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DLACZEGO EUROPA ODCHODZI  
OD PALIW KOPALNYCH?

Aureliusz MikłAszewski

Bo ich zabraknie. Po prostu coraz bliżej jest koniec epoki paliw kopalnych na całym świecie. Ale jest jeszcze jeden ważny argu-
ment – dalsze spalanie węgla, ropy i gazu może spowodować przekroczenie punktu zwrotnego ocieplania klimatu, od którego 
nie będzie już odwrotu. Będą za to ekstremalne zjawiska pogodowe – upały, susze, powodzie, podnoszenie się poziomu mórz 
i oceanów, sztormy i tajfuny oraz warunki zamieszkiwania zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Zagrożone będzie środowisko 
przyrodnicze jakie znamy i w ogóle nasza cywilizacja. Aby tego punktu nie przekroczyć, konieczne jest zaprzestanie spalania 
paliw kopalnych. I to jak najszybciej, gdyż w przyrodzie nie da się zaciągnąć „długu węglowego”, tj. wyemitować więcej niż 
wolno, a gdy okaże się, że to jednak za dużo – to się wycofać, węgiel (w postaci co

2
) „wychwycić” i z powrotem oddać do Ziemi.

Zdjęcie na okładce: Dzwonek rozpierzchły  

Campanula patula, fot. Aureliusz Mikłaszewski

A było tak pięknie
Obecnie żyjemy w świecie bezprece-

densowego w dziejach ludzkości dobro-

bytu, produkcji, osiągnięć technicznych, 

a wszystko to zawdzięczamy energii uzy-

skiwanej ze spalania paliw kopalnych – wę-

gla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Węgiel 

kamienny tworzył się przed ok. 250 milio-

nami lat z roślin karbońskich, a węgiel bru-

natny - przed ok. 30 mln lat. Podobnie daw-

no z żywej materii organicznej powstawały 

złoża ropy i gazu.

Teraz, licząc od początku epoki uprze-

mysłowienia ok. 1750 r., te paliwa, które 

tworzyły się przez miliony lat, spalane są 

w ciągu ok. 250 lat i to w tempie tak du-

żym, że widać już kończenie się zasobów 

zagłębi górniczych, a nowych nie przyby-

wa. W Polsce kończą się, nadające się do 

ekonomicznie uzasadnionego wydobycia, 

pokłady węgla kamiennego. Wg GIG-u1, 

przy wydobyciu rocznym ok. 76 mln ton, 

węgla wystarczy na 30 lat. Wydobycie 

węgla kamiennego w Polsce w roku 2018 

wynosiło 63,6 mln ton, ale import osiągnął 

rekordową wartość prawie 20 mln ton (19,7 

mln ton wg Eurostatu). W świetle tych da-

nych wydłuży się czas eksploatacji węgla 

z własnych złóż, ale niebezpiecznie rośnie 

jego import, co zagraża bezpieczeństwu 

energetycznemu Polski, gdy ok. 68% im-

1. GIG – Główny Instytut Górnictwa

portu pochodzi z Rosji. Wydobycie węgla 

brunatnego w roku 2018 wyniosło 58,6 mln 

ton (GUS) i po wyczerpaniu otwartych już 

złóż, utrzymanie energetyki opartej na tym 

paliwie wymaga budowy nowych kopalni, 

co spotyka się z rosnącym oporem społecz-

nym.

Rosną koszty wydobycia i energii uzy-

skiwanej z węgla. Wg raportu Greenpe-

ace pt. „Ukryty rachunek za węgiel 2017. 

Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej 

w Polsce – wczoraj, dziś i jutro”, w latach 

1990-2016 dopłata do górnictwa i energety-

ki opartej na węglu wynosiła ok. 230 mld zł, 

bez kosztów zewnętrznych obejmujących 

m.in. degradację środowiska, pogarsza-

nie się zdrowia obywateli. Roczna dopłata 

wynosiła ok. 8,5 mld zł. Przewiduje się, że 

w latach 2017-2030 dopłata ta wyniesie ok. 

154 mld zł (rocznie ok. 11 mld zł), także 

bez kosztów zewnętrznych. 

Średnie wsparcie dla węgla będzie o ok. 

30% większe niż w poprzednim ćwierć-

wieczu, co odzwierciedla skalę wzrostu 

kosztów wydobycia węgla, wobec coraz 

większych trudności jego wydobycia (głę-

bokość, warunki zalegania, koszty utrzy-

mania ruchu).

Rosną też koszty poszukiwania nowych 

złóż ropy naftowej i jej eksploatacji – o ok. 

10% rocznie. W tej dziedzinie sytuację 

zmieniło wdrożenie opracowanej w USA 

technologii szczelinowania do wydobycia 

uwięzionych w zamkniętych porach skal-

nych ropy i gazu, zwanych od rodzaju skał 

– łupkowymi. Gdyby nie ropa łupkowa, to 

światowe wydobycie ropy byłoby już niż-

sze niż przed dekadą. Szczyt wydobycia 

ropy prognozowany jest za kilka lat. 

Światowe wydobycie gazu może jesz-

cze rosnąć do lat 40. obecnego stulecia, ale 

nawet złoża gazu łupkowego też się kiedyś 

skończą. To „kiedyś” zależy od tempa wy-

dobycia i ewentualnych odkryć nowych 

złóż, których jest coraz mniej.

Aspekt polityczny
Europa jest rozwiniętym regionem 

świata, ale uzależnionym od importu pa-

liw energetycznych. Tylko import ropy 

kosztuje kraje UE ponad miliard dolarów 

dziennie. Europa importuje też węgiel i gaz 

ziemny. Import paliw oznacza energetycz-

ne uzależnienie od państw – eksporterów. 

Jest to szczególnie wyraźne w sytuacji do-

staw gazu przez Gazprom do Europy oraz 

wywieranie nacisków cenowych i politycz-

nych przez Rosję na kraje tranzytowe lub 

docelowe, importujące gaz rosyjski. 

Również zależność od krajów eksportu-

jących ropę naftową jest wyraźna, a Europa 

finansuje w ten sposób m.in. reżimy totali-

tarne, które mogą się zbroić, podobnie jak 

Rosja, za pieniądze z państw demokratycz-
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nych. Aby temu zapobiec, a przynajmniej 

ograniczyć zakres tego wsparcia konieczne 

jest zapewnienie dla Europy innych źródeł 

energii, najlepiej ze źródeł odnawialnych, 

które się nie wyczerpią.

unia europejska na drodze do gospo-
darki niskoemisyjnej

Przed Szczytem Klimatycznym w Pary-

żu (COP 22) w roku 2015 kraje UE, w tym 

Polska, przyjęły w Brukseli (23 paździer-

nika 2014 r.) zobowiązania do roku 2030:

• redukcji gazów cieplarnianych (GHG) 

o 40% (obowiązuje wszystkie kraje),

• wzrost efektywności energetycznej 

o 27% (dla całej UE),

• udział OZE 27% (dla całej UE),

wszystko względem roku bazowego 1990.

Szczyt w Paryżu zakończył się przyję-

ciem przez 196 krajów świata Porozumie-

nia Paryskiego. Wynika z niego koniecz-

ność dalszego radykalnego ograniczania 

emisji CO
2
. Przed Szczytem Klimatycznym 

w Katowicach (COP 24) 28 listopada 2018 

Komisarz UE ds. klimatu ogłosił strategię 

klimatyczną UE, w której UE zobowiązuje 

się w roku 2030 do:

• obniżenia emisji GHG o 45% (rok ba-

zowy 2010), 

• zwiększenia efektywności energetycz-

nej do 32,5%,

• zwiększenia udziału OZE do 32%,

• a do roku 2050 r. zbudowanie gospodar-

ki neutralnej klimatycznie (emisyjnie), 

w której emitowanie będzie zrównane 

z pochłanianiem i wychwytywaniem 

CO
2
.

Nie będzie to łatwe, gdyż dotychczas 

nie opracowano metody taniego wychwy-

tywania i wiązania lub przesyłania i maga-

zynowania CO
2
. Technologie CCS (carbon 

capture and storage) są nadal w fazie do-

świadczeń, są możliwe technologicznie, 

ale nieopłacalne ekonomicznie. Ze wzro-

stem cen uprawień do emisji CO
2
 może się 

okazać, że dotychczas bardzo nieopłacalne 

sposoby CCS zbliża się do granicy opła-

calności. Najnowsze doniesienia wskazują, 

że prawa do emisji CO
2
 szybko drożeją. 9 

kwietnia 2019 emisja CO
2
 kosztowała 25,5 

euro/tonę CO
2
, a już następnego dnia zy-

skała ok. 4% i kosztowała 26,5 euro/tonę, 

osiągając najwyższy poziom w historii EU 

ETS (EU Emission Trading System – euro-

pejski system handlu emisjami).

A emisje co
2
 rosną …

Wzrost gospodarczy największych 

światowych gospodarek (Chiny, USA, In-

die, EU) spowodował wzrost emisji zwią-

zanych z wytwarzaniem (pozyskiwaniem) 

energii przez spalanie paliw kopalnych.

W grudniu 2018 r. w czasopiśmie na-

ukowym „Nature” ukazał się artykuł pt. 

„Globalne ocieplenie będzie postępować 

szybciej niż sądzimy” autorstwa Yangyan-

ga Xu i innych. Po okresie zahamowania 

emisji w latach 2014-2016, gdy również na 

COP 21 w Paryżu powiało optymizmem, 

nastąpił wzrost emisji, która w roku 2018 

wyniosła 37,1 mld ton CO
2
. Oznacza to, 

że globalne emisje zaczęły rosnąć według 

najgorszego z rozpatrywanych przez IPCC 

scenariusza, nazwanego „Biznes jak zwy-

kle”, w którym prognoza ocieplenia rośnie 

w tempie 0,25-0,320C/dekadę. Jest to więc 

więcej niż założono w Specjalnym Rapor-

cie IPCC na konferencję COP 24 w Kato-

wicach – 0,20C/dekadę.

„Biznes jak zwykle” to droga do (plano-
wanej?) katastrofy

Przewiduje się, że szybki wzrost emisji 

CO
2
 spowoduje przekroczenie progu ocie-

plenia 1,50C około roku 2030, a 20C - około 

roku 2045 (Xu i in. 2018), a więc znacz-

nie wcześniej niż prognoza Specjalnego 

Raportu IPCC, która oceniała prawdopo-

dobieństwo ocieplenia o 1,50C do roku 

2030 na 17%, a do 2052 r. - na 83%. Jest 

też możliwe, że zmiany prądów oceanicz-

nych i rosnąca temperatura powierzchni 

oceanów spowodują, że próg 1,50C zosta-

nie przekroczony już w roku 2025. Ryzy-

ko to oceniane jest na 10%. To pozornie 

niewiele, ale jednak możliwe. Problemu 

nie można więc bagatelizować i próbować 

przeczekać, tłumacząc brak reakcji na wie-

le sposobów (brak pieniędzy, brak woli po-

litycznej, różnice interesów itp.). 

Wiele wskazuje na to, że przedstawiony 

w Porozumieniu Paryskim graniczny próg 

wzrostu temperatury 1,50C jest „punktem 

bez powrotu” – przejścia do stanu „Zie-

mi Cieplarnianej”. Ocieplenie powyżej 

tej wartości (1,50C) doprowadzi do nie-

odwracalnych zmian – topnienia Arkty-

ki, zmniejszenia białej powierzchni lodu 

i zwiększenia ciemnej powierzchni oceanu 

pochłaniającej promieniowanie (i ciepło) 

słoneczne. Ze wzrostem temperatury przy-

spieszy rozmarzanie wiecznej (?) zmarzli-

ny i rozkład materii organicznej w glebach 

Północy, powodując zwiększone emisje 

Fot. 1. Farmy słoneczne nie emitują dwutlenku węgla, fot. Aureliusz Mikłaszewski
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CO
2
 i metanu – 21 razy bardziej od CO

2
 

aktywniejszego gazu cieplarnianego. Może 

się też zacząć przyspieszenie wydzielania 

metanu z pokładów hydratów metanu pod 

dnem oceanów. Fale upałów, susz i przesu-

wające się w kierunku biegunów cieplejsze 

strefy klimatyczne doprowadzą do zwięk-

szenia pożarów lasów, torfowisk, a zawar-

ty w nich węgiel trafi po spaleniu do at-

mosfery, wzmacniając efekt cieplarniany. 

O ile stopni wzrośnie średnia temperatura 

Globu trudno dokładnie przewidzieć, ale 

pewne jest, że od katastrofalnego ocieple-

nia klimatu nie będzie odwrotu.

Konieczne ograniczenie emisji
Do świadomości decydentów politycz-

nych i gospodarczych powoli dociera ko-

nieczność podjęcia radykalnych kroków, 

by przygotować strategie adaptacyjne do 

zmian klimatu, ale też konieczność szyb-

kiego ograniczania emisji CO
2
. Niestety, 

energetyka oparta na paliwach kopalnych 

Polski, Europy i świata wykazuje dużą in-

ercję i opór wobec zmian. Jeszcze przecież 

są zasoby paliw, działają ponadnarodowe 

koncerny przemysłowe - korzystające ze 

spalania paliw i niechętne zmianom, któ-

re zagrażają monopolistycznej pozycji 

i zyskom, opartym na dotychczasowych 

technologiach pozyskiwania i wykorzysty-

wania energii. Do tego dochodzi zróżnico-

wanie stopnia zależności od posiadanych 

bądź importowanych surowców energe-

tycznych. 

Rolą rządów państw jest jednak wskaza-

nie kierunków rozwoju z uwzględnieniem 

wspomnianej dostępności zasobów i ich 

ceny oraz czynnika jeszcze ważniejszego, 

ale i trudniejszego do załatwienia, jakim są 

sprawy socjalne zatrudnionych w przemy-

śle wydobywczym i energetycznym.

Kierunek – obniżenie emisji
Celem generalnym powinno być rze-

czywiste obniżenie emisji CO
2
. W obecnej 

sytuacji Europy i Polski można go przed-

stawić w skrócie etapami:

1) efektywność spalania węgla,

2) gaz – paliwo przejściowe,

3) odnawialne źródła energii (OZE) – 

źródło docelowe.

Ad. 1) Z dnia na dzień Polska gospo-

darka nie wyjdzie z węgla. Ale konieczne 

jest szybkie przestawienie spalania węgla 

na bardziej efektywne – wyższa spraw-

ność elektrowni węglowych i kogeneracyj-

ne pozyskiwanie prądu i ciepła. Możliwe 

do osiągnięcia podwyższenie sprawności 

elektrowni węglowych to wzrost z 36,5% 

do 46,5%, co daje emisję CO
2
 mniejszą 

o ok. 20-30%. Wytwarzanie w skojarze-

niu energii elektrycznej i ciepła jest jesz-

cze bardziej efektywne. Przykładowo: do 

wytworzenia takich samych ilości ener-

gii elektrycznej i ciepła oddzielnie - trze-

ba użyć o 48 jednostek paliwa więcej niż 

w elektrociepłowni. Oszczędności paliwa 

wynoszą ok. 25-30% i proporcjonalnie 

mniejsza jest także emisja CO
2
. 

To jednak nadal będzie spalanie węgla, 

najbardziej emisyjnego paliwa i dla obni-

żenia emisji konieczna jest jego zamiana na 

mniej emisyjne, jakim jest gaz ziemny.

Ad. 2) Emisja CO
2
 przy uzyskaniu 1 

kWh w elektrowniach wynosi dla węgla 

brunatnego 0,980 kg CO
2
, z węgla kamien-

nego – 0765 kg CO
2
, a z gazu ziemnego 

– 0445 kg CO
2
. Tak więc, zamiana węgla 

na gaz daje efekt zmniejszenia emisji CO
2 

o połowę. Spalanie gazu, pomimo że mniej 

emisyjne, jest jednak procesem uwalniania 

uwięzionego kiedyś węgla z powrotem do 

atmosfery, co przyczynia się do wzrostu 

stężenia CO
2
 i efektu cieplarnianego. Wła-

snego gazu mamy jednak za mało i musimy 

go importować. 

Perspektywy dostaw gazu do Polski są 

jednak lepsze w porównaniu do lat poprzed-

nich, gdy byliśmy uzależnieni od dostaw 

z Gazpromu (Rosja) i to po najwyższych 

cenach w Europie. Dla porównania w roku 

2013 Polska płaciła 429 dolarów/1000 m3 

gazu, Niemcy – 366, a Wielka Brytania 

jeszcze mniej. W roku 2010 planowano 

nawet zawarcie kontraktu z Gazpromem 

wiążącego Polskę do roku 2037 (stanęło 

na roku 2022). Ceny gazu powiązane były 

z cenami ropy naftowej, które stale rosły, 

a nie przyjmowane wg cen rynkowych, 

które były wyraźnie niższe. 

Pewność i dywersyfikacja kierunków 

dostaw poprawiła się radykalnie, gdy zo-

stał oddany do użytku (2018 r.) port na gaz 

skroplony w Świnoujściu. Może on przyj-

mować do 5 mld m3 gazu rocznie, a doce-

lowo ok. 7,5 mld m3. Będzie też budowany 

rurociąg Baltic Pipe na gaz norweski przez 

Danię (Wyborg) do Polski (Niechorze) 

o przepustowości ok. 5 mld m3 rocznie. 

Istniejące i planowane interkonektory Pol-

ska-Czechy (6,5 mld m3), Polska-Słowacja 

(5,7 mld m3), Polska-Ukraina (5-7 mld m3) 

oraz rozbudowa podziemnych magazynów 

gazu ziemnego z ok. 1,2 do ok. 3,5 mld m3 

stwarzają możliwości wyboru kierunku do-

staw i negocjowania cen gazu nie z pozycji 

petenta, który musi kupić, lecz partnera, 

który może kupić. Możliwa jest też całko-

wita rezygnacja z dostaw gazu rosyjskiego 

po roku 2022, jeśli jego ceny będą wyższe 

od rynkowych.

Tak więc Polska ma szanse na zastąpie-

nie węgla gazem. Na jak długo?

Ad. 3) Do czasu, gdy odnawialne źródła 

energii zastąpią gaz. Tu jednak pojawia się 

pytanie, czy OZE są w stanie zastąpić pali-

wa kopalne? 0,03% energii słonecznej jaka 

dociera do powierzchni Ziemi jest w sta-

nie pokryć 100% potrzeb energetycznych 

ludności świata. Energii więc nie zabrak-

nie. Są możliwości techniczne, problemem 

były zbyt duże koszty kolektorów i paneli 

fotowoltaicznych. Postęp techniki w ostat-

nich latach spowodował, że stale spadają 

koszty pozyskiwania energii z OZE. W Eu-

ropie ceny energii z wiatru rocznie spadają 

o ok. 3%, a z promieniowania słonecznego 

– o ok. 6%. Wzrasta efektywność magazy-

nowania energii, coraz większe jej maga-

zyny stabilizują niezawodność dostaw. Są 

już plany budowy farm wiatrowych bez 

wsparcia finansowego (Holandia), a wg 

WiseEuropa w Polsce około roku 2025 

nastąpi zrównanie kosztów pozyskiwania 

energii elektrycznej z węgla z kosztami 

prądu z fotowoltaiki i farm wiatrowych na 

lądzie. 

W następnych latach prąd z węgla bę-

dzie drożał, a z odnawialnych źródeł ener-

gii taniał i dlatego energia z OZE wygra 

z energią z paliw kopalnych, co przyczyni 

się do radykalnej poprawy czystości po-

wietrza w Europie i Polsce.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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ELEKTROMOBILNOŚĆ 
WYZWANIEM XXI WIEKU

Tadeusz KopTa

W Radzie Naukowej Polskiego Klubu ekologicznego w Krakowie odbyła się ekodebata na temat elektromobilności. elektromobilność 
choć bardzo pożądana to jednak szybkie przestawienie polskiej motoryzacji na prąd wiąże się z pokonaniem poważnych problemów. 

W ekodebacie starły się głosy zwolenni-

ków szybkiego odejścia od silników spali-

nowych z głosami realistów wskazujących 

na problemy jakie trzeba pokonać. Właśnie 

te problemy powodują, że proces dochodze-

nia do elektromobilności w Polsce może 

trwać dłużej niż się to zakłada w oficjal-

nych programach i dłużej niż w sąsiednich 

krajach. Nikt nie kwestionuje konieczności 

wprowadzenia elektromobilności ale spory 

dotyczą tempa jej wprowadzania oraz za-

stosowania etapu przejściowego w postaci 

silników hybrydowych.

W całym świecie zanieczyszczenie po-

wietrza spalinami samochodowymi jest 

najbardziej powszechnym źródłem skażenia 

powietrza pośród wszystkich ludzkich ak-

tywności, stanowiąc poważne zagrożenie: 

dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przy-

rodniczych, dla jakości materiałów. Wg 

badań szwedzkich, w spalinach samocho-

dowych znajduje się około 15 000 związ-

ków chemicznych, ale tylko kilka podlega 

kontroli jako substancje wskaźnikowe. Naj-

gorszym jest fakt synergicznego zagrożenia 

zdrowia i przyrody przez różne składniki 

spalin. Samochód zatruwa w bardzo różno-

raki sposób:

• po pierwsze, co jest najbardziej znane bo 

wyczuwalne nosem, samochód emituje 

spaliny z rury wydechowej;

• po drugie, co już jest mniej znane, samo-

chód truje emisjami pochodzącymi ze 

ścierania opon, tarcz sprzęgieł, hamul-

ców, nawierzchni. Ten pył bogaty jest 

w metale ciężkie typu kadm i rozliczne 

rakotwórcze węglowodory;

• po trzecie, co w ogóle nie jest znane, 

samochód truje tym pyłem co leży na 

drodze i jest to tzw. emisja wtórnego py-

lenia. Koła samochodu rozdmuchują ten 

pył, który w większości pochodzi z mo-

toryzacji ale także ten, który pochodzi 

z innych aktywności np. palenia węglem;

• po czwarte, samochód zatruwa emisjami 

parowania paliw;

• po piąte, spaliny samochodowe biorą 

udział w tworzeniu smogu zimowego 

typu londyńskiego;

• po szóste, spaliny samochodowe biorą 

udział w tworzeniu smogu letniego foto-

chemicznego typu kalifornijskiego.

Wg Instytutu Ochrony Środowiska trans-

port drogowy emituje w Polsce:

• 32% tlenków azotu, 

• 20% tlenku węgla,

• 22% węglowodorów (Cx
H

y)
,

• 9% pyłów PM10,

• 13% pyłów PM2.5.

W dużych miastach udział pojazdów 

w zanieczyszczeniu powietrza jest jeszcze 

większy, ale niestety, nie są prowadzone 

bieżące analizy. I tak w Krakowie szacuje 

się, że z samochodów pochodzi:

• 53% dwutlenku azotu, 

• 17% pyłów PM10,

• 16% pyłów PM2.5.

W Warszawie emisje motoryzacyjne do-

minują, gdyż 60-80% zanieczyszczeń stano-

wi emisja pochodząca z pojazdów. Trzeba 

też pamiętać, że to wszystko są oszacowania, 

bo te źródła nie są opomiarowane. W Polsce 

smog fotochemiczny występuje w miesią-

cach letnich. Warto przyjrzeć się monitorin-

gowi powietrza, a w Krakowie i Małopol-

sce jest on prowadzony systematycznie od 

wielu lat. Właśnie w Krakowie, w sierpniu 

2018 roku wystąpiło 17 dni z przekroczo-

nym poziomem dopuszczalnym stężenia 

ozonu (9.08.2018 r. odnotowano stężenie 

w wysokości 132 µg/m3). Oznacza to, że 

przez 17 dni mieszkańcy Krakowa i okolic 

byli poddawani smogowi fotochemiczne-

mu. Taki smog występuje w bezwietrzne 

i słoneczne dni, a więc wtedy, kiedy najwię-

cej mieszkańców chce korzystać z uroków 

lata. Trudno jest im powiedzieć zostańcie 

w domu bo powietrze wam zagraża! Wciąż 

bowiem społeczeństwo nie jest świadome 

zagrożeń jakie samochód wywołuje. Wy-

goda jaką samochód zapewnia przesłania 

tragiczne skutki jakie samochody powodują 

dla ich właścicieli i tych wszystkich, którzy 

są świadomi, ale nie mogą od samochodu się 

uwolnić. W miastach motoryzacja stanowi 

zagrożenie nr 1 z uwagi na emisję o dużym 

stężeniu zlokalizowaną na wysokości nosa 

małego dziecka. Na to zawsze wskazywała 

śp. prof. Maria Gumińska - lekarz i bioche-

mik, autorka pierwszego w Polsce raportu 

PKE o zagrożeniach motoryzacyjnych. 

Badania wskazują, że te skażenia mogą 

powodować: choroby układu oddechowego, 

nowotwory, alergie, choroby krążenia i ser-

ca, zatrucia. Dzieci mieszkające w pobliżu 

ruchliwych dróg narażone są na większe 

ryzyko chorób układu oddechowego. Wg 

różnych źródeł 40 000 – 130 000 ludzi traci 

przedwcześnie życie w Europie z powodu za-

nieczyszczenia środowiska przez samocho-

dy. Wydawałoby się, że niektóre kraje upo-

część I. 
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rały się już z zanieczyszczeniami powietrza 

przez samochody coraz bardziej nowoczesne 

i wyposażone w urządzenia oczyszczające 

spaliny. Nic bardziej mylnego, samochody 

spalinowe przez swoją masowość stanowią 

nadal zagrożenie w najczystszym skandy-

nawskim środowisku. Szwecja jest jednym 

z krajów o najniższym w Europie zanie-

czyszczeniu powietrza. Mimo to stwierdzo-

no tam 7600 przedwczesnych zgonów rocz-

nie. W tym emisja samochodowych spalin 

spowodowała 2850 zgonów, a emisje ze 

ścierania opon, tarcz sprzęgieł, hamulców, 

nawierzchni – 215 zgonów. Za 900 przed-

wczesnych zgonów odpowiadają kominki 

opalane drewnem, a za resztę – wdychanie 

powietrza tzw. tła. Za to zanieczyszczenie 

tła Szwecja oskarża swoich sąsiadów, mniej 

dbających o swoje środowisko. 

W sierpniu 2018 roku dopuszczalny po-

ziom zanieczyszczenia powietrza pyłami 

PM101 na al. Krasińskiego w Krakowie 

był przekroczony w 6 dniach wg standar-

dów UE i 30 dniach wg standardów WHO2, 

a pyłami PM 2,53 we wszystkich dniach wg 

standardów WHO. Podobnie było ze stę-

żeniem dwutlenku azotu przekraczającym 

dopuszczalny poziom każdego dnia4. Wtedy 

nikt w piecu nie pali więc trudno mówić, że 

najgorsze są piece. Należy się spodziewać, 

że podobna sytuacja występuje na ulicach 

w wielu polskich miastach! Widać wyraź-

nie, że same samochody wystarczają do 

zatruwania miast na poziomie powyżej do-

puszczalnych norm. 

W złej sytuacji są także winowajcy czyli 

kierowcy, o czym w większości nie wiedzą, 

że wewnątrz samochodów są większe stęże-

nia niż na zewnątrz (Lynham 1997). Trzeba 

uwzględnić fakt, że ludzie mieszkają i pra-

cują przy ulicach gdzie przez cały rok, a nie 

tylko w sezonie grzewczym, trują głównie 

samochody. Tymczasem po drogach jeż-

dżą coraz bardziej nowoczesne samochody, 

teoretycznie mające spełniać rygorystyczne 

normy emisji spalin. Warunki ruchu w mia-

stach (stawanie i ruszanie, brak płynności) 
1. Wg UE 50 µg/m³ (wg WHO 20 µg/m³ rocznie) poziom 
dopuszczalny dla stężenia 24-godzinnego, który nie po-
winien być przekraczany więcej niż 35 dni w ciągu roku
2. UE zmierza do przyjęcia standardów WHO.
3. Wg UE 25 µg/m³ (wg WHO 10 µg/m³ rocznie) poziom 
dopuszczalny dla stężenia średniorocznego w roku 2015
4. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego 
40 µg/m³

oraz zbyt krótkie podróże ograniczają moż-

liwości urządzeń oczyszczających spaliny. 

W Krakowie 41% podróży odbywanych 

samochodem nie przekracza 5 km! Wysoka 

zabudowa zlokalizowana wokół dróg two-

rzy uliczne kaniony utrudniające rozprze-

strzenianie się spalin, a sprzyja kumulacji 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych.

Przybywa samochodów i wzrasta ich 

użytkowanie, jeszcze w 1995 roku w Krako-

wie realizowano 19% podróży samochodem, 

a obecnie aż 34%. W Polsce dominują sta-

re samochody, np. w Krakowie tylko 3,4% 

to samochody wyprodukowane w ostatnich 

latach. Nie istnieje efektywna kontrola spa-

lin co powoduje masowe usuwanie filtrów. 

W parku samochodowym występuje coraz 

więcej Diesli najbardziej zanieczyszcza-

jących powietrze. Po drogach krajów UE 

jeździ obecnie 43 miliony pojazdów napę-

dzanych silnikiem Diesla. Okazuje się, że 

około 90 procent samochodów z silnikiem 

Diesla formalnie spełniających normę Euro 

6 dostępnych w sprzedaży, nie spełnia unij-

nych limitów emisji na drogach i przekracza 

limit tlenków azotu 4-5 razy, a w niektórych 

modelach do 10 razy. Producenci samocho-

dów manipulują testami o czym świadczy 

między innymi afera Volkswagena sprzed 3 

lat, którą szczegółowo już opisałem w ZP. 

Nowe samochody zużywają o 42% więcej 

paliwa na drodze niż w reklamach produ-

centów. W efekcie występuje większe za-

nieczyszczenie, a dodatkowo konieczność 

większego wydatkowania około 550 EUR 

rocznie na paliwo. Od czterech lat nie udaje 

się poprawić średniej wydajności nowych 

samochodów w ruchu drogowym.

W dwunastu krajach UE powstało ponad 

260 stref niskoemisyjnych. Wraz z rosnącą 

liczbą takich stref eksportowane są starsze 

i bardziej zanieczyszczające samochody do 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Tym procederem w ogromnym stopniu za-

grożona jest także Polska, która niewiele 

robi aby powstrzymać napływ starych sa-

mochodów z krajów Europy Zachodniej. 

Tymczasem Biała Księga UE (2011) zapo-

wiada, że do 2050 roku samochody spalino-

we będą musiały być usunięte z miast.

Świat rozpoczął już rewolucję elektro-

mobilności, ale jest ona powolna. W 2016 

roku po drogach świata jeździło 2 mln samo-

chodów elektrycznych co stanowi zaledwie 

0,2% wszystkich samochodów osobowych. 

Dzięki polityce rządowej Norwegia stała 

się światowym liderem. Zrealizowano tam 

ponad 2000 punktów ładowania i ponad 

100 000 pojazdów elektrycznych jeździ po 

norweskich drogach. W Oslo ponad 30% 

sprzedawanych samochodów to pojazdy 

elektryczne, które stanowią 27% tamtejsze-

go parku samochodowego. Do 2025 r. za-

mierzają wymienić cały park samochodowy 

na elektryczny. Jeśli chodzi o miasta innych 

krajów to największy udział parku samocho-

dów elektrycznych występuje w Utrechcie 

(Holandia) - 15%, Szanghaju (Chiny) – 11%, 

Shenzhen (Chiny) – 10%, gdzie dodatkowo 

cały park autobusowy jest już elektryczny, 

Amsterdamie (Holandia) – 10% i San Jose 

(USA) – 9,4%. Miasta o najwyższej sprzeda-

ży samochodów elektrycznych to: Szanghaj, 

Los Angeles, Pekin, gdzie rejestruje się 18 

tys. - 42 tys. nowych pojazdów elektrycz-

nych rocznie. W krajach UE pojazdy elek-

tryczne stanowiły w 2016 roku nieco ponad 

1% sprzedaży nowych aut. Wysoka sprze-

daż elektrycznych samochodów jest noto-

wana w Wielkiej Brytanii, Francji i Niem-

czech. W krajach UE zarejestrowano w 2016 

roku – 215 tys. samochodów elektrycznych. 

W Niemczech od 2030 r. nie będzie już moż-

na zarejestrować nowego auta z silnikiem 

spalinowym. W Holandii od 2025 r. będzie 

możliwa rejestracja tylko samochodów 

elektrycznych i na ogniwa paliwowe. Dania 

przewiduje zakaz sprzedaży samochodów 

spalinowych do roku 2030, a hybrydowych 

do 2035 r. Francja i Wielka Brytania chcą do 

2040 r. wprowadzić zakaz produkcji pojaz-

dów z silnikiem spalinowym. Do 2025 roku 

pojazdy z silnikami Diesla zostaną całkowi-

cie usunięte z Paryża, Madrytu i Aten.

Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych nie jest tworem doskonałym 

i wymaga wielu poprawek. Zanim jednak 

spróbujemy wskazać te poprawki, popa-

trzmy jak w Polsce elektromobilność się 

rozwija. W 2016 r. zarejestrowano 556 sa-

mochodów elektrycznych, w 2017 r. – 500, 

a w I kw. 2018 r. – 152. Istnieje ok. 300 

ogólnodostępnych punktów ładowania dla 

aut elektrycznych. Do 2020 r. ma funkcjo-
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nować 6400 punktów ładowania, a dodat-

kowo ma działać przydomowe ładowanie 

samochodów. Jak na razie są to symbolicz-

ne „sukcesy” rozwojowe elektromobilności. 

Trzeba jednak postawić pytanie jakie Polska 

ma szanse na rozwój elektromobilności? Po-

jazdy elektryczne mają szanse w miastach, 

gdyż ze względu na ograniczenia baterii nie 

nadają się do długich podróży przy założe-

niu punktowych stacji ładowania. Przy łado-

waniu w czasie jazdy, jak to niżej opisano 

na przykladzie Szwecji, nie będzie istniał 

problem długich podróży. 

Nie ulega wątpliwości, że istnieje po-

tencjał dla wprowadzenia elektrycznych 

autobusów miejskich. Łącznie w Polsce na 

koniec 2017 r. w eksploatacji było 85 au-

tobusów elektrycznych, najwięcej w Kra-

kowie (26 produkcji Solarisa), Jaworznie 

(23 produkcji Solarisa) i Warszawie (21, 

z czego 11 stanowią pojazdy produkcji So-

larisa, a 10 produkcji Ursusa). Pojedyncze 

elektryczne autobusy można także spotkać 

w innych polskich miastach. Obecnie 62 sa-

morządy kupiły elektryczne autobusy, a 51 

miast i gmin podpisało w 2017 r. list inten-

cyjny, w którym zadeklarowały chęć zaku-

pu łącznie 780 autobusów elektrycznych do 

2020 r. Samorządy, które zawarły porozu-

mienie, są właścicielami niemal 45% taboru 

autobusowego w Polsce. Plany te wpisują się 

w rządową strategię wsparcia elektromobil-

ności w komunikacji zbiorowej i osiągnię-

cia liczby 1000 autobusów elektrycznych do 

2020 r. Długotrwałe testy w ruchu miejskim 

wykazały zasięg autobusów elektrycznych 

na poziomie 120–150 km, a więc niewy-

starczający do obsługi całodziennych za-

dań przewozowych wynoszących w dużych 

miastach ok. 200 km. Zwiększenie zasięgu 

poprzez wzrost pojemności baterii skutku-

je zwiększeniem masy pojazdu i zmniej-

szeniem pojemności pasażerskiej, dlatego 

też większość użytkowników zdecydowała 

się na montaż ładowarek na przystankach 

końcowych, umożliwiających doładowanie 

akumulatorów w autobusach podczas prze-

widzianego w rozkładzie jazdy postoju, co 

umożliwia ich pełną funkcjonalność na wy-

branych trasach.

Istotną korzyścią o szerszym oddziały-

waniu na krajową gospodarkę jest poten-

cjał produkcyjny zarówno polskich firm 

(Solaris, Ursus, Autosan), jak i zagranicz-

nych (Man, Volvo, Skania) produkujących 

w Polsce. Polskie miasta mogą mieć wpływ 

na dostosowanie ich oferty do swoich ocze-

kiwań. W 2017 r. wyprodukowano w Polsce 

około 100 elektrobusów, w 2018 r. było już 

300 pojazdów. W 2023 r. produkowanych 

ma być 1000 autobusów elektrycznych. 

Polscy producenci wcześnie przewidzieli 

nadchodzące trendy i od samego początku 

uczestniczą w trwającej rewolucji na ryn-

ku. Szybkie dołączenie do grona liderów 

pozwoliło wzmocnić ich międzynarodową 

pozycję. Solaris i Ursus zajmują kolejno 

drugie i szóste miejsce wśród europejskich 

dostawców autobusów. Autosan zaczyna 

walczyć o ten rynek. Autobusy miejskie 

mają niewielki udział w zanieczyszczaniu 

środowiska, więc efekt ekologiczny ich 

wprowadzenia nie będzie duży. Natomiast 

może być duży w skali lokalnej arterii o du-

żym natężeniu ruchu autobusowego. Pro-

gnozy przewidują wzrost liczby autobusów 

elektrycznych, co będzie efektem dostęp-

ności zewnętrznego wsparcia finansowego 

na powiększanie taboru bezemisyjnego. 

Wsparcie finansowe jest efektem polityki 

Unii Europejskiej, zmierzającej do ograni-

czenia emisji zanieczyszczeń.

Kolejnym sektorem łatwym do wpro-

wadzenia elektromobilności jest współ-

dzielenie pojazdów czyli tz. car-sharing 

w miastach, czyli usługa masowego wynaj-

mu samochodów na bardzo krótki okres za 

pomocą aplikacji. Stosowanie tego syste-

mu zwiększa intensywność wykorzystania 

pojazdów, co prowadzi do zahamowania 

wzrostu liczby samochodów prywatnych. 

To redukuje liczbę poruszających się po-

jazdów i zapewnia korzyści finansowe 

użytkowników. Ponoszą oni bowiem je-

dynie koszty użytkowania samochodu 

(stanowią one około 25% rocznych kosz-

tów utrzymania), unikając pozostałych 

kosztów związanych z jego posiadaniem, 

tj. kosztów napraw, serwisu, ubezpiecze-

nia, amortyzacji. Dodatkową oszczędno-

ścią dla korzystających z car-sharingu 

jest brak opłat parkingowych w centrach 

miast, które pokrywa operator. Ze wzglę-

du na zasięg oferowanych samochodów 

(do 200 km) oraz średni czas eksploatacji 

ładowanie może odbywać się nocami, co 

zwiększa ich dostępność oraz stanowi waż-

ne udogodnienie dla użytkowników. Choć 

niewiele gospodarstw domowych zdecydu-

je się na sprzedaż swoich samochodów, to 

istotne jest zastępowanie przez car-sharing 

drugiego samochodu w gospodarstwie do-

mowym. Istotne ograniczenie dla rozwoju 

car-sharingu stanowi wysoki koszt zakupu 

i konieczność budowy odpowiedniej infra-

struktury do ładowania pojazdów.

Kolejna grupa pojazdów to pojazdy do-

stawcze funkcjonujące w obrębie miast i ich 

okolic. Za ich wprowadzeniem przemawiają 

niskie koszy eksploatacji. Kolejną korzy-

ścią jest praktycznie całkowite wykluczenie 

przeglądów okresowych (płyny, filtry) oraz 

obniżenie o 20% innych kosztów technicz-

nych, takich jak wymiana tarcz i klocków 

hamulcowych. W przypadku lekkich sa-

mochodów dostawczych największą ko-

rzyść odniosą firmy kurierskie na ostatnim 

odcinku dostarczenia towaru do klienta 

w mieście. Biorąc pod uwagę, że dzienny 

przebieg samochodu dostawczego rzadko 

przekracza 200 km, pojazdy elektryczne sta-

nowią atrakcyjną alternatywę. Koszt zakupu 

elektrycznego samochodu dostawczego jest 

ok. dwukrotnie wyższy, ale bardzo niskie 

koszty eksploatacyjne powodują, że zakup 

opłaci się już po dwóch latach, a w przyszło-

ści będzie jeszcze taniej. Okazuje się, że już 

obecnie dla wielu firm z branży logistycznej 

opłaca się zakup co potwierdzają zakupy 

potentatów z branży (DHL, UPS).

Spalinowe pojazdy komunalne (śmieciar-

ki, zamiatarki) także mogą być zastąpione 

pojazdami elektrycznymi. Niestety, na ryn-

ku nie ma jeszcze elektrycznych pojazdów 

specjalnych typu śmieciarki i zamiatarki. To 

są głównie prototypy, a ich cena znacznie 

przekracza koszty zakupu pojazdów spa-

linowych. Nie ulega wątpliwości, że koszt 

zakupu musi wpłynąć znacząco na wzrost 

kosztów usługi, chyba że przedsiębiorstwa 

uzyskają znaczące wsparcie finansowe!

dr inż. TAdeusz kopTA

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji
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Prace w lesie wymagają większego nakładu czasu i wysiłku, niż prace biurowe, prowadzone przed komputerem - w zaciszu 
przytulnego gabinetu, przy kubku gorącej kawy. ludzie, którzy nigdy nie spędzili całego dnia w lesie nie wiedzą, ile wyzwań 
stoi przed botanikiem podejmującym się badań w niebezpiecznym terenie. Dla wielu z nich, praca tego rodzaju to spacer na 
świeżym powietrzu, niegodny wynagrodzenia. jednak odpowiednia zapłata to tylko jeden z wielu problemów, z którymi zmierzy 
się botanik, zamierzający pracować w lesie.

PROBLEMY PRAC BOTANICZNYCH 
NA TERENACH LEŚNYCH

MichAł Śliwiński

Potrzeba
O wysłaniu botanika do lasu zwykle 

decyduje potrzeba. Może to być inwen-

taryzacja szaty roślinnej pod planowaną 

inwestycję, monitoring siedliska/gatunku 

w obszarze Natura 2000, zebranie danych 

botanicznych dla rezerwatu przyrody, 

w ramach leśnych prac siedliskowych, pla-

nu ochrony, planu zadań ochronnych i in-

nych dokumentów wszelkiej rangi. Potrzeba 

zatrudnienia specjalisty wychodzi ze strony 

zleceniodawcy, którym może być zarówno 

podmiot państwowy jak i prywatny. Jed-

nak botanik dysponujący wolnym czasem, 

nie musi potrzebować finansowej zachęty 

i może wykonywać botaniczne obserwacje 

w lasach państwowych na własne potrze-

by, np. publikacji, konferencji, zdobywania 

wiedzy i doświadczenia. Leśnicy lub straż-

nicy leśni nie mogą go zmusić do opusz-

czenia lasu ani wystawić mandatu, o ile nie 

zajdą szczególne okoliczności (np. ścinka 

drewna, nieuprawniony wjazd samocho-

dem, zakaz wstępu do lasu do odwołania). 

Co innego myśliwi, którzy powołując się 

na zapis umyślnego utrudniania i uniemoż-

liwiania polowania, są w stanie w każdej 

chwili zmienić botaniczny spacer w stresu-

jące wydarzenie. Warto też zaznaczyć, że 

w Polsce oprócz lasów państwowych są też 

lasy prywatne (ok. 17% całkowitego areału). 

Jeżeli są ogrodzone lub znajdują się przy 

nich tablice informujące o zakazie wstępu, 

nie warto narażać się na nieprzyjemności ze 

strony właściciela gruntu.

Wynagrodzenie
Zanim botanik zostanie zatrudniony, 

otrzymuje propozycję wynagrodzenia 

lub jest proszony o wycenę dzieła. Waż-

ne, żeby oferowane wynagrodzenie było 

adekwatne do nakładu pracy, gdyż praca 

w warunkach leśnych zazwyczaj jest wy-

czerpująca. Do wynagrodzenia należy też 

doliczyć koszty transportu, który może 

stanowić niemałą kwotę. Dochodzi też 

kwestia prac kameralnych, które - wbrew 

pozorom - są istotną częścią inwentary-

zacji na terenach leśnych, a ich wycena 

może przysporzyć sporo trudności, gdy 

dotyczy godzin spędzonych przed kompu-

terem. Najbardziej cenią swój czas bota-

nicy zatrudnieni na uczelnianych etatach. 

Do końca pierwszej dekady XXI w. udział 

doświadczonych przyrodników w strate-

gicznych opracowaniach był nieodzowny 

- prym wiedli znani naukowcy z renomo-

wanych uczelni, żądający dużych kwot 

za oderwanie ich od umysłowej pracy. 

Obecnie, gdy naukowiec wyceni swoją 

pracę zbyt wysoko, zleceniodawca zatrud-

nia botanika niezwiązanego z uczelnią, 

który niżej wyceni dzieło lub zrezygnuje 

z wynagrodzenia za pracę przed monito-

rem, gdyż nie uważa tego za stratę czasu 

- sprawdza się to przy nadzorach przyrod-

niczych lub jednodniowych inwentaryza-

cjach, wymagających tylko służbowych 

notatek lub krótkich raportów. Gdy trzeba 

wycenić wartość własnej pracy, granica 

między uznaniem dla własnych umiejętno-

ści a chciwością, jest łatwa do przekrocze-

nia. Kwota rzędu 400-500 złotych netto za 

dzień pracy terenowej z krótkim raportem, 

powinna usatysfakcjonować przeciętnego 

botanika. Dla tego samego zadania, re-

nomowani naukowcy z uczelni mogą za-

żądać dwu-, a nawet trzykrotnie większej 

sumy. Są na lepszej pozycji, gdyż niczego 

nie tracą - mają przecież zapewnioną, do-

brze płatną pracę. Coraz częściej dochodzi 

jednak do sytuacji, gdy nie liczy się na-

zwisko, a rezultaty wykonanej pracy, któ-

re zwykle są porównywalne. To szansa nie 

tylko dla młodych botaników, ale również 

tych doświadczonych, dla których zabra-

kło uczelnianych etatów.

Metodyka
Zanim jednak botanik podpisze umowę, 

powinien na piśmie otrzymać od zlecenio-

dawcy instrukcje, jakie będą jego zadania 

w terenie. Jest to często precyzowane w wa-

runkach zamówienia, ale w przypadku in-

wentaryzacji dla mniejszych podmiotów 

można nie uzyskać żadnych detali, a umo-

wa może nawet nie zostać spisana. W ta-

kich sytuacjach jest się zobowiązanym do 

dostarczenia specjalistycznego raportu 

i zdanym na własne doświadczenie. Proble-

my związane z metodyką zwykle dotyczą 

terminów badań i zakresu wykonywanych 

prac. Optymalnie, badania w terenie powin-

no się wykonywać w tym samym miejscu 

w różnych porach sezonu wegetacyjnego. 

Zwykle jednak zleceniodawca nie ma na to 
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czasu lub pieniędzy. Trzeba zatem dążyć 

do wyznaczenia terminu badań w czerwcu 

lub lipcu, gdy większość gatunków roślin 

jest już widoczna, choćby w stadium li-

ści. Wówczas traci się szansę obserwacji 

aspektu wiosennego i jesiennego w lasach, 

i trzeba to koniecznie zaznaczyć w rapor-

cie. Zdarzają się sytuacje, gdy wstępną in-

wentaryzację botaniczną trzeba wykonać 

poza okresem wegetacyjnym, np. w grud-

niu lub styczniu, wtedy konieczne jest jej 

uzupełnienie w późniejszym terminie. 

Przy standardowych inwentaryzacjach, 

praca botanika zwykle koncentruje się na 

rozpoznaniu zasobów szaty roślinnej chro-

nionych prawem polskim i europejskim - 

gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych 

Natura 2000, roślin zagrożonych w skali 

kraju i wpisanych do Polskiej czerwo-

nej księgi roślin. Biorąc pod uwagę obo-

wiązujące rozporządzenia dotyczących 

gatunków inwazyjnych, inwentaryzacje 

powinny objąć także rośliny inwazyjne sta-

nowiące zagrożenie dla Unii Europejskiej 

i uznane za zagrożenie dla szaty roślinnej 

Polski. Bardziej ambitni mogą wskazać 

rośliny rzadkie i zagrożone w skali lokal-

nej, a nawet wykazać wszystkie taksony 

flory danego obszaru. W zakresie siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 należy przede 

wszystkim ustalić ich typ, bardziej spe-

cjalistyczne opracowania zakładają wy-

konanie dokumentacji fitosocjologicznej 

i oceny stanu zachowania siedliska. War-

to pamiętać o dokumentacji fotograficz-

nej, która jest dowodem wykonania prac 

i może stanowić załącznik do raportu. 

Problemy zwykle zaczynają się, kiedy 

botanik zakończył inwentaryzację, a zlece-

niodawca zaczyna wymagać dostarczenia 

dodatkowych danych, których nie wska-

zano w umowie. Jest to częsty przypadek, 

nawet gdy zlecenie wychodzi od dużych, 

państwowych spółek, gdzie biurokracja 

jest nadęta do granic możliwości, podczas 

gdy dokumenty przetargowe są mało pre-

cyzyjne. Dlatego przed wyruszeniem w te-

ren należy dołożyć wszelkich starań, żeby 

w umowie wskazano dane, które powinny 

zostać dostarczone zleceniodawcy. Kiedy 

ich nie ma, należy złożyć wyjaśnienie lub 

spróbować zdobyć dane w inny sposób - 

nie powinno się powtarzać wykonanych 

prac terenowych, chyba że otrzyma się na 

ten cel dodatkowe fundusze.

Przygotowania
Czas poświęcony na przygotowania 

do pracy w lesie jest zwykle ignorowany 

przez zleceniodawcę. Są to jednak dłu-

gie godziny spędzone przed komputerem, 

robienie zrzutów ekranu i notatek, które 

ułatwią prace w terenie. Zleceniodawca 

nie zapłaci za przygotowania, ale może 

dostarczyć sprzęt i mapy terenowe - jeżeli 

tego nie zrobi, wynagrodzenie za inwenta-

ryzację może być wyższe. Przede wszyst-

kim należy obejrzeć teren prac z lotu ptaka. 

W tym celu koniecznie należy skorzystać 

z serwisu Bank Danych o Lasach, który 

udostępnia nie tylko zdjęcie lotnicze, lecz 

jeden z ważniejszych elementów przyszłej 

pracy terenowej - siatkę wydzieleń leśnych 

wraz z opisem taksacyjnym drzewostanu. 

Dzięki niemu można poznać lokalizację 

różnego typu drzewostanów i zaplanować 

dokładną trasę podróży. Mapy interesują-

cego nas obszaru można wydrukować lub 

polegać na sprzęcie elektronicznym. Jeżeli 

chcemy poruszać się samochodem po le-

śnych drogach, w ramach przygotowań 

należy złożyć odpowiedni wniosek w nad-

leśnictwie. Koniecznie należy również 

ustalić, czy inwentaryzacji będzie podlegał 

obszar nizinny, czy górski - ma to istotne 

znaczenie w terenie. Zasadniczym wypo-

sażeniem botanika pracującego w lesie po-

winien być notes i długopisy - warto mieć 

ich więcej, gdyby jeden nagle odmówił 

posłuszeństwa. Na wszelki wypadek warto 

też zabrać dyktafon i Klucz do oznaczania 

roślin. Jeżeli dokumentacja fotograficz-

na ma być solidna, należy zaopatrzyć się 

w aparat cyfrowy, najlepiej z szerokokąt-

nym obiektywem. Jeżeli nie ma wymagań 

w tym zakresie, wystarczą zdjęcia wyko-

nywane smartfonem. Żeby pobrać namiary 

obserwacji terenowych, należy zaopatrzyć 

się w odbiornik GPS. 

Do pracy w warunkach leśnych potrzeb-

ne będą buty i ubranie terenowe - spodnie 

z długimi nogawkami i koszula z długim 

rękawem - odporne na kolce jeżyn, gdyż 

w lesie jest to największy wróg. Chociaż 

ubranie tego typu jest zwykle koloru zielo-

nego lub w kamuflażu, w lesie nie należy 

starać się być niezauważonym. Niezależ-

nie od tego, czy zapowiadany jest deszcz, 

w samochodzie powinny być gumowce, 

a w plecaku składana pelerynę przeciw-

deszczową - jednorazowa zajmuje niewie-

le miejsca i prawie nic nie waży, a może 

uchronić przed przemoknięciem. Do prze-

życia w lesie potrzebne są zapasy jedzenia 

i picia. Bezpośrednio przed wyjściem w te-

ren można stosować różnej maści repelen-

ty na owady, lecz z mojego doświadczenia 

wynika, że ich skuteczność jest niewielka. 

logistyka
Do lasu trzeba dojechać, a nierzadko jest 

to dystans od kilkudziesięciu do ponad stu 

kilometrów w jedną stronę. Można próbo-

wać dotrzeć tam pociągiem lub autobusem, 

lecz nigdy nie dotrze się w miejsce, skąd 

trzeba zacząć inwentaryzację i wiąże się to 

z utratą kilku cennych godzin - wskazany 

jest zatem transport kołowy. Poruszanie się 

na terenach leśnych oparte jest o sieć dróg 

i ścieżek, które są różnej jakości. Drogi po-

żarowe są zwykle utwardzone i dostosowa-

ne do przejazdu samochodem osobowym 

- oczywiście ze stosownym zezwoleniem, 

które należy umieścić za szybą. W nadle-

śnictwach, które niewiele dbają o logistykę, 

można się rozczarować - koleiny są nawet 

na drogach pożarowych, które z zasady 

powinny być przejezdne. Wjazd na inne 

drogi gruntowe może być jeszcze bardziej 

problematyczny, zwłaszcza po okresie 

deszczowym, na terenach podmokłych lub 

po zrywce drzewostanu, gdy na drogach 

pozostają ślady przejazdu ciężkiego sprzę-

tu. Kiedy zachodzi ryzyko, że samochód 

nie przejedzie, trzeba poruszać się pieszo. 

W mniej odwiedzanych partiach lasu nie 

ma nawet dróg leśnych i trzeba korzystać 

ze ścieżek. Ich jakość też jest różna - od 

oczyszczonych i utwardzonych do zupełnie 

zarośniętych przez roślinność. Żeby dobrze 

zinwentaryzować teren leśny, często zacho-

dzi potrzeba przemierzania lasu na azymut, 

przez co łatwo można stracić orientację, 

wówczas problemem może być leśne urwi-

sko lub rzeka, które stają się przeszkodami 

nie do przebycia. 
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Znacznie łatwiej jest poruszać się w le-

sie na terenach nizinnych, niż w górach - po 

jednorazowym wejściu na szczyt wznie-

sienia można już odczuwać zmęczenie 

i opróżnić pół butelki wody, a może to być 

dopiero początek inwentaryzacji. Zróżni-

cowane ukształtowanie terenu jest jednym 

z dwóch ważnych czynników powodują-

cych, że prace w warunkach leśnych są 

wyczerpujące - na mapie lotniczej nie wi-

dać nachylenia stoków, które na terenach 

górskich są normą i należy mieć to na uwa-

dze. Prace na terenach leśnych może uła-

twić odbiornik MobileMapper, który jest 

wodoodporny, można do niego wczytać 

siatkę wydzieleń leśnych, sieć dróg, mapę 

lotniczą i baterię o długiej żywotności - 

jednak wraz z licencją użytkowania jest 

to poważny koszt kilku tysięcy złotych. 

Zwykle botanicy używają smartfonów 

z mapą Google lub aplikacją mBDL, która 

wskazuje bieżącą lokalizację, korzystając 

z transferu komórkowego. Jednak baterie 

smartfonów dość szybko tracą pojemność, 

a sprzęt nie jest wodoodporny. Również 

dokładność modułów GPS wbudowanych 

w telefony pozostawia wiele do życzenia, 

dlatego do pobierania współrzędnych geo-

graficznych warto korzystać z osobnych 

odbiorników, np. marki Garmin.

Zbiór danych
Zasadniczą częścią pracy w lesie jest 

zebranie koniecznych danych. W przypad-

ku danych botanicznych, trzeba polegać na 

specjalistycznej wiedzy i własnym wzro-

ku, jednak zakres inwentaryzacji może być 

różny i w różny sposób mogą być zbierane 

dane. Dokładność zbioru danych jest tym 

większa, im mniejszy jest teren badań. Co 

więcej, w pracy polegającej wyłącznie na 

obserwacjach, niemożliwe jest uniknięcie 

błędów i niedokładności, zwłaszcza przy 

prowadzeniu prac terenowych w poje-

dynkę. Zbiór danych jest o wiele bardziej 

dokładny, jeżeli uczestniczy w nim przy-

najmniej dwóch botaników - dotyczy to 

zarówno przeszukiwania terenu pod kątem 

roślin, jak też wykonywania dokumentacji 

fitosocjologicznej - wtedy ryzyko prze-

oczenia roślin lub pomyłki w ich ozna-

czaniu (np. siewek, roślin niekwitnących 

lub w schyłkowym stadium wegetacji) są 

ograniczone do minimum. Jeżeli zlecenio-

dawca nie ma środków finansowych dla 

drugiej osoby, powinien liczyć się z tym, 

że otrzyma co najwyżej reprezentatywny 

zestaw danych, mogący zawierać błędy 

wynikające z nieuwagi lub subiektyw-

nej oceny sytuacji. Jeżeli w umowie nie 

zapisano inaczej, zbiór danych na danej 

powierzchni leśnej następuje tylko w jed-

nym dniu danego roku. Rośliny rozwijają 

się w kolejnych tygodniach sezonu wege-

tacyjnego, co w sytuacji późnej kontroli 

może dać wrażenie niedokładnie wykona-

nej inwentaryzacji, jednak nie można temu 

zaradzić. Zdjęcia fitosocjologiczne i inne 

dane z terenu najszybciej zapisuje się 

w zwykłym notesie, a stanowiska roślin 

powinny być namierzane odbiornikiem 

GPS i - na wypadek - też wpisywane do 

notatnika. Nawet turystyczny sprzęt marki 

Garmin oferuje pomiar o dokładności 3-5 

m, którego nie ma w przypadku Mobile-

Mappera - punkt się przemieszcza, czego 

przyczyną jest zwarty okap drzew osłabia-

jący sygnał z satelity.

Pogoda
Jest ważnym czynnikiem ogranicza-

jącym prace na terenach leśnych. Jeżeli 

w prognozie pogody jest deszcz, silny 

wiatr lub inne, niekorzystne warunki at-

mosferyczne, większość botaników w ogó-

le nie wybiera się do lasu. Najgroźniejsza 

jest burza, gdy w sąsiadujące drzewa grozi 

uderzenie pioruna. Warto wiedzieć, jak 

powinno zachowywać się wtedy w lesie, 

lecz zdania w tym temacie są podzielone 

- najlepiej przerwać inwentaryzację i udać 

się w bezpieczne miejsce, jakim jest np. 

wnętrze samochodu lub budynek. Gdy 

terminy są krótkie i trzeba jechać do lasu 

mimo niezbyt korzystnej prognozy, należy 

mieć na uwadze przelotny deszcz - krót-

kie, bardzo intensywne opady mogą sku-

tecznie utrudnić dalszą inwentaryzację. 

Nawet jeżeli szybko założy się pelerynę 

i uchronimy ubranie od deszczu, cały las 

nadal będzie mokry. W takiej sytuacji 

najważniejszą kwestią są buty, które po-

winny ochronić nasze stopy przed wodą. 

Lecz nawet dobrze zaimpregnowane, skó-

rzane buty wysokiej jakości, mają swoją 

wytrzymałość i z czasem nasiąkają jak 

gąbka - trzeba je później długo suszyć, 

a co jeśli trzeba inwentaryzować również 

następnego dnia? W takich warunkach 

lepiej sprawdzają się wysokie gumowce - 

trzeba jedynie dopilnować, żeby woda nie 

przedostała się do nich od góry, a jeśli są 

niskiej jakości, należy liczyć się z możli-

wością odparzeń. Deszczowa pogoda ma 

dodatni wpływ na aktywność dużej fauny, 

z kolei w słoneczne, gorące dni, w lasach 

należy liczyć się ze zwiększoną aktywno-

Fot. 1. Rzeka na terenach leśnych, fot. Michał Śliwiński
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ścią owadów. W upały zmęczenie narasta 

dużo szybciej i trzeba zabierać do lasu od-

powiedni zapas wody.

Zagrożenia
Podczas pracy w lesie, należy liczyć się 

z różnymi zagrożeniami. Głównym proble-

mem są myśliwi - strzał z odległości może 

paść w każdej chwili, zwłaszcza jeżeli 

przedzieramy się przez zwarty podszyt lub 

przykucamy, aby obejrzeć rośliny. Dlate-

go istotne jest, żeby być dobrze widocz-

nym w lesie, co powinno zagwarantować 

nałożenie żółtej, odblaskowej kamizelki. 

Mniej doświadczeni botanicy bagatelizu-

ją ten problem, lecz używanie odblasków 

przez samotnie pracujących taksatorów 

stało się normą. W lasach można też na-

tknąć się na pułapki kłusowników - jak 

donoszą media, jest to nadal aktualny pro-

blem. Zagrożeniem dla człowieka mogą 

być ciężkie, żelazne wnyki unieruchamia-

jące kończyny i powodujące ciężkie rany 

nogi, które mogą prowadzić do jej ampu-

tacji. Niebezpieczeństwo może również 

czyhać ze strony zwierząt, np. dzików. 

Niebezpiecznie jest natknąć się na lochę 

z młodymi, tak samo jak na samca odpo-

czywającego w kryjówce. Zwierzęta, które 

chronią młode lub miejsce swojego odpo-

czynku są nieprzewidywalne i agresywne 

- znane są przypadki zgonów w rezultacie 

poturbowania przez dziki, lecz dochodzi 

do nich rzadko. Zaatakować człowieka 

mogą być również chore jelenie lub sarny, 

są to jednak sporadyczne przypadki. Stale 

uciążliwe są natomiast owady - kleszcze, 

komary, meszki, strzyżaki i inne stwo-

rzenia z gromady stawonogów. Ich ataki 

zwykle kończą się ugryzieniami, które 

w przypadku kleszczy mogą prowadzić 

do boreliozy lub odkleszczowego zapale-

nia opon mózgowych, dlatego należy jak 

najszybciej usuwać ze skóry - przemiesz-

czające się lub wgryzione. Nawet w upały 

warto nosić odzież zakrywającą kończyny, 

co w pewnym stopniu chroni przed uką-

szeniami owadów. Zupełnie innego rodza-

ju zagrożeniem jest ryzyko zgubienia się 

w lesie - jeżeli mapa którą dysponujemy 

jest mało dokładna lub bateria w sprzęcie 

elektronicznym zakończyła swój żywot. 

Gdy nie działa telefon, nie pomogą nawet 

słupki oddziałowe. Trzeba odnaleźć leśną 

drogę i wyjść z nią z lasu, ewentualnie 

obejść go skrajem i skierować się w stro-

nę najbliższych zabudowań. Ryzykowne 

jest także poruszanie się samochodem po 

wątpliwej jakości leśnych drogach - szan-

sa, że ugrzęźnie w błocie lub zawiśnie na 

koleinach jest bardzo duże. Leśnicy zwy-

kle pomogą wyciągnąć unieruchomiony 

samochód, lecz akcja może potrwać nawet 

kilka godzin, a pojazd może doznać uszko-

dzeń, jak zerwanie błotnika, czy uszkodze-

nia miski olejowej.

Raport
Sprawozdanie podsumowujące prace 

terenowe jest kluczowe dla uzyskania wy-

nagrodzenia - należy je przekazać w ter-

minie, powinno być również poprawne 

pod względem stylistycznym, czytelne 

i konkretne, bez przepisywania zbędnego 

tekstu z materiałów źródłowych. Podsta-

wowy raport botaniczny powinien skła-

dać się z następujących rozdziałów: opis 

terenu, metody badań, formy ochrony 

przyrody, wyniki inwentaryzacji (siedliska 

przyrodnicze Natura 2000, rośliny objęte 

ochroną prawną, rośliny inwazyjne), pod-

sumowanie, materiały źródłowe i doku-

mentacja fotograficzna. Jeżeli w umowie 

nie było sprecyzowane inaczej, w takim 

układzie powinien zostać zaakceptowany. 

Problemem może być wykonanie warstw 

shapefile i mapy przedstawiającej zebrane 

dane, gdyż wymagania w tym zakresie sta-

le rosną i bez znajomości podstaw opro-

gramowania GIS jest to niewykonalne, co 

jest problemem dla mniej doświadczonych 

botaników. Zdarza się również, że wy-

starczą surowe dane terenowe (fotografie, 

warstwy GIS, lista florystyczna, tabele 

fitosocjologiczne), na podstawie których 

zleceniodawca wykona raport we wła-

snym zakresie. Może się zdarzyć, że doj-

dzie do kontroli lub odbioru leśnych prac 

terenowych. Ze względu na postępującą 

wegetację, kontrole powinny odbywać się 

w miarę szybko. Doświadczenie pokazuje, 

że nawet 3-4 tygodnie po zakończeniu ob-

serwacji, niektóre gatunki leśnych roślin 

mogą kończyć swój rozwój, a inne dopie-

ro go rozpoczynają, co w pewnym stop-

niu zmienia fizjonomię szaty roślinnej. 

Zleceniodawca ma prawo otrzymać wyja-

śnienia dla swoich wątpliwości i domagać 

się poprawy ewidentnych błędów, lecz na 

etapie podsumowania prac terenowych nie 

powinien generować problemów w sto-

sunku do mało znaczących błędów, jak np. 

drobnych zmian w składzie gatunkowym 

zdjęcia fitosocjologicznego.

Podsumowanie
Problemy związane z pracami bota-

nicznymi na terenach leśnych są mocno 

zróżnicowane, od etapu przygotowań do 

wyjazdu, przez całą logistykę, trudności te-

renowe i zagrożenia, do chwili przekazania 

raportu. Na każdym etapie botanik może 

popełnić błędy, które wielu zleceniodaw-

ców uzna za niewybaczalne, jednocześnie 

ignorując wiele innych aspektów związa-

nych z pracą terenową. Ich oczekiwania są 

duże i żądają perfekcji, lecz prace prowa-

dzone na terenach leśnych były, są i będą 

obarczone błędami, popełnianymi nawet 

przez doświadczonych botaników. Po ich 

dostrzeżeniu, pracodawca może zrezygno-

wać ze współpracy z pracownikiem tere-

nowym, jednak szybko zorientuje się, że 

liczba ekspertów na rynku jest ograniczo-

na. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy 

uczelni przekazują młodym ludziom teo-

rię, zamiast odpowiedniego warsztatu do 

wykonywania zawodu. Świeżo upieczony 

magister botaniki, bez orientacji w terenie, 

odpowiedniego sprzętu, znajomości GIS, 

fitosocjologii, procesów zachodzących 

w przyrodzie, bez umiejętności korzysta-

nia z materiałów źródłowych i raporto-

wania nie zostanie zatrudniony do prac 

leśnych, które są dość wymagające. Rady 

dla młodych botaników: należy ograniczyć 

teorię i zostawić ją naukowcom, a skupić 

się na praktyce, opanować oprogramowa-

nie GIS, rozpoznawać rośliny i samodziel-

nie odkrywać szatę roślinną, nawet jeżeli 

z początku wygląda to na stratę czasu. 

Konsekwencją może być początek kariery 

specjalisty biologii roślin, która w moim 

przypadku trwa już 12 lat.

dr MichAł Śliwiński
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ALTER NATYWNE ŚRODKI 
TRANSPORTU

Tadeusz KopTa

Wydawało się, że lądowym środkom transportu – pociągom i samochodem nic nie zagraża, ale od niedawna w miastach pojawi-
ły się elektryczne rowery i hulajnogi, nazwane trochę na wyrost ekologicznymi. Są nimi o tyle, o ile energia elektryczna używana 
do ich napędu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W Polsce ok. 77% prądu elektrycznego otrzymujemy z węgla.

Samochód już nie wystarcza
Samochody rozpowszechniły się na ca-

łym świecie wychodząc z Ameryki i Euro-

py. Stały się elementem cywilizacji generu-

jącym nowe problemy, a z drugiej strony dla 

niektórych - przedmiotem bez którego nie 

wyobrażają sobie życia. Obecnie w Amery-

ce jest moda na alternatywne środki trans-

portu w postaci elektrycznych hulajnóg 

i rowerów, która rozwinęła się w momen-

cie ich publicznego udostępnienia. Z całą 

odpowiedzialnością można powiedzieć, że 

amerykańskie miasta przeżywają rewolu-

cję transportową związaną z współdziele-

niem alternatywnych środków transportu. 

Podobna jest do tej, która miała miejsce 

w Paryżu przed laty, gdy udostępniono tam 

rowery publiczne. 

W Stanach Zjednoczonych każdego 

roku przeprowadzane są badania ruchu ana-

lizujące sposób dojazdu do pracy różnymi 

środkami transportu. Z badań tych wynika, 

że wciąż dominują podróże samochodem 

z kierowcą jako jedynym pasażerem. We-

dług danych z lat 2010 - 2017 trzy czwarte 

wszystkich podróży samochodowych do 

pracy to podróże z jedną osobą. Te dane są 

bardzo niepojące, gdyż wskazują na ogrom-

ne zagrożenia ekologiczne jakie taka maso-

wa motoryzacja powoduje. Zjawisko to jest 

także groźne przestrzennie, gdyż przestrzeń 

jaką zajmują tam samochody jest ogromna 

i nie ma możliwości aby ją dalej powięk-

szać. W najgorszej sytuacji są miasta ska-

zane na gigantyczne korki. Mogłem to ob-

serwować w Nowym Jorku, gdy codziennie 

z hotelu przy 44 ulicy podążałem w kierun-

ku budynku ONZ; idąc pieszo wyprzedza-

łem samochody stojące w korku. Wska-

zuje się, że te badania ruchu pod wieloma 

względami są niezbyt dobre. Nie obejmują 

bowiem szerokiego wachlarza opcji mobil-

ności dostępnych obecnie dla ludzi w mia-

stach i na przedmieściach. Badania obejmu-

ją tylko podróże Amerykanów odbywające 

się do pracy i z pracy. Nie uwzględniają one 

innych podróży, np. na zakupy czy w celach 

rekreacyjnych, a te są powodem korzysta-

nia z alternatywnych środków transportu 

co sugeruje niżej zaprezentowany raport 

NACTO. Mimo, że hulajnogi zdobywają 

coraz większą popularność w wielu amery-

kańskich miastach, nie oznacza to, że do-

minacja samochodu naprawdę się kończy. 

Aby ją zakończyć niezbędna jest bezpiecz-

niejsza i bardziej ekspansywna infrastruktu-

ra dla alternatywnych środków transportu, 

uwzględnienie kosztów zewnętrznych sa-

mochodu i znaczące ulepszenia systemów 

transportu publicznego. 

Rowery, hulajnogi, ale… elektryczne
Według najnowszego raportu Narodo-

wego Stowarzyszenia Transportu Miejskie-

go (NACTO), w 2018 roku liczba podróży 

realizowanych publicznymi hulajnogami 

i na rowerach podwoiła się od 2017 roku do 

84 mln podróży. W 2018 roku Amerykanie 

do podróży miejskich wykorzystali publicz-

ne rowery i rowery elektryczne realizując 

na nich 36,5 mln podróży, ale najwięcej bo 

do 38,5 miliona podróży wykorzystano pu-

bliczne elektryczne hulajnogi. W poprzed-

nich 5 latach obserwowano systematyczny 

i stabilny wzrost. Do tak wysokiego wzro-

stu podróży w ciągu jednego roku przy-

czyniły się głównie hulajnogi elektryczne. 

85 000 tych pojazdów było dostępnych do 

wynajęcia w około 100 miastach USA. Kla-

syczne rowery publiczne szybko rozprze-

strzeniły się w USA w 2017 roku, ale ich 

udział znacząco zmniejszył się w 2018 roku 

do 3 milionów podróży, gdyż zostały zastą-

pione rowerami elektrycznymi, na których 

zrealizowano 6,5 miliona podróży. W la-

tach 2010 – 2018 Amerykanie wykorzystali 

alternatywne publiczne środki transportu 

do realizacji 207 milionów podróży. W No-

wym Jorku opcje elektryczne przyciągały 

aż trzy razy więcej podróży dziennie niż 

tradycyjne rowery. W niektórych przypad-

kach elektryczny rower jest tam używany 

do 15 razy dziennie, podczas gdy rower 

klasyczny około 5 razy dziennie. Liczby te 

wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie 

na alternatywne środki transportu. Wyniki 

wcześniejszych badań sugerowały, że hu-

lajnogi elektryczne w wielu przypadkach 

zastępują podróże samochodowe. 

Przebadano zmienność ruchu tych pojaz-

dów w ciągu tygodnia i okazało się, że ruch 

rowerowy wzrasta w poniedziałek, a po-

tem utrzymuje się na podobnym poziomie 

do czwartku po czym maleje na weekend. 

Natomiast ruch elektrycznych hulajnóg 

wzrasta od poniedziałku do piątku gdy 

uzyskuje maksimum, a nieznacznie spada 

w sobotę i niedzielę. Średni koszt przejazdu 
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rowerem publicznym osoby posiadającej 

roczny abonament wynosi 1,25 USD, na-

tomiast podróż okazjonalna kosztuje 2,75 

USD. Wypożyczenie elektrycznego roweru 

to koszt średnio 2,50 USD. Za użycie elek-

trycznej hulajnogi trzeba zapłacić średnio 

3,50 USD. Dla osób o niskich dochodach 

przewidziano zniżki, oferując możliwość 

korzystania z pojazdów przez cały miesiąc 

za 5 USD. Najdłuższe średnie podróże wy-

konują użytkownicy okazjonalni rowerów 

klasycznych, wynoszące 2,6 mili co śred-

nio zajmuje im 24 minuty. Natomiast użyt-

kownicy elektrycznych hulajnóg podróżują 

średnio 1,2 mili co zajmuje im 17 minut. 

Dane z ponad 30 różnych miast pokazują, 

że liczba podróży przypadająca na pojazd 

w ciągu dnia jest bardzo zróżnicowana i wy-

nosi od mniej niż 1 do więcej niż 4, a zale-

ży to od zagospodarowania miasta i liczby 

dostępnych pojazdów. Wpływ na to mają: 

dostępność dróg dla rowerów, gęstość stacji 

wypożyczających pojazd, sposób zintegro-

wania sieci transportowej. Największe sys-

temy udostępniania pojazdów mają lepsze 

wskaźniki wypożyczenia, np. Nowy Jork 

osiąga średnią ponad 4 przejazdy na rower 

dziennie przy 12 000 dostępnych rowerów. 

Dane te obejmują także okres zimowych 

miesięcy, najbardziej niekorzystnych dla 

pojazdów alternatywnych. 

Władze Krakowa jako pierwsze w Pol-

sce postanowiły uruchomić rowery publicz-

ne; mimo niewielkiej skali przedsięwzięcia 

inicjatywa okazała się sukcesem. W ślad za 

Krakowem, Warszawa uruchomiła wielki 

projekt rowerów publicznych, a potem inne 

miasta zrobiły to samo. W Krakowie jest to 

już przedsięwzięcie rowerów czwartej ge-

neracji, ale nie ma jeszcze elektrycznych 

rowerów publicznych. 

Pojazdy elektryczne nie trują
Stan zanieczyszczenia powietrza przez 

samochody w miastach jest krytyczny. 

Wielu mieszkańców nie chce brać udzia-

łu w tym ogólnospołecznym, wzajemnym 

zatruwaniu siebie nawzajem. Trwa więc 

poszukiwanie alternatywnych środków in-

dywidualnego transportu. Takim stał się 

w wielu krajach rower, a ostatnio także 

rower elektryczny lub ze wspomaganiem 

elektrycznym. Dla niektórych jest on jed-

nak mało atrakcyjny, więc poszukują, co 

można zauważyć także na ulicach polskich 

miast gdzie pojawiają się pędzący na elek-

trycznych kołach, ale przede wszystkim 

na elektrycznych hulajnogach. Zwolen-

nicy elektrycznych hulajnóg twierdzą, że 

zapewniają obywatelom elastyczne opcje 

mobilności i pomagają ograniczyć emisję 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Użyt-

kownicy mogą łatwo odblokować hulaj-

nogi za pomocą aplikacji na smartfony, 

pozostawiając je komuś innemu, gdy dotrą 

do celu podróży. Hulajnogi zdobyły wiele 

miast na całym świecie w ciągu zaledwie 

ostatnich dwóch lat, ale wszystko zaczęło 

się w słynnej Dolinie Krzemowej. Z hulaj-

nogami elektrycznymi wiąże się nadzieje 

na wielkie zyski, gdyż działają w oparciu 

o modele biznesowe polegające na współ-

dzieleniu pojazdów. Szacuje się, że do 2030 

roku rynek europejski w tym sektorze może 

być wart około 150 miliardów euro. Warto 

zwrócić uwagę, że Komisja Europejska za-

akceptowała wykorzystanie elektrycznych 

hulajnóg na europejskich drogach w stycz-

niu 2016 roku. 

W zamyśle hulajnogi elektryczne miały 

pomóc rozwiązać problem zatłoczonych 

centrów miast i pomysł ten w zasadzie mógł 

się spodobać – skoro w godzinach szczy-

tu często widzimy korki samochodów, 

a w większości z nich siedzi jedna osoba, 

to z pewnością możemy mówić o wielkim 

marnotrawstwie: przestrzeni, pieniędzy, 

spalin i czasu. I rzeczywiście, alternatywa 

w postaci zwinnej hulajnogi w słoneczny 

dzień jest kusząca. Większość użytkowni-

ków hulajnóg zachwala je przede wszyst-

kim za frajdę z jazdy, która jest niezaprze-

czalna. Pomimo entuzjazmu hulajnogi mają 

także wielu krytyków, gdyż doświadczenie 

wielu miast pokazało, że stwarzają wiele 

problemów. 

Hulajnogi – nowe problemy i zagrożenia
Od 2017 roku w USA odnotowano po-

nad 1500 wypadków związanych z elek-

trycznymi hulajnogami. Na całym świecie 

wielu użytkowników odniosło poważne 

obrażenia lub spowodowało śmierć innych 

uczestników ruchu. Krytycy nazywają hu-

lajnogi zagrożeniem bezpieczeństwa i na-

rzekają, że użytkownicy porzucają je w nie-

właściwych miejscach gdy docierają do 

celu. Często są porzucane na środku chod-

nika lub przed wejściem do budynków. Pro-

blemem jest także wandalizm i kradzieże, 

a w USA pojazdy te wrzucane są masowo 

do rzek i jezior. Także w Polsce miejscem, 

w którym można znaleźć hulajnogę jest 

dno rzeki. Znane są przypadki, gdy lądo-

wały tam w wyniku mniej lub bardziej nie-

trzeźwego wybryku użytkowników, albo 

Fot. 1. Rower i hulajnoga elektryczna - alternatywne środki transpotu, fot.Tadeusz Kopta



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 3(144)/2019 15

w wyrazie wściekłości na niedogodności, 

które powodują. Niezależnie od przyczyny 

znalezienia się tam, hulajnogi pozostają wi-

doczne na mapie w prawdziwym miejscu, 

do czasu kiedy wbudowany GPS pozostaje 

sprawny. W przeciwieństwie do wcześniej-

szych sezonowych zabawek, elektryczne 

hulajnogi są czynnym środkiem transportu 

w zatłoczonej przestrzeni miejskiej, gdzie 

łatwo o kolizję. Doskonale wiedzą to Fran-

cuzi, gdyż od momentu wprowadzenia 

elektrycznych hulajnóg na tamtejszy rynek, 

w wypadkach zginęło już pięć osób, a nie-

mal trzysta odniosło rany. Ze względu na 

bezpieczeństwo władze Paryża zabroniły 

jeździć nimi po chodnikach, chociaż zakaz 

ten jest notorycznie łamany. Obecnie pla-

nowane jest wprowadzenie obowiązku no-

szenia kasku. 

Będzie porządek – na początku w Niem-
czech

Tymczasem niemiecki minister trans-

portu Andreas Scheuer ogłosił, że Niem-

cy wprowadzą nowe prawo legalizujące 

elektryczne hulajnogi. Niemiecki rząd chce 

nowoczesnego podejścia do przyjaznej dla 

środowiska czystej mobilności w miastach, 

a elektryczne hulajnogi mają ogromny po-

tencjał. Proponując nowe prawo dla tych 

pojazdów mają nadzieję na poprawę bez-

pieczeństwa na ulicach. Na wprowadzenie 

tego prawa od dawna czeka wielu produ-

centów elektrycznych hulajnóg i elektrycz-

nych deskorolek. Dotychczas takie pojaz-

dy, według istniejących przepisów ruchu 

drogowego, w Niemczech były nielegalne. 

Nowe propozycje przepisów zyskały apro-

batę Rady Ministrów, ale ostateczna decyzja 

o zezwoleniu na ich wykorzystanie będzie 

teraz zależeć od Bundesratu, niemieckiej 

izby wyższej parlamentu. Rząd spodziewa 

się że nowe prawo wejdzie 17 maja 2019 

roku. Propozycja niemieckich przepisów 

zezwala elektrycznym hulajnogom o mak-

symalnej prędkości 12 km/h na korzystanie 

z: chodników, dróg dla rowerów i stref dla 

pieszych. Takie pojazdy mogą być obsłu-

giwane przez osoby w wieku co najmniej 

12 lat. Hulajnogi elektryczne o maksymal-

nej prędkości 20 km/h mogłyby się poru-

szać po drogach dla rowerów, a minimalny 

wiek operatora dla takich pojazdów wy-

nosiłby 14 lat. Elektryczne hulajnogi mają 

podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu. 

Szkody jakie mogą spowodować zaliczo-

no do niskich w kategoriach pieniężnych. 

Ważniejszy jest tutaj aspekt identyfikacji 

właściciela za pomocą tablicy rejestracyj-

nej. Moc silnika elektrycznego jest ogra-

niczona do 500 W, a w niektórych typach 

do 1200 W. Minimalne wymagania doty-

czące dynamiki jazdy muszą być spełnio-

ne co oznacza, że lekki pojazd elektryczny 

musi być sprawny, musi być wyposażony 

w odpowiedni hamulec i kierownicę oraz 

posiadać system oświetlenia. Wszystkie 

wymagania techniczne nie zostały jeszcze 

ostatecznie zdefiniowane. Prawo ma mieć 

zastosowanie w całych Niemczech co jest 

ważną okolicznością, aby uniknąć tworze-

nia chaotycznej mozaiki różnych przepi-

sów miejskich.

Te propozycje prawne spotykają się 

w Niemczech z krytyką, gdyż uważa się, 

że elektryczne hulajnogi niepotrzebnie 

zagrażają pieszym. Niektórzy uważają, że 

wpuszczenie ich na chodniki doprowadzi 

do znacznie większej liczby wypadków. 

Hulajnogi poruszające się z prędkością 

12 km/h to co najmniej dwa razy większa 

prędkość niż pieszego. Będą zagrożeniem 

dla pieszych w obszarach specjalnie zapro-

jektowanych dla ich ochrony. Zezwolenie 

na poruszanie się elektrycznych hulajnóg 

po chodnikach stworzy niebezpieczny pre-

cedens, co utrudni rządowi zakazanie po-

ruszania się innym nowym alternatywnym 

pojazdom. Zwraca się uwagę na brak prze-

strzeni w starych i zabytkowych miastach 

niemieckich, gdzie rowery, samochody 

i piesi są zmuszeni dzielić się tą przestrze-

nią. W wielu miastach drogi dla rowerów 

są już przepełnione, a różne prędkości 

pojazdów prawdopodobnie doprowadzą 

do problemów z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego (BRD). Dlatego też krytycy 

nowego prawa wzywają Bundesrat do jego 

odrzucenia.

Polska jest szóstym krajem w Europie, 

w którym pojawiły się hulajnogi elektrycz-

ne. Kto mieszka w dużych miastach ten 

zauważył lawinowy wzrost popularności 

hulajnóg elektrycznych. Jak większość 

przykładów związanych z modą i to przy-

szło do nas ze Stanów Zjednoczonych. 

W polskich miastach hulajnogi na minuty 

wypożycza firma Lime, wspierana przez 

Google i Ubera. Żeby z nich skorzystać, 

wystarczy ściągnąć aplikację, wpłacić po-

trzebną sumę i zeskanować kod. Polskie 

prawo nie uznaje hulajnóg elektrycznych 

za pojazdy, więc ich użytkownicy uwa-

żają się za pieszych ze wszystkimi tego 

konsekwencjami, które wynikają z usta-

wy o prawie drogowym. Według niej pie-

si zobowiązani są do korzystania z chod-

nika, a hulajnogi elektryczne jako piesi 

Fot. 2. Najlepiej samochód zostawić przed domem i przesiąść się na rower, fot. Krystyna Haladyn
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także powinni z tego chodnika korzystać. 

Jest to dość absurdalna interpretacja, gdyż 

elektryczne hulajnogi mogą się rozpędzić 

do 25 km/h. Przy takiej prędkości w razie 

nieszczęśliwego wypadku można zrobić 

krzywdę. Problemem są jednak nie tylko 

kolizje podczas jazdy hulajnogą, ale to 

gdzie je zostawiamy. A można je zostawić 

dosłownie wszędzie, co bywa uciążliwe 

dla pieszych jako przeszkoda ustawiona na 

chodniku. Na to (jak wyżej napisałem) bar-

dzo skarżą się piesi w USA. Pozostawiane 

w najmniej oczywistych miejscach hulajno-

gi są zmorą dla osób niewidomych i niepeł-

nosprawnych. Pojawiały się więc pomysły, 

by oznaczyć specjalne miejsca, gdzie moż-

na by odstawiać jednoślady w przestrzeni 

miejskiej, jednak przynajmniej władze 

Warszawy, którą opanował szał hulajnóg, 

nawet nie planują wprowadzenia takiego 

rozwiązania. Władze Krakowa będą żądać 

uregulowania tej sprawy przez operatorów 

a póki co zażądają opłaty za zajęcie pasa 

drogowego. 

Problemy do rozwiązania
Niestety, ustawa o elektromobilności 

nie uwzględniła hulajnóg elektrycznych, 

a co gorsza także rowerów i rowerów elek-

trycznych. Z tej racji gdy tworzono w Kra-

kowie na Kazimierzu pierwszą w Polsce 

strefę czystego transportu samorząd musiał 

poprawiać legislacyjne braki parlamentu 

i dopisać te pojazdy. I choć polskie prawo 

nie definiuje wprost hulajnogi elektrycz-

nej, to jednak mamy precedens sądowy 

wskazujący do jakich pojazdów należy 

zaliczyć hulajnogi elektryczne. Zostało to 

określone przy okazji tragicznego wypad-

ku jaki miał miejsce w Lublinie. Sąd Re-

jonowy Lublin - Zachód w Lublinie, w III 

Wydziale Karnym, po rozpoznaniu spra-

wy 6 grudnia 2016 roku wydał wyrok na 

kierowcę autobusu MPK za potrącenie 

dziecka przejeżdżającego na hulajnodze 

elektrycznej po przejściu dla pieszych. Sąd 

uznał winę kierowcy autobusu bo ten nie-

umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. W następstwie tego 

zderzył się z małoletnim, poruszającym 

się na hulajnodze elektrycznej i dziecko 

doznało szeregu obrażeń ciała, a to skut-

kowało zgonem. Sąd stwierdził, że pra-

wo o ruchu drogowym nie wypowiada 

się wprost co do poruszania się hulajnogą 

elektryczną. Niemniej jednak to, iż ustawa 

prawo o ruchu drogowym nie mówi wprost 

na temat hulajnogi elektrycznej nie ozna-

cza, że z pozostałych norm tejże ustawy 

nie można wyciągnąć wniosków co do cha-

rakteru tego przedmiotu i sposobu w jaki 

winien poruszać się po drogach publicz-

nych. Z pewnością hulajnogi elektrycznej 

nie można traktować jak pieszego. Jadący 

hulajnogą elektryczną nie jest również kie-

rującym rowerem, bowiem rowerem jest 

pojazd o szerokości nieprzekraczającej 

0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadą-

cej tym pojazdem, który może również być 

wyposażony w, uruchamiany naciskiem 

na pedały, pomocniczy napęd elektryczny 

zasilany prądem o napięciu nie wyższym 

niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie 

większej niż 250 W, którego moc wyjścio-

wa zmniejsza się stopniowo i spada do zera 

po przekroczeniu prędkości 25 km/h (art.2 

pkt 47 prawa o ruchu drogowym). Moc sil-

nika analizowanej przez sąd hulajnogi wy-

nosiła 500 W. W związku z tym hulajnoga 

elektryczna może być traktowana jedynie 

jak motorower, tj. w świetle art.2 ust. 46 

prawa o ruchu drogowym, pojazd dwu- lub 

trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy 

o pojemności skokowej nieprzekraczającej 

50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy 

nie większej niż 4 kW, którego konstruk-

cja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. 

Zatem wyrok sądowy w uzasadnieniu na-

kazuje traktować hulajnogi elektryczne 

jak motorowery, a to oznacza, że nie mogą 

poruszać się po chodnikach i drogach dla 

rowerów. Miejscem hulajnogi elektrycznej 

wg tej interpretacji prawnej powinna być 

wyłącznie jezdnia wraz z innymi pojazda-

mi. To z kolei wywołuje obawy, że jadące 

co najmniej dwukrotnie szybciej samocho-

dy będą stanowić poważne zagrożenie dla 

użytkowników tych pojazdów. 

A jednak zwykły rower
Pomysłem, który legł u podstaw promo-

cji elektrycznej hulajnogi jest ich przyja-

zność dla środowiska. Rzeczywiście, hu-

lajnogi w przeciwieństwie do samochodów 

nie zatruwają spalinami. Natomiast niepo-

rozumieniem jest, jak to robią niektórzy 

operatorzy, twierdzenie o likwidacji emi-

sji CO
2
 dzięki stosowaniu elektrycznych 

hulajnóg. Co najwyżej możemy mówić 

o mniejszej emisji CO
2
 niż w przypadku 

jazdy samochodem. Dopóki miks energe-

tyczny Polski będzie oparty głównie na wę-

glu trudno mówić o eliminacji CO
2
 w przy-

padku pojazdów elektrycznych. W krajach 

takich jak Norwegia, gdzie miks energe-

tyczny w znaczącym stopniu oparty jest na 

OZE, emisja CO
2
 z elektrycznych hulajnóg 

jest tam znikoma. Pojazd jest lekki, ma bar-

dzo mocne przyspieszenie i rozpędza się do 

ok 25 km/h, dzięki czemu jest szybszy od 

rowerów a nawet tramwaju. Jazda po nie-

równych płytach i kostkach brukowych 

z taką prędkością to „proszenie się o kłopo-

ty”, zwłaszcza, że pojazd ma koła wielko-

ści 175 - 200 mm. Fiknięcie przez kierow-

nicę jest kwestią czasu. Jadąc po chodniku 

jest się zagrożonym i równocześnie zagro-

żeniem dla pojazdów, które wyjeżdżają 

z bram kamienic. Nie ma możliwości, żeby 

kierowca zauważył pojazd nadjeżdżający 

chodnikiem z taką prędkością zaraz po wy-

chyleniu się z bramy. Po opadach deszczu 

łatwo wpaść w poślizg i wywrócić się na 

malowanych pasach. Postawmy jednak py-

tanie czy dla przeciętnego użytkownika jest 

to opłacalne. Oszacujmy koszty codzienne-

go dojazdu do pracy trwającego piętnaście 

minut. Koszt jednorazowego uruchomienia 

hulajnogi to dwa złote, a każda jedna minu-

ta kosztuje pięćdziesiąt groszy. Jeśli zdecy-

dujemy się na powrót w ten sam sposób, za 

jeden dzień takiej przyjemności zapłacimy 

więc 19 złotych. Jeśli pomnożymy to przez 

pięć dni w tygodniu, będzie to już suma 

95 złotych. Niewątpliwie można ten śro-

dek transportu nazwać ekologicznym, ale 

trudno go nazwać ekonomicznym. Jeśli nie 

chcemy truć samochodem, a chcemy w tani 

sposób dojeżdżać do pracy, lepiej skorzy-

stać z autobusu lub tramwaju. Najtańszym 

rozwiązaniem pozostanie poczciwy rower 

czy nawet własna hulajnoga, napędzana 

własnymi mięśniami. 

dr inż. TAdeusz kopTA
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ROŚLINNOŚĆ ŚREDNIOWIECZNYCH 
GRODZISK W MANIOWIE I MILINIE

MichAł Śliwiński

W tym roku, moje botaniczne obserwacje objęły dwa średniowieczne grodziska zlokalizowane na terenie podwrocławskiej gminy 
Mietków. Są ukryte w lasach doliny Bystrzycy, lecz o ich istnieniu wiadomo ze źródeł historycznych i archeologicznych wykopa-
lisk. celem moich badań było poznanie historii obu grodzisk i poszukiwania interesujących gatunków flory. Na początku należy 
wyjaśnić, czym są...

grodziska
To pozostałości po grodach lub osadach 

obronnych zbudowanych na wyniesieniach 

terenu, często z wyraźnym obrysem wa-

łów lub fosy. Większość z nich objęta jest 

ochroną prawną jako obiekty zabytkowe, 

mimo tego nadal niszczeją na skutek róż-

nych przejawów działalności człowieka. 

Co szczególnego mogą w sobie kryć po-

zostałości dawnych grodów? Naukowcy 

doszukali się w nich reliktowych gatunków 

roślin uprawnych (Celka 2011) - należy 

jednak podkreślić, że zwykle dotyczyło to 

obiektów niezalesionych. Przykładowo, na 

grodzisku w Chełmie odnaleziono nie tyl-

ko relikty dawnych upraw, jak: barwinek 

pospolity Vinca minor, fiołek wonny Vio-

la odorata, rezeda żółtawa Reseda luteola, 

serdecznik pospolity Leonurus cardiaca, 

ślaz zygmarek Malva alcea i ślazówka tu-

ryngska Lavatera thuringiaca, lecz również 

chronione i zagrożone gatunki roślin, np. 

czosnek wężowy Allium scorodoprasum, 

zaraza wielka Orobanche elatior i paprot-

nik kolczysty Polystichum aculeatum (Su-

der 2010). W grodziskach Lednickiego Par-

ku Krajobrazowego odnaleziono reliktowy 

ślaz zygmarek oraz liczne rośliny podlega-

jące ochronie prawnej, rzadkie i zagrożone 

w Wielkopolsce (Celka 1998). Nie jest to 

jednak regułą i np. w grodzisku we Wrze-

śnicy odnaleziono tylko pospolite gatunki 

roślin (Celka 2002). Grodziska wyjątkowo 

cenne pod względem kulturowym i przy-

rodniczym obejmowane są ochroną rezer-

watową, a ruch turystyczny w ich obrębie 

ogranicza się do wyznaczonych ścieżek 

(Braun, Osowiec 2010).

Grodziska w Maniowie i Milinie, na nie-

mieckich mapach z 1937 r. były oznaczone 

nazwą „Alter Burgplatz” - średniowiecz-

ne grodzisko (Meßtischblatt 5065, 5066). 

Obok znajdował się dopisek „K.D.” czyli 

„Kulturgeschichtl. Denkm.”, oznaczający 

zabytek kultury historycznej. Z dokumen-

tacji gminy Mietków wynika, że obiekty 

mają zachowaną formę krajobrazową (Stu-

dium 2014). W tej grupie znalazło się także 

grodzisko w Stróży, lecz z innego źródła 

wynikało, że został na nim założony cmen-

tarz, co znalazło potwierdzenie na niemiec-

kiej mapie z 1936 r. (Meßtischblatt 4966). 

Rzeczywiście, na terenie dawnego gródka 

stożkowatego rodzina von Seidlitz zało-

żyła nekropolię, która nie była przedmio-

tem mojego zainteresowania. Grodzisko 

w Maniowie obejrzało już zapewne wiele 

osób, jednak żadna nie podzieliła się swo-

imi wrażeniami... z wyjątkiem Matthiasa ze 

Stowarzyszenia Labiryntarium, który opu-

blikował skany terenu wykonane techniką 

LIDAR i obszerną dokumentację fotogra-

ficzną porośniętego lasem grodziska (Mat-

thias 2015). Na zamieszczonej przez niego 

mapie z 1937 r. grodzisko było opisane na-

zwą: „Der Alte Hof” - stary dziedziniec. Już 

wtedy uznano je za...

Zabytki kultury
W rezultacie badań archeologiczych 

prowadzonych na stanowisku 1/6/83-25 

AZP w Maniowie, grodzisko datowano 

na XIII-XIV w., czyli okres późnego śre-

dniowiecza. Z badań na stanowisku 1/3/82-

25 AZP w Milinie wynikało, że obiekt 

jest jeszcze starszy i pochodzi z VIII-IX 

w - wczesnego średniowiecza. Oba sta-

nowiska archeologiczne zostały objęte 

ochroną prawną i wpisane do rejestru za-

bytków z numerami odpowiednio: 116/87/

Arch/1965 i 118/100/Arch/1965 (Studium 

2014). Różne źródła podają odmienny 

wiek grodzisk, w Maniowie: od XIII-XV 

w., w Milinie: X-XI w. Grodzisko w Mili-

nie ma formę kilkumetrowego wzniesienia, 

natomiast w Maniowie ma kształt czworo-

boku otoczonego podwójną fosą, o czym 

informuje portal Dolnośląskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych (dzpk.pl). Gro-

dziska zostały oznaczone kamiennymi ta-

blicami informacyjnymi z ich datą, jednak 

o grodzisku w Maniowie wiadomo znacz-

nie więcej. Pierwsze badania powierzch-

niowe wykonano tam w 1923 r., gdy Fritz 

Geschwendt wykonał przekop przez wał. 

W 1972 r. prowadzono tu badania wiert-

nicze prowadzone przez E. Cnotliwego, 

T. Nawrolskiego i R. Rogosza. W 1975 

r. A. Pawłowski wykonał badania sonda-

żowe, a w latach 1976-77 badania inwen-

taryzacyjne prowadził T. Kaletyn (1965). 

W 1992 r. stanowisko zinwentaryzowano 

w ramach akcji „Archeologiczne Zdjęcie 

Polski”. Grodzisko zachowało się w for-

mie czworokątnego nasypu o boku 40 m, 

otoczonego fosą szerokości 15-20 m. Po 

zewnętrznej stronie fosy widoczny jest 

wał na planie prostokąta z zaokrąglonymi 

narożami, w jego pobliżu zachowały się 

fragmenty drugiego wału. Nie można za-

tem wykluczyć, że między wałami znajdo-

wała się druga fosa (Trenkler 2014). Nikt 

dotychczas nie badał szaty roślinnej tych 

grodzisk, które otacza...
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Roślinność leśna
Potencjalną roślinnością naturalną w do-

linie Bystrzycy są łęgi jesionowo-wiązowe 

Ficario-Ulmetum typicum (Matuszkiewicz 

2008). Teren grodzisk jest porośnięty la-

sami z dominacją jesionu gospodarowa-

nymi przez nadleśnictwo Miękinia, jako 

wydzielenia 315c (Milin) i 360a (Maniów), 

obejmujące obszar znacznie większy niż 

same grodziska. Na terenie dawnego gro-

du w Milinie nie zidentyfikowano siedliska 

przyrodniczego, jednak w Maniowie roz-

poznano siedlisko przyrodnicze 9170 Grąd 

środowoeuropejski i subkontynentalny Ga-

lio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum i doda-

no adnotację o występujących tu cennych 

obiektach. W wydzieleniach leśnych obej-

mujących oba grodzisk jest prowadzona 

regularna gospodarka leśna (Bank Danych 

o Lasach).

Grodzisko w Maniowie jest porośnię-

te lasem w wieku około 50 lat. W wielo-

gatunkowym drzewostanie przeważają: 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon 

zwyczajny Acer platanoides i lipa drob-

nolistna Tilia cordata, w domieszce rosną 

graby, topole i czereśnie. Warstwa krze-

wów jest skromnie wykształcona, obecny 

jest podrost drzew oraz krzewy: bez dziki 

czarny Sambucus nigra i leszczyna pospoli-

ta Corylus avellana. Runo lasu posiada wy-

raźny aspekt wiosenny, kwitną wówczas: 

kokorycz pełna Corydalis solida, miodunka 

plamista Pulmonaria obscura, przetacz-

nik bluszczykowy Veronica hederifolia, 

ziarnopłon wiosenny Ficaria verna i złoć 

żółta Gagea lutea. W późniejszym okresie 

zakwitają: gajowiec żółty, gwiazdnica wiel-

kokwiatowa Stellaria holostea czy jaskier 

różnolistny Ranunculus auricomus. War-

stwa mszysta jest skromnie rozwinięta, wy-

stępują w niej gatunki pospolite, jak: krót-

kosz szorstki Brachythecium rutabulum, 

rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme 

i żurawiec falisty Atrichum undulatum. 

Łącznie stwierdziłem tu występowanie 51 

gatunków roślin (tabela 1). Skład gatunko-

wy wskazuje na występowanie zbiorowiska 

łęgowego lasu dębowo-jesionowo-wiązo-

wego Ficario-Ulmetum o drzewostanie za-

burzonym w wyniku procesu grądowienia 

i gospodarki leśnej.

Na grodzisku w Milinie, las jest tylko 

nieznacznie starszy, gdyż ma około 60 lat. 

Oprócz dominującego jesionu występuje 

również klon jawor. W warstwie krzewów 

zaznacza się udział bzu dzikiego czarne-

go. Skład gatunkowy runa jest zbliżony 

do tego w Maniowie, jednak większy jest 

udział gatunków nitrofilnych, jak: glistnik 

jaskółcze ziele Chelidonium majus, jasno-

ta plamista Lamium maculatum i przytu-

lia czepna Galium aparine. Na uwagę za-

sługuje nieliczne występowanie czosnku 

niedźwiedziego Allium ursinum - rośliny 

objętej częściową ochroną prawną, w la-

tach 2006-2015 uznawanej za zagrożoną 

wymarciem (Zarzycki, Szeląg 2006). War-

stwa mszysta jest uboższa pod względem 

ilościowym, lecz zbliżona pod względem 

gatunkowym. Stwierdzono tu dodatkowo 

występowanie mchu płaskomeżyka fali-

stego Plagiomnium undulatum. Na terenie 

grodziska naliczyłem 36 gatunków roślin 

(tabela 1). Podobnie jak w Maniowie, wy-

stępujące tu zbiorowisko to zniekształco-

ny, łęgowy las dębowo-jesionowo-wiązo-

wy Ficario-Ulmetum.

Tabela 1. Skład gatunkowy zbiorowisk leśnych na grodziskach w Maniowie i Milinie. Podkreślono gatunki wskaźnikowe starych lasów

Warstwa Gatunki wspólne dla obu grodzisk w Maniowie w Milinie

Drzewa
jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon jawor Acer 
pseudoplatanus, topola Populus, wiąz pospolity 
Ulmus campestris

brzoza brodawkowata Betula pendula, 
czereśnia ptasia Cerasus avium, grab 
pospolity Carpinus betulus, klon 
pospolity Acer platanoides, lipa 
drobnolistna Tilia cordata

-

Krzewy
bez dziki czarny Sambucus nigra, leszczyna 
pospolita Corylus avellana

głóg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna, kruszyna pospolita 
Frangula alnus

czeremcha zwyczajna Padus avium

Rośliny 
naczyniowe

bniec czerwony Melandrium rubrum, czosnaczek 
pospolity Alliaria petiolata, gajowiec żółty 
Galeobdolon luteum, gwiazdnica pospolita 
Stellaria media, gwiazdnica wielkokwiatowa 
Stellaria holostea, jeżyna popielica Rubus caesius, 
kokorycz pełna Corydalis solida, kokoryczka 
wielkokwiatowa Polygonatum multiflorum, 
kuklik pospolity Geum urbanum, miodunka ćma 
Pulmonaria obscura, niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, podagrycznik pospolity 
Aegopodium podagraria, pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica, prosownica rozpierzchła Milium 
effusum, przetacznik bluszczykowy Veronica 
hederifolia, przytulia czepna Galium aparine, 
turzyca leśna Carex sylvatica, wiechlina gajowa 
Poa nemoralis, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, 
złoć żółta Gagea lutea

czyściec leśny Stachys sylvatica, 
fiołek leśny Viola reichenbachiana, 
gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, 
jaskier jadowity Ranunculus sceleratus, 
jaskier różnolistny Ranunculus 
auricomus, jeżyna fałdowana Rubus 
plicatus, karbieniec pospolity Lycopus 
europaeus, kopytnik pospolity 
Asarum europaeum, konwalia majowa 
Convallaria majalis, nawłoć późna 
Solidago gigantea, nerecznica samcza 
Dryopteris filix-mas, niecierpek 
pospolity Impatiens noli-tangere, 
zawilec gajowy Anemone nemorosa

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, 
glistnik jaskółcze ziele Chelidonium 
majus, jasnota plamista Lamium 
maculatum, niezapominajka leśna 
Myosotis sylvatica, trybula leśna 
Anthriscus sylvestris

Mszaki
krótkosz pospolity Brachythecium rutabulum, rokiet 
cyprysowaty Hypnum cupressiforme, żurawiec 
falisty Atrichum undulatum

widłoząbek włoskowy Dicranella 
heteromalla, złotowłos strojny 
Polytrichastrum formosum

płaskomerzyk falisty Plagiomnium 
undulatum
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Z wykazu stwierdzonych roślin, na 

uwagę zasługują „gatunki wskaźnikowe 

starych lasów” (ang. Ancient Woodland 

Indicators), ich listę przyjąłem za Rother-

hamem (2011). Są to rośliny, które mogły 

występować w europejskich lasach na dłu-

go przed pojawieniem się człowieka - ak-

tualnie występują tylko w zbiorowiskach 

leśnych o wysokim stopniu naturalności, 

mało przekształconych w wyniku prowa-

dzonej w nich gospodarki. Z długiej listy 

188 gatunków roślin, na obu grodziskach 

odnalazłem jedynie 21 taksonów, licznie 

występowały tylko: gwiazdnica gajowa, 

gwiazdnica wielkokwiatowa, konwalia 

majowa, lipa drobnolistna, miodunka ćma, 

turzyca leśna, wiechlina gajowa, zawilec 

gajowy i złoć żółta. Niewielka liczba odna-

lezionych gatunków wiąże się z użytkowa-

niem gospodarczym łęgów nad Bystrzycą, 

w tym względzie lepiej wypada grodzisko 

w Maniowie - może dlatego zamieszkał tam 

borsuk Meles meles, którego czynna nora 

znajduje się na nasypie grodziska. Na tle 

interesującej roślinności leśnej, widoczne 

są również...

Ślady człowieka
Nie należą jednak do średniowiecznych 

wojów lecz okolicznych mieszkańców, któ-

rzy swoje wizyty na grodzisku w Maniowie 

zaznaczyli odpadami. Można tam znaleźć 

szklane butelki, roboczą rękawicę i korek 

od płynu do spryskiwaczy. Ponadto, między 

drzewami rosnącymi na grodzisku znajduje 

się prowizoryczna, drewniana konstrukcja, 

wyglądającą jak platforma obserwacyjna - 

zapewne dzieło lokalnych myśliwych, biorąc 

pod uwagę że Matthias (2015) znalazł tu łu-

ski od strzelby. U podstawy platformy leża-

ła połamana, zbita z gałęzi drabina. Pod tym 

względem, lepiej zachowane jest grodzisko 

w Milinie, gdzie zalegały tylko plastikowa 

butelka i worek. Potencjalnym zagrożeniem 

jest prowadzona w obu miejscach gospodar-

ka leśna. Zrywka drewna zwykle powoduje 

naruszenie struktury podłoża, co w przy-

padku pozostałości zabytkowych grodzisk 

ma istotne znaczenie. Korzystnym przeja-

wem działalności człowieka w tych miej-

scach są pamiątkowe kamienie informujące 

o grodziskach. Na zachód od Maniowa, ka-

mień z wyrytym napisem „Grodzisko XIII-

-XIV w” jest ustawiony przed grodziskiem, 

we współrzędnych: 50.95843 N, 16.65042 

E. Kamień „Grodzisko X-XI w” ustawio-

ny w lesie między Milinem i Mietkowem 

jest trudniej odnaleźć, jego współrzędne to: 

50.97947 N, 16.67486 E.

Podsumowanie
Szata roślinna obu grodzisk jest typowa 

dla porzuconych obiektów historycznych na 

gruntach włączonych do gospodarki leśnej. 

Występujące tu zbiorowiska wilgotnych la-

sów liściastych, nawiązują do potencjalnej 

roślinności naturalnej tych miejsc. Na obu 

grodziskach wytworzyło się zbiorowisko 

łęgowego lasu dębowo-jesionowo-wiązo-

wego Ficario-Ulmetum, zniekształcone 

w wyniku procesu grądowienia, eutrofiza-

cji i prowadzonej gospodarki leśnej. Flora 

tego miejsca jest zróżnicowana, typowa dla 

wilgotnych lasów liściastych, jednak ubo-

ga w „gatunki starych lasów”. Jedynym 

chronionym gatunkiem rośliny jest czosnek 

niedźwiedzi, odnaleziony na grodzisku 

w Milinie. Pozostałe taksony należą do gru-

py pospolitych.

Dla służb ochrony dziedzictwa kultu-

rowego, zabytki archeologiczne stanowią 

szczególny problem, gdyż podlegają stałej 

degradacji. Przeszkodami w ich ochronie są 

m.in.: trudności z inwentaryzacją, opraco-

wywaniem i konserwacją, brak kompletnej, 

jednolitej, otwartej archeologicznej bazy 

danych, brak monitoringu stanu zagrożeń, 

niski poziom edukacji archeologicznej oraz 

niska świadomość urzędników samorzą-

dowych i mieszkańców w zakresie ochro-

ny zabytków archeologicznych. Grodzisk 

w Maniowie i Milinie nie zaproponowano 

do objęcia ochroną (Kuriata i in. 2014), 

lecz szansą na ich zachowanie jest uznanie 

ich jako zabytków atrakcyjnych dla ruchu 

turystycznego w gminie Mietków. Do zi-

dentyfikowanych zagrożeń dla grodziska 

w Maniowie należą: eksploracja przez „po-

szukiwaczy skarbów”, pozostawiający po 

sobie liczne jamy i wykopy (muzolph 2010) 

i zaśmiecanie terenu przez myśliwych (Mat-

thias 2015). Nadleśnictwo Miękinia zna 

dokładną lokalizację obu grodzisk, które są 

dwoma z siedemnastu zabytków historycz-

nych i kulturowych na jego gruntach (POP 

Miękinia) i prowadzenie gospodarki leśnej 

na obu obiektach powinno być ograniczone 

ze względu na możliwość ich zniszczenia. 

Grodzisko w Maniowie wymaga nie tylko 

ochrony, lecz dalszych badań archeologicz-

no-architektonicznych, ponieważ odkryto 

w nim fragmenty ceramicznych naczyń 

(Trenkler 2014). Ze względu na lokalizację 

przy leśnej ścieżce, niedaleko drogi otacza-

jącej Zalew Mietkowski, może być cennym 

obiektem edukacji historycznej i kulturowej.

dr MichAł Śliwiński

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji

Fot. 1. Kamień i wał grodziska w Milinie, fot. Michał Śliwiński
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KOTEWKA
MareK sTajszczyK

Zwana jest też orzechem wodnym. W Polsce uznano ją za gatunek zanikający. Pod-
lega ścisłej ochronie gatunkowej i została wpisana do Polskiej czerwonej Księgi Ro-
ślin, grupującej najbardziej zagrożone wyginięciem taksony krajowej flory. 

Kotewka Trapa natans należy do rodzi-

ny krwawnicowatych Lythraecae (dawniej 

umieszczono ją w rodzinie kotewkowatych 

Trapaceae), roślin wodnych z rzędu mir-

towców Myrtales, tworzących rodzaj Trapa. 

Wcześniej opisywano wiele gatunków ko-

tewki i ich odmian, ale obecnie wykazywane 

są 2 lub 3 gatunki, których naturalny zasięg 

obejmuje Eurazję i Afrykę. Jest rośliną jed-

noroczną, zakorzenioną w mulistym dnie, 

z pływającymi na powierzchni wody liśćmi. 

Znajdująca się pod wodą łodyga kotewki 

osiąga długość 1,5 – 2 m, ale zdarzają się 

osobniki o łodydze przekraczającej 4 m dłu-

gości. Dzięki długiej łodydze, kotewka radzi 

sobie dobrze z wahaniami poziomu wody, co 

jest normą w dolinach rzecznych, np. podczas 

letnich wylewów Odry, poziom wody w sta-

rorzeczach podnosi się nawet o 2 - 3 m. 

U kotewki występują 2 typy liści: pod-

wodne i pływające. Te podwodne są nieduże, 

a w ich „pachwinach” znajdują się niewielkie 

rozgałęzione, kilku centymetrowej długości 

korzenie asymilujące. Natomiast liście pły-

wające wyglądają bardziej okazale – tworzą 

rozetę, która może osiągać nawet 45 - 50 cm 

średnicy, a każdy z liści posiada dość długi 

„ogonek” (niektóre do 20 cm długości), za-

opatrzony w pęcherzyk pławny, pozwalający 

utrzymać rozetę na powierzchni wody. Liście 

pływające mają charakterystyczny rombowa-

ty kształt, nadający kotewce specyficzny wy-

gląd - nie ma w Polsce innej rośliny wodnej 

o tak charakterystycznym wyglądzie. 

Kotewka kwitnie latem - od czerwca, do 

pierwszej połowy września. Małe i białe 

kwiaty, znajdują się na niespełna 1-centy-

metrowych szypułkach, a umiejscowione są 

u nasady liści pływających. Kwiaty rozkwita-

ją tuż po wschodzie słońca, ale od godzin po-

łudniowych do wieczora obserwuje się tylko 

nieliczne kwiaty. Zapylane są przez owady. 

Owoce kotewki dojrzewają od sierpnia do po-

łowy września, poczym odrywają się od ro-

śliny macierzystej i są przemieszczane przez 

wodę i wiatr oraz zwierzęta (zwłaszcza ptaki 

i ssaki wodne) oraz spontanicznie opadają 

na dno. Po przekwitnięciu, sztywne działki 

kielicha, przekształcają się w kolce na brze-

gach owocu kotewki, czyli tzw. „orzecha”. 

Jest on pestkowcem o ciemnobrunatnym lub 

czarnym zabarwieniu, o średnicy ok. 2,5 cm. 

Wyjątkowy wygląd „orzecha” kotewki wyni-

ka z obecności – zazwyczaj – czterech wy-

rostków, zwanych też „rogami”, na końcach 

których znajdują się ostro zakończone kolce.

Areał i biotop 
Geograficzny zasięg kotewki obejmuje 

Eurazję i Afrykę. W Europie jej skrajnie za-

chodnie stanowiska znajdują się w Hiszpanii 

i we Francji, a na wschód sięga do Wołgi 

i do rzeki Ural na pograniczu z Azją. Skraj-

nie północne stanowiska kotewki w Europie 

istnieją na Białorusi i Łotwie, a południowe 

w Grecji i Hiszpanii. W Azji kotewka znana 

jest z nielicznych stanowisk w dorzeczu rzeki 

Kubań na tzw. Przedkaukaziu oraz w Turcji, 

Gruzji, Dagestanie i Azerbejdżanie oraz pół-

nocnym Iranie. W Afryce kotewka występuje 

na północy kontynentu – w Tunezji. Sprawą 

dyskusyjną jest występowanie kotewki zwy-

czajnej na wschodzie i południu Azji oraz 

w Afryce (między strefą Sahelu, a Namibią 

i RPA), gdyż istnieją podejrzenia, że są to 

inne taksony z rodzaju Trapa. 

Ze względów estetycznych i kolekcjo-

nerskich kotewka została wprowadzona do 

Ameryki Północnej, gdzie zadomowiła się 

we wschodniej części USA oraz do Australii. 

Zaaklimatyzowała się tam znakomicie i stała 

się wręcz ekspansywna, dlatego uznano ją za 

gatunek inwazyjny. 

W Polsce siedliskiem kotewki są niezbyt 

głębokie (do 2 – 2,5 m) wody stojące o muli-

stym dnie, najczęściej starorzecza w dolinach 

większych rzek. Znane są też jej stanowiska 

na bocznych korytach rzek, np. nad Odrą 

w Brzegu. Część krajowych stanowisk ko-

tewki znajduje się na akwenach pochodze-

nia antropologicznego – na stawach rybnych 

i zalanych wyrobiskach po wydobyciu gliny 

lub żwiru. 

Zmiany krajowego zasięgu 
W Polsce kotewka do przełomu wieku 

XVIII i XIX, występowała powszechnie 

w dolinach większych rzek, od dorzecza gór-

nej Odry i Wisły, po Pomorze (rejon Szcze-

cina i obszar Kaszub), Warmię i Mazury. O 

jej licznym wówczas występowaniu wska-

zuje fakt, iż w średniowieczu i czasach no-

wożytnych na obszarze ziem polskich zbie-

rano owoce („orzechy”) kotewki, w celu ich 

zmielenia i uzyskania mąki na placki. Jednak 

w wyniku regulacji rzek oraz osuszania dolin 

rzecznych i jezior w okresie XIX i XX w., 

większość krajowych stanowisk tej rośliny 

uległo zagładzie. Piórecki (2001) podaje, że 

od 1870 r. na obecnym obszarze Polski, ko-

tewka wyginęła na ponad 180 stanowiskach 

(!), z czego w ostatnich dwóch dekadach XX 

w. na 60 stanowiskach. 

Przeprowadzona przez Niemców regu-

lacja Odry, spowodowała zanik większości 

stanowisk. Wg Dajdoka i Proćkowa (2003), 

na obszarze dzisiejszego woj. dolnośląskiego 

do 1945 r. kotewkę stwierdzono na zaledwie 

25 stanowiskach. W okresie tzw. Polski Lu-

dowej nastąpił dalszy zanik liczebności tej 

rośliny; w końcu lat 70. XX w. istniało tylko 

10 stanowisk, ale w ostatniej dekadzie XX w. 

odnotowano lekki wzrost do 13 stanowisk. 

Podobną sytuację zanotowano w sąsiednim 

woj. opolskim, gdzie w ostatnich stuleciach 

stwierdzono łącznie 39 stanowisk kotewki, 

z czego do przełomu XX i XXI w. przetrwało 

ich zaledwie 13. 

Rozmieszczenie kotewki w Polsce przed 

20 laty wskazywało na jej występowanie wy-

łącznie na południu i zachodzie kraju, głów-

nie w dolinach górnej i środkowej Odry i Wi-

sły, ze skrajnie północnymi stanowiskami 

w okolicach Zielonej Góry i Sandomierza. 

Sensacją ostatnich lat jest odkrycie stanowisk 
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kotewki w dolnym biegu Odry – na bocznych 

korytach tej rzeki w rejonie Szczecina. 

Stosunkowo niedawno stwierdzone zosta-

ło także pierwsze stanowisko kotewki w Par-

ku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, opi-

sane przez Cezarego J. Tajer (2017), a które 

jest znacznie oddalone od stanowisk wystę-

pujących w dolinie Odry.

Stan ochrony krajowej populacji kotewki 

w latach 2015 – 2016 oceniono jako niezado-

walający, podobnie jak stan jej populacji. Od-

notowano przypadki silnej redukcji liczebno-

ści tego gatunku na niektórych stanowiskach, 

np. na jednym z nich w latach 2011 – 2016 

z 13,5 tys. rozet (osobników), do zaledwie 62 

(!) rozet. Symptomatyczne jest, że zaledwie 

na jednym stanowisku (z sześciu monitoro-

wanych w 2016 r.), stan populacji kotewki 

uznano za właściwy (Leśniański 2018). 

odtwarzanie areału 
Optymistycznym zjawiskiem jest fakt, iż 

lokalnie odnotowano zwiększenie liczby sta-

nowisk kotewki, co m. in. zarejestrowałem 

w dorzeczu Stobrawy na północnym – za-

chodzie woj. opolskiego. Obecnie kotewka 

występuje tam na co najmniej 8 kompleksach 

stawowych, z których co najmniej cztery to 

zupełnie nowe stanowiska. Podobną sytuację 

zaobserwowałem w dorzeczu Smortawy na 

terenie pow. Namysłów, Brzeg i Oława (po-

granicze woj. opolskiego i dolnośląskiego), 

gdzie kotewka pojawiła się na 3 komplek-

sach stawowych, a także na dwóch zalanych 

wyrobiskach w mieście Brzeg. 

Zjawisko – prawdopodobnie spontanicz-

nego - powrotu kotewki zarejestrowano na 

początku XXI w., m.in. w rejonie Niemo-

dlina na zachodzie Górnego Śląska i - co 

szczególnie interesujące - także na Pomorzu 

Zachodnim, gdzie latem 2017 r. odnotowa-

no jej obecność w bocznych ramionach Odry 

pod Szczecinem. Z kolei aktywna ochrona 

kotewki dała pomyślne wyniki w związ-

ku z akcjami jej reintrodukcji, dokonanymi 

w dolinie Wisły koło Oświęcimia i Zatora 

oraz w rejonie Sandomierza, a także w doli-

nie Sanu koło Jarosławia. 

Symptomatyczny jest brak stanowisk ko-

tewki na obfitujących w różnego typu wody 

stojące obszarach północnej części Polski, 

przede wszystkim na Wielkopolsce, więk-

szości Pomorza oraz na Warmii, Mazurach 

i Podlasiu, a także – co jest wręcz zadziwia-

jące - na dużych kompleksach stawowych 

południowej Polski, np. na Dolnym Śląsku 

w dolinie Baryczy i w okolicach Przemko-

wa, w Małopolsce w dolinie Nidy, czy na 

Lubelszczyźnie na stawach w dorzeczu rzeki 

Wieprz. 

Zagrożenia 
Kotewka wzbogaca bioróżnorodność nie 

tylko obszarów sieci Natura 2000, ale każde-

go akwenu, na którym roślina ta występuje, 

bez względu na status zasiedlanego obszaru. 

W Polsce uznana jest za roślinę zanikającą, 

nad którą roztoczono ścisłą ochronę gatun-

kową. Kotewka została wpisana do Polskiej 

Czerwonej Księgi Roślin (z kategorią CR = 

gatunek krytycznie zagrożony), grupującej 

najbardziej zagrożone wyginięciem taksony 

krajowej flory. W skali Europy chroniona 

jest Konwencja Berneńską (załącznik nr 1) 

oraz wpisano ją na Europejska czerwoną listę 

IUCN, z kategorią VU (gatunek zagrożony). 

Brak kotewki w żyznych wodach sto-

jących o mulistym dnie, tak w Polsce, jak 

i w innych krajach Europy, wynika nie tylko 

z jakości siedlisk, ale także - a może przede 

wszystkim - z działalności człowieka. Przy-

kładem negatywnego wpływu antropopresji 

są katastrofalne dla kotewki konsekwencje 

wsiedlenie do wód Europy amura białego 

Ctenopharyngodon idella - roślinożernej 

ryby, pochodzącej z wschodniej części Azji. 

Amur bardzo skutecznie eliminuje kotewkę 

w opanowanych przez siebie akwenach. 

Innymi antropogenicznymi zagrożeniami 

dla kotewki jest wszelkiego typu działalność 

człowieka, negatywnie oddziaływająca na 

ekosystemy wodne. Są to m.in. prace zwią-

zane z „regulacją” lub/i „konserwacją” wód, 

zmierzającą zazwyczaj do obniżenia pozio-

mu wody i przyspieszenia jej spływu, przez 

tzw. udrożnienia cieków. 

Część stanowisk kotewki jest niszczonych 

przez wędkarzy, którzy eliminują ją w okre-

sie wegetacyjnym. Wręcz masowe niszcze-

nie kotewki odnotowano na jednym z kom-

pleksów stawowych w dorzeczu Stobrawy 

(woj. opolskie), wyciągnięto ze stawów 

kotewkę, tworząc na groblach „kotewkowe 

wały” o wysokości ponad 1 metra... 

Przyszłość 
Obecnie dynamika populacji kotewki 

w Polsce zależy głównie od działalności 

człowieka, jako jednego z decydujących 

czynników, wpływających na stan środowi-

ska przyrodniczego w kraju. 

Objęcie kotewki ścisłą ochroną gatunko-

wą, z zastrzeżeniem konieczności jej czynnej 

ochrony, wskazuje na możliwość aktywnych 

działań, nakierowanych na zwiększenie licz-

by stanowisk kotewki i liczebności poszcze-

gólnych jej populacji. Pozytywnym przykła-

dem takiej czynnej ochrony są zakończone 

sukcesem programy reintrodukcji kotewki 

na obszarze Małopolski, zwłaszcza w do-

linie górnej Wisły i nad Sanem. Wskazują 

one, że istnieje możliwość zwiększenia licz-

by stanowisk kotewki w Polsce, nie tylko na 

Śląsku i w Małopolsce, ale także na obszarze 

sąsiednich regionów – na Ziemi Lubuskiej, 

Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej i Kielecczyź-

nie oraz na Lubelszczyźnie i Mazowszu. 

Poza roztoczeniem nad kotewką w Polsce 

ochrony prawnej, pozytywne dla tej rosliny 

jest odtworzenie krajowej populacji bobra 

Castor fiber, który kreując tzw. stawy bo-

browe, przysparza w niektórych miejscach 

odpowiednich siedlisk także i dla kotewki. 

Również kilkutysięczna populacja łabędzia 

niemego Cygnus olor, występująca na akwe-

nach południowej Polski, lokalnie wpływa 

na zwiększenie możliwości dyspersji nasion 

kotewki (ornitochoria) i zasiedlania przez 

nią nowych akwenów – na stawach w dorze-

czu Stobrawy obserwowano lecącego łabę-

dzia z przyczepionymi do szyi „orzechami” 

kotewki. 

Czynnikiem wspierającym egzystencję 

krajowej populacji kotewki, a na niektórych 

obszarach wręcz jej ekspansję, jest odnoto-

wywane w ostatnich dekadach ocieplenie 

klimatu Polski, co stwarza lepsze perspekty-

wy dla tej ciepłolubnej rośliny, w porówna-

niu z okresem początku i pierwszej połowy 

XX w. 

Wszystkie te czynniki, w połączeniu z re-

spektowaniem ochrony prawnej, daje szansę 

kotewce nie tylko na dalsze funkcjonowanie 

w Polsce, ale także na zwiększenie liczebno-

ści jej populacji.

Mgr MArek sTAjszczyk 
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PREZENTACJE

OSTOJA BORY DOLNOŚLĄSKIE
MareK sTajszczyK

Między chocianowem i Przemkowem na wschodzie, a Nysą Łużycką na zachodzie, rozciąga się jeden z największych komplek-
sów leśnych Polski. W ostoi tej obszary zalesione zajmują ¾ powierzchni ostoi. jest ona jednym z najważniejszych na Śląsku 
obszarów występowania gągoła i nurogęsi oraz głuszca, bociana czarnego, kani czarnej i rudej, bielika, sóweczki i włochatki, 
a także lelka i lerki. 

Obszary Natura 2000 

Ostoja ornitologiczna Bory Dolnośląskie 

(PLB 020005) obejmuje swym zasięgiem 

obszar 172093 ha (niemal 1730 km²). Ad-

ministracyjnie ostoja znajduje się w 2 wo-

jewództwach – dolnośląskim (tereny pow. 

Bolesławiec, Legnica, Polkowice i Zgorze-

lec) i lubuskim (pow. Żagań i Żary). W kra-

jobrazie ostoi dominują tereny zalesione 

- 75% powierzchni, tereny użytkowane rol-

niczo zajmują 24%, a wody stojące i płyną-

ce to zaledwie 1% powierzchni ostoi. 

Walory ostoi 
Na obszarze ostoi stwierdzono ponad 

20 siedlisk wymienionych w załączniku nr 

1 Dyrektywy Siedliskowej. Należą do nich 

tzw. przygiełkowiska, suche bory chrobot-

kowe, a także kwaśne dąbrowy, lasy grą-

dowe i łęgowe. Z „naturowych” siedlisk 

otwartych, występują w ostoi m.in. torfo-

wiska przejściowe i torfowiska zasadowe 

oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

i ekstensywnie użytkowane łąki świeże, 

a także suche wrzosowiska, murawy kse-

rotermiczne i wydmy z murawami napia-

skowymi. W mało zmienionych ingerencją 

człowieka odcinkach niektórych rzek (np. 

w Kwisie i Nysie Łużyckiej), stwierdzane 

są zbiorowiska włosieniczników oraz staro-

rzecza i zbiorowiska ziołorośli. Ewenemen-

tem w skali Dolnego Śląska są dystroficzne 

zbiorniki wodne oraz wilgotne wrzosowiska 

z wrzoścem bagiennym. Ostoja jest miej-

scem występowania rzadko występujących 

w Polsce gatunków roślin, np. gałuszki ku-

lecznicy i grzybieni północnych. Nie wy-

kluczone jest występowanie elismy wodnej, 

odnotowanej w dolinie Bobru w 2004 r. 
W ostoi Bory Dolnośląskie występuje 

ponad 20 gatunków zwierząt, wymienio-

nych w Dyrektywie Siedliskowej: z owadów 

żyje tu np. jelonek rogacz i pachnica, ważki 

– trzepla zielona i zalotka większa, moty-

le – czerwończyk nieparek oraz modraszki: 

nausitous i telejus. W wodach ostoi spoty-

kany jest m. in. minóg strumieniowy, bo-

leń, głowacz białopłetwy, piskorz i różanka. 

„Naturowymi” płazami jest w ostoi traszka 

grzebieniasta i kumak nizinny, a przedstawi-

cielem gadów jest niedawno reintrodukowa-

ny żółw błotny. Z ssaków żyje tu np. mopek 

i nocki – duży i łydkowłosy, a także popieli-

ca, bóbr europejski, wydra i wilk. 

Historia 
Obszar zajęty przez ostoję Bory Dolno-

śląskie w ciągu ostatnich 12 tys. lat podle-

gał dynamicznym zmianom. Po ustąpieniu 

ostatniego zlodowacenia, jej teren pokry-

wała lasotundra, która wraz z postępującym 

ociepleniem klimatu, ewoluowała ku dojrza-

łym drzewostanom typu tajgi, by w później-

szych okresach zmienić się w rozległą mo-

zaikę borów z dominującą sosną zwyczajną 

oraz płatów lasów bukowych i grądowych, 

nadrzecznych smug lasów łęgowych i za-

stoisk porośniętych olsami oraz otwartych 

turzycowisk wśród rozległych bagien. Tak 

zróżnicowany siedliskowo obszar ówcze-

snej Puszczy Bolesławiecko – Zgorzelec-

kiej, urozmaicały doliny trzech rzek: Bobru, 

Kwisy i Nysy Łużyckiej. . 

Od wczesnego średniowiecza teren ten 

podlegał coraz silniejszej antropopresji. 

Wschodnią część tego obszaru zasiedlali - 

spowinowaceni ze Ślężanami – Bobrzanie, 

a od zachodu penetrowali go Milczanie, na-

leżący do Serbów Łużyckich (czyli do Sło-

wian Połabskich). Krótkowzroczna, nasta-

wiona na zyski materialne polityka Piastów 

śląskich, preferująca kulturę niemiecką, 

doprowadziła w dłuższej perspektywie do 

upadku słowiańszczyzny na tych terenach 

oraz do negatywnych zmian w środowisku 

przyrodniczym obszaru obecnej ostoi Bory 

Dolnośląskie. 

Katastrofa ekologiczna 
Zmiany o charakterze antropogenicz-

nym, jakie zaszły w ciągu ostatniego ty-

siąclecia na obszarze ówczesnej Puszczy 

Bolesławiecko – Zgorzeleckiej, a więc na 

dzisiejszym terenie ostoi Bory Dolnoślą-

skie, doprowadziły do zaburzenia pierwot-

nej równowagi przyrodniczej zachodniej 

części Dolnego Śląska. Mimo pełnienia roli 

pogranicza między Łużyczanami, a teryto-

rium zajętym przez Bobrzan, uwidaczniał 

się coraz wyraźniej gospodarczy wpływ 

człowieka. Początkowo na obszarze Borów 

Dolnośląskich aktywność ludzka przejawia-

ła się w łowiectwie i zbieractwie, ale w śre-

dniowieczu coraz większe znaczenie zaczę-

ło odgrywać pozyskanie drewna (zwłaszcza 

drzew liściastych – dębu, grabu i buka) oraz 

wydobycie niektórych kopalin, zwłaszcza 

glinki ceramicznej (np. od XII w. w rejonie 

Bolesławca) i rudy darniowej. 
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Mimo coraz silniejszego oddziaływania 

człowieka, jeszcze w średniowieczu obszar 

ten pełnił na zachodzie Dolnego Śląska rolę 

bogatej ostoi wszelkiej zwierzyny. Naj-

wcześniej – bo już w czasach wczesnopia-

stowskich – wybito żyjące tu tury i żubry. 

Łosie, niedźwiedzie, rysie i wilki przetrwały 

dłużej – ich populacje zostały wybite w cza-

sach nowożytnych, po zajęciu Śląska przez 

państwo pruskie w połowie XVIII w. 

Na przełomie XVIII i XIX w. na obsza-

rze Puszczy Bolesławiecko – Zgorzeleckiej 

doszło do katastrofy ekologicznej. Z inspi-

racji władz pruskich na rozległych obsza-

rach obecnej ostoi, dokonano osuszenia 

mokradeł oraz udrożnienia i pogłębienia 

koryt rzecznych, co spowodowało wyraź-

ne obniżenie poziomu wód powierzchnio-

wych i gruntowych. W ten sposób drwale 

i myśliwi docierali dotychczas do najbar-

dziej niedostępnych terenów. Jednocze-

śnie niemiecka praktyka gospodarki leśnej 

uzewnętrzniła się usuwaniem naturalnych 

drzewostanów liściastych i mieszanych oraz 

sadzeniem w ich miejsce monokultur igla-

stych, głównie sosnowych i świerkowych. 

W efekcie tej barbarzyńskiej działalności 

władz niemieckich, obszar Puszczy Bole-

sławiecko – Zgorzeleckiej uległ ekologicz-

nej degradacji. Zmiany te były tak wielkie, 

że sens straciła dotychczasowa nazwa tego 

kompleksu leśnego, dlatego obecnie jest po-

mijana, na rzecz współczesnej nazwy Bory 

Dolnośląskie. 

Pochodną silnej antropopresji jest po-

wstanie na obszarze ostoi rozległych tere-

nów zajętych przez wrzosowiska i poligony 

wojskowe. Wszystko to łącznie z wcze-

śniejszym osuszeniem na tym obszarze 

większości terenów bagiennych oraz uni-

cestwieniem większości enklaw leśnych, 

porośniętych buczynami, grądami, łęgami 

i olsami oraz wytępieniem populacji dużych 

ssaków, doprowadziło do silnego zubożenia 

biocenotycznego, co negatywnie wpłynęło 

również na awifaunę obszaru zajętego przez 

dzisiejszą ostoją Bory Dolnośląskie. 

Wymieranie ptaków 
Katastrofalne zmiany w środowisku 

przyrodniczym, do jakich doszło pod rząda-

mi niemieckimi w zachodniej części Dolne-

go Śląska od połowy XVIII w., spowodo-

wały kompletny zanik populacji lęgowych 

różnych gatunków ptaków. 

Na obecnym obszarze ostoi Bory Dol-

nośląskie prawdopodobnie już pod koniec 

XVIII w. na skutek zmian siedliskowych 

wymarł bekas dubelt, bekasik, brodziec łę-

czak oraz puchacz, sowa błotna i dzięcioł 

białogrzbiety. Do pierwszej połowy XIX w., 

w wyniku zniszczenia biotopów lęgowych 

i żerowiskowych oraz bezpośredniego prze-

śladowania, przestało gniazdować kilka ga-

tunków ptaków szponiastych m.in. gadożer 

oraz orzeł przedni, a także orlik grubodzio-

by i krzykliwy. Do połowy XIX w. wymarł 

na tym obszarze najmniejszy z naszych le-

śnych kuraków – jarząbek, a do lat 80. XIX 

w. kruk. W pierwszej połowie XX w. całko-

witej zagładzie uległa tutejsza populacja so-

koła wędrownego, kulika wielkiego i kraski. 

Odwodnienia i zmiany w szacie leśnej ob-

szaru ostoi, a także czynne prześladowanie, 

negatywnie wpłynęły na lęgowe populacje 

większości pozostałych gatunków ptaków, 

które wyraźnie zmniejszyły swą liczebność, 

jak np. kaczki - cyraneczka, gągoł i nurogęś, 

kuraki leśne - głuszec i cietrzew, a także bo-

cian czarny, bielik, rybołów i żuraw, z siew-

kowców - bekas kszyk, słonka i brodziec 

samotny oraz gołąb siniak i puszczyk. Ak-

tywnie prześladowano nawet takie gatunki, 

jak zimorodek i dzięcioł czarny! Wycięcie 

buczyn i grądów oraz degradacja drzewosta-

nów łęgowych i olsów, spowodowała zanik 

większości stanowisk m. in. dzięcioła zielo-

nosiwego i średniego oraz muchołówki ma-

łej, gdyż wymagają one obecności starych 

drzewostanów liściastych. 

Populacje kuraków leśnych wegetowały 

w Borach Dolnośląskich głównie ze wzglę-

du na notoryczne tępienie ich naturalnych 

wrogów – lisa i tumaka (kuny leśnej) oraz 

jastrzębia i puchacza. 

Nowe gatunki 
Zmiany, jakie zaszły przed 200 - 250 laty 

na terenie obecnej ostoi Bory Dolnośląskie 

po wycięciu starych drzewostanów (buczyn 

i lasów grądowych oraz lasów łęgowych 

i olsów, a także borów mieszanych) i utwo-

rzeniu rozległych zrębów, obsadzonych sa-

dzonkami sosny, silnie obniżyły liczebność 

większości ptaków związanych ze starymi 

drzewostanami, np. głuszca, bociana czar-

nego, dzięcioła zielonosiwego, muchołówki 

małej), a w przypadku niektórych gatunków 

wręcz unicestwiły ich populacje, np. orła 

przedniego, czy dzięcioła białogrzbietego). 

Dodatkowe zmiany przyniosło przed 

ponad 200 laty wycięcie na obszarze ostoi 

sporych powierzchni leśnych i wykre-

owanie w ich miejsce pól, łąk i pastwisk 

oraz osiedli ludzkich. Skolonizowały te 

tereny ptaki, których tu wcześniej nie 

było – chodzi o gatunki zasiedlające śro-

dowiska zurbanizowane oraz otwarty kra-

jobraz rolniczy. W powstałych na terenie 

dawnej Puszczy Bolesławiecko – Zgo-

rzeleckiej osiedlach ludzkich, pojawiły 

się m. in. zdziczałe gołębie domowe, ja-

skółki dymówki i oknówki, kopciuszki, 

kawki, wróble domowe i kulczyki. A na 

odlesionych enklawach zagnieździły się 

m.in. bociany białe, kuropatwy, przepiór-

ki, czajki, dudki, skowronki polne, pliszki 

żółte, pokląskwy, wrony siwe, makolągwy 

i potrzeszcze. Nowym, stale występującym 

gatunkiem jest sierpówka – nieduży dziki 

gołąb z południa Azji, który spontanicznie 

skolonizował Europę, a na obszarze ostoi 

Bory Dolnośląskie odnotowano go po raz 

pierwszy w 1948 r. Obecnie sierpówka jest 

zadomowionym gatunkiem, występującym 

w miastach i wioskach również tej części 

Dolnego Śląska. 

Jednymi z nielicznych gatunków pta-

ków, typowych dla dawnej Puszczy Bole-

sławiecko – Zgorzeleckiej, które w wyniku 

zmian w krajobrazie zwiększyły swą liczeb-

ność jest lelek i lerka (skowronek borowy) 

oraz dzierzba gąsiorek i trznadel. Gatunki te 

preferują mozaikę starych sośnin, przemie-

szanych ze zrębami zupełnymi i wielkopo-

wierzchniowymi nasadzeniami sosny. Być 

może zmiany te wpłynęły także na zwięk-

szenie liczebność lokalnej populacji sokoła 

kobuza. Generalnie jednak większość tzw. 

gatunków leśnych zmniejszyła swoją li-

czebność lub całkowicie wyginęła na tym 

obszarze. 

Sytuacja obecna 
Mimo tak radykalnych zmian w środo-

wisku przyrodniczym, wywołanych kata-
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strofalną w skutkach niemiecką gospodarką 

leśną, a także regulacją rzek i odwodnie-

niami terenów podmokłych, obszar dawnej 

puszczy Bolesławiecko – Zgorzeleckiej, 

czyli obecnie Borów Dolnośląskich, czę-

ściowo zachował swoje pierwotne walory 

ornitologiczne. Po II wojnie światowej na 

obszarze ostoi Bory Dolnośląskie, stwier-

dzono gniazdowanie 155 gatunków pta-

ków, z czego 35 dotyczy tzw. gatunków 

naturowych (umieszczonych w załączniku 

nr 1 Dyrektywy Ptasiej). Do gatunków lę-

gowych z tej grupy na terenie ostoi należą: 

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – po-

nownie lęgowy od przełomu XX i XXI 

w. Gniazdowanie odnotowano w rejonie 

Małomic oraz na peryferyjnie położonych 

Stawach Przemkowskich. Ze względu na 

postępującą ekspansję tego gatunku na po-

łudniu Polski, niewykluczone jest dalsze 

zwiększenie liczby lęgowych par na obsza-

rze ostoi; 

głuszec Tetrao urogallus – skrajnie nielicz-

nie lęgowy. Od XIX w. jego tutejsza po-

pulacja wykazywała generalnie spadkowy 

trend liczebności. Od początku XXI w. na 

terenie Nadleśnictwa Ruszów prowadzona 

jest reintrodukcja gatunku; 

cietrzew Tetrao tetrix – skrajnie nielicznie 

lęgowy. Od końca XIX w. populacja tego 

gatunku w Borach Dolnośląskich wykazy-

wała spadkowy trend liczebności. Od 2014 

r., na terenie Nadleśnictwa. Ruszów prowa-

dzona jest akcja reintrodukcji gatunku wraz 

z odtwarzaniem jego biotopu (podtapianie 

i zalewanie osuszonych śródleśnych mo-

kradeł); 

czapla bąk Botaurus stellaris – na prze-

łomie XX i XXI w. słyszano na stawach 

w obrębie ostoi do 12 odzywających się 

samców. Duże powierzchnie szuwarów 

trzcinowych i pałkowych na niektórych 

stawach są optymalnym biotopem tego ga-

tunku; 

bocian czarny Ciconia nigra – na początku 

XXI w. odnotowano rewiry co najmniej 8 

– 10 par. Późnym latem i wczesną jesienią 

jego liczebność w ostoi wzrasta, gdyż poja-

wiają się na wypłyconych stawach osobniki 

migrujące; 

bocian biały Ciconia ciconia – na przeło-

mie XX i XXI w. gniazdowało w ostoi do 

12 - 15 par, ale w ostatnich latach lokalna 

populacja lęgowa silnie zmniejszyła swoją 

liczebność; 
trzmielojad Pernis apivorus – w ostoi od-

notowano ponad 15 par tego gatunku. Dla 

zachowania jego populacji, konieczne jest 

ekstensywne użytkowanie trwałych użytków 

zielonych (łąk i pastwisk) oraz kultywowa-

nie wypasu koni, bydła i owiec, ponieważ 

w ten sposób zachowywane są w dobrym 

stanie żerowiska tego drapieżnika; 

kania czarna Milvus migrans – w ostoi na 

przełomie XX i XXI w. gniazdowało co 

najmniej 7 – 10 par; 

kania ruda Milvus milvus – na obszarze 

ostoi na początku XXI w. gniazdowało do 

15 par; 

bielik Haliaeetus albicilla – w 2. połowie 

XIX w. jako gatunek lęgowy prawdopo-

dobnie został na terenie obecnej ostoi cał-

kowicie wytępiony. Ponownie zasiedlił ten 

teren po II wojnie światowej (obserwacje 

dorosłych osobników co najmniej od lat 60. 

XX w.). Obecnie gniazduje w ostoi w licz-

bie co najmniej 15 par; 

błotniak stawowy Circus aeruginosus – 

w ostoi gniazduje co najmniej 3 - 5 par. 

Spore powierzchnie stawów rybnych, po-

rośnięte szuwarami, w sąsiedztwie terenów 

otwartych, są optymalnym biotopem lęgo-

wym tego drapieżnika; 

rybołów Pandion haliaetus – jako gatu-

nek lęgowy na terenie obecnej ostoi został 

w XIX w. prawdopodobnie całkowicie wy-

tępiony. Być może gniazdował w latach 

60. XX w. na północnym wschodzie ostoi 

w rejonie Przemkowa oraz w 1978 r. w re-

jonie Węglińca – w obydwóch przypadkach 

obserwowano tam wielokrotnie ten gatunek 

w okresie lęgowym. Obecnie prawdopo-

dobnie lęgowy w liczbie 1 – 2 par; 

derkacz Crex crex – na przełomie XX 

i XXI wieku w ostoi stwierdzono co naj-

mniej 9 odzywających się samców. Trwałe 

użytki zielone są optymalnym biotopem lę-

gowym tego chruściela.

zielonka Porzana parva – w ostoi na po-

czątku XXI w. notowano na stawach do 2 

do 5 odzywających się samców. Duże po-

wierzchnie w ostoi zajęte przez szuwary, 

stwarzają jej dogodne miejsca gniazdowa-

nia; 

kropiatka Porzana porzana – w ostoi na 

początku XXI w. notowano do 10 odzywa-

jących się samców. Wielkie powierzchnie 

w ostoi zajęte przez roślinność bagienną, 

stwarzają kropiatce na mokradłach dogodne 

miejsca gniazdowania.;

żuraw Grus grus – od 2. połowy XVIII w., 

w związku z osuszaniem terenów bagien-

nych oraz prześladowaniem, wykazywał 

silny spadek liczebności. Minimalny po-

ziom liczebności (poniżej 10 par) wystąpił 

na przełomie XIX i XX w., ale od lat 20 XX 

w. nastąpił powolny wzrost liczebności. Od 

ok. 30 lat, tj. od lat 90. XX w. ma miejsce 

silny wzrost liczebności żurawia w ostoi, 

związany z reaklimatyzacją i postępująca 

ekspansją populacji bobra europejskiego, 

który skutecznie spiętrzając cieki wodne, 

spontanicznie odtwarza wcześniej osuszone 

tereny podmokłe. Na początku XXI w. po-

pulacja lęgowa żurawia w ostoi przekroczy-

ła liczbę 110 – 120 par. Nowym zjawiskiem 

jest zimowanie żurawia - podczas ostat-

nich zim spotykany jest już regularnie, np. 

w końcu grudnia 2018 r. w rejonie Osiecz-

nicy przebywało stado ponad 20 żurawi; 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo – na po-

czątku XXI w. odnotowano na wyrobiskach 

w dolinie Bobru co najmniej 15 par; 

puchacz Bubo bubo – jako gatunek lęgo-

wy na terenie obecnej ostoi został w XIX 

w. prawdopodobnie całkowicie wytępiony. 

Jako gatunek lęgowy powrócił w latach 90. 

XX w., a obecnie w ostoi gniazduje co naj-

mniej 5 – 8 par; 

sóweczka Glaucidium passerinum – praw-

dopodobnie gniazdowała w dawnej Pusz-

czy Bolesławiecko – Zgorzeleckiej, ale na 

skutek intensywnych wyrębów, dokonywa-

nych przez leśników niemieckich, silnie ob-

niżyła swoją liczebność, a być może nawet 

całkowicie na tym terenie wymarła. Współ-

cześnie odnotowano ją najpierw w kwiet-

niu 1988 r. w rejonie Ruszowa, po czym 

w kolejnych latach obserwowano ja na ko-

lejnych stanowiskach w różnych częściach 

ostoi. Na początku XIX w. wykryto w ostoi 

ponad 100 jej stanowisk;

włochatka Aegolius funereus – gniazdo-

wała w dawnej Puszczy Bolesławiecko 

– Zgorzeleckiej (lęgi w połowie XIX w. 

w okolicach Łagowa k. Zgorzelca). W sku-
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tek intensywnych wyrębów, dokonywanych 

również przez leśników niemieckich, ob-

niżyła też swą liczebność, a być może na-

wet całkowicie na terenie ostoi wymarła. 

Współcześnie odnotowano ją po raz pierw-

szy wiosną 1990 r., a w latach 1995 – 1997 

stwierdzono w ostoi już ponad 70 stano-

wisk tej sowy. Na początku XIX w. w ostoi 

wykryto łącznie ponad 170 stanowisk tery-

torialnych samców tego gatunku;

lelek Cagrimulgus europaeus – regularnie 

lęgowy w borach. Być może fragmentacja 

drzewostanów i preferowanie nasadzeń so-

sny, zwiększyło jego liczebność na obsza-

rze ostoi w XIX w. Na początku XIX w. 

wykryto w ostoi łącznie ponad 350 stano-

wisk lelka;

zimorodek Alcedo atthis – na obszarze 

ostoi gniazduje do 20 par tego gatunku; 

dzięcioł zielonosiwy Picus canus – ostoję 

zasiedla co najmniej 15 – 20 par. Po sil-

nym spadku liczebności przed ponad 200 

laty, w wyniku spontanicznego odtwarza-

nia (sukcesji) lasów liściastych w dolinach 

rzecznych, pod koniec XX w. nastąpił 

wzrost liczby par tego gatunku. Prowadzo-

na od drugiej połowy XX w. tzw. przebu-

dowa drzewostanów, promująca lokalnie 

sadzenie większych ilości drzew liściastych 

(zwłaszcza dębów i buka), sprzyja zwięk-

szaniu liczebności tego gatunku; 

dzięcioł czarny Dryocopus martius – ob-

szar ostoi zasiedla prawdopodobnie ponad 

100 par tego dzięcioła. Jest on bardzo waż-

nym gatunkiem dla biocenoz leśnych ostoi, 

ponieważ kreując co roku kolejne dziuple, 

tworzy nowe miejsca rozrodu i odpoczynku 

dla wielu innych zwierząt, od rozmaitych 

bezkręgowców, po różne gatunki ptaków 

i ssaków; 

dzięcioł średni Dendrocopus medius – dra-

styczny spadek liczebności nastąpił w dru-

giej połowie XVIII i w XIX w. na skutek 

wycinania lasów liściastych i mieszanych. 

Na początku XXI w. ostoję zasiedlało jedy-

nie ok. 5 – 10 par. Ochrona starych drzewo-

stanów dębowych i grądowych oraz buczyn 

przed wycinką oraz odtwarzanie drzewo-

stanów liściastych, zabezpieczy jego egzy-

stencję na obszarze ostoi; 

świergotek polny Anthus campestris – na 

odlesionych obszarach ostoi, zwłaszcza na 

poligonach, funkcjonuje lęgowa populacja 

tego świergotka, licząca na przełomie XX 

i XXI w. ok. 30 – 60 par; 

podróżniczek Luscinia svecica – prawdo-

podobnie lęgowy. Gniazdowanie na skraj-

nie północno – wschodnich peryferiach Bo-

rów Dolnośląskich, a mianowicie w ostoi 

Stawy Przemkowskie (na początku XXI w. 

co najmniej 3 par), wskazuje na możliwość 

lęgów tego słowika w najbardziej zabagnio-

nych obszarach ostoi, np. w rejonie Ruszo-

wa i Węglińca; 

pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria – 

w ostoi gniazduje lokalnie, m. in. w doli-

nach rzek, 

muchołówka mała Ficedula parva – dra-

styczny spadek liczebności nastąpił w 2. 

połowie XVIII i w XIX w. na skutek wy-

cinania lasów liściastych i mieszanych, 

zwłaszcza buczyn i lasów grądowych 

z dużym udziałem grabu. Na początku XXI 

wieku ostoję zasiedlało zaledwie 20 – 30 

par. Ochrona starych drzewostanów dębo-

wych i grądowych oraz buczyn przed wy-

cinką oraz odtwarzanie drzewostanów li-

ściastych, zabezpieczy jego egzystencję na 

obszarze ostoi; 

dzierzba gąsiorek Lanius collurio – liczna 

populacja lęgowa, licząca kilkaset par, za-

siedla wszelkie otwarte obszary ostoi; 

ortolan Emberiza hortulana – nieliczna 

populacja lęgowa zasiedla głównie tereny 

otwarte ostoi. 

Kaczki – dziuplaki 
Spośród 12 gatunków ptaków blaszko-

dziobych („kaczkowatych”), jakie gniaz-

dują na obszarze ostoi Bory Dolnośląskie, 

do najbardziej charakterystycznych należą 

2 gatunki kaczek, będących tzw. dziuplaka-

mi wtórnymi. Zakładają one bowiem swoje 

gniazda w dziuplach drzew. Mowa o gągole 

i nurogęsi, które w skali całego Śląska, mają 

w Borach Dolnośląskich swoje największe 

populacje lęgowe: 

gągoł Bucephala clangula – ponownie 

gniazduje na tym terenie od lat 60. XX w. 

Jego lęgi stwierdzane są zarówno na sta-

wach rybnych, jak i w dolinie Bobru, Kwi-

sy i Nysy Łużyckiej. Obecnie w ostoi może 

gniazdować ponad 50 par tej kaczki; 

nurogęś Mergus merganser – ponownie 

gniazduje na tym terenie od lat 70. XX w. 

Jego lęgi stwierdzane są w dolinie Bobru, 

Kwisy i Nysy Łużyckiej. Obecnie w ostoi 

może gniazdować co najmniej 100 par nu-

rogęsi. 

Nie można wykluczyć gniazdowania 

w ostoi kolejnej kaczki, zakładającej gniaz-

da w dziuplach – mandarynki Aix galericu-

lata. Ta azjatycka kaczka przed 100 laty zo-

stała skutecznie introdukowana w Europie 

Zachodniej i Środkowej, a najbliższe obsza-

ru ostoi jej stanowiska lęgowe funkcjonują 

w kilku miastach Saksonii i Brandenburgii. 

Poza tym odnotowano ją zimą w bliskim są-

siedztwie południowo - zachodniego skraju 

ostoi – na miejskim odcinku Nysy Łużyc-

kiej w Zgorzelcu. 

Zagrożenia
Ostoja znajduje się pod silną presją go-

spodarki leśnej. Największym obecnie za-

grożeniem jest wycinanie starych drzewo-

stanów, zwłaszcza buczyn, dąbrów, grądów 

i łęgów oraz fragmentów starych borów. 

Bezwzględnie chronione powinny być 

drzewa dziuplaste, martwe i zamierające. 

W dobrej kondycji powinny być utrzymy-

wane naturowe siedliska otwarte – torfowi-

ska, łąki i murawy. Szkodliwym dla awifau-

ny ostoi jest również odwadnianie terenów 

podmokłych. Istotnym zagrożeniem dla za-

sobów ornitologicznych ostoi są też wszel-

kie prace konserwacyjno – regulacyjne na 

ciekach, pozbawiające rzek i strumieni ich 

naturalnego charakteru. 

Aby skutecznie chronić awifaunę ostoi 

Bory Dolnośląskie, należy wdrożyć pro-

gram zwalczania obcych (inwazyjnych) 

ssaków drapieżnych – jenota, szopa pracza 

i wizona (norki amerykańskiej), ponieważ 

ich obecność skutkuje eksterminacją pta-

ków wodnych, głównie perkozów, kaczek, 

chruścieli, mew i rybitw, co stwierdzono 

na stawach w rejonie Parowej i Węgliń-

ca (Waldemar Bena – inf. ust., Stanisław 

Łasica i Marek Stajszczyk – obserwacje 

własne). 

Mgr MArek sTAjszczyk

Literatura dostępna w Redakcji
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Okres przygotowań do Świąt Wielka-

nocy w pełni. Myjemy okna, trzepiemy 

dywany. Dom na Wielkanoc musi lśnić 

czystością. Wielu z nas uczestniczy w re-

kolekcjach i tradycyjnych wielkopostnych 

nabożeństwach. Coraz więcej chętnych 

gromadzą też nabożeństwa Ekstremalnej 

i Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej, 

stając się pomału tradycją.

Uczestnicząc we wrocławskiej drodze 

adoracyjnej, przemieszczamy się z kościo-

ła do kościoła publicznym transportem. 

Ułatwiają to zawarte w specjalnym prze-

wodniku informacje o połączeniach tram-

wajowych i autobusowych. Poznajemy 

niejednokrotnie całkiem obce nam rejony 

miasta. No i oczywiście historię i archi-

tekturę wspaniałych, nierzadko całkiem 

nieznanych nam, wrocławskich kościołów. 

Poszczególnym etapom tej wędrówki to-

warzyszy rachunek sumienia przygotowa-

ny przez znanego wrocławskiego księdza 

Aleksandra Radeckiego. Za tegoroczne roz-

ważania jestem Mu szczególnie wdzięczna. 

Wpisują się one bowiem w szeroko pojętą 

edukację i wychowanie dla środowiska 

przyrodniczego.

Nawiązując do Pieśni Słonecznej, pięk-

nej modlitwy św. Franciszka uważanego za 

patrona ekologów, Autor przewodnika sta-

wia, wśród wielu innych, pytanie: „Czy nie 

masz na sumieniu marnowania i wyrzuca-

nia żywności?”. W okresie wielkanocnym, 

w czasie wzmożonych zakupów aktualność 

tego pytania ma szczególną moc. Odpowie-

dzią są śmietniki przepełnione wyrzuconą, 

często nadającą się do spożycia żywnością, 

co szczególnie rani oczy i serca ludzi niedo-

żywionych i tych, którzy żywność szanują. 

Trudno uwierzyć, że w kraju, w którym 

wciąż żyje wcale nie mało ludzi całujących 

podniesiony z ziemi kawałek chleba, bo 

„tak trzeba”, bo tak uczono nas od pokoleń, 

wyrzuca się 9 mln ton żywności rocznie! 

Pieczywo w tym niechlubnym rachunku 

stanowi ponad połowę! Wstyd się przyznać 

do tego, że pod względem ilości wyrzucane-

go jedzenia zajmujemy piąte, a nie ostatnie 

miejsce na liście krajów UE. Dlaczego tak 

jest? Wciąż postrzegani jesteśmy przecież 

jako kraj katolicki, a wyrzucanie jedzenia 

to grzech. Nie jesteśmy też bogatsi od Hisz-

panów czy Włochów, którzy wyrzucają 

mniej. Przeprowadzone badania wskazują, 

że właśnie bogatsi wyrzucają więcej. Wy-

przedzają nas tylko Brytyjczycy, Niemcy, 

Francuzi i Holendrzy.

„Kup 3 zapłać za 2” to jedna z pokus, 

jakim ulegamy. Handel nas tak kusi zwłasz-

cza wtedy, gdy termin ważności do spoży-

cia jest niedługi. Niesprzedane produkty są 

bardzo poważnym problemem zwłaszcza 

dla wielkich sklepów, bo muszą być prze-

kazane do utylizacji, a to jest kosztow-

ne. Lepiej więc za grosze, nawet poniżej 

kosztów produkcji, te nadmiary sprzedać. 

Lubimy też kupować na zapas, ale często 

niewłaściwie te zapasy przechowujemy. 

Wielu z nas ma lodówki tak zapchane zapa-

sami, że przegapia terminy ich przydatno-

ści do spożycia. W moich wspomnieniach 

z pobytu w USA u bardzo zaangażowane-

go w edukację ekologiczną profesorskiego 

małżeństwa, są dwa skrajne obrazki. Pierw-

szy to lodówka rozmiarów małej łazienki 

zapchana po brzegi puszkami z tzw. „orga-

nic” żywnością. Pootwierane, pozaczynane, 

„nie do zjedzenia, bo stare”. Drugi obrazek 

to torba z niedojedzonymi w restauracji da-

niami przyniesiona do domu „bo nie można 

jedzenia marnować”. I jednemu, i drugiemu 

nie mogłam się nadziwić, ale temu pierw-

szemu towarzyszyło zgorszenie, a drugie-

mu uznanie połączone z refleksją nad roz-

miarami restauracyjnych dań.

W pełni zgadzam się z wnioskami prze-

czytanego ostatnio artykułu rozważające-

go przyczyny wyrzucania żywności. Jego 

autor diagnozuje to zjawisko jako coraz 

większy brak wyrzutów sumienia u konsu-

mentów oraz brak świadomości o kosztach 

jakie pociąga za sobą zagospodarowanie 

niezdatnej do spożycia, rozkładającej się 

żywności. Gnijąca żywność wydziela me-

tan, gaz znacznie groźniejszy dla środowi-

ska niż dwutlenek węgla. Tony psującego 

się jedzenia trzeba transportować do miejsc 

kosztownej jego utylizacji. Resztki niespo-

żytego, porzuconego gdzie bądź jedzenia, 

stanowią zagrożenie sanitarne. A przede 

wszystkim w tym marnotrawstwie zawarte 

są wcześniejsze koszty produkcji, przetwo-

rzenia, transportu i opakowań. Produkcja 

żywności pociąga za sobą ogromne ilości 

wody i energii, jest więc wielkim obciąże-

niem dla środowiska. Zrównoważona pro-

dukcja i umiarkowanie „w jedzeniu i piciu” 

przyniosłyby środowisku ulgę zmniejszając 

ilość zmarnowanych surowców i energii, 

a także obniżając tzw. ślad wodny. Nieła-

two w to uwierzyć, ale wyliczono, że wy-

produkowanie 1 kg wołowiny pochłania od 

5 do 10 tysięcy litrów wody, a 1 kg masła 

– 5,5 tysiąca! Na wyprodukowanie 1 kg 

chleba potrzeba ponad 5,5 tys. litrów wody, 

a na tabliczkę czekolady aż 2 tysiące! Do-

brze, że chociaż czekolady raczej nie wy-

rzucamy.

dr MAriA kuźniArz

Duchowe i ekologiczne  
skutki marnowania żywności

MAriA kuźniArz
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Roślinność średniowiecznych grodzisk  
w Maniowie i Milinie

fot. Michał Śliwiński

Fosa grodziska w Maniowie

Grodzisko w Maniowie otoczone fosą

Czynna nora borsuka na grodzisku 
w Manowie

Platforma myśliwych ustawiona 
na grodzisku w Maniowie

Kamień przy grodzisku w Maniowie

Wał grodziska w Milinie

Wał grodziska w Milinie Kamień i wał grodziska w Milinie

 Las na grodzisku w Milinie

Kamień przy grodzisku w Milinie


