżność przytoczonych opinii 

świadczy jak trudne było przyjęcie poro-

zumienia, które zadowoliłoby wszystkie 

państwa. Udało się jednak przyjąć wspólnie 

generalny kierunek rozwoju – konieczność 

ograniczenia emisji, gospodarka niskoemi-

syjna i Fundusz Klimatyczny. Można lapi-

darnie stwierdzić, że mniej nie wypadało, 

a więcej się nie dało. 

uwagi generalne
• Porozumienie Paryskie zastąpi Protokół 

z Kioto, który wygasł w roku 2012, ale 

został przedłużony do roku 2020 (trwa 

5. Corporate Leaders Group (CLG) – zrzesza liczne gru-
py europejskich liderów biznesu pod patronatem Księ-
cia Walii, pracujące nad modelem biznesu, który będzie 
kompatybilny z unijną polityką klimatyczną, dążącą do 
ograniczenia ocieplania klimatu do +20C. 

ratyfikacja przedłużenia).

• Protokół z Kioto obligował tylko kra-

je uprzemysłowione do redukcji GHG, 

Porozumienie obliguje wszystkie kra-

je do składania deklaracji redukcyjnej. 

Protokół mówił o zobowiązaniu (com-

mitment) a Porozumienie o wkładzie 

(contribution) dla klimatu. W oparciu 

o protokół UE ustanowiła system handlu 

emisjami (EU ETS)6. W Porozumieniu 

Paryskim nie ma handlu emisjami.

• Przyjęte porozumienie klimatyczne wy-

znacza kierunek zmian, wskazuje wyraź-

nie, że świat będzie dążył do gospodarki 

niskoemisyjnej. Państwa powinny szyb-

ko zrewidować swoje zobowiązania do-

tyczące redukcji GHG i przyjąć bardziej 

ambitne cele. Konieczne jest wsparcie 

dla niskoemisyjnych technologii, odna-

wialnych źródeł energii, oszczędzania 

energii, efektywności energetycznej, 

ograniczenia konsumpcjonizmu w kra-

jach rozwiniętych.

• To wyraźny sygnał dla państw, koncer-

nów przemysłowych, przemysłu kopalin 

energetycznych, korporacji i gospodarek 

państw rozwiniętych, że powinny roz-

ważyć cele inwestycyjne i dostosować je 

do potrzeb gospodarki niskoemisyjnej.

• Konieczne jest wsparcie technologiczne 

i finansowe ze strony krajów rozwinię-

tych dla krajów najbardziej narażonych 

na skutki zmian klimatycznych i najsła-

biej rozwiniętych.

• Największe nadzieje budzi jednak po-

stęp techniki pozwalający na pozyski-

wanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Rozwój OZE i sposobów efektywnego 

magazynowania energii pozwoli zaspo-

koić potrzeby energetyczne i radykalnie 

obniżyć emisję CO
2
.

• Konieczna będzie też dalsza aktywna 

działalność organizacji pozarządowych 

skłaniających rządy państw do budowa-

nia niskoemisyjnej gospodarki w celu 

uniknięcia zagrożeń zdrowia obywateli 

i obniżenia emisji GHG.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski

6. EU ETS (ang. European Union Emission Traiding 
Scheme) – Europejski System Handlu Emisjami
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Barszcz Sosnowskiego Heracleum so-

snowskyi jest jednym z kilku uciążliwych 

gatunków z tego rodzaju, stwarzających 

zagrożenie dla bioróżnorodności, a także 

zdrowia i życia ludzi. Czytelnicy Zielo-

nej Planety zdążyli już poznać tę roślinę 

z numerów 79 (2008), 101 i 104 (2012). O 

parzących barszczach jest głośno zwłasz-

cza w miesiącach letnich, kiedy w prasie 

pojawiają się ostrzeżenia przed dużymi, 

niebezpiecznymi roślinami z Kaukazu. 

W ubiegłym roku media nagłośniły przypa-

dek 67-letniej kobiety, która po kontakcie 

z barszczem Sosnowskiego doznała popa-

rzeń II stopnia na 5% powierzchni ciała, na 

skutek czego zmarła (Kulig 2015). Polskie 

prawo, które w 2011 r. ograniczyło się jedy-

nie do wskazania barszczu Sosnowskiego 

jako rośliny, która w przypadku uwolnienia 

do środowiska przyrodniczego może za-

grozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, Poz. 1260), 

okazało się zbyt słabe.

Od ponad roku Unia Europejska szyko-

wała się do walki z inwazyjnymi gatunkami 

obcymi. Od 1 stycznia 2015 roku w krajach 

Wspólnoty obowiązuje Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie działań zapobiegawczych i zarad-

czych w odniesieniu do wprowadzania i roz-

przestrzeniania inwazyjnych gatunków ob-

cych. O tym interesującym akcie prawnym 

było wciąż cicho, ponieważ cały rok trwały 

prace nad aneksem z listą gatunków. W dniu 

4 grudnia 2015 r. Komisja opublikowała 

w Comitology Register D041932/02 unijną 

listę inwazyjnych gatunków obcych, pierw-

szą – i jak zastrzegła – nie ostateczną, jej uzu-

pełnienie będzie możliwe pod koniec 2016 

roku. Pozycją najważniejszą dla Polski jest 

oczywiście barszcz Sosnowskiego, inne ga-

W dniu 4 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zadecydowała o umieszczeniu barszczu Sosnowskiego na liście inwazyjnych 
gatunków roślin objętych zwalczaniem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czyżby w tej sytuacji, jedynym sposobem na 
ominięcie tego zapisu przez polskie władze musiało być opuszczenie szeregów UE... 

MichAł Śliwiński

UNIA EUROPEJSKA BIERZE SIĘ ZA BARSZCZ

tunki roślin z listy mają tylko pojedyncze no-

towania lub nie są znane z terytorium kraju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014: 

• do dnia 5 listopada 2015 r. Polska po-

winna była powiadomić Komisję o wła-

ściwym organie odpowiedzialnym za 

stosowanie Rozporządzenia na teryto-

rium kraju;

• do dnia 2 stycznia 2016 Polska powin-

na już posiadać w pełni funkcjonujące 

struktury prowadzenia kontroli urzę-

dowych niezbędnych do zapobiegania 

wprowadzania do środowiska barszczu 

Sosnowskiego (Art. 15);

• w terminie 18 miesięcy od przyjęcia li-

sty, Polska musi ustanowić system nad-

zoru barszczu Sosnowskiego, groma-

dzić dane dotyczące jego występowania 

i prowadzić monitoring jego stanowisk 

(Art. 14);

• w terminie 18 miesięcy Polska musi 

wprowadzić skuteczne środki zaradcze 

wobec barszczu Sosnowskiego, których 

celem będzie eliminacja, kontrola lub 

izolacja jego populacji (Art. 19);

• Polska zajmie się renaturyzacją ekosyste-

mów zdegenerowanych w wyniku dotych-

czasowej ekspansji barszczu (Art. 20);

• do dnia 1 czerwca 2019 r., a następnie co 

sześć lat, Polska aktualizuje i przekazu-

je Komisji m.in.: opis systemu nadzoru 

barszczu Sosnowskiego, rozmieszczenie 

stanowisk i informacje dotyczące podję-

tych środków eliminacji barszczu (Art. 24).

Na Dolnym Śląsku znanych jest przynaj-

mniej 30 stanowisk barszczu Sosnowskiego 

i drugie tyle trudnego do rozróżnienia barsz-

czu Mantegazziego, zlokalizowanych wokół 

wielu miast i wsi regionu. Barszcze rosną 

na niżu (np. Mojęcice, Dziewin), w górach 

(Łężyce, Krajanów), na terenach rolniczych 

(Łany) i na gruntach miejskich (Wrocław), 

tworząc skupienia różnej wielkości; od poje-

dynczych osobników do wielohektarowych 

płatów. Barszcze stwierdzono dotychczas 

w 17 powiatach województwa, najliczniej 

we wrocławskim i kłodzkim. W praktycz-

nym zwalczaniu tych roślin w skali regionu 

pomogą opracowane dwa lata temu Wytycz-

ne dotyczące zwalczania barszczu Sosnow-

skiego i barszczu Mantegazziego na terenie 

Polski (Sachajdakiewicz, Mędrzycki 2014). 

Wg ww. Wytycznych podstawową formą 

monitoringu stanowisk, powinny być zgło-

szenia dokonywane przez właścicieli nie-

ruchomości do właściwych regionalnych 

dyrekcji ochrony środowiska, które będą 

prowadzić ewidencję w formie baz danych. 

Monitoring w warunkach terenowych będzie 

należał do pracowników wojewódzkich in-

spektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.

dr MichAł Śliwiński

Literatura dostępna w Redakcji

Fot. 1. Barszcz na obrzeżach dawnego PGR we wsi Mo-
jęcice, fot. Michał Śliwiński
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Podobnie z zanieczyszczonym powie-

trzem, sytuacjami smogowymi i jego wpły-

wem na zdrowie. Dochodzi do tego jeszcze 

prosta niewiedza. Większość mieszkańców 

Wrocławiu, pokazują to nasze badania opinii 

publicznej z 2014 i 2015 r., błędnie identyfi-

kuje źródła problemu. Jako podstawowy po-

wód zanieczyszczenia powietrza wskazują 

transport samochodowy, natomiast spalanie 

węgla w paleniskach domowych znajduje 

się na samym końcu - wybiera je tylko 6% 

badanych. W rzeczywistości jest zupełnie 

odwrotnie. Jeśli chodzi o zabójcze pyły 

zawieszone PM 10 i PM 2,5, ponad 70% 

pochodzi z tzw. niskiej emisji (powierzch-

niowa - spalanie węgla, drewna), a ok. 24% 

z transportu (liniowa). Wysokie kominy to 

ok. 6% tej emisji (emisja punktowa). 

Dodatkowo, wielu Wrocławian słabo 

odczuwa skalę i wagę problemu. W bada-

niach opinii publicznej przeprowadzonych 

w maju 2015 r., przez Dolnośląski Alarm 

Smogowy (DAS), 46% mieszkańców oce-

niało stan powietrza pozytywnie (45% ne-

gatywnie). A zaledwie co piąty mieszkaniec 

miasta traktuje zanieczyszczenie powietrza 

w kategoriach poważnego problemu dla sie-

bie lub swojej rodziny.

Zmiana tej świadomości była i jest jed-

nym z zadań społecznej inicjatywy na rzecz 

czystości powietrza - Dolnośląskiego Alar-

mu Smogowego. Ludzie winni wiedzieć 

czym oddychają i co z tego wynika. Prawo 

do informacji o stanie środowiska - to pod-

stawowe prawo konstytucyjne i ustawowe. 

Dotyczy to też wpływu tego stanu środowi-

ska na zdrowie ludzi.

Jesteśmy obecnie w trakcie ważnej kam-

panii dotyczącej jakości powietrza i walki ze 

smogiem - o czym piszemy niżej. Wiosną, 

po sezonie grzewczym, ponowimy badania. 

Mamy nadzieję, że wiedza i świadomość 

społeczna problemu będzie wyższa.

Pomińmy frustrację, że ludzie słabo zna-

ją problem złej jakości powietrza we Wro-

cławiu i na Dolnym Śląsku. To się zmienia 

i będzie zmieniało. Odpowiedź na pytanie  

tytułowe jest taka - smog, którym oddycha-
my jest - ze względu na skalę i skutki - naj-
ważniejszym problemem środowiskowo- 
zdrowotnym w kraju.

Jakość powietrza 
Dane z 2012 r. mówią, że Polska ma 

powietrze najbardziej zanieczyszczone 

rakotwórczym benzo(a)pirenem [B(a)P] 

w Europie. Na obszarze Polski średniorocz-

na norma jest przekroczona na ponad 90% 

powierzchni kraju. W znacznie mniejszym 

stopniu zanieczyszczenie to występuje m.in. 

na obszarze Czech, Słowacji, Rumunii, Buł-

garii, Słowenii i Włoch.

Pył zawieszony PM10 – o 6-7 krotnie 

mniejszej średnicy od włosa ludzkiego jest 

regularnie badany przez stacje monitorin-

gowe Wojewódzkich Inspekcji Ochrony 

Środowiska (WIOŚ). Jeśli chodzi o zanie-

czyszczenie groźnym pyłem zawieszonym 

PM 2,5 (średnica ziarna tego pyłu jest ok. 

28 razy mniejsza od średnicy włosa ludz-

kiego), Polska obok Bułgarii należy rów-

nież do najbardziej zanieczyszczonych kra-

jów (rys. 2). 

Pył PM 2,5 często jest nośnikiem związ-

ków szkodliwych metali ciężkich czy wie-

lopierścieniowych węglowodorów aroma-

tycznych. Nie jest zatrzymywany w płucach 

- po wdechu przedostaje się do krwiobiegu 

i krąży w organizmie prowadząc do wielu 

dolegliwości i chorób.

Przepisy dotyczące jakości powietrza 

dopuszczają wystąpienie większego niż 50 

μg/m3 średniodobowego stężenia pyłu za-

wieszonego przez 35 dni w ciągu roku. Na 

Dolnym Śląsku wartość ta przekraczana jest 

od wielu lat; w roku 2014 wystąpiła aż w 19 

miejscach pomiarowych (tabela 1).

Niska emisja 
Głównym powodem zanieczyszczeń po-

wietrza w Polsce jest spalanie węgla i drew-

na oraz różnych odpadów w gospodarstwach 

domowych (spalanie odpadów jest nielegal-

ne), tzw. niska emisja (nazwa pochodzi od 

niskich kominów, a nie od niskich stężeń). 

To ponad połowa emisji pyłów PM10 i 87% 

emisji rakotwórczego bezo(a)piranu (B(a)

P). Aż 70% domów w Polsce wykorzystu-

je tzw. kopciuchy, najbardziej prymitywne 

piece emitujące bardzo duże ilości pyłów 

i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do 

nich często wszystko; śmieci (np. plastiko-

we butelki lub lakierowane drewno), w tym 

też odpady węglowe –– muł i miał z wysoką 

zawartością siarki, chloru czy popiołu. 
W Polsce nie ma żadnych norm jakości 

DUSIMY SIĘ W SMOGU  
– BROŃMY SIĘ !

rAdosłAw GAwlik

Czy to jest problem, czy może takie straszenie ekologów? Problem wpływu smogu na nas narasta, im bardziej go poznajemy. 
Trochę jak z wchodzeniem do lasu. Gdy wchodzimy weń z pola, wydaje nam się jednorodny- prosty. Na początku jest rzadki, 
prześwietlony, a im dalej, tym więcej różnych drzew i roślin. Stopień złożoności lasu w środku i z bliska rośnie. Przybywa nie-
spodzianek, komplikacji, niewyjaśnionych zjawisk.

Rys. 1. Emisja pyłów zawieszonych - udział źródeł po-
wierzchniowych, liniowych i punktowych
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węgla sprzedawanego do gospodarstw do-

mowych, na co Najwyższa Izba Kontroli od 

2004 roku zwraca uwagę kolejnym rządom. 

Od czasu wejścia do UE, Polacy nie docze-

kali się też krajowych norm emisyjnych dla 

urządzeń grzewczych na paliwa stałe. 

Dolnośląski Alarm Smogowy
Gdy wiedza o stanie powietrza dotarła 

w 2013 r. do grupy wrocławskich działa-

czy ekologicznych, postanowiono działać, 

walczyć ze smogiem i przygotować powo-

łanie społecznej, ponadpartyjnej inicjatywy. 

Ważną rolę odegrała tu współpraca z akty-

wistami z Krakowskiego Alarmu Smogo-

wego. Wiosną 2014 r. przygotowywaliśmy 

dane o zanieczyszczeniu, rozpoznaliśmy po-

tencjalnych sojuszników. 9 czerwca 2014 r. 

odbyło się spotkanie w EKOCENTRUM we 

Wrocławiu zawiązujące Inicjatywę na rzecz 

czystego powietrza na Dolnym Śląsku. 

Wzięli w nim z udział zaniepokojeni sta-

nem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, nauki, biznesu 

oraz eksperci energetyczni. Gościem spo-

tkania był Andrzej Guła z Krakowskiego 

Alarmu Smogowego.

Wymieniono wówczas następujące dzia-

łania w ramach kampanii przygotowawczej 

(czerwiec - listopad 2014):

1) przygotowanie czytelnej informacji - 

Apelu, Petycji odrębnie do władz Wro-

cławia i wybranej miejscowości uzdro-

wiskowej;    

2) budowanie listy, grupy sojuszników 

wokół Apelu, spotkania z nimi;

3) konferencja prasowa lub kontakt z wy-

branymi dziennikarzami - ogłoszenie 

celów i zbiórki podpisów;    

4) uruchomienie zbiórki podpisów przez 

Internet oraz fizycznej, np. na ulicach;
5) uruchomienie strony internetowej kampa-

nii z bazowymi informacjami oraz z moż-

liwościami wpisów, zapytań ludzi - FAQ;    

6) spotkania z liderami partii poprzedzają-

ce kampanię samorządową we Wrocła-

wiu i miejscowości uzdrowiskowej na 

temat niskiej emisji.

Kilka miesięcy później, 7 październi-

ka 2014 r. podczas spotkania Inicjatywy, 

przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smo-
gowy (DAS) - Inicjatywa na rzecz czystego 

powietrza. W następnych miesiącach opra-

cowano logo inicjatywy, a działacze DAS, 

w pierwszej kampanii, sezonie grzewczym 

2014/15, zaczęli mobilizować mieszkańców 

i władze do ochrony powietrza.

DAS zorganizował stronę kampanii 

(www.dolnoslaskialarmsmogowy.pl) oraz 

aktywnie działający portal społecznościowy 

na Facebooku, który jest codziennie aktu-

alizowany. Obecnie jest na nim ponad 2500 

uczestników. Wykonaliśmy własne pomiary 

pyłomierzami w Szklarskiej Porębie, Karpa-

czu, Cieplicach, Lądku Zdroju, Szczawnie 

Zdroju i we Wrocławiu. 

DAS przeprowadził również dwukrotnie 

badania opinii publicznej Wrocławia, licz-

ne konferencje i krótkie spotkania prasowe. 

Aktywiści mają dobry kontakt z mediami – 

są cytowani przez regionalne gazety, radio 

i TV, oraz coraz lepszy z władzami.

W 2015 r. we współpracy z miastem 

Wrocław i dzięki jego wsparciu finanso-

wemu, przeprowadziliśmy dużą kampanię 

informacyjną o smogu i jego wpływie na 

zdrowie (informacje na bilbordach i pod-

świetlanych reklamach ulicznych, w po-

jazdach MPK), a także poprzez warsztaty 

i seminaria w EkoCentrum i na Politechnice 

Wrocławskiej. 

Z drugiej strony DAS pod koniec 2015 

r. skutecznie sprzeciwił się, apelując do rad-

nych, próbie wprowadzenia przez miasto 

Wrocław opłaty miejscowej (klimatycznej), 

wskazując na przekroczenie norm zanie-

czyszczeń powietrza i przeszkody prawne.

W ubiegłym roku przedstawiciele ini-

cjatywy antysmogowej uczestniczyli też, 

wraz z Krakowskim Alarmem Smogowym 

i grupami zajmującymi się ochroną jakości 

powietrza na Górnym Śląsku, w powołaniu 

struktury Polskiego Alarmu Smogowego. 

Ma on za sobą akcję zbiórki oraz złożenie 

ok. 10 tys. podpisów pod apelem do Mi-

nistra Środowiska o wprowadzenie norm 

emisyjnych dla pieców oraz norm jakości 

paliw spalanych w sektorze gospodarstw 

domowych. Jak na razie bez pozytywnego 

odzewu.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Zanieczyszczenie powietrza, również 

w Polsce, stanowi kluczowy problem 

zdrowia publicznego. Szacuje się, że 

w Polsce, w ciągu roku z powodu oddy-

chania pyłem zawieszonym, traci życie 

ok. 45 000 osób. Jest to też wielki pro-

blem światowy związany ze spalaniem 

węgla brunatnego i kamiennego oraz in-

nych paliw kopalnych. Według danych 

OECD ponad 3,5 mln osób na świecie 

umiera rocznie z powodu zanieczyszcze-

nia powietrza. To prawie tyle, ile miesz-

kańców liczy razem województwo lubu-

skie i dolnośląskie.

Zanieczyszczeń najczęściej nie widać. 

Najgroźniejsze są pyły o najdrobniejszej 

frakcji; po upływie 1 minuty od wdechu, 

mikrocząstki pyłów PM 2,5 znajdowane 

są we krwi, następnie w wątrobie i moczu. 

A skutki wieloletniej ekspozycji na zanie-

czyszczenie i smog wpływają negatywnie 

na działanie większości organów człowieka.Rys. 2. Średnioroczne stężenia PM 2,5 w ujęciu 3-letnim: 2011-2013 w 28 krajach UE
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Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc 

(POChP) to nieuleczalna choroba zapal-

na płuc i oskrzelików będąca odpowiedzią 

układu oddechowego na wdychanie różnych 

pyłów i substancji (palenie papierosów, za-

nieczyszczenie powietrza). Prowadzi do 

skurczu oskrzelików oraz powstawania pę-

cherzy rozedmowych, przez co zmniejsza 

powierzchnię oddechową, doprowadzając 

stopniowo do śmierci. Lekarze szacują, że 

na POChP choruje w Polsce 10% osób po-

wyżej 30 roku życia, czyli ponad 2 mln lu-

dzi, z czego zaledwie 20% ma świadomość 

choroby i się leczy. 

Palenie papierosów zwielokrotnia efekt 

wdychania zanieczyszczeń powietrza. Nie 

dziwi więc, że ok. 90% chorych na POChP 

to palacze papierosów. Niestety, trucizny 

znajdujące się w dymie papierosowym wdy-

chają także niepalący: B(a)P to bardzo silnie 

kancerogenny składnik smogu jak i dymu 

papierosowego. 

Alergia występuje w rejonach miejskich 

2-4 krotnie częściej niż w rejonach wiejskich, 

pomimo iż w tych ostatnich jest znacznie 

więcej alergenów. 40% Polaków ma objawy 

jednej lub kilku chorób alergicznych. Licz-

ba osób z alergią stale rośnie, co szczególnie 

widoczne jest u dzieci. Badania z 2013 roku 

wskazują, że ok. 50% młodzieży mieszkają-

cej w Krakowie (najbardziej zanieczyszczo-

nym polskim mieście) to alergicy. Na astmę 

(przewlekłą chorobę zapalną oskrzeli) cho-

ruje ok. 30 mln ludzi w Europie, z czego po-

nad 4 mln to Polacy. Zaledwie połowa z nich 

jest świadoma choroby i się leczy.
Najbardziej narażoną grupą na zanieczysz-

czenia powietrza są dzieci z zatrutych miast, 

także te nienarodzone. Eksperci alarmują, że 

pyły o średnicy 0,1 μm przenikają poprzez 

barierę łożyskowo-naczyniową do płodu. Za-

tem już w łonie matki dzieci narażone są na 

działanie smogu, który może spowodować: 

mniejszą masę urodzeniową, częstsze wcze-

śniactwo, zaburzenia rozwoju płuc, wyższą 

śmiertelność noworodków. A po urodzeniu 

dziecka: słabszą odporność, problemy z pa-

mięcią, uwagą i koncentracją, częstsze za-

chowania depresyjne, 3 razy większe szanse 

zachorowania na astmę czy alergie.

Badania prowadzone w Krakowie do-

wodzą, że kobiety, które w ciąży oddychały 

powietrzem o dużym stężeniu pyłów i B(a)

P, rodzą dzieci o niższej wadze, mniejszym 

wzroście, mniejszym obwodzie głowy 

i mniejszej pojemności płuc. Dzieci te mają 

niższy iloraz inteligencji – średnio o 4 punk-

ty na skali IQ. Istnieje też związek między 

zanieczyszczeniem powietrza, a niektórymi 

nowotworami u dzieci.

Kolejną grupą ryzyka są osoby starsze. 

Krytyczne dla nich jest pierwsze 6 godzin 

po ekspozycji na zwiększone stężenia zanie-

czyszczeń powietrza (PM10, NO
x
). Zanie-

czyszczenia powietrza poważnie zwiększają 

ryzyko zgonu, zwłaszcza na zawał u osób 

powyżej 65 roku życia, cierpiących na pro-

blemy pochodzenia kardiologicznego. U 

osób chorujących na niedokrwienie serca, 

nasilają i przyspieszają proces starzenia się 

układu nerwowego, a w konsekwencji upo-

śledzenie zdolności poznawczych i spraw-

ności umysłowej (demencja). 

Gdzie szukać dróg radykalnej poprawy 
sytuacji?

Jaka jest skala problemu? We Wrocławiu 

to 40 tysięcy, a może nawet 50 tys. kotłów 

- kopciuchów do wymiany i dużo więcej bu-

dynków do ocieplenia. Na Dolnym Śląsku 

będzie ich jeszcze więcej. Nikt tego nie zin-

wentaryzował.

Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. 

doszło do istotnego przełomu w aktywnej 

postawie władz samorządu wojewódzkiego 

i gminnego. Prezydent Wrocławia zwrócił 

się do marszałka i radnych województwa 

o pomoc w poprawie jakości powietrza 

i skorzystanie z ustawy antysmogowej. 

Umożliwia ona sejmikom wojewódzkim 

określanie norm jakości paliwa oraz norm 

emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe. Re-

gulacje te mogą obejmować poszczególne 

gminy lub całe województwa. Marszałek 

publicznie ogłosił konsultacje takiej uchwa-

ły z innymi gminami. Z podobną prośbą wy-

stąpiły do niego także władze Legnicy.

Określenie norm emisji i jakości pa-

liw w porozumieniu z gminami jest bar-

dzo pożądane. Wiele samorządów, w tym 

uzdrowiskowych, opiera swoje dochody 

na turystyce, wypoczynku oraz ochronie 

zdrowia. Czyste powietrze to niezbędny 

element jakości środowiska i wizerunku 

tych gmin. 

Rozważane jest wprowadzenie zakazu 

palenia węglem i drzewem w centrach miast 

oraz gminach uzdrowiskowych, a na in-

nych terenach - wprowadzenie rygorystycz-

nych norm emisyjnych dla nowych kotłów. 

Uchwała powinna określić termin, np. 5 lat, 

na wymianę wszystkich starych kotłów na 

inne nośniki (np. gaz, prąd, ciepło sieciowe, 

odnawialne źródła) lub na piece na paliwa 

stałe spełniające normy.

Program wojewódzki winien obejmować 

też inne ważne aspekty:

Lp. miasto, punkt pomiarowy liczba dni Lp. miasto, punkt pomiarowy liczba dni

1 Nowa Ruda, ul. Srebrna 129 11 Wałbrzych, ul. Wysockiego 58

2 Legnica, ul. Rzeczypospolitej 80 12 Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 55

3 Świdnica, Rynek 74 13 Głogów, ul. Wita Stwosza 54

4 Wrocław, ul. Korzeniowskiego 73 14 Oława, ul. Żołnierzy AK 48

5 Bogatynia, ul. Francuska 67 15 Oleśnica, ul. Brzozowa 46

6
Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców 

Warszawy
66 16

Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 42

7 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 66 17 Kłodzko, ul. Szkolna 40

8 Złotoryja, ul. Staszica 61 18 Polkowice, ul. Kasztanowa 38

9 Wrocław, ul. Orzechowa 60 19 Jelenia Góra, ul. Sokoliki 37

10 Głogów, ul. Norwida 60

Tabela.1. Przekroczenia dopuszczalnej liczby dni (35 dni w roku) ze średniodobowym stężeniem pyłu zawieszonego PM10 powyżej 50 μg/m3 w miastach Dolnego Śląska  
w 2014 r. wg WIOŚ Wrocław.
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1) gminy powinny przygotować i wdrażać 

programy eliminacji niskiej emisji oraz 

przeznaczyć fundusze na program likwi-

dacji kopciuchów, sięgając m.in. po środ-

ki z RPO 2014-2020, programu KAW-

KA, budżetu oraz źródeł prywatnych;

2) powinien zostać przygotowany i wdro-

żony program osłonowy, zapewniający 

ludziom najuboższym pokrycie kosz-

tów termorenowacji i wymiany ogrze-

wania oraz ewentualnej różnicy w opła-

tach za ogrzewanie, w zamian za trwałą 

rezygnację ze starych pieców;

3) odpowiednie władze powinny dbać 
o rzetelne informowanie obywateli 
o zanieczyszczeniu powietrza. W smo-

gowe dni informacja z ostrzeżeniem 

powinna trafiać do wszystkich miesz-

kańców za pośrednictwem mediów. 

Tu warto dodać, że władze centralne 
(czyli poprzednie rządy od 2004 r.) nie zro-
biły nic, jak stwierdza NIK, dla poprawy 

jakości powietrza w Polsce.

W Polsce ciągle brakuje krajowych roz-

wiązań prawnych. Potrzebujemy całościo-

wej polityki poprawy jakości powietrza 

w kraju, w tym norm jakości paliw i urzą-

dzeń grzewczych. Problem dostrzegła Ko-

misja Europejska, która skarży władze 

naszego kraju do Trybunału Sprawiedliwo-

ści, iż nie dbają o jakość powietrza, którym 

oddychają Polacy. To prawdziwy wstyd, 

aby w kwestii naszej jakości życia i zdro-

wia bronić nas musiała Unia Europejska, 

a nie władze naszego państwa, które mają 

pełne usta retoryki o dbaniu o wyborców 

i o „dobro narodu”! Miejmy nadzieję, że 

i tu przyjdzie jakaś refleksja. Choćby ta, 

że oddychamy wszyscy tym samym, złym 

powietrzem.

Co możemy zrobić, my sami, wobec tego 
problemu?
1) Sprawdzaj jakość powietrza

Mieszkańcy powinni każdego dnia, 

zwłaszcza w sezonie grzewczym, spraw-

dzać stężenia pyłów w powietrzu. Mogą to 

zrobić wchodząc na stronę Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu ( air.wroclaw.pios.gov.pl) lub 

skorzystać z aplikacji na telefony komór-

kowe (np. Zanieczyszczenie powietrza, czy 

Jakość powietrza w Polsce) .

Jednak wspólnie powinniśmy się doma-

gać regularnych prognoz zanieczyszczenia 

podawanych przez instytucje publiczne 

i media. Tak robi Kraków i miasta Górnego 

Śląska, tak powinno być we Wrocławiu i na 

Dolnym Śląsku.

Mieszkańcy o różnych porach (z wy-

przedzeniem) powinni dowiadywać się ja-

kie są prognozowane stężenia pyłów PM10 

czy PM 2,5 i co z tego wynika; jakie są rady 

dotyczące zachowań obywateli (w szcze-

gólności dzieci, młodzieży, sportowców) 

mają władze.

2) Bądź aktywny - porozmawiaj z sąsia-
dem

Mieszkasz w pobliżu domów jednoro-

dzinnych lub starych kamienic? Twój sąsiad 

pali węglem lub drewnem? Bardzo moż-

liwe, że oddychasz mocno zanieczyszczo-

nym powietrzem, które powoduje choroby 

u Ciebie i Twojej rodziny. Porozmawiaj 

z sąsiadem, powiedz mu o zagrożeniach ja-

kie powoduje zatrute powietrze, namów go 
na wymianę pieca, zwłaszcza jeśli w Two-

im mieście funkcjonuje program likwidacji 

starych kotłów .

3) Nie pal śmieci i reaguj jeśli ktoś to 
robi!

Palący śmieciami zatruwają nie tylko 

nas, ale i siebie, i swoje rodziny. Świado-

mość szkodliwości palenia odpadami jest 

niewielka. Wciąż nie ma też wystarczającej 

presji społecznej na osoby palące odpady. 

Jeśli widzisz to i czujesz – powiadom straż 

miejską lub policję, przypilnuj by podjęli 

działanie. Palenie śmieciami jest karalne 

(do 500 zł mandatu).

4) Ociepl dom oraz wymień piec na 
ogrzewanie przyjazne powietrzu

W wielu domach energia marnuje się, 

uciekając przez nieszczelne okna i drzwi 

czy ściany i dach. Poprzez odpowiednie 

ocieplenie domów i instalację nowych 

okien i drzwi, zużycie energii cieplnej moż-

na obniżyć nawet o połowę.

Większość kotłów na węgiel i drewno 

dostępnych na rynku emituje bardzo duże 

ilości pyłów i substancji rakotwórczych. 

Źródła ciepła, które nie pogarszają jakości 

powietrza to: gaz, ciepło sieciowe, prąd, 

pompy ciepła, źródła odnawialne. Jeśli jed-

nak zdecydujesz się na ogrzewanie dobrej 

jakości drewnem lub węglem, wybierz ko-

cioł 5 klasy – emituje on znacznie mniej za-

nieczyszczeń niż kopciuchy! Pytaj w gminie 

i województwie o programy wspierające 

ocieplenie budynków i wymianę pieców.

5) Zostaw samochód
Jeśli to możliwe, zostaw samochód 

w domu i wybierz transport publiczny, 

rower lub spacer. Samochody to ok. 25% 

zanieczyszczeń PM10 i większość tlenków 

azotu w powietrzu. Korzystaj z podróży 

łączonych: dojedź do przystanku rowe-

rem, a dalej pojedź komunikacją zbiorową. 

Spróbuj swoich sił na rowerze; na początek 

dojeżdżając na rowerze do pracy w jeden 

dzień, np. w piątki. 

6) Informuj siebie i innych, interweniuj
Podziel się wiedzą o smogu z rodziną 

i znajomymi, nie bój się interweniować, 

wspieraj organizacje walczące o czyste 

powietrze. Twój głos jest ważny: pisz do 

gazet, działaj w Internecie, odwiedź stronę 

www.dolnoslaskialarmsmogowy.pl oraz 

profil Dolnośląskiego Alarmu Smogowego 

na Facebooku

Mgr rAdosłAw gAwlik

dolnoŚląski AlArM sMogowy

stowArzyszenie ekologiczne eko-uniA

Rys. 3. Zatruwanie powietrza, fot. Krystyna Haladyn
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Opowieść  
o pszczelich produktach 

MAciej winiArski

część IV

Na świecie można spotkać kilkadziesiąt odmian pszczelego miodu. Każda z nich w zależności od źródła pozyskiwania, nieco 
różni się od siebie smakiem, zapachem, barwą oraz wielkością ziaren postaci skrystalizowanego miodu. 

W tym artykule zostaną omówione tylko 

najczęściej występujące odmiany miodu. 

Wg cytowanej już PN-88/A-77626 wyróż-

niamy następujące typy miodów:

I) Miód nektarowy wytwarzany z nektaru 

roślin;

II) Miód spadziowy zbierany bezpośred-

nio z roślin lub z mszyc. Dla owadów 

tych najważniejsze jest białko zawarte 

w sokach roślin, dlatego „przepusz-

czają” ten sok przez swoje organizmy 

i wydalają niepotrzebne im cukry wraz 

wieloma składnikami mineralnymi. Te 

kropelki zbierają inne owady wśród 

nich mrówki i pszczoły. I tak oto 

pszczoły wytwarzają miody spadzio-

we;

III) Miód nektarowo-spadziowy, czyli wy-

tworzony przez pszczoły częściowo 

z nektaru i częściowo ze spadzi.

Odmianę miodu określamy przy pomo-

cy tzw. analizy pyłkowej. Jeżeli spośród 

wszystkich pyłków występujących w mio-

dzie znajdujemy 45% ziaren pyłku danej 

rośliny, np. rzepaku, gryki a w przypadku 

robinii akacjowej 30% i lipy 20%, to są one 

miodami odmianowymi (Hołderna-Kędzia 

i Kędzia 2002). W zależności od gatunku 

rośliny, z której został zebrany nektar, a tym 

samym specyficzne dla danej rośliny czyn-

niki biologicznie aktywne, można mówić 

o zróżnicowanym działaniu biologicznym 

miodów odmianowych. W związku z tym 

każda odmiana miodu, obok omówionej 

wcześniej charakterystyki ogólnej i wpły-

wu na zdrowie człowieka – posiada swoje 

specyficzne właściwości predysponujące 

ją szczególnie do stosowania na określone 

schorzenia. 

Miód rzepakowy jest typowym miodem 

wiosennym. Patoka (postać płynna miodu) 

jest bezbarwna i ze względu na dużą zawar-

tość glukozy, po odwirowaniu bardzo szyb-

ko krystalizuje. Przyjmuje konsystencję 

drobnoziarnistą, mazistą – koloru prawie 

białego. Pachnie bardzo słabo kwiatem rze-

paku (Gala 2004). Miód rzepakowy obok 

dużej zawartości glukozy, posiada stosun-

kowo dużo olejków eterycznych, witamin 

z grupy B oraz K i C i jest bogaty w bor, 

który jest odpowiedzialny m. in. za prawi-

dłowe funkcjonowanie śledziony i tarczycy. 

Niedobór boru prowadzi do utraty wapnia, 

fosforu i magnezu i powoduje obniżenie 

poziomu estrogenu szczególnie u kobiet po 

menopauzie i utraty masy kostnej (Hołder-

na-Kędzia i Kędzia 2002). Duża zawartość 

cukrów prostych sprawia, iż wspomaga 

szybką regenerację organizmu w stanach 

wyczerpania fizycznego i psychicznego. 

Szczególnie jest przydatny w geriatrii, 

gdyż jego systematyczne spożywanie dłu-

go podtrzymuje siły witalne organizmu. 

Wspomniana duża zawartość cukrów pro-

stych doskonale wpływa na poprawę zdro-

wia pacjentów z chorobą wieńcową serca, 

a znaczna zawartość acetylocholiny, potasu 

i magnezu stabilizuje ciśnienie krwi i przy-

czynia się do zatrzymania procesów miaż-

dżycowych w organizmie. Miód rzepakowy 

doskonale nadaje się do aplikowania pa-

cjentom ze schorzeniami wątroby i worecz-

ka żółciowego. Cukry proste z łatwością są 

przyswajane przez wątrobę i przyczyniają 

się do regeneracji jej miąższu. Jest również 

doskonały w leczeniu chorób przeziębie-

niowych i stanów zapalnych górnych dróg 

oddechowych. Miód rzepakowy jest bardzo 

cennym dodatkiem dietetycznym w lecze-

niu chorób krwi, szczególnie stanów ane-

micznych, jest także ważny w profilakty-

ce oraz leczeniu dzieci i młodzieży (Gala 

1994).

Nowym i szybko rozwijającym się za-

stosowaniem miodu w lecznictwie jest jego 

użycie w leczeniu chorób onkologicznych. 

Szczególne właściwości wygajające miodu 

zauważono u pacjentów po zabiegach ope-

racyjnych wraz z zastosowaniem radiote-

rapii. Powstają wówczas trudno gojące się 

rany i owrzodzenia, które stopniowo wyga-

jają się po zastosowaniu kuracji miodowej. 

Jest to jednak domena należąca do medycy-

ny i lekarzy, dlatego fakt ten jedynie odno-

towano w tym artykule (Hołderna-Kędzia 

i Kędzia 2015). 
Miód akacjowy ma barwę jasnosłomko-

wą lub jasnobursztynową aż do barwy prze-

źroczystej. Ze względu na dużą zawartość 

fruktozy bardzo długo krystalizuje (około 

roku). Dojrzały miód akacjowy charaktery-

zuje się wyjątkowo wysoką zawartością sa-

charozy. W związku z tym, Polska Norma 

dopuszcza zawartość dwucukrów (sacharoza 

i maltoza razem) w nim do 11%. Miód aka-
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cjowy jest bogaty we flawonidy i charakte-

ryzuje stosunkowo wysoki poziom lizozymu 

(od 3 do 15 mikrogramów/g produktu). Ze 

względu na bogactwo fruktozy miód aka-

cjowy nadaje się do spożywania przez dia-

betyków (w umiarkowanej ilości) (Hołderna-

-Kędzia i Kędzia 2002). Miód ten jest bardzo 

użyteczny przy chorobach przewodu pokar-

mowego, zaburzeniach trawiennych, stanach 

skurczowych i zapalnych jelit i żołądka, 

chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

Również wspomaga leczenie schorzeń nerek 

i układu moczowego. Ze względu na łagodny 

smak i długi okres utrzymywania się w po-

staci płynnej (patoki) jest uwielbiany przez 

dzieci i młodzież oraz szczególnie dla nich 

zalecany (Krzyszkowska 1995). 

Miód lipowy – pozyskiwany przez 

pszczoły z kwiatów wszystkich gatunków 

lip rosnących w Polsce, przy czym najwy-

dajniej nektarują kwiaty lipy drobnolistnej 

(Tilia mordata Mill.) (Lipiński 1958). War-

to wspomnieć, że liście lipy należą do przy-

smaków mszyc (Aphidoidea), które wy-

dzielają kropelki spadzi. Ciekawostką jest 

fakt, że owady są tak żarłoczne, iż w ciągu 

jednej godziny pobierają sok w ilości 1/3 

masy ciała! M.in. dzięki temu powstają 

miody nektarowo-spadziowe, ale o nich 

będzie mowa nieco dalej. Patoka miodu 

lipowego jest koloru zielonkawego do ja-

sno-bursztynowej. Krystalizuje w okresie 

2-3 tygodni, a zestalony miód jest jasno-

żółty, o konsystencji gruboziarnistej (jak 

na miód) aż do krupkowatej. Oczywiście 

w składzie tego miodu występują wszystkie 

składniki kwiatów lip, takie jak: olejek ete-

ryczny, flawonoidy (hesperetyna, hespery-

dyna, rutyna, tiliacyna i kilka innych) oraz 

w znacznej ilości beta-karoten). Miód lipo-

wy charakteryzuje się wyjątkowo wysoką 

aktywnością antybiotyczną. Ze względu na 

specyficzny, doskonały smak służy również 

jako dodatek do wielu potraw i przypraw. 

Miód ten jest uważany za najlepszy środek 

przy przeziębieniach, grypie, w chorobach 

przebiegających z wysoka temperaturą, 

schorzeniach górnych i dolnych dróg od-

dechowych. Działa też napotnie, przeciw-

gorączkowo, przeciwskurczowo, przeciw-

kaszlowo i wykrztuśnie. Jest doskonałym 

produktem wspomagającym leczenie zapa-

lenia oskrzeli i płuc. Miód lipowy jest zale-

cany w chorobach serca i układu krążenia 

a także działa na układ nerwowy poprzez 

łagodzenie skutków długotrwałego stresu 

i wspomaga leczenie bezsenności. Miód 

lipowy zawiera sporo fruktozy w związku 

z czym zalecany jest pacjentom chorym na 

cukrzycę II stopnia (nie biorących insuliny) 

(Hołderna-Kędzia i Kędzia 2002).

Miód gryczany – powstaje z nektaru 

kwiatów gryki zwyczajnej, nazywanej też 

siewną (Fagopyrum esculentum Mnch.). 

Jest ona jedynym zbożem owadopylnym, 

chociaż od strony botanicznej rzecz ujmu-

jąc, zbożem... nie jest. Myślę, że warto na 

chwilę pochylić się nad tą rośliną. Nasiona 

gryki (orzeszki) zawierają szczególnie dużo 

magnezu (w 100 g - ok. 210 mg), celulo-

zę, żelazo, wapń, fosfor, miedź, cynk, bor, 

jod, nikiel, kobalt, kwasy jabłkowy i cytry-

nowy oraz witaminy z grupy B, zwłaszcza 

B1 i B2, PP i P (rutynę). Zawarte w kaszy 

białko jest łatwo przyswajalne, a niewielkie 

ilości tłuszczy nie jełczeją. Magnez, które-

go kasza gryczana ma tak dużo, koi nerwy 

i pomaga w zwalczaniu depresji, korzyst-

nie wpływa na układ sercowo-naczynio-

wy i zapobiega chorobom serca, pomaga 

w utrzymaniu zdrowych zębów, zapobiega 

odkładaniu się wapnia w postaci złogów 

w układzie moczowym oraz pęcherzyku 

żółciowym (http://dorodnepomidory.bloog.

pl/id,339851205,title Gryka 2014). Można 

stwierdzić, że w Polsce konsumpcja nasion 

gryki jest stanowczo za niska.

Wracamy do miodu gryczanego. Potoka 

kolorem przypomina bardzo mocną her-

batę, która w miarę postępowania procesu 

krystalizacji trochę jaśnieje. Ciekawostką 

jest fakt, że Norma Polska dopuszcza w tym 

miodzie istnienie cieniutkiej warstwy płyn-

nego miodu na powierzchni skrystalizowa-

nego słupa tego produktu. Miód gryczany 

zawiera bardzo dużo fruktozy (prawie 52% 

wszystkich cukrów) i dlatego bardzo długo 

krystalizuje. Znajduje się w nim, oprócz 

wymienionych przy omawianiu nasion 

gryki, dużo wit. C, kwas asparginowy, 

kwas glutaminowy i lecytyna oraz cholina. 

Warto dodać, że spośród ośmiu nieprodu-

kowanych przez człowieka aminokwasów, 

aż siedem znajduje się w miodzie grycza-

nym. Pomimo, że w nektarze jest dużo ru-

tyny (spowalniający procesy starzenia się 

organizmu), to w dojrzałym miodzie go nie 

ma. Po prostu jest to glikozyd, który w mio-

dzie ulega szybkiemu rozkładowi (powstaje 

aglikon kwercetyny – stosunkowo mocno 

oddziaływujący przeciw drobnoustrojom) 

i do mitów należy powtarzany z upodoba-

niem przez pszczelarzy pogląd, że spoży-

wanie miodu przeciwdziała starzeniu się 

człowieka. Owszem przeciwdziała w ta-

kim samym stopniu jak inne miody. Miód 

gryczany wykazuje się bardzo wysoką ak-

tywnością antybiotyczną. Miód ten posiada Fot. 1. Miód wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, fot. Aureliusz Mikłaszewski



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1(124)/2016 15

bardzo szerokie zastosowania profilaktycz-

ne w zapobieganiu i leczeniu chorób serca, 

szczególnie na podłożu miażdżycowym. 

Posiada właściwości ochraniające i leczą-

ce wątrobę. Oczywiście, podobnie jak przy 

miodzie lipowym i akacjowym jest zaleca-

ny chorym na cukrzycę insulino niezależ-

ną. Przyczynia się do wzrostu hemoglobiny 

oraz pobudza procesy odnowy i wzmacnia 

organizm po długich i wyczerpujących cho-

robach. Miód gryczany jest bardzo pomoc-

ny w procesach odnowy tkanki kostnej oraz 

jest doskonałym środkiem wspierającym 

terapię nowotworową (Hołderna-Kędzia 

i Kędzia 2002).

Miód wrzosowy –pszczoły wytwarzają 

go z nektaru kwiatów wrzosu zwyczajnego 

(Calluna vulgaris L.), który obficie porasta 

piaszczyste, bezwapniowe tereny, niekiedy 

występuje w rzadkim lesie sosnowym (Li-

piński 1958). Kwitnie od pierwszej dekady 

sierpnia aż do końca II dekady września.

W stanie płynnym miód wrzosowy ma 

kolor ciemnobursztynowy z odcieniem 

czerwonawym. Krystalizuje w formie drob-

nokrystalicznej, masłowatej i jest z lekka 

galaretowaty w kolorze ciemnożółtym lub 

brunatnym. Jest to miód silnie aromatycz-

ny i pachnie tak jak kwiaty wrzosu. Należy 

do miodów o najwyższej zawartości białka, 

które waha się od 0,05 do 1,6%, pomimo iż 

posiada najwyższą zawartość wody (do 23 

%). Zawiera również stosunkowo dużo sub-

stancji koloidowych (0,16 – 3,34%). Głów-

ny kierunek działania tego miodu jest skie-

rowany na wspomaganie leczenia nerek, 

dróg moczowych i gruczołu krokowego. 

Jest wskazany w leczeniu stanów zapalnych 

błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Ze 

względu na łagodne działanie przeciwza-

palne miód wrzosowy wywiera korzystny 

wpływ przy stanach zapalnych żołądka i je-

lit (Hołderna-Kędzia i Kędzia 2002). War-

to dodać, że wśród miodów nektarowych, 

miód wrzosowy należy do najcenniejszych 

i dlatego cena tego produktu jest wysoka.

Miód wielokwiatowy – powstaje z kwia-

tów wielu gatunków roślin. Większość au-

torów opisy tej odmiany miodu ogranicza 

do najczęściej występującego, wiosennego 

miodu wielokwiatowego. A przecież nie 

do rzadkości należy fakt zbierania letniego 

miodu wielokwiatowego, np. jako miesza-

nina miodu lipowego, gryczanego, późnej 

gryki i wielu gatunków ziół leśnych. Jest on 

w swym składzie nieco inny niż miód wio-

senny, powstały z kwiatów jabłoni, grusz, 

śliw, wiśni, mniszka lekarskiego i innych 

gatunków roślin. Jednak z punktu widzenia 

konsumenta, najistotniejsze różnice – moim 

zdaniem – występują ze względu na stacjo-

nowanie pasieki pszczelarza. Rzecz jasna, 

miód wielokwiatowy z pasieki stacjonują-

cej w lesie, będzie w swym składzie nieco 

inny (bogatszy), od miodu pozyskanego 

z pasiek położonych na terenach rolniczo-

Fot. 2. Wrzosowisko w Borach Dolnośląskich, fot. Aureliusz Mikłaszewski

-uprawnych. Ale o to musi dopytywać kon-

sument w trakcie nabywania tego produktu.

Miód wielokwiatowy z racji powstawa-

nia z kwiatów setek gatunków roślin (bywa 

nazywany miodem „tysiąca kwiatów”) 

i z punktu widzenia właściwości leczniczych 

należy do najcenniejszych. Potoka ma zabar-

wienie jasnokremowe po herbaciane, a po 

krystalizacji od jasnoszarego po jasnobrązo-

we. Jest miodem aromatycznym o zapachu 

wosku, a pozyskany latem pachnie kwiatami 

letnimi. W wiosennym miodzie wielokwia-

towym najwartościowsze frakcje stanowią 

cukry proste, natomiast miody letnie i je-

sienne są bogate w enzymy i biopierwiastki. 

Szczególnie cennym jest zawartość lizozy-

mu oraz beta-karotenu. Z uwagi na ogrom-

ne zróżnicowanie ziaren pyłku kwiatowego 

pochodzących z „tysiąca kwiatów”, miód 

wielokwiatowy jest doskonały w leczeniu 

chorób alergicznych dróg oddechowych, 

takich jak astma oskrzelowa atopowa, katar 

sienny i alergiczny nieżyt nosa. Duża za-

wartość cukrów prostych predysponuje ten 

miód do wspomagania leczenia chorób serca 

i naczyń krwionośnych, wspomaga wątrobę 

w jej funkcji detoksykacyjnej. Miód wielo-

kwiatowy (szczególnie wiosenny) jest zale-

cany dla dzieci i młodzieży. Obok zwykłych 

właściwości miodu, ten miód, ze względu na 

sposób powstawania, zawiera wszystko co 

młody organizm potrzebuje do swojego roz-

woju; obok cukrów prostych – pierwiastki, 

inhibiny, enzymy. Jest doskonałą odżywką 

w warunkach wyczerpania fizycznego i psy-

chicznego organizmu. Po prostu, po nim 

człowiek nabiera sił i powraca do aktywnego 

życia (Hołderna-Kędzia i Kędzia 2002).

dr inż. MAciej winiArski
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Stan skupienia substancji zależy od tem-

peratury i ciśnienia w jakiej się ta substancja 

znajduje. Substancja zmienia stan skupienia 

pod wpływem temperatury lub ciśnienia, co 

przedstawiono na rys.1:

• topnienie - przejście ze stanu stałego 

w stan ciekły,

• krzepnięcie - przejście ze stanu ciekłego 

w stały,

• parowanie - przejście ze stanu ciekłego 

w gazowy,

• skraplanie - przejście ze stanu gazowe-

go w ciekły,

• sublimacja - przejście ze stanu stałego 

w gazowy,

• resublimacja - przejście ze stanu gazo-

wego w stały.

Jeżeli podgrzejemy substancję w stanie 

stałym do odpowiedniej temperatury, to za-

cznie się ona topić i przechodzić w stan cie-

kły. Obniżając do odpowiedniej temperatury 

substancję w stanie ciekłym doprowadzamy 

do zmiany jej stanu skupienia w stan stały 

(krzepnięcie). Temperatura, w której sub-

stancje topią się (krzepną), jest różna dla 

każdej substancji. Woda pod normalnym 

ciśnieniem zamienia się w lód w tempera-

turze 0 stopni Celsjusza i lód zamienia się 

w wodę w temperaturze 0 stopni Celsjusza. 

Jeżeli podgrzewamy lód o temperaturze niż-

szej niż temperatura topnienia, to na skutek 

dostarczanego ciepła temperatura lodu ro-

śnie, aż osiągnie temperaturę topnienia, sub-

stancja zaczyna się topić. Temperatura lodu 

w czasie procesu topnienia nie zmienia się 

pomimo dostarczanego cały czas ciepła z ze-

wnątrz, dopóki cała substancja nie zamieni 

się w ciecz. Z chwilą, gdy proces topnienia 

uległ zakończeniu, temperatura wody będzie 

rosnąć jeżeli oczywiście ciągle będzie do-

starczane ciepło z zewnątrz (rys. 2). Jeżeli 

schładzamy wodę o temperaturze wyższej 

niż temperatura krzepnięcia, to na skutek od-

bieranego ciepła temperatura wody maleje, 

aż osiągnie temperaturę krzepnięcia i woda 

zaczyna krzepnąć. Temperatura substancji 

w czasie procesu krzepnięcia nie zmienia 

się, pomimo odbieranego cały czas ciepła, 

dopóki cała substancja nie zamieni się w lód. 

Z chwilą, gdy proces krzepnięcia wody za-

kończy się, temperatura lodu będzie maleć 

jeżeli ciągle będzie odbierane ciepło (rys. 3). 

Wielkością energetyczną charakteryzu-

jącą proces topnienia i krzepnięcia są ciepło 

topnienia i ciepło krzepnięcia, które są sobie 

równe co do wartości i wynoszą 334 000 J/kg.

Ciepło potrzebne do ogrzania wody 

można obliczyć z wzoru 

Q = m c
w
 (t

k
 - t

p
),

gdzie :

m - masa wody w kg,

c
w
 - ciepło właściwe wody , 4186 J/(kg 

K), (a 1 K = 1 0C ),

t
k
 - temperatura wody po podgrzaniu 

w oC,

t
p 
 - temperatura wody na początku pod-

grzewania w 0C.

Finezja w „ogrzewaniu lodem” polega 
na tym, że odbiera się ciepło przy pomo-
cy niezamarzającego nośnika energii od 
wody w zbiorniku, która posiada tempe-
raturę bliską temperatury krzepnięcia. 
Zamrożenie 1 kg wody umożliwia uzyska-
nie 334000 J ciepła, ciepłem tym, przy po-
mocy pompy ciepła możemy ogrzać 1 kg 
wody (334000 J/kg podzielić przez ciepło 

właściwe wody 4186 J/(kg K) ) o 79,79 0C.
Układ technologiczny wykorzystujący 

pompę ciepła do ogrzewania należy wyposa-

żyć w odpowiedniej wielkości zbiornik wy-

pełniony wodą (bez dostępu światła, by nie 

rosły w nim glony) (rys.4). Pełni on funkcję 
akumulatora energii z gruntu, powietrza, 
promieniowania słonecznego i lodu. Sta-
nowi dolne źródło ciepła dla pompy ciepła 
typu solanka-woda. Podczas pracy insta-
lacji woda w zbiorniku może stopniowo 
zamarzać, co jest korzystnym zjawiskiem. 
Z zamarzającej wody uzyskujemy dodat-
kową ilość ciepła, którą skutecznie wyko-
rzystuje pompa ciepła. Z drugiej strony, 
lód jest doskonałym i tanim źródłem ener-
gii do naturalnego chłodzenia budynku 
w okresie letnim; aby całkowicie roztopić 

1 kg lodu musimy do niego doprowadzić 

OGRZEWANIE… LODEM
henryk wojciechowski

Brzmi to dziwnie, ale możliwe jest ogrzewanie ciepłem uzyskiwanym w trakcie zamarzania wody. Gdy woda zmienia swój stan sku-

pienia z ciekłego w stały (lód), wydziela ciepło, które przy pomocy pompy ciepła może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Rys.1. Stany skupienia substancji
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93 Wh ciepła, czyli tyle samo ile uzyskujemy 

w trakcie całkowitego zamarznięcia wody 

(334 kJ). Ogrzewanie lodem jest alternaty-

wą dla konwencjonalnych sposobów pobie-

rania ciepła z gruntu. Nie potrzebuje dużej 

powierzchni działki, jak w przypadku kolek-

torów poziomych. Nie potrzebne są również 

kosztowne odwierty, specjalistyczny sprzęt 

i projekt prac geologicznych, jak ma to miej-

sce przy sondach pionowych 60 – 70 m.

Tego typu rozwiązanie polecane jest 

w dużych obiektach (o zapotrzebowaniu na 

moc cieplną do kilkuset kilowatów), w któ-

rych pompa ciepła oprócz ogrzewania ma 

zapewnić również chłodzenie pomieszczeń 

w lecie. Szczególnie dedykowane jest do 

obiektów, w których zapotrzebowanie na 

chłód jest duże, a tradycyjne systemy chło-

dzenia mogą generować wysokie koszty 

eksploatacyjne – czasem nawet większe niż 

koszty ogrzewania budynku.

Sposób działania systemu z zasobnikiem 
wody (lodu) w układzie 

System ogrzewania z pompą cie-

pła wykorzystuje ciepło z kilku źródeł: 

z powietrza, z promieniowania słonecznego, 

z gruntu i z zamarzania wody (rys. 5). Ich 

optymalnym wykorzystaniem steruje regu-

lator zabudowany w pompie ciepła. Tempe-

ratura wody w zasobniku lodu zmienia się 

w ciągu roku, co oczywiście ma wpływ na 

efektywność pracy pompy ciepła. W okre-

sach przejściowych może wynosić ok. 20°C, 

a w zimnych 00C. W zimie wykorzystuje się 

własność wody, która zamarza przy stałej 

temperaturze 00C, a zamarzanie wody do-

starcza do układu dodatkową ilość ciepła.

Pompa ciepła obniża temperaturę wody 

w zasobniku. Jeśli osiągnie 00C, zaczyna 

zamarzać i tworzy się lód. Podczas prze-

miany wody w lód uzyskuje się dużą ilość 

ciepła, które przez długi czas może po-

bierać pompa ciepła. Dalsze pobieranie 

ciepła z zasobnika powoduje zwiększanie 

się oblodzenia, ale nadal woda i lód mają 

stałą temperaturę 00C. Taka sytuacja będzie 

mieć miejsce, aż do zamarznięcia całej ilo-

ści wody w zasobniku. Dopiero wówczas 

temperatura lodu zacznie się obniżać, tym 

samym obniży się temperatura solanki za-

silającej pompę ciepła.

Lód w zasobniku tworzy się najpierw 

w środkowej części, wzdłuż całej jego wy-

sokości. Następnie, oblodzenie zmierza 

w kierunku ścian zewnętrznych zbiornika. 

W ten sposób nie ma niebezpieczeństwa, że 

lód rozsadzi zbiornik. Rozmrażanie wody 

(tajanie), przebiega w kierunku odwrot-

nym, tj. od zewnątrz do środka zasobnika 

(rys. 6). Ciepło z otoczenia jest stale dostar-

czane do zasobnika i zapewnia jego regene-

rację – podnosi temperaturę wody lub topi 

lód. Dostarczane jest przez grunt otacza-

jący zasobnik i w określonych sytuacjach 

przez kolektory, nazywane absorberami 

powietrzno-solarnymi. W ten sposób lód 

w zasobniku topi się, stanowiąc dodatkowe 

źródło ciepła dla pompy ciepła.

Nawet przy całkowitym zamarznięciu 

wody w zasobniku, stale dopływa do nie-

go ciepło z otaczającego go gruntu. Latem 

grunt stanowi magazyn ciepła. Zasobnik od-

daje nadmiar ciepła do gruntu i w ten sposób 

uzyskuje się efekt samoregulacji, zapobie-

gający przegrzewaniu się zasobnika wody 

(lodu) w miesiącach ciepłych. W systemie 

ogrzewania lodem wykorzystuje się kolek-

tory-absorbery o prostej budowie. Pozyskują 

ciepło głównie z powietrza atmosferycznego 

w dzień i w nocy. Promieniowanie słonecz-

ne jest tylko mile widzianym dodatkowym 

źródłem energii podnoszącym efektywność 

absorberów. Tradycyjne kolektory słonecz-

ne wykorzystują ciepło wyłącznie z promie-

niowania słonecznego, a tego w zimie jest 

stosunkowo mało. Pracowałyby więc przy 

stosunkowo niskiej temperaturze solanki, 

co skutkować może skraplaniem się wody 

zawartej w powietrzu i zawilgoceniem izo-

lacji cieplnej kolektora – znaczna utrata 

efektywności pracy kolektora, koszt też in-

westycji byłby znacznie wyższy. Optymal-

nym rozwiązaniem są więc proste absorbery 

wykonane z rury z tworzywa. Wykorzy-

stują przede wszystkim ciepło z powietrza, 

a nawet w zimie często występuje dodatnia 

temperatura. Bez problemu mogą skutecz-

Rys. 2. Topnienie lodu Rys.3. Zamarzanie wody

Rys. 4. Zasobnik wody (lodu) z rurkami (wymiennikiem ciepła) 
Zaczerpnięto z : Gnyra K., Skoruppa D., Ogrzewanie ….lodem? To możliwe. InstalReporter 20/10/2015
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nie pracować przy niskiej temperaturze 

solanki. Ciepło pozyskane przez absorbery 

(z powietrza i promieniowania słoneczne-

go), doprowadzane jest do wężownicy so-

larnej w zbiorniku wody (lodu). Ta z kolei 

nagrzewa znajdująca się w nim wodę lub 

topi lód. Jeśli ilość ciepła z absorberów jest 

wystarczająca, pompa ciepła może korzy-

stać z niego bezpośrednio – z pominięciem 

zasobnika lodu. Nad wszystkim czuwa re-

Rys. 6. Kierunki zamarzania wody i topnienia lodu w zbiorniku wody (lodu)
Zaczerpnięto z: Gnyra K., Skoruppa D., Ogrzewanie ….lodem? To możliwe. InstalReporter 20/10/2015

Rys. 5. Uproszczony schemat instalacji ogrzewania wykorzystującego ciepło z kilku źró-
deł: z powietrza, z promieniowania słonecznego, z gruntu i z zamarzania wody w zasobniku 
1 – promieniowanie słoneczne, 2 – ciepło z powietrza, 3 – ciepło z gruntu, 4 – powietrzny absorber solarny, 5 – 
pompa ciepła, 6 – zasobnik wody(lodu), 7 – ciepła woda użytkowa (cwu), 8 – ogrzewanie pomieszczeń (grzejniki)

gulator pompy ciepła, który stale kontroluje 

temperatury i wybiera optymalny sposób 

pracy pompy ciepła.

Chłodzenie pomieszczeń zasobnikiem lodu
Zasobnik lodu doskonale nadaje się do 

naturalnego chłodzenia pomieszczeń w le-

cie. W tym celu należy pod koniec sezonu 

grzewczego doprowadzić do pełnego za-

marznięcia wody w zasobniku. Powstały 

lód stanowi naturalne i tanie źródło chłodu 

dla budynku. Lód topi się, chłodząc budy-

nek – tutaj równie woda i lód mają stałą 

temperaturę 0°C, aż do całkowitego rozto-

pienia lodu w zasobniku. Od tego momen-

tu, dalsza eksploatacja zasobnika powoduje 

podniesienie temperatury znajdującej się 

w nim wody. Jeśli okaże się, że potrzebu-

jemy większej mocy do chłodzenia, wtedy 

można włączyć pompę ciepła w trybie chło-

dzenia aktywnego. Pobrane wówczas cie-

pło z pomieszczeń będzie magazynowane 

w zasobniku i następnie dostępne dla ogrze-

wania w najbliższym okresie grzewczym.

Pierwszy w Polsce system ogrzewania 
lodem…

W 2014 roku powstała pierwsza w Polsce 

instalacja z zasobnikiem lodu, na terenie fir-

my Skorupa Energy Technic w Dobrodzie-

niu, woj. opolskie. W najbliższym czasie 

zostanie dokładnie opomiarowana i każdy 

będzie mógł śledzić jej pracę on-line.

Zastosowany zbiornik betonowy ma 

średnicę 2,7 m, wysokość 3,2 m, grubość 

ścianki 10 cm i mieści w sobie ok. 10 m3 

wody (10 000 kg). We wnętrzu zbiorni-

ka znajduje się stelaż wykonany ze stali 

ocynkowanej, na którym umieszczone są 

dwa wymienniki ciepła w postaci wężow-

nic, wykonanych z rur PE o średnicy 32 

mm. Zasobnik został zakopany w gruncie, 

w odległości ok. 15 m od budynku. Absor-

ber powietrzno-solarny został wykonany 

na wolno stojącej konstrukcji metalowej 

ze stali ocynkowanej i ma długość 8 m, 

wysokości 1,9 m. Do konstrukcji stalowej 

przymocowana jest rura PE o średnicy 32 

mm i całkowitej długości 600 m. Ciepło 

z powietrza i promieniowania słonecznego 

pozyskane przez absorber, transportowane 

jest rurą PE o średnicy 50 mm do kotłow-

ni oddalonej o 25 m. W instalacji pracuje 

pompa ciepła solanka-woda Vitocal 300-G 

o mocy grzewczej 10 kW. Koszt instalacji 

z zasobnikiem lodu dla domu jednorodzin-

nego to ok. 12 000 €.

dr inż. henryk wojciechowski, doc.

kAtedrA energoelektryki 

wydziAłu elektrycznego 

Politechniki wrocłAwskiej
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Storczyki w krajobrazie  
Dolnego Śląska

MichAł Śliwiński, AnnA jAkubskA-busse

Storczyki należą do najpiękniej kwitnących roślin na świecie. Z tego względu, ich doniczkowe odmiany często stanowią ozdobę 
domowych parapetów. Storczyki z rodzajów Cattleya, Cymbidium, Dendrobium czy Phalaenopsis są popularne i łatwo je nabyć 
w sklepach ogrodniczych. Wątpliwe jednak, żeby nazwy Dactylorhiza, Epipactis, Platanthera lub Neottia były tak samo rozpo-
znawalne, a przecież właśnie te gatunki stanowią o bioróżnorodności łąk i lasów regionu. Ile naprawdę wiemy o dziko rosnących 
dolnośląskich storczykach?

Gatunki chronione

Wstęp
Na łamach Zielonej Planety, storczyko-

wate (Orchideaceae) zagościły już w nume-

rze 82, gdzie ich ogólną charakterystykę, 

siedliska i biologię zapylania opisała Ja-

kubska-Busse (2009). Warto jednak sze-

rzej opisać uwarunkowania siedliskowe 

storczyków w regionie Dolnego Śląska, 

raczej trudnego dla tych roślin ze względu 

na silne przekształcenia krajobrazu, inten-

sywną gospodarkę leśną oraz zmniejszają-

cy się areał mokrych siedlisk, a w ubiegłym 

stuleciu niemal drastyczny. W efekcie tych 

niekorzystnych zmian, naukowcy uznali, 

że z wyjątkiem dwóch, wszystkie gatun-

ki storczyków są zagrożone wymarciem 

w skali regionu, już sześć z nich zupełnie 

zniknęło z flory Dolnego Śląska (Kącki i in. 

2003) i jak twierdzą naukowcy, niebawem 

kolejne gatunki dołączą do grupy wymar-

łych (Świerkosz, Reczyńska 2010). Dlatego 

tak ważne jest utrzymanie w krajobrazie re-

gionu siedlisk, które generują bioróżnorod-

ność, takich jak torfowiska, wilgotne łąki, 

stare lasy liściaste, śródleśne polany i suche 

murawy na stokach. Jeżeli wymienione 

siedliska i porastające je fitocenozy będą 

w dobrej kondycji, jest szansa na znale-

zienie w ich runie barwnych kwiatostanów 

storczyków – klejnotów dolnośląskiej flory.

Storczyki wymarłe
Służby ochrony przyrody na Dolnym 

Śląsku zorganizowały się zbyt późno, aby 

ocalić niektóre gatunki wilgociolubnych 

storczyków. W ubiegłym stuleciu wiele 

niżowych torfowisk zostało osuszonych, 

a zalegające pokłady torfu wybrane i wy-

korzystane jako cenny surowiec energe-

tyczny. Podobnie nieużytkowane wilgotne 

łąki przekształcono w pola uprawne, bądź 

zalesiono, z powodów ekonomicznych (dla 

chęci zysku). Z podłożami torfowymi zwią-

zane były dwa gatunki: miodokwiat krzy-
żowy Herminium monorhis i wątlik błotny 
Hammarbya paludosa, natomiast z wilgot-

nymi łąkami kolejne trzy: storczyk cuch-
nący Orchis coriophora, storczyk błotny 
Orchis palustris i kręczynka jesienna Spi-

ranthes spiralis. Na Dolnym Śląsku, na po-

czątku XX wieku, pojedyncze stanowiska 

tych taksonów były jeszcze znane (Schube 

1903), jednak przez dziesięciolecia nie były 

ponownie odnalezione i zostały uznane za 

wymarłe w regionie (Kącki i in. 2003). O 

tym, jak bardzo zmieniły się warunki sie-

dliskowe tych storczyków świadczy fakt, 

że unikatowy w Polsce miodokwiat krzyżo-

wy (dziś rośnie tylko w Dolinie Rospudy!) 

rósł niedaleko Wrocławia koło Rościsławic 

i stacji kolejowej w Miękini, a nieodnale-

ziony w regionie od lat storczyk cuchnący 

pojawiał się dość często wokół jej stolicy 

– w rejonie Psarów, Kryniczna, Kobierzyc, 

Malina, Rościsławic, między Bykowem 

i Kamieniem oraz między Skarszynem 

i Głuchowem (Pląskowska 2010). Do zani-

kłych storczyków terenów górskich Dolne-

go Śląska należy jeszcze zaliczyć rosnącą 

na suchych łąkach gółkę wonną Gymnade-

nia odoratissima. W pozostałych rejonach 

Polski można jeszcze odnaleźć wymienione 

wyżej storczyki, jednak tylko na pojedyn-

czych stanowiskach.

Storczyki terenów podmokłych
Pod tym pojęciem należy rozumieć 

torfowiska, młaki oraz bagienne i czę-

sto zalewane łąki. Te trudno dostępne dla 

człowieka ekosystemy są coraz rzadsze 

w krajobrazie Dolnego Śląska, przetrwały 

głównie w dolinach dużych rzek, w Bo-

rach Dolnośląskich oraz na terenach pod-

górskich i górskich. Coraz trudniej będzie 

tam spotkać storczyki rosnące na podłożu 

torfowym: lipiennika loesela Liparis lo-

eselii i kukułkę krwistą Dactylorhiza in-

carnata, oba gatunki są krytycznie zagro-

żone wymarciem w regionie. Należy dodać, 

że stanowisk lipiennika nie potwierdzono 

tu od lat 70-tych XX w. Rzadko trafia się 

również kruszczyk błotny Epipactis palu-

stris, który stopniowo wymiera na Dolnym 

Śląsku – z jego 70 stanowisk znanych przed 

wojną, do dzisiaj przetrwało zaledwie 18, 

w większości niezbyt licznych (Jakubska-

-Busse, Śliwiński 2011; Wasiak i in. 2013). 

Do stosunkowo częstych storczyków z tej 

grupy wciąż należą kukułki: bliska zagro-

żenia szerokolistna D. majalis oraz narażo-

ne na wymarcie Fuchsa D. fuchsii i plami-
sta D. maculata. Wszystkie można spotkać 

fotoreportaż 

na str. 28
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na podobnych siedliskach: wilgotnych lub 

bagiennych łąkach i towarzyszącym im za-

roślach, a kukułkę plamistą i Fuchsa także 

(rzadko) w widnych lasach liściastych.

Storczyki lasów i zarośli
Lasy Dolnego Śląska od lat podlegają 

przekształceniom w ramach intensywnej 

gospodarki leśnej, jednak wciąż stanowią 

ostoje dla storczyków. Spotyka się w nich 

przeważającą większość gatunków związa-

nych głównie z drzewostanami liściastymi, 

dość rzadko z siedliskami borowymi. Stor-

czyki potrzebujące do prawidłowego wzro-

stu i rozwoju więcej światła można również 

odnaleźć na obrzeżach lasów, w strefie eko-

tonowej z większym udziałem krzewów. 

W zbiorowiskach leśnych najczęściej moż-

na odnaleźć kruszczyka szerokolistnego 
Epipactis helleborine i listerę jajowatą 
Listera ovata. Te dwa gatunki o zielonka-

wych kwiatach są wciąż dość pospolite 

i tworzą liczne skupienia, przez co jako je-

dyne nie znalazły się na regionalnej czerwo-

nej liście. Z kolei do rzadszych storczyków 

terenów leśnych należą  

narażone na wymarcie bu-
ławniki: wielkokwiatowy 
Cephalanthera damaso-

nium i mieczolistny C. 

longifolia, o podobnej bu-

dowie morfologicznej, bia-

łych lub żółtawych kwia-

tach i wydłużonych, lecz 

charakterystycznie ostro 

zakończonych liściach oraz 

gnieźnik leśny Neottia ni-

dus-avis, bezzieleniowy, 

grzybożywny storczyk 

o zredukowanych liściach, 

często tworzący niewielkie 

skupienia. Narażony na wy-

marcie jest również krusz-
czyk siny Epipactis purpu-

rata, gatunek preferujący 

miejsca bardzo zacienione. 

W lasach trafia się również 

słabo zagrożony podkolan 
biały Platanthera bifolia 

o niepozornych, wonnych, 

białych kwiatach, którego 

można również zobaczyć 

na obrzeżach lasów lub śródleśnych po-

lan. Rzadko w widnych lasach można spo-

tkać innych przedstawicieli kruszczyków: 

kruszczyka połabskiego E. albensis, ostro-
płatkowego E. leptochila, czy muellera E. 

muelleri. Wymienione taksony są trudne 

w identyfikacji, gdyż morfologicznie bardzo 

przypominają kruszczyka szerokolistne-

go (są zresztą z nim blisko spokrewnione), 

z tego względu uznano, że do waloryzacji 

ich stopnia zagrożenia potrzeba więcej da-

nych. Wciąż trwają badania taksonomiczne 

dotyczące m.in. ustalenia faktycznej liczby 

gatunków kruszczyków na Dolnym Ślą-

sku. Interesujące jest, iż stosunkowo czę-

sto spotykany na Dolnym Śląsku miesza-

niec między kruszczykiem szerokolistnym 

i rdzawoczewonym – k. Schmalhausena 
E.×schmalhausenii, przez wielu czeskich 

i słowackich badaczy jest wyodrębnia-

ny w randze odrębnego gatunku. Ponadto 

wciąż zdarza się, iż kruszczyk Muellera 

błędnie identyfikowany jest jedynie po za-

falowanych liściach! (co jest cechą wszyst-

kich gatunków z rodzaju Epipactis), nie zaś 

poprawnie po cechach budowy prętosłupa 

(Jakubska-Busse i Gola 2014). Na Dolnym 

Śląsku, do najrzadszych gatunków związa-

nych z siedliskami leśnymi należą buław-
nik czerwony Cephalanthera rubra, pod-
kolan zielonawy Platanthera chlorantha 

(oba wymierające), obuwik pospolity Cy-

pripedium calceolus oraz storzan bezlistny 
Epipogium aphyllum (oba krytycznie za-

grożone), znane zaledwie z kilku stanowisk 

lub od dłuższego czasu nie obserwowane. 

Z wymienionych roślin, aktualne dane doty-

czą głównie obuwika, gatunku o okazałych 

żółtych kwiatach przypominających buciki, 

chronionego nie tylko prawem polskim, ale 

również europejskim. Gatunek ten ma dwa 

centra występowania w regionie – Krowiar-

ki i Góry Kaczawskie (Jakubska i in. 2010; 

Szczęśniak i in. 2012), prowadzony jest tam 

coroczny monitoring jego populacji. Małą 

sensacją było potwierdzenie tego gatunku 

na jedynym niżowym stanowisku w Nowej 

Ligocie, odkrytego przez Schalowa w 1933 

roku. Kolejni naukowcy uznali to stanowi-

sko za historyczne, co okazało się błędem 

dopiero po 80-ciu latach, gdy niewielką 

populację tego gatunku odkryto podczas 

weryfikacji jego stanowisk w 2010 roku 

(Szczęśniak i in. 2013). W lasach iglastych 

południowo-zachodniej Polski swoje siedli-

ska mają tylko trzy gatunki storczyków. Są 

to wymierające listera sercowata Listera 

cordata o charakterystycznych sercowa-

tych liściach i kruszczyk rdzawoczerwony 
Epipactis atrorubens, tworzący ciemnopur-

purowe lub fioletowoczerwone kwiatosta-

ny, oraz krytycznie zagrożona wymarciem 

tajęża jednostronna Goodyera repens 

o drobnych, owłosionych, białych kwiatach. 

Te rzadkie gatunki występują na Dolnym 

Śląsku tylko na pojedynczych stanowiskach 

(Świerkosz, Podlaska 2002; Pielech, Jakub-

ska-Busse 2010; Jakubska-Busse, Śliwiński 

2010).

Storczyki górskich łąk i muraw
Na przedgórzu Sudetów i u podnóży 

górskich szczytów storczyki można jeszcze 

spotkać na stokach wzgórz, na suchych łą-

kach, murawach i towarzyszących im zaro-

ślach. Na wymienionych siedliskach dość 

liczne populacje może tworzyć narażona na 

Fot. 1. Żłobik koralowy, fot. Michał Śliwiński
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wymarcie gółka długoostrogowa Gymna-

denia conopsea, storczyk o wąskich, lan-

cetowatych liściach i kwiatach różowych, 

bądź purpurowych. Inne gatunki są dużo 

rzadsze, jak storczyk męski Orchis ma-

scula osiągający do 60 cm wysokości, czy 

o połowę niższa kukułka bzowa Dactylor-

hiza sambucina o kwiatach czerwonych lub 

bladożółtych – również narażone na wy-

marcie. Pozostałym taksonom przyznano 

najwyższą kategorię zagrożenia, a należą do 

nich: storczyk samiczy Orchis morio o du-

żych, jasnofioletowych kwiatach, storczyk 
drobnokwiatowy Orchis ustulata o gęstym 

kwiatostanie złożonym z dwubarwnych 

kwiatów – brązowych i zielonkawych, czy 

niedawno odnaleziony w Masywie Śnież-

nika, niewytwarzający nektaru i zapyla-

ny przez błonkówki, storczyk kukawka 
Orchis militaris (Świerkosz, Reczyńska 

2010), którego jest to jedyne, znane stano-

wisko w regionie. W wyższych położeniach 

Sudetów, na górskich halach, znane są jesz-

cze pojedyncze stanowiska gołka białawe-
go Pseudorchis albida tworzącego drobne, 

bladożółte kwiaty i blisko z nim spokrew-

nionej ozorki zielonej Coeloglossum viri-

de, o zielonkawych kwiatach zapylanych 

przez chrząszcze (Baumann i in. 2010). 

Wszystkie są gatunkami krytycznie zagro-

żonymi wymarciem na Dolnym Śląsku.

Spektrum ekologiczne a zbiorowiska
Storczyki odznaczają się szeroką ampli-

tudą warunków ekologicznych. Tolerują 

różne natężenie oświetlenia – od głębo-

kiego cienia (kruszczyk siny, gnieźnik le-

śny, storzan bezlistny), przez zacienienie 

umiarkowane aż do pełnego światła (stor-

czyk męski, kukułka krwista). Występują 

zarówno na glebach suchych (buławnik 

czerwony, storczyk kukawka), świeżych 

(kruszczyk szerokolistny), jak i wilgotnych 

(kukułki: plamista i Fuchsa). Najczęściej 

rosną na podłożach obojętnych lub słabo 

zasadowych, rzadko na kwaśnych (listera 

sercowata, tajęża jednostronna). Generalnie 

preferują gleby ubogie, chociaż niektóre ga-

tunki można spotkać na podłożach umiarko-

wanie żyznych (buławnik wielkokwiatowy, 

listera jajowata). Pomimo tak szerokiego 

zakresu dla parametrów środowiskowych, 

występowanie tych roślin jest ograniczone 

tylko do niektórych formacji roślinnych. Na 

terenach podmokłych przeważnie można je 

spotkać na eutroficznych młakach niskotu-

rzycowych Caricion davallianae i mokrych 

łąkach Molinietalia. Leśne storczyki najczę-

ściej rosną w buczynach Fagion, ale tylko 

żyznych, najczęściej o podłożu wapiennym. 

Rzadziej występują w innych zbiorowiskach 

leśnych, m.in. grądach Galio-Carpinetum, 

lasach dębowych z klas Querco-Fagetea 

i Quercetalia pubescenti-petraeae, spora-

dycznie też w borach świerkowych Piceion 

abietis. Na podłożach suchych storczyki 

rozwijają się przeważnie na murawach bliź-

niczkowych Nardetalia i kserotermicznych 

Brometalia, czasem również na łąkach ko-

nietlicowych Polygono-Trisetion u podnóży 

masywów górskich.

Zagrożenia i metody ochrony
W aspekcie zachowania bioróżnorod-

ności obszarów Natura 2000 na Dolnym 

Śląsku, ważne jest utrzymanie istniejących 

powierzchni odpowiadających tym zbioro-

wiskom rzadkim w skali regionu siedlisk 

przyrodniczych o kodach: 6210 *Murawy 

kserotermiczne Festuco brometea, 6230 

*Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 

Nardion, 7230 Górskie i nizinne torfowi-

ska zasadowe o charakterze młak, turzy-

cowisk i mechowisk, 9150 Ciepłolubne 

buczyny storczykowe Cephalanthero-Fa-

genion i 91I0 *Ciepłolubne dąbrowy Qu-

ercetalia pubescenti-petraeae (gwiazdką 

oznaczono siedliska priorytetowe). Mura-

wy i młaki to ekosystemy o niskiej war-

tości gospodarczej i powinny być użytko-

wane na zasadzie okresowego wykaszania 

lub wypasu. Buczyny storczykowe nie 

są siedliskiem priorytetowym, jednak ze 

względu na licznie występujące w nich 

chronione gatunki roślin, gospodarka le-

śna powinna być w nich prowadzona bez 

użycia ciężkiego sprzętu i poza okresem 

wegetacyjnym, w celu uniknięcia nad-

miernych zniszczeń runa leśnego. Nie na-

leży również zaprzestać ochrony leśnych 

siedlisk przyrodniczych będących ostoja-

mi dla storczyków, do których należą 9170 

Tabela 1. Siedliska storczyków na Dolnym Śląsku

Siedlisko Storczyki

torfowiska lipiennik Loesela, kruszczyk błotny, kukułka krwista

łąki mokre, ba-
gienne

gółka długoostrogowa, kruszczyk błotny, kukułka Fuchsa, kukułka krwi-
sta, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, listera jajowata

wilgotne łąki, 
zarośla

buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, 
kukułka bzowa, kukułka Fuchsa, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, 
listera jajowata, podkolan biały, storczyk męski

łęgi, olszyny
kruszczyk szerokolistny, kukułka plamista, listera jajowata, podkolan 
biały, podkolan zielonawy

żyzne buczyny

buławnik czerwony, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, 
gnieźnik leśny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, 
kukułka bzowa, kukułka plamista, listera jajowata, obuwik pospolity, 
podkolan biały, podkolan zielonawy, żłobik koralowy

lasy dębowe

buławnik czerwony, buławnik mieczolistny, buławnik mieczolistny, gółka 
długoostrogowa, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny, 
kruszczyk połabski, kruszczyk ostropłatkowy, kukułka bzowa, kukułka 
plamista, listera jajowata, obuwik pospolity, podkolan biały, podkolan 
zielonawy, storzan bezlistny, storczyk męski

obrzeża lasów 
liściastych, zarośla

buławnik czerwony, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny, 
kukułka plamista, kukułka Fuchsa, obuwik pospolity, listera jajowata, 
kruszczyk szerokolistny, kruszczyk Muellera, podkolan biały, podkolan 
zielonawy, storczyk samiczy, storczyk męski, storczyk kukawka, gółka 
długoostrogowa, kukułka bzowa

bory
kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, listera sercowata, 
tajęża jednostronna

hale, murawy, 
suche łąki

buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, gółka długoostrogowa, 
kruszczyk Muellera, kruszczyk ostropłatkowy, kruszczyk rdzawoczerwo-
ny, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk Schmalhausena, storczyk samiczy, 
storczyk męski, storczyk kukawka, kukułka bzowa, kukułka plamista, 
kukułka szerokolistna, gołek białawy, obuwik pospolity, ozorka zielona, 
podkolan biały, podkolan zielonawy, storczyk drobnokwiatowy
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Grąd środkowoeuropejski i subkontynen-

talny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpine-

tum, 9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea 

robori-petraeae i 91F0 lasy łęgowe dębo-

wo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum. 

Prowadzona w nich gospodarka leśna rów-

nież powinna uwzględniać potrzeby siedli-

skowe storczyków, zabiegi rębne powinny 

być wykonywane przy wykorzystaniu ręb-

ni stopniowej gniazdowej udoskonalonej 

IVd, która w dłuższej perspektywie czasu 

umożliwia kształtowanie drzewostanów 

wielowiekowych o złożonej strukturze 

przestrzennej, bliższej lasom naturalnym, 

nie mówiąc już o stosowaniu naturalnego 

odnowienia drzewostanu. Dla skutecznej 

ochrony storczyków potrzebna jest rów-

nież wiedza o ich występowaniu – leśnicy 

przed rozpoczęciem prac leśnych powinni 

zebrać dane o ich obecności w konkret-

nych wydzieleniach. Stan wiedzy o wy-

stępowaniu storczyków w nadleśnictwach 

Dolnego Śląska jest różny i ma odzwier-

ciedlenie w zapisach programów ochro-

ny przyrody. Wynika z nich, że najmniej 

szczegółowych lokalizacji stanowisk stor-

czyków posiadają nadleśnictwa Bolesła-

wiec, Chocianów, Henryków, Kamienna 

Góra, Przemków, Ruszów i Świętoszów, 

gdzie oficjalnie znanych jest do 4 stano-

wisk tych roślin. Najwięcej jest w nadle-

śnictwach Lwówek Śląski (55), Bystrzyca 

Kłodzka (89) i Jawor (199), co ma zwią-

zek ze szczegółowymi inwentaryzacjami 

botanicznymi w ramach leśnych prac sie-

dliskowych lub zacieśnionej współpracy 

naukowców z leśnikami. Najwięcej gatun-

ków storczyków znanych jest na terenie 

nadleśnictwa Lądek Zdrój (17), natomiast 

na liście chronionych roślin nadleśnictwa 

Wałbrzych nie ma ani jednego. Poznanie 

flory storczyków terenów leśnych jest za-

daniem trudnym, gdyż warunkowane jest 

brakiem funduszy na dodatkowe inwen-

taryzacje, słabym przepływem informacji 

między podmiotami posiadającymi dane 

przyrodnicze, wieloletnim przetrzymywa-

niem danych przez naukowców i brakiem 

zainteresowania ochroną przyrody w sa-

mych nadleśnictwach, gdzie wciąż brakuje 

leśników-pasjonatów flo-

ry. Tymczasem zapisy in-

strukcji ochrony lasu jed-

noznacznie wskazują, że 

oprócz właściwej ochrony 

stanowisk roślin, zada-

niem służb nadleśnictwa 

jest także obserwowanie 

i zgłaszanie ich zagrożeń 

oraz gromadzenie infor-

macji o nowych miejscach 

ich występowania, które 

są przechowywane w kro-

nice programu ochrony 

przyrody i wprowadzane 

do Systemu Informatycz-

nego Lasów Państwo-

wych. Powinien być także 

prowadzony monitoring 

wszystkich stanowisk ro-

ślin podlegających ochro-

nie prawnej (Instrukcja 

Ochrony Lasu, 2012), nie 

polegający bynajmniej na 

ich jednokrotnym odnoto-

waniu... W tym zakresie 

jest jeszcze wiele do nad-

robienia. Dolnośląskie storczyki to nielicz-

na grupa roślin o której wciąż wiadomo 

niewiele, zarówno w aspekcie taksono-

micznym, jak i populacyjnym. Z pewno-

ścią wymagają dalszych badań, które cza-

sami kończą się sukcesem – poszerzeniem 

wiedzy na temat ich biologii bądź odnale-

zieniem nieznanych dotąd lub zaginionych 

stanowisk tych rzadkich roślin.

dr MichAł Śliwiński

dr hAb. AnnA jAkubskA-busse
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PARK NARODOWY  
UJŚCIE WARTY

MArek stAjszczyk

Obszary chronione

W północno – zachodniej części woj. lubuskiego, na wschód od Kostrzyna, rozciąga się niezwykła kraina – Bagna Słońskie, chro-
nione obecnie jako Park Narodowy Ujście Warty. Od Odry oddzielone są wyniesieniem moreny bocznej, na której położona jest 
wieś Ługi Górzyckie. Samo ujście Warty do Odry znajduje się nieco na zachód od Kostrzyna. 

Obszar Parku Narodowego Ujście War-

ty o powierzchni 8074 ha, chroni tzw. 

Bagna Słońskie, czyli rozległy zalewowy 

obszar ujściowego odcinka Warty - poło-

żonego w Pradolinie Warszawsko – Eber-

swaldzkiej. Obszar Parku obejmuje naj-

niższą część pradoliny oraz wyższe terasy 

zalewowe między Kostrzynem, Słońskiem 

i Witnicą. Osią ostoi jest Warta, do której 

na terenie Parku wpada rzeka Postomia. 

Podczas wyższych stanów wody, a zwłasz-

cza gdy wysoka woda w Odrze dodatkowo 

podpiętrza ujściowy odcinek Warty, w wy-

niku tzw. cofki, następuje zalanie niemal 

całego obszaru Bagien Słońskich. 

Unikatowa flora i fauna ujściowego od-

cinka dolnej Warty, chroniona jest w ra-

mach europejskiego systemu Natura 2000, 

jako ostoja ornitologiczna i ostoja siedli-

skowa pod wspólną nazwą Ujście Warty. 

W wielu miejscach na terenie Parku, 

mimo regulacji Warty, dokonanej przez 

Niemców jeszcze w XIX w., zachowały się 

naturalne fragmenty rzeki oraz starorzecza 

i wilgotne obniżenia terenu. Generalnie te-

ren Parku to mozaika łąk i pastwisk, róż-

nego typu cieków i akwenów oraz zarośli 

i lasów łęgowych. Obszary nieleśne Parku 

utrzymywane są dzięki kultywowanej ho-

dowli, wypasowi bydła i koni oraz kulturze 

łąkarskiej, nastawionej na uzyskanie siana.  

Mimo silnej presji człowieka na przy-

rodę tego terenu, na obszarze ostoi nadal 

egzystuje co najmniej 11 siedlisk z załącz-

nika nr 1 Dyrektywy Siedliskowej, jak np. 

różne typy lasów łęgowych i grądów oraz 

szuwary, łąki selernicowe i murawy kse-

rotermiczne. W Parku występuje szereg 

rzadkich gatunków roślin, jak np. storczyk 

krwisty oraz goździk piaskowy i nasię-

źrzał pospolity. Ze zwierząt bezkręgowych 

stwierdzono na obszarze Parku z chrząsz-

czy m. in. kozioroga dębosza i pachni-

cę, z motyli - czerwończyka nieparka, 

a z ważek - trzeplę zieloną i zalotkę więk-

szą. Z kręgowców występuje tu np. minóg 

rzeczny i strumieniowy oraz jesiotr bał-

tycki, łosoś atlantycki i kiełb białopłetwy. 

Z płazów licznie występuje w Parku kumak 

nizinny, a w sąsiedztwie parku notowano 

wilki i łosie. 

Bardzo ważną rolę w renaturyzacji 

i funkcjonowaniu terenów podmokłych na 

Fot. 1. Park jest potencjalną ostoją łosia, fot. Marek Stajszczyk 
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terenie Parku pełni, reintrodukowany pod 

koniec XX w., największy europejski gry-

zoń – bóbr. To dzięki tamom zbudowanym 

przez bobry wypełniły się wodą przesuszo-

ne starorzecza i wszelkiego rodzaju zagłę-

bienia terenu, co przysporzyło wielu ga-

tunkom wodnych roślin i zwierząt nowych 

miejsc egzystencji. 

W Parku Narodowym Ujście Warty wy-

stępuje wielka różnorodność ptaków; do-

tychczas odnotowano tu ponad 260 gatun-

ków, z których aż ok. 170 gniazduje na jego 

terenie (Kruszyk i Rubacha 2010). Z ptaków 

lęgowych szczególnie interesujące są gatun-

ki związane ze środowiskami  wodnymi 

i podmokłymi. Łabędź niemy zajmuje róż-

nego typu akweny, a całkowita jego liczeb-

ność w wilgotnych sezonach wiosennych 

wynosi ok. 100 par. Liczna jest gęś gęgawa, 

która podczas wiosen o wysokim poziomie 

wody, gniazduje w liczbie do ok. 250 par. 

Od początku lat 70. XX w. gniazduje na tym 

terenie ohar. Ten duży i barwny krewniak 

kaczek, swoje gniazda lokuje w różnego 

typu ukryciach, jak np. pod stogami siana, 

w leżących pustych pniach drzew, w ster-

tach desek, itp. Ohar dawniej gniazdował 

u nas wyłącznie wzdłuż wybrzeża Bałtyku, 

ale od niemal półwiecza zaczął kolonizować 

większe  wody na śródlądziu Polski (Tomia-

łojć i Stawarczyk 2003). 

Park Narodowy Ujście Warty to również 

obszar liczniejszego gniazdowania tzw. 

kaczek łąkowych, czyli cyranki i płaskono-

sa, których populacja lęgowa w pierwszej 

dekadzie XXI w. liczyła – odpowiednio – 

minimum 20 i 11 par. W ostoi gniazdują 

dwa gatunki kaczek o oryginalnych zwy-

czajach lęgowych – gągoł i nurogęś. Otóż 

samice obydwu tych gatunków gniazdują 

zazwyczaj w dziuplach wykutych przez 

dzięcioła czarnego, choć nurogęś zajmuje 

także ukrycia pod wykrotami i inne temu 

podobne „zakamarki”. Skuteczna ochrona 

tych kaczek związana jest ściśle z obecno-

ścią starych dziuplastych drzew, a zwłasz-

cza dębów (Stajszczyk 2004). 

Z pozostałych przedstawicieli ptaków 

blaszkodziobych, gniazdujących na ob-

szarze ostoi, wymienić należy 5 kolejnych 

gatunków kaczek: krakwę, cyraneczkę, 

krzyżówkę, głowienkę i czernicę (Kruszyk 

i Rubacha 2010). 

W sezonach charakteryzujących się 

wysokim poziomem wody, spośród 4 lę-

gowych gatunków perkozów, na obszarze 

Parku najliczniejszy bywa perkoz dwuczu-

by, który gniazdował w liczbie do 250 par, 

perkoz rdzawoszyi ok. 60 – 120 par oraz 

perkoz zausznik ok. 180 – 210 par. Nato-

miast liczebność lęgowej populacji perkoz-

ka na obszarze PN Ujście Warty nie prze-

kracza 50 – 70 par (Jermaczek i in. 1995, 

Bartoszewicz i in. 2000). 

Stałym mieszkańcem Parku jest kor-

moran, którego liczebność w niektóre lata 

sięgała nawet ponad 600 par. Na przełomie 

XX i XXI w. gniazdowało tu co najmniej 

5 - 6 gatunków czapli: poza bąkiem (co 

najmniej 5 par) i bączkiem (do 2 par) oraz 

liczną tu czaplą siwą, stwierdzono gniazdo-

wanie ślepowrona (do 6 par) i czapli białej 

(do 4 par). W 1998 r. miał miejsce praw-

dopodobny lęg czapli nadobnej, ponieważ 

w czerwcu i na początku lipca regularnie 

widywano w rejonie czaplińca (tj. kolonii 

lęgowej czapli siwej) parę zaniepokojo-

nych dorosłych osobników tego gatunku 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 

Gniazdują tu również obydwa gatunki 

bocianów; biały jest stosunkowo liczny, 

ponieważ jego populację lęgową szacuje 

się na ok. 40 – 50 par, natomiast bocian 

czarny jest bardzo rzadki – gniazduje za-

ledwie 1 para. 

Na terenie Parku Narodowego Ujście 

Warty stwierdzono lęgi co najmniej 12 ga-

tunków ptaków szponiastych. Poza jastrzę-

biem gołębiarzem, krogulcem i myszoło-

wem oraz pustułką i kobuzem, gniazduje 

tu para trzmielojada, do 4 par kani czarnej 

i 4 - 5 par kani rudej, co najmniej 2 pary 

bielika, ponad 10 par błotniaka stawowe-

go, para błotniaka łąkowego i para orlika 

krzykliwego.

Przed ponad 100 laty, zanim Niemcy 

dokonali regulacji Odry i Warty, powodu-

jąc silne odwodnienie dolin tych rzek, na 

obszarze dzisiejszego Parku gniazdował 

prawdopodobnie także orzeł przedni, or-

lik grubodzioby, rybołów i sokół wędrow-

ny (Tomiałojć i Dyrcz 1993, Głowaciń-

ski 2001). Z terenami podmokłymi Parku 

związany jest żuraw, którego liczebność  

szacowana jest na 10 – 15 par. Na silny 

wzrost liczebności żurawia niewątpliwy 

wpływ ma ekspansja bobra, budującego 

tamy na ciekach i kreującego nowe, wy-

płycone akweny, które są atrakcyjnymi 

dla żurawia biotopami lęgowymi. Gniaz-

dują tutaj także wszystkie krajowe gatunki 

z rzędu chruścieli: do ok. 200 par derkacza, 

do ponad 40 par kureczki kropiatki i do 30 

par wodnika. Najliczniejsza jest łyska, któ-Fot. 2. Zgryzy bobrowe nad Wartą, fot. Marek Stajszczyk 



PREZENTACJE

ZIELONA PLANETA 1(124)/2016 25

rej liczebność w rekordowe lata szacowano 

na 14 tys. par! Zdecydowanie mniej liczna 

jest kokoszka wodna, a kureczka zielonka 

występuje tu zaledwie w pojedynczych pa-

rach. 

Z licznej grupy siewkowców na terenie 

Parku Narodowego Ujście Warty gniaz-

dowało w ostatnich latach co najmniej 13 

gatunków. Najliczniejsza jest czajka oraz 

bekas kszyk i brodziec krwawodziób. Do 

najciekawszych należy ostrygojad, który 

jako gatunek lęgowy występuje tu od 1987 

r. oraz szablodziób i szczudłak, które gniaz-

dowały tu – odpowiednio – w latach 2012 

i 2014 oraz 1998, 2008 i 2011. Nielicznie 

gniazdują tu także: sieweczka obrożna (do 

2 par), kulik wielki i rycyk oraz brodziec 

piskliwy. Prawdopodobne są lęgi bekasa 

dubelta, z racji stwierdzeń w okresie lęgo-

wym do 3 tokujących samców tego gatun-

ku. Pod koniec XX w. na terenie obecnego 

Parku gniazdował jeszcze batalion.

Na obszarze Parku, w ostatnich kilkuna-

stu latach gniazdowało co najmniej 5 ga-

tunków mew. Regularnie i w dużej liczbie 

gniazduje śmieszka (do ponad 3 tys. par), 

natomiast populacje mew: czarnogłowej, 

siwej i srebrzystej odnotowane zostały 

z w liczbie poniżej 10 par. Poza tym w la-

tach 1987 – 2002 odnotowano lęgi mewy 

małej. Odnotowano tutaj również gniaz-

dowanie 5 gatunków rybitw. Najliczniej-

sza jest rybitwa rzeczna (do ok. 200 par) 

i rybitwa białowąsa (do ok. 150 par), mniej 

liczna - rybitwa czarna (ok. 50 – 60 par), 

natomiast w niektóre lata do lęgów przy-

stępuje do 10 par rybitwy białoczelnej i do 

100 par rybitwy białoskrzydłej. 

Z ptaków wróblowych szczególnie cen-

na jest populacja lęgowa wodniczki. W la-

tach 90. XX w. gniazdowało tu do ok. 40 

samców, zaś w latach 2005 – 2008 zaled-

wie od 4 do 8 samców (Kruszyk i Rubacha 

2010).  

Do potencjalnie nowych lęgowych ga-

tunków Parku Narodowego Ujście Warty 

należy m. in. łabędź krzykliwy, gęsiówka 

egipska, mewa białogłowa. Nie można wy-

kluczyć także przypadków gniazdowania 

takich gatunków, jak np. dzięcioł zielonosi-

wy i pliszka cytynowa (Sikora i Chylarecki 

2007, Stajszczyk i Sikora 2007, Stajszczyk 

2013). Interesujące pozostają obserwacje 

z sezonu lęgowego m. in. warzęchy.  

Park jest ważną w skali Europy ostoją 

ptaków wodnych w okresie wiosennych 

i jesiennych przelotów. Zlatują się tu wie-

lotysięczne stada dzikich gęsi: do 90 tys. 

gęsi zbożowej i ok. 50 tys. gęsi białoczel-

nej, ponad 5 tys. gęsi gęgaw oraz 330 ber-

nikli białolicych. Notowano tu również set-

ki łabędzi krzykliwych oraz do ponad 20 

łabędzi czarnodziobych. Z dzikich kaczek 

obserwowano tu do 6 tys. świstuna, 4 tys. 

cyraneczki, 8 tys. krzyżówki, do 1 tys. ro-

żeńca i 1,5 tys. płaskonosa oraz ok. 8,4 tys. 

głowienki i 9,6 tys. czernicy. Park jest rów-

nież wielką ostoją polęgową łyski, której li-

czebność w niektóre sezony osiąga prawie 

20 tys. osobników, a także żurawia, którego 

zgrupowania liczą ponad 5200 osobników 

i czapli białej, występującej w liczbie do co 

najmniej 500 osobników. W łagodne zimy 

w Parku odnotowano wielkie zgrupowania 

łabędzia krzykliwego, liczące do ponad 3 

tys. osobników, a także gęsi, zwłaszcza 

zbożowej i białoczelnej, których mieszane 

stada wielokrotnie szacowano na 40 – 60 

tys., a rekordowo prawie 190 tys. osobni-

ków (Bartoszewicz i in. 2000, Tomiałojć 

i Stawarczyk 2003). W ostatnich sezonach 

w Parku zimuje także do ponad 500 żura-

wi. Tak wielkie zgrupowania ptaków wod-

nych są powodem zimowych koncentracji 

bielika (do ok. 50 osobników) i pojedyn-

czych orłów przednich (Kruszyk i Rubacha 

2010). 

Bogactwo awifauny tego terenu wynika 

z tego, iż jego obszar jest niezamieszkały. 

Przez obszar Parku wiodą zaledwie dwa tu-

rystyczne szlaki rowerowe. W obserwowa-

niu ptaków niewątpliwie pomagają wybu-

dowane w ostatnich latach wysokie wieże 

obserwacyjne.  

Bogatej przyrodzie Parku Narodowego 

Ujście Warty zagraża szereg czynników 

pochodzenia antropogenicznego, z których 

największe znaczenie posiada zbyt inten-

sywny wypas bydła i koni, wyrąb zadrze-

wień łęgowych, polowania w sąsiedztwie 

granic Parku i odtwarzanie hydrotechnicz-

nej infrastruktury przeciwpowodziowej. 

Coraz większym zagrożeniem dla awifau-

ny Parku są instalowane w jego sąsiedztwie 

farmy wiatrowe. Zagrożeniem dla fauny 

Parku są również introdukowane ssaki dra-

pieżne; azjatycki jenot oraz norka amery-

kańska i szop pracz, redukujące m.in. lęgi 

ptaków wodno – błotnych. 

Mgr MArek stAjszczyk

Materiały źródłowe dostępne u autora.

Fot. 3. Na terenie Parku kultywowany jest wypas bydła, fot. Marek Stajszczyk 
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DZIKI PROBLEM
Jakiś czas temu, gdy prowadziłam jesz-

cze zajęcia terenowe w lasach Borowej 

Oleśnickiej, zapytałam zaprzyjaźnionego 

przyrodnika, czy mogę się czuć bezpiecz-

nie, gdy tam wędruję z grupami dzieci. Czy 

nie spotka mnie jakaś nieoczekiwana przy-

goda, na przykład spotkanie „oko w oko” 

z dzikami. Zwłaszcza z lochą i jej pasiasty-

mi warchlakami.

Zagadnięty kolega był bardzo doświad-

czonym terenowcem, uganiającym się 

od lat w celach naukowych za wilkami 

i niedźwiedziami w Bieszczadach. Świet-

nie też znał dolnośląską, płową i czarną 

zwierzynę. Moje obawy musiały Go rozba-

wić, bo w odpowiedzi usłyszałam zmyślo-

ną historyjkę z moją osobą w roli głównej. 

Twierdził, że właśnie „rozmawiał” z naj-

większym odyńcem podwrocławskich la-

sów, zaniepokojonym wizytami „pewnej 

nauczycielki” z dzieciakami. Ów odyniec, 

czyli samiec dzika, dopytywał się ponoć 

jaki jest cel tych wizyt i czy im, tzn. dzi-

kom, coś z naszej strony nie grozi, bo z na-

tury bardzo boją się ludzi.

To dobroduszne ale jednak nabijanie się 

kolegi ze mnie przypomniało mi się kilka 

dni temu, podczas spaceru w terenie oka-

lającym moje osiedle. Wędrowałam sama, 

bo nie udało mi się namówić nikogo do 

towarzystwa. Teren, po niegdyś tęczowo 

kolorowych polach z uprawami ozdobnych 

roślin, aktualnie utkany jest nawłocią ka-

nadyjską, poprzetykaną brzózkami i różny-

mi krzewami. Od późnego lata do jesieni 

faluje żółcią kwiatuszków tej inwazyjnej 

rośliny, której suche badyle sterczą w po-

rze zimowej ponad śnieg. Oczywiście o ile 

ten spadnie. Niezależnie jednak czy teren 

jest ośnieżony czy nie, wyraźnie widać, że 

pokryty jest labiryntem ścieżek wydepta-

nych przez sarny i dziki. O obecności tych 

drugich świadczą też liczne bruzdy i zryta 

ziemia. Nie wiem, czy nazwa mojego osie-

dla ma jakiś z tym związek, ale miejsca-

mi wygląda to jak klasyczne brochowisko 

albo w gwarze myśliwskiej - babrzysko.  

Spacerując prowizorycznymi ścieżkami 

dla pieszych i zmotoryzowanych miesz-

kańców powstających w okolicy nowych 

osiedli, staram się wypatrzyć jakieś żywsze 

oznaki obecności zwierzyny w buszu na-

włociowych badyli. Te dziki z pewnością 

gdzieś tu są, bo przecież wczorajszej nocy 

przeryły nieużytek za moim płotem, buch-

tując za pożywieniem. Gdyby pofatygowa-

ły się trochę dalej, do sąsiedniej uliczki, 

miałyby więcej uciechy z jadła, bo ktoś tam 

często wysypuje swoje śmieci, wśród któ-

rych są odpadki kuchenne. Gdzieś też scho-

wały się sarny, które nie dalej jak wczoraj 

widziałam tuż obok mojego domu. Może 

przestraszyły się psów wyprowadzanych 

przez okolicznych mieszkańców i bardzo 

często spuszczanych ze smyczy? Jak widzę 

takiego wolno biegającego psa, też mam 

ochotę się schować albo „dać nogę”.

Coraz trudniej jest nam, mieszkańcom 

obrzeży Wrocławia, znaleźć spokojne 

miejsce do spacerowania i biegania. Spusz-

czane z uwięzi psy i powiększająca się licz-

ba dzikich zwierząt nęconych resztkami 

pożywienia w porozrzucanych śmieciach, 

ogranicza tereny, gdzie spacer jest przy-

jemnością a nie nerwowym rozglądaniem 

się wokół. Biegających samopas psów 

i dzików obawiają się zwłaszcza osoby 

spacerujące z dziećmi oraz staruszkowie. 

I pomimo, że okoliczne ulice nie znajdują 

się na opublikowanej przez władze miasta 

liście tych, gdzie należy zachować szcze-

gólną ostrożność, trzeba mieć oczy naoko-

ło głowy.

Osobistych spotkań z dzikim, w znacze-

niu zoologicznym, towarzystwem jeszcze 

nie miałam, ale na potwierdzenie coraz 

większych na to szans, mogę przedstawić 

niejednego świadka. Przeżywanie przyro-

dy bardzo mnie pociąga, ale do spotkania 

z dzikami nie tęsknię. I to zarówno za ta-

kim „na łonie natury” za własnym płotem, 

jak za takim, jakie miało miejsce latem na 

autostradzie A4. Nie chciałabym się zna-

leźć w skórze kierowców, którym nagle 

przed oczami wysypało się stado dzików. 

Nie chciałabym też prowadząc samochód, 

zobaczyć przeskakujących jezdnię saren 

ani też zjawiskowego kierdla muflonów, 

co zdarza się w Sudetach Zachodnich. Te 

ostatnie mają jednak prawo brykać sobie 

przy leśnej drodze, choćby i często uczęsz-

czanej przez zmotoryzowanego człowieka. 

Zmotoryzowany zaś człowiek jadąc przez 

las, powinien mieć świadomość gdzie jest 

i spodziewać się tam muflonów, saren 

i dzików. Ale na miejskich ulicach?
Zdarzyło mi się niedawno, że o mało 

nie rozjechałam lisa, który w biały dzień 

ośmielił się znienacka (prawdę mówiąc to 

z krzaków) wyskoczyć mi na drogę przy 

wjeździe do Brochowa. Na szczęście był 

to tylko lis. Biorąc jednak pod uwagę fakt, 

że liczba dzików z roku na rok rośnie, bo 

bardzo skutecznie się rozmnażają (lochy 

rodzą nawet po 10 maluchów) a odławia-

nie ich i przewożenie w mniej zaludnione 

miejsca idzie opornie z bardzo wielu po-

wodów, muszę być i na dzika przygoto-

wana. W dodatku zwierzęta te coraz mniej 

nas się boją a liczba dzikich wysypisk, peł-

nych resztek pokarmu nie maleje. Coś mi 

mówi, że ten dziki problem będzie narastał 

i oprócz żywołownych pułapek, wabików 

z zapachem trufli i petard do odstraszania, 

konieczne będzie coś bardziej radykal-

nego. Przeciw dzikom i przeciw dzikim 

śmietniskom. 

dr MAriA kuźniArz
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InEnerg® 2016 OZE +  
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W dniach 13-14 kwietnia 2016 r., na Stadionie we Wrocła-
wiu odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów  
InEnerg® OZE + Efektywność energetyczna. 

Główne tematy targów: energia słoneczna (fotowoltaika, ener-
gia solarna termiczna), pompy ciepła, biomasa, energia geo-
termalna, biogaz, kogeneracja, energia wodna, energia wiatro-
wa, energooszczędne budownictwo i renowacja, zaopatrzenie  
w energię.

W ramach InEnerg® odbędzie się również szereg specjalistycznych 
konferencji oraz for branżowych: 

•	 II edycja seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w 
Polsce”

•	 Workshop: Praktyczne aspekty projektowania i instalowania 
systemów fotowoltaicznych

•	 XV Forum Energia w gminie
•	 III Międzynarodowe Młodzieżowe Forum Energii Odnawial-

nej w ramach VII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej
•	 Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje 

ukierunkowane na efektywność energetyczną (konferencja 
2-dniowa)

•	 Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE
•	 Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje 

ukierunkowane na efektywność energetyczną (konferencja 
2-dniowa)

•	 II Dzień Rolnictwa 
„Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”

Rejestrując się do 11 marca 2016 otrzymają Państwo 20% zniżki na konferencje!

Więcej informacji na: www.inenerg.com

Organizator: REECO Poland Sp. z o.o.

DZIKI PROBLEM
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Dolnego Śląska

Podkolan zielonawy

Kukułka bzowa

Buławnik rdzawoczerwony

Kruszczyk błotny

Obuwik pospolity

Buławnik mieczolistny

Kukułka FuchsaListera sercowata
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fot. Michał Śliwiński


