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TAK DALEJ SIĘ NIE DA
Aureliusz MikłAszewski

o co chodzi? o rozwój gospodarki, a nawet w ogóle rozwój cywilizacji człowieka na Ziemi. o filozofię zrównoważonego rozwoju 
realizowaną w codziennych zachowaniach. 

Powszechnie przyjmuje się, że rozwój 

utożsamiany jest ze wzrostem wydo-

bycia, produkcji, konsumpcji, obrotów 

handlowych, wzrost plonów, spożycia 

żywności, dochodów, stopy życiowej, 

generalnie ze wzrostem produktu krajo-

wego brutto (PKB). Gdy wzrost osiąga 

kilkanaście i więcej procent – to boom, 

kilkuprocentowy wzrost PKB oznacza 

szybki rozwój, nieznacznie ponad zero 

– to stagnacja. Wzrost ujemny to regres, 

cofanie się, zmniejszanie się dochodów 

i poziomu życia, a także powód do zmian 

politycznych, które rozwój (wzrost) zno-

wu przyspieszą.

„to se ne wrati…”
Wiele wskazuje, że czas ciągłego roz-

woju zaczyna się kończyć i to z kilku po-

wodów. A oto najważniejsze z nich.

Ograniczone zasoby surowców kopal-
nych

Ich ilość w skorupie ziemskiej jest 

ograniczona i nie wzrasta. Dotyczy to 

prawie wszystkich złóż rud metali, węgla, 

ropy, gazu. W miarę eksploatacji ich ilość 

zmniejsza się i jest oczywiste, że zasoby 

mogą być skończone, przy wzrastającym 

stale wydobyciu, wyeksploatowane w da-

jącym się przewidzieć czasie. Założenie 

generalnie słuszne, ale w praktyce jest 

nieco bardziej złożone. Zasoby „powięk-

szają się” o nowe odkrycia, więc pozornie 

ich przybywa, ale to tylko my dowiadu-

jemy się o tych, o których nie wiedzieli-

śmy. Ale ich ilość też jest skończona. 

Zasobów „przybywa” też, ponieważ 

wraz z postępem techniki udaje się eks-

ploatować te, które uważano za niemoż-

liwe do pozyskania. Dobrym przykładem 

jest tu gaz i ropa z łupków. Kopaliny te za-

mknięte w niepołączonych ze sobą porach 

skalnych nie nadawały się do wydobycia  

klasycznymi metodami wiertniczymi. 

Dopiero udoskonalony proces szczelino-

wania umożliwił pozyskanie ogromnych 

ilości gazu i ropy. Tak ogromnych, że 

USA stały się eksporterem gazu m.in. 

do Polski. Postęp techniki w przeróbce 

kopalin umożliwia też eksploatowanie 

niskooprocentowanych złóż rud metali, 

dotychczas uważanych za nieopłacalne, 

a więc poza zasięgiem możliwości tech-

nicznych i ekonomicznych. Ale ich ilość 

też jest skończona i w określonym czasie 

mogą być wydobyte, a więc nie jest moż-

liwa stale rosnąca eksploatacja bez końca.

Część zasobów geologicznych pozo-

stanie w złożach i nie zostanie wydoby-

ta, gdyż leżą poza zasięgiem możliwości 

technicznych dotarcia do nich i w ogóle 

wydobycia. Część zaś, pomimo że dałoby 

się je wydobyć, to ich przeróbka i dalsze 

przetwarzanie będą nieopłacalne i pozo-

staną niewydobyte z przyczyn ekono-

micznych.

Reasumując, nie jest możliwy stały 

wzrost wydobycia i przeróbki ograni-

czonych zasobów, kiedyś (w zależności 

od ich wielkości i potrzeb eksploatacji) 

wzrost wydobycia się zatrzyma i będzie 

spadał. To będzie koniec znanego nam 

modelu rozwoju opartego na wzroście.

Zagrożenia od spalania paliw kopalnych
Z wydobycia niektórych zasobów bę-

dziemy musieli zrezygnować nie czeka-

jąc, aż się wyczerpią. Dotyczy to paliw 

kopalnych: węgla kamiennego i brunat-

nego, ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Zużywamy je w energetyce, transporcie, 

budownictwie, rolnictwie, spalając w ko-

tłowniach, elektrowniach, silnikach sa-

mochodowych w celu uzyskania zawartej 

w nich energii. 

Dziś to nie brak zasobów paliw jest 

problemem, ale skutki ich spalania. Cho-

dzi o efekt cieplarniany i skażenie atmos-

fery.

Efekt cieplarniany 
Zasoby węgla, ropy i gazu tworzyły się 

przez miliony lat. Są w nich zmagazyno-

wane ogromne ilości węgla (biliony ton), 

który przed milionami lat został z ówcze-

snej atmosfery wychwycony i kumulo-

wany poprzez procesy budowania tkanki 

roślinnej, zwierzęcej, w ogóle organicz-

nej, a które później stały się złożami wę-

gla, ropy i gazu. I dotrwały przez dzie-

siątki (węgiel brunatny) i setki milionów 

lat (węgiel kamienny, ropa, gaz) do mo-

mentu, gdy od ok. 250 lat są intensywnie 

wydobywane i spalane, uwalniając za-

warty w nich węgiel do atmosfery w po-

staci CO2
. Zawartość CO

2
 w atmosferze 

zaczęła wzrastać w tempie, którego nie 

notowano w przeszłości. Jeszcze przed 

erą przemysłową wynosiła ona ok. 280 

ppm, parę lat temu przekroczyła 400 ppm 

i dalej rośnie w tempie 1-2 ppm rocznie. 

CO
2
 jest gazem cieplarnianym i to wła-

śnie efekt cieplarniany stał się globalnym 

zagrożeniem dla życia na całej Ziemi. 

Mówią o tym wyraźnie kolejne raporty 

IPCC, a szczególnie ten dodatkowo zle-

cony po przyjęciu Porozumienia Pary-

skiego w roku 2015, by porównać skutki 

ocieplenia w stosunku do okresu przed-

przemysłowego o 1,50C i o 20C. Raport 

rozwiewa wątpliwości – skutki ocieple-

nia o +1,50C i o + 20C to będą dwa róż-

ne światy. Ten pierwszy z narastającymi 

skutkami ocieplenia i kosztami ich łago-

dzenia, a ten drugi katastroficzny, urucha-
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miający sprzężenia zwrotne (malejąca po-

krywa lodowa i albedo Arktyki, topnienie 

wiecznej zmarzliny), których nie da się 

zahamować, grożący wzrostem tempera-

tury o kilka stopni i powstaniem na Ziemi 

znacznych obszarów, na których nie da 

się mieszkać. Konieczne jest więc podję-

cie wszelkich starań, by nie przekroczyć 

wzrostu temperatury o 1,50C, a to wy-

maga radykalnego obniżenia emisji CO
2
. 

W Porozumieniu Paryskim postanowiono 

o budowaniu gospodarki niskoemisyjnej 

tak, by na przełomie tego wieku była ona 

neutralna emisyjnie, tzn. by cała obniżona 

już emisja GHG była pochłaniana w inny 

sposób. Oznacza to generalne odejście od 

spalania paliw kopalnych, by radykalnie 

obniżyć emisję globalną CO
2
.

Spadnie więc wydobycie węgla, ropy 

i gazu nie dlatego, że będzie ich brako-

wało, ale dlatego, że… nie będą potrzeb-

ne w tak dużej ilości dla gospodarki. 

Pozostaną w złożach i będą wydobywa-

ne w znacznie mniejszych ilościach dla 

energetyki i transportu w końcowych fa-

zach przechodzenia na inne źródła energii 

oraz dla przemysłu chemicznego, farma-

ceutycznego i innych.

Skażenie atmosfery 

5 grudnia 2018 r. Światowa Organiza-

cja Zdrowia (WHO) przedstawiła na COP 

24 w Katowicach raport pt. „Zdrowie 

i zmiany klimatu”. Podaje on, że z powo-

du zanieczyszczenia powietrza na świecie 

w ciągu roku przedwcześnie umiera ok. 7 

mln osób, a roczne koszty społeczne wy-

noszą 5,11 mld dolarów. To jest wyraźny 

sygnał, że skażenie atmosfery powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia 

ludzi.

Problem znany był od dawna, ale od 

kilkunastu lat nastąpił wzrost społecznej 

świadomości zagrożeń życia i zdrowia 

ludzi od skażenia atmosfery produktami 

spalania węgla i ropy. Spalanie czyste-

go gazu ziemnego zawierającego metan 

emituje jedynie CO
2
 i śladowe ilości in-

nych substancji. Zaczęto zwracać uwagę 

na „niską emisję” od spalania węgla bez 

żadnego oczyszczania spalin oraz emi-

sję spalin samochodowych, szczególnie 

w miastach. Do świadomości społecz-

nej dotarło zagrożenie smogiem spowo-

dowanym (poza czynnikami położenia 

i atmosferycznymi) emitowaniem zanie-

czyszczeń przez niskie emitory i spaliny 

samochodowe. Spowodowało to decyzje 

polityczne i gospodarcze zmierzające do 

wyeliminowania węgla z palenisk do-

mowych oraz zmniejszenia emisyjności 

samochodów przez przechodzenie na 

hybrydowe, gazowe, elektryczne, wodo-

rowe. Ten proces zmian, w trosce o ży-

cie i zdrowie na skutek bezpośredniego 

ich zagrożenia od skażenia atmosfery, 

w skali lokalnej przebiega nawet bardziej 

skutecznie niż nieco mniej (na co dzień) 

zagrażające zmiany klimatyczne. Pojawi-

ły się programy termomodernizacyjne, 

likwidacji palenisk węglowych, wspar-

cie dla transportu bezemisyjnego, które 

w efekcie prowadzą do poprawy czysto-

ści atmosfery. To wszystko (s)powoduje 

zmniejszenie zużycia (i wydobycia) pa-

liw kopalnych.

 

Zagrożenia środowiskowe
Większość procesów obciąża środowi-

sko. Podczas produkcji powstają odpady 

stałe, ścieki, pyły, gazy. To wszystko nie 

jest w obiegu zamkniętym i stale rośnie 

ilość odprowadzanych do środowiska od-

padów skażających glebę, wody i akusty-

kę. Bogatsza Europa „eksportuje” swoje 

odpady do krajów biedniejszych, gdzie 

są składowane bez żadnych zabezpieczeń 

i szkodzą lokalnemu środowisku. Zysk 

z tego procederu czerpią skorumpowa-

ne elity krajów przyjmujących i te kraje 

bogatsze, które się odpadów pozbywają. 

Pozbywają taniej niż wyniosłaby ich uty-

lizacja. Ten proceder narasta lawinowo, 

pomimo prawnych ograniczeń i werbal-

nych deklaracji zmian.

Światowa produkcja wszelkich dóbr 

stale rośnie, podobnie też rośnie ilość 

odpadów deponowanych w środowi-

sku. Jest ich tyle, że mówi się nawet 

o antropocenie – okresie geologicznym 

z odpadami po cywilizacji człowieka, 

tak dużymi, że rozwleczonymi po ca-

łym świecie, szczególnie tam, gdzie żyją 

(żyli) ludzie. Ale nie tylko tam. Morza 

i oceany pełne są odpadów plastikowych 

rozdrobnionych, trudno rozkładalnych, 

stanowiących zagrożenie dla żywych or-

ganizmów. Te nierozdrobnione, niesione 

przez prądy morskie, tworzą na morzach 

i oceanach plastikowe „wyspy”, jak ta 

pomiędzy Kalifornią a Hawajami ol-

brzymia „wyspa” o powierzchni prawie 

6 razy większej od powierzchni Polski. 

Podejmowane próby utylizacji odpadów 

z tworzyw sztucznych oraz ograniczanie 

ich produkcji nie rozwiązują problemu 

i zagrożenie środowiska nadal szybko 

rośnie. Dalszy wzrost produkcji i zwią-

zany z nią zwiększony udział tworzyw 

sztucznych stanowią barierę rozwoju cy-

wilizacji.

co napędza wzrost produkcji?
Potrzeba i reklama

W miarę rozwoju cywilizacji i możli-

wości technicznych wzrasta ilość i różno-

rodność ofert, jakie daje klientom prze-

mysł i handel. Wystarczy popatrzeć na 

różnorodne wyroby tekstylne, elektro-

niczne, przedmioty codziennego użytku 

i wiele, wiele innych.

Wyroby, produkty są coraz nowo-

cześniejsze, lepsze, ładniejsze, trwalsze 

(nie zawsze!) dostosowane do potrzeb 

i możliwości użytkownika. A te też rosną 

w miarę poprawy sytuacji materialnej, 

wygody, ochrony, dążenia do zaspokoje-

nia potrzeb intelektualnych, sportowych, 

turystycznych lub po prostu posiadania 

coraz lepszego sprzętu w gospodarstwie 

domowym. „Potrzeba matką wynalaz-

ków” powiada przysłowie, ale poza wy-

nalazkami to ona właśnie wpływa na 

ogromny rozwój ilościowy i jakościowy 

różnych produktów poprawiających ja-

kość życia, wygodę, ale też możliwości 

pracy, rozrywki, turystyki i codziennego 

życia.

Reklama
Te możliwości znacznie poszerza 

i pokazuje reklama. Jest „dźwignią 

handlu”, daje potencjalnemu nabywcy 

ogromny wybór towarów, produktów, 

sprzętu i wyrobów, zachęcając do ich 

nabywania. Reklama generuje potrzeby. 
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Poprzez odpowiednie wyeksponowanie 

zalet wyrobów i możliwości ich zastoso-

wania stwarza chęć/potrzebę posiadania 

oraz wykorzystania go do podbudowa-

nia swojej wartości lub atrakcyjności. 

To ogromna dziedzina wiedzy z zakre-

su  psychologii, socjologii, a także so-

cjotechniki, nazywana w uproszczeniu 

marketingiem. Od badania potencjal-

nych rynków (możliwości) sprzedaży do 

klienta, który kupił. Kupił nie zawsze to, 

czego rzeczywiście potrzebował, ale pod 

wpływem zabiegów socjotechnicznych 

poczuł potrzebę posiadania (dowarto-

ściowania się). Reklamy są coraz lepsze, 

kolorowe, pomysłowe, ukazują nie tylko 

towar czy przedmiot, ale też stwarzają 

iluzję bycia w innym świecie, otoczeniu, 

towarzystwie, grupie pracowniczej dzię-

ki zakupionej odzieży, rzeczy, wyposa-

żeniu, samochodowi czy nawet modne-

mu drobiazgowi.

Przemyślana, antyekologiczna strategia
To nie przypadek, że coraz częściej 

stwierdzamy, że kupiony sprzęt codzien-

nego użytku, wyroby elektroniczne, sprzęt 

AGD zaczyna się psuć tuż po minięciu 

okresu gwarancji, podczas którego na-

prawa jest bezpłatna. A po gwarancji, gdy 

psują się kolejne części naprawa staje się 

coraz droższa i użytkownik kupuje nowy 

(wg reklamy lepszy) sprzęt, by znów 

po okresie gwarancji … kupić jeszcze 

nowszy. A zepsutego sprzętu przybywa, 

gdyż często nawet w serwisie firmowym 

klient dowiaduje się, że potrzebna część 

czy podzespół nie jest już produkowany. 

Pozostaje więc kupowanie nowych urzą-

dzeń, a o to właśnie chodzi producentom, 

którzy na rynku przyjmują taką strategię 

działania. Przybywa więc coraz szybciej 

niepotrzebnego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Narasta problem ko-

nieczności zagospodarowania nowego ro-

dzaju odpadów – elektrośmieci.

Według Global E-waste Monitor 

w roku 2016 na świecie wyprodukowano 

prawie 45 mln ton elektrośmieci, a raport 

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów Parlamentu Europejskiego 

z 2017 r. podaje, że najszybciej psuje się 

drobny sprzęt, po 2-3 latach używania, 

trwałość komputerów oszacowano na 3-4 

lata, odkurzaczy na 5-6 lat, a lodówek na 

7-9 lat. To zdecydowanie za mało, ale 

obliczona na zysk korporacji i przedsię-

biorstw strategia powoduje, że odpadów 

nadal przybywa. Jak temu zapobiegać?

Światełko w tunelu
Tym razem Unia Europejska stara się 

rozwiązać problem u źródła. A więc nie 

poprzez zaawansowaną (i droższą) tech-

nologię recyklingu i odzysku wielu su-

rowców, lecz poprzez zmniejszenie ilości 

wyrzucanego sprzętu. UE wdraża przepi-

sy, dzięki którym sprzęt użytku domowe-

go będzie dłużej działał, gdyż będzie go 

można wielokrotnie naprawiać, a uszko-

dzone części będzie można wymieniać, 

gdyż mają być dostępne nawet do urzą-

dzeń wyprodukowanych przed 10-ma 

laty. Nowe regulacje unijne mają wejść 

w życie w kwietniu 2021 r.

Reklama i moda
Wzajemnie się uzupełniają i napędza-

ją. Kiedyś modne było to, co okazało się 

praktyczne, odporne, wygodne, ładne. 

Było dlatego naśladowane, stawało się 

bardziej powszechne, modne. Dziś rekla-

ma często kreuje modę albo jest na usłu-

gach mody. Dyktuje co ma być modne, 

stwarza potrzebę posiadania i pokazania 

się lub po prostu używania czegoś co 

inni też mają. Moda to potężny czynnik 

skłaniający do masowego kupowania 

i używania odzieży, przedmiotów. Moda 

szybko przemija, ale zyski producentów 

i sprzedawców pozostają. Kreowanie 

mody to jedno z zadań marketingu, ukie-

runkowanych na wzrost produkcji i kon-

sumpcji. Siłą napędową jest chęć zysku 

producentów, którzy realizują go poprzez 

wzrost produkcji.

co dalej?
Ale wzrost nie może trwać bez koń-

ca. Co zatem pomoże go powstrzymać, 

a przynajmniej zmniejszyć do akcepto-

walnych rozmiarów? Tę akceptowalność 

określają warunki zrównoważonego roz-

woju i wynikające z nich konieczności 

ograniczenia pozyskiwania surowców, 

kopalin, produkcji i konsumpcji. Produk-

cję i konsumpcję ograniczają sytuacje 

nadzwyczajne, jak wojna, kataklizmy 

przyrodnicze, często systemy politycz-

ne. Ale to są sytuacje wyjątkowe, przy-

musowe, które po ustąpieniu nawet po-

budzają do szybkiego odrabiania strat 

poziomu produkcji i konsumpcji (cud 

gospodarczy państw osi, wzrost PKB 

krajów obozu postkomunistycznego). 

Później wszystko wraca do ścieżki roz-

woju przez wzrost.

Gdy ten wzrost staje się źródłem zbyt 

dużej ilości np. odpadów czy emisji, 

ścieków, rządy państw próbują go ogra-

niczyć poprzez zarządzenia administra-

cyjne, system płatności za opakowania 

czy dopuszczalne wielkości emisji. Osią-

ga się w ten sposób poprawę sytuacji, 

ale nie rozwiązuje problemu. Duże, po-

nadnarodowe koncerny znajdują sposoby 

obejścia przepisów lub poprzez zmianę 

cech produktu wpisują się w nowe wa-

runki nie zmniejszając tempa zwiększa-

nia produkcji i rynków zbytu.

Świadomość ekologiczna
W czasach pokoju i stabilizacji poli-

tycznej ważnym i liczącym się czynni-

kiem, mogącym zapobiec konsumpcjoni-

zmowi, jest świadomość ekologiczna. To 

bardzo silny czynnik motywacyjny skła-

niający do przemyślanych i racjonalnych 

wyborów. Kupuję to czego potrzebuję, 

ze świadomością, że to właśnie pojedyn-

cze zakupy mnożone przez miliony po-

wodują, iż niekoniecznie potrzebny ani 

niezbędny produkt jest w coraz większej 

ilości sprzedawany. Nie ma sprzedaży, 

spada produkcja. Ale do takich zacho-

wań konieczna jest świadomość, że dla 

dobra Ziemi, środowiska nie kupuję 

(konsumuję) ponad potrzeby. To także 

przekonanie, że rozwój zrównoważony 

jest jedynym wyjściem wobec nieogra-

niczonego konsumpcjonizmu, zawłasz-

czającego dobra Ziemi, z których także 

powinny korzystać przyszłe pokolenia.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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P r y s z n i c  c z y  w a n n a ?
Henryk wojciecHowski

Współcześnie ciepłą wodę do kąpieli 

przygotowuje się w kotłach centralnego 

ogrzewania opalanych węglem kamien-

nym, gazem ziemnym, olejem opałowym 

czy energią elektryczną. Coraz częściej ko-

cioł centralnego ogrzewania współpracuje 

z kolektorami słonecznymi, które do ogrze-

wania wody wykorzystują energię promie-

niowania słonecznego i w lecie pokrywają 

zapotrzebowanie w domu na ciepłą wodę 

użytkową. Uproszczony układ cieplny za-

opatrzenia domu jednorodzinnego w ciepłą 

wodę przedstawiono na rys. 1.

Zadania i wymagania stawiane instalacji 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Zapotrzebowanie na energię do przy-

gotowania c.w.u. w istniejących budyn-

kach wynosi nawet 70–80 kWh/(m2/rok). 

Natomiast zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynków energooszczędnych 

i pasywnych jest znacznie niższe. Powo-

dem wysokiego zapotrzebowania energii 

do przygotowania c.w.u. jest często zły stan 

techniczny instalacji, ale w dużej mierze 

ma na to wpływ mentalność mieszkańców 

– opłaty ryczałtowe dają czasem poczucie 

bezkarności w ilości zużywanej ciepłej 

wody. W wyborze sposobu przygotowy-

wania c.w.u. dla odbiorców bierze się pod 

uwagę: 

• komfort użytkowania, 

• bezpieczeństwo sanitarne, 

• koszty eksploatacji, 

• koszt inwestycji.

Pod pojęciem komfortu użytkowania 

kryją się podstawowe wymagania dla syste-

mu: aby woda miała stabilną i odpowiednią 

temperaturę, żeby było jej pod dostatkiem 

i aby zawsze była dostępna. Ostatni czynnik 

związany jest z cechą instalacji, którą jest 

cyrkulacja. Odkręcając kran nigdy nie cze-

kamy na ciepłą wodę, gdyż krąży ona cały 

czas między zbiornikiem a punktem pobo-

ru, którym jest właśnie wspomniany kran. 

Intuicyjnie czujemy, że znacząco wpływa 

to na zużycie energii do ogrzewania wody. 

System podgrzewania ciepłej wody użytko-

wej (c.w.u.) zależy głównie od wyboru źró-

dła ciepła. Nie każde źródło spełnia ocze-

kiwane przez nas wymagania dotyczące 

c.w.u. Przykładem może być nieprzyjemne 

odczucie zmiany temperatury wody ciepłej 

podczas wykonywania czynności higie-

nicznych, np. kąpieli pod prysznicem. Wa-

hania temperatury mogą wystąpić w przy-

padku zastosowanie kotła dwufunkcyjnego, 

którego wcześniejszy wybór dokonany 

został tylko z punktu widzenia systemu 

ogrzewczego. W związku z największym 

wpływem c.w.u. na bilans energetyczny 

budynku energooszczędnego, kocioł będzie 

odpowiadał głównie za podgrzanie wody, 

ogrzewanie zaś będzie realizowane „przy 

okazji”. Dlatego najpierw należy szukać 

efektywnego i opłacalnego ekonomicznie 

systemu podgrzewania c.w.u.

jaka powinna być temperatura ciepłej 
wody użytkowej?

Dla budynków zrealizowanych po 16 

grudnia 2002 obowiązuje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 609, 

z późniejszymi zmianami). Ciepła woda 

użytkowa dostarczana odbiorcom powinna 

mieć temperaturę od 55 do 600C, z moż-

liwością okresowego podgrzania wody do 

700C dla zlikwidowania szczepów bakte-

rii Legionellozy wewnątrz instalacji cie-

płej wody. Dla budynków starszych obo-

wiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw 

Woda do kąpieli w wannie powinna posiadać temperaturę na poziomie 38–390c, a do kąpieli pod prysznicem 400c. Podgrzewa-
nie zimnej wody do kąpieli w przeszłości realizowano w dużym naczyniu na kuchni opalanej drewnem lub węglem. ciepłą wodę 
zlewano do drewnianej balii, w której temperaturę regulowano przez dolewanie zimnej wody, a temperaturę wody w balii po jej 
zamieszaniu określano przy pomocy zanurzanego łokcia ręki, jak woda była ciepła i nie parzyła to była odpowiednia do kąpieli. 

Rys. 1. Uproszczony układ cieplny zaopatrzenia domu w ciepłą wodę z kotła centralnego ogrzewania współpracują-
cego z kolektorem słonecznym (oprac. Henryk Wojciechowski).
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Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

sierpnia 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych użytkowania budynków miesz-

kalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836). Zgodnie 

z tymi przepisami, temperatura ciepłej 

wody powinna wynosić 45 do 550C, przy 

czym temperatura co najmniej 450C powin-

na być zapewniona w najniekorzystniej po-

łożonym punkcie czerpalnym, zaś tempera-

tura 550C nie powinna być przekroczona na 

przewodzie doprowadzającym ciepłą wodę 

do instalacji odbiorczej. Woda wypływają-

ca ze zlewki ciepłej wody (kranu) powin-

na po 5 sekundach osiągać temperaturę 

40-450C, bardzo długie „zlewanie wody” 

z kranu prowadzi do marnowania wody 

i zwiększa opłatę za wodę.

Bakterie Legionella mogą kolonizować 

wewnętrzne części rur z ciepłą wodą, zbior-

niki na ciepłą wodę, głowice natryskowe 

pryszniców. Wymienione szczepy bakterii 

rozwijają się szczególnie silnie w źle za-

projektowanych instalacjach przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej wyposażonych 

w pojemnościowe pionowe podgrzewacze 

o dużych pojemnościach. W dolnej i środ-

kowej części takiego podgrzewacza tem-

peratura bywa rzędu +350C do +400C, co 

sprzyja rozwojowi flory bakteryjnej. Pod-

stawowe zasady dostosowania instalacji 

ciepłej wody do działań zmniejszających 

ryzyko zakażenia bakteriami Legionella, 

zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infra-

struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami - Dz. U. 2009 r., Nr 56, poz. 461). 

Rozporządzenie § 120 ust. 2 brzmi: „Insta-

lacja wodociągowa ciepłej wody powinna 

umożliwiać uzyskanie w punktach czerpal-

nych wody o temperaturze nie niższej niż 

550C i nie wyższej niż 600C.” W ust. 2a 

czytamy: „Instalacja wodociągowa ciepłej 

wody powinna umożliwiać przeprowadza-

nie ciągłej lub okresowej dezynfekcji me-

todą chemiczną lub fizyczną bez obniżania 

trwałości instalacji i zastosowanych w niej 

wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji 

cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzy-

skania w punktach czerpalnych temperatu-

ry wody nie niższej niż 700C i nie wyższej 

niż 800C.” Należy nadmienić, że bakterie 

Legionella w temperaturach wyższych niż 

+600C, nie tylko się nie namnażają, ale 

szybko giną. 

Teoretyczne dobowe zapotrzebowanie 

na ciepło do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej

Q
cwu

 t = G
d
 (t

cwu
 – t

wz
) ρ c

w
, kJ/dobę        (1) 

w którym G
d
 = n q

j 
(2) 

gdzie :

G
d
 – dobowe zapotrzebowanie ciepłej 

wody użytkowej, m3/dobę;

n - liczba mieszkańców;

q
j
 – dobowe zapotrzebowanie ciepłej wody 

przez mieszkańca, wg PN–92/B–01706 

dla budynków mieszkalnych, q
j
 = (110 – 

130) dm3/(osobę doba);

tcwu – obliczeniowa temperatura ciepłej 

wody, t
cwu

 = 600C;

t
wz

 – obliczeniowa temperatura zimnej 

wody zasilającej z wodociągu

w lecie t
wz

 = 100C, w zimie t
wz

 = 50C;

ρ - gęstość wody, ρ = 1000 kg/m3; 

c
w
 – ciepło właściwe wody, c

w
 = 4,19 kJ/

(kg K).

Teoretyczne zapotrzebowanie na cie-

pło do przygotowania 1 kg (1 dm3) ciepłej 

wody użytkowej w lecie wynosi 209,5 kJ, 

a w zimie - 243,1 kJ. Rzeczywista ilość 

ciepła potrzebna do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej (ciepła w paliwie) otrzy-

muje się dzieląc teoretyczne zapotrzebo-

wanie na ciepło przez sprawność wymien-

nika ciepłej wody, sprawność przesyłu 

ciepła (przy zdalnym zasilaniu odbiorcy) 

i sprawność źródła ciepła. Sprawność wy-

miennika ciepła jest na poziomie 0,95, 

sprawność przesyłu ciepła w sieci cieplnej 

0,90, sprawność kotła węglowego 0,80, 

wówczas zapotrzebowanie ciepła w paliwie 

do przygotowania 1 m3 (1000 kg) ciepłej 

wody użytkowej w lecie wyniesie 306,3 

MJ, a w zimie - 355,4 MJ, co przy wartości 

opałowej węgla 25 MJ/kg wymaga spalenia 

w lecie - 12,2 kg, a w zimie - 14,2 kg.

Woda do kąpieli
Domy jednorodzinne zaopatruje się 

w zimną wodę z sieci wodociągowej, a po-

bór ilości wody określa się na podstawie 

wskazań licznika zimnej wody.

Domy zasilane w zimną wodę i ciepłą 

wodę z sieci cieplnej wyposaża się w licz-

niki: zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

Jak już na wstępie podano woda do ką-

pieli w wannie powinna posiadać tempe-

raturę na poziomie 38–390C, a do kąpieli 

pod prysznicem 400C. Odpowiednią tempe-

raturę wody do kąpieli uzyskuje się przez 

domieszanie zimnej wody do pobieranej 

ciepłej wody. Ile zimnej wody należy do-

mieszać do 1 litra ciepłej wody można obli-

czyć z równania kalorymetrycznego

x t
cwu 

ρ c
w
 + (1 – x) t

wz
 ρ c

w
 = 1 t

k
 ρ c

w                
 (3) 

x = 
( t 

k
 - t 

wz
 )

      ( t 
cwu

 ) - t 
wz

 )          (4)

gdzie :

t
k
 - temperatura wody do kąpieli, 0C

Z równania (4) dla kąpieli w wannie przy 

temperaturze wody t
k
 = 380C przy poborze 

ciepłej wody o temperaturze t
cwu

 = 600C i do-

mieszywaniu zimnej wody o temperaturze t
wz

 

= 50C, udział ciepłej wody stanowi 60%, a do-

mieszanie zimnej wody - 40% ilości wody 

zużytej w kąpieli. Dla kąpieli pod pryszni-

cem przy temperaturze wody do kąpieli 40% 

udział ciepłej wody stanowi 63,6%, a do-

mieszanie zimnej wody - 36,4% ilości wody 

zużytej do kąpieli. Pomiaru zużycia wody 

do kąpieli można dokonywać przy pomocy 

licznika zimnej bądź ciepłej wody uwzględ-

niając udziały ciepłej i zimnej wody. Przy 

posiadaniu dwóch liczników zużycie wody 

ciepłej i zimnej można z nich odczytać jako 

różnice wskazań liczników przed i po kąpieli, 

nie dokonując w czasie kąpieli poboru wody 

w mieszkaniu dla innych celów.

ceny wody 
Średnia cena 1 m3 wody i ścieków na 

Dolnym Śląsku w grudniu 2018 roku wy-

nosiła 10,76 zł. Najwyższa cena wody była 

w Szklarskiej Porębie: 33,13 zł/m3, najniż-

sza - w Oleśnicy - 8,49 zł/m3. Cena wody 

ze ściekami dla Wrocławia w grudniu 2018 

roku wynosiła 11,11 zł/m3. 

Średnia cena 1m3 wody i ścieków w wo-

jewództwie opolskim w grudniu 2018 roku 

wynosiła 11,07 zł. Najwyższa cena wody 

była w Głuchołazach: 15,09 zł/m3, najniż-

sza w Baborowie: 7,34 zł/m3. Cena wody 

ze ściekami dla Opola w grudniu 2018 roku 

wynosiła 7,82 zł/m3.
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Podgrzanie zimnej wody z wodociągu do 

temperatury 600C w zależności od rodzaju 

zastosowanej technologii wykorzystującej 

paliwa pierwotne bądź energię elektryczną 

zawiera się w granicach od 14 do 35 zł/m3. 

Wyższa cena występuje przy ogrzewaniu 

wody energią elektryczna w tzw. „taryfie 

nocnej”. Cena ciepłej wody z sieci cieplnej 

(podgrzanie tylko) z Elektrociepłowni we 

Wrocławiu wynosi obecnie 16,85 zł/m3.

Prysznic czy wanna?
Wanna

Wymiary wanien do kąpieli:

• głębokość wanien wynosi najczęściej 38 

– 47 cm; 

• długość i szerokość zróżnicowana jest 

pod względem modelu i kształtu wanny: 

wanny prostokątne - długość 100–200 

cm, szerokość 70–100 cm, wanny sy-

metryczne oraz asymetryczne mają boki 

o długości i szerokości od 75 do 175 cm, 

wanny owalne - długość 175–190 cm, 

szerokość 85–121 cm, wanny okrągłe 

mają zazwyczaj średnicę ok. 150 cm; 

• pojemność - od 90 litrów do nawet 400 

litrów w modelach okrągłych.

• Wanna, w której przeprowadzano ba-

dania ma 200 litrów pojemności. Od 

tej pojemności należy odjąć objętość 

człowieka i w 80 litrach wody do kąpie-

li (średnia wartość z wielu pomiarów) 

można spokojnie poleżeć i delektować 

się kąpielą w wannie, a w czasie kąpie-

li dolewamy jeszcze 30 litrów ciepłej 

wody dla utrzymania odpowiedniej tem-

peratury wody w wannie. Zużycie wody 

wynosi 110 litrów podczas jednej kąpie-

li (32 litry zimnej wody i (48 + dolewka 

ciepłej 30) = 78 litrów ciepłej wody).

„Szybka” kąpiel w wannie, czyli bez do-

lewania ciepłej wody daje zużycie wody 

do kąpieli na poziomie 80 litrów (32 litry 

zimnej wody oraz 48 litrów ciepłej wody). 

Koszt jednej normalnej kąpieli (bez 

środków do kąpieli): 

• koszt zimnej wody 110 litrów (11,11 zł/

m3)/1000 = 1,22 zł,

• koszt pogrzania wody (48 + 30) litrów 

(16,85 zł/m3)/1000 = 1,31 zł,

• suma wynosi 2,53 zł, co w skali roku dla 

jednej osoby stanowi 923,43 zł/rok. 

• Koszt jednej „szybkiej” kąpieli (bez 

środków do kąpieli): 

• koszt zimnej wody 80 litrów (11,11 zł/

m3)/1000 = 0,89 zł,

• koszt podgrzania wody 48 litrów (16,85 

zł/m3)/1000 = 0,81 zł,

• suma wynosi 1,70 zł, co w skali roku dla 

jednej osoby stanowi 620,50 zł/rok.

Prysznic
Typowe prysznice mają kabiny o roz-

miarach 80 x 80 cm lub 90 × 90 cm. Ten 

mniejszy wymiar to niezbędne minimum, 

zapewniające względną swobodę ruchów. 

Trochę przestrzeni zaoszczędzi się jeśli 

zainstaluje się kabinę narożną półokrągłą – 

choć jej promień to także minimum 80 cm. 

Jednak pełną wygodę (i tym samym satys-

fakcję z kąpieli) daje dopiero kabina 90 x 

90 cm albo większa. Pozostawienie wolnej 

przestrzeni przed kabiną umożliwia swo-

bodne wyjście spod prysznica, wytarcie 

się i ubranie. W przypadku kabin z drzwia-

mi przesuwnymi wystarczy 80 x 90 cm; 

w przypadku drzwi skrzydłowych potrzeba 

100 x 80 cm, bo te zajmują także przestrzeń 

przed kabiną.

Z przeprowadzonych pomiarów zapo-

trzebowanie wody do kąpieli o tempe-

raturze 400C pod prysznicem wyniosło 

40 litrów, w tym ciepłej wody 25 litrów, 

a zimnej wody 15 litrów.

Koszt jednej kąpieli pod prysznicem 

(bez środków do kąpieli): 

• koszt zimnej wody 40 litrów (11,11 zł/

m3)/1000 = 0,45 zł,

• koszt pogrzania wody 25 litrów (16,85 

zł/m3)/1000 = 0,42 zł,

• suma wynosi 0,87 zł, co w skali roku dla 

jednej osoby stanowi 317,55 zł/rok.

Przejście z normalnej kąpieli w wannie 

na kąpiel pod prysznicem przynosi dla jed-

nej osoby w skali roku (923,43 – 317,55) = 

ok. 606 zł, co przy czteroosobowej rodzinie 

stanowi 2424 zł.

Przejście z „szybkiej” kąpieli w wannie 

na kąpiel pod prysznicem przynosi dla jed-

nej osoby w skali roku (620,50 – 317,55) = 

ok. 303 zł, co przy czteroosobowej rodzinie 

stanowi 1212 zł.

Różnica ilości zapotrzebowania ciepłej 

wody przy normalnej kąpieli w wannie 

i kąpieli pod prysznicem dla jednej osoby 

wynosi (78 – 25) = 53 litry. Ilość węgla 

zapotrzebowanego do podgrzania 53 li-

trów wody (53 kg) wynosi 53 x 14,2/1000 

= 0,7526 kg, co przy przejściu 1000 osób 

z normalnej kąpieli w wannie na kąpiel pod 

prysznicem stanowi 752,6 kg węgla. Nie-

spalenie takiej ilości węgla obniża emisję 

zanieczyszczeń, którą zestawiono w tabe-

li 1. Obliczenia przeprowadzono na pod-

stawie wytycznych KOBIZE: Wskaźniki 

emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw , 

Warszawa , 2015.

jak oszczędzać na kosztach wody 
wykorzystywanej do kąpieli? 

Należy wybrać :

• krótszą kąpiel; 

• dobrać baterię z ograniczeniem przepły-

wu wody;

• dobrać baterię z termostatem, która daje 

możliwość ustawienia docelowej tem-

peratury wody, zanim odkręci się kurek. 

Od razu otrzymuje się pożądaną tempe-

raturę wody, bez czekania kilku sekund 

jak w przypadku deszczownic zanim za-

legająca zimna woda spłynie z rur;

• wyłączenie wody w trakcie namydlania 

się;

• stosować deszczownicę, zamiast słu-

chawki. Dzięki deszczownicy ma się 

wolne dwie ręce i jest się w stanie dużo 

szybciej umyć. Deszczownica jest uciąż-

liwa, gdy nie chce się za każdym razem 

myć włosów, wtedy wybór słuchawki 

prysznicowej jest uzasadniony.

dr inż. Henryk wojciecHowski, doc. 

w Pwr

kAtedrA energoelektryki 

wydziAłu elektrycznego Pwr

Zanieczyszczenie
Obniżenie 
emisji w kg

tlenki siarki     12,0

tlenki azotu       2,4

tlenki węgla       7,5

dwutlenek węgla 1063,8

pył zawieszony 
całkowity

    15,1

benzo(a)piren 0,0024

Tabela 1. Obniżenie emisji zanieczyszczeń przy przej-
ściu 1000 osób z normalnej kąpieli w wannie na kąpiel 
pod prysznicem.
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TAdeusz kopTA

Poziom zanieczyszczenia powietrza w europie jest wciąż zbyt wysoki i pomimo powolnej poprawy zatrute powietrze jest odpowie-
dzialne za 445 000 przedwczesnych zgonów każdego roku. Zanieczyszczenie powietrza skraca życie ludzi i przyczynia się do poważ-
nych chorób, takich jak choroby serca, układu oddechowego i nowotwory. Blisko 85% ludności miejskiej w ue było narażonych na 
wysoki poziom pyłu zawieszonego (PM2,5) przekraczającego dopuszczalne normy jakości powietrza ustanowione przez Światową 
organizację Zdrowia (WHo). Aż 98% mieszkańców miast w ue było narażonych na poziomy stężenia ozonu przekraczające war-
tość zalecaną przez WHo.

ZATRUTE POWIETRZE 
PROBLEMEM NIE TYLKO POLSKI

Coroczny raport Europejskiej Agen-

cji Środowiska (Raport EEA nr 12/2018), 

opublikowany w 29 października 2018 

r., przedstawia najnowsze oficjalne dane 

o jakości powietrza w latach 2000 - 2016 

r., pochodzące z ponad 2500 stacji moni-

torowania w całej Europie, w tym z ponad 

400 miast. Raport wskazuje, że najwięk-

sze szkody powodują cząstki stałe - pyły, 

dwutlenek azotu (NO
2
) oraz ozon (O

3
). 

W 41 analizowanych krajach 422 000 

przedwczesnych zgonów w 2015 r. przypi-

sano ekspozycji PM 2,5, 79 000 – ekspo-

zycji na dwutlenek azotu i 17 700 – ekspo-

zycji na ozon. Największe stężenie PM 2,5 

stwierdzono w krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej, a szczególnie w Kosowie, 

Bułgarii, Serbii, Macedonii, Węgrzech, 

Polsce i Rumunii. Największy wpływ na 

zdrowie związany z ekspozycją na NO
2
 

występuje we Włoszech, Grecji, Hiszpanii, 

Francji i Niemczech. Jeśli chodzi o ozon to 

wyróżniają się w sensie negatywnym: Ko-

sowo, Czarnogóra, Węgry, Serbia i Grecja. 

Ocena zawarta w raporcie EEA nr 12/2018 

pokazuje, że przedwczesne zgony z po-

wodu PM 2,5 zmniejszyły się o około pół 

miliona; z 960 tys. w 1990 r. do 445 tys. 

w 2015 r. Biorąc pod uwagę wzrost liczby 

ludności w ciągu tego 25-letniego okresu, 

jasne jest, że ryzyko zdrowotne związane 

z zanieczyszczeniem powietrza zmniej-

szyło się przynajmniej o połowę, co było 

w znacznej mierze wynikiem wdrożenia 

polityki poprawy jakości powietrza ograni-

czającej emisje na poziomie krajowym i lo-

kalnym. Wynikało to z ograniczania emisji 

pojazdów spalinowych oraz niższych emi-

sji z przemysłu i produkcji energii. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza 

utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim 

poziomie w wielu częściach świata. Wg 

WHO dziewięć na dziesięć osób na całym 

świecie oddycha zanieczyszczonym po-

wietrzem. Nowa analiza wykazała poprawę 

w Europie i bogatszych miastach, a pogor-

szenie sytuacji w biedniejszych regionach. 

WHO szacuje, że rocznie na świecie około 

7 milionów ludzi umiera z powodu naraże-

nia na drobne cząstki (PM) w zanieczysz-

czonym powietrzu, które wnikają głęboko 

do płuc i układu sercowo-naczyniowego, 

powodując różne choroby: udar, choroby 

serca, nowotwory płuc, przewlekłe obtu-

racyjne choroby płuc, infekcje dróg od-

dechowych, a także zapalenie płuc. Baza 

danych jakości powietrza WHO zgroma-

dziła średnie stężenia pyłu zawieszonego 

PM 10 i PM 2,5 z ponad 4 300 miast w 108 

krajach. WHO zaleca, aby kraje obniżyły 

średnioroczny poziom zanieczyszczenia 

powietrza poniżej wartości 20 μg/m3 dla 

PM 10 i 10 μg/m3 PM 2,5. Niestety, śred-

nioroczne normy jakości powietrza UE są 

znacznie wyższe - 40 μg/m3 dla PM 10 i 25 

μg/m3 dla PM 2,5. 

Każdego dnia około 93% (1,8 miliar-

da) dzieci na świecie wdycha powietrze, 

które jest tak zanieczyszczone, że naraża 

ich zdrowie i rozwój na poważne ryzyko. 

W 2016 r. WHO szacowała, że 600 tys. 

dzieci zmarło z powodu ostrych infekcji 

dolnych dróg oddechowych, spowodo-

wanych zanieczyszczonym powietrzem. 

Kobiety w ciąży narażone na zanieczysz-

czone powietrze częściej rodzą przedwcze-

śnie i mają mniejsze dzieci o niższej masie 

urodzeniowej. Zanieczyszczenie powietrza 

wpływa również na ich rozwój neurolo-

giczny i zdolności poznawcze oraz może 

wywoływać astmę i raka u dzieci. Dzieci, 

które były narażone na wysoki poziom 

zanieczyszczenia powietrza, mogą być 

bardziej narażone na przewlekłe choroby 

układu krążenia w późniejszym okresie 

życia. 

Oprócz wpływu na zdrowie, zanieczysz-

czenie powietrza nadal niszczy roślinność 

i ekosystemy. Podwyższone stężenie ozo-

nu w warstwie przyziemnej uszkadza 

uprawy rolne, lasy i rośliny. Dotknęło 

to roślinność na 79% powierzchni rolnej 

i 61% powierzchni lasów w krajach UE. 

Nadmierne osadzanie się związków siar-

ki i azotu przyczynia się do zakwasze-

nia gleby, jezior i rzek, powodując utratę 

różnorodności biologicznej. Emisje NH
3
 

i NOx zakłócają również ekosystemy lą-

dowe i wodne, wprowadzając nadmierne 

ilości azotu, powodując eutrofizację, co ma 

wpływ na różnorodność biologiczną. Oko-

ło 72% obszaru ekosystemu UE było na-

rażone na odkładanie azotu przekraczające 

krytyczne granice eutrofizacji. 

W sprawozdaniu podkreślono bardziej 
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szczegółowo zanieczyszczenie ozonem. 

Ozon troposferyczny jest wtórnym zanie-

czyszczeniem powstałym z zanieczyszczeń 

takich jak NOx i węglowodorów w wyniku 

reakcji chemicznych pod wpływem światła 

słonecznego. Obie toksyny emitują samo-

chody. Stwierdzono, że długoterminowe 

cele UE w zakresie ograniczenia stężeń 

ozonu nie mogą zostać osiągnięte bez do-

datkowych działań, a także odniesiono się 

do niedawnej oceny naukowej, w której 

podkreślono, że środki ukierunkowane na 

zmniejszenie emisji metanu byłyby ko-

rzystne zarówno dla łagodzenia zmian kli-

matu jak i redukcji ozonu.

Audytorzy UE, zajmujący się zanie-

czyszczeniem powietrza, wzywają do 

bardziej zdecydowanych działań w zakre-

sie poprawy jakości powietrza. Działania 

ochronne przed zanieczyszczeniem powie-

trza są wciąż zbyt słabe, a większość kra-

jów UE nie spełnia obecnych wymogów 

w zakresie jakości powietrza. Komisja 

nie ma wystarczających uprawnień, aby 

zmusić rządy do podjęcia skutecznych 

działań przeciwko zanieczyszczeniu po-

wietrza. Normy jakości powietrza w UE 

zostały ustanowione prawie dwadzieścia 

lat temu i są znacznie łagodniejsze niż 

normy Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), jak również poziomy sugerowa-

ne przez najnowsze badania naukowe. 

W 2016 r. tylko 6 państw członkowskich 

UE spełniało europejskie normy jakości 

powietrza w przypadku pyłu zawieszonego 

(PM), dwutlenku azotu (NO
2
) i dwutlenku 

siarki (SO
2
). Oznacza to, że normy zostały 

przekroczone aż w 22 krajach członkow-

skich UE. Od stycznia 2018 r. Komisja 

Europejska prowadziła 16 postępowań 

w sprawie uchybienia zobowiązań państw 

członkowskich w związku z nadmiernym 

zanieczyszczenia PM, w tym 13 z powodu 

NO
2,
 a 1 z powodu SO

2.
 Prowadzono tak-

że 2 postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązań dotyczących monitorowania 

zanieczyszczenia powietrza. Krytykowane 

są działania KE w zakresie egzekwowa-

nia prawa jako długotrwałe i nieskuteczne 

w prowadzeniu skutecznych zmian. 

Stwierdzono niepokojące różnice w sys-

temach ostrzegania przed zanieczyszcze-

niem powietrza. Przykładowo koncen-

tracja pyłu zawieszonego (PM), którą 

Europejska Agencja Środowiska uważa 

za „złą”, jest uznawana za jeszcze „do-

brą” dla mieszkańców Krakowa, a „złe” 

powietrze w Mediolanie i Brukseli uwa-

ża się jeszcze za „wystarczające” w Sofii 

i Krakowie. Jak jest w innych polskich 

miastach nie wiemy, bo albo nie mają wy-

starczającego monitoringu powietrza, albo 

nie ustalili jeszcze swojej klasyfikacji. Za-

lecono skuteczniejsze działanie KE przez 

przyspieszenie postępowania w sprawie 

uchybień zobowiązań państw członkow-

skich oraz wymianę najlepszych praktyk. 

Niezbędna jest aktualizacja dyrektywy 

z 2008 roku w sprawie jakości powietrza 

i dostosowanie jej standardów do najnow-

szych wytycznych WHO. Należy ulepszyć 

plany jakości powietrza oraz wzmocnić 

wymogi w zakresie monitorowania. Musi 

nastąpić priorytetowe traktowanie jakości 

powietrza w politykach UE i włączenie do 

innych polityk, tak aby działania mające 

negatywny wpływ na jakość powietrza nie 

były wspierane z budżetu UE. Organiza-

cje ekologiczne wezwały UE, by zrobiła 

więcej w celu egzekwowania istniejących 

przepisów dotyczących jakości powietrza, 

a rządy krajowe podjęły poważne kroki 

w celu dostosowania jakości powietrza do 

najnowszych zaleceń WHO. 

Tymczasem rzeczywistość jest inna, 

a truciciele trują nadal. Znane są już po-

wszechnie problemy związane z truciem 

przez piece węglowe. Wciąż jednak nie są 

dostatecznie uświadamiane problemy z tru-

ciem przez samochody. Samochodowi tru-

ciciele nie reagują, gdy w Krakowie z powo-

du smogu przewoźnicy w mieście, a nawet 

w regionie, ogłaszają darmowe przejazdy. 

Ponad 90% samochodów z silnikiem die-

sla, formalnie spełniających normę Euro 6 

dostępnych obecnie w sprzedaży, nie speł-

nia unijnych limitów emisji na drogach. 

Około 90% samochodów z silnikiem die-

sla Euro 6 nadal przekracza limit NOx 4-5 

razy, a niektóre modele mają emisję do 10 

razy wyższą. Dotyczy to producentów ta-

kich samochodów jak Renault, Fiat i Opel. 

Co więcej, istnieją samochody z silnikiem 

diesla Euro 6, które emitują więcej NOx 

na drodze niż znacznie starsze samochody 

spełniające wymogi Euro 4 i Euro 5. Nie 

następuje poprawa efektywności paliwo-

wej, bo nowe samochody zużywają o 42% 

więcej paliwa, niż reklamują to producenci 

w broszurach. Pomimo twierdzeń branży 

motoryzacyjnej o stale rosnącej oszczędno-

ści paliwa w ich pojazdach, różnica między 

rzeczywistym zużyciem paliwa i oficjalny-

mi danymi znacząco wzrosła. W praktyce 

oznacza to, że typowy kierowca nie dość, 

że bardziej truje, to wydaje około 550 EUR 

rocznie więcej na paliwo w porównaniu 

z tym, czego można się spodziewać po ofi-

cjalnych wynikach testów. Od czterech lat 

nie udaje się poprawić średniej wydajności 

nowych samochodów w ruchu drogowym, 

ponieważ producenci samochodów mani-

pulują testami. 

Trzy lata po skandalu związanym z sil-

nikiem diesla, liczba samochodów osobo-

wych i dostawczych na drogach UE stale 

rośnie i obecnie wynosi 43 miliony. Jed-

nak skandal w połączeniu z coraz większą 

liczbą stref niskiej emisji przekonuje do 

przejścia na czystsze rozwiązania. Badanie 

wykazało, że 69% obywateli UE stwierdzi-

ło, że następnym samochodem, który kupią 

lub wydzierżawią, nie będzie diesel, głów-

nie ze względu na zanieczyszczenie w ich 

miastach. Wraz z rosnącą liczbą takich 

stref w zachodniej części Europy, coraz 

częściej eksportowane są starsze i bardziej 

zanieczyszczające samochody z silnikami 

wysokoprężnymi do krajów Europy Środ-

kowej i Wschodniej. Istnieje potrzeba, aby 

krajowe organy regulacyjne wymagały od 

producentów samochodów redukcji emi-

sji oraz efektywnego oczyszczania spalin, 

a także koordynacji tych działań na pozio-

mie europejskim. Wszyscy Europejczycy 

zasługują na oddychanie czystszym powie-

trzem. 

Dwie trzecie obywateli UE popiera 

wprowadzenie stref niskoemisyjnych zaka-

zujących zanieczyszczanie centrów miast 

przez samochody. Stale rośnie liczba miast 

wprowadzających lub zaostrzających prze-

pisy w strefach niskoemisyjnych. Obecnie 

istnieje ponad 260 stref niskoemisyjnych 

w dwunastu krajach UE. Ostatnio dołą-

czył do nich Kraków, jako pierwsze miasto 



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 2(143)/2019 11

w Polsce, które taką strefę wprowadziło. 

Poparcie dla stref niskiej emisji jest naj-

wyższe na Węgrzech (77%), we Włoszech 

(74%), Wielkiej Brytanii (73%), Polsce 

(66%), Hiszpanii (65%), Szwecji (63%), 

Belgi (60%), Francji (60%), Niemczech 

(57%). Strefy niskiej emisji są najszyb-

szym i najskuteczniejszym sposobem ob-

niżenia szkodliwych poziomów toksyczne-

go powietrza w naszych miastach. Ludzie 

chcą oddychać czystym powietrzem i żąda-

ją teraz działań ze strony polityków. 

Przeanalizowano strefy niskoemisyjne 

oraz opłaty za kongestię w 11 miastach UE 

i stwierdzono duże różnice w dotychczas 

wdrażanych systemach. Niektóre z nich 

na stałe wykluczają pojazdy o wysokim 

zanieczyszczeniu i promują czystsze opcje 

transportu, inne są bardziej krótkotermino-

wymi reakcjami na niebezpieczne epizody 

zanieczyszczenia powietrza. Chociaż zde-

cydowana większość nowych samochodów 

z silnikiem diesla Euro 6 nie spełnia unij-

nych limitów emisji tlenków azotu (NOx) 

w rzeczywistych warunkach jazdy, to i tak 

są dopuszczane do stref niskoemisyjnych. 

Jedną z głównych słabości stref niskoemi-

syjnych i ograniczeń w ruchu samochodo-

wym w miastach jest całkowite zwolnienie 

z tych ograniczeń brudnych diesli Euro 6. 

W dniu 27 lutego 2018 roku ukazał się 

wyrok najwyższego niemieckiego fede-

ralnego sądu administracyjnego potwier-

dzający, że niemieckie miasta mogą wpro-

wadzić restrykcje dla diesli ze skutkiem 

natychmiastowym. Wyjaśniono, że prawo 

obywateli do oddychania czystym powie-

trzem ma pierwszeństwo przed prawem 

właścicieli samochodów do kierowania 

zanieczyszczającymi pojazdami. Jednak 

w niektórych krajach UE ustawodawstwo 

krajowe nadal uniemożliwia miastom po-

dejmowanie działań, a wyrok sądu w Niem-

czech powinien stać się przykładem do na-

śladownictwa. W celu zapewnienia pełnej 

skuteczności stref niskoemisyjnych zaleca 

się wycofanie zwolnień dla silników diesla 

spełniających normę Euro 6. Zamiast tego 

dopuścić te pojazdy, które wykażą brak za-

nieczyszczeń w warunkach rzeczywistych. 

Pojazdy z emisjami przekraczającymi li-

mity UE powinny być zweryfikowane na 

koszt i odpowiedzialność producentów. 

Teledetekcję powiązaną z rozpoznawa-

niem tablic rejestracyjnych można wyko-

rzystać do kontroli przestrzegania przepi-

sów i identyfikacji poszczególnych modeli 

rażąco zanieczyszczających. Aby spełnić 

standardy jakości powietrza, miasta powin-

ny otrzymać uprawnienia do ograniczania 

ruchu pojazdów. Konieczna jest spójność 

między wszystkimi poziomami polityki 

(unijną, krajową, lokalną), aby zmniejszyć 

zanieczyszczenie i sprawić, że miasta będą 

czyste i przyjazne do życia. Na poziomie 

UE limity emisji nie powinny faworyzo-

wać oleju napędowego. Na poziomie kra-

jowym opodatkowanie pojazdów powinno 

obejmować wpływ na jakość powietrza 

i odejść od wypaczania rynku na korzyść 

silników diesla. 

Warto zwrócić uwagę, że autobusy i sa-

mochody ciężarowe są mniejszymi truci-

cielami niż samochody osobowe. Badanie 

przeprowadzone w Niemczech i Finlandii 

przez grupę badawczą Międzynarodowej 

Rady Czystego Transportu (ICCT) stwier-

dziły, że ciężkie pojazdy (głównie autobu-

sy i ciężarówki) emitowały średnio około 

200 miligramów NOx na przejechany kilo-

metr mniej niż samochody osobowe z silni-

kiem diesla spełniającym najwyższe normy 

Euro 6. Autobusy i ciężarówki mają więk-

sze silniki i spalają około pięciokrotnie 

więcej oleju napędowego na kilometr ale 

równocześnie są dziesięciokrotnie lepsze 

w zakresie emisji spalin niż lekkie pojazdy 

z silnikami wysokoprężnymi. 

Samochody z silnikami wysokoprężny-

mi generują wysokie koszty opieki zdro-

wotnej, a ostatnie badania przeprowadzone 

przez naukowców z University of Oxford 

i University of Bath sugerują, że skutki 

zdrowotne związane z emisjami pojazdów 

z silnikiem diesla są około 20 razy większe 

niż w przypadku pojazdów elektrycznych 

i co najmniej pięciokrotnie większe niż 

w przypadku pojazdów napędzanych ben-

zyną. 

Od 2020 r. szwedzkie gminy będą mo-

gły wprowadzić trzy rodzaje stref nisko-

emisyjnych. Od samych miast zależeć 

będzie, czy i gdzie należy stosować strefy 

niskoemisyjne. W Szwecji uznano, że pra-

wo dzieci do oddychania czystym powie-

trzem ma pierwszeństwo przed prawem 

do prowadzenia wszelkiego rodzaju sa-

mochodów na każdej ulicy. Pierwszy typ 

strefy niskiej emisji (LEZ), reguluje dostęp 

pojazdów o dużej ładowności (samochody 

ciężarowe i autobusy). Ten rodzaj strefy 

już istnieje w ośmiu miastach. Drugi rodzaj 

LEZ ustanawia standardy dla samochodów 

osobowych. Początkowo mogą tu jeździć 

samochody z silnikami wysokoprężnymi 

spełniającymi normy emisji spalin Euro 

5 i 6, ale od lipca 2022 r. standardy zo-

staną zaostrzone, dopuszczając jedynie 

samochody z silnikiem diesla Euro 6. Sa-

mochody napędzane benzyną będą miały 

dostęp, jeśli spełniają normę Euro 5 lub 

lepszą. Dotyczy to również pojazdów hy-

brydowych z napędem elektrycznym oraz 

pojazdów na gaz ziemny. Mogą w tych 

strefach jeździć samochody o lepszych 

parametrach ekologicznych, takie jak sa-

mochody elektryczne i pojazdy napędzane 

ogniwami paliwowymi. Trzeci rodzaj stre-

fy ustanawia najwyższy standard, dopusz-

czając wyłącznie samochody elektryczne, 

samochody z ogniwami paliwowymi i sa-

mochody napędzane gazem, które spełnia-

ją normę Euro 6. Podobnie surowe normy 

obowiązują również w przypadku ciężkich 

pojazdów.

W styczniu 2019 roku, centrum Londynu 

dołączyło do europejskich miast ze strefą 

niskiej emisji. W 2021 roku strefa ta zosta-

nie znacząco rozszerzona i obejmie obszar 

18 razy większy niż centralny Londyn.

Od lutego 2019 roku Frankfurt musiał 

wprowadzić zakaz używania w centrum 

starszych pojazdów z silnikami wysoko-

prężnymi. Taki wyrok wydał 5 września 

2018 roku Sąd Administracyjny w Wiesba-

den. W efekcie nastąpił efekt domina, gdyż 

podobne wyroki wydały sądy w: Düssel-

dorfie, Monachium, Stuttgarcie i Aachen. 

Z podobnymi zakazami należy się liczyć 

w nadchodzących tygodniach w Berlinie, 

Bonn, Kolonii i Moguncji. Zaktualizowane 

plany dotyczące jakości powietrza zawie-

rają bowiem zakaz stosowania oleju napę-

dowego.

Chociaż Szwecja ma jeden z najniż-

szych poziomów zanieczyszczenia powie-
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trza w Europie, każdego roku około 7600 

osób umiera tam przedwcześnie z powodu 

narażenia na zanieczyszczenia powietrza 

spowodowane głównie dwutlenkiem azotu 

i pyłem zawieszonym. Każda śmierć od-

powiada utracie około jedenastu lat życia, 

a roczny koszt ponoszony przez społeczeń-

stwo szacowany jest na co najmniej 5,3 

miliarda EUR. W badaniu skupiono się na 

dwutlenku azotu (NO
2
) oraz PM2,5 i PM10 

i tylko na stężeniach tła na poziomie regio-

nalnym i miejskim. Zatem nie uwzględnio-

no znacznie wyższych stężeń wokół dróg. 

Stwierdzono, że większość PM2,5 jest 

transportowana na duże odległości, głównie 

ze źródeł emisji spoza Szwecji. Pył drogo-

wy pochodzący ze ścierania opon z kolca-

mi jest największym źródłem generowane-

go lokalnie PM 10. Wysokie poziomy NO
2 

spowodowane są głównie przez lokalne 

emisje drogowe, przy czym zwiększony 

udział pojazdów z silnikiem diesla zaostrza 

problem. Pomimo faktu, że ogólny poziom 

zanieczyszczenia powietrza w Szwecji wy-

daje się zmniejszać, badania pokazują, że 

narażenie ludności na zanieczyszczenia 

powietrza, jest w przybliżeniu taka sama 

jak w poprzednich badaniach. Wyjaśnia 

to trwająca urbanizacja, gdyż więcej ludzi 

przenosi się do miast, co zwiększa liczbę 

osób narażonych na wyższy poziom za-

nieczyszczenia powietrza. Ponadto rośnie 

liczba ludności w kraju. Niemal cała popu-

lacja Szwecji jest narażona na stężenia po-

niżej średniej rocznej normy UE, a odpo-

wiednio 97%, 78% i 77% narażonych jest 

na stężenia poniżej ostrzejszych krajowych 

norm Szwecji w zakresie NO
2
, PM 10 i PM 

2,5. Nowe badania wskazują, że lokalne 

skutki zanieczyszczenia spowodowane 

ruchem samochodowym były dotychczas 

niedoszacowane, więc teraz przypisuje się 

więcej zgonów zanieczyszczeniom przy 

niższych poziomach narażenia. 

Z całkowitej liczby 7600 przedwcze-

snych zgonów rocznie, około 3600 wiąże 

się z narażeniem na regionalne stężenia 

tła PM 2,5. Uważa się, że cząstki emito-

wane lokalnie (pył drogowy, dym drzew-

ny i cząstki spalin) mają różny wpływ na 

śmiertelność. Oszacowano, że cząstki po-

chodzące z lokalnego spalania drewna po-

wodują ponad 900 zgonów rocznie, a cząst-

ki z pyłu drogowego powodują około 215 

zgonów rocznie. W szwedzkich badaniach 

stwierdzono, że spaliny samochodowe za-

wierające wiele związków, w tym ultra 

drobne cząstki, najlepiej reprezentuje NO
2
. 

Potwierdzają to także badania niemieckie 

przeprowadzone przez Niemiecką Agencję 

ds. Środowiska (UBA), które oszacowa-

ły około 6000 przedwczesnych zgonów 

w 2014 r. spowodowanych przez NO
2
. 

Były to choroby: układu krążenia, cukrzy-

ca, nadciśnienie, udar, przewlekła obtura-

cyjna choroba płuc, astma. W Niemczech 

potwierdzono, że 8% przypadków cukrzy-

cy zaistniałych w 2014 r. (około 437 tys.) 

było powiązanych z ekspozycją na NO2 

w powietrzu. W przypadku astmy procent 

przypadków, które można przypisać zanie-

czyszczeniu NO
2
 wynosi około 14%, czyli 

439 tys. Mimo, że zanieczyszczenie dwu-

tlenkiem azotu w Niemczech zmniejsza się 

od wielu lat to jednak w wielu lokalizacjach 

wciąż przekraczane są poziomy progowe. 

Jedną z istotnych przyczyn szkodliwych 

tlenków azotu w powietrzu są samochody 

z silnikami wysokoprężnymi. 

Z kolei w Szwecji oszacowano, że emi-

sja spalin przez pojazdy powoduje około 

2850 zgonów rocznie. Koszty społeczno-

ekonomiczne związane ze śmiercią zosta-

ły oszacowane poprzez obliczenie liczby 

lat życia przedwcześnie straconych, która 

wynosiła około 11 lat. Koszty społeczno-

-ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza 

w Szwecji szacują na 185 – 294 miliardów 

SEK rocznie. 

Problematyka zanieczyszczenia powie-

trza przez samochody znana jest od lat. 

Dotychczas podejmowane działania nie 

przyniosły oczekiwanych efektów, a wręcz 

przeciwnie – próby większych oszustw 

przez producentów samochodów. Okazuje 

się, że zanieczyszczenia motoryzacyjne są 

znacznie większe niż się spodziewano, a to 

wymaga bardziej radykalnych działań. Za-

miarem UE jest aby do 2050 roku zniknęły 

z ulic europejskich miast samochody na-

pędzane silnikami spalinowymi. Niektóre 

państwa przyjmują programy, które mają 

spowodować jeszcze szybsze usunięcie sa-

mochodowych trucicieli. 

Izba niższa holenderskiego parlamentu 

poparła bardzo restrykcyjny postulat Partii 

Pracy, aby od 2025 roku na terenie Króle-

stwa Niderlandów nie sprzedawać samo-

chodów spalinowych. Holendrzy nie bawią 

się w żadne półśrodki, bo według przyję-

tych założeń od 2025 roku w kraju będzie 

można zarejestrować tylko samochody 

elektryczne i wodorowe. Proekologicz-

na Holandia wzięła więc na celownik nie 

tylko klasyczne auta z silnikami benzyno-

wymi i diesla, ale także samochody hybry-

dowe. Nie wiadomo jednak, czy w trakcie 

prac nad wdrożeniem nowych przepisów 

holenderski rząd nie złagodzi planowa-

nych obostrzeń. Wycofanie ze sprzedaży 

wszystkich samochodów z silnikami spa-

linowymi i kategoryczny zakaz ich reje-

stracji już w 2025 roku wydaje się bardzo 

trudny do realizacji. Jednak znaczna część 

społeczeństwa Holandii popiera ostrą wal-

kę z emisją spalin. Holandia w 2015 roku 

przyłączyła się do Międzynarodowego So-

juszu na rzecz Pojazdów Zeroemisyjnych. 

Poprzedni, trochę łagodniejszy plan zakła-

dał wycofanie samochodów spalinowych 

w ciągu 14 lat, czyli do 2030 roku. 

Rząd duński uruchomił pakiet mający 

przeciwdziałać zmianom klimatu i zanie-

czyszczeniu powietrze pod nazwą „Razem 

dla czystszego świata” obejmujący 38 ini-

cjatyw. Dania zamierza zakazać sprzedaży 

samochodów z silnikami benzynowymi 

i wysokoprężnymi do roku 2030, a z silni-

kami hybrydowymi do 2035 r. To powinno 

wystarczyć do całkowitego wycofania sa-

mochodów z silnikami spalinowymi przed 

2050 r. Pozwoli to zmniejszyć roczną 

emisję CO2
 o 7 milionów ton. Zamierzają 

również ustanowić premię za złomowanie 

samochodów z silnikami wysokoprężnymi. 

W ramach starań o poprawę jakości po-

wietrza pojazdy z silnikami diesla zostaną 

całkowicie usunięte z Paryża, Meksyku, 

Madrytu i Aten do 2025 roku. Miasta te zo-

bowiązały się do zachęcania poruszania się 

pojazdami o napędach alternatywnych oraz 

promowania infrastruktury pieszej i rowe-

rowej.

dr inż. Tadeusz KopTa
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ORNITOCHORIA I JEJ 
ZNACZENIE W PRZYRODZIE

AleksAndrA wolAk, AnnA jAkubskA-busse

Większość roślin, w przeciwieństwie do zwierząt, pozbawiona jest zdolności przemieszczania się. Zwykle na stałe osadzone są one 
w podłożu za pomocą systemu korzeniowego, który często ulega modyfikacjom (Szweykowska i Szweykowski, 2008) i przez całe 
swoje życie związane z konkretnym miejscem, na którym wyrosły.

Mimo, iż rośliny nie wykształciły zdol-

ności aktywnego ruchu, w wyniku milio-

nów lat ewolucji i ciągłego dostosowywa-

nia do wciąż zmieniających się warunków 

siedliskowych, wytworzyły specyficzne 

twory służące do skutecznego rozprze-

strzeniania się. Struktury te, zwane diaspo-

rami, to fragmenty roślin, z których wy-

kształcić mogą się nowe osobniki. Należą 

do nich zarodniki, nasiona, owoce oraz 

części wegetatywne, takie jak rozłogi, ce-

bule, kłącza czy rozmnóżki (Podbielkow-

ski, 1995). Diaspory mogą być rozsiewane 

samoczynnie przez roślinę (autochoria), 

przy pomocy wody (hydrochoria), wiatru 

(anemochoria), ludzi (antropochoria) lub 

zwierząt (zoochoria) (Erbar i Leins, 2018).

Jedną z odmian zoochorii jest ornitocho-

ria, czyli rozprzestrzenianie diaspor przez 

ptaki (awifaunę). Zjawisko to jest nie-

zmiernie ciekawe, choć rzadko opisywane 

w literaturze. Rośliny, których diaspory 

rozprzestrzeniane są w wyniku wydalania 

z przewodu pokarmowego niestrawionych 

nasion (endozoochoria), przyciągają licz-

ne gatunki ptaków, głównie barwą owo-

ców oraz zawartymi w nich substancjami 

odżywczymi (zwłaszcza węglowodanami 

prostymi, takimi jak glukoza, fruktoza czy 

sacharoza, które są szybko przyswajane 

przez organizm prosto z przewodu pokar-

mowego). Większość roślin „jagodowych” 

występujących w Polsce, wytwarza owoce 

w kolorze czerwonym (ok. 45%), czar-

nym (ok. 20%) lub niebieskim (ok. 20%) 

(Kurek, 2011). Barwy te, kontrastujące 

z zielonymi liśćmi są dobrze widoczne dla 

ptaków, których wzrok rozwinięty jest naj-

lepiej wśród kręgowców (Kurek, 2011, za: 

Szarski, 1978). 

Ptaki, w przeciwieństwie do ludzi po-

siadają w siatkówce cztery receptory ko-

loru (fotopigmenty), w tym ultrafioletowy, 

który znacznie rozszerza zakres odbiera-

nych przez nie barw - widzą je w przedzia-

le od 320 do 700 nm. Zdolność odbierania 

fal świetlnych w zakresie bliskiego ultra-

fioletu wykorzystują m.in. w czasie zdo-

bywania pokarmu, ponieważ wiele owo-

ców w kolorze niebieskim i fioletowym, 

szczególnie te posiadające woskowy na-

lot, odbija promieniowanie ultrafioletowe 

(Kurek, 2011). 

Niestrawione części owoców, wśród 

których znajdują się zwykle nasiona nie-

wielkich rozmiarów, wydalane są w od-

chodach, natomiast te większych rozmia-

rów, w tzw. wypluwkach (zrzutkach) 

(Kurek, 2011 za: Murray et al. 1994, Tra-

veset 1998), czyli zlepkach składających 

się z pokarmu, który nie został strawiony. 

Niestrawione części pokarmu, takie jak 

kości, sierść, czy pancerzyki owadów wy-

dalane są ruchem wymiotnym przez wiele 

gatunków ptaków, wśród których domi-

nują sowy, ptaki szponiaste czy dobrze 

wszystkim znane mewy. Defekacja zacho-

dzi zwykle później, niż zwrócenie nasion 

poprzez odruch wymiotny (Kurek, 2011 

za: Murray et al. 1994, Traveset 1998). Fot. 1. Kos zwyczajny (Turdus merula) zjadający dżdżownicę, fot. Piotr Chilimoniuk
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Resztki pożywienia wydalane są z prze-

wodu pokarmowego zwykle w ciągu od 

kilku minut do kilku godzin od momentu 

ich zjedzenia.

Niewątpliwie adaptacją ewolucyjną jest 

wykształcenie przez rośliny wytwarzające 

diaspory endochoryczne, odporności na 

soki trawienne wydzielane w przewodzie 

pokarmowym ptaków (Podbielkowski 

i Podbielkowska, 1992). Nasiona, prze-

bywając w przewodzie pokarmowym tych 

zwierząt, podlegają naturalnemu proce-

sowi skaryfikacji, który ułatwia wnikanie 

wody i gazów do ich wnętrza, powodując 

pęcznienie okrywy nasiennej, co znacznie 

przyspiesza czas kiełkowania po wydosta-

niu się na zewnątrz. 

Badania mające na celu sprawdzenie 

kondycji nasion wydalonych przez różne 

gatunki ptaków wykazały, że liczba kieł-

kujących nasion pobranych z odchodów 

ptaków o silnie zbudowanym żołądku 

mięśniowym jest mniejsza od liczby na-

sion pochodzących z odchodów ptaków 

żywiących się owadami (entomofagów) 

(Bartkowiak, 1970). Budowa przewodu 

pokarmowego tych zwierząt 

jest bowiem zróżnicowana 

i związana z rodzajem pobie-

ranego przez nie pokarmu. 

Wobec tego, nasiona wyda-

lane w odchodach mogą być 

nienaruszone, posiadać nie-

wielkie uszkodzenia lub być 

doszczętnie zniszczone i nie-

zdolne do dalszego wzrostu 

(Bartkowiak, 1970).

Odległość, na jaką prze-

noszone są nasiona rozprze-

strzeniane w wyniku endo-

zoochorii, zależy głównie od 

wielkości nasienia, czasu jego 

przechodzenia przez przewód 

pokarmowy oraz obszaru wy-

stępowania danego gatunku 

ptaka i rośliny. 

Zazwyczaj odległość ta wy-

nosi maksymalnie ok. 80 m 

od rośliny rodzicielskiej (dys-

persja lokalna) (Kurek, 2011, 

za: Murray et al. 1994, Bas 

et al. 2006). Czasami jednak 

zdarza się, że ptaki w czasie sezonowych 

wędrówek transportują nasiona na znacz-

nie większe dystanse (ang. long distance 

dispersal, LDD) (Kurek, 2011). Dzięki 

temu gatunki roślin z rodzajów: berbe-

rys (Berberis), głóg (Crataegus), ligustr 

(Ligustrum), mahonia (Mahonia), śliwa 

(Prunus), jeżyna (Rubus), czy bez (Sambu-

cus), występujące powszechnie w parkach 

i ogrodach, mogą kolonizować tereny le-

śne (Bartkowiak, 1970).

Gatunki ptaków, dla których owoce sta-

nowią główny element diety (ang. frugivo-

ry), przenoszą zwykle nasiona na niewiel-

kie odległości z uwagi na względnie krótki 

czas trawienia i niechęć do lotu bezpośred-

nio po posiłku (Kurek, 2011). Natomiast 

gatunki, dla których owoce są jedynie 

jednym z wielu źródeł pożywienia (ang. 

facultative frugivory), zjadają ich stosun-

kowo niewiele, w związku z czym ich 

układ pokarmowy nie jest bardzo obciążo-

ny. Dlatego też mogą się dalej przemiesz-

czać, by kontynuować pobieranie pokarmu 

w innym miejscu, przenosząc tym samym 

nasiona na większe odległości.

Interesującym zjawiskiem jest również 

transport złożony (diploendozoochoria) 

polegający na tym, że zwierzę, które zja-

dło diasporę zostaje zjedzone przez inne 

zwierzę. Mamy z nim do czynienia np. 

gdy dżdżownica (u której, w przewodzie 

pokarmowym nasienie znalazło się przez 

przypadek) zostanie zjedzona przez ptaka, 

który następnie staje się pokarmem jakie-

goś drapieżnego gatunku (Podbielkowski 

i Podbielkowska, 1992).

W inny sposób roznoszone są diaspory 

roślin ciężkonasiennych, takich jak: sosna 

limba (Pinus cembra), leszczyna pospolita 

Fot. 3. Szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris) pożywiający się owocem jarzębu, fot. Piotr Chilimoniuk

Fot. 2. Sójka zwyczajna (Garrulus glandarius) pożywiająca się żołę-
dziem, fot. Piotr Chilimoniuk
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(Corylus avellana), buk zwyczajny (Fagus 

sylvatica), orzech włoski (Juglans regia), 

czy gatunków z rodzaju dąb (Qercus). Na-

siona te, z uwagi na dużą zawartość sub-

stancji odżywczych (Bartkowiak, 1970), 

gromadzone są chętnie przez ptaki z rodzi-

ny krukowatych (Corvidae), głównie przez 

sójki zwyczajne (Garrulus glandarius), 

orzechówki zwyczajne (Nucifraga cary-

ocatactes) i gawrony (Corvus frugilegus). 

Zwierzęta te, na wypadek niedostatku 

pożywienia gromadzą pokarm w różnego 

typu skrytkach (w zagłębieniach w zie-

mi, bruzdach kory, ściółce oraz darniach 

roślinności mszystej i leśnej), w których 

chowają również diaspory wyżej wymie-

nionych gatunków roślin. Zjawisko to 

nosi miano synzoochorii. Warunki panu-

jące w schowkach umożliwiają zarówno 

zachowanie wartości odżywczych nasion, 

jak i utrzymanie zdolności do ich wy-

kiełkowania (Bartkowiak, 1970), na wy-

padek gdyby ptak nie odnalazł ukrytego 

przez siebie pokarmu. Odległość, na jaką 

orzechówki mogą transportować nasiona 

z miejsc ich pozyskania wynosi ok. 5 km, 

a w skrajnych przypadkach nawet do 15 

km (Fabijanowski, 1995). 

Zdolność przenoszenia nasion na tak 

duże odległości umożliwia przeniesienie 

ich z tzw. „strefy śmierci” (Kurek, 2007), 

czyli terenu, na którym jest wysokie za-

gęszczenie zwierząt żywiących się nimi 

i występujących w pobliżu drzew rodzi-

cielskich. Natomiast schowki tworzone 

przez sójki znajdują się zazwyczaj w odle-

głości 70-100 m od drzew rodzicielskich, 

chociaż czasami nasiona mogą być prze-

niesione na odległość 2-3 km (Bartkowiak, 

1970) lub nawet 5-8 km (Bernadzki, 2003) 

od miejsca, z którego zostały pobrane. 

Synzoochoria przyczynia się więc do 

naturalnego odnowienia niektórych gatun-

ków roślin, zalesiania wysokogórskich par-

tii lasu, zmian w strukturze drzewostanu, 

a także pojawiania się roślin w miejscach, 

w których bez udziału ptaków zapewne 

by się nie znalazły. Dobrym przykładem 

jest pojawianie się nalotu i podrostu dę-

bów w monokulturach sosny (Bernadzki, 

2003), czy orzecha włoskiego na polach 

uprawnych (Lenda i Skórka, 2009).

Oprócz wcześniej wy-

mienionych roślin, w Pol-

sce na drodze synzoochorii 

rozprzestrzeniane mogą być 

również nasiona gatun-

ków z rodzin: klonowatych 

(Aceraceae), brzozowatych 

(Betulaceae), bukowatych 

(Fagaceae), orzechowatych 

(Juglandaceae), sosnowa-

tych (Pinaceae), cisowatych 

(Taxaceae), lipowatych (Ti-

liaceae), czy wiązowatych 

(Ulmaceae) (Bartkowiak, 

1970). 

Również glony, a także 

rośliny bagienne i wodne, 

takie jak rzęsa (Lemna), spi-

rodela (Spirodela), wolffia 

(Wolffia) i wgłębka (Ric-

cia) (Podbielkowski i Pod-

bielkowska, 1992) mogą 

być roznoszone przez ptaki 

– w całości lub w postaci 

diaspor. Za pomocą często 

specjalnie wykształconych 

struktur przyczepiają się one 

do ciał zwierząt (epizoochoria) – w przy-

padku ptaków wodnych i wodno-błotnych 

do piór, dziobów lub kończyn dolnych. 

W wielu przypadkach obszary, na których 

występują te rośliny pokrywają się z zasię-

gami występowania ptaków oraz trasami 

ich migracji.

Rośliny, których diaspory rozprze-

strzeniane są przez różne gatunki ptaków, 

wykształciły w tym celu liczne przysto-

sowania (adaptacje). Należą do nich ko-

lor, kształt, rozmiar, wytwarzanie grubej 

łupiny nasiennej zabezpieczającej przed 

strawieniem, czy czas dojrzewania owo-

ców powiązany z okresem, w którym na 

danym terenie przebywają ptaki. Znane są 

przypadki tak silnego uzależnienia rośliny 

od konkretnego gatunku ptaka, że tylko on 

zdolny jest do spożywania i transportowa-

nia jej diaspor (Kurcyusz, 1911). Przykła-

dem tak ścisłych relacji są związki m.in. 

między sójką a dębami, czy orzechówką 

a leszczyną.

Awifauna w różny sposób przyczynia 

się do rozprzestrzeniania roślin – zarów-

no diaspor, jak i całych osobników. Za-

zwyczaj proces ten odbywa się na drodze 

endo-, syn- lub epizoochorii. 

Znaczenie ornitochorii w rozprzestrze-

nianiu się roślin ma wymiar nie tylko 

regionalny. Znanych jest wiele przykła-

dów, gdzie strategia ta ułatwia roślinom 

zarówno odnowienie się w skali lokalnej, 

jak i w wyniku sezonowych migracji pta-

ków, wpływa na kolonizowanie przez nie 

nowych terenów, często bardzo odległych 

od miejsc, z których zostały przetranspor-

towane. 

Taki układ zapewnia korzyści obu stro-

nom. Ptaki nieświadomie umożliwiają 

licznym gatunkom roślin zajmowanie tere-

nów, na których bez ich pomocy zapewne 

by się nie znalazły, a w zamian otrzymują 

wartościowy pokarm.

AleksAndrA wolAk, 

dr HAb. AnnA jAkubskA-busse, Prof. 

uwr

Literatura źródłowa dostępna w redakcji. 

Fot. 4. Gawron (Corvus frugilegus) z orzechem włoskim, fot. Piotr Chili-
moniuk
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W europie występuje 8 gatunków zajęczaków Lagomorpha w tym 6 gatunków zajęcy, reprezentujących rodzaj Lepus. Szarak 
jest największym z nich. jeszcze pół wieku temu był w wielu rejonach Polski gatunkiem co najmniej licznym, ale obecnie – w wy-
niku intensyfikacji produkcji rolnej – stał się gatunkiem bardzo nielicznym… 

Zając szarak
W tradycji europejskiej zając szarak 

Lepus europaeus uważany jest za jeden 

z symboli wiosny. Wizerunek zająca (cza-

sami także królika) często umieszczany jest 

na wielkanocnych kartkach świątecznych, 

a wiosenny zwyczaj ukrywania podarków 

w zakamarkach ogrodu, znany jest pod na-

zwą „zajączka”.  Ewidentny związek zająca 

z wiosną, wynika z jego zwiększonej aktyw-

ności o tej porze roku. Szaraki od lutego do 

przełomu marca i kwietnia są widowiskowo 

„nadaktywne” – nie dość, że doskonale je wi-

dać na niskich jeszcze oziminach, to jeszcze 

„urządzają” sobie gonitwy, a nawet „potycz-

ki”, w tym „boksowanie” łapami. Te zacho-

wania dotyczą głównie samców rywalizują-

cych między sobą o względy partnerek, ale 

potyczki czasami są udziałem także samic, 

aktywnie broniących się przed natrętami. To 

właśnie wiosenna „żwawość” zajęcy, stała 

się inspiracją dla nas, szukających symboliki 

związanej z naturą dla zilustrowania nadcho-

dzącej wiosny.

W Polsce żyją 3 gatunki dzikich zająco-

kształtnych Lagomorpha, ale tylko szarak 

jest taksonem powszechnie znanym. Zając 

szarak Lepus europaeus jest największym 

spośród wszystkich dziko żyjących europej-

skich zajęczaków. Dorosłe osobniki osiągają 

60 - 65 cm długości, ale zdarzają się szara-

ki mierzące nawet 76 cm długości. Szarak 

waży przeciętnie 3,5 – 4 kg, choć zdarzają 

się osobniki o wadze 6,5 – 7 kg. 

Szarak wygląda tak charakterystycznie, 

że trudno pomylić go z jakimkolwiek innym 

ssakiem występującym w Polsce. W odróż-

nieniu od jego dwóch krajowych „kuzy-

nów”; zająca bielaka Lepus timidus i dzikie-

go królika Oryctolagus cuniculus , szaraka 

rozpoznamy np. po czarnym wierzchu ogona 

(bielak ma ogon biały) oraz czarnych koń-

cach uszu (u królika są one jasne). 

Szarak występuje na całym obszarze 

Polski. Spotykamy go na nadbałtyckich wy-

dmach, w tym również na Półwyspie Hel-

skim, aż po południe kraju, tj. w Sudetach 

i Karpatach. W górach jest generalnie mniej 

liczny niż na niżu czy w pasie wyżyn. W Ta-

trach jest bardzo nieliczny i spotykany za-

zwyczaj tylko w ich niższych częściach, np. 

w Dolinie Kościeliskiej, a z w zdecydowanie 

niższych Sudetach obserwowano go nawet 

w najwyższych partiach, jak np. w Górach 

Stołowych. 

Biotop szaraka 
W Polsce preferowanym środowiskiem 

życia zająca jest krajobraz otwarty, zdomi-

nowany przez różnego typu użytki rolne. 

Optymalnym biotopem są ekstensywnie 

użytkowane pola z uprawami jarymi i ozi-

mymi oraz łąki i pastwiska.     

W Polsce najwyższe zagęszczenia osią-

ga szarak na ekstensywnie użytkowanych 

rolniczo obszarach centralnej i wschodniej 

Polski. Natomiast na polach poddanych 

intensywnym zabiegom agrotechnicznym 

(m.in. wielokrotnym opryskom herbicydami 

i insektycydami), zwłaszcza na zachodzie 

Polski, szarak jest skrajnie nieliczny. 

Ze względu na niski stopień penetracji 

przez ludzi, szarak zasiedla ugory oraz te-

reny podane rekultywacji, np. obszary pia-

skowni i żwirowni. Na trwałych użytkach 

zielonych (łąki, pastwiska), jest liczniejszy, 

ale ponosi tam duże straty podczas sianoko-

sów – duża śmiertelność młodych wynika ze 

stosowania maszyn, które wykaszając trawę, 

unicestwiają wiele młodych zajęcy. 

W niższych zagęszczeniach szarak zasie-

dla tereny leśne, zwłaszcza gdzie występują 

duże powierzchnie zrębów i upraw leśnych. 

W różnowiekowej mozaice, typowej dla 

obszaru administrowanego przez Lasy Pań-

stwowe, szarak jest gatunkiem nielicznym, 

ale regularnie występującym. 

Szaraki zasiedlają także nietypowe środo-

wiska, jak np. rozległe trawniki i opuszczone 

ogrody na przedmieściach. Niektóre z nich 

pojawiają się nawet w miejskich parkach 

i innych mało penetrowanych przez ludzi 

i psy terenach zielonych miast, np. w Brzegu 

(między Wrocławiem a Opolem) jednego za-

jąca widziano jesienią 2018 r. w parku przy-

szpitalnym, niemal w centrum miasta (Jaro-

sław Regner, inf. ust.), a w Lublinie szaraki 

spotykane były dość regularnie w Parku Lu-

dowym. W Zakopanem zające zamieszkują 

miejskie tereny zielone, przylegające bez-

pośrednio do obszarów zabudowanych. Co 

ciekawe, zimą w stolicy Podhala niektórzy 

mieszkańcy zimą dokarmiają szaraki, które 

chętnie z tej pomocy korzystają. Wzbudza 

to nieukrywaną ciekawość wśród przyjezd-

nych osób – w ten sposób Zakopane „doro-

biło” się kolejnej atrakcji turystycznej. 

Rozród 
Wstępem do długiego okresu rozrodu, któ-

ry w Polsce może trwać nawet i 10 miesięcy, 

są marcowe „harce” zajęcy. Wg prof. Pucka 

(1984), szarak wykazuje zdolność do rozrodu 

od grudnia do września, a samice w rui noto-

wano w Polsce od stycznia do sierpnia. 

Po łagodnych i krótkich zimach, na za-

chodzie Polski zajęcze gody rozpoczynają się 

ZAJĄC
MArek sTAjszczyk
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już w lutym, a na północy i wschodzie Pol-

ski szaraki z reguły „aktywizują” się w mar-

cu. Wyjątkiem są późne wiosny, po długich, 

mroźnych i śnieżnych zimach, po ustąpieniu 

których zające przystępują do godów dopie-

ro w pierwszej połowie kwietnia. W Polsce 

szaraki mają w roku z reguły do 3 – 4 mio-

tów.  Ciąża trwa ok. 40 – 43 dni, w wyniku 

której samica rodzi od jednego do pięciu mło-

dych. Noworodki wyglądają jak miniatury 

osobników dorosłych – pokryte są futrem, 

mają otwarte oczy i wykazują zdolność do 

ruchu. Młode szaraki spędzają większość 

czasu w bezruchu, pod osłoną kępy trawy 

lub niedużego krzewu. Samica odwiedza swe 

potomstwo z reguły tylko jeden raz na dobę, 

by je nakarmić mlekiem. Młode rozwijają się 

szybko, ssą matkę do 4 tygodni, choć znane 

są przypadki, że nawet 2-tygodniowe za-

jączki przeżywały bez opieki matki, żywiąc 

się wyłącznie pokarmem roślinnym. Rozwój 

młodych zajęcy trwa od 5 do 8 miesięcy. 

Nie wszystkie młode zające osiągają wiek 

dorosły. Wiele z nich ginie, zarówno na skutek 

drapieżnictwa różnych zwierząt, jak i nega-

tywnego wpływu klimatu oraz destrukcyjnej 

działalności człowieka. W Polsce z wrogów 

naturalnych szarakowi grozi przede wszyst-

kim lis rudy Vulpes vulpes oraz jastrząb Acci-

piter gentilis, ale wielkie straty wśród zajęcy 

czyni chemizacja i mechanizacja rolnictwa. 

Nie bez znaczenia dla liczebności tego ssaka 

jest też łowiectwo i kłusownictwo, zwłaszcza 

na terenach o intensywnej kulturze rolnej, 

gdzie szaraki są obecnie bardzo nieliczne.    

Historia  
Na ziemiach polskich zając szarak nie jest 

gatunkiem rodzimym – przybył do nas z po-

łudniowego wschodu, ze stepów nadczarno-

morskich. Po ustąpieniu ostatniego zlodowa-

cenia (ok. 12 tys. lat temu), naturalny areał 

szaraka obejmował pas stepów i lasostepu, 

rozciągający się od Dobrudży, na obecnym 

pograniczu Bułgarii i Rumunii, sięgając na 

wschód przez stepy w południowej części do-

rzecza Dniestru, Dniepru, Donu i Wołgi, po 

środkową część dorzecza rzeki Ural, w pół-

nocno – wschodniej części zlewni Morza Ka-

spijskiego, na pograniczu Europy i Azji. 

Szarak skolonizował nasze ziemie spon-

tanicznie na przełomie starożytności i śre-

dniowiecza, gdy wycięto większość lasów 

w dorzeczu środkowego i górnego Dniestru 

(zwłaszcza na Podolu) oraz wykarczowano 

większość puszcz na ziemiach polskich. Te 

wielkie zmiany w krajobrazie, czyli wykre-

owanie krajobrazu otwartego z rozległymi 

użytkami rolnymi, spowodowały ekspan-

sję na północ i zachód wielu różnych ro-

ślin i zwierząt, występujących dotychczas 

w strefie lasostepu i stepu. Taką genezę ma 

pojawienie się w państwie Piastów nie tylko 

zająca szaraka, ale także m.in. chomika euro-

pejskiego, susłów, nornika polnego i myszy 

polnej oraz bociana białego, czajki, skowron-

ków, gawrona i pokląskwy. 

Utworzenie mozaikowatego krajobrazu, 

z wielkimi przestrzeniami pól, łąk i pastwisk, 

doprowadziło do spontanicznej kolonizacji 

przez zająca szaraka nie tylko ziem polskich, 

ale także rozległych obszarów Europy, po 

Atlantyk na zachodzie oraz po Karelię i Fin-

landię na północy. 

Ludzie docenili walory użytkowe nowego 

długouchego przybysza i aktywnie zaczęli 

go wprowadzać na zupełnie nowe terytoria. 

To właśnie dzięki celowej introdukcji, zając 

szarak został mieszkańcem Anglii i Irlandii 

Północnej oraz Szwecji. 

Przed 170 laty na wielką skalę wprowadzo-

no szaraka na nowe kontynenty: w 1851 r. do-

konano jego pierwszej introdukcji na Nowej 

Zelandii, a w 1862 r. w Australii. W latach 

80. XIX w. przystąpiono do wypuszczenia 

szaraka na południu Ameryki - w Argenty-

nie i Chile, skąd później szarak spontanicznie 

zasiedlił Paragwaj, Urugwaj oraz południo-

we skrawki Brazylii i Boliwii. W latach 90. 

XIX w. przystąpiono do zasiedlania szara-

kiem nadatlantyckiego pogranicza Kanady 

i USA: w 1893 r. wypuszczono około 500 

szaraków (przywiezionych z Węgier) w rejo-

nie Nowego Jorku, a w 1912 r. wysiedlono 7 

samic i 2 samce niedaleko Toronto. Obecnie 

szarak na wschodzie Ameryki jest gatunkiem 

powszechnie występującym w krajobrazie 

rolniczym. 

Na terytorium byłego Związku Sowieckie-

go masowe introdukcje zająca szaraka poza 

jego naturalny zasięg, były prowadzane w la-

tach 1928 – 1977. Wypuszczono łącznie 37 

tys. osobników, głównie na południu Syberii 

i w północnej części Kazachstanu oraz w Kra-

ju Ussuryjskim (w dorzeczu dolnego Amuru, 

na Dalekim Wschodzie). W odróżnieniu od 

zakończonych powodzeniem aklimatyzacji 

na Antypodach i w Ameryce, większość ro-

syjskich introdukcji okazała się nieskuteczna, 

zwłaszcza w rejonie Omska i Tomska na za-

chodzie Syberii oraz w Kazachstanie i w Bu-

riacji.

obiekt polowań 
Zając szarak od wieków uważany jest za 

cenną zwierzynę łowną. Dostarcza nie tylko 

atrakcyjnego mięsa, ale także futer i szczeci-

ny do wyrobu filcu. 

Jeszcze pół wieku temu w Polsce był ga-

tunkiem licznym, powszechnie występują-

cym w krajobrazie rolniczym, ale od przeło-

mu lat 70. i 80. XX w. zaznaczył się wyraźny 

spadek jego liczebności. Przed półwieczem 

polska populacja szaraka była oceniana na 

ponad 3 mln osobników, a obecnie szacowa-

na jest na mniej niż 0,5 mln osobników. Na 

Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku 

został on gatunkiem nielicznym, a lokalnie 

nawet skrajnie nielicznym. Najliczniej zasie-

dla środkową część kraju - Mazowsze, Zie-

mię Łódzką i Świętokrzyską oraz Małopolskę 

i południe Górnego Śląska. W 2014 r. krajo-

wą populację szaraka oszacowano na ok. 670 

tys. osobników. 

Pozyskanie szaraka w sezonie łowieckim 

2012/2013 wyniosło 17 928 sztuk, a w se-

zonie 2013/2014 wyraźnie mniej, bo tylko 

13195 sztuk. Najwięcej szaraków w sezonie 

2013/2014 pozyskano w woj. mazowieckim 

(23%) oraz świętokrzyskim (19,4%), mało-

polskim (15,2%) i łódzkim (14,5%). Nale-

ży zaznaczyć, że okres polowań na szaraka 

w Polsce odbywa się przez dwa miesiące 

i trwa od 1 listopada do 31 grudnia. Ten silny 

regres liczebności szaraka w Polsce spowo-

dował, że niektóre koła łowieckie całkowicie 

zaprzestały polowań na ten gatunek, a nawet 

podjęły starania nad jego ponownym wy-

siedlaniem. Akcje te ze względu na wysoką 

liczebność lisa, w większości przypadków 

okazały się mało skuteczne i nie zapobiegły 

spadkowi liczebności szaraka.   

Mgr MArek stAjszczyk 

Literatura dostępna w redakcji. 
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W o d o p ó j k i  –  m a ł o  z n a n i 
m i e s z k a ń c y  n a s z y c h  w ó d

jeziora, rzeki, stawy, sadzawki – są miejscem życia wielu organizmów, o których istnieniu nie mamy najczęściej pojęcia. Nawet 
podczas wędkowania, spływu kajakiem czy zwykłej kąpieli nie zdajemy sobie sprawy jak wiele drobnych żyjątek znajduje się 
wokół nas. Należą do nich również niewielkie roztocza zwane wodopójkami. 

cezAry j. TAjer

Fot. 1. Wodopójki z rodzaju Piona, fot. Cezary J. Tajer

Już samo słowo „roztocze” wzbudza 

w nas niechęć i odrazę. W pierwszym rzę-

dzie na myśl przychodzą organizmy szko-

dliwe oraz urażające poczucie estetyki. 

Tymczasem – w odniesieniu do wodopójek 

– nic bardziej mylnego. Są one dla ludzi 

zupełnie niegroźne, a poza tym naprawdę 

piękne. Chociaż uwagę laika najczęściej 

przykuwają jaskrawoczerwonym ubar-

wieniem i dużą ruchliwością, to ich urodę 

w pełni można docenić dopiero pod binoku-

larem. 

Wodopójki (Hydrachnidia) są nazwą 

zwyczajową roztoczy wodnych, które tra-

dycyjnie dzielimy na słodkowodne Hy-

drachnellae oraz morskie Halacarae. Wy-

stępują dość powszechnie we wszelkiego 

rodzaju wodach stojących i płynących, 

lecz unikają cieków i zbiorników silnie 

zanieczyszczonych oraz mocno przekształ-

conych przez człowieka. Liczba rozpozna-

nych gatunków na świecie sięga 6 tysięcy, 

zaś w Polsce około 450. Z powodu swego 

bogactwa jakościowego i ilościowego sta-

nowią ważny element bioróżnorodności 

ekosystemów wodnych. Dość dobrze pły-

wają i łażą po roślinności zanurzonej dzięki 

czterem parom wiosełkowatych odnóży. 

Pozostałe dwie pary służą im do chwytania 

pokarmu. 

Postacie dorosłe wodopójek i ich deu-

tonimfy (stadium rozwojowe następujące 

po larwie) są drapieżne, a larwy pasożytują 

głównie na owadach wodnych. 

Ich ofiarami padają inne wodne bezkrę-

gowce m.in. znane akwarystom rozwielitki 

i oczliki, a także skąposzczety, małżoracz-

ki, nicienie oraz larwy chruścików, jętek 

i muchówek. Wodopójki nakłuwają i wysy-

sają ciała ofiar. Niektóre potrafią zjadać jaja 

płazów i ryb oraz atakować narybek. Same 

nie są chętnie pożerane przez inne organi-

zmy, bywają natomiast przypadkowym po-

karmem ryb. Z tego powodu w niektórych 

akwenach mogą być nawet szczytowym 

ogniwem skróconego łańcucha pokarmo-

wego.

• W połowie października wybrałem się 

na dawne koryto rzeki Baryczy niedale-

ko miejscowości Sułów. Po tym, jak 40 

lat temu wybudowano tutaj nowy jaz, 

fragment rzeki na stałe został odcięty 

od głównego nurtu. Ma on teraz postać 

kilkuhektarowego zbiornika służącego 

amatorskim połowom ryb. 

• Założyłem wodery i brodząc wzdłuż 

brzegu rozgarniałem wodorosty. Duże 

pająki – bagniki przybrzeżne, spadały 

z roślinności na taflę wody, po czym 

ponownie kryły się w gęstych oczere-

tach. Pająki te, określane również mia-

nem kłęboszy białobrzegich, uchodzą 

za najbardziej jadowite w naszym kraju. 

Nie ich jednak szukałem, a topielic – 

pluskwiaków wodnych o pokroju ciała 

przypominającym patyczaki. 

• W ciągu mniej więcej piętnastu minut 

udało mi się chwycić czerpakiem trzy 

dorosłe osobniki, które umieściłem 

w słoiku. Dopiero teraz rozejrzałem się 

wokół i dostrzegłem dwóch mężczyzn, 

którzy kilkadziesiąt metrów dalej „mo-

czyli kije”. – Pokaż no, coś pan tam nało-

wił! – zawołał jeden z nich. Podszedłem 

do zaintrygowanych wędkarzy i poka-

załem im swoją zdobycz. – A, łapie pan 
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Fot. 2. Wodopójka z rodzaju Eylais, fot. Cezary J. Tajer

pajęczaki – powiedział leciwy już jego-

mość. – To nie są pajęczaki, tylko owady 

zwane topielicami – sprostowałem. – No 

mówię właśnie, pajęczaki – upierał się 

wędkarz. Zrezygnowałem z objaśniania 

nomenklatury zoologicznej i skierowa-

łem rozmowę na bardziej ogólne tema-

ty. Starsi panowie chętnie opowiadali 

jak Barycz wyglądała w tym miejscu 50 

lat wcześniej. Bardzo też psioczyli na 

małą elektrownię wodną dobudowaną 

do nowego jazu, nazywając ją „wodnym 

potworem”. Podczas naszej pogawędki 

właśnie uruchomiła się turbina zasysają-

ca wodę – pogłos faktycznie mógł nasu-

wać skojarzenia z pomrukami legendar-

nego węża morskiego. 

• Oddaliwszy się w bardziej zaciszne 

miejsce uważnie obejrzałem topielice. 

Okazało się, że każda ma na sobie kil-

kanaście larw wodopójek z gatunku Hy-

drachna gallica. Tu należy wyjaśnić, 

że wodopójki przechodzą złożony cykl 

rozwojowy, co oznacza, że pojawienie 

się postaci dojrzałej jest poprzedzone 

stadiami, na które składają się jaja, lar-

wy i deutonimfy. Larwy zupełnie nie 

przypominają osobników dorosłych. 

Pasożytują na wodnych chrząszczach 

i pluskwiakach, są również przenoszone 

przez ważki. Z kolei wodopójki z rodza-

ju Unionicola bytują w jamie płaszczo-

wej małży skójkowatych oraz w ciele gą-

bek. Organizmy te służą im jako miejsca 

składania jaj, przeobrażania larw i stałe-

go schronienia. 

• Dorosłe roztocze pojawiają się głównie 

w maju i czerwcu oraz we wrześniu i paź-

dzierniku. Ich rozmiary, w zależności od 

gatunku, wahają się od ułamka milimetra 

do niemal dziewięciu milimetrów, przy 

czym z reguły większe są samice. Cia-

ło mają kuliste lub owalne, najczęściej 

barwy czerwonej, zielonej, brunatnej 

lub pomarańczowej. Bywa ono miękkie 

bądź pokryte płytkami chitynowymi, 

a nawet opancerzone. Żyją maksymalnie 

dwa lata.

Kilka dni później zorganizowałem ko-

lejną wycieczkę, tym razem nad niewielki 

śródleśny zbiornik retencyjny. Grzęznąc 

w mulistym dnie z trudem kroczyłem na-

przód pośród żabiścieku 

i niezbyt zwartych łanów 

trzciny. Woda była stosun-

kowo przejrzysta i tylko 

spod moich nóg unosiły się 

tumany „kurzawki” prze-

mieszanej z resztkami orga-

nicznymi. Na głębokości 10 

cm dostrzegłem czerwoną 

kulkę żwawo przemykającą 

między łodygami podwod-

nych roślin. Jeden szybki 

ruch czerpakiem i już mia-

łem wodopójkę w słoiku. 

W krótkim czasie dołączył 

do niej drugi okaz. Teraz czekała je sesja 

zdjęciowa.

Nie tak łatwo fotografować 2-3 milime-

trowe, bardzo ruchliwe zwierzęta. Dzie-

siątki razy składałem się do „strzału”, ale 

ciągle wymykały się sprzed obiektywu, nie 

mogłem też nadążyć z ustawieniem ostro-

ści. Odwróciłem więc zakrętkę słoika i na 

jej powierzchni rozlałem cienką warstew-

kę wody, po czym delikatnie umieściłem 

tam niesforne modelki. Miały teraz mocno 

ograniczoną możliwość ruchu dzięki czemu 

zrobiłem przynajmniej kilka w miarę uda-

nych zdjęć. 

Aby można je było precyzyjniej skla-

syfikować sfotografowałem także stronę 

brzuszną z tak zwanym polem genital-

nym. Wykonana dokumentacja pozwoliła 

później na bliższą identyfikację – większa 

wodopójka okazała się należeć do rodzaju 

Eylais, natomiast druga została oznaczona 

do gatunku jako Piona longipalpis. 

Na kolejne spotkanie z wodopójkami 

musiałem czekać aż do maja, kiedy to dla 

uczniów jednej ze szkół w Miliczu pro-

wadziłem zajęcia pod hasłem „podstawy 

hydrobiologii”. Słoneczne przedpołudnie 

zachęcało do wyjścia w teren, więc z grupą 

młodzieży udałem się w kierunku pobli-

skiego zalewu rekreacyjnego. 

Wzdłuż niewielkiej plaży wolno space-

rowała para łabędzi niemych. Ptaki, lekko 

zaniepokojone, obserwowały zbliżającą 

się grupę ludzi. Wycieczka ominęła jednak 

milicką „riwierę” i zatrzymała się znacznie 

dalej, przy pasie nadbrzeżnych szuwarów. 

– Spróbujemy połowić w tym miejscu – 

zwróciłem się do moich podopiecznych, po 

czym przyodziany w spodniobuty, dzierżąc 

w dłoni czerpak hydrobiologiczny zanurzy-

łem się po pas w wodzie.

Część uczniów z zainteresowaniem śle-

dziła brodzącego w oczeretach przyrodnika, 

inni dowcipem komentowali jego wysiłki. 

Połów czerpakiem w końcu przyniósł efekt. 

Do słoja z wodą trafiły małe rybki, błotniar-

ki oraz kilka pluskolców. Pośród nich po-

ruszały się jaskrawoczerwone żyjątka. Po 

powrocie do sali edukacyjnej hydrobionty 

zostały posegregowane. Młodzi badacze, 

oglądając wodopójki w powiększeniu, 

nie kryli zdziwienia. – Te kuleczki mają 

„łapy”, a nawet różne wzory na pękatym 

ciele! Niektórzy widzieli w nich kleszcze, 

innym nasuwały się porównania do jakichś 

podwodnych „kosmitów”.

Zajęcia edukacyjne dobiegły końca. Po-

nieważ maleńkiemu życiu również należy 

się poszanowanie, więc organizmy zostały 

ponownie umieszczone w słoju i przetrans-

portowane do akwenu. Rybki i pluskwiaki 

szybko dały nura, natomiast ślimaki scho-

wane w muszelkach unosiły się biernie pod 

powierzchnią wody. 

Wodopójki jeszcze przez moment pły-

wały chaotycznie w tę i z powrotem przy 

samym brzegu. Zapewne były mocno oszo-

łomione całą sytuacją. Jedna z nich przy-

cupnęła na piaszczystym dnie – jakby się 

zastanawiała nad wyborem kierunku. Po 

chwili i ona zniknęła w wodnej toni. 

  cezAry j. tAjer 
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MicHAł Śliwiński

Obszary Natura 2000

Zdjęcia na 

str. 28 WZGÓRZA DĘBOWE
Na Dolnym Śląsku, między Niemczą, Strachowem i Księginicami Wielkimi rozciągają się Wzgórza Dębowe, objęte ochroną 
jako enklawa obszaru Natura 2000, częściowo również obszaru chronionego krajobrazu. Mozaika występujących tu cennych 
przyrodniczo łąk i terenów leśnych jest ostoją dla chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Wzgórza Dębowe to jeden z mikrore-

gionów Wzgórz Niemczańsko-Strzeliń-

skich, na obszarze od Ruszkowic do Wil-

kowa Wielkiego objęty ochroną prawną 

jako Obszar chronionego krajobrazu 

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 

łącznie z Arboretum w Wojsławicach. 

Dalej w kierunku północnym, ochrona 

tego miejsca została wzmocniona obsza-

rem Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie 

PLH020082. Wzgórza Dębowe są niemal 

całkowicie zalesione, a na ich zboczach 

oprócz pól uprawnych znajdują się jesz-

cze łąki i murawy. W przeciwieństwie do 

Wzgórz Strzelińskich, ich walory bota-

niczne nie zostały dobrze poznane (Tarka 

i in. 2014). Podczas moich botanicznych 

podróży, dość dobrze poznałem szatę ro-

ślinną dużej enklawy tego obszaru Natura 

2000 na północ od Wojsławic, której naj-

wyższym wzniesieniem jest Starogórze 

(343 m n.p.m), nieco niższymi: Dębogóra 

(344) i Dębina (312). Południowa część 

Wzgórz Dębowych nie została włączo-

na w granice ostoi i jest mniej interesu-

jąca. Jej najwyższym wzniesieniem jest 

Ostrosz (360 m n.p.m.), inne to: Twar-

dziel (336) i Wysoki Las (322). W latach 

30. XX w. zalesione wzgórza między 

Ruszkowicami, Strachowem i Niemczą 

pełniły rolę tzw. lasów miejskich (niem. 

Staatsforst), dostosowanych do potrzeb 

rekreacji ich mieszkańców (Messtisch-

blatt 5267). W obecnych czasach, ruch tu-

rystyczny skupia się na komercyjnym Ar-

boretum Wojsławice, a Wzgórza Dębowe 

są odwiedzane głównie przez grzybiarzy 

i służby leśne.

lasy dębowe
Zbiorowiska lasów liściastych z domina-

cją dębu pokrywają znaczny areał Wzgórz 

Dębowych. W zasadzie jest to zgodne z ich 

potencjalną roślinnością naturalną, któ-

rą stanowią podgórskie kwaśne dąbrowy 

Luzulo luzuloidis-Quercetum (Matuszkie-

wicz 2008). Jednak większość występu-

jących tam lasów dębowych zostało uję-

tych przez naukowców jako ubogie grądy 

środkowoeuropejskie Galio-Carpinetum 

lub subatlantyckie Tilio-Carpinetum w wa-

riancie luzuletosum, które obserwowano 

też na Wzgórzach Strzelińskich (Pender 

1988). Zadecydowało o tym występowa-

nie w dąbrowach pojedynczych osobników 

lipy drobnolistnej Tilia cordata i leszczy-

ny pospolitej Corylus avellana - gatunków 

właściwych dla grądów. Interesujące jest 

jednak, że runo na wielu powierzchniach 

leśnych (zwłaszcza na wierzchowinach) 

zachowało strukturę charakterystyczną dla 

dąbrów, ze znacznym udziałem kosmat-

ki gajowej Luzula luzuloides i trzcinnika 

leśnego Calamagrostis arundinacea. Na 

stokach Wzgórz Dębowych wykształciły 

się już typowe grądy, z większym udzia-

łem lipy drobnolistnej, grabu pospolitego 

Carpinus betulus i leszczyny, ale także bo-

gatszym runem, w którym można zobaczyć 

gwiazdnicę wielkokwiatową Stellaria holo-

stea, gajowca żółtego Galeobdolon luteum, 

wiechlinę gajową Poa nemoralis i perłówkę 

jednostronną Melica uniflora. Z upływem 

czasu, lasy dębowe porastające wzgórza 

będą coraz bardziej zniekształcone. Areał 

typowych, kwaśnych dąbrów będzie coraz 

mniejszy, a wielkopowierzchniowe zręby 

i odnowienia gatunków drzew niezgodnych 

z siedliskiem (buka, jaworu, lipy i robinii) 

sprawią, że charakter tego miejsca będzie 

coraz mniej dębowy. W runie przebudo-Fot. 1. Żyzna buczyna, fot. Michał Śliwiński
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wywanych wydzieleń, rozprzestrzeniają 

się niepożądane jeżyny Rubus, niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

i trzcinnik piaskowy Calamagrostis epige-

ios. Należy mieć nadzieję, że gdy młody 

obecnie drzewostan ulegnie zwarciu, ga-

tunki roślin typowe dla lasów dębowych 

będą coraz bardziej widoczne. Na stokach 

ubogich, starych grądów można jeszcze 

odnaleźć pojedyncze stanowiska cennych 

roślin objętych ochroną prawną lub zagro-

żonych wymarciem. Należą do nich m.in.: 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflo-

ra, miodownik melisolistny Melittis melis-

sophyllum i wawrzynek wilczełyko Daphne 

mezereum, w kwaśnych dąbrowach również 

chroniony gatunek mchu - bielistka siwa 

Leucobryum glaucum. Ich nieliczne osob-

niki to świadectwo walorów florystycznych 

starych lasów liściastych.

Buczyny i łęgi
Na Wzgórzach Dębowych występują sta-

re kwaśne i żyzne buczyny z dość bogatym 

runem (SDF). Ten zapis dotyczy jedynie 

niektórych fragmentów lasów bukowo-dę-

bowych, znajdujących się obecnie na etapie 

przebudowy, w formie przestoi starych bu-

ków, otoczonych gęstym podrostem. Wiele 

płatów kwaśnych buczyn wykazuje cechy 

pośrednie między kwaśną buczyną górską 

Luzulo luzuloidis-Fagetum i kwaśną dąbro-

wą, która uwidacznia się m.in. w znacznym 

udziale dębu w drzewostanie. Z kolei żyzne 

buczyny, opisywane stąd jako niżowe Galio 

odorati-Fagetum, mają wiele cech wspól-

nych z żyźniejszymi postaciami grądów 

środkowoeuropejskich. Jest to przykład 

presji ze strony gospodarki leśnej, gdyż na 

obszarze wzgórz często można zobaczyć 

bukowo-dębowe młodniki w wieku do 30 

lat. Lasy bukowe są niezgodne z poten-

cjalną roślinnością naturalną Wzgórz Dę-

bowych (Matuszkiewicz 2008) i nigdy nie 

będą naturalnym elementem ich krajobrazu. 

Jednak zbyt duży udział buka w drzewosta-

nie niektórych fragmentów lasu wiąże ręce 

naukowców, którzy wykazują z tego obsza-

ru zbiorowiska niżowych i górskich buczyn. 

Lasy łęgowe zajmują na wzgórzach rów-

nież niewielki areał i porastają otoczenie 

koryt efemerycznych strumieni, które moż-

na odnaleźć na wschodnich i zachodnich 

stokach. Mimo niewielkiej powierzchni są 

dość zróżnicowane i można tu odnaleźć po-

zostałości podgórskich łęgów jesionowych 

Carici remotae-Fraxinetum, jak i łęgów je-

sionowo-olszowych Fraxino-Alnetum. Re-

żim wodny Wzgórz Dębowych wydaje się 

być zaburzony, gdyż wąskie koryta tylko 

okresowo prowadzą wodę. Mimo tego fak-

tu, występująca wokół nich, wilgociolubna 

roślinność jest nadal dobrze zachowana. 

W najlepiej zachowanych fragmentach łę-

gów jesionowo-olszowych można odnaleźć 

chroniony i zagrożony wymarciem gatu-

nek: lilię złotogłów Lilium martagon. Na 

powierzchniach łęgowych jest również kil-

ka miejsc, w których leśnicy pozostawili do 

naturalnego rozkładu dużą ilość martwego, 

wielkowymiarowego drewna.

Pozostałe lasy
W krajobrazie Wzgórz Dębowych swój 

udział mają również lasy o innym drzewo-

stanie. Są to obce siedliskowo lasy iglaste: 

jodłowe, modrzewiowe, sosnowe i świer-

kowe, które z obszarów Natura 2000 po-

winny być stopniowo wycofywane. W nie-

których miejscach wzgórz można zobaczyć 

fragmenty lasów brzozowych, plantacji ja-

worowych, a nawet robiniowych, mimo iż 

uprawy tych inwazyjnych drzew w ostojach 

Natura 2000 są istotnym zagrożeniem dla 

siedlisk przyrodniczych. Na południowo-

-zachodnim stoku Dębogóry, leśnicy utrzy-

mują w niewielkiej uprawie rzadko spoty-

kaną w lasach daglezję zieloną Pseudotsuga 

menziesii, która jest w Polsce gatunkiem 

obcym, lecz nie wykazuje tendencji inwa-

zyjnych (Tokarska-Guzik i in. 2012).

Łąki i zarośla
Kompleks muraw kserotermicznych po-

krywa odkryte wzgórza niedaleko Księgie-

nic Wielkich na północnym krańcu Wzgórz 

Dębowych. Są silnie nasłonecznione i mają 

charakter stepowy ze zbiorowiskami roślin 

kserotermicznych i siedliskami rzadkich 

owadów (SDF). Murawy te są zachowane 

w dobrym stopniu, a do osobliwości z nimi 

związanych należą m.in. czosnek skalny 

Allium montanum i populacja dziewanny 

fioletowej Verbascum phoeniceum - gatun-

ku zagrożonego w południowo-zachodniej 

Polsce, na Dolnym śląsku znanego z zale-

dwie kilku stanowisk (Szczęśniak 2004). 

Z kolei w środkowej części Wzgórz Dę-

bowych znajduje się rozległy śródleśny 

kompleks łąk świeżych - koszonych, lecz 

z udziałem ruderalnych bylin (np. wrotycza 

pospolitego Tanacetum vulgare), które ob-

niżają ich wartość przyrodniczą.

Perspektywy ochrony
Szata roślinna Wzgórz Dębowych jest 

zachowana tylko w stopniu dostatecznym, 

biorąc pod uwagę, że jest to obszar Natura 

2000. Poza niektórymi łęgami, w lasach bra-

kuje wielkowymiarowego, martwego drew-

na, które jest istotnym wskaźnikiem leśnych 

Fot. 2. Lilia złotogłów, fot. Michał Śliwiński

 Fot. 3. Konwalia majowa, fot. Michał Śliwiński
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typów siedlisk przyrodniczych. Uprawy ga-

tunków iglastych zajmują dość duży areał 

i powinny być przebudowywane w kierunku 

lasów dębowych lub mieszanych z domina-

cją dębu, zgodnie z potencjalną roślinnością 

naturalną tego miejsca. Ostoje siedliskowe 

były tworzone dla ochrony siedlisk przy-

rodniczych Natura 2000, nie iglastych lasów 

gospodarczych. Z przyrodniczego punktu 

widzenia najlepiej byłoby, gdyby z obszaru 

Wzgórz Dębowych zniknęły również upra-

wy bukowe, brzozowe, jaworowe i robinio-

we, a zastąpiły je różnowiekowe zbiorowiska 

kwaśnych dąbrów i ubogich grądów z prze-

wagą dębu. Należałoby również zmienić 

metody dotychczasowego użytkowania lasu, 

dla ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 

2000. Przede wszystkim trzeba zaniechać 

pozyskiwania drewna z lasów aluwialnych 

lub stosować w nich tylko rębnię przerębo-

wą (V). W lasach bukowo-dębowych na-

leży zrezygnować z wycinki metodą rębni 

częściowej wielkopowierzchniowej (IIA), 

częściowej pasowej (IIB) lub gniazdowej 

częściowej (IIIB) i stosować w nich rębnię 

stopniową gniazdową udoskonaloną (IVD), 

która w dłuższej perspektywie czasu umoż-

liwi kształtowanie drzewostanów o zróżni-

cowanej strukturze przestrzennej i wiekowej. 

W kilku miejscach na Wzgórzach Dębowych 

problematyczne są wielohektarowe zręby 

wykonywane w lasach liściastych. Rege-

nerująca się tam roślinność ma niewiele 

wspólnego z wcześniej zidentyfikowanymi 

siedliskami przyrodniczymi i struktura tych 

zbiorowisk pozostanie zaburzona przynaj-

mniej przez kolejne pół wieku. Pozyskanie 

drewna z lasów-przedmiotów ochrony ob-

szaru Natura 2000 powinno odbywać się 

w sposób zrównoważony. Należy dążyć do 

uzyskania struktury drzewostanu umożliwia-

jącego pozyskanie drewna co 30-40 lat z za-

chowaniem zwarcia koron młodszych drzew, 

a nie jednorazowo co 120 lat z odsłonięciem 

całego runa lasu. W przypadku rębni gniaz-

dowych, wskazane byłoby tworzenie małych 

gniazd, niezależnie od wielkości wydzielenia 

leśnego. Pozwoli to utrzymać znaczną po-

wierzchnię starodrzewu, co jest istotne nie 

tylko dla struktury siedlisk przyrodniczych, 

lecz także dla związanych z nimi cennych 

gatunków zwierząt. Z obszaru Natura 2000 

Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znane 

są populacje 8 gatunków zwierząt wska-

zanych w II załączniku Dyrektywy 92/43/

EWG. Są to nietoperze: mopek Barbastel-

la barbastellus, nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii i nocek duży Myotis myotis; 

bezkręgowce: czerwończyk nieparek Lyca-

ena dispar, modraszek nausitous Phengaris 

nausithous i trzepla zielona Ophiogomphus 

cecilia, piskorz Misgurnus fossilis oraz wy-

dra Lutra lutra (SDF). Ponieważ Wzgórza 

Dębowe obejmują jedynie część ostoi, nie 

wszystkie muszą tu występować, jednak 

oferują potencjalne siedliska przynajmniej 

dla nietoperzy i motyli. W przypadku tych 

drugich szczególnie ważne jest utrzymanie 

dotychczasowej powierzchni łąk w obszarze 

Natura 2000. Tymczasem dwa płaty śródle-

śnych łąk zostały przemianowane na uprawy 

kukurydzy, co uszczupliło areał siedlisk do-

stępnych dla chronionych gatunków motyli.

turystyka
Przez Wzgórza Dębowe prowadzą mało 

uczęszczane szlaki turystyczne, na terenach 

zadrzewionych pokrywające się z drogami 

leśnymi, które w obszarze Natura 2000 są 

dobrej jakości. Teoretycznie, do wszystkich 

wzniesień można dotrzeć szlakiem czerwo-

nym prowadzącym od Księgienic Wielkich 

do Podlesia (Mapa szlaków turystycznych). 

Zmotoryzowani mogą dojechać kamienistą 

drogą do granicy lasu (zielony szlak), z której 

dość szybko można wspiąć się na Dębogórę 

i dalej na Dębinę, a w kierunku południowym 

również na Starogórze - do obejrzenia są tam 

lasy dębowe w różnym stadium rozwoju. Po 

powrocie można dojechać do części połu-

dniowej Wzgórz Dębowych: zostawić pojazd 

niedaleko przysiółka Borowe i leśnymi ścież-

kami dotrzeć na otaczające go wzniesienia: 

Wysoki Las, Ostrą Górę i Ostrosz. Otocze-

nie czerwonego szlaku porastają tam głów-

nie lasy bukowe, w mniejszym stopniu także 

dębowe. Na Ostroszu znajdują się również 

ruiny wieży widokowej. Pierwotnie, była to 

konstrukcja drewniana z 1893 r., która jed-

nak dość szybko uległa zniszczeniu. W 1930 

r. ustawiono wieżę stalową, która była otwar-

ta jeszcze do początku lat 90. XX wieku. Ze 

względu na pogarszający się stan techniczny 

wieżę zamknięto, chociaż nie ma informują-

cych o tym napisów (Śnieżek, A.M. 2017). 

Warto dodać, że czerwony szlak prowadzą-

cy na Ostrosz od strony Podlesia był jeszcze 

do niedawna w kilku miejscach niedostępny 

i niedostosowany do pieszej wędrówki (Wol-

nym Krokiem 2018). Mimo niewątpliwej 

atrakcji, jaką jest wieża widokowa, południo-

wa część Wzgórz Dębowych - dawniej po-

kryta lasami o funkcji rekreacyjnej - pozosta-

je obecnie mało dostępna dla turystów.

dr Michał ŚliwińsKi

Literatura źródłowa dostępna w redakcji. Fot. 4. Wielkowymiarowe, martwe drewno w łęgu, fot. Michał Śliwiński
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ŻURAW
MArek sTAjszczyk

Mimo swojej wielkości i donośnego głosu, nadal jest wśród ogółu Polaków ptakiem mało znanym. jednie w regionach liczniej 
zasiedlonych przez ten gatunek, a więc na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i lubelszczyźnie oraz na północy Dolnego 
Śląska i Wielkopolski, mieszkańcy wsi znają go i potrafią odróżnić od bociana i od czapli. Ale dla większości „mieszczuchów” 
nadal jest gatunkiem nieznanym … 

Gatunki chronione

Żuraw zwyczajny (Grus grus) jest wy-

raźnie większy od bociana i czapli. Po-

siada jasnoszare  upierzenie oraz charak-

terystyczną sylwetkę – stosunkowo małą 

głowę i smukłą, długą szyję oraz zwisający 

„ogon” w formie bukietu piór, tworzonych 

tak naprawdę nie przez sterówki ogona, 

a będących wydłużonymi lotkami ramie-

niowymi skrzydeł. Z bliższej odległości za-

uważyć można, iż u dorosłych osobników 

wierzch głowy, policzki oraz przód i boki 

szyi są czarne, a od oka odchodzi do tyłu 

szyi biały pas. Posiadają one też dodatkową 

ozdobę w postaci czerwonej plamy na poty-

licy, natomiast ptaki młodociane mają gło-

wę pokrytą brązowo - rudawymi piórkami. 

Bardzo charakterystyczny jest donośny 

głos żurawia; już z odległości 1-2 km moż-

na usłyszeć klangor przelatujących żurawi, 

czy krótkie (poranne lub wieczorne) nawo-

ływanie żurawiej pary. 

Żuraw jest najwyższym ptakiem, jaki 

żyje na ziemiach polskich. Niektóre sam-

ce osiągają nawet 130-135 cm wysokości. 

Długość ciała żurawia, od dzioba do ogo-

na, wynosi 115-125 cm, przy czym samice 

są nieco mniejsze od samców. Rozpiętość 

skrzydeł żurawia sięga do 220 cm. Żurawie 

ważą przeciętnie 3,5–5 kg, ale zdarzają się 

samce osiągające wagę 6,1 kg. 

Niektórzy mogą mylić żurawia z czaplą 

siwą (Ardea cinerea), ale łatwo ją rozpo-

znać po mniejszych rozmiarach ciała (jest 

mniejsza nawet od bociana), często „gar-

batej” sylwetce, zwłaszcza w porze odpo-

czynku oraz w locie, po skurczonej szyi. 

Żuraw, podobnie jak bocian, lata z wy-

ciągniętą do przodu szyją. Pod względem 

kolorystycznym, bocian biały różni się od 

żurawia swym kontrastowym, białoczar-

nym upierzeniem oraz czerwonym dziobem 

i nogami, a bocian czarny – przede wszyst-

kim dominującą czernią swego upierzenia. 

Wielki areał 
Zasięg żurawia zwyczajnego jest ogrom-

ny. W czasach starożytnych zasiedlał on 

całą niemal Europę – od delt greckiej rzeki 

Evros, włoskiego Padu czy andaluzyjskie-

go Gvadalkiviru, po Laponię i lasotundrę 

w dorzeczu dolnej Peczory oraz od Irlandii 

po Ural. W Azji do dziś zasiedla on niemal 

całą Syberię oraz wielkie obszary Kazach-

stanu, północnej Mongolii oraz chińską 

Dżungarię i część Mandżurii. Nie dociera 

jednak do Oceanu Spokojnego, gdyż jego 

zasięg kończy się na północnym-wschodzie 

Jakucji, tj. w dolinie Jany i Indygirki. Izo-

lowane populacje lęgowe zachowały się na 

odludnych wyżynnych obszarach Turcji, 

Gruzji, Armenii i północno-zachodniego 

Iranu. 

Na tak ogromnym areale, biotopem 

żurawia były i są wszelkiego typu tereny 

podmokłe, od torfowisk w strefie tajgi, po 

rozlewiska, trzcinowiska i zalane obniże-

nia w lasach łęgowych na południu Europy 

oraz w zachodniej i środkowej części Azji. 

W wielu miejscach egzystencja żurawia 

była uzależniona od obecności bobra (Ca-

stor fiber), a zwłaszcza tzw. „stawów bo-

browych”, zapewniających żurawiom nie 

tylko bogate żerowiska, ale także bezpiecz-

ne miejsca gniazdowania. Wraz z wytępie-

niem na większości obszaru Europy i Azji 

tego gryzonia, unicestwieniu ulegały także 

atrakcyjne biotopy lęgowe żurawia. Sytu-

acja siedliskowa żurawia zaczęła zmieniać 

się na lepsze od lat 20. XX w., kiedy to 

Szwedzi przystąpili do reintrodukcji bobra, 

współpracując w tym celu z Norwegami 

oraz dokonano wsiedlenia bobra na opusz-

czone stanowiska na Łotwie. Do końca lat 

30. XX w. przeprowadzono też reintroduk-

cję tego gryzonia na nowych lokalizacjach 

w Niemczech i w Rosji. Po II wojnie świa-

towej akcja wsiedleń bobra na obszar jego 

dawnego areału, wyraźnie przybrała na sile, 

w konsekwencji której powstały setki atrak-

cyjnych dla żurawia miejsc na rozległych 

obszarach wschodniej, środkowej i zachod-

niej Europy. 

lęgi
Fenologicznie żuraw należy do ptaków 

dość wcześnie przystępujących do uzy-

skania potomstwa. Jeżeli zima jest lekka 

i nadchodzi wczesna wiosna, na zachodzie 

Polski pierwsze pary żurawia mogą rozpo-

czynać lęgi już na przełomie lutego i marca. 

Para dorosłych ptaków (w wieku minimum 

3–5 lat), buduje na płytkiej wodzie gniaz-

do w typie płaskiej platformy o owalnym 

kształcie, o przeciętnych wymiarach 80 x 

120 cm. Jeszcze 40 lat temu, w latach 70. 

XX w., kiedy żuraw był w Polsce ptakiem 

bardzo nielicznym, gniazda sąsiadujących 

ze sobą par zakładane były w odległości 

ponad 250–500 m od siebie. Obecnie znaj-

dowane są czynne gniazda różnych par 

w odległości poniżej 100  m.

Samica składa 1–2 jaja (sporadycznie 

nawet 3) i wysiaduje je ok. 30 dni. Lęgom 

żurawia zagrażają głównie ssaki drapieżne 

(lis, jenot i dzik), a z ptaków przede wszyst-

kim kruk i wrona siwa. Pisklęta pierwsze 

dni po wykluciu spędzają pod opieką ro-
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dziców w gnieździe i jego bezpośrednim 

otoczeniu. Od momentu, kiedy są zdolne do 

przemieszczania się, rodzice wyprowadzają 

je i z reguły już  do niego nie wracają. Żu-

rawie wodzące potomstwo, zachowują się 

bardzo cicho. Zwierzęta do wielkości bor-

suka i lisa, potencjalnie zagrażające pisklę-

tom, są przez dorosłe żurawie bezpardono-

wo przepędzane. Młode żurawie uzyskują 

lotność po nieco ponad 2 miesiącach od 

wyklucia i od tej pory regularnie przelatują 

z rodzicami z mokradeł na pola, gdzie żeru-

ją głównie na ścierniskach. 

Migracje i zimowanie
Późnym latem rodzinne grupki żura-

wi w większości przypadków łączą się 

w większe stada. O poranku przemieszczają 

się na dzienne żerowiska zlokalizowane na 

polach, a wieczorem zlatują się najczęściej 

na wypłycone akweny, gdzie spędzają noc. 

Obecnie wędrówkę ku zimowiskom po-

dejmują osobniki z populacji skandynaw-

skiej, rosyjskiej i syberyjskiej, natomiast 

część żurawi z Polski, Niemiec i pozosta-

łych krajów Europy Środkowej i Zachod-

niej zimuje w rejonach gniazdowania. Żu-

rawie dokonują przelotów zarówno w dzień 

jak i w nocy. Podczas wędrówki nie omijają 

dużych miast, nawet tak rozległych aglo-

meracji, jak siedmiomilionowa Moskwa. 

Jesienna migracja rozpoczyna się na 

przełomie sierpnia i września, i odbywa się 

kilkoma głównymi szlakami. W Europie je-

den szlak biegnie ze Skandynawii ku bałtyc-

kiemu wybrzeżu Niemiec i dalej ku Francji 

i Hiszpanii. Druga trasa wiedzie z Finlandii 

i Karelii, w kierunku Białorusi i wschodniej 

Polski, by następnie osiągnąć wschodnie 

Węgry (Hortobagy) i dalej prowadzi ku 

Bałkanom, Turcji i Egiptowi. Trzeci szlak 

wiedzie przez Rosję ku wschodniej Ukra-

inie i na Krym, skąd większość żurawi leci 

na Bliski Wschód i do Afryki. 

Jeszcze w drugiej połowie XX w. niemal 

wszystkie polskie żurawie leciały ku odle-

głym zimowiskom. Te z Pomorza, Wielko-

polski i ze Śląska leciały najpierw do Nie-

miec i Francji, by spędzić zimę w Hiszpanii 

i Portugalii oraz w północno–zachodniej 

Afryce: w Maroku, Algierii i Tunezji. Nato-

miast żurawie ze wschodniej części Mazur, 

Podlasia i Lubelszczyzny, kierowały się ku 

Słowacji i Węgrom, by przez Bałkany do-

trzeć do Turcji i na Bliski Wschód. Syberyj-

skie żurawie odlatują na zimę głównie do 

Indii i Chin. Niedawno odtworzona popula-

cja angielska jest osiadła; zimą 2009/2010 

zimowały na wschodzie Anglii co najmniej 

52 żurawie. Wyraźne ocieplanie półrocza 

zimowego w Europie Środkowej od końca 

XX w., spowodowało wytworzenie się re-

gularnych zimowisk żurawia nie tylko we 

Francji, Holandii i w Niemczech, ale także 

w Polsce i na Węgrzech. W ostatnich sezo-

nach zimowych obserwowano żurawie na-

wet na Litwie i zachodzie Białorusi. 

 W Polsce gdzie zdarzają się, w więk-

szości przypadków, mało śnieżne i niemal 

bezmroźne sezony zimowe oraz dostępność 

do pokarmu na rozległych polach po zżętej 

kukurydzy, skłoniły żurawie do pozostawa-

nia na zimę w Polsce. Szacunki krajowej 

populacji zimujących u nas żurawi wskazu-

ją na przebywanie w okresie między poło-

wą grudnia, a końcem stycznia ok. 4–5 tys. 

żurawi, skupionych głównie na Pomorzu, 

Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce i Dolnym 

Śląsku. W rejonie Wrocławia znane jest 

duże zimowe skupisko żurawi na polach 

irygacyjnych w sąsiedztwie Świniar, liczą-

ce w niektóre sezony zimowe ponad 1 tys. 

osobników. Nowe, zimowe skupisko utwo-

rzyło się w okolicach Jelcza, gdzie w stycz-

niu 2019 r. obserwowano na noclegowisku 

ponad 460 żurawi. Zjawisko zimowania 

żurawia w Polsce systematycznie przesuwa 

się na wschód i południe, np. po 2010 r. re-

jestrowane jest zimowanie na Górnym Ślą-

sku, m.in. w okolicach Pokoju i Popielowa 

oraz Niemodlina (rejon Opola). 

eksterminacja
Żuraw zawsze wzbudzał zainteresowanie 

wśród ludzi, także kulinarne. Wybieranie jaj 

oraz chwytanie nielotnych młodych i pie-

rzących się osobników dorosłych, a także 

tępienie bobra oraz osuszanie i zagospoda-

rowywanie wszelkich terenów podmokłych 

spowodowało, że żuraw już w starożytności 

zniknął jako gatunek lęgowy z większości 

południowego obszaru Europy. Podobny 

proces miał miejsce na obszarze Europy Za-

chodniej, którą jako ptak lęgowy opuścił na 

przełomie późnego średniowiecza i czasów 

nowożytnych. Jedynie w Anglii dotrwał do 

XVII, a w Irlandii do XVIII w. W Austrii 

ostatni lęg miał miejsce w 1885 r. , a w Ba-

warii w 1890 r. Dłużej żuraw egzystował na 

ocalałych przed osuszeniem bagiennych re-

fugiach (ostojach) południa Europy - bo aż 

do połowy XX w. Zagospodarowanie ostat-

nich tamtejszych mokradeł spowodowało, 

że ostatnie stanowiska opuścił dekadę po II 

wojnie światowej – w 1954 r. w Hiszpanii. 

Natomiast w zachodniej, nadatlantyckiej 

części Europy, do końca lat 70. XX w., żu-

raw jako ptak lęgowy był gatunkiem kom-

pletnie nieznanym. 

Minimalny stan liczebny żuraw osiągnął 

na przełomie XIX w. i XX w., a jego areał 

lęgowy na naszym kontynencie skurczył się 

do północnych terenów Europy Środkowej, 

gdzie gniazdował jedynie w Meklemburgii 

i na Łużycach oraz na zachodzie i północy 

obecnej Polski, a także w krajach nadbał-

tyckich, Fennoskandii i Rosji (wraz z te-

rytorium obecnej Białorusi i większością 

obszaru Ukrainy). Po pierwszej wojnie 

światowej status żurawia uległ zasadniczej 

zmianie – w większości państw Europy 

uznano go za gatunek chroniony. Od tego 

momentu, a więc od lat 20. XX w., nastał 

czas powolnego powrotu żurawia na utra-

cone wcześniej obszary występowania.  

W dawnej Polsce
Przed wiekami na ziemiach polskich żu-

raw był ptakiem na tyle licznym, że istniał 

proceder wybierania im z gniazd świeżo 

zniesionych jaj. Zwyczaj ten kultywowano 

jeszcze przed 100 laty na Polesiu. Ponie-

waż miało to miejsce w marcu i kwietniu, 

zebrane przez ludzi żurawie jaja, były nie-

wątpliwie znaczącym urozmaiceniem diety 

tych ludzi, których trapił niedostatek po-

karmu w okresie tzw. przednówka. Zabie-

ranie lęgów żurawiom to nie jedyny aspekt 

związany z eksterminacją tego gatunku. 

Spore „gabaryty” żurawia były powodem 

kulinarnego zainteresowania tym ptakiem 

i polowań na niego dla mięsa. W czasach 

nowożytnych, kiedy w Polsce kwitło sokol-

nictwo, na żurawie napuszczano specjalnie 

ułożone jastrzębie i duże sokoły, zwłaszcza 

rarogi i białozory. Późniejszy rozwój broni 
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palnej przyspieszył eksterminacje żurawia 

nie tylko w Polsce, ale i na rozległych ob-

szarach Europy, a końcowego etapu zagła-

dy tego gatunku na południu i zachodzie 

naszego kontynentu dokonali inżynierowie 

i robotnicy w ramach tzw. melioracji, ukie-

runkowanych jednostronnie na odwodnie-

nie terenów podmokłych. 

Rekolonizacja 
Trauma drugiej wojny światowej spo-

wodowała wśród mieszkańców Europy 

znaczący wzrost zainteresowania losem 

nie tylko ludzi, ale także różnych gatun-

ków zwierząt. W przypadku żurawia naj-

istotniejsze było uznanie go we wszystkich 

państwach naszego kontynentu za gatunek 

chroniony. Jednak do lat 60. XX w. nie 

rejestrowano wyraźnej poprawy sytuacji – 

wzrost liczebności populacji tego ptaka był 

niewielki, a większość żurawi nadal wyka-

zywała w stosunku do ludzi dużą płochli-

wość. Zdarzały się też przypadki osobliwie 

mało płochliwych osobników, obserwowa-

nych m.in. przez braci Kłosowskich wśród 

bagien Biebrzy, np. żurawi odwiedzający 

podwórze jednego z gospodarstw.   

Jednym z pierwszych symptomów po-

prawy sytuacji żurawia w Europie, był jego 

spontaniczny powrót jako ptaka lęgowego 

do Europy Zachodniej: w Anglii (po kilku-

setletniej przerwie) ponownie zagnieździł 

się w 1981 r., a we Francji w 1985 r. Ale 

dopiero aktywne zasiedlanie wielu miejsc 

naszego kontynentu bobrem europejskim, 

spowodowało wyraźne zwiększenia liczeb-

ności żurawia i jego ekspansji na nieza-

mieszkałe od stuleci obszary. W latach 80. 

XX w. zmiany te były jeszcze słabo zauwa-

żalne, ale prawdziwa ekspansja rozpoczęła 

się dekadę później - w latach 90. XX w. 

Przykładem jest m.in. niemiecki land Dol-

na Saksonia (Niedersachsen), na obsza-rze 

którego w 1975 r. żuraw gniazdował wy-

łącznie na wschodzie, przy granicy z byłą 

NRD. W 1985 r. pojawił się już bardziej na 

zachód - w sąsiedztwie Bremy, a do 1995 r. 

skolonizował szereg miejsc do rzeki Weze-

ry w środkowej części tego landu. 

Podobną sytuację zarejestrowano na Ślą-

sku, gdzie pod koniec lat 80. XX w. żuraw 

gniazdował wyłącznie na nizinach oraz wy-

jątkowo w dolinie górnej Wisły nad Zbior-

nikiem Goczałkowickim. Po roku 2000 żu-

raw stał się na tyle liczny, że wysycił niemal 

wszystkie optymalne biotopy na niżu Śląska 

i zasiedlił nie tylko rejon Katowic, ale tak-

że niektóre obszary Przedgórza Sudeckiego, 

a nawet sudeckie torfowiska w Górach Izer-

skich, Stołowych i Bystrzyckich. 

Z ekspansja na Śląsku skorelowana była 

rekolonizacją Czech: od początku lat 80.  

XX w. zaczęto obserwować tam pojedyncze 

pary, pozostające na okres późnowiosenno 

– letni, ale pierwszy pewny lęg zarejestro-

wano tam dopiero w 1989 r. Rekoloniza-

cja Czech przebiegała pomyślnie: w latach 

2001 – 2003 gniazdowało tam co najmniej 

14 par żurawia. 

Ekspansja żurawia trwa; od 2006 r. 

gniazduje on także na północy Bawarii. 

Spontaniczny powrót odnotowano także 

w Holandii, gdzie powrócił on jako gatu-

nek lęgowy w 2001 r. oraz na Słowacji, 

gdzie od lat 90. XX w. zaczął pozostawać 

na okres lęgowy, a w 2009 r. na wschodzie 

tego kraju obserwowano parę dorosłych 

z nielotnym młodym. W 2018 r. (po 133 

latach) pierwsza para żurawi ponownie za-

gnieździła się w Austrii. 

liczebność 
Całkowita liczebność populacji żurawia 

oszacowana została na ponad 700 tysięcy 

osobników. Liczba ta obejmuje ponad 250 

tys. par lęgowych w Europie, jakie zareje-

strowano na początku XXI w. Największe 

populacje lęgowe występują w europejskiej 

części Rosji oraz w Finlandii i Szwecji. Pol-

ska populacja lęgowa jest szacowana na co 

najmniej 20–25 tys. par. 

Podobną sytuację odnotowano w Niem-

czech, gdzie pod koniec lat 90. XX w. 

gniazdowało ok. 3 tys. par, a po 2010 r. już 

7–8 tys. par. Populacja francuska na przeło-

mie XX i XXI w. liczyła zaledwie 3 pary, 

a w roku 2018 już minimum 15–17 par. Sil-

nie wzrasta populacja angielska; o ile w la-

tach 2006–2010 gniazdowało co najmniej 

9–14 par, to w 2017 r. odnotowano już 24 

pary. Jeszcze szybszy wzrost odnotowano 

w Holandii, gdzie w 2018 r. stwierdzono 

już 32 pary żurawia. 

Przyszłość
Ten silny, rejestrowany od lat 70. XX 

w., wzrost liczebności żurawia w Europie, 

skutkuje kolejnymi symptomami powrotu 

tego ptaka na dawno opuszczone stanowi-

ska. Obserwacje par tego gatunku w okre-

sie późnej wiosny i wczesnego lata na 

Węgrzech i w północnych Włoszech, jakie 

notuje się od przełomu XX i XXI w., wska-

zują, że lęgi żurawia w obydwu tych krajach 

są tylko kwestią czasu. Należy spodziewać 

się lęgów żurawia także w Chorwacji oraz 

w Rumunii, tym bardziej, że w delcie Du-

naju już w latach 80. XX w. obserwowa-

no tokujące pary żurawia. Obserwowana 

na południu Niemiec ekspansja żurawia 

w Turyngii i w Bawarii, może doprowadzić 

w bliskiej przyszłości do powrotu żurawia 

jako gatunku lęgowego do Badenii–Wir-

tembergii oraz wschodniej Francji. 

Niewątpliwy wpływ na zwiększenie li-

czebności i ekspansję terytorialną żurawia 

w Europie ma reintrodukcja bobra (Castor 

fiber), który przysparza żurawiowi nowych 

miejsc do zasiedlenia. Dalsze zasiedlanie 

południa Europy bobrem może skutkować 

w przyszłości, powstawaniem kolejnych 

stanowisk lęgowych żurawia, nawet na 

południe od Alp, np. w delcie Rodanu (Ca-

margue), w delcie Ebro i u ujścia Gwadal-

kiwiru (Coto Donana).  

Mgr MareK sTajszczyK 

Literatura źródłowa dostępna w redakcji.

Fot. 1. Żurawa, fot. Marek Stajszczyk
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MAriA kuźniArz

ŚWIERK I MSZYCE

Nasz choinkowy świerk był w bardzo 

dobrej formie i szkoda było go wyrzucić. 

Zielone igiełki trzymały się mocno gałązek 

więc początkowo trafił na balkon. Zbyt wy-

soki na roślinę balkonową szybko trafił do 

ogrodu, gdzie przesadzony został wprost 

do gleby. Rósł nadspodziewanie zdrowo 

i pięknie. Lekko nadłamany przeżył naj-

gwałtowniejszą burzę jaką pamiętam we 

Wrocławiu, trochę się pokrzywił, ale nadal 

piął się w górę. Co kilka lat obwieszony 

bywał szyszkami. Piękny, wyniosły, lata-

mi zdrowy „jak dąb” górował nad grupką 

iglaków rosnących w pobliżu. Miejsce to 

upodobały sobie sarny, ale zaglądały tu też 

dziki. Niestety, odwiedziny i saren, i dzi-

ków się skończyły odkąd okoliczne tereny 

przejęli deweloperzy. 

Czy to żal za wypieraną przez bloki miesz-

kalne zwierzyną, czy może strach przed bul-

dożerami, coś spowodowało, że mój świerk 

zaczyna wysychać! Gdy pierwszy raz wypa-

trzyłam suche gałązki pozbawione szpilek, 

też poczułam się źle. Dzisiaj czuję się nawet 

gorzej, bo obsypywanie się brązowiejących 

szpilek postępuje. Na szczytowych gałąz-

kach prawie ich nie ma. Co gorsza, brązo-

wieją też gałązki innego świerka. 

Przyczyną usychania może być ubiegło-

roczna susza. Nie przyszło mi do głowy pod-

lewać tak duże drzewo, gdy nie nadążałam 

z podlewaniem ogródka. Poza tym aż strach 

pomyśleć ile wody i sił pochłonęłoby takie 

podlewanie? Inną przyczyną może być nie-

dobór składników pokarmowych pobiera-

nych z gleby. W to jednak wątpię, bo cho-

rujący świerk rośnie w bliskiej odległości 

od kompostownika i penetrując korzeniami 

sąsiedztwo na pewno zaspakaja swoje zapo-

trzebowanie na minerały. Może to więc sku-

tek ataku jakichś szkodników? 

Znajomi i nieznajomi leśnicy, których 

się radziłam, potraktowali mnie trochę „na 

odczep” radząc poczekać do wiosny i obser-

wować czy pojawią się nowe przyrosty. Po-

dobne rady usłyszałam też dzwoniąc po po-

moc do wyspecjalizowanych firm. Nikt się 

zbytnio nie przejął, usłyszałam natomiast, iż 

z opisu jaki przedstawiłam wynika, że jesz-

cze „do wycięcia” za wcześnie! Masz ci los! 

Ja nie chcę wyciąć, tylko ratować! Potrzebna 

mi pomoc w ustaleniu przyczyny wysycha-

nia i możliwości jego zahamowania! 

Rozczarowana poradami fachowców po-

stanowiłam sama się douczyć. Wyczytałam, 

że już od kilku lat obserwuje się wokół Wro-

cławia ataki mszycy świerkowej o wdzięcz-

nej łacińskiej nazwie Elatobium abietinum. 

Faktycznie, odkąd zaczęłam baczniej przy-

glądać się kondycji drzew szpilkowych za-

uważyłam, że mój świerk nie jest jedynym 

cierpiącym w okolicy drzewem. Jest ich 

sporo! 

Jeśli prawdą jest, że winowajcą są mszy-

ce, to tylko złapać się za głowę! No bo jak 

bez takiego odruchu przyjąć do wiadomości, 

że w literaturze naukowej opisanych jest ok. 

5000 (słownie: pięć tysięcy!!!!) gatunków!? 

Mszyce należą do pluskwiaków, a więc owa-

dów przechodzących skomplikowane cykle 

rozwojowe. Jak tę bioróżnorodność ogar-

nąć? Jak dobrać odpowiedni środek niszczą-

cy te właśnie a nie inne mszyce? Jak się do 

nich dobrać na świerkowych wysokościach? 

Słyszałam o różnych sztuczkach z wykorzy-

staniem dronów, ale o zwalczaniu mszycy 

świerkowej – nie. 

Moje dotychczasowe skojarzenia doty-

czące mszyc są ambiwalentne. Od zawsze 

kojarzyły mi się albo dobrze albo źle. Źle, 

bo wyżerają uprawiane rośliny, a na dodatek, 

występując masowo, tworzą na nich wzbu-

dzające niesmak „kożuchy”. Dobrze – od 

czasu gdy w dzieciństwie Tato wyjaśnił mi 

skąd się bierze spadziowy miód. Żeby się 

pozbyć mszyc, mama posypywała zaatako-

wane nimi rośliny różnymi proszkami albo 

psikała mieszankami ze sfermentowanych 

pokrzyw. Tato na wieść o pojawieniu się 

mszyc na świerkach cieszył się i w pośpiechu 

przewoził ule pod las, żeby naszym pszczo-

łom ułatwić zbieranie spadzi. Zajadając się 

spadziowym miodem kochałam mszyce, za-

pominając o obrzydzeniu, jakie wzbudzały 

we mnie oblepione mszycową mazią nastur-

cje, sałata czy moje ulubione groszki. 

Wracając do usychającego świerka, mam 

jedno, ale pewne skojarzenie. Miodu z tego 

nie będzie. Na dodatek fachowcy kazali mi 

poczekać do wiosny, a ja wyczytałam, że 

w cyklu rozwojowym mszyc świerkowych 

istotnym momentem jest luty. Co ja mam 

z tym problemem zrobić?

dr MAriA kuźniArz

Kilkanaście lat temu wsadziłam w ogrodzie świerk. Drzewko zostało kupione w donicy tuż przed Wigilią, by obwieszone bomb-
kami i lametą dekorować dom na Boże Narodzenie. Systematycznie podlewane w dobrym stanie przetrwało do Matki Boskiej 
gromnicznej, kiedy to polska tradycja nakazuje wszystkie świąteczne dekoracje usunąć.
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Sudecka Zagroda Edukacyjna
Taką nazwę nosi ośrodek edukacyjny w Dobkowie (gm. Świerzawa), w którym wiedza 

i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, oparty na modelach, wizualiza-

cjach i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Nowoczesna ekspozycja w Su-

deckiej Zagrodzie Edukacyjnej poświęcona jest głównie naukom o Ziemi.

Sudecka Zagroda Edukacyjna została stworzona przez Stowarzyszenie Kaczawskie  

przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W wyremontowanych budynkach dawnego gospodarstwa w stylu frankońskim urządzo-

no pomieszczenia centrum edukacyjnego, w którym można poznać wulkaniczną przeszłość 

regionu – Krainy Wygasłych Wulkanów.  Znajdują się tutaj: sala Ziemi z interaktywną ma-

kietą rzeki, sala Warsztatowa – laboratorium, sala Architektury regionalnej, sala Wulkanów 

– z modelami stożków wulkanicznych i gejzeru, sala Kaczawska z makietą Pogórza Ka-

czawskiego, sala Trzęsienia Ziemi z częścią kinową oraz sala Konferencyjna. Z bogactwa 

tego ośrodka mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna, rodziny z dziećmi, osoby zaintere-

sowane.

Grupom szkolnym Sudecka Zagroda edukacyjna oferuje: • zwiedzanie ośrodka z edu-

katorem, • zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, • poszukiwanie agatów, • wyprawę na 

dawny wulkan – Ostrzycę.

W roku 2019 w programie dla przedszkolaków oraz uczniów klasy I-III przewidziano  

zajęcia: laboratorium czterech żywiołów, skamieniałe życie – spotkanie z paleontologią, 

piękno zaklęte w krysztale. Uczniowie klas IV-VI mogą skorzystać z zajęć pn. eksploruje-

my fascynujący świat nauki (wyprawa na agaty, woda znana i nieznana, szkiełkiem i lupą 

rozpoznajemy minerały, śniadanie na wulkanie, laboratorium z klimatem), a młodzież 

z klasy VII-VIII oraz szkół średnich znajdzie w ofercie zajęcia pn. zgłębiamy naukowe 

zawiłości (wyprawa na agaty, woda znana i nieznana, spotkanie z twardzielami, śniadanie 

na wulkanie, geologiczne laboratorium).

Sudecką Zagrodę Edukacyjną można zwiedzić samemu lub z przewodnikiem. Rodziny 

z dziećmi są tu mile widziane na rodzinnym zwiedzaniu w weekendy, a także warsztatach 

w majówki, ferie, przerwy świąteczne oraz wakacje. Dzieci będą zachwycone możliwo-

ścią zabawy, budowania modeli, wykonywania doświadczeń, rozmowami na ważne te-

maty, oglądania filmu. A wszystko… w swobodnej i przyjaznej atmosferze! 

W okolicy odbywają się również liczne warsztaty przyrodnicze, geologiczne, artystycz-

ne, m.in. chiropterologiczne (życie nietoperzy), płukania złota, poszukiwania i obróbki aga-

tów, gry na bębnach, naturalnego barwienia tkanin i tkackie, ceramiki ręcznie robionej, czer-

pania papieru, tworzenia naturalnych kosmetyków, gotowania z roślin i ziół pospolitych.

Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej:

www.sudeckazagroda.pl
Kontakt z Sudecką Zagrodą Edukacyjną, 

Dobków 66, 59-540 Świerzawa

tel. 48 75 617 14 68 

e-mail: kontakt@sudeckazagroda.pl
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