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Krystyna Kubica

Czystsza energia z paliw stałych

Zdrowie człowieka i stan środowiska 

są ściśle powiązane z jakością jego trzech 

podstawowych elementów: gleby, wody 

i powietrza. Jakość powietrza ma jednak 

decydujące znaczenie w procesie zanie-

czyszczania środowiska. Wprowadzane do 

atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz 

generowane wtórne ksenobiotyki działają 

na pozostałe elementy środowiska – glebę 

i wodę. W Strategii Czystszego Powietrza 

dla Europy CAFE, opracowanej przez Ko-

misję Europejską w 2005 roku, szczególną 

uwagę zwrócono na emisje pyłu, zwłaszcza 

jego subfrakcje PM10 i PM2,5. Zakłada 

ona konieczność zmniejszenia w 2020 roku 

emisji cząstek stałych PM2,5 o 59%, w sto-

sunku do roku 2000. W przypadku dużych 

źródeł spalania, ostre wymagania ochrony 

środowiska wymuszają stosowanie najlep-

szych, dostępnych technologii produkcji 

energii elektrycznej i ciepła BAT (z ang. 

Best Available Technologies). Efektem 

tego, jest znacząca redukcja emisji zanie-

czyszczeń z sektora energetycznego i prze-

mysłowego, czyli emisji powodowanej 

przez tzw. źródła punktowe.

Definicję emisji określa Prawo Ochro-

ny Środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. z późn. zmianami). Poprzez emisje 

ustawodawca określa wprowadzanie bez-

pośrednio lub pośrednio, w wyniku dzia-

łalności człowieka, do powietrza, wody, 

gleby lub ziemi: substancji (pierwiastków 

chemicznych, ich związków, mieszanin 

roztworów występujących w środowisku 

lub powstałych w wyniku działalności czło-

wieka) bądź energii takich jak: ciepło, hałas, 

wibracje lub pola elektromagnetyczne. Roz-

różniamy: emisję punktową, czyli emisję ze 

źródeł energetycznych i technologicznych, 

odprowadzających substancje do powietrza 

emitorem (kominem) w sposób zorganizo-

wany; emisję powierzchniową, czyli emisję 

związaną z ogrzewaniem mieszkań w sek-

torze komunalno-bytowym oraz emisję li-

niową, związaną z transportem i szlakami 

komunikacyjnymi. Od wielu lat mówi się 

o zagrożeniu niską emisją i smogiem.

Niska emisja
Pojęciem niskiej emisji określa się emi-

sję zanieczyszczeń wprowadzanych do po-

wietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 

m nad poziomem terenu. Czyli pojęcie ni-

skiej emisji dotyczy nie tylko emisji z indy-

widualnych gospodarstw domowych (domy 

jednorodzinne, budynki wielorodzinne), 

ale także z instalacji spalania eksploato-

wanych w lokalnych kotłowniach o małej 

mocy cieplnej, budynkach użyteczności 

publicznej, warsztatach, przedsiębiorstwach 

usługowych, piekarniach, itd.. Pod tym po-

jęciem kryje się też emisja transportowa 

(samochody osobowe, dostawcze, tiry itd.) 

oraz tzw. emisja niezorganizowana, czy-

li emisja powodowana pożarami, pracami 

polowymi, czy pyleniem ze składowisk 

materiałów sypkich, a także spowodowana 

awariami przemysłowymi. Z takimi przy-

padkami mamy do czynienia w dalszym 

ciągu, jak np. w Krakowie, gdzie wg raportu 

tamtejszego WIOŚ, w instalacjach działają-

cych na terenie dawnej Huty im. Tadeusza 

Sendzimira, w 2015 roku doszło do kilkuna-

stu tzw. sytuacji awaryjnych, które spowo-

dowały zanieczyszczenie powietrza pyłami 

(prawie 5 tonami), gazem koksowniczym 

(11 tys. m3) i gazem surowym (niemal 19 

tys. m3). Nie pozostało to bez wpływu na ja-

kość powietrza w Krakowie, mieście o nie-

korzystnych uwarunkowaniach geograficz-

no-meteorologicznych. 

Jak wynika z raportów EMEP (ang. Euro-

pean Monitoring Environmental Program), 

w zależności od uwarunkowań regionalnych 

czy krajowych, głównym udziałowcem ni-

skiej emisji jest transport lub sektor komu-

nalno-bytowy. Jednym z dużych tzw. „hot 

– spotów”, obszarów o wysokim stopniu 

zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza py-

łami PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem [B(a)

P] jest obszar Europy środkowo-wschod-

niej, obejmujący swym zasięgiem Polskę, 

zwłaszcza jego południowe regiony (woj. 

śląskie, małopolskie). W raporcie Europej-

skiej Agencji Środowiska (EEA; Airqu-

ality in Europe – 2012 report) dotyczącym 

jakości powietrza w Europie, aż 6 polskich 

miast znalazło się w pierwszej dziesiątce 

najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji 

miejskich. W kolejności wśród nich znala-

zły się Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gli-

wice, Sosnowiec i Katowice, z ilością dni 

w roku przekraczania dopuszczalnej war-

tości stężenia PM10, odpowiednio: 150,5 

dni, 126, 125, 125, 124 i 123. Gorzej od 

polskich miast wypadły 4 bułgarskie miasta 

usytuowane nad Morzem Czarnym. Pomimo 

wielu przedsięwzięć prowadzonych na rzecz 

poprawy jakości powietrza w Polsce (pro-

gramy PONE, KAWKA NFOŚiGW), jego 

stan nie spełnia standardów określonych 

w dyrektywie CAFE (Dyrektywa 2008/50/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy), szcze-

gółowo określającej dopuszczalne warto-

ści stężeń pyłu, zwłaszcza jego subfrakcji 

PM10 i PM2,5 i substancji z nimi związa-

nych, w tym benzo(a)pirenu o stwierdzonym 

działaniu mutagennym i kancerogennym. 

Polska należy do tych krajów, w których 

głównym źródłem powstawania niskiej emi-

„…to nie paliwa stałe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialne za zanieczyszczanie środo-
wiska, ale technologie ich spalania”.
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sji jest sektor komunalno-bytowy. W 2011 

roku w Polsce udział emisji z sektora ko-

munalno-bytowego, w całkowitej rocznej 

emisji poszczególnych zanieczyszczeń wy-

nosił: tlenku węgla (CO), całkowitego pyłu 

zawieszonego (TSP), pyłu PM
10

, pyłu PM
2,5

, 

metali ciężkich: kadmu (Cd), rtęci (Hg), oło-

wiu (Pb) i arsenu (As) oraz niemetanowych 

lotnych związków organicznych (NMVOC),  

wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA), dioksyn i fura-

nów (PCDD/PCDFs) wynosił odpowied-

nio: 62,2%, 39,1%, 48,5%, 49,7%, 16,6%, 

10,5%, 27,2%, 38,3%, 18,6%, 85,7% oraz 

58,7%.

Przyczyn tak dużego udziału jest wiele, 

w tym:

• ponad 25% ciepła w sektorze komunal-

no-bytowym pochodzi ze spalania paliw 

stałych w domowych, indywidualnych 

instalacjach. Od wielu lat ilość spalane-

go węgla w indywidualnych gospodar-

stwach domowych niewiele się zmienia 

i wynosi około 8-9 mln ton w ciągu roku, 

a drewna około 7,0-7,5 mln ton. Nieste-

ty, na rynku paliw w sektorze komunal-

no-bytowym pojawiły się muły węglo-

we (w ilości około 800 tys. ton w roku 

2012), jako efekt braku standaryzacji 

jakości paliw węglowych dla sektora ko-

munalno-bytowego;

• spalanie wyżej wymienionej ilości paliw 

stałych w nieefektywnych energetycz-

nie i wysokoemisyjnych urządzeniach 

grzewczych o małej mocy, tj. piecach 

i kotłach c.o. starej konstrukcji o śred-

niorocznej sprawności nie przekraczają-

cej 50% i bardzo dużym ładunku emito-

wanych zanieczyszczeń, w przeliczeniu 

na jednostkę wyprodukowanego ciepła. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że to nie 

paliwa, a technologie są odpowiedzialne 

za emisje zanieczyszczeń. Oczywistym 

jest, że najczystszym paliwem kopalnym 

jest gaz, a następnie olej lekki opałowy;

• brak krajowych uregulowań prawnych 

w odniesieniu do standardów emisji z in-

stalacji spalania paliw stałych o mocy 

poniżej 1 MW;

• brak uregulowań w odniesieniu do jako-

ści paliw stałych – węglowych i stałych 

biopaliw stosowanych w tym sektorze. 

Brak standaryzacji jakości węgla opało-

wego, od roku 2004, spowodował stop-

niowe pojawianie się na rynku paliw dla 

sektora komunalno-bytowego mułów 

węglowych, których ilość w roku 2012 

sięgnęła prawie 800 tys. ton;

• wysokie zapotrzebowanie na ciepło 

pomieszczeń mieszkalnych wynikają-

ce z przestarzałej techniki budowlanej 

i nieodpowiedniej jakości materiałów 

budowlanych;
• uwarunkowania ekonomiczno-społeczne;

• rosnąca, ale w dalszym ciągu niska świa-

domość społeczna o wysokiej szkodli-

wości zanieczyszczeń pochodzących ze 

spalania w niewłaściwy sposób paliw 

stałych, zwłaszcza słabej jakości oraz 

współspalania odpadów,dla zdrowia 

ludzi i środowiska oraz małej efektyw-

ności ekonomicznej „złych praktyk” 

wytwarzania ciepła użytecznego w tego 

typu instalacjach.

Należy jednak podkreślić, że wzrost 

świadomości społeczeństwa (przykład Kra-

kowa) przyczynia się do zwiększenia presji 

ze strony społeczeństwa, do podejmowania 

systemowych działań w zakresie ogranicza-

nia emisji zanieczyszczeń do środowiska 

na poziomie lokalnym, regionalnym i kra-

jowym, zwłaszcza z sektora komunalnego, 

ale także z sektora komunikacji i transpor-

tu, gdyż ich udział w imisji stale rośnie, co 

odzwierciedla wysoki udział sadzy (EC) 

i NO
x
 w stężeniach zanieczyszczeń powie-

trza w obszarach zurbanizowanych. 

Ograniczanie niskiej emisji z sektora ko-
munalno-bytowego

Zmniejszenie ilości emitowanych zanie-

czyszczeń z sektora komunalno-bytowego 

wymaga wielokierunkowych działań tech-

nicznych i pozatechnicznych. Możliwości 

ograniczania niskiej emisji uzależnione są 

od uwarunkowań lokalnych, społecznych 

i ekonomicznych.

Do metod technicznych należy zaliczyć: 

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 

wykorzystanie istniejących sieci ciepłowni-

czych, budowa lokalnych niskoemisyjnych 

kotłowni dla budownictwa wielorodzin-

nego, substytucja paliwowa – czyli zastą-

pienie węgla gazem, wykorzystanie OZE,  

substytucja instalacji paliw stałych – za-

stąpienie nieefektywnych urządzeń grzew-

czych, opalanych paliwami stałymi, insta-

lacjami spalania spełniającymi wymagania 

BAT (ang. Best Availably Technology), 

stosowanie kwalifikowanych paliw stałych 

węglowych i stałych biopaliw, paliw bez-

dymnych, niskoemisyjnych (Kubica 2016). 

Należy w tym miejscu zauważyć, że tak 

ostatnio promowane zintegrowane sieci cie-

płownicze jako sposób wyeliminowania ni-

skiej emisji, będą tylko wówczas efektyw-

ne, jeżeli sprawność energetyczna instalacji 

wytwarzania ciepła z węgla będzie wysoka, 

tak, by zniwelować straty na przesyle ener-

gii cieplnej od źródła wytworzenia do miej-

sca jego użytkowania, a instalacje spalania 

paliw będą spełniać najwyższe aktualnie 

standardy dopuszczalnych emisji (dyrekty-

Rys. 1. Porównanie rocznej emisji pyłu (TSP), zanieczyszczeń organicznych (TOC) oraz benzo(a)pirenu z osie-
dla zamieszkiwanego przez 5 tys. mieszkańców, zaopatrywanego w ciepło z różnych instalacji spalania węgla, 
po uwzględnieniu strat energii cieplnej na przesyle od źródła wytworzenia do użytkownika/mieszkania (źródło: K. 
Kubica, opracowanie własne)
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wy EID, MCP). W przeciwnym wypadku, 

emisja zanieczyszczeń na jednostkę ciepła 

użytkowego dostarczonego do użytkowni-

ka, będzie wyższa w porównaniu do zauto-

matyzowanych kotłów na paliwa stałe, 

spełniające wymagania BAT (w tym wy-

padku retortowych kotłów węglowych, bez 

systemów odpylania).

Jak wynika z oszacowanej emisji (rys. 1), 

likwidując nawet wszystkie indywidual-

ne paleniska węglowe, nie wyeliminujemy 
całkowicie niskiej emisji, jeżeli nie zmoder-
nizujemy lokalnych kotłowni węgłowych 
o mocy do 5 MW (wysokość emitorów po-

niżej 40 m n.p.t). W grudniu 2015 roku przy-

jęte zostało kolejne, unijne uregulowanie 

prawne, które zawiera wymagania dla śred-

nich obiektów spalania o mocy nominalnej 

1-50 MW, tzw. dyrektywa MCP (Dyrektywa 

UE nr 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 

r.). Wprowadza ona nowe wymogi dopusz-

czalnych poziomów emisji zanieczyszczeń; 

w przypadku pyłu całkowitego (TSP) dla no-

wych obiektów opalanych węglem o mocy 

1-5 MW wynosi on 50 mg/m
n
3 (spaliny 

w warunkach standardowych, 6% O
2
), pod-

czas gdy aktualne krajowe uregulowanie do-

puszcza 200 mg/m
n
3 (Kubica 2016).

Sytuacja ekonomiczna, społeczna 

i uwarunkowania surowcowe naszego kraju 

(brak własnych zasobów niskoemisyjnych 

paliw: gazu, ropy) sprawia, że konieczno-

ścią i podstawą do eliminowania niskiej 

emisji powodowanej przez sektor mieszkal-

nictwa jest promowanie dobrych praktyk 
w zaopatrzeniu w ciepło gospodarstw do-

mowych, z wykorzystaniem lokalnych su-

rowców energetycznych, jakimi są paliwa 

stałe – węgiel i stałe biopaliwa, zwłaszcza 

wszędzie tam, gdzie brak jest sieci ciepłow-

niczych lub gazu sieciowego.

Efektywne wykorzystanie paliw stałych 

w indywidualnych gospodarstwach domo-

wych, w sektorze komunalno-bytowym, 

wymaga jednoczesnego stosowania na-
rzędzi pozatechnicznych, w tym komplek-

sowego systemu uregulowań prawnych, 

obejmujących standardy emisji z instala-

cji spalania paliw stałych o mocy poniżej 

1 MW i standardy jakościowe dla paliw 

stałych dla sektora komunalno-bytowego 

oraz sytemu kontroli i monitorowania ich 

jakości, a także ujednoliconego w skali kra-

ju systemu kontroli stanu instalacji spalania 

małej mocy w sektorze komunalno-byto-

wym z wykorzystaniem aktualnie działa-

jącej służby kominiarskiej. Konieczny jest 

także ogólnokrajowy, finansowy program 

motywacyjny wspierania redukcji emisji 

z indywidualnych gospodarstw domowych, 

system dobrowolnych zobowiązań energe-

tyczno-emisyjnych oraz ciągłej edukacji 

szeroko rozumianego społeczeństwa w za-

kresie wytwarzania czystego ciepła do ce-

lów użytkowych z paliw stałych.

Przyjęty we wrześniu 2015 r., przez 

Ministerstwo Środowiska „Krajowy Pro-
gram Ochrony Powietrza do roku 2020 
(z perspektywą do 2030)”, jest dokumen-

tem strategicznym, który zawiera wytyczne 

do podjęcia niezbędnych, kompleksowych 

działań na poziomie krajowym, regional-

nym i lokalnym, z uwzględnieniem nie-

zbędnego wsparcia finansowego. Pierw-

szym i istotnym aktem prawnym, dającym 

już samorządom wojewódzkim narzędzie 

do podejmowania działań w obszarze ogra-

niczania emisji z sektora komunalno-byto-

wego, jest znowelizowane Prawo Ochrony 

Środowiska w zakresie art. 96 (tzw. Ustawa 

antysmogowa). Na jej podstawie samorzą-

dy mogą decydować o technologii wytwa-

rzania ciepła oraz  rodzaju i jakości paliwa 

dopuszczonego do użytkowania w gospo-

darstwach domowych i innych źródłach 

spalania małej mocy. Niestety, zasadniczą 

barierą efektywnego i szybkiego wykorzy-

stania tzw. ustawy antysmogowej jest brak 

powyżej wspomnianych ogólnokrajowych 

uregulowań prawnych w zakresie wy-

twarzania czystego ciepła z paliw stałych 

w źródłach małej mocy (Kubica 2016).

Pomimo tych braków gminy mogą tak 

skonstruować dobry program ograniczania 

niskiej emisji (PONE), w oparciu o dostęp-

ne narzędzia prawne, by wprowadzić sys-

tem dofinansowania wymiany starych nie-

efektywnych pieców, kotłów węglowych 

na instalacje spalania (komin, kocioł) speł-

niające wymagania czystego spalania paliw 

stałych (BAT) w taki sposób, by uzyskać 

trwałą poprawę jakości powietrza – trwałą 

redukcję niskiej emisji z sektora komunal-

no-bytowego.

Czyste ciepło z paliw stałych 
Jak już powyżej wspomniano, wytwa-

rzanie czystszego ciepła z paliw stałych 

w warunkach eksploatacji w gospodarstwie 

domowym, wymaga użytkowania odpo-

wiedniej instalacji spalania spełniającej 

wymagania techniki spalania typu BAT, 

a także czystszych, kwalifikowanych paliw 

stałych. Należy podkreślić, że to nie paliwa 

są odpowiedzialne za wysokie emisje za-

nieczyszczeń, zwłaszcza toksycznych sub-

stancji, ale technologie ich spalania, a dla 

skutecznego ograniczenia emisji źródła spa-

lania w gospodarstwach domowych należy 

traktować jak instalacje spalania, w których 

kocioł, komin i paliwo (czystsze paliwo) 
muszą być traktowane integralnie (Kubica 

2010). Dla uzyskania trwałych efektów eli-

minacji niskiej emisji z sektora komunalno-

-bytowego, muszą być także wprowadzo-

ne odpowiednie systemowe uregulowania 

Tabela 1. Wymagania energetyczno-emisyjne w odniesieniu do kotłów o mocy ≤ 500kW na paliwa stałe, wg Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Rodzaj stałego 
paliwa

Rok obowiązywania od 2020(1)

Sezonowa spraw-
ność energetyczna

Sezonowa emisja zanieczyszczeń(4)

Pył (PM) OGC CO NO
x

% mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Automatyczne zasilanie paliwem

Biopaliwa 75(2); 77(3) 40 20 500 200

Kopalne 75(2); 77(3) 40 20 500 350

Ręcznie zasilane paliwem

Biopaliwa 75(2); 77(3) 60 30 700 200

Kopalne 75(2); 77(3) 60 30 700 350

(1)Państwa Członkowskie UE mogą wdrożyć do prawa narodowego wcześniej, przed rokiem 2020; (2)dla kotłów o 
mocy ≤ 20kW oznaczany tylko dla mocy nominalnej; (3)dla kotłów o mocy ˃ 20kW, (4)odniesiona do spalin suchych, 
0°C, 1013 mbar, o zawartości 10%O2. 
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prawne w zakresie nadzoru nad ich stanem 

jakościowym, z wykorzystaniem służb ko-

miniarskich, na wzór krajów zachodnich.

Kotły na paliwa stałe – węgiel, stałe bio-

paliwa (pelety, brykiety drzewne, drewno 

kawałkowe) dostępne na rynku krajowym 

spełniają wymagania klasy 3, 4 a nawet te 

najostrzejsze, stawiane przez klasę 5 normy 

PN-EN 303-5:2012, zgodnie z którą są cer-

tyfikowane przed wprowadzeniem do obrotu 

i użytkowania. Niestety, norma ta nie jest ob-

ligatoryjna i do eksploatacji są wprowadzane 

kotły niespełniające wymagań nawet klasy 

3. Krajowa branża producentów urządzeń 

grzewczych oferuje także kotły spełniające 

wymagania najlepszych dostępnych technik 

(ang. BAT), a tym samym także wymagania 

odpowiedniego rozporządzenia Dyrektywy 

ErP, które będzie obowiązywać od roku 

2020 (tabela 1). Dostępne są także krajowe 

rozwiązania systemów odpylania (elektro-

filtry) dla kotłów małej mocy, które umoż-

liwiają ograniczenie emisji pyłu i substancji 

na nim zaadsorbowanych, do poziomów 

znacząco niższych od standardów określo-

nych w wyżej wymienionych dokumentach. 

Należy także zauważyć, że celowym byłoby 

wprowadzenie praktyki, a może i wymagań 

pracy kotłów na paliwa stałe w indywidual-

nych gospodarstwach domowych w układzie 

grzewczym ze zbiornikiem buforowym lub 

akumulacyjnym. Taki układ zapewnia sta-

bilną pracę kotła przy wyższym obciążeniu 

nominalnej mocy cieplnej przyczyniając się 

tym samym do niższej emisji zanieczyszczeń 

i mniejszego zużycia energii pierwotnej. 

Gdyby w najbliższych 4-5 latach doko-

nano wymiany wszystkich, aktualnie stoso-

wanych urządzeń grzewczych w sektorze 

mieszkalnictwa na instalacje spalania pa-

liw stałych - kotły spełniające wymagania 

najwyższej klasy wg. normy PN EN 303-

5:2012, wraz z odpowiednio dostosowa-

nymi systemami odprowadzania spalin 

(kominami), przyczyniłoby się to do ponad 

90%-wej redukcji całkowitej krajowej emi-

sji pyłu i lotnych związków organicznych 

oraz blisko 90%-wego ograniczenia emisji 

benzo(a)pirenu, z sektora komunalno-by-

towego (rys. 2). Zastosowanie nowocze-

snych kotłów na paliwa stałe, o wysokiej 

sprawności energetycznej pozwala także na 

redukcję emisji CO
2
, z uwagi na mniejsze 

zużycie paliwa na wytworzenie jednost-

ki ciepła użytkowego. Nie bez znaczenia 

jest także komfort obsługi i tym samym 

oszczędność czasu.

Należy jednak zauważyć, że osiągniecie 

tak wysokiego stopnia redukcji emisji i jego 

trwałości zależą od jakości stosowanego 

paliwa. Nowoczesne automatyczne kotły 

na paliwa stałe (retortowe, podsuwowe, pe-

letowe) wymagają paliw o wysokiej jako-

ści i jednorodnych, stabilnych parametrach 

jakościowych, tzw. kwalifikowanych paliw 

węglowych, często mających własne nazwy 

(np. EKORET, PIEKLORZ, BORUTA, 

EKOFINSitp.). Do takich podstawowych 

parametrów należą: rozmiar ziarna, zawar-

tość wilgoci, popiołu, siarki, części lotnych, 

wartość opałowa, a także parametry eksplo-

atacyjne jak spiekalność wg. liczby Rogi 

(RI), czy temperatury mięknienia, spiekania 

popiołu (Kubica 2016, Kurczabiński 2016). 

Przy podejmowaniu decyzji dot. inwesty-

cji, ważne są koszty zarówno inwestycyjne, 

jak i eksploatacyjne. Każda nowa inwe-

stycja to konieczność poniesienia określo-

nych kosztów. Oczywistym jest, że zawsze 

jest „coś za coś”. Nowe instalacje spalania 

o najwyższej sprawności energetyczno-emi-

syjnej, to stosunkowo wysoki koszt kotła 

z automatycznym zasilaniem w paliwo, in-

stalacji kominowej i paliwa o odpowiedniej 

jakości, dlatego konieczne jest zewnętrzne 

wsparcie finansowe dla osób fizycznych, 

właścicieli indywidualnych budynków jed-

norodzinnych, w ramach odpowiednich pro-

gramów PONE, ale już eksploatacja insta-

lacji z nowoczesnym kotłem jest opłacalna. 

Tabela 2. Roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 200 m2 (1800 h/r) (Kurczabiński 2015).

Paliwo i rodzaj technologii
Wartość 

opałowa MJ/
jedn.

Sprawność
wytwarzania 

%

Cena jednost-
kowa paliwa 
brutto*)PLN/

jedn.

Roczny koszt
ogrzewania

PLN/rok

Energia elektryczna 100 0,561 PLN/kWh
14 025

(9 540 - tary-
fa nocna)

Olej opałowy
42,1 MJ/kg
- 36,2 MJ/

dm3

0,9 2250 PLN/m3 6 215

Gaz ziemny 36 MJ/m3 0,95 0,226 PLN/kWh 5 947

Węgiel „Orzech”
kotły tradycyjne

28 MJ/kg
0,5 850 PLN/t 5 464

Drewno opałowe
kotły tradycyjne

18 MJ/kg 0,4 230 PLN/m3 3 680

EKORET – kotły retortowe, 
niskoemisyjne

26 MJ/kg 0,85 900 PLN/t 3 665

EKO-FINS – kotły nisko-
emisyjne

25 MJ/kg 0,80 550 PLN/t 2 475

*) cena brutto, bez akcyzy, na składzie opałowym

Tabela 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla kotłów c,o, opalanych gazem, olejem, peletami drzewnymi (kotły 
peletowe) i węglem (kotły retortowe) (źródło: K. Kubica, opracowanie własne). 

Wyszczególnienie

Paliwa

Gaz Olej Pelety drzewne
Węgiel (kwalifi-

kowany sortyment 
groszek)

Sprawność, η
n
 % 95 92 92 89

Zanieczyszczenie, g/GJ
CO

2     
55(*) 76(*) 90(*) 92(*)

NOx jako NO
2

70 70 150 200

TSP 0,5 5 20 30

SO
2

0,5 140 a) 30 450b)

CO 30 40 60 100

OGC 10 15 15 15

(*) wartości wyrażone w kg/GJ;  a)zawartość siarki – 0,3%; b) zawartość siarki – 0,6%; TSP – pył całkowity (w tym 
sadza), OGC – węgiel organicznie związany, lotne związki organiczne
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Ciepło dostarczane z węgla, szczegól-

nie poprzez jego spalanie w wysokospraw-

nych, niskoemisyjnych kotłach grzewczych 

jest najtańsze (rys. 3). Koszt ogrzewania za 

pomocą nowoczesnych, zautomatyzowa-

nych kotłów na paliwa stałe jest niższy od 

tak często ostatnio spotykanego wykorzy-

stywania mułów węglowych, jako paliwa 

w indywidualnych gospodarstwach domo-

wych, odpowiednio od około 33 zł/GJ do 

44 zł/GJ wobec 40,1 – 56,9 zł/GJ (rys. 3) 

(Kubica, Kurczabiński 2015).

Należy także podkreślić, że muły powin-

ny być całkowicie zakazane do wykorzy-

stywania jako paliwo w sektorze komunal-

no-bytowym (Kubica 2013). 

Kolejnym, integralnym składnikiem 

efektywnego systemu ogrzewania indy-

widualnych budynków mieszkalnych, 

z wykorzystaniem paliw stałych, jest komin 

odpowiednio dostosowany do urządzenia 

grzewczego/kotła. Niewłaściwie dobrany 

system odprowadzenia spalin jest przyczy-

ną złego funkcjonowania całej instalacji 

spalania, co skutkuje zanieczyszczeniem 

układu spalinowego sadzą i substancjami 

smolistymi (fot. 1), a to z kolei powoduje 

zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz za-

grożenie dla zdrowia powstawaniem poża-

rów, a także zagrożenie zatruciem tlenkiem 

węgla (czadem), a nawet utratą życia. 

Programy PONE – dobre praktyki
Często słyszy się takie stwierdzenia, 

że programy ograniczania niskiej emisji 

(PONE) nie zdały egzaminu. Czy to ozna-

cza, że nie należy propagować tego rodza-

ju PONE jako dobrych praktyk? Wręcz 

przeciwnie, aktualnie dostępne na rynku 

kotły c.o. zasilane paliwami stałymi, speł-

niające wymagania BAT (z zastosowanym 

urządzeniem odpylającym - elektrofiltrem) 

z powodzeniem mogą konkurować z ko-

tłami olejowymi, za wyjątkiem dwutlenku 

siarki, czy tlenków azotu.

Przykładem dobrych praktyk w realiza-

cji programów ograniczania niskiej emisji 

było realizowane przedsięwzięcie PONE 

w mieście Tychy w latach 2002 – 2007. 

Zmodernizowano w tym czasie 2200 ko-

tłowni węglowych, poprzez zainstalowanie 

kotłów z automatycznym zasilaniem komo-

ry spalania w paliwo (1249 kotłów węglo-

wych retortowych, 767 kotłów węglowych 

podsuwowych – miałowych), 160 kotłów 

gazowych i 24 kotły olejowe - w miejsce 

starych pieców i kotłów węglowych. Suma-

ryczna roczna emisja zanieczyszczeń z jed-

nej instalacji spalania węgla o mocy 25kW 

uległa zmniejszeniu o około 90%, z 1340 

kg do 155 kg (Kubica 2006).(rys. 4).

Konstrukcja najnowocześniejszych ko-

tłów typu BAT, opalanych paliwami sta-

łymi, umożliwia współpracę z instalacjami 

Rys. 2. Stopień redukcji krajowej emisji (w %) wybranych zanieczyszczeń: TSP, NMVOCs, B(a)P oraz PCDD/Fs po 
wymianie wszystkich urządzeń grzewczych opalanych paliwami – węglem i biomasą drzewną na kotły typu BAT, 
klasa 5 (40% kotłów automatycznie, 60% kotłów ręcznie zasilanych paliwem), klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012; w od-
niesieniu do ilości zużytych paliw stałych w indywidualnych gospodarstwach domowych w roku 2012 (Kubica 2014). 

Rys. 3. Koszt wytworzenia jednostki ciepła użytkowego z różnych paliw węglowych w kotłach małej mocy, [PLN]: A – 
kotły zasilane ręcznie paliwem; B – kotły zasilane automatycznie paliwem, technika spalania typu BAT.

Fot.1. Przykłady zanieczyszczonych instalacji kominowych (Drożdżol 2016 ).
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solarnymi, a jednocześnie uniemożliwia 

spalanie odpadów komunalnych i paliw ni-

skiej jakości. Przykład takiej instalacji ko-

tłowej przed i po modernizacji, przedstawia 

fotografia 2. Należy także podkreślić, że 

Polska jest największym w Europie produ-

centem instalacji grzewczych (kotłów c.o., 

ogrzewaczy pomieszczeń, kominków) zasi-

lanych paliwami, w tym tych o najwyższych 

parametrach jakościowych. Zapewnienie 

serwisu producenckiego dla takich urządzeń 

jest już standardem. Uzyskanie trwałości 

założonego efektu ekologicznego w pro-

gramie PONE warunkowane jest nie tylko 

zastosowaniem kotła typu BAT, ale także 

stosowaniem paliwa węglowego o odpo-

wiedniej jakości, tzw. paliwa kwalifikowa-
nego, zgodnego z dokumentacją techniczną 

kotła. Wskazanym jest także objęcie takiej 

instalacji kotłowej nadzorem, z wykorzy-

staniem służb kominiarskich. Odpowiednio 

sformułowane zapisy winne być zawarte 

w regulaminie programu PONE.

Należy jeszcze raz podkreślić, że wy-

miana starej instalacji opalanej paliwami 

stałymi na nowoczesne, z automatyzacją 

procesu spalania, to także oszczędność pa-

liwa (o około 30% w sezonie grzewczym) 

oraz ułatwienie w eksploatacji, obsłudze 

instalacji grzewczej i przede wszystkim 

zmniejszenie ładunku emitowanych zanie-

czyszczeń, które wyprowadzane do atmos-

fery emitorami – kominami o wysokości do 

10 m negatywnie i bezpośrednio oddziały-

wają na nasze zdrowie i środowisko . 

Podsumowanie
Mamy dostępne nowoczesne kotły na 

paliwa stałe spełniające najostrzejsze wy-

magania normy służącej do ich oceny (PN-

-EN 303-5:2012), dostępne są także paliwa 

o wysokiej jakości, zapewniające ich stabil-

ną eksploatację i dotrzymanie parametrów 

zawartych w odpowiednich certyfikatach 

badań energetyczno-emisyjnych. W tej sy-

tuacji wprowadzenie tzw. ustawy antysmo-

gowej winno być szansą zapewnienia trwa-

łej poprawy jakości powietrza i docelowego 

spełnienia wymagań dyrektywy CAFE (dy-

rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 2008/50/WE z 21.05.2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza 

dla Europy) na obszarach o wysokim udzia-

le niskiej emisji z sektora komunalnego, 

a równocześnie pozbawionych dostępu do 

gazu sieciowego i ciepła sieciowego.

Fot. 2. Instalacja kotłowa c.o. w indywidualnym gospodarstwie domowym opalana paliwem stałym przestarzałej kon-
strukcji przed i po wymianie na nowoczesny kocioł opalany kwalifikowanym sortymentem węgla (Kubica 2006, 2016)

Powietrze nie zna granic, dlatego też 

mieszkańcy miejscowości, których dotyka 

problem niskiej emisji i występowania smo-

gu,coraz częściej postrzegają stan powietrza 

jako ważny element jakości życia i oczekują 

podejmowania działań przez lokalne władze 

samorządowe. Należy podkreślić, że tylko 

działania na poziomie co najmniej regio-

nalnym, zabezpieczone odpowiednimi ure-

gulowaniami prawnymi, dadzą oczekiwany 

rezultat trwałej poprawy jakości powietrza.

Znowelizowana ustawa Prawo Ochro-

ny Środowiska w zakresie art. 96 (tzw. 

ustawa antysmogowa) daje samorządom 

wojewódzkim narzędzie do podejmowa-

nia działań w obszarze ograniczania emisji 

z sektora komunalno-bytowego. Zasadniczą 

barierą efektywnego jej wykorzystania jest 

brak ogólnokrajowych uregulowań praw-

nych, zarówno w odniesieniu do standar-

dów emisji dla instalacji spalania o mocy 

poniżej 1MW, jakości paliw stałych stoso-

wanych w indywidualnych gospodarstwach 

domowych sektora komunalno-bytowego, 

jak i systemu kontroli i nadzoru nad stanem 

tych instalacji oraz rynkiem paliw stałych 

w nich stosowanych. Konieczne jest jak-

najszybsze usunięcie barier legislacyjnych 

obowiązujących na terenie całego kraju, 

co zostało także podkreślone w Krajowym 

Programie Ochrony Powietrza z 2015 r.
Konieczne jest także opracowanie kra-

jowej strategii finansowej dla eliminacji 

głównego źródła zanieczyszczenia powietrza 

i przekraczania norm jego jakości w Polsce, 

tj. indywidualnych, niskosprawnych i wyso-

koemisyjnych palenisk na paliwa stałe w sek-

torze gospodarstw domowych. Strategia win-

na uwzględniać możliwości wykorzystania 

różnych instrumentów finansowych, w tym 

w formie bezzwrotnych dotacji oraz kre-

dytów i wkładu własnego przedsięwzięcia 

u indywidualnego użytkownika instalacji 

spalania. Stworzenie instrumentu finansowe-

go, dedykowanego setkom tysięcy indywi-

dualnych użytkowników palenisk na paliwa 

stałe, stanowi poważne wyzwanie i powinno 

być ujednolicone dla obszaru całego kraju. 

dr inż. Krystyna Kubica

Literatura dostępna w Redakcji

Rys. 4. Suma emisji zanieczyszczeń z pojedynczego kotła przed i po programie PONE (Kubica 2006)
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Aureliusz MikłAszewski

Skąd? Z zagranicy. Polska jest w zasadzie eksporterem energii elektrycznej. Tak było przynajmniej do roku 2013, kiedy to, jak 
zwykle, eksport energii przeważał nad importem. Ale w roku 2014 staliśmy się importerem prądu. 

Wyeksportowaliśmy 11,34 TWh a im-

portowaliśmy 13,51 TWh. Rok później bi-

lans wymiany energii elektrycznej z zagra-

nicą był bliski zera – eksport (14,79 TWh) 

był nieznacznie większy od importu (14,46 

TWh), ale w pierwszych czterech miesią-

cach roku 2016 nadwyżka importu nad 

eksportem wyniosła już 1 TWh i nadal ro-

śnie, gdyż w niektórych krajach ceny hur-

towe energii są niższe, niż w Polsce. I tak, 

w Szwecji wynoszą 108 zł/MWh, w Słowa-

cji i Czechach – 116 , w Niemczech – 111, 

gdy w Polsce cena hurtowa w I kwartale 

2016 wyniosła 153 zł/MWh, a obecnie (maj 

2016) spadła do ok. 130 zł/MWh.

W lutym 2016 zostało uruchomione 

połączenie elektroenergetyczne NordBalt 

pomiędzy Szwecją a Litwą, co znacznie 

ułatwiło import energii ze Szwecji przez 

Litwę. Tańszy prąd płynie też z Ukrainy, 

z którą w ubiegłym roku PSE (Polskie Sie-

ci Energetyczne) podpisały umowę na do-

stawę prądu w celu zabezpieczenia przed 

kolejnym blackout’em. Tańsza energia 

powinna być powodem do zadowolenia 

przedsiębiorstw przemysłowych i indywi-

dualnych odbiorców. Prąd importują spółki 

handlujące na Towarowej Giełdzie Energii 

(TGE). Możliwe są też bezpośrednie umo-

wy z wytwórcami zagranicznymi, jak Pole-

nergii z ukraińskim Energoatomem. Wszy-

scy powinni więc być zadowoleni.

Wszyscy poza … producentami energii 

w Polsce. Zagrożone są korporacje energe-

tyczne i to nie tylko z powodu mniejszych 

zysków obecnie, ale także z powodu zagro-

żenia realizacji kolejnych inwestycji – no-

wych bloków energetycznych. Już teraz, 

przy obecnych cenach hurtowych energii 

w Polsce, opłacalność budowania nowych 

bloków zaczyna być dyskusyjna, a przy 

dalszym spadku cen energii byłyby one 

nieopłacalne. Konkurencji nie wytrzymują 

krajowe elektrownie, coraz bardziej powią-

zane z deficytowym górnictwem. Energe-

tykę polską opartą na węglu kamiennym 

i brunatnym, czekają trudne lata zmierzenia 

się z niskimi cenami energii spoza Polski. 

Brak inwestycji w nowe bloki energetycz-

ne (węglowe) oznacza, wg pełnomocnika 

ds. infrastruktury energetycznej, przyjęcie 

na trwałe modelu dostawców z zewnątrz, 

a więc uzależnienie gospodarki od dostaw 

zza granicy, ale przede wszystkim utratę 

bezpieczeństwa energetycznego rozumia-

nego jako pewność dostaw krajowej ener-

gii. Ale wolny, wspólny rynek energii tych 

argumentów nie uznaje – trudno będzie wy-

tłumaczyć zagranicznym operatorom ogra-

niczanie dostaw tańszej energii do Polski. 
Polska energia jest droższa niż szwedz-

ka czy niemiecka, gdyż jest w tych krajach 

silnie dotowana poprzez wsparcie dla źró-

deł odnawialnych energii (OZE). Niemcy 

np. wspierają OZE ok. 20 mld euro rocznie. 

I co ciekawe, koszt tego wsparcia ponoszą 

głównie odbiorcy indywidualni – w I kwar-

tale 2016 r. średnie ceny energii na rynku 

detalicznym wynosiły w Niemczech 1294 

zł/MWh, gdy hurtowe zaledwie 111 zł/

MWh. W porównaniu z Polską wyższe ceny 

detaliczne energii w Niemczech są mniej 

odczuwalne przez konsumentów, gdyż mają 

3-4%-owy udział energii w gospodarstwach 

domowych, gdy w Polsce jest on ok. 3 razy 

większy i wynosi 10%. Większe różnice 

pomiędzy cenami detalicznymi a hurtowy-

mi występują tylko w Danii - odpowiednio 

1338 i 100 zł/MWh. W Polsce wynoszą one: 

cena detaliczna 620 a hurtowa 153 zł/MWh.

Również tańszy prąd z Ukrainy nie sta-

nowi uczciwej konkurencji, gdyż ok. 40% 

energii pochodzi z tańszych (licząc tylko 

koszty bieżące) w znacznej mierze już wy-

eksploatowanych elektrowni jądrowych. 

A elektrownie węglowe nie są obciążone 

kosztami emisji CO
2
. Prąd z Ukrainy stano-

wi zabezpieczenie na wypadek sytuacji kry-

zysowych, jak w roku 2015, gdy w Polsce 

ogłoszono w sierpniu 20-ty stopień zasila-

nia i sprowadzono z Ukrainy ok. 67 GWh 

energii elektrycznej. Polska energetyka stoi 

więc przed trudnym problemem zapewnie-

nia konkurencyjności gospodarki (m.in. 

poprzez najniższe ceny energii) oraz rów-

nocześnie utrzymania poziomu wyższych 

cen energii, który umożliwi energetyce 

inwestycje.

Uchwalona w roku 2015 Ustawa o OZE 

miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. 

Nie weszła, jest uzupełniana i zmieniana. 

W lecie tego roku powinna też być przy-

jęta polityka energetyczna, wyznaczająca 

generalne kierunki rozwoju energetyki 

w Polsce. Na obydwa te dokumenty wpływ 

ma sytuacja w polskim górnictwie wę-

gla kamiennego, które nadal (z przyczyn 

głównie socjalnych) otrzymuje wsparcie, 

ostatnio m.in. 1,5 mld zł ze strony Polskiej 

Grupy Energetycznej(PGE), Energi oraz 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-

nictwa (PNGiG) na utworzenie Polskiej 

Grupy Górniczej (PGG). To na pewno cen 

energii nie obniży i problem kosztów pro-

dukcji energii pozostanie nadal pilny, ale 

nie rozwiązany.

dr inż. aureliusz MiKłaszewsKi

Materiały źródłowe dostępne w redakcji

?
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Cechy Igniscum
Fallopia (=Reynoutria) sachalinensis 

var. ‚Igniscum’ (nazywany też Igniscum 

sachalinensis L.) to bylina z rodziny rde-

stowatych Polygonaceae, osiągająca wy-

sokość do 4 m, posiadająca pustą łodygę 

i kłącze penetrujące glebę do 2 m głęboko-

ści. Roślina wykształca 30–100 łodyg po-

siadających 20–22 węzły, kwitnie od lipca, 

zwykle jednak między sierpniem i paź-

dziernikiem (US PP21304). Charakterysty-

ka kultywaru jest identyczna jak rdestowca 

OSTROŻNIE Z UPRAWĄ 

IGNISCUM 
MichAł Śliwiński

Rdestowce od wielu lat wywierają negatywny wpływ na szatę roślinną dolin rzecznych całej Europy, tymczasem od niedawna 
agrotechnicy zachęcają do uprawy kultywaru rdestowca sachalińskiego, ukrytego pod handlową nazwą Igniscum. Ta „cudowna 
roślina” została już wprowadzona do wielkopowierzchniowych upraw na terenie Niemiec, nie bez ostrzeżeń organów ochrony 
przyrody. Rdestowce znajdują się w Polsce na liście gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska naturalne-
go mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Czy zamiar wprowadzenia do polskich upraw Igniscum 
jest próbą ominięcia obowiązującego prawa?

Nowa jakość... rdestowca
Kultywar rdestowca sachalińskiego 

o nazwie Igniscum jest dziełem Marii 

Rogmans. Nazwa jest chroniona amery-

kańskim patentem US PP21304 z dnia 

28 maja 2010 r., a jej właścicielem jest 

niemiecka firma Conpower GmbH. Jak 

powstał Igniscum? W 1987 roku sponta-

niczna mutacja tego gatunku na terenie 

Niemiec miała sprawić, że rdestowiec 

sachaliński przestał zawiązywać nasiona, 

a w rezultacie prowadzonych w tajemnicy 

przez 20 lat zabiegów ogrodniczych, gatu-

nek podobno przestał być inwazyjny (US 

PP21304). Agrotechnicy byli zaintereso-

wani tą rośliną od początku XXI wieku, 

kiedy pojawiły się informacje, że z uwagi 

na dużą dynamikę wzrostu oraz niewielkie 

wymagania glebowe, rdestowiec sachaliń-

ski zasługuje na uprawę w celach ener-

getycznych (Bal i in. 2005, Nalborczyk 

2005). Nikt z polskich specjalistów nie 

posiadał wówczas wiedzy o nieinwazyj-

nych odmianach rdestowców, tymczasem 

już 5 lat później opatentowano Igniscum 

i pojawiły się pierwsze niemieckojęzyczne 

foldery opisujące zalety tej rośliny. Głów-

nym źródłem biomasy, używanym tam do 

celów energetycznych, jest kukurydza, 

roślina o stosunkowo niskim potencjalne 

energetycznym. Zapewne od wielu lat nie-

mieckie firmy próbowały wprowadzić na Fot. 1. Uprawa Igniscum (fot. Kat0210, www.wikipedia.de)

rynek gatunki o większym przyroście bio-

masy i udało im się. Przez włodarzy nie-

których niemieckich landów, rdestowiec 

sachaliński nazywany jest teraz „cudow-

ną rośliną”, która może z powodzeniem 

zastąpić kukurydzę (Nordbayern.de). 

Również Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft, niemiecki odpowiednik 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, reklamu-

je Igniscum na stronie internetowej (LfL 

Bayern). Czy rzeczywiście nie stwarza za-

grożenia dla rodzimych gatunków roślin?
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sachalińskiego, a w opisie patentowym nie 

ma wzmianki o tym dlaczego przestał być 

inwazyjny. Zaznaczono w nim jednak, żeby 

przypadkiem nie sadzić Igniscum na tere-

nach nadrzecznych, gdyż może to spowo-

dować zagrożenie powodziowe na skutek 

erozji i wymywania gleby (US PP21304), 

w tym aspekcie właściwości kłączy Igni-

scum są tożsame z właściwościami niebez-

piecznych kłączy rdestowców. Igniscum 

jest też odporny na szkodniki owadzie 

(Nordbayern.de), co jest charakterystycz-

ne dla większości roślin inwazyjnych we 

wtórnym zasięgu geograficznym. W jed-

nym z artykułów naukowych dowiedziono, 

iż nowy kultywar prowadzi efektywną go-

spodarkę wodną, przez co jest odporny na 

susze. Wynika to z prostego faktu, że jego 

kłącza sięgają w ziemię głębiej niż korze-

nie kukurydzy, dzięki czemu mogą dotrzeć 

do niewykorzystanych przez nią zasobów 

wody gruntowej. Naukowcy sponsorowa-

ni przez firmę Conpower doszli do wnio-

sku, że Igniscum ma potencjał jako roślina 

energetyczna drugiej generacji (Montovani 

i in. 2014). Odkryto także, że ma większy 

potencjał dla rekultywacji gruntów zanie-

czyszczonych miedzią, niż wierzba wicio-

wa Salix viminalis (Tingway i in. 2014). 

Nie zostało jednak do końca wyjaśnione, 

na czym polega różnica między Igniscum 

i rdestowcem sachalińskim.

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje 

sadzonek: Igniscum Basic – kultywar prze-

znaczony do celów termicznych na pellety, 

o wydajności świeżej biomasy do 25 ton/

ha oraz Igniscum Candy – produkowany na 

potrzeby biogazu, o wydajności 60 ton/ha 

(Kąpała-Bąba, Błońska 2014; Bayern Bio-

gas Forum). Niemieccy naukowcy zapew-

niają, że oba kultywary są nieinwazyjne, 

a pozyskiwana z nich biomasa może z po-

wodzeniem zastąpić suchą masę otrzymy-

waną z kukurydzy (Lebzien i in. 2012). Na 

1 ha gruntu wprowadza się ok. 10000 sadzo-

nek Igniscum, lecz zanim roślina osiągnie 

odpowiednie rozmiary, wykonuje się zabie-

gi pielęgnacyjne polegające na zwalczaniu 

towarzyszących jej chwastów. Ze stu doj-

rzałych pędów Igniscum uzyskuje się 80 kg 

świeżej biomasy, po jej wysuszeniu zostaje 

16 kg. Wartości spalania wynoszą 18,3 MJ/

kg s.m. i są nieco niższe niż w przypadku 

topoli i wierzby (Fechner 2012). 

Czy Igniscum zdobędzie medal?
Na targach ogrodniczych w Utrech-

cie, rdestowiec zdobył złoty medal jako 

najbardziej interesująca roślina ozdobna 

roku 1847 (Bailey, Conolly 2000). Jeżeli 

Igniscum też ma zdobyć jakiś medal, na 

pewno warto obejrzeć jego drugą stronę... 

Niemieckie źródła informują, że nowy kul-

tywar rozmnaża się zarówno z części pod-

ziemnych, jak też naziemnych (kłączy i pę-

dów, jak inne rdestowce – Tokarska-Guzik 

i in. 2015), a możliwość spontanicznego 

rozprzestrzenia się tej rośliny jest bardzo 

prawdopodobna. Nie jest też łatwo pozbyć 

się Igniscum, co potwierdza informacja, że 

raz obsiana nim gleba jest trudna w rekulty-

wacji (Bayern Biogas Forum; Technologie- 

und Forderzentrum im Kopetenzzentrum 

fur Nachwachsende Rohstoffe). Ze wzglę-

du na możliwość rozprzestrzeniania się 

Igniscum z pól uprawnych, Międzynarodo-

wa Unia Ochrony Przyrody zaleciła, żeby 

nie wprowadzać kultywaru do środowiska 

przed wykonaniem szczegółowej analizy 

ryzyka jego oddziaływania na środowisko 

(Schneider i in. 2013), jednak zalecenie to 

zostało zignorowane. Fallopia sachalinen-

sis ‚Igniscum’ został przez niemieckich 

naukowców wpisany na Krajową listę in-

wazyjnych roślin i zwierząt niewystępu-

jących jeszcze w stanie dzikim (Warnliste 

in Deutschland noch nicht vorkommender 

invasiver Tiere und Pflanzen), gdzie został 

ujęty jako roślina inwazyjna o wysokim 

potencjale reprodukcyjnym, która ma dużą 

szansę na wydostanie się z upraw i rozprze-

strzenianie się w zbiorowiskach półnatural-

nych i naturalnych. Ekonomicznych skut-

ków jej rozwoju nie ocenia się wyłącznie 

pozytywnie jako źródło biomasy, ale też ne-

gatywnie, ponieważ powoduje erozję skarp 

na terenach nadrzecznych (Starfinger, Neh-

ring 2013). Plantacje Igniscum mają postać 

zwartych monokultur, charakteryzujących 

się niskim poziomem bioróżnorodności. 

Brakuje w nich miejsca dla flory towarzy-

szącej współczesnym uprawom zbożowym, 

okopowym czy też wierzby „energetycz-

nej” Salix viminalis, Salix viminalis x fragi-

lis (Anioł-Kwiatkowska i in. 2009). Pomi-

mo upływu lat o Igniscum wciąż wiadomo 

niewiele, w spisie publikacji naukowych 

dominują subiektywne artykuły agrotech-

niczne, sponsorowane przez firmy ogrod-

nicze. Należy upewnić się, czy selektywne 

zabiegi ogrodnicze mające na celu pod-

niesienie jakości plonowania nie wpłynęły 

przy okazji na wzrost jego ekspansywności. 

Na zdjęciach przedstawiających uprawy 

Igniscum widoczne są posadzone w rzę-

dach kępy tych roślin i jest mało prawdo-

Fot. 2. Igniscum w okresie kwitnienia (fot. Kat0210, www.wikipedia.de)
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podobne, aby ich żywotne kłącza grzecznie 

trzymały się obrzeży plantacji. Chociaż do-

tąd nie obserwowano wystąpień Igniscum 

poza plantacjami, należałoby w kontrolo-

wanych warunkach dopuścić do wydosta-

nia się z uprawy pojedynczych osobników, 

dla oceny jego niekontrolowanego rozwoju. 

Jak dotąd nie ma też informacji o wpływie 

plantacji nowego kultywaru na towarzy-

szącą agrocenozom faunę. Wracając do 

złotego początku kariery rdestowca ostro-

kończystego w ogrodnictwie, w 1981 roku 

został on wpisany na urzędową listę roślin 

zakazanych do uprawy w Wielkiej Brytanii 

(The Wildlife and Countryside Act 1981).

Czy to legalne?
Z biegiem lat, agrotechnicy robią się 

bardziej odważni, a chęć łatwego zarob-

ku przesłania im prawdę o inwazyjnych 

właściwościach niektórych roślin, które 

są szczegółowo badane od lat 50-tych XX 

w., o których informacje dotarły już do 

Ministerstwa Środowiska. W artykule 120 

Ustawy o ochronie przyrody, w przejrzy-

sty sposób zapisano, że zakazuje się wpro-

wadzania do środowiska przyrodniczego 

oraz przemieszczania w tym środowisku 

roślin gatunków obcych (Dz.U. 2004 Nr 

92 poz. 880). Zakaz ten nie dotyczy roślin 

wykorzystywanych w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, ale czy uprawa rdestow-

ców zamiast pszenicy i żyta jest rozsądna? 

W przypadku Igniscum będą tak twierdzić 

tylko podmioty ukierunkowane na sprzedaż 

sadzonek tego kultywaru, kierujące się wy-

łącznie chęcią zysku. Na stronie interneto-

wej jednej z firm można przeczytać odważ-

ny wpis, wskazujący na bezzasadność obaw 

przed wykorzystaniem do celów energe-

tycznych roślin znajdujących się na liście 

roślin inwazyjnych, celowości wznowienia 

upraw barszczu Sosnowskiego na biomasę 

i wskazywaniem topinamburu jako mode-

lowego gatunku inwazyjnego, który zgod-

nie z prawem może być w Polsce uprawia-

ny. Zachęcanie rolników do uprawy roślin 

inwazyjnych, a w szczególności trującego 

i parzącego barszczu Sosnowskiego, który 

jest przyczyną zgonów i decyzją Komisji 

Europejskiej został wskazany do zwal-

czania w Unii Europejskiej (Comitology 

Register D041932), stoi w sprzeczności 

z ochroną przyrody i ponad 40-letnim do-

świadczeniem polskich naukowców. Kwe-

stia wprowadzania kultywaru rdestowca sa-

chalińskiego do środowiska powinna zostać 

rozstrzygnięta przez prawników, czy nie 

jest sprzeczne również z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie listy gatun-

ków obcych roślin i zwierząt, które w przy-

padku uwolnienia do środowiska mogą za-

grozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym, na której znajduje się prze-

cież rdestowiec sachaliński (Dz.U. 2011 Nr 

210 poz. 1260).

Zagrożenie dla przyrody
Deklaracja agrotechników o „oswoje-

niu” rdestowca sachalińskiego jest wątpli-

wa, biorąc pod uwagę fakt, że takson od 

ponad wieku rozprzestrzenia się w Europie 

i jest zadomowionym gatunkiem obcym 

od Irlandii po Grecję, aż do Norwegii na 

północy (DAISIE). O tym, że uprawa rde-

stowców jest zagrożeniem dla flory Polski, 

informowano już kilka lat temu, kiedy rde-

stowiec sachaliński był gatunkiem propono-

wanym do upraw energetycznych. Zdaniem 

polskich naukowców, wprowadzenie ob-

cych roślin energetycznych wiąże się z ba-

rierami środowiskowymi, przestrzennymi 

i kosztowymi. Uprawa rdestowców jako 

gatunków inwazyjnych jest niepożądana, 

a ich introdukcja i rozprzestrzenianie zagra-

żają różnorodności biologicznej. Stanowią 

zagrożenie dla zrównoważonego rolnictwa 

oraz konkurencję dla produkcji żywności, 

nieznane są też konsekwencje przyrod-

nicze ich wielkowymiarowych plantacji 

(Krajewska 2006; Anioł-Kwiatkowska, Śli-

wiński 2009). Rdestowiec sachaliński jest 

lokalnie silnie ekspansywny, zdominowuje 

tereny nadrzeczne i potrafi rozwijać się na-

wet w zbiorowiskach leśnych. Niestety, ze 

względów ekonomicznych należy rozpatry-

wać Igniscum jako potencjalne źródło bio-

masy również w Polsce, o co z pewnością 

zadbają agrotechnicy. Informacje o nowym 

kultywarze powoli docierają do Polski. O 

Igniscum Candy, stosunkowo nowej rośli-

nie, rosnącej na ubogich glebach, dorastają-

cej do 4 m wysokości i dającej plon 90t/ha 

można dowiedzieć się już z serwisu interne-

towego CHP Energia. Niektórzy polscy na-

ukowcy wciąż podkreślają zalety rdestowca 

sachalińskiego, do których należą: szybki 

przyrost łodyg, wysoka żywotność plantacji 

i wysoka energia z 1 ha rdestu wynosząca 

580 GJ (Kąpała-Bąba, Błońska 2014). Na-

leży jednak podjąć temat, czy jego uprawa 

rzeczywiście stanie się opłacalna, czy bę-

dzie to niemiecki niewypał. W 2009 roku, 

na Dolnym Śląsku funkcjonowała tylko jed-

na firma zajmująca się skupem rdestowca 

jako rośliny energetycznej, oraz dwie, które 

zajmowały się przerobem tego gatunku. Dla 

dzikich stanowisk rdestowca oszacowano, 

że koszt skoszenia, rozdrabniania i trans-

portu biomasy z siedlisk nadrzecznych do 

miejsca skupu, w dalszej kolejności susze-

nia i przerobu na pellet, będzie nieopłacalny 

i przyniesie straty w wysokości 20% (Bena 

2009). Zakłady grzewcze o możliwości 

wykorzystania rdestowca jako biopaliwa 

jednak powstają, np. w Dobrzejowicach 

koło Głogowa została wybudowana bio-

elektrownia rolnicza o mocy 1,6 MW, która 

może być opalana Igniscum. W Polsce od-

były się też pierwsze próby polowe. Gazeta 

Głos Gminy Tuczępy informuje, że jesienią 

2012 r. pola na terenie gminy zostały obsia-

ne nowym kultywarem rdestowca (Opozda 

2013). Miał być uprawiany jako roślina 

energetyczna na terenie byłej kopalni siar-

ki w Rzędowie w ramach rewitalizacji tego 

terenu i spalany w bioelektrowni na terenie 

Świętokrzyskiego Parku OZE Rzędów-Tu-

czępy (Łukaszek 2014). Dla przyrody nie są 

to dobre informacje. W Polsce, rdestowiec 

sachaliński ‚Igniscum’ został wpisany na 

proponowaną listę roślin gatunków obcych, 

które mogą stanowić zagrożenie dla przy-

rody Polski i Unii Europejskiej (Tokarska-

-Guzik i in. 2015). Zdaniem autorów tego 

dokumentu, w sytuacji wprowadzenia do 

uprawy Igniscum, zasadne będzie wpro-

wadzenie wymogu jego monitoringu i usu-

wania inicjalnych stanowisk tego taksonu 

poza plantacjami, szczególnie na terenach 

cennych przyrodniczo. Pod rozwagę agro-

technikom.

dr Michał ŚliwińsKi

Literatura dostępna w Redakcji
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Opowieść  
o pszczelich produktach 

MAciej winiArski

część VII

Współcześnie można zaobserwować powstawanie coraz silniejszych układów zależności w tercecie: PSZCZOŁA – PRACA 
PSZCZELARZA – PACJENT. Wśród apiterapeutów i pszczelarzy coraz częstszy jest pogląd, że właściwie szkoda przeznaczać 
produkty pszczele na cele przemysłowe i do zwykłej konsumpcji. 

Powinny one trafiać w pierwszej kolej-

ności do chorych, a w następnej do szero-

kich rzesz społeczeństwa na cele profilak-

tyczne. Ale zatrzymajmy się na chwilę na 

chorobach. Każda choroba zaczyna się na 

poziomie pojedynczej komórki. Na wsku-

tek braku biokatalizatorów naprzód umie-

ra jedna komórka, potem druga i kolejne. 

Dopiero, kiedy obumrze kilka milionów 

komórek danego narządu, człowiek za-

czyna odczuwać jakieś dolegliwości. 

W przypadku stłuszczenia wątroby, bóle 

w okolicach brzucha, wzdęcia, itd. We 

współczesnej medycynie wykrywalność 

guzów nowotworowych również zaczyna 

się od powyżej miliona zniekształconych 

komórek, tworzących masę nowotworo-

wą. Dlatego warto zadbać o nasze komórki 

tak, aby nie obumierały lub aby nie rako-

waciały. Pszczeli pyłek kwiatowy jest do-

skonałym środkiem zapobiegawczym dla 

większości chorób, ponieważ został przez 

rośliny zaopatrzony we wszystko to, co do 

podtrzymania życia naszych komórek jest 

potrzebne. Jednak, aby narządy i komórki 

nań składające się były stale i systematycz-

nie zaopatrywane, musimy zadbać o nasze 

serce i naczynia.

Serce jest niezwykle sprawnym i wydaj-

nym narządem. U dorosłego człowieka ser-

ce podczas 70 skurczów na minutę wyrzuca 

w ciągu godziny 340 l. krwi. Oznacza to, że 

na dobę pompuje ono ok. 8 t. płynu. Mię-

sień ważący średnio 350 g wykonuje taką 

pracę bezustannie od pierwszego uderze-

nia, aż po ostatnie! Jest to absolutny truizm, 

ale warto dbać o nasze serce i naczynia. 

Dotychczas było wiele teorii objaśniają-

cych odkładanie się blaszek cholesterolu 

w naczyniach i w naczyniach wieńcowych 

serca. Współcześnie największe znaczenie 

przypisuje się śródbłonkowi naczyniowe-

mu, którego sprawność właściwie warun-

kuje zdrowie całego organizmu. Nie jest to 

tylko sprawność wyłącznie mechaniczna. 

Komórki śródbłonka z L-argininy (egzo-

genny aminokwas) produkują tlenek azo-

tu (NO), który częściowo wydzielany do 

światła naczynia utrudnia adhezję (przyle-

ganie do ścianek naczynia) ciał płynących 

w naczyniu. Przecież pszczeli pyłek kwia-

towy posiada dużo L-argininy, która jest 

dostarczana m. in. do śródbłonka naczynio-

wego. W najnowszych badaniach, okazało 

się, że głównym sprawcą intensyfikującym 

odkładanie cholesterolu jest aminokwas 

siarkowy zwany homocysteiną. Cząstecz-

ki tego aminokwasu są nie tylko lepkie 

ale powodują w miejscu przylegania do 

śródbłonka naczyniowego, zanikanie czę-

ści komórek (komórki śródbłonka słabiej 

się odnawiają), a także wywołuje on nad-

mierny rozplem komórek mięśni gładkich 

w ścianach tętnic. Warstwa mięśni gład-

kich jak gdyby pęcznieje i zwęża naczynie. 

Równocześnie  ułatwione jest przenikanie 

przez śródbłonek frakcji cholesterolu LDL. 

Wówczas tętnice ulegają zwężeniu, co 

powoduje rozwój nadciśnienia tętniczego 

oraz zmiany miażdżycowe. W skrajnych 

przypadkach przepływy krwi są tak słabe, 

że dochodzi do udarów mózgu, a w przy-

padku serca – do zawałów (Kraczkowska, 

2005).

Ostatnio szczególną wagę przypisuje 

obecności podwyższonego poziomu homo-

cysteiny we krwi.  Aminokwas ten uzna-

no za niezależny czynnik rozwoju takich 

chorób jak zakrzepica żylna, niedokrwie-

nie mięśnia sercowego i udaru mózgu. Do 

obniżenia poziomu homocysteiny we krwi 

(norma 7-14 mikromoli/l) przyczyniają 

się witaminy B6, B12 i kwas foliowy. To 

wszystko znajdujemy w pszczelim pył-

ku kwiatowym. Homocysteina powstaje 

we wszystkich rodzajach komórek wystę-

pujących w organizmie człowieka, a jest 

rozkładana w wątrobie i nerkach w zło-

żonych procesach chemicznych (nie będą 

tu omawiane). Należy ona do czynników 

prozakrzepowych, bo przyczynia się do 

powstawania zakrzepów zarówno w tętni-

cach jak i w żyłach. Podwyższony poziom 
homocysteiny może wywołać uszkodze-
nia śródbłonka naczynia i dopiero wów-
czas cholesterol może się do nich przy-
lepiać. W zasadzie powinno odejść się od 
badania cholesterolu ogólnego, a badać 
tylko i wyłącznie zawartość homocyste-
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iny i HDL we krwi (Kraczkowska 2005). 
Pszczeli pyłek kwiatowy wspomaga lecze-

nie dziesiątek chorób wywołanych przez 

nadmierne stężenie we krwi homocysteiny. 

Za najważniejsze z nich są uważane choro-

by miażdżycowe i choroby serca (Kędzia, 

Hołderna-Kędzia 2010).

Już tylko dla kronikarskiej solidności na-

leży wspomnieć, że przy ciężkiej hiperho-

mocysteinemi (>100 mikromoli/l) powsta-

ją nie tylko choroby sercowo-naczyniowe 

lecz może ta choroba utrudniać kobietom 

zachodzenie w ciążę, może uszkadzać płód 

i to już na etapie embrionu, (embriono-

toksyczność homocysteinowa), hamować 

rozwój płodu aż do zamierania włącznie. U 

kobiet ciężarnych stwarza ryzyko powikłań 

zakrzepowo-zatorowych i wywołuje nadci-

śnienie ciążowe. Udowodniono, że u osób 

starszych wywołuje choroby neurodegene-

racyjne z parkinsonizmem i Alzheimerem 

na czele. Również udowodniono, że homo-

cysteina ma swój udział w rozwoju chorób 

nowotworowych indukowanych przez es-

trogeny. Szczególną „odpowiedzialność” 

ponosi za powstawanie nowotworów je-

lita grubego (Kraczkowska 2005). Dlate-

go powtórzę jak mantrę, że warto zadbać 

o zdrowie naszych komórek poprzez jak 

najdłuższe utrzymywanie w odpowiedniej 

sprawności nasze serce i naczynia.

W przypadku chorób serca i naczyń (sta-

ny miażdżycowe), pszczeli pyłek kwiatowy 

spełnia wszystkie wymogi suplementu die-

ty. Długotrwałym leczeniem pszczelim pył-

kiem kwiatowym wykazano duży wpływ 

na metabolizm tłuszczów – przyspiesza 

ich oksydację (zwiększa przyswajalność). 

Pszczeli pyłek kwiatowy wzmacnia śród-

błonkową syntezę NO, przez co zmniejsza 

ilość lipidów w strukturze blaszki miażdży-

cowej. Dostarczanie kompletu aminokwa-

sów, w tym proliny i leucyny powoduje 

zmniejszenie przechodzenia cholesterolu 

do warstwy mięśni gładkich (podśródbłon-

kowej). Pszczeli pyłek kwiatowy dzięki za-

wartości takich witamin jak: C E, beta-ka-

rotenu należy do silniejszych, naturalnych 

przeciwutleniaczy, chroniących naczynia 

przed uszkodzeniem (Czarnecki 2002).

Choroba wieńcowa serca ujawnia się 

wówczas, kiedy zwężenie naczyń wień-

cowych przekracza 50%. Zmiany te skut-

kują niedokrwieniem mięśnia sercowego, 

co prowadzi do jego uszkodzenia. Przede 

wszystkim zmniejszone jest dostarczanie 

substratów i tlenu upośledzające wytwa-

rzanie energii niezbędnej do wykonywania 

pracy przez serce. Energia ta jest głównie 

dostarczana do serca w postaci lipoprotein 

HDL, zwanych przez pacjentów „dobrym 

cholesterolem. Do prawidłowej pracy ser-

ca niezbędne jest stężenie HDL nie niższe 

40 mg/dl, gdyż tych lipoprotein organizm 

człowieka nie magazynuje. Udowodnio-

no odwrotną zależność między stężeniem 

lipoprotein HDL a ryzykiem rozwoju 

miażdżycy (Kuliszkiewicz-Janus 2006). 

Obniżenie poziomu zaopatrzenia w ATP 

(wchodzi w skład HDL) mięśnia sercowe-

go o 10 %, prowadzi do jego uszkodzeń. 

Wprawdzie serce uruchamia wówczas pro-

ces glikolizy beztlenowej, ale dostarcza on 

dużo mniej energii i zakwasza się kwasem 

mlekowym. Dopiero w takiej sytuacji pa-

cjent odczuwa jakieś pieczenie śródmost-

kowe lub jakieś inne bóle w klatce piersio-

wej. Takich symptomów nie powinno się 

lekceważyć, bo może dojść do ciężkiego 

zawału serca. Kwasica wewnątrzkomór-

kowa blokuje procesy metabolizmu w ko-

mórce, następuje przeładowanie komórki 

sodem i do uszkodzenia błony komórko-

wej. Zwiększa się niedokrwienie serca, 

ponadto są wytwarzane wolne rodniki tle-

nowe, które dalej uszkadzają struktury ko-

mórkowe. Powstaje w mięśniu sercowym 

stan zapalny z naciekami leukocytów obo-

jętnochłonnych. Tę spiralę obumierania 

mięśnia sercowego możemy powstrzymać 

regulatorami metabolicznymi, które przy-

wracają w organizmie syntezę ATP. Do 

najlepszych regulatorów metabolicznych 

należy zaliczyć pszczeli pyłek kwiatowy, 

ponieważ wykazuje on właściwości prze-

ciwniedokrwienne działając na poziomie 

komórkowym,  niezależnie od warunków 

hemodynamicznych (Czarnecki 2012). 

Zatem, pszczeli pyłek kwiatowy należy 

do najlepszych leków przy wszystkich 

chorobach niedokrwiennych serca. Takie 

działanie wynika z tego, że pszczeli pyłek 

kwiatowy to:

1) niesłychanie energowydajny lek w pro-

dukcji tak ważnego dla pracy mięśnia 

sercowego podstawowego produktu 

ATP;

2) hamuje uszkodzenia kurczliwości mię-

śnia sercowego i przywraca czynność 

skurczową serca;

3) poprawia czynności bioelektryczne ser-

ca tym samym przeciwdziała arytmii;

4) usuwa wolne rodniki tlenu, ogranicza-

jąc przez to uszkodzenie serca i naczyń 

krwionośnych;

5) chroni śródbłonek naczyń krwiono-

śnych mięśnia sercowego, przez co po-

prawia jego ukrwienie;

6) utrudnia tworzenie się zlepów płytko-

wych, co przeciwdziała zawałom serca 

i udarom mózgu (Czarnecki 2002).

Powstaje najprostsze z możliwych py-

tań: dlaczego tak naprawdę pszczeli py-

łek kwiatowy jest dobry nieomal na każdą 

chorobę? Oprócz opisanego w poprzednim 

artykule mechanizmu przekazywania dla 

męskich komórek generatywnych wszyst-

ko to, co roślina ma najlepsze, istnieje jesz-

cze drugi mechanizm ubogacający ten dar 

natury. Otóż, pojedyncza pszczoła na ogół 

przynosi do ula pyłek z jednego gatunku 

rośliny, chociaż nie do rzadkości należy, że 

w koszyczku są ziarna pyłku pochodzące 

z kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 

gatunków roślin. Natomiast regułą jest, że 

nawet pasieka znajdująca się na plantacji 

rzepaku, iż część pszczół (kilka do kilku-

nastu % osobników) przyniesie do ula py-

łek spoza plantacji rzepaku. Oznacza to, że 

pszczeli pyłek kwiatowy odznacza się dużą 

bioróżnorodnością, podnoszącą jego ogól-

ną wartość biostymulacyjną na organizm 

człowieka. Po prostu, jeżeli w pyłku jedne-

go gatunku rośliny będzie mniej np. leucy-

ny, to w pyłku innego gat. rośliny będzie go 

więcej, tak więc wartość bioaktywna pyłku 

na organizm człowieka jest mniej więcej 

jednakowa, niezależnie od pożytku głów-

nego, na którym posadowiona jest pasieka. 

Tą bioróżnorodność doskonale widać przy 

zakupie pszczelego pyłku kwiatowego. Ni-

gdy nie kupujemy samych idealnie żółtych 

obnóży, niebieskich, brązowych, fioleto-

wych, zielonkawych, itd. tylko zawsze jest 

to kolorowa mieszanina obnóży, wzajem-

nie uzupełniająca się. Oczywiście, mądre 
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urządzenie przyrody każe tak pszczołom 

zbierać pyłek kwiatowy, bynajmniej nie 

z myślą o człowieku, tylko o wychowie 

następnych pokoleń pszczół. Przypomnę 

Czytelnikom „ZP”, że pszczoły-robotnice 

powstają z jaj diploidalnych i larwy z nich 

wylęgnięte od 5 dnia życia żywione są 

papką pyłkowo-miodową. Zatem, pszczo-

ły instynktownie unikają zbierania pyłku 

kwiatowego tylko jednego gatunku roślin. 

Biologiczną aktywność pyłku kwiatowego, 

pszczoły uzupełniają w procesie zlepiania 

obnóży drobinkami miodu i substancjami 

propolisopodobnymi, a także wydzieliną 

gruczołów około gardzielowych pszczół 

(Tichonow 2008).

Już dość dużo powiedziałem w tym arty-

kule w niezwykłych wręcz właściwościach 

pszczelego pyłku kwiatowego na zdrowie 

człowieka, ale nie powiedziałem jak go 

przyjmować. W tym miejscu warto podać 

istotną uwagę. Pszczelego pyłku kwiato-

wego nie można przedawkować. Oczywi-

ście, jest produktem zbyt drogim, aby nim 

się objadać, bo nasz organizm wykorzysta 

tylko tyle, ile mu potrzeba składników na 

bieżące potrzeby, nadmiar zostanie albo 

strawiony (aminokwasy, lipidy, cukry, 

tłuszcze) lub wydalony (sole mineralne, 

jony metali, itp.). Umączona „od stóp do 

głów” pyłkiem kwiatowym pszczoła w cza-

sie przelotu z jednego kwiatka na drugi, 

przednimi nogami zbiera pyłek z głowy, 

czułków i przedniej części ciała, następnie 

za pomocą środkowej pary nóg przemiesz-

cza go w kierunku szczoteczek tylnych 

nóg. Za pomocą tych szczoteczek pszczoła 

sczesuje pyłek z tylnej części ciała, potem 

ruchem wahadłowych nóg za pomocą spe-

cjalnej ostrogi przepycha wstępnie uformo-

wane kuleczki pyłku do koszyczka, będą-

cego zagłębieniem w goleniu tylnej nogi. 

Ponieważ przejęte od pszczół obnóża pyłku 

kwiatowego mają wysoką wilgotność (za-

wiera 25-30% wody), musimy je wysuszyć 

do poziomu  7- 8% wilgotności. Przy czym 

należy uważać, aby temperatura suszenia 

nie przekroczyła +400C. Przekroczenie 

tej temperatury obniża wartość biologicz-

ną tego produktu. Wysuszone obnóża są 

dość twarde, tak więc, aby możliwie wiele 

składników zostało przyswojonych przez 

organizm, to ten pyłek zalewamy wodą na 

minimum 4 godz. przed spożyciem, albo 

rozdrabniamy na młynku do kawy. Należy 

mielić powoli, tak, aby rozdrabniana por-

cja obnóży nie przegrzała się, bo wówczas 

część bezcennych właściwości tego leku 

zniszczymy. Profesor R. Czarnecki poda-

je, że przy chorobach serca powinno się 

przyjmować 45 g (ok. dwie czubate łyż-

ki) pyłku dziennie 1 do 3 razy na dobę na 

15 minut przed jedzeniem. W chorobach 

serca powinno się przyjmować pszczeli 

pyłek kwiatowy minimum przez trzy mie-

siące, ale przecież można go przyjmować 

cały czas. Skoro, przywołałem nazwisko 

Profesora, to powtórzę jeszcze jedno Jego 

powiedzenie: pszczeli pyłek kwiatowy to 

prawdziwa „kopalnia dobra” najwspanial-

sza, stworzona przez naturę odżywka i lek 

zarazem.

W jaki sposób pszczoły magazynu-

ją pyłek kwiatowy. Otóż, obładowana 

pszczoła idzie do komórek plastra, gdzie 

on ma być złożony. Sama zdejmuje swe 

obnóża i wkłada je do komórki, no i wra-

ca do pracy na roślinach. Młode pszczoły, 

jeszcze nielotne – rozdrabniają masę pył-

kową, naśliniają i ubijają ją w komórkach. 

Wskutek tego rozdrabniania i naśliniania 

masy pyłkowej wilgotność pyłku wzrasta 

do ok. 35 %. Jest to optymalna wilgotność 

do przeprowadzenia fermentacji mlekowej, 

ponieważ ziarna pyłku pęcznieją i pękają. 

Bakterie fermentacji mlekowej Lactoba-

cillus acidophilis w przyrodzie znajdują 

się na powierzchni roślin, w tym również 

i na ziarnach pyłku, zatem pszczoły nie 

mają problemu z zakażaniem nimi masy 

pyłkowej (Isidirow, 2013). Kiedy komórka 

pszczela zostanie napełniona do 2/3 pojem-

ności pyłkiem (ok. 170 mg), zostaje zala-

na miodem i zasklepiona. W ten sposób 

powstają warunki beztlenowe, korzystne 

do przeprowadzenia fermentacji mleko-

wej. W wyniku tej fermentacji powstaje 

„zakiszona” masa pyłku, która nazywana 

jest pierzgą. Jest ona zapasem białkowo-

-węglowodanowym dla pszczół na okres 

jesienno-zimowy. Czym się różni pszczeli 

pyłek kwiatowy od pierzgi? Różnica jest 

mniej więcej taka sama, jak między słodką 

kapustą a zakiszoną, z tym zastrzeżeniem, 

iż w pierzdze znajduje się więcej substan-

cji pochodzących od samych pszczół w po-

równaniu do pyłku kwiatowego. Oczywi-

ście, ukwaszony pyłek zmienia nieco smak 

na lekko kwaśny, ponadto powstaje troszkę 

kwasu mlekowego i jeszcze łatwiejsze jest 

przyswajanie przez organizm człowie-

ka, wszystkich składników znajdujących 

się pyłku kwiatowym. Ale pozyskiwanie 

pierzgi jest trudniejsze od pozyskiwania 

pyłku, ponieważ przy jego zbieraniu musi 

być niszczona woszczyna. Jeżeli chodzi 

o pyłek kwiatowy, to w sezonie wiosenno-

-letnim pszczoły zbierają go w zależności 

od siły rodziny pszczelej od 26 do 40 kg. 

Na potrzeby życiowe zużywają przeciętnie 

ok. 26 kg, czyli pszczelarz może odebrać 

od jednej rodziny ok. 10 kg pyłku rocznie. 

Odbieranie pyłku kwiatowego pszczołom 

jest bardzo proste. Pszczoły muszą przeci-

skać się przez wąskie otworki, przez które 

nie mieszczą się obnóża, które zsuwają się 

do specjalnego pojemnika. Pszczeli pyłek 

kwiatowy, może być pszczołom odbierany 

tylko podczas pożytków głównych (od rze-

paku do gryki), ponieważ późniejsze zbio-

ry pyłku są pszczołom potrzebne na uzu-

pełnienie zimowych zapasów. Pszczelarz 

powinien codziennie opróżniać poławiacze 

pyłku i przeznaczać do suszenia, aby unik-

nąć ukrytych objawów pleśnienia (Krzysz-

kowska 1995).

W następnym artykule, wymienię naj-

ważniejsze choroby, na których sprawdzo-

na jest skuteczność lecznicza pszczelego 

pyłku kwiatowego i przejdziemy do omó-

wienia właściwości absolutnej medycznej 

rewelacji ostatnich lat, tj. propolisu, zwa-

nego też kitem pszczelim.

dr inż. Maciej winiarsKi
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Rzeki i światło. Dryft bezkręgowców wodnych
Zwierzęta żyjące na/w dnie rzek prowa-

dzą swoistą „politykę”. Wykorzystują  to 

siedlisko do żerowania i rozmnażania, ale 

w międzyczasie prowadzą ekspansję aby 

opanować nowe miejsca w rzece. Opuszcza-

ją powierzchnię dna i pozwalają się unosić 

wodzie, aby po jakimś czasie znowu osiąść 

na dnie w innym miejscu. Te unoszone wodą 

organizmy, hydrobiolodzy nazywają dry-

ftem. W cyklu  dobowym liczba unoszonych 

zwierząt jest zmienna. Co wyzwala takie 

zmiany? Czynnikiem wyzwalającym dobo-

wy rytm dryftu jest światło. Narastające lub 

zmniejszające się zmiany natężenia światła 

rzędu 1 lx powodują uruchomienie lub za-

przestanie zjawiska dryftu. Zbadano to na 

jętce Baetis vagans i równonogu Gammarus 

pseudolimnaeus w jednym z potoków(Holt 

i Waters 1967). Utrzymywanie nocnego 

oświetlenia potoku powyżej 1lx przez 4 dni 

powodowało zanik nocnego dryftu do pozio-

mu dziennego. Doświadczalne uruchomienie 

dryftu z zaciemnionego odcinka strumienia 

i oświetlenie bystrza pozwoliło stwierdzić, że 

część dryfujących zwierząt zatrzymywała się 

w oświetlonej części a część dryfowała dalej. 

Gdy normalny cykl dzień-noc został odwró-

cony sztucznym światłem i ciemnością, fazy 

rytmu dobowego dryftu także zostały odwró-

cone. Oznacza to, że dryft można zewnętrz-

nie kontrolować. Oznacza to również, że jeśli 

endogenny rytm występuje, to jest bardzo 

słaby lub nie występuje w ogóle. Musi być 

czynnik wyzwalający.

Różne modele dryftu mogą umożliwiać 

sukces gatunku inwazyjnemu w środowisku 

zajętym przez gatunek rodzimy i koegzysten-

cję z nim. Taka sytuacja wystąpiła po sko-

lonizowaniu rzek przez inwazyjnego Gam-

marus roeseli. Dotychczas występował tam 

kiełż Gammarus pulex. Przyczyną sukcesu 

najeźdźcy jest inny model dryftu. Podczas 

gdy tempo dryftu G. pulex pozostaje prawie 

stałe przez całą dobę, to G. roeseli ma wysoki 

dryf w nocy i niski w ciągu dnia. W konse-

kwencji dryfujące nocą G. roeseli pozostają 

niewidoczne dla ryb i nie zostają zjedzone. 

Taki rytm może przynajmniej częściowo 

wyjaśnić sukces G. roeseli w środowisku 

bardziej przydatnym dla gatunku rodzimego 

(Lagrue i in. 2010). Z dryfujących poczwa-

rek jętek Deleatidium spp. mogą korzystać 

nie tylko ryby, ale i brodźce Himantopus spp. 

(Pierce 1986).

Tempo pojawiania się larw Ephemerella 

subvaria w dryfcie zmienia się sezonowo. 

Więcej jest ich w maju niż w listopadzie. 

Liczba osobników występujących w dryfcie 

jest liniową funkcją czasu trwania poprzed-

niego oświetlania. Nimfy mają większą 

skłonność do dryfowania, gdy nie są w sta-

nie aktywnego wzrostu, niż gdy rosną (Ci-

borowski 1979). Dryf dla E. subvaria jest 

metodą relokacji z odcinków szybko pły-

nących do odcinków o wolniejszym nurcie 

i pod brzegami. Redystrybucja do tych ob-

szarów może zmniejszyć śmiertelność spo-

wodowaną w trakcie wiosennych roztopów 

i podczas wylotów. Bishop (1969) określił, 

że próg oświetlenia powierzchni wody leży 

między 10–2 a 10–3 lx.. Gdy maleje, prowadzi 

do zwiększenia dryftu, a kiedy rośnie to tłumi 

aktywność owadów. Zmienność długości fali 

ma niewielki wpływ na dryft.

Innym, słynnym i bardzo ciekawym przy-

kładem jest rytm wieloszczeta Palola (Euni-
ce) viridis z międzyzwrotnikowej strefy Oce-

anu Spokojnego. Jego cykl rozwojowy jest 

ściśle związany z cyklem księżycowym. Każ-

dego roku w październiku lub w listopadzie, 

na początku ostatniej kwadry Księżyca (na 

Pacyfiku, a na początku trzeciej kwadry na 

Oceanie Indyjskim), o godzinie 2 nad ranem, 

wieloszczety podpływają pod powierzchnię 

i zaczyna się zbiorowy akt prokreacji. Tyl-

ne (epitokowe) części ciała, z segmentami 

wypełnionymi u obu płci komórkami roz-

rodczymi, odrywają się od przedniej (atoko-

wej) części ciała i unoszą się ku powierzchni 

wody, tworząc gęste ławice; jaja i plemniki 

są wyrzucane do wody, gdzie następuje za-

płodnienie. Tubylcy wysp Samoa, znają ten 

cykl i o odpowiedniej godzinie wyruszają 

na połowy palolo. Podobnie zbiorowe tarło 

w Kattegacie odbywa w czasie kwietniowej 

pełni Księżyca wieloszczet Nereis virens. Po-

dobne rytmy występują u koralowców. Boch 
i inni (2011) stwierdzają, że synchronizacja 

tarła Acropora humilis, zależy szczególnie 

od księżycowych nocy i jest progową reakcją 

na różnicujące okresy ciemności po mroku 

(głównie pod wpływem księżycowego fo-

toperiodu) i po drugie - przez indywidualny 

komponent wczesnego nocnego oświetlenia.

Orientacja w przestrzeni
Do niedawna nie było jasne jak nietoperze 

odnajdują drogę do swojej domowej grzę-

dy. Holland i inni (2016) wykazali, że My-
otis myotis kalibruje swój geomagnetyczny 

kompas codziennie na zachody słońca. Po-

kazali to manipulując polem magnetycznym 

przed i po zachodzie słońca. Manipulacja 

CIEMNA STRONA 
ŚWIATŁA

roMAn Żurek

część II

Żaden gatunek na Ziemi nie ewoluował przy sztucznym świetle. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że nie ma gatunków prawdziwie ko-

rzystających z niego w dłuższej perspektywie.
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o zachodzie spowodowała przesunięcie kie-

runku orientacji w lewo, a manipulacja po 

zachodzie nic nie zmieniła. W odróżnieniu 

od ptaków, wzór rozkładu polaryzacji nie 

jest konieczny dla kalibracji. Dla zwierząt, 

które zajmują takie nisze ekologiczne, gdzie 

rzadko widać słońce, jest to zaskakujące od-

krycie. Wskazuje to jednak na prymat słońca, 

jako bezwzględnego, geograficznego od-

niesienia nie tylko dla ptaków, ale również 

u innych gatunków kręgowców. Sprawę de-

tekcji i orientacji poruszają badania Bazlova 

i inni (2016), które wykazały, że w procesie 

orientacji kluczową rolę w wykrywaniu pola 

magnetycznego (MFS) u Drosophila odgry-

wa światłoczułe białko kryptochrom (Cry). 

Wykazano u dwóch gatunków karaluchów, 

że białko Cry zależy od kierunku pola geo-

magnetycznego (GMF). W oku ssaków 

białko Cry2 znajduje się pod siatkówką, co 

wskazuje, że oko jest organem niezbędnym 

kierunkowej reakcji GMF. Inne badania wy-

kazały, że nie może to być zwykłe światło, 

tylko odpowiednio spolaryzowane. Jeśli oś 

polaryzacji jest równoległa do linii pola ma-

gnetycznego, to ptaki potrafią się orientować. 

Ale jeśli płaszczyzna polaryzacji jest prosto-

padła do pola magnetycznego, ptaki są zdez-

orientowane (Muheim i inni 2016). Odkrycie 

tej nowej właściwości funkcjonowania ma-

gnetoreceptorów ma implikacje dla wiedzy 

w jaki sposób ptaki i inne zwierzęta postrze-

gają pole magnetyczne Ziemi. Wynik tych 

badań pozwala przypuszczać, że w procesie 

postrzegania kierunku linii pola magnetycz-

nego (GMF) i w proces orientacji u ptaków, 

motyli monarchów i wielu innych gatunków, 

zaangażowane jest to samo białko Cry. Ba-

dania te wyjaśniają również możliwe skutki 

zanieczyszczenia świetlnego, poświaty nieba 

na życie zwierząt. Więcej informacji znajdzie 

Czytelnik na stronie http://people.eku.edu/

ritchisong/nav_orient.htm .

Ssaki
Nietoperze

Wszystkie gatunki 986 nietoperzy, bor-

suki i większość mniejszych drapieżników, 

w większości gryzoni(z wyjątkiem wiewiór-

ki), 20% naczelnych i 80% torbaczy, pro-

wadzą nocny tryb życia, ale wiele innych 

aktywnych jest zarówno w dzień i w nocy 

(Walls 1942). Aktywność zwierząt  można 

zaklasyfikować do 5 typów (Halle i Stenseth 

2000): nocne, dzienne, zmierzchowe, skraj-

ne, acykliczne.

Stosownie do trybu życia, zwierzęta mają 

różną budowę anatomiczną oczu, które są 

dostosowane do światła. Jedne widzą lepiej 

przy słabym świetle, inne widzą niektóre lub 

wszystkie kolory. Mają różne progi oślepie-

nia jasnym światłem, nawet zmierzchowym 

(>120 cd/m2) itd. Większość nocnych zwie-

rząt w czasie jasnych, księżycowych nocy 

zmniejsza obszar penetracji, ograniczając ak-

tywność żerowania i ruchu, redukuje czas ak-

tywności czekając na ciemniejszy okres nocy. 

Tak reagują gryzonie, zającowate, nietoperze 

owocożerne, drapieżne nietoperze, niektóre 

naczelne, oposy, borsuki (Beier 2006).

U kręgowców jest dwojaki system widze-

nia. Za widzenie i rozpoznawanie kolorów, 

obrazów, itd. odpowiadają w oku pręciki 

i czopki. Ten system nie jest połączony z ze-

garem biologicznym, bo ten jest regulowany 

odrębnym systemem fotoreceptorów i jest 

związany z niewzrokową odpowiedzią na 

światło. Pełni rolę dawcy czasu. 

Nocne oświetlenie zmienia zachowania 

żerowania, zwiększa ryzyko drapieżnictwa, 

rozstraja zegar biologiczny, zwiększa śmier-

telność z powodu kolizji drogowych, zakłó-

ca ruchy rozpraszania i użytkowania koryta-

rzy migracyjnych. 

Wprowadzenie dodatkowego oświetlenia 

w okresie nocnym, gdy powinno być ciemno, 

jest odbierane przez ssaki i powoduje różne 

skutki. Jeśli doświadczalne myszy były 

trzymane w normalnym rytmie dnia i nocy 

(D/N; 16 h światła ~150 lux/8 h ciemności 

~0 lux) miały normalną masę. Myszy trzy-

mane w rytmie dzień/szara noc (dD/N; 16 h 

światło ~150 lux/8 h przyćmione światło ~5 

lux) szybko zwiększały masę ciała w 5 i 6 ty-

godniu doświadczenia, pomimo zmniejsze-

nia konsumpcji, co sugeruje rozregulowanie 

metabolizmu(Aubrecht iin. 2015). 

Myszy plażowe (Peromyscus polionotus 

leucocephalus) więcej żerują w miejscach 

ciemniejszych niż oświetlonych sztucznym 

światłem (Bird i inni 2004). U lemurów 

Microcebus murinus, które prowadzą noc-

ny tryb życia, eksponowanie na 14 dniowe 

zanieczyszczenie świetlne, spowodowało 

zmodyfikowanie rytmu dobowego i aktyw-

ności ruchowej, podwyższyło temperaturę 

ciała. Nocna aktywność ruchowa i żerowa-

nie zostały zmodyfikowane negatywnie. Jest 

to desynchronizacja biologicznego rytmu, 

która może prowadzić do szkodliwych skut-

ków dla zwierząt w adaptacji do zmian śro-

dowiskowych (Le Tallec i inni 2013).

Ptaki

Wszystkie organizmy posiadają gatunko-

wą i osobniczą tolerancję na zakres zmian 

cech środowiska. W zakresie tolerancji me-

chanizmy fizjologiczne pozwalają na kom-

pensowanie odchyleń, ale jedynie do pewne-

go stopnia. Przekroczenie zakresu tolerancji 

prowadzi do śmierci osobnika. Zanieczysz-

czenie światłem może być wykorzystane 

przez zwierzęta. Wiele, zwykle dziennych 

ptaków (Hill1990) i gadów, żeruje w sztucz-

nym świetle. Zostało to nazwane „niszą noc-

nego światła” i wydaje się korzystne dla ga-

tunków, które mogą ją eksploatować, ale nie 

dla ich ofiar (Schwartz  i Henderson1991). 

Badania zależności między natężeniem 

światła w nocy a zachowaniem i fizjologią si-

korki bogatki (Parus major), wykazały silną 

zależność stężenia melatoniny od natężenia 

światła w nocy. Efekty nie są ograniczone do 

określonej wartości progowej, ale pojawiają 

się nawet wtedy, gdy poziomy światła noc-

nego są nieznacznie zwiększone. W natural-

nym obszarze efekty te mogą zostać ogra-

niczone, ponieważ na takich naturalnych 

terenach natężenie światła sztucznego jest 

zazwyczaj niskie. Wiadomo, że intensyw-

ność światła spada szybko wraz z odległo-

ścią od źródła światła i ptaki mogą unikać 

ekspozycji na światło w nocy (Jong i inni 

2016). Co więcej, wykazano, że zanieczysz-

czenie świetlne zmusza zwierzęta do zwięk-

szenia czujności. Testowano ten problem na 

pawiach (Pavo cristatus) przez założenie 

im na głowie akcelerometru kontrolujące-

go każdy większy ruch głowy. Testowano 

w ten sposób czujność pawi w warunkach 

sztucznego oświetlenia w dzień i w nocy. 

W nocy, w obecności światła, pawie kilka-

krotnie częściej potrząsały czujnie głowami 

kosztem snu. Jeśli mają wybór, preferują 

na gniazda miejsca ciemniejsze bez sztucz-

nego oświetlenia. Dodatkowe oświetlenie 

zmieniło zachowania pawia, a to może mieć 
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konsekwencje w przystosowaniu (Yorzinski 

i inni 2015). Pod wpływem dodatkowego 

oświetlenia zmienia się nie tylko czujność 

zwierząt. Sikorki (Parus major) żyjące przy 

oświetlonych drogach, wcześniej zaczynają 

śpiewy niż żyjące we wnętrzu lasu. Sami-

ce składały jaja o 1,5 dnia wcześniej niż te 

z głębi lasu. Samce z terenów przydrożnych 

miały dwukrotnie więcej kontaktów partner-

skich niż te z centralnej części lasu (Kem-

penaers i inni 2010). Sikorki wystawione na 

sztuczne oświetlenie diodą LED, dającą 1,6 

lx na dnie budki, spały w gniazdach o 5% 

krócej i wcześniej budziły się (Raap i inni 

2015). Stosując technikę loggerów i teleme-

trii Dominoni i Partecke (2015) wykazali, że 

kosy (Turdus merula) miejskie odbierają za-

nieczyszczenie świetlne średnio jako 49 mi-

nutowe wydłużenie dnia w porównaniu do 

kosów leśnych. Odpowiada to 19 dniowej 

różnicy fotoperiodu w skali roku.

Inny problem mają ptaki migrujące. Od 

dawna obserwowano, że ptaki migrujące 

nocą nad morzem Północnym, były dez-

orientowane i wabione białym i czerwonym 

światłem z oświetlenia platform wiertni-

czych. Badając ten problem stwierdzono, że 

ptaki nie reagują na podczerwień >680 nm. 

Wyraźnie mniej były zdezorientowane świa-

tłem niebieskim i zielonym, zwłaszcza w po-

chmurne dni. Wniosek był prosty – można 

manipulować długościami promieniowania, 

aby zwiększyć bezpieczeństwo migrujących 

ptaków. Zastosowano lampy ze światłem 

czerwonym, niebieskim i zielonym bez wi-

dzialnego światła długofalowego. Stosow-

nie do wytycznych biologów, firma Philips 

Electronics opracowała lampy zawierają-

ce zielone pasmo widma, odbierane przez 

człowieka jako zielonkawe. Nowe, przy-

jazne dla ptaków lampy zamontowano na 

platformie L15 produkującej gaz. Platforma 

pozostała widoczna a załoga zaakceptowała 

nowe oświetlenie. Bonusem tej zmiany było 

zmniejszenie oślepiania załogi i poprawienie 

kontrastu przy pracach dźwigowych. Wstęp-

ne obserwacje wykazały mniejsze wabienie 

ptaków do platformy (Poot i inni 2008).

Jednym z najbardziej znanych przykładów 

fatalnego w skutkach wabienia są Petrele 

Procellariidae (Imber 1975). Problem mają 

młode pisklęta opuszczające gniazda i wy-

ruszające w pierwszy lot nad ocean. Zamiast 

nad ocean często trafiają na oświetlone drogi 

i place. Osłanianie od góry źródeł światła re-

dukowało o 40% uziemienie piskląt burzyka 

hawajskiego Puffinus newelli (Reed i inni 

1985). Wyłączanie świateł również jest sku-

teczne. Przetestowano to u nawałnika dużego 

Oceanodroma leucorhoa (Miles i inni 2010). 

Uziemione pisklęta stanowią 0,13 do 0,56% 

rocznej produkcji piskląt burzyka balearskie-

go Puffinus mauretanicus, burzyka żółto-

dziobego Calonectris diomedea, nawałnika 

burzowego Hydrobates pelagicus. Pisklęta 

były znajdowane w średniej odległości pra-

wie 5 km od miejsc gniazdowania (Rodrígu-

ez i inni 2015). Światła samochodów wabią 

także młode burzyki cienkodziobe Ardenna 

tenuirostris, które opuszczają gniazda i ru-

szają w pierwszy lot nad ocean. Śmiertelność 

piskląt jest większa rano w weekendy, kie-

dy ruch uliczny rośnie. Eksperyment z wy-

łączaniem świateł ulicznych, dał pozytywny 

wynik – zmniejszyła się liczba uziemionych 

ptaków (Rodriguez i inni 2014).

Badania relacji między oświetleniem 

i parametrami wzrostu ptaków, są prowa-

dzone również ze względów praktycznych. 

Przedsiębiorcy prowadzący chów kurcząt 

zamówili badania relacji masy ciała i oświe-

tlenia. Okazało się, że długość fali światła 

(455 do 620nm) jest ujemnie skorelowana 

(R2=0,876) z żywą wagą ciała kurcząt na 

wczesnym etapie rozwoju, ale u starszych 

jest dodatnio skorelowana z masą ciała 

(R2=0,925) (Pan i inni 2015). Dla hodowców 

taki wynik jest wskazówką jak zwiększyć 

tempo przyrostu masy ciała broilerów.

Płazy i gady

Od dawna przyrodnicy zauważyli, że 

w ich krajach maleją populacje płazów. 

Wkrótce  okazało się, że jest to zjawisko 

ogólnoświatowe. Wykonano wiele różnych 

badań, które próbowały wyjaśnić przyczy-

ny tego wymierania. Płazy są szczególnie 

wrażliwe na zmiany środowiska i z tego 

powodu są uznawane za wskaźniki zdrowia 

ekosystemu. Daszak i inni (1999) uważają, 

że za światowe wymieranie płazów są odpo-

wiedzialne epizoocje grzybów rzędu Rhizo-

phydiales – Batrachochytrium spp., z  rzędu 

Entomophthorales Basidiobolus ranarum, 

które powodują chytridomykozę oraz 5 ro-

dzajów wirusów z Iridoviridae - Iridovirus, 

Chloriridovirus, Ranavirus, Lymphocystivi-

rus, i wirus złotej rybki. Rodzaj Ranavirus 

jest równocześnie patogenem ryb, płazów 

i gadów. Inni za przyczynę uważają wzrost 

zanieczyszczenia sztucznym światłem.

Wise (2013) prześledził badania labora-

toryjne, eksperymenty polowe i naturalne 

obserwacje relacji światło-płazy. Doszedł do 

przekonania, że sztuczne światło nocne po-

winno być uważane za dodatkowy czynnik 

mający negatywny wpływ na populacje pła-

zów. Sztuczne oświetlenie wpływa na żero-

wanie, rozmnażanie, wzrost oraz rozwój żab 

i salamander. Płazy mają dość szczególne 

wymagania świetlne do żerowania. Rzekot-

ka (Hyla squirella) jest zdolna do orientowa-

nia się i żerowania przy oświetleniu poniżej 

10–5 lx oraz w warunkach naturalnych, ale 

przestaje żerować przy oświetleniu powyżej 

10–3 lx (Buchanan 1998). Ropucha zachodni 

(Bufo boreas) żeruje tylko przy oświetleniu 

między 10–1 i 10–5 lx, natomiast żaba ogonia-

sta (Ascaphus truei) żeruje tylko podczas 

najciemniejszej części nocy, poniżej 10-5 lx 

(Hailman 1984). Wniosek wydaje się oczy-

wisty – przynajmniej dla niektórych gatun-

ków płazów brak możliwości żerowania 

skończy się likwidacją populacji. 

Eksterminacja populacji może nastąpić 

w inny sposób, ale także spowodowany za-

nieczyszczeniem  świetlnym. Normalne noc-

ne światło wygwieżdżonego nieba to 0,0001 

lx. Nawet niewielka ilość światła w nocy 

(porównywalna do światła księżycowego lub 

sztucznego antropogenicznego) opóźnia me-

tamorfozę kijanek. W rezultacie kijanki mogą 

nie zdążyć opuścić wysychającego zbiornika 

wody. Brak intymnego światła poniżej 0,01 

lx dla salamandry Plethodon cinereus skut-

kuje rezygnacją z socjalnych interakcji i z po-

lowania na owady (Buchanan i inni. 2008).

Zanieczyszczenie świetlne, które na jedne 

organizmy wpływa negatywnie , dla innych 

jest możliwością do wykorzystania. Owady 

lecące do lamp i potem ginące, są często 

wykorzystywane przez nietoperze i jeże. 

W Australii rodzimy gekon domowy Gehyra 

dubia, konkuruje w zurbanizowanym terenie 

z azjatyckim gekonem domowym Hemidac-

tylus frenatus. Ten inwazyjny gatunek po-
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trafi szerzej wykorzystać warunki świetlne 

niż G. dubia. H. frenatus częściej przebywa 

w miejscach lepiej oświetlonych, gdzie zwy-

kle jest więcej owadów do zjedzenia. Dzięki 

temu osiąga sukces w ludzkim środowisku, 

nawet na terenach już zasiedlonych przez ro-

dzimego gekona (Zozaya i inni 2015).

To, co dla jednego gatunku jest sukcesem 

dla innego jest eksterminacją. Zwiększone 

zanieczyszczenie świetlne w jednym z rezer-

watów w Kalifornii, niedaleko od San Die-

go, spowodowało wymarcie kilku gatunków 

węży polujących tylko w czasie ciemnych 

nocy – glossy snake (Arizona elegans) i we-

stern long-nose snake Rhinocheilus lecontei. 

Wymarły również ich ofiary, nocne gekony 

Coleonyx variegatus abbotti i pacyficzna 

mysz kieszonkowa Perognathus longimem-

bris pacificus (gatunek zagrożony, przez 20 

lat uważany za wymarły).

Nietoperze

Nietoperze najlepiej widzą w słabym 

świetle, ponieważ brakuje im czopków 

i mają więcej pręcików w porównaniu 

z dziennymi ssakami. Czopki odpowiada-

ją za widzenie kolorów. Pręciki są bardziej 

wrażliwe w słabym świetle niż czopki, wy-

krywają ruch i podstawowe informacje wi-

zualne. Oko nocka dużego Myotis myotis jest 

4 do 5 razy bardziej efektywne w zbieraniu 

światła w porównaniu do oka ludzkiego. 

Wśród gatunków owadożernych można wy-

różnić dwie grupy pod względem preferencji 

świetlnych. Jedne, mniejsze, szybko lata-

jące, zaczynają żerowanie wczesnym wie-

czorem. Druga grupa większych gatunków, 

wolniej latających, wylatuje na żerowanie 

późnym wieczorem. Można to wyjaśnić albo 

unikaniem drapieżników (Rydel 1992) albo 

brakiem ultrafioletowego filtra w oczach 

i obniżonej tolerancji wobec światła dzien-

nego, spowodowanej brakiem czopków. Po-

dział pory aktywności tych grup prowadzi 

w istocie do podziału zasobów pokarmo-

wych przestrzeni i współwystępowania. 

Większość nietoperzy jest owadożerna, 

a owady również silnie reagują na sztuczne 

światło. To komplikuje relacje owadów ze 

światłem. Wpływ oświetlenia ulicznego na 

nietoperze i ich ofiary zależy od ich spek-

trum promieniowania. Ultrafiolet jest wi-

dziany przez owady, które lecą w kierunku 

jego źródła, a za owadami nietoperze. Re-

akcja nietoperzy na oświetlenie jest specy-

ficzna gatunkowo. Szybko latające gatunki, 

często żerują przy ulicznych lampach, pod-

czas gdy wolno latające nietoperze żerują 

po zmierzchu i unikają światła. Oświetle-

nia sodowe i LED-owe redukują aktyw-

ność nietoperzy odpornych na zakłócenia 

świetlne z rodzaju Myotis i Rhinolophus, 

ale mimo to, nietoperze te unikają świateł 

LED, nawet gdy są ściemnione. Stone i inni 

(2012) doświadczalnie wykazali, że oświe-

tlenie uliczne LED spowodowało znaczące 

zmniejszenie aktywności wolno latających 

nietoperzy (Rhinolophus hipposiderosi My-

otis spp.), nawet przy słabym oświetleniu 3,6 

lx. Nie zaobserwowano wpływu oświetlenia 

LED na stosunkowo szybko latającego Pi-

pistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygma-

eus i Nyctalus / Eptesicus spp. To pierwszy 

dowód o wpływie lamp LED na nietoperze. 

Uważa się, że masowa ekspansja demogra-

ficzna Pipistrellus pipistrellus w Szwajcarii 

była możliwa dzięki koncentracji owadów 

pod lampami ulicznymi. Konkurowanie 

o te same zasoby w zmienionych warunkach 

oświetlenia, doprowadziło do sukcesu jedne-

go gatunku i przegranej innego. Pipistrellus 

pipistrellus nie unika światła i poluje przy 

lampach ulicznych. Rhinolophus hipposi-

deros unika światła i traci pokarm, u tych 

które zlatują się do lamp. Skutek – popula-

cja pierwszego jest bardzo liczna, drugiego 

- nieliczna (Arlettaz i inni 1999, 2000).

 Z punktu widzenia ekologii ustaliła się 

inna równowaga w zmienionych warunkach; 

nastąpiło odkształcenie struktury liczeb-

nościowej obu gatunków, co zmieniło stan 

ochrony tych gatunków. 

Wprowadzenie oświetlenia zmienia re-

akcję ciem na polujące nietoperze. Badano 

manewry unikowe ciem w reakcji na polu-

jące nietoperze Nyctalus spp. w warunkach 

oświetlenia LED-owego i w ciemności. 

Okazało się, że pod oświetleniem ćmy sła-

biej się bronią. Znacznie mniejsza liczba 

ciem wykonywała manewr „nurkowania” 

w odpowiedzi na namierzanie nietoperzy 

(sekwencja buzz od Nyctalusspp.) pod LED-

-owymi światłami ulicznymi niż w ciem-

ności (Wakefield i inni 2015). W takich 

zmienionych warunkach równowaga zosta-

je przesunięta na korzyść ich drapieżników 

(Rydell i Baagøe 1996).

Ćmy w diecie nietoperza Neoromicia ca-

pensis, w terenie nieoświetlonym stanowią 

objętościowo ok. 6%. Jeśli ten gatunek żeru-

je pod lampami, to udział ciem w jego die-

cie zwiększa się 6 krotnie (35,5%). Czym to 

jest spowodowane? Światło lamp, jak wspo-

mniano powyżej, uszkadza słyszącym ćmom 

obronny mechanizm uników przed atakiem 

nietoperzy, który zanika lub występuje w bar-

dzo słabym stopniu (Minnaar i inni 2015).

W przypadku nietoperzy owocożernych 

indukowana światłem redukcja aktywności 

może wpływać na bioróżnorodność roślin 

przez zmniejszenie dyspersji nasion roślin 

i odtwarzanie lasu. 

Inne niż światło promieniowanie elektro-
magnetyczne - hałas elektromagnetyczny

Niedawno Engels i inni (2014) wykazali, 

że migrujące ptaki są niezdolne do użycia 

ich magnetycznego kompasu w obecności 

miejskiego hałasu elektromagnetycznego. 

Gdy rudziki Erithacus rubecula były ekspo-

nowane na tło szumu elektromagnetycznego 

w nieekranowanych drewnianych barakach 

w kampusie uniwersytetu, to nie mogły 

orientować się używając swojego kompasu 

magnetycznego.

Możliwość orientacji magnetycznej po-

wróciła, gdy chaty ekranowano uziemioną 

folią aluminiową, która osłabiała szumy elek-

tromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 

50 kHz do 5 MHz o około dwa rzędy wielko-

ści. Gdy uziemienie usuwano lub generowa-

no szum wewnątrz ekranowanego i uziemio-

nego baraku, ptaki znowu traciły orientację 

magnetyczną. Destrukcyjne działanie pól 

elektromagnetycznych o częstotliwości ra-

diowej nie ogranicza się do wąskiego pasma 

częstotliwości i u ptaków testowanych dale-

ko od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych 

nie wymaga badań przesiewowych w celu 

ukierunkowania ich kompasu magnetyczne-

go. Te testy z podwójną ślepą próbą wyka-

zały powtarzalny efekt antropogenicznego 

hałasu elektromagnetycznego na zachowanie 

nienaruszonego kręgowca.  

dr hab. roMan żureK 
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ROŚLINY ŻYWICIELSKIE  
I NEKTARODAJNE MOTYLI

Karolina KonopsKa

Bardzo przyjemnie byłoby móc spojrzeć z perspektywy motyla, na kwiecistą łąkę czy bujny okrajek, jak na stół pełen obfitości. 
Natura powiązała świat fauny i flory łańcuchem pokarmowym, którego pierwszym ogniwem jest zawsze roślina. Obecność 
określonych gatunków w środowisku zapewnia barwnym motylom dostatnie życie. Owady czerpią z flory jak najwięcej – ich 
formy dorosłe oraz larwy pożywiają się zazwyczaj innymi gatunkami roślin. Różnorodność preferencji pokarmowych motyli 
dziennych i ich gąsienic to także wyraz bogactwa lokalnej flory.

Motyle w rozwoju osobniczym przecho-

dzą przeobrażenie zupełne, co przejawia się 

w obecności następujących po sobie czte-

rech stadiów rozwojowych – jaja, gąsieni-

cy, poczwarki i imago (Buszko, Masłowski 

2008). Jednym z podstawowych procesów 

życiowych każdego organizmu jest odży-

wianie, a motyle w trakcie swojego cyklu 

rozwojowego pobierają pokarm w stadium 

gąsienicy i w okresie swojej dorosłości. Już 

sama obecność pożywienia wyznacza miej-

sce w którym samice złożą jaja. Są one zrzu-

cane losowo na ziemię w najbliższym oto-

czeniu roślin pokarmowych albo składane 

pojedynczo, czy też w licznych złożach na li-

ściach, łodygach i kwiatach roślin żywiciel-

skich. Jaja wielu gatunków są niczym małe 

dzieła sztuki – w kształcie kul, beczułek lub 

wrzecionek, gładkie lub żeberkowane, ubar-

wione jednolicie lub z wyraźnym deseniem, 

często zmieniające kolor wraz z upływem 

czasu (Buszko, Masłowski 2008). Gąsienice 

motyli dziennych są fitofagami preferują-

cymi określone rodziny lub gatunki roślin. 

Potrafią być bardzo żarłoczne, a ich aktyw-

ność pokarmowa bywa rozmaita. Najczę-

ściej żerują w dzień, cały czas przebywając 

na roślinie. Niektóre jedzą o zmierzchu lub 

tylko w nocy, a inne po zaspokojeniu gło-

du przechodzą do kryjówek (Buszko, Ma-

słowski 2008). Ich głównym zadaniem jest 

wzrost i gromadzenie energii niezbędnej do 

skomplikowanego przeobrażenia w stadium 

poczwarki. Wyposażone w pierwotny, gry-

zący aparat gębowy, miażdżą tkanki roślin 

masywnymi szczękami (Kuhn 1975; Novak 

1987). Po dwóch czy trzech tygodniach je-

dzenia długość gąsienicy wzrasta dwudzie-

stokrotnie, wielkość głowy sześciokrotnie, 

a objętość i masa ciała nawet dwa lub trzy 

tysiące razy! Takie tempo wzrostu wymaga 

kilku linień polegających na uformowaniu 

nowego luźniejszego oskórka i zrzuceniu 

starego (Novak 1987). Wszystkie gąsieni-

ce w czasie linienia zaprzestają żerowania 

(Buszko, Masłowski 2008). Dorosłe motyle 

pobierają nektar kwiatów wybranych gatun-

ków roślin, często zupełnie innych niż te, 

którymi żywią się ich gąsienice. W grupie 

motyli dziennych preferencje te są bardzo 

różne i niezwykle interesujące. Poza nek-

tarem, w menu motyli znajdują się jeszcze 

soki z fermentujących owoców, soki drzew 

oraz wilgoć spijana z powierzchni ziemi, 

skóry człowieka lub odchodów zwierząt. 

Owady wyposażone w ssawkę, w spoczyn-

ku spiralnie zwiniętą i prostującą się na 

czas jedzenia, są doskonale przystosowane 

do pobierania pokarmu w formie płynnej 

(Kuhn 1975; Novak 1987). Niewątpliwie, 

taki typ aparatu gębowego u motyli wy-

kształcił się wraz z rozwojem miodników 

w kwiatach (Dzik 2009).

Prezentowany przegląd preferencji po-

karmowych motyli dziennych uwzględnia 

wybrane gatunki, które swoim zasięgiem 

występowania obejmują obszar całej Polski 

i są często obserwowane (Buszko, Masłow-

ski 2008).

Gąsienice pazia królowej Papilio ma-

chaon, z bardzo nielicznej w Polsce rodziny 

paziowatych Papilionidae, żerują na liściach 

wielu roślin z rodziny baldaszkowatych: go-

ryszu pagórkowym, biedrzeńcu mniejszym, 

dzikiej i ogrodowej marchwi, pietruszce 

zwyczajnej, koprze włoskim i kminku. Do-

rosły motyl w poszukiwaniu nektaru odwie-

dza rozmaite kwiaty, głównie koniczyny 

łąkowej, mniszka lekarskiego, ostrożenia 

łąkowego i polnego. Często siada na solni-

skach i odchodach zwierząt, z których pobie-

ra substancje mineralne i związki azotowe 

(Reichholf-Riehm 1996).

Wśród kilkunastu przedstawicieli bielin-

kowatych Pieridae, powszechnie spotyka-

ny jest zorzynek rzeżuchowiec Anthocha-

ris cardamines, którego gąsienice chętnie 

zgryzają rzeżuchę łąkową i czosnaczka po-

spolitego. Samce zorzynka wyróżniają się 

intensywnie pomarańczowymi plamami na 

przednich skrzydłach i wraz z białawymi 

samicami są często obserwowane wiosną 

w wilgotnych siedliskach. Tam pobierają 

nektar z wielu kwiatów, najchętniej roślin 

z rodziny kapustowatych. Podobnie gąsie-

nice bielinków: kapustnika Pieris brassicae, 

rzepnika P. rapae i bytomkowca P. napi, 

żerują na gatunkach rodziny krzyżowych. 

Warto zauważyć, że największe szkody 

w uprawach kapusty wyrządzają gąsieni-

ce bielinka bytomkowca. Potrafią wgryźć 

się poprzez kilka warstw liści do wnętrza 

główki kapusty. Kapustniki żerują tylko na 

liściach zewnętrznych. Rzepniki w ogóle 

nie pojawiają się na roślinach użytkowych. 

Dorosłe kapustniki wybierają kwiaty różowe 

i fioletowe, zwłaszcza koniczynę łąkową. 

Z kolei rzepniki i bytomkowce spijają nektar 
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z wielu roślin, bez specjalnych preferencji 

odnośnie gatunku. Lubią też przysiadać na 

wilgotnej ziemi. Największy przedstawiciel 

bielinkowatych w Polsce - niestrzęp głogo-

wiec Aporia crataegi, składa jaja na liściach 

głogów i śliwy tarniny. Motyle przylatują 

głównie do białych, różowych i fioletowych 

kwiatów koniczyny, derenia świdwy i ostro-

żenia błotnego. Podobnie gąsienice latolistka 

cytrynka Gonepteryx rhamni gustują w li-

ściach krzewów i drzew - szakłaka pospoli-

tego oraz kruszyny. Wszędobylskie latolistki 

odwiedzają rozmaite kwiaty o różnych po-

rach roku, chętnie zalatując też do ogrodów.

Larwy pospolitych czerwończyków Lyca-

ena sp. z rodziny modraszkowatych Lycaeni-

dae żerują na różnych gatunkach szczawiów. 

Upodobania pokarmowe dorosłych motyli 

są już jednak nieco inne. Czerwończyk żarek 

L. phlaeas w pełnym słońcu oblatuje kwiaty 

macierzanki piaskowej, krwawnika pospo-

litego i jasieńca piaskowego. Czerwończyk 

dukacik L. viraureae wybiera białe kwiaty 

jastruna właściwego i krwawnika, fioletowe 

ostrożenia polnego i macierzanki oraz żółte 

wrotycza pospolitego, starców i nawłoci. 

Czerwończyk płomieniec L. hippothoe od-

wiedza białe i różowe kwiaty łąkowe: jastru-

ny, krwawniki, ostrożenie, firletkę poszarpa-

ną i rdesta wężownika. Gąsienice modraszka 

argusa Plebejus argus żerują o zmierzchu 

i w nocy, na wrzosie zwyczajnym, ciecior-

ce pstrej i komonicy pospolitej. Są chronio-

ne i pielęgnowane przez mrówki hurtnice 

czarne Lasius nier i do ich gniazd wędrują 

na przepoczwarzenie. Dorosłe motyle od-

wiedzają chabra łąkowego, wykę ptasią, 

jasieńca, komonicę i macierzankę. Chętnie 

przysiadają na wilgotnej ziemi. Larwy mo-

draszka agestisa Aricia agestis zjadają całe 

liście, pąki a nawet kwiaty bodziszków, igli-

cy pospolitej i niezbyt częstego posłonka ro-

zesłanego. Motyl wybiera suche łąki, ugory, 

przydroża i wrzosowiska, gdzie odnajduje 

kwiaty pyleńca pospolitego, jasieńca i prze-

tacznika kłosowego. U modraszka ikara Po-

lyommatus icarus preferencje pokarmowe 

gąsienic i dorosłych motyli są wyjątkowo 

takie same. Obie formy żyją na rozmaitych 

roślinach z rodziny motylkowatych, a do-

datkowo zalatują na żółte kwiaty jastrzębca 

kosmaczka i wrotyczu, różową macierzankę 

i białe krwawniki. Siadają też na wilgotnej 

ziemi i odchodach zwierząt.
W bogatej rodzinie rusałkowatych Nym-

phaidae roślinami żywicielskimi gąsienic 

wielu gatunków dostojek są fiołki. U dostojki 

malinowiec Argynnis paphia  i dostojki agla-

ja Argynnis aglaja, aktywne nocą gąsienice 

zjadają fiołka leśnego, kosmatego i wonnego. 

Dorosły motyl malinowca w poszukiwaniu 

nektaru przylatuje do wielu kwiatów, m.in.  

trybuli leśnej, jeżyny fałdowanej, 

dzięgla leśnego, ostrożenia po-

lnego, chabra łąkowego i chabra 

drakiewnika. Chętnie przysiada 

też na liściach malin i wilgotnej 

ziemi. Dostojka aglaja spija nektar 

z fioletowych kwiatów roślin z ro-

dziny złożonych, ale chętnie przy-

latuje też do macierzanki, jasień-

ca, świerzbnicy polnej, goździka 

kropkowanego i kartuzka. Gąsieni-

ce dostojki latonia Issoria lathonia 

wybierają fiołka polnego. Motyle 

odwiedzają kwiaty roślin siedlisk 

suchych i kserotermicznych. Na 

śródpolnych miedzach, murawach 

i ugorach odnajdują pospolite 

gatunki chabrów, ostrożenia po-

lnego, koniczynę łąkową, kocan-

ki piaskowe, lebiodkę pospolitą, 

macierzankę, jasieńca, nawłocie 

i wrotycz. Larwy dostojki ino Brenthis ino 

aktywnie żerujące w nocy lub w dzień przy 

całkowitym zachmurzeniu, wyszukują wią-

zówkę błotną i krwiściąga lekarskiego. Mo-

tyl dobrze czuje się na wilgotnych łąkach 

i obrzeżach torfowisk niskich, stąd lubi nek-

tar niebieskich i fioletowych kwiatów ostro-

żenia błotnego, chabra łąkowego, bodziszka 

bagiennego, krwawnicy pospolitej, rdesta 

wężownika i siedmiopalecznika błotnego.

Do gatunków o bardzo interesującej bio-

nomii należą wędrowne rusałki: admirał 

Vanessa atalanta i osetnik V. cardui. Więk-

szość admirałów spotykanych wiosną przy-

bywa do Polski z południa Europy. Rozwi-

jające się u nas kolejne pokolenie, jesienią 

odlatuje na południe. Tylko nieliczne motyle 

zimują w kraju. Podobnie wiosenne osetniki 

przylatują z pustynnych terenów północnej 

Afryki i południowej Europy, a motyle na-

stępnego pokolenia pod koniec ciepłego lata 

wędrują na południe. Gąsienice admirałów 

żerują na pokrzywach. Dorosłe motyle zala-

tują na kwiaty sadźca konopiastego, nawło-

ci, ostrożenia warzywnego i polnego. Bar-

dzo chętnie przylatują do sfermentowanych 

owoców oraz soku wyciekającego ze zranio-

nych drzew. Łatwo je wtedy zaobserwować, 

gdy wraz z osami, szerszeniami i mrówkami 

wędrują po nadgnitych jabłkach czy zepsu-

tych śliwkach. Równie chętnie przysiadają 

na zwierzęcych odchodach, padlinie i wil-

gotnej ziemi. Czasem wabi je zapach ludz-

kiego potu. Gąsienice osetników rozwijają 

się na roślinach o kolczastych lub owłosio-

nych łodygach i liściach. Do grupy tej 

przynależą różne gatunki ostrożeni, ostów, 

łopianów, bylic, ślazów, a także popłoch po-

spolity, kocanki piaskowe, pokrzywa zwy-

czajna, ostrzeń pospolity, żywokost lekarski 

i żmijowiec zwyczajny. Motyl widywany 

jest często na polach z koniczyną i lucerną. 

Na suchych łąkach przysiada na chabrach, 

kocankach i jasieńcu. W siedliskach wil-

gotnych przylatuje do sadźca konopiastego 

i ostrożenia błotnego. Bywa także częstym 

gościem w ogrodach.

Gąsienice rusałki pokrzywnika Agla-

is urticae, pawika Inachis io, i kratkowca 

Araschnia levana zgryzają tkanki pokrzyw. 

Pomimo identycznych preferencji żywienio-

wych nie rywalizują o pokarm. Pokrzywnik Fot 1. Modraszek ikar Polyommatus icarus, fot. Aureliusz Mikłaszewski
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składa jaja na spodzie liści pokrzyw rosną-

cych na odsłoniętych, nasłonecznionych 

stanowiskach. Gąsienice pawika pojawiają 

się na pokrzywach miejsc bardziej zacienio-

nych, z kolei kratkowiec wybiera pokrzywy 

rosnące w całkowitym cieniu (Reichholf 

1993). W ten sposób gąsienice trzech ga-

tunków izolowane są przestrzennie, dzię-

ki czemu mogą rozwijać się w dostatku, 

dzieląc swoje zapotrzebowanie na tę cenną 

roślinę. Na wiosnę pawiki żywią się kwiata-

mi wierzby iwy, śliw, podbiału pospolitego 

i mniszka. W lecie odwiedzają sadźca kono-

piastego, ostrożenie, osty, łopiany, chabry, 

koniczyny i inne fioletowe kwiaty. Jesienią 

lubią spijać sfermentowany sok przejrza-

łych owoców. Motyle pokrzywnika wiosną 

zalatują na kwiaty wierzby iwy, a w lecie 

preferują rozmaite gatunki roślin o kwiatach 

fioletowych, żółtych i białych. Pokrzywnik 

w odróżnieniu od pozostałych rusałek nie 

przepada za sokiem przejrzałych owoców. 

Kratkowiec wiosną lata do kwiatów wierzby 

iwy, podbiału, mniszka, starca wiosennego 

i wilczomleczu sosnka. Latem, chętnie od-

wiedza rośliny z rodziny baldaszkowatych. 

W rodzinie rusałek występują także gatun-

ki nieczęsto spotykane na kwiatach. Wśród 

nich rusałka żałobnik Nymphalis antiopa, 

której gąsienice żerują na brzozach i wierz-

bach. Do kwiatów wierzb, bzu lilaka i tarni-

ny przylatują zwykle tylko samice. Motyle 

z przyjemnością spijają sok ze zranionych 

lub ściętych drzew oraz sfermentowanych 

śliwek. Pobierają też płyny z wilgotnej zie-

mi i przysiadają na spoconej skórze. Podob-

nie larwy rusałki wierzbowca Nymphalis 

polychloros żerują na wierzbach, wiśniach, 

czereśniach, śliwach, gruszach, topoli osice 

i wiązie górskim. Motyle wiosną przylatują 

do kwiatów wierzby iwy, śliw i mniszka, 

a latem odżywiają się sokiem drzew, wilgo-

cią ziemi, odchodów zwierząt oraz padliny. 

Larwy okazałych motyli leśnych - mieniaka 

strużnika Apatura ilia i mieniaka tęczowca 

A. iris żyją  na wierzbach i topolach. Dorosłe 

motyle posiadają efektowne skrzydła, które 

u samców obserwowane pod odpowiednim 

kątem, połyskują fioletowymi refleksami. 

Ten metaliczny, szafirowy poblask nadaje 

im nieco egzotycznego charakteru. Tęczow-

ce pożywiają się głównie na odchodach 

zwierząt i padlinie, sporadycznie przylatu-

jąc do soku wyciekającego ze zranionych 

drzew. Na kwiatach widywane są bardzo 

rzadko, jednak często przebywają na wil-

gotnej ziemi śródleśnych dróg. Strużniki 

w ogóle nie przylatują do kwiatów. Wysoko, 

w koronach drzew spijają spadź produko-

waną przez mszyce, a na ziemi delektują się 

płynami z odchodów zwierząt i padliny.

Motyle strzępotki i przestrojniki, dawniej 

klasyfikowane do oddzielnej grupy oczenni-

cowatych Satyridae, dziś wspólnie z rusał-

kami tworzą jedną rodzinę. Są to pospolite 

gatunki kosmopolityczne, o skrzydłach bru-

natnych lub brązowych, z rysunkami skła-

dającymi się z charakterystycznych oczek. 

Jasnozielone gąsienice strzępotka ruczajnika 

Coenonympha pamphilus i aktywne nocą lar-

wy przestrojników żerują na rozmaitych ga-

tunkach traw. Strzępotek odwiedza chętnie 

kwiaty pospolitej koniczyny białej, komo-

nicy, krwawnika, przetacznika ożankowe-

go, jasieńca, chabra łąkowego, świerzbnicy 

i wrotyczu. Ciemnobrązowy przestrojnik 

trawnik Aphantopus hyperantus odżywia się 

nektarem fioletowych kwiatów ostrożeni, le-

biodki i świerzbnicy, oraz białych kwiatów 

roślin z rodziny baldaszkowatych. Podobnie 

nieco jaśniejszy przestrojnik jurtina Maniola 

jurtina, który dodatkowo wśród roślinności 

wilgotnych łąk wyszukuje niebieskofioleto-

wego czarcikęsa łąkowego i intensywnie ró-

żowe, gęste kwiatostany krwawnicy. Motyle 

uzupełniają też płyny, spijając wilgoć z od-

chodów zwierząt i mokrej ziemi.

Niewielkie i krępe motyle karłątki 

z rodziny karłątkowatych Hesperiidae swo-

im wyglądem przypominają bardziej ćmy 

niż motyle dzienne. W ich ubarwieniu domi-

nują odcienie brązu i złocistej ochry. Gąsie-

nice karłątków – ryska Thymelicus linolea, 

leśnego T. sylvestris i kniejnika Ochlodes 

sylvanus preferują gatunki szerokolistnych 

traw np. trzcinnika piaskowgo, kupkówkę 

pospolitą. Karłątek ryska i karłątek leśny 

spijają nektar pospolitych gatunków roślin 

z rodziny złożonych i motylkowatych, tym-

czasem kniejnik wybiera fioletowe kwiaty 

ostrożeni, żywokostu, firletki i wyki ptasiej. 

Chętnie przysiada też na wilgotnej ziemi. 

Siedliskiem właściwym dla karłątka klinka 

Hesperia comma są kserotermiczne mura-

wy, ugory i nasłonecznione skraje lasów, 

stąd jego gąsienice wybierają sucholubne 

gatunki traw, takie jak kostrzewa owcza 

i szczotlicha siwa. Motyl odwiedza najchęt-

niej różowe i fioletowe kwiaty zawciągu 

pospolitego, ostrożenia polnego, jasieńca, 

czarcikęsa i świerzbnicy.

W ciepłe, słoneczne dni, wśród roślinno-

ści łąk, torfowisk i okrajków, na miedzach, 

ugorach i skrajach lasów, gdzie przyroda 

obfituje w najsmaczniejsze rarytasy, motyle 

czują się wspaniale. A co dzieje się w mia-

stach? Wanda Chotomska w jednym ze swo-

ich wierszy napisała: „W szarych miastach 

szary beton, szary asfalt. W szarych miastach 

szare dymy aż do nieba. Nie ma miejsca dla 

motyli w szarych miastach, a tak mało, tak 

niewiele im potrzeba”. Przyrodnicy, autorzy 

licznych publikacji poruszających problem 

ubożenia fauny motyli dziennych na tere-

nach zurbanizowanych, dostrzegają wyraźną 

tendencję do ustępowania motyli z obsza-

rów miejskich (Machnikowski 1999; Palik 

i in. 2005; Sekuła 2004; Markowski i in. 

2004; Winiarska 2003; Bąk i in. 1998; Senn 

2015). Wśród motyli dziennych jest wiele 

gatunków ubikwistycznych, potrafiących 

dostosować się do środowiska zmienione-

go pod wpływem antropopresji, jednak te 

o szczególnych wymaganiach siedliskowych 

ustępują całkowicie i bezpowrotnie. Obsza-

ry zieleni miejskiej, rozległe parki i ogrody 

mogą sprzyjać obecności motyli, jednak 

ta lokalna fauna będzie ograniczać się do 

taksonów o mniej złożonej biologii. Mo-

tyle wymagające szczególnych warunków 

do rozwoju, np. towarzystwa określonych 

gatunków mrówek, czy obecności rzadko 

występującej rośliny żywicielskiej, w takich 

zastępczych środowiskach nie będą miały 

szans na przetrwanie. Stąd w odniesieniu 

do tej grupy owadów najważniejszym spo-

sobem ochrony jest zachowanie stabilnych 

i zróżnicowanych siedlisk, które sprzyjając 

swoistej florze stanowią ostoję zarówno dla 

motyli pospolitych jak i rzadko spotykanych 

(Buszko, Nowacki 2000).

dr Karolina KonopsKa

Literatura dostępna w Redakcji

Zdjęcia motyli na stronie 28
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Morska kaczka  
w okolicach Bielawy

MareK stajszczyK

Wczesną wiosną 2016 r. ornitologiczną sensacją na Dolnym Śląsku była para edredona zwyczajnego Somateria mollissima, prze-
bywająca na niedużym stawie we wsi Ostroszowice koło Bielawy. Pobyt tego gatunku u podnóża Sudetów był o tyle niezwykły, 
że edredon uważany jest za kaczkę morską, charakterystyczną dla obszarów subarktycznych. Ale w ostatnich 100 latach,  edre-
don kolonizuje wybrzeża mórz w strefie umiarkowanej ciepłej, a nawet zaczął najpierw pojawiać się, a następnie rozmnażać się 
na jeziorach u podnóża Alp. 

Gatunki chronione

Jest jednym z 3 gatunków rodzaju Somate-

ria. Wszystkie gatunki edredonów zasiedlają 

wybrzeża morskie półkuli północnej, przy 

czym turkan Somateria spectabilis i edredon 

okularowy Somateria fischeri gniazdują wy-

łącznie w Arktyce. W odróżnieniu od nich, 

edredon zwyczajny jest gatunkiem lęgowym 

także na wybrzeżach obszarów o klimacie 

umiarkowanym, np. na Wyspach Brytyjskich 

oraz wybrzeżu Niemiec, Holandii i Francji. 

Do awifauny Polski należą 2 gatunki tych 

kaczek - edredon zwyczajny i turkan. Ten 

ostatni pojawia się nieregularnie na Bałtyku 

w okresie zimowym. Podczas mroźnych zim 

w okresie 1984 – 1992, nielicznie ale regu-

larnie, co roku był obserwowany w Zatoce 

Gdańskiej. Później, z racji mniej mroźnych 

zim, turkan obserwowany był na naszym 

wybrzeżu sporadycznie. 

Status edredona w Polsce
Edredon zwyczajny regularnie przebywa 

na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 

Do końca XX w. był u nas gatunkiem nie-

lęgowym, obserwowanym gł. podczas wio-

sennych i jesiennych migracji oraz w okresie 

zimowym. Jesienią w naszej części Bałty-

ku pojawiał się od września, choć czasami 

pierwsze stadka obserwowano już w sierp-

niu, np. 90 edredonów widziano 11 sierpnia 

1994 r. koło Kuźnicy na Półwyspie Helskim. 

W szczycie przelotu jesiennego notowano 

w rejonie Rozewia i Władysławowa zgru-

powania liczące do 1 tys. edredonów. Zimą 

był na naszym wybrzeżu stosunkowo częsty 

– jego liczebność od Helu po Ustkę szaco-

wano na początku lat 90. XX w. na ok. 23,5 

tys. osobników. Wiosną koncentracje były 

znacznie mniejsze i np. w Zatoce Gdańskiej 

obserwowano do ok. 590 edredonów. Latem 

obserwowano na naszym wybrzeżu grupy 

nielęgowych edredonów, liczące do 120 

osobników. Co szczególnie interesujące, po 

roku 2000 w Zatoce Gdańskiej odnotowano 

dwukrotnie gniazdowanie edredona. 

Na śródlądziu edredon jest najrzadszą 

z tzw. morskich kaczek, jakie regularnie po-

jawiają się w głębi lądu Polski. Np. do końca 

XX w. na terytorium całego Śląska  stwier-

dzono go co najmniej 45 razy, a w Wielko-

polsce 26 razy. Wyjątkowa była obserwacja 

młodego samca w Tatrach -  na Morskim 

Oku przebywał on w okresie od 13 września 

do 10 października 1962 r. 

Na Dolnym Śląsku edredona kilkakrotnie 

obserwowano nawet w rejonie sudeckim. 

Pierwsze stwierdzenie pochodzi z Krobic na 

Pogórzu Izerskim, gdzie w 1865 r. schwyta-

no samicę. Po prawie 120 latach na obszarze 

Sudetów i ich przedgórza, stwierdzono poje-

dyncze młodociane samce. Na początku lat 

80. XX w., obserwowano najpierw w okresie 

od 10 do 15 września 1981 r. koło Radkowa 

u podnóża Gór Stołowych, a następnie od 7 

do 15 listopada 1982 r. na stawach w rejo-

nie Podgórzyna u stóp Karkonoszy. Kolejne 

obserwacje pochodziły z lat 90. XX w.: na 

Zbiorniku Słup w sąsiedztwie Gór Kaczaw-

skich widziano go 12 grudnia 1992 r. i 1 

listopada 1999 r., a w rejonie Bielawy 15 

kwietnia 1995 r. Poza tym, w rejonie przed-

sudeckim edredona obserwowano m. in. na 

Zbiorniku Mietkowskim, Nyskim i Otmu-

chowskim. 

Ekspansja na południe
Wprowadzenie ochrony edredona w okre-

sie legowym, spowodowało wzrost liczeb-

ności jego populacji lęgowej. Np. w basenie 

Morza Bałtyckiego gniazdowało na przeło-

mie XX i XXI w. ok. 400 tys. par tej kaczki, 

a w całym areale europejskim łącznie gniaz-

dowało 840 – 1.200 tys. par. Tak duża liczba 

lęgowych edredonów zaczęła promieniować 

na południe, co spowodowało od lat 70. XX w. 

powstanie populacji lęgowych nad Morzem 

Czarnym, Adriatykiem i jeziorach u podnóża 

Alp w Austrii, Bawarii i Szwajcarii. 

Mgr MareK stajszczyK

Fot 1. Edredon - samiec w upierzeniu godowym, fot. Ma-
rek Stajszczyk
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Traszka grzebieniasta
MareK stajszczyK

Gatunki chronione

Traszka grzebieniasta jest – po salamandrze plamistej - największym przedstawicielem płazów ogoniastych w Polsce. Ze wzglę-
du na łatwość niszczenia specyficznych siedlisk, jakimi są nieduże wody stojące, podlega nie tylko ścisłej ochronie prawnej, ale 
jest gatunkiem naturowym – została umieszczona na liście zwierząt chronionych Dyrektywą Siedliskową, obowiązującą w pań-
stwach zrzeszonych w Unii Europejskiej. 

Wygląd 
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

wyraźnie góruje rozmiarami nad pozostały-

mi krajowymi gatunkami tej grupy płazów 

ogoniastych. Samice osiągają 13 – 14 cm 

długości, ale spotykano i takie, które do-

rastały do 16,5 cm. Nieco mniejsze samce 

osiągają zazwyczaj 11 – 12 cm długości, ale 

notowano osobniki płci męskiej 15,5 cen-

tymetrowe. W odróżnieniu od pozostałych 

gatunków traszek występujących w Polsce, 

traszka grzebieniasta posiada ciemne ubar-

wienie oraz liczne brodawki na grzbiecie 

i bokach ciała. Obecność brodawek spra-

wia, że skóra na grzbiecie i bokach ciała jest 

chropowata, a nie gładka, jak ma to miejsce 

u innych naszych traszek. 

Z racji swojej dość znacznej długości, 

traszka grzebieniasta jest wysmukła, z cha-

rakterystycznym wyraźnym przewężeniem 

szyjnym, oddzielającym głowę od tułowia. 

Sam tułów jest nieco grzbietobrzusznie 

spłaszczony, natomiast długi ogon jest 

bocznie spłaszczony. Ubarwienie wierzchu 

i boków ciała traszki grzebieniastej zazwy-

czaj jest ciemne, często wręcz czarne, choć 

zdarzają się osobniki oliwkowe, ciemno-

popielate i brązowe. Z kolei kolor brzucha 

tej traszki zawiera się w zakresie barw od 

żółtej do pomarańczowej. Na tym jasnym 

tle umiejscowione są czarne plamki róż-

nej wielkości i o nieregularnych owalnych 

kształtach. 

W okresie godowym, a więc od marca do 

czerwca, u tej traszki zaznacza się bardzo 

wyraźny dymorfizm płciowy – u samców 

pojawia się tzw. grzebień godowy, czyli 

fałd skórny, umiejscowiony wzdłuż środ-

ka grzbietu, a przebiegający od tyłu głowy 

po koniec ogona. Charakterystyczną cechą 

samców traszki grzebieniastej w okre-

sie godowym jest też srebrnobiała smuga 

umiejscowiona na środku bocznej po-

wierzchni ogona. Kontrastuje ona z ciem-

nym ubarwieniem całej reszty wierzchu 

ciała samców tej traszki i prawdopodobnie 

służy ona jako tzw. odblask, co niewątpli-

wie ułatwia identyfikację podczas godów. 

U samców po okresie godowym fałd skór-

ny i jasna smuga na ogonie zanika. 

Charakterystyczną cechą identyfika-

cyjną samic traszki 

grzebieniastej jest 

pomarańczowy pasek 

na spodniej części 

ogona. Przeobrażone 

z postaci larwalnej, 

młodociane osobniki 

tego gatunku są po-

dobne do samic. 

Aktywność roczna
Cykl życiowy 

traszki grzebienia-

stej charakteryzują 

występujące naprze-

miennie fazy życia wodnego i lądowego. 

Po zakończeniu zimowego odrętwienia, 

traszki wczesną wiosną wędrują z kryjó-

wek w kierunku akwenów, gdzie przystą-

pią do rozrodu. Gdy temperatura w skali 

całej doby jest dodatnia, traszki zaczyna-

ją się przemieszczać, zwłaszcza nocami, 

a szczególnie podczas opadów deszczu. 

Pierwsze samce w środowisku wodnym 

rejestrowano już pod koniec lutego. Za-

zwyczaj w połowie kwietnia większość 

traszek żyjących na nizinach, znajduje się 

już w miejscu rozrodu.

Gody mają miejsce w wodzie, a inten-

sywna ich faza odbywa się nocą. Samce 

preferują miejsca nieporośnięte naczynio-

wą roślinnością wodną, tzw. areny, na ob-

szarze których są dość dobrze widoczne. 

Fot 1. Charakterystyczne dla tej traszki dwubarwne palce, fot. Marek Stajszczyk
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traszka grzebieniasta wymaga aktywnej 

ochrony. W niektórych państwach zreali-

zowano, bądź aktualnie realizowane są pro-

jekty tworzenia miejsc rozrodu dla płazów, 

w tym dla tej traszki. Modelowe rozwią-

zania dokonane zostały m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Danii, Finlandii i Estonii. Naj-

ważniejsze jest kreowanie silnych metapo-

pulacji, składających się z szeregu mniej-

szych populacji, które mogą - w sposób nie 

zagrożony - kontaktować się ze sobą, co 

zapewnia przepływ genów w danej popu-

lacji i zabezpiecza ją przed zmniejszeniem 

zróżnicowania genetycznego. Stąd potrze-

ba wykreowania co najmniej 4 – 5 odpo-

wiednich akwenów na jednym kilometrze 

kwadratowym oraz połączeń między nimi 

w postaci zadrzewionego pasa, umożliwia-

jącego traszkom przemieszczanie się pod 

okapem drzew liściastych. Nieodzowne jest 

też utworzenie schronień w postaci pryzm 

ze zmieszanej gleby, konarów, kamieni, 

stert drewna i darni. 

Ważna jest też ochrona już istniejących 

stanowisk, zwłaszcza na terenach zurbani-

zowanych. Przykładem jest miasto Brzeg 

(woj. opolskie), gdzie w związku z przewi-

dywanym remontem fragmentu fosy miej-

skiej, dokonano w okresie od kwietnia do 

maja 2016 r. odłowu ponad tysiąca traszek 

grzebieniastych i zwyczajnych. Odłowione 

traszki obydwu gatunków przewożono na 

inne znane na obszarze Brzegu stanowisko, 

zlokalizowane w wybetonowanej niecce, 

służącej jeszcze w drugiej połowie XX w. 

jako otwarte kąpielisko dla dzieci. 

Mgr MareK stajszczyK 

Fot 2. Samiec traszki grzebieniastej, fot. Marek Stajszczyk

W tych specyficznych miejscach odbywa 

się rywalizacja pomiędzy samcami oraz 

zaloty w obecności samic. Samiec prezen-

tuje samicy swój rozwinięty „grzebień” 

(fałd grzbietowy) oraz wykonuje drgania 

ogonem. 

Składanie jaj przez samicę odbywa się 

niedługo po zakończeniu godów, również 

najczęściej nocą. Jaja są przyklejane przez 

samicę pojedynczo lub parami do liści ro-

ślin wodnych. Ciekawostką jest zawija-

nie liści tylnymi odnóżami przez samicę 

w taki sposób, że złożone jajo znajduje się 

po wewnętrznej stronie zgięcia, zazwyczaj 

niewidocznej z góry lub boku. Łącznie sa-

mica w jednym sezonie rozrodczym składa 

od 150 do ok. 700 jaj. Po zakończeniu go-

dów, część traszek grzebieniastych opusz-

cza akweny i prowadzi lądowy tryb życia, 

pozostałe nadal funkcjonują w wodzie, nie-

kiedy nawet aż do jesieni. 

Rozwój zarodków traszki grzebieniastej 

trwa, w zależności od temperatury wody, 

od kilku do kilkunastu dni. Po wykluciu 

się z jaj postaci larwalnych tej traszki, ich 

dalszy rozwój trwa przeciętnie ok. 3 mie-

sięcy. Prowadzą one „drapieżny” tryb ży-

cia, żywiąc się głównie bezkręgowcami, 

choć zjadają także postaci larwalne innych 

gatunków płazów, a nawet bywają kaniba-

lami i zjadają mniejszych przedstawicie-

li swojego gatunku. Ich pobyt w wodzie 

może przedłużyć się do następnego sezonu, 

ale część młodocianych traszek tego gatun-

ku jesienią wychodzi na ląd i zimuje tak 

jak osobniki dorosłe. Notowano też przy-

padki zimowania w wodzie (zagrzebanych 

w mule) osobników dorosłych.

Faza życia lądowego większości osob-

ników dorosłych rozpoczyna się zwykle 

z początkiem lata. Prowadzą one skryty 

tryb życia, przebywając za dnia w ukryciu 

– pod liśćmi, zwalonymi częściami drzew, 

kamieniami czy w norach wygrzebanych 

przez mniejsze ssaki. Natomiast nocami, 

zwłaszcza deszczowymi, stają się aktywne 

i polują na różne bezkręgowce, do rozmia-

rów dżdżownicy i ślimaków bezskorupo-

wych. 

Jesienią, kiedy dni zaczynają wyraźnie 

się skracać, a temperatury dobowe wyraź-

nie obniżać, traszki grzebieniaste, które 

ostatnich kilka mie-

sięcy spędziły na 

lądzie, wyszukują 

miejsc zimowania. 

Są to m.in. nory gry-

zoni, nieużytkowane 

piwnice czy kryjów-

ki pod leżącymi ko-

narami drzew. 

 Areał
Traszka grzebie-

niasta jest płazem 

występującym głów-

nie na obszarach nizinnych, ale zasiedla też 

wyżyny i niższe tereny górskie. Najwyższe 

krajowe stanowisko tej traszki znajduje się 

na wysokości 850 m n.p.m.   

Jej naturalny areał obejmuje Europę, 

od Anglii po Ural, sięgając na północ po 

środkową Fennoskandię a na południe do 

północnego przedgórza Alp i Karpat. Bar-

dziej na południe występują podobne, spo-

krewnione z nią gatunki traszek; alpejska 

i naddunajska. 

Biotop
Preferowanymi przez traszkę grzebie-

niastą są wody stojące o powierzchni kilku 

– kilkunastu arów, o zmiennej głębokości 

i porośnięte niezbyt gęsto wodną roślinno-

ścią naczyniową, oraz wysychające co kil-

ka lat, nawet całkowicie. To ostatnie zjawi-

sko jest bardzo istotne, ponieważ eliminuje 

ryby, zwłaszcza drapieżne z danego akwe-

nu, co istotnie wpływa na liczebność tej 

traszki i innych gatunków płazów. Ważna 

jest też czystość i dobre natlenienie wody, 

aczkolwiek znane są przypadki występo-

wania traszki grzebieniastej w okresie roz-

rodczym w akwenach o zanieczyszczonej 

przez człowieka wodzie. 

Optymalnym biotopem lądowym w Pol-

sce są obrzeża starych lasów liściastych, 

np. grądów i łęgów, oraz stare parki, ob-

fitujące w drzewa liściaste. Dobrymi bio-

topami są także wilgotne łąki, obfitujące 

w kępy traw i turzyc. 

ochrona 
Jako gatunek bardzo wrażliwy na an-

tropogeniczne przekształcenia krajobrazu, 
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EKOFELIETON

Reklamowany, komfortowy hotel w Be-

skidzie Sądeckim. Recepcjonistka wita nas 

pytaniem, czy chcemy pokój ekologiczny 

czy nieekologiczny. Zaskoczona pytam 

o szczegóły oczekując, że oto trafiam na 

jakieś mądre rozwiązania chroniące środo-

wisko. I co słyszę? Ano dowiaduję się, że 

jeśli wybiorę pokój ekologiczny, to obsługa 

wyniesie z niego... telewizor!!! 

To zdarzenie z podróży po Polsce przy-

pomniało mi się kilka dni temu podczas 

uroczystości związanych z ćwierćwieczem 

działania Ekoli, szkoły, którą współtwo-

rzyłam z grupą zapaleńców, przy nieoce-

nionym wsparciu wrocławskich ekologów 

(nie mylić z „ekologami”), i z którą zawo-

dowo byłam związana wiele lat jako ko-

ordynator edukacji ekologicznej. Podczas 

symulowanego programu telewizyjnego, 

uczeń - dziennikarz poprosił mnie o oce-

nę dzisiejszej świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. Usłyszawszy powyższą 

historyjkę, obecni na sali uczestnicy uro-

czystości huknęli gromkim śmiechem, po-

twierdzając kuriozalność pomysłu na eko-

logiczny pokój. 

Takich „ekologicznych” pomysłów, ma-

jących legitymować zainteresowanie ochro-

ną środowiska, jest niemało. Począwszy od 

nieporozumień wokół „eko-opakowań” 

i „eko-groszku”, wprowadzających w błąd 

wieloznacznością przedrostka „eko” mogą-

cego znaczyć „eko-nomiczny”, przez eko-

-produkty żywnościowe, do ekologicznych 

środków czystości, ekologicznej pralni 

i historycznego już, pierwszego kserografu 

zakupionego do Ekoli, który sprzedawca 

zachwalał jako przyjazny środowisku, bo 

„produkuje dużo ozonu”(sic!). 

W chwili gdy piszę te słowa, za moimi 

oknami krząta się właściciel mobilnej, też 

„ekologicznej”, myjni samochodowej pu-

cując samochód na gaz, a więc taki „bar-

dziej eko od ropniaka czy benzynówki”. 

Właściciel samochodu żyje „ekologicznie”, 

więc nie je mięsa ale do sklepiku dwie uli-

ce dalej podjedzie ekologicznie wymytym 

autkiem i kupi warzywa, które urosły w wa-

runkach znanych tylko producentowi i Panu 

Bogu, za to droższe, bo po cenach „eko”. 

„Eko” stało się modne, więc jak grzyby 

po deszczu pojawiają się sklepy lub sklepo-

we sektory z droższą, bo podobno naturalnie 

wyprodukowaną, żywnością. Opowiadał mi 

pewien taksówkarz, że wiózł kiedyś ogrod-

nika dostarczającego do jakiegoś sklepu 

marchewkę. Ten załadował do bagażnika 

pęczki zgarnięte z tego samego pola, a po 

dotarciu do odbiorcy „posortował” je we-

dług klucza „jak leci” – trochę na półki 

z tzw. zdrową żywnością po odpowiedniej 

cenie, a resztę jako tzw. zwyczajne.

Ekologia stała się hasłem nadużywanym 

we wszystkich dziedzinach naszego życia. 

Od ekologicznej pieluszki do ekologicznej 

trumny, całe życie możemy przeżyć eko-

logicznie aby być „eko-spoko” i... zielono. 

A jeśli mamy szczęście odchodzić „na zie-

lone pastwiska” w pełni świadomości, po-

winniśmy chociaż część majątku zapisać na 

schroniska dla zwierząt. Jeśli ktoś doczy-

tuje się w ostatnim zdaniu mojej niechęci 

do zwierząt, to po części ma rację. Niechęć 

faktycznie odczuwam, ale nie do Bogu du-

cha winnych zwierząt, a do niemal prze-

mysłowej produkcji „eko-dochodowych” 

psów i kotów, tudzież szczurków, chomi-

ków i świnek morskich. 

Pytanie, które postawili mi szkolni 

dziennikarze, często stawiam sobie sama. 

Dwadzieścia kilka lat temu, gdy wstrząsnęła 

mną katastrofa ekologiczna Gór Izerskich, 

a książeczka profesora Aleksandrowicza 

„Sumienie ekologiczne” wskazała kierunek 

pracy zawodowej, łatwiej było na nie od-

powiedzieć. Wystarczyło, by ktoś nie palił 

papierosów, jeździł na benzynie bezołowio-

wej, chodził piechotą i oszczędzał surowce 

naturalne, a już kwalifikował się do grupy 

świadomych ekologicznie obywateli. 

Dzisiaj, nieźle wyedukowani przez róż-

ne organizacje i szkolne programy, bar-

dziej szanujemy oczyszczone rzeki, odtwo-

rzone zielone stoki Izerów i sprawdzamy 

„E” dodatki na etykietkach. Świadomie 

wybieramy choinkę z plantacji zamiast 

tej z tworzywa sztucznego i cieszymy się 

ścieżkami rowerowymi. Wprowadzają nas 

jednak w zakłopotanie różne „prawdy” 

o żarówkach, o klimacie, o tym co koniecz-

nie jeść „bo zdrowe”, a czego absolutnie 

nie, bo to „sama chemia”.

Żeby ocenić konkretnie świadomość 

ekologiczną dzisiejszego społeczeństwa 

i odpowiedzieć na pytanie, które postawi-

ła mi młodzież Ekoli, potrzebne byłoby 

jakieś narzędzie pomiarowe. Takie narzę-

dzie, którym by można zmierzyć zarówno 

poziom wiedzy jak i stan sumienia. Mam 

przekonanie, że poziom wiedzy mierzo-

ny „na oko” jest wyraźnie wyższy o czym 

świadczą wyniki wielu projektów i kon-

kursów organizowanych przez Dolnośląski 

Klub Ekologiczny. Anioły Klimatu z kilku 

wrocławskich szkół (o czym pisała ostatnio 

Zielona Planeta), imponowały swoją wie-

dzą. Potwierdziły też, że świadomość eko-

logiczna to kompozycja posiadanej wiedzy 

i wsłuchiwanie się w sumienie, które poma-

ga tę wiedzę zgodnie z potrzebami środowi-

ska wykorzystać. 

Cieszy mnie więc, że nad Ekolą powie-

wa zielona flaga „Szkół dla Ekorozwoju” 

a nieprzecenione źródło „eko-wiedzy” ja-

kim jest DKE, pomimo że wiekowy, nie 

ustaje w pracy nad świadomością ekolo-

giczną nas wszystkich.

dr Maria Kuźniarz

JAK OCENIAĆ  
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ?

MAriA kuźniArz
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czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1830

Dolnośląski Klub Ekologiczny
we współpracy z Kogeneracją S.A. Wrocław

organizuje 6 października 2016 r. we Wrocławiu
konferencję pt.

„Ochrona atmosfery przez zmianę źródła energii”.

12 grudnia 2015 r. 195 delegacji państwowych przyjęło na konferencji 
klimatycznej w Paryżu tzw. Porozumienie Paryskie. Zakłada ono 
konieczność zahamowania wzrostu temperatury Ziemi do +20c 
w stosunku do okresu przedprzemysłowego, a nawet dołożenia starań 
by było to tylko +1,50C. Najważniejszym postanowieniem Porozumienia 
jest budowanie gospodarki niskoemisyjnej tak, by w połowie XXI wieku 
emisje GHG, a szczególnie CO

2
, zmalały do możliwości ich pochłaniania 

przez środowisko i technologie przemysłowe. Polska energetyka oparta 
na węglu (prąd ok. 90%, ciepło ok. 85%) stoi przed szczególnie trudnym 
zadaniem – jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i chronić 
atmosferę przed produktami spalania węgla.

Celem konferencji jest przedyskutowanie w gronie krajowych autorytetów 
możliwości poprawy jakości powietrza w kraju poprzez czystsze technologie 
węglowe i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także uświadomienie 
społeczeństwu i władzom istniejących możliwości redukcji emisji w kontekście 
podpisanych przez Polskę porozumień i zobowiązań. Wnioski z konferencji 
przekazane zostaną władzom ustawodawczym i wykonawczym.

W programie konferencji przewidziano referaty:
1. Porozumienie Paryskie a kierunki rozwoju energetyki w Polsce – dr 

inż. Aureliusz Mikłaszewski, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław
2. Kopalne źródła energii – zasoby, warunki i możliwości eksploatacji, 

koszty – dr Michał Wilczyński, Warszawa
3. Czyst(sz)e technologie węglowe – możliwości redukcji emisji w Polsce 

– prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska, Gliwice
4. Nowy rynek energii elektrycznej czy węgiel, gaz i atom – prof. dr hab. 

inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Gliwice
5. Możliwości rozwoju i potencjał redukcyjny emisji z energetyki opartej 

na źródłach odnawialnych – dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Instytut 
Energetyki Odnawialnej, Warszawa

6. Magazynowanie energii – dr inż. Henryk Wojciechowski doc. PWr., 
Wrocław.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszyscy zainteresowani udziałem 
proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 20 września 2016 r. na adres 
DKE: klub@eko.wroc.pl. Ponieważ liczba uczestników konferencji jest 
ograniczona, przyjęcia zgłoszeń będą potwierdzane (przyjmowane wg 
kolejności napływu).

Konferencja jest dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zarząd
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego



Dostojka latonia Issoria lathonia

Rusałka pawik Inachis io

Rusałka kratkowiec Araschnia levana

Rusałka pokrzywnik Aglais urticae

Czerwończyk dukacik Lycaena viraureae

Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni

Paź królowej Papilio machaon

Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus

Niestrzęp głogowiec Aporia crataegi

Rusałaka admirał Vanessa Atalanta

Bielinek kapustnik Pieris brassicae

Modraszek ikar Polyommatus icarus

fot. Karolina Konopska


