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POLITYKA ENERGETYCZNA 
POLSKI 2040

Aureliusz MikłAszewski

chodzi o „Politykę energetyczną Polski do roku 2040”. Bez wiedzy o długoterminowej polityce energetycznej, nowe inwestycje 
stoją pod znakiem zapytania. Są obarczone ryzykiem niepewności, a więc droższe, gdyż banki udzielające kredytów nie chcą 
ryzykować. Zniechęca to krajowych jak i zagranicznych inwestorów. jest więc pilnie potrzebna. Problem z tym, że jej nie ma.

Powinna być
Powinna być „już dawno”. Po dłuższym 

oczekiwaniu, 23 listopada 2018 Minister-

stwo Energii opublikowało pierwszy pro-

jekt PEP 2040. Znalazły się w nim ustale-

nia:

• ograniczenie emisji CO
2 
o 30% do roku 

2030 przez dywersyfikację wytwarzania 

i rozwój OZE,

• ograniczenie udziału węgla w wytwa-

rzaniu prądu elektrycznego:

• do 60%  w roku 2030,

• poniżej 30% w roku 2040,

• wzrost udziału OZE w wytwarzaniu 

energii elektrycznej do 27% w roku 

2030 (farmy wiatrowe, fotowoltaika),

• do roku 2033 uruchomienie pierwszego 

bloku elektrowni jądrowej (EJ) o mocy 

1000 – 1500 MW, a 6 bloków o łącznej 

mocy 6000-9000 MW do roku 2043,

• zwiększenie udziału gazu ziemnego 

jako mniej emisyjnego źródła energii,

• wspieranie rozwoju elektromobilności 

i rozwoju technologii wodorowych,

• ewolucyjna transformacja sektora elek-

troenergetycznego.

W ramach konsultacji PEP 2040 zgło-

szono wiele uwag, w tym bardzo krytycz-

ne, szczególnie ze strony organizacji zaj-

mujących się emisjami i energetyką. Do 

najważniejszych uwag należały:

• ograniczenie emisji nie odpowiada zo-

bowiązaniom podjętym w Brukseli przez 

kraje UE, w tym Polskę (23.10.2014) 

przed COP 21 w Paryżu w roku 2015 – 

40%;

• wzrost udziału OZE do 27% będzie 

trudny do uzyskania, skoro dziś mamy 

ok. 12% i istnieje obawa, że nie wywią-

żemy się obowiązku osiągnięcia 15% 

udziału w roku 2020;

• wspieranie elektromobilności obecnie 

to promocja samochodów napędzanym 

prądem z … węgla. W Polsce udział wę-

gla w wytwarzaniu prądu wynosi 78,2%;

• krytykowane jest planowe utrzymywa-

nie dużego udziału węgla w energety-

ce (60% – 30%), gdy Europa znacząco 

ogranicza udział węgla. Niemcy ostatnią 

kopalnię węgla kamiennego zamknęli 

jesienią 2018, a zaprzestanie spalania 

węgla (kamienny z importu i własny – 

brunatny) planują w roku 2038;

• równie dyskusyjne jest stawianie na 

energetykę jądrową. Sąsiednie Niem-

cy w roku 2022 zamkną ostatnią EJ ze 

względu na koszty i zagrożenia, a Pol-

ska miałaby za 14 lat otwierać pierwszą 

EJ? Argumentem jest obniżenie emisji 

CO
2 

przy zachowaniu węgla w ener-

getyce. Ale wiele wskazuje na to, że 

spadające koszty pozyskiwania prądu  

z OZE (z fotowoltaiki spadają rocznie 

o ok. 6%, a z elektrowni wiatrowych 

o ok. 3%) zdecydują o innym kierunku 

rozwoju energetyki.

Około roku 2025 przewiduje się zrówna-

nie cen wytwarzania prądu z OZE i węgla 

(https://www.WysokieNapięcie.pl). Po tej 

dacie prąd z węgla będzie drożał, a z OZE 

– taniał i prąd (bezemisyjny, ale drogi) z EJ 

nie będzie potrzebny. Odległa data (2033) 

uruchomienia pierwszego bloku EJ rodzi 

jednak nadzieję, że pozostanie jedynie na 

papierze i nie zdążymy zbudować nowo-

czesnego w zamierzeniu, ale już w momen-

cie uruchomienia skansenu EJ.

czas nagli, inwestorzy czekają
Obecnie trwają prace nad oceną oddzia-

ływania na środowisko PEP 2040. Taka 

ocena jest obligatoryjna dla każdego pro-

cedowanego dokumentu. Do końca grudnia 

2019 Polska powinna przesłać Komisji Eu-

ropejskiej „Krajowy plan na rzecz energii 

i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Ale 

publikacja projektu KPEiK nastąpi po pu-

blikacji projektu PEO 2040. Czasu nie po-

zostało już zbyt wiele. Opublikowanie tych 

dokumentów jest od dawna oczekiwane, 

gdyż długoterminowa polityka energetycz-

na państwa wskazuje na kierunek, tempo 

rozwoju energetyki i możliwości technicz-

ne. Jednym z głównych zadań, ale i proble-

mów, jest ustalenie w nim udziału węgla. 

Resort energii zapowiada „optymalne” wy-

korzystanie węgla.

Ale jak spowodować zmniejszenie 

udziału węgla nie zmniejszając wytwa-

rzania prądu z węgla? Najnowszy pomysł 

polega na tym, że wzrost zapotrzebowania 

na energię elektryczną miałby być pokry-

wany „przez źródła inne niż konwencjo-

nalne elektrownie węglowe”. Nie wynika 

z tego stwierdzenia czy będą to OZE, czy 

EJ. Przewiduje się do roku 2030 wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną 

o ok. 20-25%. Ten większy popyt miały-

by zaspokajać źródła „inne niż węglowe”, 

a wobec przyrostu ogólne zużycia energii 

udział węgla miałby spaść z 78,2% do ok. 

60%. To nadal bardzo duży udział i będzie 

potrzeba dużego wysiłku dyplomatyczne-

go, by przekonać Unię, że mniej się nie da.

chyba że…
Chyba, że szybciej niż to jest planowane 
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ruszą OZE. 25 listopada 2019 będzie prze-

prowadzona pierwsza aukcja na energię 

z OZE, a 13 grudnia 2019 – ostatnia w tym 

roku. Przewiduje się przyrost nowych 

mocy z OZE na ok. 3,4 GW, w tym ok. 2,5 

GW z farm wiatrowych. Ma być też w cią-

gu najbliższych tygodni opublikowany pro-

jekt ustawy dla farm wiatrowych na morzu, 

a z wypowiedzi minister przedsiębiorczości 

wynika, że należy się spodziewać korekty 

zasady 10H, która znacznie utrudniła roz-

wój energetyki wiatrowej na lądzie. Farmy 

wiatrowe na morzu za ok. 5 lat będą mia-

ły łączną moc ok. 10 GW z możliwością 

rozbudowania do 30 GW. Wg danych Pol-

skich Sieci Energetycznych jesienią 2019 

r. łączna moc instalacji PV w krajowym 

systemie energetycznym wynosi ponad 1 

GW (1007,2 MW) i wzrosła w porównaniu 

do ubiegłego roku aż o 158%. Przewiduje 

się, że (Pol-Eco, Poznań, minister przed-

siębiorczości) wprowadzenie w życie „wir-

tualnego prosumenta”, czyli umożliwienie 

wspólnotom i spółdzielniom mieszkanio-

wym wytwarzanie energii w modelu prosu-

menckim – zwolnienie dotacji do instalacji 

fotowoltaicznych realizowanych w ramach 

programu „Mój prąd” z podatku dochodo-

wego oraz uproszczenie formalności przy 

składaniu wniosku o dotację.

Programy, emisje, zdrowie
Program „Mój Prąd” – Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) przekazuje jednora-

zową dotację w wysokości do 5 tys. zł na 

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 

w gospodarstwie domowym. Na ten cel 

przygotowano 1 mld zł, a ze środków może 

skorzystać każda osoba fizyczna. Program 

cieszy się dużym zainteresowaniem ze 

względu na proste formalności m.in. moż-

liwości składania wniosku przez internet. 

Każda kilowatogodzina pozyskana z fo-

towoltaiki oznacza, że dla jej pozyskania 

emisja CO
2
 wynosiła 0 i o tyle mniej będzie 

gospodarstwo pobierało z sieci, w której 

dostępny jest prąd w 78,2% pozyskiwany 

z węgla.

Program „Czyste Powietrze” jest pro-

gramem rządowym o budżecie 103 mld zł, 

a jego realizacja jest planowana do roku 

2029. Celem programu jest ograniczenie 

emisji do atmosfery szkodliwych substan-

cji powstających przy spalaniu węgla w ce-

lach grzewczych. Środki finansowe mają 

służyć do wymiany pieców i termomo-

dernizacji budynków. Likwidacja pieców 

węglowych i zastąpienie ich innymi, mniej 

emisyjnymi źródłami energii, oznacza 

mniej zanieczyszczeń w powietrzu, ale tak-

że obniżenie emisji CO
2
. Przede wszystkim 

ważny jest efekt zdrowotny – poprawa czy-

stości powietrza i stan zdrowia obywateli.

Jeśli przedstawione ułatwienia i zachę-

ty dadzą efekt skali – masowego przyrostu 

instalacji do pozyskiwania energii z OZE, 

to można się spodziewać, że koszty tego 

pozyskiwania będą spadały szybciej (elek-

trownie wiatrowe – 3%, a fotowoltaika – 

6% rocznie). Wtedy moment zrównania 

kosztów pozyskiwania energii z węgla 

z kosztami energii z OZE uda się osiągnąć 

wcześniej niż w roku 2025 (WysokieNa-

pięcie.pl).

W dalszych latach energia z węgla bę-

dzie drożała, a z OZE – taniała. To będzie 

najmocniejszy argument przemawiający za 

szybkim wyjściem z węgla. W międzycza-

sie konieczne będą do rozwiązania proble-

my inteligentnych liczników, sterowania 

przesyłami energii w sieci i magazynowa-

nie energii. Kłopot nadmiarów jest jednak 

lepszy od kłopotu niedoborów energii. 

Specjalnej uwagi będą wymagały rozwią-

zania spraw socjalnych dla osób zatrudnio-

nych w górnictwie i branżach pracujących 

dla górnictwa.

Nie(d)oceniona rezerwa
To energia zaoszczędzona. W UE efek-

tywność energetyczna jest traktowana jak 

priorytet przy rozwiązywaniu problemów 

zaopatrzenia w energię. Zasada pierw-

szeństwa dla oszczędzania energii będzie 

też miała wpływ na przyszły budżet UE. 

Planując inwestycje finansowane choćby 

częściowo ze środków unijnych każdy kraj 

członkowski będzie musiał sprawdzić ile 

energii jest w stanie zaoszczędzić. W dru-

giej kolejności można planować wydatki 

na nowe moce, sieci przesyłowe i infra-

strukturę dotyczącą przesyłania i dystry-

bucji paliw. Oszczędzanie energii pozwala 

na osiąganie celów klimatycznych prędzej 

i mniejszym kosztem. Niezużyta energia 

oznacza niespalony węgiel (ropę, gaz) 

i tym samym niewyemitowanie stosownie 

do paliwa odpowiedniej ilości CO
2
. 

W roku 2018 UE zaproponowała nowy 

poziom redukcji zapotrzebowania na ener-

gię do 2030 r. tj. co najmniej 32%. Aby ten 

cel osiągnąć konieczne jest przede wszyst-

kim oszczędzanie energii, a w dalszej ko-

lejności budowa nowych mocy opartych na 

OZE. 

Polska ma dużą szansę na wykorzystanie 

swojej puli unijnych funduszy, tj. wydanie 

na cele klimatyczne co najmniej 30% środ-

ków z Funduszu Spójności i co najmniej 

37% z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego poprzez przeznaczenie tych 

pieniędzy na wzrost efektywności energe-

tycznej (Polska Zielona Sieć). Ale w pro-

jekcie „Krajowego planu na rzecz energii 

i klimatu” (KPEiK), przewiduje się ograni-

czenie zapotrzebowania na energię do roku 

2030 tylko o 23%. Ten plan ma być goto-

wy do końca 2019 r. Komisja Europejska 

zaleciła więc podjęcie dodatkowych dzia-

łań, które pozwolą na osiągnięcie oszczęd-

ności większych niż 23%. Konieczne jest 

więc wykorzystanie tzw. prostych rezerw 

- podjęcie działań tam, gdzie będą pewne 

i przewidywalne efekty. Takim obszarem 

nieco zaniedbanym, ale za to dającym 

większe możliwości osiągnięcia znaczą-

cych efektów, jest energochłonność bu-

dynków, większa niż średnia europejska. 

Mówi o tym opublikowany w lipcu 2019 r. 

raport Polskiej Zielonej Sieci pt. „Efektyw-

ność energetyczna budynków w przyszłym 

budżecie UE” i pokazuje, że Polska ma 

w budownictwie duży potencjał redukcji 

potrzeb energetycznych. W raporcie wy-

mieniono propozycje rozwiązań zmierzają-

cych do zwiększenia oszczędności energii 

w budownictwie:

• zwiększenie dostępności wsparcia fi-

nansowego na termomodernizację, 

także dla budynków wielorodzinnych 

(kamienic), usługowych i użyteczności 

publicznej, czego zabrakło w programie 

„Czyste Powietrze”;

• stworzenie możliwości dla firm termo-

modernizacyjnych pokrycia kosztów 
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termomodernizacji z własnego kapitału, 

a następnie odzyskiwanie zainwestowa-

nych środków z uzyskanych oszczędno-

ści energii;

• uregulowanie – ujednolicenie standar-

dów energetycznych budynków, by jed-

nakowo mierzyć w UE efekty uzyskane 

w poszczególnych krajach.

Ten problem wymaga osobnego uregulo-

wania, gdyż zgodnie z przepisami UE od 

roku 2021 nowe budynki powinny być 

budowane w standardzie „niemal zero-

energetycznym”. Pod tym pojęciem w Eu-

ropie przyjmuje się budynki o standardzie 

pasywnym, tj. zużywające mniej niż 15 

kWh energii na m2 rocznie i mające własne 

źródła energii z OZE. Ale Polska korzysta 

z luki pozostawionej przez UE i za budy-

nek energooszczędny dozwolony po roku 

2021 uważany jest też taki, który potrzebu-

je rocznie do 70 kWh/m2. Stwarza to moż-

liwość inwestowania w Europie w budynki 

„niemal zeroemisyjne” i energooszczęd-

ne, z tym że te polskie energooszczędne 

byłyby ok. 5 razy bardziej energochłonne 

niż inne europejskie. I o tyle też byłyby 

większe koszty ich utrzymania oraz emisja 

zanieczyszczeń i CO
2
, jeśli byłyby ogrze-

wane/dogrzewane nie z OZE. Jeśli byłoby 

to ogrzewanie gazowe, to wg obliczeń Ko-

misji Europejskiej każdy procent oszczęd-

ności energii oznacza zapotrzebowanie na 

gaz mniejsze o 2,6% (Polska Zielona Sieć).

tendencje, kierunki rozwoju sektora 
energetycznego

W październiku 2019 r. w redakcji 

Rzeczpospolitej odbyła się debata eksper-

tów nt. „Do jakiego modelu energetyki 

zmierzamy? Polska specyfika, a trendy 

światowe”. Prof. Jan Popczyk z Politechni-

ki Śląskiej zwrócił uwagę na konieczność 

spojrzenia na cały problem pozyskiwania 

energii z paliw kopalnych, łącznie ok. 1100 

terawatogodzin (TWh) energii pierwotnej 

z węgla, ropy i gazu. Rezygnacja jedynie 

z węgla nie rozwiąże problemu. Chodzi 

o rezygnację ze spalania wszystkich wę-

glowodorów do 2050 roku. Ropa, którą 

napędza się samochody świata jest bardziej 

wrażliwa na zmiany niż węgiel. Uważa, 

że głównym kierunkiem dalszego rozwoju 

sektora energetycznego jest monizm ener-

getyczny OZE 2050, czyli powszechne za-

stosowanie energii elektrycznej wszędzie 

– w budownictwie, transporcie, do ogrze-

wania budynków i wody w mieszkaniach. 

Problemem jest przejście energetyki od 

stanu obecnego do nowego miksu składa-

jącego się z różnych OZE.

Zofia Wetmańska z Instytutu WiseEu-

ropa, wskazuje na rosnące ceny praw do 

emisji CO
2
, ich wpływ na politykę klima-

tyczną w Europie. A miks energetyczny 

przedstawiony w projekcie PEP 2040 nie 

jest optymalny, lecz opóźniony o około 

dekadę względem Europy i tego, do czego 

powinno się dążyć, jeśli chce się osiągnąć 

cel „net zero” (zero emisji netto CO
2
) do 

roku 2050. Nie są docenione trendy, które 

wynikają z konieczności osiągnięcia całko-

witej dekarbonizacji gospodarki.

Mirosław Klepacki, prezes spółki Apa-

tor, zajmującej się digitalizacją sekto-

ra energetyki (obejmującą inteligentny 

pomiar, rozwój systemów zarządzania 

i automatyzacji sieci elektroenergetycz-

nej) , uważa że konieczna jest daleko idą-

ca decentralizacja zaopatrzenia w energię. 

Zwraca uwagę, że obecnie od miejsc wy-

twarzania energii, przesyłamy ją liniami 

o napięciu 400 kV i 220 kV. Zakładając 

sprawność elektrowni węglowych na ok. 

40% i straty na przesyłaniu prądu, uważa, 

że do odbiorcy dociera 35-36% wytworzo-

nej energii. Rozwój sieci rozproszonych 

opartych na OZE w miejscach zamieszka-

nia i lokalizacji fabryk eliminuje te straty. 

Sprawność mikrosieci jest wyraźnie więk-

sza. Wzrost udziału OZE i mikrosieci może 

spowodować, że nie będzie potrzeby insta-

lowania ok. 70 GW mocy lecz tylko 35 

GW. Rozwój OZE wymaga jednak czasu 

na dostosowanie infrastruktury, technolo-

gii i zarządzania rozproszonymi sieciami.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu 

Energetyki Odnawialnej, zwrócił uwagę 

na trudności lub wręcz niemożność rozwi-

jania energetyki odnawialnej w środowi-

sku, które nie odpowiada podstawowym 

cechom źródeł OZE. OZE są inne, mają 

inne charakterystyki, m.in. pogodowe, ale 

też w pewnych przedziałach czasowych 

są przewidywalne. To będzie nieco ina-

czej pojmowana elektryfikacja obejmująca 

wszelkie potrzeby jak transport, budownic-

two i inne.

Monika Morawiecka, prezes PGE Balti-

ca, zwróciła uwagę na duży potencjał pol-

skiej energetyki wiatrowej na morzu. Ko-

nieczne są dalsze regulacje prawne idące 

w ślad za PEP 2040, gdyż to one dają inwe-

storom pewność co do warunków inwesty-

cji na morzu. Planowane zainstalowanie 10 

GW z farm wiatrowych, to znaczący udział 

OZE w miksie energetycznym, ale na razie 

czas płynie, a niewiele się robi, by inwesty-

cja powstała. Dla PGE Baltica perspektywą 

nie są odległe plany, lecz lata 2020-2025.

Michał Kaczerowski, prezes spółki Am-

bienas uważa, że energetyka odnawialna 

potrzebuje wsparcia rozumianego jako 

czytelne ramy i przewidywalność. Będzie 

się rozwijało to co będzie akceptowane 

społecznie. Wg niego dziś nadal jesteśmy 

na etapie nimby (z ang. Not In My Back 

Yard) – nie na moim podwórku. Ustawa 

odległościowa spowodowała ograniczenie 

lokalizacji i budowy elektrowni wiatro-

wych na lądzie, ale też dała zielone światło 

do protestów względem innych inwestycji. 

Energetyka nowej generacji potrzebuje 

wsparcia społecznego dającego gwarancję 

przewidywalności, by mogła się rozwijać.

Cytowane głosy w dyskusji pokazały, 

że coraz bardziej dojrzewa przekonanie 

o nieuchronności przejścia od energety-

ki opartej na spalaniu węglowodorów do 

energetyki z OZE. Ale poza przekonaniem 

konieczne jest wykonanie dalszych kroków 

- realizacji konkretnych przedsięwzięć, in-

stalacji do pozyskiwania energii z OZE. 

No i społecznie akceptowalna „Polityka 

Energetyczna Polski do roku 2040” odpo-

wiadająca trudnemu wyzwaniu jakim dla 

Polski, z energetyką opartą na węglu, jest 

neutralność klimatyczna w połowie obec-

nego stulecia.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski

PS. Tuż przed oddaniem tego numeru „Zielonej Pla-

nety” do druku ukazał się kolejny projekt PEP 2040. 

Przewidziano w nim  do  roku 2030 udział węgla 

w wytwarzaniu energii elektrycznej 56-60%, a reduk-

cję emisji CO
2
 o 30% (r.b.1990)r.  
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W O D A  –  W S P Ó L N A  S P R A W A
Cezary J. TaJer

od wielkości, jakości i dostępności zasobów wodnych zależy funkcjonowanie społeczeństw oraz rozwój cywilizacji. jednak z wodą 
– podobnie jak z innymi dobrami naturalnymi – jest tak, że póty się z nimi nie liczymy, póki boleśnie nie odczujemy ich deficytu.

Woda jest kluczowym i strategicznym 

bogactwem naturalnym, które limituje 

możliwości rozwojowe każdego państwa, 

gdyż ma bezpośredni wpływ na gospodar-

kę. Tymczasem dyspozycyjne zasoby wody 

słodkiej skurczyły się w ostatnich dziesię-

cioleciach na całym świecie. Te niekorzyst-

ne zmiany nie ominęły również naszego 

kraju. Jednak problem deficytów wodnych, 

który jest znany naukowcom i specjalistom 

od bardzo dawna, przebija się do szerszej 

świadomości społecznej wówczas, gdy 

mamy do czynienia z suszą i wywołanymi 

przez nią stratami w większej skali. Dopiero 

wtedy sprawę nagłaśniają media, zaczyna 

się nią interesować społeczeństwo, a w efek-

cie również politycy.

Polska jak egipt
Bilans wodny w skali globalnej jest 

kształtowany przez globalny klimat. Ale 

pamiętajmy, że w przyrodzie wszelkie cykle 

są najczęściej zwrotnie sprzężone w sposób 

dodatni lub ujemny (same się napędzają lub 

hamują), co oznacza, że dynamika obiegu 

wody też ma wpływ na dynamikę zmian 

klimatycznych. Jednak na poziomie regio-

nalnym czynniki lokalne – te naturalne, jak 

i antropogeniczne – mocniej kształtują zja-

wiska hydrologiczne. Dlatego niekorzystne 

zmiany reżimu wodnego poszczególnych 

dorzeczy w znaczącym stopniu są pochodną 

działalności ludzkiej.

Polska z racji swego położenia geogra-

ficznego ma ubogie zasoby wodne. Biorąc 

pod uwagę średni odpływ roczny z polskich 

rzek, to na mieszkańca przypada tyle zaso-

bów wodnych, ile w Egipcie. W Europie za 

nami są już tylko Cypr i Malta. Ten prze-

licznik niezupełnie oddaje rzeczywistość 

jeśli chodzi o dostęp do wodnych zasobów, 

gdyż jest on zdecydowanie lepszy i pozwala 

statystycznemu Polakowi zużywać jej tyle 

co Niemcowi, Francuzowi czy Brytyjczy-

kowi (www.ratujmyrzeki.pl). 

Warto też dodać, że retencjonujemy 

wodę na poziomie tylko 6,5% średniego 

rocznego spływu, podczas gdy średnia eu-

ropejska to 10%, a na przykład w Hiszpa-

nii współczynnik ten wynosi 45%. Bilans 

wodny Polski generalnie jest niekorzystny 

i jeśli przychodzi wyjątkowo suchy rok, to 

problem zaczyna być dostrzegalny nie tylko 

dla hydrologa, lecz dla każdego mieszkańca 

naszego kraju. Cierpi rolnictwo, leśnictwo, 

sadownictwo, energetyka, budżet państwa 

i budżety domowe. 

Ostatnie pięciolecie, to w zasadzie seria 

lat suchych. Najbardziej dotkliwy pod tym 

względem był rok 2015, ale obecny nie-

wiele mu ustępuje. W efekcie mamy już 

na wielu obszarach Polski nie tylko suszę 

atmosferyczną i rolniczą (glebową), lecz 

hydrologiczną. Są nią zagrożone woje-

wództwa: wielkopolskie, lubuskie, zachod-

niopomorskie, mazowieckie oraz częścio-

wo dolnośląskie i łódzkie. Lokalnie np. na 

Pojezierzu Gnieźnieńskim doświadczamy 

nawet suszy hydrogeologicznej. O ile susza 

glebowa może być częściowo lub całkowi-

cie zniwelowana przez niewielkie opady 

deszczu, o tyle susza hydrologiczna i hydro-

geologiczna jest zjawiskiem długotrwałym 

i trudnym do odwrócenia.

Prawdziwych bagien już nie ma
W XVIII wieku rozpoczęto w Europie 

(także na terenie obecnej Polski) regulację 

koryt rzecznych. Uregulowano m.in. Odrę, 

która stała się jedną z najbardziej „ucywi-

lizowanych” rzek w kraju. Przebudowa 

i „ulepszanie” natury polegało na prosto-

waniu brzegów, likwidowaniu zakoli, zwę-

żaniu i pogłębianiu koryt, zaś w przypadku 

górskich potoków na częstym budowaniu 

kamiennych łożysk.

Takie prace prowadzono jeszcze stosun-

kowo niedawno, bo w latach 1961-1980, 

kiedy to uregulowano ogółem 26 tys. km 

różnych cieków. Wszelkie tereny o cha-

rakterze bagiennym i mokradłowym, które 

uznano za nieproduktywne, zaczęto osu-

szać. Intensywne melioracje z lat 60. ubie-

głego stulecia doprowadziły do degradacji 

tego typu środowisk. Niemal doszczętnie 

wytrzebiono nadrzeczne lasy łęgowe, któ-

rych różnorodność biologiczna w strefie kli-

matu umiarkowanego uchodzi za najwyższą 

i porównywalną z tropikalnymi dżunglami. 

Z kolei w ostatnich dziesięcioleciach rozle-

głe obszary w dolinach rzek, które dotych-

czas były półnaturalnymi wilgotnymi łą-

kami lub suchymi polderami zalewowymi, 

zamieniono na monokultury rolnicze obsia-

ne głównie kukurydzą.

Tymczasem, to właśnie naturalne i pół-

naturalne ekosystemy wodno-błotne stabili-

zują bilans wodny dużo lepiej niż sztuczne 

zbiorniki retencyjne czy stawy. Ich znisz-

czenie, w połączeniu z coraz częstszymi 

bezśnieżnymi zimami sprzyja pogłębieniu 

i długotrwałemu utrzymywaniu się suszy 

hydrologicznej. Paradoksalnie, te same za-

biegi hydrotechniczne, przy intensywnych 

opadach deszczu zwiększają ryzyko powo-

dzi. Woda w wąskich, wyprofilowanych 

korytach dużych rzek i mniejszych cieków 

płynie szybko, a nie mogąc rozlać się po 

drodze, spiętrza się na jazach, śluzach i za-

porach m.in. w obrębie dużych miast. Tak 

stało się pamiętnego lipca 1997 roku we 

Wrocławiu.

Zmodyfikowane działaniami hydrotech-
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nicznymi koryta rzeczne oraz ich najbliższe 

sąsiedztwo tracą również zdolności samo-

oczyszczania się wody. Te skomplikowane 

procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne 

zachodzą liniowo na całej długości rzeki. 

Jednak bez starorzeczy, zakoli i meandrów 

pełniących funkcję naturalnych odstojni-

ków, proces samooczyszczania ulega spo-

wolnieniu nawet kilkadziesiąt razy (Cheł-

micki 2012).

utrata bioróżnorodności – kolejny wielki 
problem

Liczba gatunków w historii Ziemi znacz-

nie się zmieniała. Kopalny zapis dziejów 

życia wskazuje, że w odległej przeszłości 

dochodziło co pewien czas do wielkich wy-

mierań lądowej i wodnej fauny oraz flory, 

a w związku z tym do zmniejszenia bioróż-

norodności. Takich wielkoskalowych eks-

tynkcji1 gatunków było pięć, a najbardziej 

znane (chociaż nie największe) jest związa-

ne z wyginięciem dinozaurów.

Nowa epoka w dziejach ziemi zwana an-

tropocenem, której początek datuje się na 

połowę XX wieku, charakteryzuje się m.in. 

wymieraniem gatunków na niespotykaną 

dotąd skalę. To tak zwane szóste wymie-

ranie, które według niektórych szacunków, 

może być nawet tysiąc razy większe i szyb-

sze niż w prehistorii. W wyniku różnorakiej 

presji cywilizacji ludzkiej na całym globie 

poziom bioróżnorodności ulega drastyczne-

mu i nieodwracalnemu zubożeniu. Główne 

miejsca jej utraty to lasy tropikalne i rafy 

koralowe. Jednak siedliskami najbardziej 

narażonymi, z najszybszym tempem wy-

mierania na jednostkę powierzchni są rzeki, 

strumienie i jeziora zarówno w regionach 

tropikalnych, jak i umiarkowanych (Wilson 

2017).

Ocenia się, iż nadmierna regulacja rzek 

i potoków, oddziałuje niekorzystnie na 133 

gatunki kręgowców (ryby, płazy, ptaki) 

i 109 gatunków bezkręgowców (mięczaki, 

owady, gąbki). Pod wpływem zabudowy 

hydrotechnicznej rzeka zamienia się w ka-

nał, w którym mogą żyć jedynie nieliczne, 

odporne na zmiany hydrobionty. Natomiast 

gatunki szczególnie wymagające i wrażliwe 

mogą lokalnie wyginąć. Przykładem jest 

1.  Ekstynkcja – wymarcie gatunku biologicznego

historia małża – perłoródki rzecznej, który 

niegdyś licznie występował w podgórskich 

rzekach Dolnego Śląska. Gwałtowna zmia-

na warunków fizykochemicznych w wod-

nych biotopach doprowadziła do wymarcia 

tego mięczaka w Polsce. Nie powiodły się 

również próby restytucji perłoródki, które 

przeprowadzono w górnym biegu Kwisy 

w latach 60. XX wieku (Piechocki, Waw-

rzyniak-Wydrowska  2016).

czy zbiorniki retencyjne pomogą?
Oczywiście susza podobnie jak powódź, 

to zjawisko naturalne. Należy jednak za-

uważyć, że ekstremalne formy tych zjawisk 

są bardzo mocno stymulowane ingerencją 

człowieka w ekosystemy hydrogeniczne. 

Jeziora okolic Gniezna wysychają naj-

prawdopodobniej z powodu ubytku wód 

podziemnych, które są drenowane przez 

odkrywkowe kopalnie węgla. Wylesienie 

oraz zamiana różnowiekowych i wielopię-

trowych lasów naturalnych w monokultury 

leśne, a także złe praktyki melioracyjne są 

przyczyną nękającej Wielkopolskę suszy 

hydrologicznej. Zniszczenie naturalnej re-

tencji dolinowej większości polskich rzek 

i przyspieszenie spływu stoi za obniżeniem 

zwierciadła wód gruntowych na obszarze 

całych dorzeczy. Innymi słowy natężenie 

susz i powodzi, to także skutek zaniedbań na 

różnych polach – w hydrotechnice, hydrolo-

gii, planowaniu przestrzennym, i co istotne, 

w prawodawstwie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie przygotowało w połowie sierpnia 

bieżącego roku dokument o nazwie „Pro-

jekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” 

(w skrócie zwany dalej PPSS, do pobrania 

na stronie www.stopsuszy.gov.pl), który 

został poddany pod konsultacje społeczne. 

Całość PPSS liczy 60 stron i zawiera m.in. 

analizę możliwości powiększenia dyspozy-

cyjnych zasobów wodnych z podziałem na 

dorzecza, omówienie retencji zbiorniko-

wej, dolinowej, znaczenie jezior i stawów, 

terenów mokradłowych, lasów, gruntów 

rolnych. Wiele uwagi poświęca się również 

budowie i przebudowie urządzeń wodnych, 

rodzajom suszy, ocenie stanu naturalnej 

i sztucznej retencji. Ostatnią, najważniej-

szą część projektu stanowią dwa załącz-

niki w postaci obszernych tabel. Pierwsza 

z nich, to „Tabela zadań w zakresie budo-

wy i przebudowy urządzeń wodnych w celu 

zwiększania m.in. retencji i wspierające 

przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania 

wytypowane z Programu Planowanych In-

westycji PGW WP na lata 2021-2027 z per-

spektywą do 2030 r. (stan na 2019 r.)”, zaś 

drugi załącznik nosi tytuł „Tabela zawiera-

jąca katalog działań służących przeciwdzia-

łaniu skutkom suszy”.

W tabeli nr 2 wyszczególniono 25 pozy-

cji, w których dość ogólnikowo mówi się 

o potrzebie przywrócenia funkcji retencyj-

nych zniszczonym obszarom wodno-ba-

giennym i akcentuje ochronę ekosystemów 

wodnych oraz edukację w tym zakresie. Na-

tomiast tabela nr 1 zawiera 68 konkretnych 

propozycji rozwiązań technicznych z wiel-

kim naciskiem na budowę i przebudowę 

jazów, stopni wodnych, zapór, zbiorników 

retencyjnych i regulacji cieków.

Te dwie tabele w aspekcie przyrod-

niczym są mocno rozbieżne. Wynika to 

z dwóch, niestety sprzecznych interesów, 

które cytowany dokument chce pogodzić 

– walkę z suszą i plany budowy autostrad 

wodnych. Przy czym od razu widać, że pre-

sja na budowę wielkich akwenów retencyj-

nych jest i będzie silniejsza niż faktyczna 

potrzeba walki z suszą.

Budowa i użytkowanie wielkich zbior-

ników retencyjnych jest kosztowne. Bardzo 

często dochodzi przy tym do nieodwracal-

nych zniszczeń ekologicznych. Ponadto 

wbrew temu, co się powszechnie sądzi, 

zbiorniki retencyjne mogą niwelować skutki 

suszy tylko lokalnie, w swoim najbliższym 

otoczeniu, a więc nie mają faktycznego, 

wielkoskalowego wpływu na łagodzenie 

suszy. Podobnie rzecz się ma ze stawami, 

które na dodatek cechuje niekorzystny sto-

sunek powierzchni do objętości. Najczęściej 

są to akweny płytkie, lecz dość rozległe 

i przy wysokich temperaturach parowanie 

powoduje szybki ubytek wody w stawie, 

który trzeba ciągle zasilać z cieku. Sztucz-

na retencja oparta o budowę wielkich, ale 

także mniejszych zbiorników, nie jest więc 

najlepszym sposobem na walkę z suszą i jej 

skutkami.  

Dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest 
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wzmocnienie naturalnej oraz już istniejącej 

sztucznej retencji w dolinach rzecznych, 

a także na polach uprawnych i w lasach. Je-

śli jednak mamy poważnie myśleć o retencji 

naturalnej i sztucznej na tych obszarach, to 

bezwzględnie musi ulec zmianie dotychcza-

sowe podejście do planowania przestrzen-

nego. Nie może być tak, jak dotychczas, że 

na podstawie studiów i miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy w różnych 

rejonach Polski wydaje się zgody na nowe 

budownictwo w strefach zalewowych rzek, 

podmokłych i wilgotnych łąkach, przy brze-

gach cieków i zbiorników wodnych.

Dobra robota bobrów
Na terenach zmeliorowanych, a takich 

mamy większość, istnieją co prawda za-

stawki piętrzące, ale najczęściej są w fatal-

nym stanie technicznym i nie zatrzymują 

wody. Mimo to część roboty wykonują za 

nas bobry. W ostatnich dziesięcioleciach ich 

populacja bardzo wzrosła dzięki ochronie 

gatunkowej i programom reintrodukcji. Jed-

nak wraz ze wzrostem liczebności wzmogła 

się także działalność tych zwierząt – zgryza-

nie drzew, kopanie nor w groblach stawów 

i wałach rzek, piętrzenie wody i podtapianie 

gruntów rolnych. Ich „inżynierskie” zapę-

dy nie przysparzają im społecznej sympatii 

i akceptacji. Bobry bywają dość często ne-

gatywnie postrzegane przez pryzmat lokal-

nych szkód jakie wyrządzają. Na przykład 

w 2015 r. Skarb Państwa wypłacił 18 mln 

zł tytułem odszkodowań za straty przez nie 

wyrządzone w różnych rejonach kraju.

Jednak w szerszej perspektywie działal-

ność największych europejskich gryzoni 

okazuje się niezwykle korzystna dla ludz-

kiej gospodarki, co znajduje potwierdzenie 

w tak zwanej koncepcji usług ekosystemo-

wych. W największym skrócie głosi ona, 

że ochrona przyrody przekłada się na kon-

kretne zyski ekonomiczne, zaś niszczenie 

ekosystemów wiąże się ze stratami finan-

sowymi. Dotyczy to również bobrów, które 

przywracają i podtrzymują korzystne wa-

runki wodne, zwiększają bioróżnorodność 

wodnych habitatów, ograniczają erozję oraz 

przyspieszają tempo samooczyszczania się 

wód. 

Korzyści jakie odnosi z tego tytułu gospo-

darka można dokładnie wyliczyć. W opraco-

wanym przez BBC Earth „Indeksie Ziemi” 

wartość usług ekosystemowych spełnianych 

przez bobry w skali globu wyceniono na 

ponad 497 mln funtów brytyjskich. Z ko-

lei zespół badaczy z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego oszacował usługi ekosystemowe 

bobrów w warunkach polskich na 100 mln 

euro (Skubała 2017). Wobec przytoczonych 

danych bobry należy uznać za liczących się 

sojuszników w walce ze skutkami suszy.

Małe zasoby, wielkie aspiracje
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Że-

glugi Śródlądowej zapowiada podniesienie 

współczynnika retencji do 15% w ciągu 7 

lat, na co ma być przeznaczone 14 mld zł 

(większość środków ma pochodzić z Unii 

Europejskiej). Program jest opracowywa-

ny pod hasłem zapobiegania suszy, jednak 

wydaje się, że tak naprawdę chodzi o maga-

zynowanie wody w nowych wielkich zbior-

nikach retencyjnych pod potrzeby projekto-

wanych autostrad wodnych na Odrze, Wiśle 

i Warcie. Ten wielki projekt przebudowy 

największych polskich rzek ma sprostać 

standardom dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym. Według założeń mają 

powstać:

E-30 – Odrzańska Droga Wodna wraz z Ka-

nałem Śląskim i odcinkiem połączenia Du-

naj-Odra-Łaba;

E-40 – droga wodna łącząca poprzez Wisłę 

Gdańsk z Warszawą i prowadząca dalej do 

Brześcia;

E-70 – fragment wspólny z E-40 oraz odci-

nek będący łącznikiem między Wisłą i Zale-

wem Wiślanym.

Wiązać się to będzie z wybudowaniem 

nowych jazów, stopni wodnych, a także 

wyprofilowaniem rzek tak, aby łuki miały 

promień nie mniejszy niż 650 m, głębokość 

tranzytowa szlaku wynosiła co najmniej 2,8 

m, zaś jego szerokość 40 m. 

Z przyrodniczego i ekonomicznego 

punktu widzenia plany są wysoce niepo-

kojące. Na razie projekty są przedstawione 

dość ogólnie, nie ma jeszcze ocen oddzia-

ływania na środowisko, więc trudno szcze-

gółowo odnieść się do proponowanej przez 

Rząd wizji. Mimo to, na tym poziomie ogól-

ności można zaryzykować stwierdzenie, że 

inwestycja przyspieszy spływ i będzie po-

wodować drenaż wód mniejszych dorzeczy 

w obrębie dorzecza Odry i Wisły, wpłynie 

też negatywnie na wiele obszarów chronio-

nych (parki narodowe, parki krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000), 

dewastacji ulegną dalsze naturalne odcin-

ki rzek świadczące usługi ekosystemowe 

w postaci samooczyszczania się wód rzecz-

nych, obniży się ich atrakcyjność turystycz-

na, wędkarska itd. 

Jeszcze w ubiegłym roku, podczas wal-

nego zgromadzenia Polskiego Towarzystwa 

Hydrobiologicznego we Wrocławiu, podję-

to uchwałę o skierowaniu w tej sprawie pro-

testu na ręce Prezesa Rady Ministrów, a pod 

dokumentem podpisało się wielu polskich 

naukowców (www.pth.home.pl).

Wybór należy do nas
Podsumowując należy stwierdzić, że 

łączenie walki z suszą poprzez realizację 

rozbudowy małej retencji, wzmocnienie 

retencji naturalnej i ochronie mokradeł 

z pomysłem tworzenia potężnych dróg wod-

nych, to co najmniej niedorzeczność. Tych 

dwóch zadań połączyć nie sposób. Albo 

w dobie zmian klimatycznych podejmiemy 

realną walkę z suszą, albo nastawimy się na 

dalsze niszczenie polskiej sieci wodnej, co 

implikować będzie pogłębianie wodnych 

deficytów.

Decyzje będą w tych sprawach podej-

mować politycy, ale wyboru dokonać musi 

społeczeństwo. Ekologia, rozumiana jako 

system idei, ważki ze społecznego punktu 

widzenia, nie może być marginalizowana 

w dyskursie politycznym. W Polsce mamy 

potencjał intelektualny oraz wiele organiza-

cji i instytucji, które mogą, a nawet powin-

ny wyrazić swoją opinię poprzez procedurę 

składania uwag do projektów przebudowy 

polskich rzek. Konsultacje społeczne po-

winny być mądrze i bardziej gremialnie niż 

dotychczas wykorzystane przez organizacje 

pozarządowe i świadomych obywateli do 

wyrażenia swojej woli. 

Mgr CezAry J. TAJer

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji
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Józef Śnieżek

Wg danych Agencji Rynku energii (ARe), w czerwcu 2019 r. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnęła 
1,7 tWh, więcej o 0,2 tWh niż w maju i było to 13% krajowego miksu wytwarzanej energii elektrycznej (12,9 tWh). udział 
w tym elektrowni fotowoltaicznych wzrósł w czerwcu do 8 proc. i wyniósł tyle co w przypadku współspalania, a więcej od udziału 
biogazowni (6%). ARe podkreśla, że generacja z elektrowni PV wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 
o ponad 230%!!!

ZAPRACOWANE SŁOŃCE  
NAD DACHAMI WROCŁAWIA

Takie dane cieszą, a znaczącą w tym 

satysfakcję mają mieszkańcy Wrocławia, 

szczególnie mieszkający w Spółdzielni 

Mieszkaniowej Wrocław-Południe (SM), 

gdzie na dachach 35 budynków powstały 

i produkują energię elektryczną instalacje 

PV. W przytaczanym czerwcu było to ponad 

100 MWh, a w minionym 2018 r. – pierw-

szym pełnym roku produkcji – łącznie 741,2 

MWh. Na taki wynik pracuje 35 instalacji 

- o mocy od 7,8 do 39,8 kWp, łącznie 0,74 

MWp - na dachach 11-kondygnacyjnych 

budynków. Dzieło to okrzyknięto Pierwszą 
Wrocławską Elektrownią Słoneczną. Moż-

na oczywiście narzekać, iż to jednak nieco 

mniej niż standardowa komercyjna instala-

cja na gruncie, najczęściej o mocy 1 MWp; 

z drugiej strony – pojedyncze instalacje na 

dachach domów jednorodzinnych to ułamek 

spółdzielczych instalacji, zwykle 3 – 5 kWp 

mocy. Wyjątkowość, a z pewnością mamy 

z tym do czynienia, w przypadku Pierwszej 

Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej to nie 

tyle wielkości tego, z natury rzeczy, rozpro-

szonego układu – lecz charakter instalacji; 

na dachach wysokich budynków, w zabudo-

wie dużego miasta, jako pionierskie dzieło 

jednego gestora. Zauważyły to natychmiast 

międzynarodowe i krajowe organizacje zaj-

mujące się energią odnawialną honorując 

SM Wrocław-Południe dyplomami (fot.) 

i rodzime media w licznych newsach i omó-

wieniach. 

Skąd pomysł, jak do tego doszło, skąd 

wreszcie właśnie Spółdzielnia Mieszkanio-

wa?. Odpowiedź może być krótka: bo była 

i jest świadomość potrzeby włączenia się 

w ochronę klimatu, bo wspierała ją dosta-

teczna wiedza techniczna i sprawność zarzą-

dzania, bo zaistniały możliwości techniczne, 

ekonomiczne i prawne. Jeszcze krócej – bo 

zamysł i konkretne projekty swoich liderów 

poparli mieszkańcy, dla których realizacja 

nowatorskich rozwiązań w ich Spółdzielni 

nie była niczym nowym. Po kolei….

Początki
Na początku była… zazdrość. Już przed 

wielu laty budziły ją widoki dachów i po-

łaci terenu z instalacjami najpierw solarny-

mi, wkrótce fotowoltaicznymi w Bawarii, 

a także w innych regionach Niemiec, Austrii, 

Czech. I pytania – nie o to co się w tych in-

stalacjach dzieje, to przecież żadna wiedza 

tajemna ani skomplikowana. Pytania i ocze-

kiwania były bardzo prozaiczne: kiedy nasze 

państwo uzna OZE za oczywisty kierunek 

rozwoju, stworzy system zachęt, wsparcia, 

zainwestuje w świadomość obywateli i tech-

nologie, a przede wszystkim skieruje na ten 

cel niezbędne środki. Takie ramy konkrety-

zowania, skrótowo nazywane ustawą o OZE 

– wielokrotnie obwieszczane jako bliskie, 

trwały u nas… ponad 7 lat. A kiedy ustawa 

wreszcie ujrzała światło (ustawa o odnawial-

nych źródłach energii Dz.U.2015 poz.478 

z późn. zmianami) – nastąpiła zmiana u steru 

państwa. Więc znowu zwłoka, znowu zmia-

ny – tym razem po miesiącach. Jak na to 

czekaliśmy? – aktywnie. Wiedzieliśmy jak 

zmienia się i technika, i relacje cenowe, ogól-

nie ekonomiczne; staraliśmy się wiedzieć jak 

najwięcej o eksploatacji instalacji i o odbio-

rze społecznym. Byliśmy w gotowości, więc 

kiedy powstał szkic możliwego już w świetle 

prawa rozwiązania -  Rada Nadzorcza naszej 

Spółdzielni postanowiła, iż będzie to jedno 

z ważniejszych zadań na najbliższe lata.

Kuchnia
1) Zadania w tej sytuacji sprowadzały się 

do dwóch węzłowych:

 - techniczne i organizacyjne:

 - skonstruowanie programu na bazie 

ustawy o OZE;

 - związanie się z profesjonalnym part-

nerem o odpowiednim potencjale, 

doświadczeniu, gotowego też na 

pewne ryzyko – a w konsekwencji 

wykonanie: oszacowanie technicz-

nych możliwości lokalizacji instalacji 

na poszczególnych dachach, typowa-

nie głównych elementów (moduły 

PV, falowniki, systemy mocowań), 

wstępne oszacowania ekonomiczne 

dla każdej instalacji. Komplemen-

tarne zadania także bardzo ważne, 

to: współpraca z instytucją wspiera-

jącą, współpraca z dostawcą/dystry-

butorem energii elektrycznej, udział 

w konsultacjach wewnątrzspółdziel-

czych;

 - znalezienie wsparcia finansowego – 

partnera merytorycznego;

 - identyfikacja technicznych wyma-

gań, inwentaryzacje stanu i zadań 

do wykonania dla dachów zakwali-

fikowanych pod instalacje PV: stan 
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pokrycia, instalacje odgromowe, wy-

miary, stan i zabezpieczenia wejść na 

dachy;

 - inwentaryzacja aktualnego i przy-

szłego zużycia energii elektrycznej 

na cele wspólne w zakwalifikowa-

nych budynkach.

2) społeczne, czyli przedstawienie miesz-

kańcom każdej z zakwalifikowanych 

nieruchomości wstępnego programu bu-

dowy instalacji na dachach ich budyn-

ków, w tym:

 - cele i efekty ekologiczne,

 - cele i efekty ekonomiczne,

 - szczegóły techniczne i organizacyj-

ne.

Ten etap był niewątpliwie rozstrzygający 

dla powodzenia całości. Realizował go za-

rząd Spółdzielni w oparciu o swoje działy 

(techniczny, ekonomiczny, prawny, admi-

nistracje 4 Osiedli, specjalistów zewnętrz-

nych), a przede wszystkim wykonując za-

danie wskazane wolą Rady Nadzorczej. 

Szczegóły, o których tu mowa, mogą nie być 

dla wszystkich interesujące. Należy je jed-

nak przytoczyć biorąc pod uwagę w znacz-

nym stopniu pionierski charakter przed-

sięwzięcia, które uzyskało charakter zgoła 

modelowy oraz olbrzymie zainteresowanie 

tematem ze strony innych spółdzielni miesz-

kaniowych, samorządów i nie tylko – przy 

deklarowanej otwartości i gotowości dziele-

nia się wynikami ze strony SM Wrocław-Po-

łudnie. Zatem po kolei.

Program: szansą okazało się skorzystanie 

z programu PROSUMENT, dającego m.in. 

możliwość uzyskania dotacji. Zostanie pro-

sumentem oznaczało zastosowanie bilanso-

wania rocznego, tzw systemu opustu. Jest to 

szeroko już znane bezgotówkowe rozlicza-

nie energii elektrycznej: wyprodukowanej 

przez mikroinstalację w budynku i pobranej 

z sieci - na cele wspólne nieruchomości: 

dźwigi, hydrofornie, oświetlenie wewnętrz-

ne i zewnętrzne. Najkorzystniej jest jak naj-

więcej wyprodukowanej energii konsumo-

wać w czasie rzeczywistym. Wymagało to 

szczegółowych analiz co najmniej kilku nie-

ruchomości by sporządzić model dobowego/

rocznego zużycia. W sumie przekładało się 

to na dwa warunki dotyczące wielkości in-

stalacji: 

• ograniczenie (ustawowe) mocy instalacji 

do 40 kWp (aktualnie jest to 50 kWp),

• dostosowanie mocy instalacji do roczne-

go zużycia energii na cele wspólne nieru-

chomości, z korektą w górę do max +30% 

rocznego zużycia.

Partner techniczny: został wyłoniony 

w toku analizy rynku i wewnętrznego postę-

powania przetargowego, głównie pod kątem 

potencjału i doświadczenia; została nim fir-

ma TALO ENERGY ze Szczecina.

Partner merytoryczny: naturalnym part-

nerem instytucjonalnym w zakresie OZE 

w każdej sytuacji jest Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Tak też okazało się i w tym przypadku; za-

awansowana, sparametryzowana już i kon-

kretna inicjatywa Spółdzielni spotkała się 

z życzliwym zainteresowaniem Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu. Przy nieła-

twej, bo przecierającej często szlaki po obu 

stronach, współpracy – powstała umowa. Jej 

główne parametry (odrębne dla każdej insta-

lacji ale scalone też dla całości zadania), to: 

• 35 instalacji o mocy 7,8 do 39,8 kWp, 

a łącznie 737,5 kWp; 

• koszt do 6000 zł/kWp;

• zakładany uzysk energii (warunek trwa-

łości projektu w okresie 5 lat) odpowied-

nio: 7580 do 37 880 kWh/rok, a łącznie 

700 110 kWh/rok;

• całkowite sfinansowanie projektu; war-

tość zadania 4 409 tys. zł z podziałem na: 

dotacja 1 669 tys. zł i 2 503 tys. zł pożycz-

ka na 9 lat symbolicznie oprocentowana. 

Kwalifikowanie dachów i ich przygoto-
wanie; niestety, wznoszącym nasze budyn-

ki całkowicie obcym była myśl przyszłego 

doposażenia ich w instalacje PV. Istotną 

przeszkodą i ograniczeniem jest każde, małe 

nawet zacienienie od nadbudówki, ognio-

muru, komina, kominka, masztu itp. Wtedy 

trzeba stosować znacznie droższe rozwiąza-

nia. Oczywistym jest uwzględnienie usytu-

owania dachu względem stron świata, nie-

zbędny dobry stan pokrycia dachu, wejścia 

na dach dostępne wymiarami dla elementów 

instalacji, głównie modułów PV, sprawna 

instalacja odgromowa, zinwentaryzowane 

szczegóły usytuowania i parametry instalacji 

elektrycznej budynku. 

Aktualne/przyszłe zużycie energii wspól-
nej to fundamentalna informacja dotyczą-

ca przyjęcia optymalnej wielkości (mocy) 

instalacji. Równie ważny jest też dobowy, 

weekendowy i roczny, związany z porami 

roku, rozkład tego zużycia. Zmiany zuży-

cia w przyszłości mogą mieć dwa przeciw-

ne źródła: oszczędności wskutek wymiany 

i modernizacji źródeł obciążeń i wzrosty, np. 

wskutek rozszerzenia liczby urządzeń czy 

przejście na zasilanie elektryczne. Przykła-

dem pierwszych zmian mogą być wymiany 

oświetlenia na ledowe czy modernizacja 

napędów dźwigów. Przykładem drugich – 

wprowadzanie pomp ciepła dla podgrzewa-

nia wody czy centralnego ogrzewania.

Konsultacje z mieszkańcami każdej 

z wytypowanych nieruchomości zakładały 

jasne przedstawienie projektów oraz omó-

wienie szans i zagrożeń przy ich realizacji. 

Aspekt ekonomiczny, a więc docelowe obni-

żenie kosztów i tym samym opłat za energię 

elektryczną w częściach wspólnych budyn-

ku, miał duże znaczenie. Warto jednak odno-

tować i takie opinie, chętnie wypowiadane: 

„gdyby nawet finansowo przedsięwzięcie 

nie przynosiło istotnych zysków – róbmy 

to”. To dowód, jak bardzo bliska i zrozumia-

ła, przynajmniej dla części mieszkańców, 

jest świadomość potrzeby dbałości o klimat 

i środowisko.

Pozostałe założenia miały różny charak-

ter, a ich celem było uzyskanie optymalnych 

rozwiązań. Wymieńmy kilka z nich:

• pilotaż, tj. sprawdzenie różnych wa-

riantów szczegółowych rozwiązań przy 

pierwszej realizacji;

• wysoka, co najmniej powyżej średniej, 

jakość elementów instalacji: modułów, 

falowników, systemów montażowych;

• wariantowe sposoby rozmieszczania mo-

dułów w instalacjach tej samej mocy – ce-

lem uzyskania eksploatacyjnych danych 

i wnioskowania.

Doświadczenia z budowy i eksploatacji
Jest ich wiele i różnej wagi. Jednym z po-

ważniejszych było np. negatywne zweryfi-

kowanie podczas wichury jednego z renomo-

wanych systemów montażowych. Warunki 

na tej wysokości, w połączeniu z możliwymi 

specyficznymi zawirowaniami powietrza 
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w zabudowie miejskiej, stanowią ekstre-

malne wyzwanie dla tych systemów, niepo-

równywalne z warunkami przy powierzchni 

terenu lub na niskich dachach. Duży pakiet 

doświadczeń dotyczy prowadzenia instalacji 

odgromowych, rozmieszczenia falowników, 

utrzymywania modułów w czystości, bada-

nia ich sprawności, konserwacje, organiza-

cja radykalnego ograniczenia dostępności 

do dachu, nowych aspektów pracy w tym 

obszarze konserwatorów oraz firm współ-

pracujących i wiele, wiele innych.

Wyniki po roku pracy
Po zamknięciu 2018 roku, spółdzielnia 

podsumowała pierwsze 12 miesięcy pełnej 

działalności Wrocławskiej Elektrowni Sło-

necznej. Okazało się, że wyprodukowała ona 

742,1 MWh energii elektrycznej, 6% więcej 

niż zakładały prognozy, o rynkowej wartości 

ok. 407 tys. zł. Większe od przewidywanych 

były także korzyści dla środowiska - modu-

ły fotowoltaiczne miały bowiem zmniejszyć 

emisję CO
2 
do atmosfery o 557 ton, a zredu-

kowały ją aż o 600 ton. To mniej więcej tyle, 

ile przez cały rok jest w stanie pochłonąć 50 

tys. drzew, czyli las o powierzchni ponad 

150 hektarów. Po roku funkcjonowania, 

spłata pożyczki do WFOŚ następuje z nad-

datkiem dzięki oszczędnościom na kupowa-

nej energii elektrycznej. 

Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt. Co 

najmniej dwie wyższe uczelnie Wrocławia: 

Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet 

Przyrodniczy doceniły potencjał i nowator-

skie poczynania Spółdzielni Wrocław-Połu-

dnie, a wdrożone już formy wspólnej pracy 

są konkretne i praktyczne. Nawiązuje się też 

współpraca, której początkiem jest zwykle 

dużo pytań, z wieloma, często odległymi 

spółdzielniami i innymi podmiotami. To 

swoiste drożdże i oby był to początek dobrej 

„mody” na energię słoneczną.

co dalej
Dużo dogodniejsze do montowania in-

stalacji PV są zwykle dachy budynków 

niższych, np. 5-kondygnacyjnych. Takich 

Spółdzielnia ma co najmniej drugie tyle. 

Dlaczego więc nie na nich powstały insta-

lacje PV? Odpowiedź jest prozaiczna – za 

małe jest tu zużycie energii wspólnej, by 

było to opłacalne. Rozwiązaniem, nad któ-

rym trwają intensywne prace z zespołami 

specjalistów z kilku branż, jest zmiana spo-
sobu pozyskiwania ciepła dla budynku – na 

początek do podgrzewania wody z użyciem 

pomp ciepła; pompy potrzebują energii elek-

trycznej, a tę produkować mogą instalacje 

PV. Gra idzie o znaczne pieniądze i znaczne 

efekty dla środowiska. Wystarczy powie-

dzieć, że rachunki za samo podgrzewanie 

wody w Spółdzielni wynoszą 7 mln zł rocz-

nie. Zadanie nie jest proste i znów otwiera 

się przestrzeń dla pionierskich działań. Teo-

retycznie, w małej skali prawie wszystko 

wiadomo. Uzyskanie rozwiązań prawdziwie 

optymalnych, z jednej strony modelowych 

i powtarzalnych, a z drugiej zindywidualizo-

wanych w ramach każdego budynku, powin-

no być prawdziwym przełomem. I na taki 

rezultat liczymy. Obecnie prace studialne 

trwają nad kilkoma różnymi budynkami, jest 

duża nadzieja na zaprezentowanie wkrótce 

pierwszych pomyślnych ich rezultatów. 

Dlaczego to takie ważne, a nawet pilne. 

Wróćmy do cytowanych na początku da-

nych z czerwca 2019 r. Za 50% krajowego 

wytwarzania energii elektrycznej odpo-

wiadały elektrownie na węgiel kamienny, 

w 28% - elektrownie na węgiel brunatny, 

a mniejszy udział od OZE (13%) miały elek-

trownie gazowe (7%). ARE podaje ponadto, 

że konsumpcja energii w Polsce w czerwcu 

2019 r. była wyższa o 1 TWh od krajowej 

produkcji. Import energii wyniósł 1,5 TWh, 

a eksport sięgnął 0,5 TWh. Nie jest to dobry 

wynik i nie chodzi tylko o wielkość energii 

brakującą do spełnienia naszych zobowiązań 

wobec UE. Kiedy przecież skonfrontujemy 

to z danymi o złej jakości powietrza i smogu 

oraz rosnącej liczbie zgonów z tego powodu, 

o płonących „płucach” naszego globu – nie 

wolno nam być bezczynnymi. Oczywistą 

jest tu dominująca rola państwa, ale jeśli są 

dobre przykłady, rozwiązania o walorach 

modelu i wzoru – warto po nie sięgać.

Kończąc - dlaczego właśnie spółdzielnia? 

Bo jest tu szansa na wysoką świadomość 

wspólnotową i obywatelską mieszkań-

ców, i korzyści z dobrego gospodarowania 

wspólnym majątkiem. Majątkiem jeszcze 

nierozdrobnionym mimo tylu zamachów 

prawnych i nie do końca rozdrobnionym 

na pojedyncze nieruchomości. Bo mniej tu 

sporów i sprzeczności typowych dla nomen 

omen „wspólnot” mieszkaniowych. Dzięki 

kwalifikacjom kadry zarządzającej i poten-

cjałowi ekonomicznemu udało się Spół-

dzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe 

obronić przed tendencją do dzielenia się na 

małe podmioty, wobec czego mogła się pod-

jąć pierwszej w Polsce tak dużej elektrowni 

słonecznej na dachach.

dr inż. Józef Śnieżek

Prezes zArządu

dyrekTor sM wroCłAw-Południe

Fot. 1. Elektrownia słoneczna na dachach SM Wrocław-Południe (Archiwum SM Wrocław-Południe)
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ABC HAŁASU
Maria rabiega

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że dźwięk 

w życiu człowieka odgrywa ogromną rolę. 

Organ słuchu działa przez całą dobę, tak-

że w czasie snu. Już od starożytności peł-

ni funkcje ostrzegawcze np. ryk zwierzęcia 

świadczył o zbliżającym się niebezpieczeń-

stwie, grzmot o zbliżającej się burzy, a teraz 

warkot silnika o nadjeżdżającym pojeździe 

itp. Dźwięk dochodzący do uszu znajdują-

cych się po obu stronach głowy, pozwala na 

ustalenie kierunku położenia źródła. Odle-

głość od źródła jesteśmy w stanie oszaco-

wać na podstawie zapamiętania podobnych 

sytuacji. Dźwięk także służy do porozumie-

wania się. Dotyczy to zarówno ludzi i jak 

i zwierząt, które różnymi odgłosami wyra-

żają swoje zadowolenie i radość, a innymi 

złość i agresję. Ponadto dźwięk zapewnia 

nam wrażenia estetyczne, do których mo-

żemy zaliczyć czytaną poezję, kino, sztuki 

teatralne czy muzykę. Ma również zastoso-

wanie w diagnostyce medycznej (ultrasono-

grafia) i muzykoterapii. 

Oprócz zalet dźwięku, hałas czyli ten 

dźwięk niepożądany, ma duży negatyw-

ny wpływ na organizm człowieka. Może 

mieć skutki słuchowe, czyli te związane 

z trwałymi i krótkotrwałymi ubytkami 

słuchu, ale i skutki pozasłuchowe stwa-

rzające ryzyko pogorszenia stanu zdrowia 

człowieka. Hałas może utrudniać a czasem 

wręcz uniemożliwiać sen, odpoczynek lub 

pracę, utrudnia komu-

nikację. Hałas uszkadza 

nie tylko narząd słuchu, 

ale może wpływać na 

wzrost ciśnienia tęt-

niczego, powodować 

zmiany w funkcjonowa-

niu układu hormonal-

nego, nerwowego i po-

karmowego, zakłócenia 

wzroku (np. upośledze-

nie rozróżniania barw 

i ograniczenie pola wi-

dzenia). Hałas wpływa 

na jakość pracy i może 

być nawet przyczyną 

wypadków w pracy, 

ponieważ zmniejsza 

wydolność psychiczną 

i fizyczną, i obniża się 

precyzja ruchów. Nawet 

hałas o małym pozio-

mie może być irytujący 

czego przykładem może 

być bzycząca mucha czy komar, albo ka-

piąca woda z kranu.

Miary dźwięku
Do oceny dźwięków stosuje się miary 

subiektywne i obiektywne, czyli wielkości 

fizyczne mierzone przy użyciu przyrządów 

pomiarowych. Do tych drugich należą mię-

dzy innymi częstotliwość oraz ciśnienie 

akustyczne. Częstotliwość określana jest 

liczbą drgań cząstek powietrza występują-

cych w ciągu jednej sekundy, a wyraża się ją 

w hercach [Hz]. Zakres częstotliwości sły-

szalnych zawiera się w granicach od 20 Hz 

do 20000 Hz (20 kHz). Dźwięki spotykane 

w naszym otoczeniu składają się z drgań 

o wielu różnych częstotliwości. Pojedyncze 

tony czyli dźwięki o jednej częstotliwości 

zdarzają się bardzo rzadko, mogą być wy-

twarzane przez generatory akustyczne lub 

np. kamerton. 

Drgania o częstotliwościach mniejszych 

od 20 Hz nazywamy infradźwiękami, 

a o częstotliwościach powyżej 20 kHz ul-

tradźwiękami. Ultradźwięki nie są słyszal-

ne przez człowieka, ale są słyszalne przez 

zwierzęta, stąd zastosowanie gwizdków ul-

tradźwiękowych dla psów. Hałas w którym 

pojawiają się tony o częstotliwościach poni-

żej 20 Hz nazywa się hałasem infradźwię-

kowym, a ten w którym występują składowe 

o częstotliwościach powyżej 20 kHz hała-

sem ultradźwiękowym. Hałas infradźwię-

kowy o dużych poziomach, powyżej 135 

dB może doprowadzić do zaburzeń w funk-

cjonowaniu komórek, tkanek i narządów, 

a przy poziomach powyżej 160 dB może 

nastąpić uszkodzenie struktur organizmu.

Drgania cząstek powodują chwilowe 

zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza. 

Dźwiękiem nazywa się wrażenie słuchowe wytworzone drganiami akustycznymi, a hałas to dźwięk oceniany przez człowieka 
jako niepożądany w danej sytuacji. Wiele zależy tu od oceny subiektywnej, dla jednej osoby muzyka może być piękna, ale ko-
muś innemu może przeszkadzać, bo np. chce spać. 

Fot. 1. Pomiar hałasu przy elewacji budynku mieszkalnego, fot. Marcin Biegaj
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W miejscach zagęszczeń ciśnienie powie-

trza wzrasta, a w miejscach rozrzedzeń 

maleje. Ciśnienie wywołane drganiami 

akustycznymi, będące różnicą między ci-

śnieniem istniejącym w ośrodku w danej 

chwili a ciśnieniem atmosferycznym, nazy-

wa się ciśnieniem akustycznym (p). 

atmwyp ppp −=     [Pa]

Wartość ciśnienia akustycznego jest 

znacznie mniejsza od ciśnienia atmosfe-

rycznego. Ciśnienie akustyczne to wartości 

od 10-5 ÷ 20 Pa, natomiast ciśnienie atmos-

feryczne jest rzędu 1000 hPa, czyli 100000 

Pa. Jak wykazały liczne badania ucho ludz-

kie reaguje na względne zmiany poziomu 

ciśnienia akustycznie, a dokładniej na zmia-

ny kwadratu ciśnienia akustycznego (prawo 

Webera Fechnera), ponadto odczucia te są 

proporcjonalne do logarytmu tej zmiany. 

Dlatego wprowadzono pojęcie poziomu ci-

śnienia akustycznego definiowane poniższą 

zależnością: 

gdzie: 

p - wartość skuteczna ciśnienia akustyczne-

go [Pa];

p
0
 - ciśnienie odniesienia równe 2 10-5 [N/m2]. 

Za wartość ciśnienia odniesienia przy-

jęto najmniejszą wartość ciśnienia aku-

stycznego tonu o częstotliwości 1000 Hz, 

słyszalną przez ludzi o normalnym słuchu, 

jest to tzw. wartość progowa. Jednostką jest 

decybel. Poziom ciśnienia odpowiadający 

ciśnieniu odniesienia jest równy 0 dB. Gór-

na granica słyszenia to ok. 120 dB. Izofonę 

130 fonów nazywa się progiem bólu bo fala 

dźwiękowa o takim poziomie głośności wy-

wołuje odczucie bólu. Osoby narażone na 

oddziaływanie głośniejszych bodźców są 

narażeni na trwałe ubytki słuchu. Badania 

takie były prowadzone na więźniach skaza-

nych na karę śmierci.

Wielkościami subiektywnymi charak-

teryzującymi dźwięk są: wysokość, barwa 

dźwięku i głośność. Wysokość dźwięku 

jest cechą wrażenia słuchowego umoż-

liwiającą uporządkowanie dźwięków na 

skali od niskich do wysokich. Wysokość 

zależy w pierwszym rzędzie od częstotli-

wości dźwięku, ale także od jego natęże-

nia, zagłuszania innymi dźwiękami, czasu 

trwania oraz widma. Wysokość tonu rośnie 

z częstotliwością. Jeśli przyjąć, że człowiek 

o normalnym słuchu odczuwa jako dźwięk 

zmiany ciśnienia zachodzące z częstotli-

wością od 20 Hz do 20000 Hz, to zakres: 

20 Hz - 300 ocenia jako tony niskie; 300 

Hz - 3000 Hz ocenia jako tony średnie, 

a 3000 Hz - 20000 Hz oceni jako tony wy-

sokie. Wzrost ciśnienia akustycznego dla 

małych częstotliwości (poniżej 1000 Hz) 

powoduje wrażenia obniżenie wysokości 

tonu, a dla dużych częstotliwości zjawisko 

przebiega odwrotnie. Ocena przez człowie-

ka różnic wysokości tonów nie odpowiada 

bezwzględnym lecz względnym (procento-

wym) różnicom ich częstotliwości. Dlatego 

w akustyce spotyka się na ogół logaryt-

miczną skalę częstotliwości.

Słuchowe wrażenie głośności dźwię-

ku nie ma bezpośredniego związku z jego 

wielkościami fizycznymi. Jest związane 

z czułością słuchu, a ta 

zależy od częstotliwości 

dźwięku i poziomu ci-

śnienia akustycznego. 

Na ryc. 1. pokazano 

krzywe jednakowego 

poziomu głośności (izo-

fony), oznacza to, że 

punkty leżące na jednej 

linii odpowiadają pozio-

mom ciśnienia akustycz-

nego i częstotliwościom, 

które są odbierane przez 

słuchaczy jako jednako-

wo głośne. Najniższa izolinia odpowiada 

progowi słyszenia ucha ludzkiego. Należy 

zauważyć, że dla dźwięków cichych (dolne 

izofony) słabiej słyszalne są tony o małych 

częstotliwościach. Odpowiadający progowi 

słyszenia poziom ciśnienia akustycznego 

tonu o częstotliwości 1 kHz (1000 Hz) jest 

równy 0 dB, natomiast ton o częstotliwo-

ści 30 Hz musi mieć poziom ok. 60 dB, aby 

ucho ludzkie mogło go usłyszeć. Jak widać 

tony o częstotliwościach ok 3÷4 kHz mogą 

mieć poziomy mniejsze od 0 dB i być sły-

szalne, jest to bowiem zakres maksymalnej 

czułości ucha ludzkiego wynikający z jego 

wymiarów. Przy dalszym wzroście czę-

stotliwości zauważa się ponownie spadek 

czułości ucha, a więc poziom ciśnienia aku-

stycznego musi być większy, aby ton był 

słyszalny. Ludzie o bardzo dobrym słuchu 

są w stanie w zakresie średnich częstotliwo-

ści, czyli w zakresie największej czułości 

ucha, rozróżnić różnice w poziomach rzędu 

1 dB. W większości przypadków są to 2÷3 

dB. Hałas o poziomie głośności 50 fonów 

jest uważany za denerwujący, powyżej 65 

za uciążliwy, powyżej 80 za szkodliwy, 

powyżej 100 za bezwzględnie szkodliwy, 

a powyżej 120 fonów to hałas powodujący 

trwałe uszkodzenia.

Aby przyrządy pomiarowe potrafiły 

zmierzyć wielkości obiektywne, odpowia-

dające wrażeniom słuchowym w zakresie 

odczuwania głośności, wprowadzono para-

metry określane jako poziomy dźwięku. Po-

ziom dźwięku jest to wielkość skorygowa-

nego poziomu ciśnienia akustycznego tak, 

aby wynik pomiaru tej wielkości przybliżał 

wrażenie słuchowe. W miernikach ciśnienia 

akustycznego wbudowane są filtry korek-

cyjne, których charakterystyka jest w przy-

bliżeniu odwrotnością izofon dla dźwięków 

cichych (A), dla głośnych (C). Najczęściej 

stosowany jest filtr A i większość norm 

określających dopuszczalne wartości po-

ziomu hałasu w różnych pomieszczeniach 

lub hałasu środowiskowego, podaje warto-

ści poziomu dźwięku A w dB, w literaturze 

zachodniej spotykamy jednostki dBA.

Wielkością charakteryzującą źródło 

dźwięku jest moc akustyczna określająca 

zdolność źródła do wytwarzania dźwięku, 

analogicznie jak w przypadku źródeł świa-
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zaburzeń w funkcjonowaniu komórek, tkanek i narządów, a przy poziomach powyżej 
160 dB może nastąpić uszkodzenie struktur organizmu. 
Drgania cząstek powodują chwilowe zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza. W 
miejscach zagęszczeń ciśnienie powietrza wzrasta, a w miejscach rozrzedzeń 
maleje. Ciśnienie wywołane drganiami akustycznymi, będące różnicą między 
ciśnieniem istniejącym w ośrodku w danej chwili a ciśnieniem atmosferycznym, 
nazywa się ciśnieniem akustycznym (p).  

atmwyp ppp      [Pa] 

Wartość ciśnienia akustycznego jest znacznie mniejsza od ciśnienia 
atmosferycznego. Ciśnienie akustyczne to wartości od 10-5 ÷ 20 Pa, natomiast 
ciśnienie atmosferyczne jest rzędu 1000 hPa, czyli 100000 Pa. Jak wykazały liczne 
badania ucho ludzkie reaguje na względne zmiany poziomu ciśnienia akustycznie, a 
dokładniej na zmiany kwadratu ciśnienia akustycznego (prawo Webera Fechnera), 
ponadto odczucia te są proporcjonalne do logarytmu tej zmiany. Dlatego 
wprowadzono pojęcie poziomu ciśnienia akustycznego definiowane poniższą 
zależnością:  
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gdzie:  p - wartość skuteczna ciśnienia akustycznego [Pa]; 
 p0 - ciśnienie odniesienia równe 2 10-5 [N/m2].  
 
Za wartość ciśnienia odniesienia przyjęto najmniejszą wartość ciśnienia 
akustycznego tonu o częstotliwości 1000 Hz, słyszalną przez ludzi o normalnym 
słuchu, jest to tzw. wartość progowa. Jednostką jest decybel. Poziom ciśnienia 
odpowiadający ciśnieniu odniesienia jest równy 0 dB. Górna granica słyszenia to ok. 
120 dB. Izofonę 130 fonów nazywa się progiem bólu bo fala dźwiękowa o takim 
poziomie głośności wywołuje odczucie bólu. Osoby narażone na oddziaływanie 
głośniejszych bodźców są narażeni na trwałe ubytki słuchu. Badania takie były 
prowadzone na więźniach skazanych na karę śmierci. 
Wielkościami subiektywnymi charakteryzującymi dźwięk są: wysokość, barwa 
dźwięku i głośność. Wysokość dźwięku jest cechą wrażenia słuchowego 
umożliwiającą uporządkowanie dźwięków na skali od niskich do wysokich. Wysokość 
zależy w pierwszym rzędzie od częstotliwości dźwięku, ale także od jego natężenia, 
zagłuszania innymi dźwiękami, czasu trwania oraz widma. Wysokość tonu rośnie z 
częstotliwością. Jeśli przyjąć, że człowiek o normalnym słuchu odczuwa jako dźwięk 
zmiany ciśnienia zachodzące z częstotliwością od 20 Hz do 20000 Hz, to zakres: 20 
Hz - 300 ocenia jako tony niskie; 300 Hz - 3000 Hz ocenia jako tony średnie, a 3000 
Hz - 20000 Hz oceni jako tony wysokie. Wzrost ciśnienia akustycznego dla małych 
częstotliwości (poniżej 1000 Hz) powoduje wrażenia obniżenie wysokości tonu, a dla 
dużych częstotliwości zjawisko przebiega odwrotnie. Ocena przez człowieka różnic 
wysokości tonów nie odpowiada bezwzględnym lecz względnym (procentowym) 
różnicom ich częstotliwości. Dlatego w akustyce spotyka się na ogół logarytmiczną 
skalę częstotliwości. 
Słuchowe wrażenie głośności dźwięku nie ma bezpośredniego związku z jego 
wielkościami fizycznymi. Jest związane z czułością słuchu, a ta zależy od 
częstotliwości dźwięku i poziomu ciśnienia akustycznego.  

Ryc. 1. Krzywe jednakowego poziomu głośności
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tła czy energii. W akustyce posługujemy 

się wielkością poziomu mocy akustycznej 

będącej miarą logarytmiczną tej wielkości, 

wyrażaną w decybelach. 

Spadek poziomu hałasu ze wzrostem od-
ległości od źródła

Gdy źródło dźwięku działa, drgania 

cząsteczek powietrza są przekazywane 

kolejnym cząsteczkom i w ten sposób fala 

akustyczna (podobnie jak zmarszczka na 

wodzie po wrzucenia kamyka) rozchodzi 

się na większe odległości. Prędkość przesu-

wania się drgań (a niedrgających cząstek) 

w powietrzu wynosi ok 340 m/s. Prędkość 

rozchodzenia się światła jest znacznie więk-

sza i wynosi ok. 300000000 m/s. Dlatego 

podczas burzy najpierw widzimy błysk, 

a dopiero po pewnym czasie słyszymy 

grzmot. Jeśli to opóźnienie wynosi ok. 3 s 

oznacza, że burza jest w odległości 1 km od 

nas. W cieczach prędkość dźwięku wyno-

si ok. 1500 m/s, a w ciałach stałych, takich 

jak cegła, drewno, metale, szkło, prędkość 

dźwięku jest dużo większa. Wynosi ona 

od 3000 m/s dla drewna, do 5500 m/s dla 

metali i szkła. W materiałach tłumiących, 

takich jak korek i guma miękka, występują 

dużo mniejsze prędkości dźwięku - odpo-

wiednio 500 i 70 m/s.

Poziom hałasu maleje z odległością od 

źródła dźwięku, a jego spadek ma związek 

z wielkością źródła hałasu. Gdy źródło jest 

małe, np. wyrzutnia wentylatora, to przy 

każdym podwojeniu odległości od źródła 

poziom hałasu maleje o 6 dB. Czyli gdy 

poziom hałasu w odległości 10 m wynosi 

70 dB, to w odległości 20 m jest równy 64 

dB, a w odległości 40 m 58 dB. Oblicza się 

to z zależności: L(r
2
)= L(r

1
)-20log(r

2
/ r

1
). 

Zakładamy, że źródło funkcjonuje w prze-

strzeni otwartej, tzn. na trasie propagacji 

fali akustycznej nie ma dodatkowych prze-

szkód np. w postaci budynków czy ekranów 

akustycznych, które mogłyby ograniczać 

propagację dźwięku i dodatkowo obniżać 

poziom hałasu lub go zwiększać na skutek 

odbić. 

W przypadku gdy źródło hałasu jest dłu-

gie jak np. droga, to poziom hałasu maleje 

wolniej ze wzrostem odległości, zgodnie 

z zależnością: L(r
2
)= L(r

1
)-10log(r

2
/ r

1
). 

Spadek ten wynosi 3 dB przy podwojeniu 

odległości, tzn. gdy w odległości 20 m od 

drogi poziom hałasu wynosi np. 68 dB to 

w odległości 40 m wynosi 65 dB, a w odle-

głości 80 m 62 dB.

Gdy źródło dźwięku znajduje się w po-

mieszczeniu, to do odbiorcy oprócz dźwię-

ku bezpośredniego, dochodzą także dźwięki 

odbite od ścian i przedmiotów znajdujących 

się w nim. Dlatego w tej samej odległości 

od źródła w pomieszczeniu będzie głośniej 

niż na otwartej przestrzeni. Jak głośny jest 

ten dźwięk odbity zależy od właściwości 

dźwiękochłonnych ścian, mebli, dywanów. 

Im lepsze pochłanianie dźwięku tym będzie 

ciszej.

Większa liczba źródeł
Jak wiemy ze wzrostem liczby źródeł 

hałasu zwiększa się poziom hałasu. Ale 

nie dodajemy wprost liczby decybeli, gdyż 

sumuje się energia akustyczna hałasu od 

poszczególnych źródeł, a dopiero potem 

obliczany jest poziom w decybelach. Załóż-

my, że w pomieszczeniu pracuje (n
1
) źró-

deł, a poziom hałasu wynosi L(n
1
)= 50 dB. 

Gdy będzie pracowało (n
2
) takich samych 

źródeł, to poziom hałasu wzrośnie i będzie 

wynosił L(n
2
)= L(n

1
)-10log(n

2
/ n

1
).

I tak, podwojenie liczby źródeł, a więc 

z 1 do 2, z 2 do 4, z 5 do 10 powoduje 

wzrost poziomu hałasu o 3 dB, a potrojenie 

wzrost o około 5 dB. W przypadku ruchu 

drogowego podwojenie natężenia ruchu 

spowoduje wzrost poziomu hałasu o 3 dB. 

Czyli zmiana natężenia ruchu z 1000 poj./h 

na 2000 poj./h zwiększy poziom hałasu o 3 

dB, a zwiększenie z 1000 do 1100 poj./h bę-

dzie niezauważalna. Jak wykazały badania, 

mieszkańcy określają okolicę jako cichszą 

od innej gdy różnica w poziomach hałasu 

wynosi ok. 5 dB. Z kolei gdy poziom hałasu 

od jednego źródła wynosi np. 70 dB i zo-

stanie włączone drugie źródło, od którego 

poziom wynosiłby 50 dB (czyli o 20 dB 

mniej), to poziom wypadkowy będzie nadal 

równy 70 dB.

Poziom dźwięku na ogół zmienia się 

w czasie, bo źródła dźwięku nie pracu-

ją przez cały czas z taką samą mocą (np. 

mowa, muzyka), są wyłączane (urządzenia) 

i zmieniają swoje położenie względem słu-

chacza (samochody, samoloty). Na ryc. 2. 

pokazano zarejestrowane w funkcji czasu 

zmiany poziomu hałasu przy ulicy w cen-

trum miasta. Zwiększanie poziomu nastę-

puje gdy samochód zbliża się do punktu 

obserwacji i zmniejsza się gdy pojazd się 

oddala. Dwa piki to klaksony aut. 

Do oceny takiego dźwięku stosuje się 

równoważny poziom dźwięku A L
Aeq

 w cza-

sie obserwacji (T), który jest uśrednionym 

w czasie (T) poziomem energii akustycz-

nej. Jest to wartość: 

5 
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I w tym przypadku decydującą rolę mają dźwięki głośniejsze. Jako przykład możemy 
podać sytuację gdy w pomieszczeniu przez 4 godziny panuje hałas o poziomie 70 
dB, a przez 4 godziny hałas o poziomie 45 dB. Wówczas równoważny poziom 
dźwięku w czasie 8 godzin wynosi 67 dB. 
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Na ogół dźwięk powstaje poprzez wprowadzenie w ruch drgający ciał stałych 
(drgania membran, płyt, prętów i strun), ale generowanie dźwięku może być też 
związane z przepływem gazu lub cieczy przez szczeliny czy kanały. Ze względu na 
miejsce ich funkcjonowania źródła hałasu możemy podzielić na źródła hałasu 
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hałasu środowiskowego zalicza się hałas komunikacyjny, w tym drogowy, kolejowy, 
tramwajowy i lotniczy, hałas przemysłowy oraz hałas pochodzący od innych 
obiektów, takich jak np. bary i dyskoteki, parkingi czy bazy transportowe. W 
środowisku pracy źródłem hałasu są przede wszystkim głośne maszyny 
przemysłowe, a w biurach także hałas urządzeń wentylacji i klimatyzacji.  
Hałas przemysłowy ogranicza się do terenu zakładu i jego okolicy. Hałas 
środowiskowy nie powoduje ubytków słuchu, ale jego uciążliwość dotyka bardzo 
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wane wg charakterystyki filtru A.

I w tym przypadku decydującą rolę mają 

dźwięki głośniejsze. Jako przykład może-

Ryc. 2. Zmiany poziomu hałasu przy ulicy
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my podać sytuację gdy w pomieszczeniu 

przez 4 godziny panuje hałas o poziomie 70 

dB, a przez 4 godziny hałas o poziomie 45 

dB. Wówczas równoważny poziom dźwię-

ku w czasie 8 godzin wynosi 67 dB.

Źródła hałasu
Na ogół dźwięk powstaje poprzez wpro-

wadzenie w ruch drgający ciał stałych 

(drgania membran, płyt, prętów i strun), 

ale generowanie dźwięku może być też 

związane z przepływem gazu lub cieczy 

przez szczeliny czy kanały. Ze względu na 

miejsce ich funkcjonowania źródła hałasu 

możemy podzielić na źródła hałasu środo-

wiskowego, w środowisku pracy, w miej-

scu zamieszkania i odpoczynku. Do hałasu 

środowiskowego zalicza się hałas komuni-

kacyjny, w tym drogowy, kolejowy, tram-

wajowy i lotniczy, hałas przemysłowy oraz 

hałas pochodzący od innych obiektów, ta-

kich jak np. bary i dyskoteki, parkingi czy 

bazy transportowe. W środowisku pracy 

źródłem hałasu są przede wszystkim głośne 

maszyny przemysłowe, a w biurach są to 

urządzenia wentylacji i klimatyzacji. 

Hałas przemysłowy ogranicza się do te-

renu zakładu i jego okolicy. Hałas środowi-

skowy nie powoduje ubytków słuchu, ale 

jego uciążliwość dotyka bardzo dużej po-

pulacji ludzi. Największy zasięg oddziały-

wania ma hałas ruchu drogowego ze wzglę-

du na dużą sieć dróg, następnie hałas ruchu 

kolejowego. 

Poziom hałasu ruchu drogowego rośnie 

ze wzrostem natężenia ruchu, procentowe-

go udziału pojazdów ciężkich, a także ze 

wzrostem prędkości ruchu. Wpływ na po-

ziom hałasu ma także płynność strumienia 

ruchu, bowiem przyspieszenia powodują 

wzrost poziomu hałasu. Jazda pod górę, gdy 

samochód porusza się z większą mocą, jest 

głośniejsza. Jazda po jezdni z kostki bruko-

wej czy jezdni w złym stanie technicznych 

także generuje większy hałas niż jazda po 

gładkiej jezdni asfaltowej lub betonowej. 

Gdy jezdnia jest mokra, wzrasta o kilka de-

cybeli poziom hałasu.

W przypadku ruchu kolejowego o po-

ziomie hałasu decyduje również natężenie 

ruchu i długość składów, ponadto rodzaj 

taboru kolejowego; pociągi towarowe są 

na ogół głośniejsze. Jednym z istotnych 

czynników jest prędkość jazdy. Przy pręd-

kościach powyżej 200 km/h dominującą 

rolę odgrywa hałas aerodynamiczny, przy 

mniejszych jest to hałas powstający na sty-

ku koło – szyna, ważna jest więc konstruk-

cja i stopień zużycia szyn oraz rodzaj pod-

łoża i konstrukcja podkładów. 

Hałas generowany przez samoloty jest 

uciążliwy najbardziej w pobliżu portów 

lotniczych, najgłośniejsze są starty i lądo-

wania statków powietrznych. Podobnie jak 

w przypadku ruchu drogowego i kolejo-

wego do czynników decydujących należy 

liczba operacji lotniczych, typ statków po-

wietrznych, samoloty i helikoptery, rodzaj 

silników - odrzutowe, turbośmigłowe oraz 

procedury startów i lądowań.

Propagacja fal akustycznych w prze-
strzeni

Ze wzrostem odległości od źródła, 

o czym wspominaliśmy wcześniej, male-

je poziom hałasu. Należy też wziąć pod 

uwagę wpływ ekranowania przez barie-

ry akustyczne, znajdujące się na drodze 

między źródłem, a punktem dla którego 

wykonywane są obliczenia oraz wpływ 

fal odbitych od różnych powierzchni po-

jawiających się na drodze propagacji fali. 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ 

na wartość poziomu hałasu w określonym 

punkcie przestrzeni jest wpływ warunków 

meteorologicznych na które składają się 

temperatura, kierunek i prędkość wiatru 

oraz wilgotność. Warunki atmosferyczne 

mogą sprzyjać propagacji dźwięku, być 

neutralne czyli nie wywierać istotnego 

wpływu, ale także mogą być niesprzyja-

jące rozchodzeniu się dźwięku. Jeśli wiatr 

wieje od źródła, to będzie głośniej. Przy 

propagacji dźwięku istotny jest także 

gradient temperatury w funkcji wysoko-

ści nad powierzchnią terenu. Propagacji 

dźwięku sprzyja zjawisko tzw. inwersji 

temperaturowej, które występuje w przy-

padku gdy temperatura powietrza wzrasta 

ze wzrostem wysokości nad poziom grun-

tu. Powoduje to dodatni pionowy gradient 

prędkości dźwięku, co z kolei sprawia, 

że promienie dźwiękowe zakrzywiają się 

ku ziemi. Zjawisko to występuje w nocy 

i przed zachodem słońca, dlatego wtedy 

wyraźniej słyszymy hałas pociągów, na-

wet gdy linia kolejowa przebiega w du-

żej odległości od nas. Suche powietrze 

zapewnia większe tłumienie fal dźwięko-

wych.

Jak widać generowanie i propagacja 

hałasu to bardzo złożone zagadnienie, za-

tem skuteczna walka z hałasem wymaga 

współpracy specjalistów z wielu branż 

m.in. konstruktorów, architektów, plani-

stów, budowlańców, projektantów insta-

lacji wentylacji i klimatyzacji.

dr inż. MAriA rAbiegA

kATedrA AkusTyki i MulTiMediów

wydziAł elekTroniki PoliTeChniki 

wroCłAwskieJ

Fot. 2. Trzy stanowiska pomiaru hałasu na strzelnicy, fot. Marcin Biegaj
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Porównanie emisyjności wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracyjnym węglowym (ok. 450 kg co
2
 /MWh) 

i gazowym (ok. 240 kg co
2
/MWh)  pokazuje, że zastąpienie węgla gazem obniża emisję co

2
 o ponad 46%. taki właśnie pomysł 

będzie realizowany w Zespole elektrociepłowni Wrocławskich KogeNeRAcjA S.A. pod szyldem „Nowa ec czechnica”. 

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA 
CZECHNICA 

– KROK W DOBRYM KIERUNKU

Wyższa efektywność i mniejsza emisyjność
Istniejąca w Siechnicach elektrocie-

płownia ma już ponad 100 lat. Jej moc 

cieplna to 247 MWt, a moc elektryczna 

100 MWe. Nowa EC będzie miała ok. 315 

MWt mocy cieplnej i ok. 175 MWe elek-

trycznej, a dzięki kogeneracyjnemu (sko-

jarzonemu) pozyskiwaniu energii (ciepła 

i elektrycznej) sprawność ogólna elek-

trociepłowni osiągnie ok. 88%. Wyższa 

sprawność wykorzystania paliwa to przede 

wszystkim większa efektywność jego wy-

korzystania oraz mniejsza cena jednost-

kowa ciepła i prądu. Zamiana węgla (jako 

paliwa podstawowego w EC Czechnica) 

na gaz zmniejszy radykalnie emisje pyłu, 

dwutlenku siarki, węglowodorów aro-

matycznych i innych produktów powsta-

jących przy spalaniu węgla. Zmniejszy 

się też znacznie wspomniana na wstępie 

emisja CO2. Inwestycja odpowiada ogól-

noświatowej tendencji do ograniczania 

wanego przedsięwzięcia. Konieczne jest 

też załatwienie wyprowadzenia mocy elek-

trycznej i przyłączenia do sieci gazowej.

Drugie życie
Ciekawą inicjatywą jest rozważa-

ne obecnie zagospodarowanie terenów, 

a szczególnie budynków po dotychczaso-

wej elektrociepłowni. Mają one ponad 100 

lat i mogłyby pełnić rolę centrum eduka-

cyjnego, w którym prezentowano by za-

gadnienia związane z historią i rozwojem 

sposobów pozyskiwania energii.

Do rangi symbolu urasta też fakt, że 

nowa EC będzie budowana na terenie, 

gdzie kiedyś mieściła się huta „Siechni-

ce”. Huta ta produkująca chrom bez żad-

nych urządzeń ochrony środowiska, emi-

tująca toksyczne pyły związków chromu 

i innych metali stanowiła zagrożenie dla 

terenów wodonośnych Wrocławia. Klub 

Ekologiczny przyczynił się walnie do 

podjęcia decyzji o zamknięciu huty. Te-

raz w tym miejscu powstanie nowoczesny 

zakład energetyczny – wysokosprawna 

kogeneracja gazowa. To krok w dobrym 

kierunku do większej efektywności ener-

getycznej i zmniejszenia obciążenia at-

mosfery emisjami, w tym emisją dwutlen-

ku węgla.

Taki właśnie projekt realizowany będzie 

przez KOGENERACJĘ S.A. należącą do 

PGE Energia Ciepła, z Grupy Kapitałowej 

PGE.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski

emisji gazów cieplarnianych, a szczególnie 

dwutlenku węgla; pomoże też w realizacji 

zobowiązań Polski w zakresie polityki kli-

matycznej.

W nowej EC planuje się oddanie do 

użytku bloku gazowo-parowego w sierpniu 

2023 r. Do tego czasu będzie działała obec-

na elektrociepłownia, która ze względu na 

wymagania środowiskowe powinna być 

zamknięta w 2023 r. Wytwarzane w niej 

ciepło ogrzewa południowo-wschodnią 

część Wrocławia, Siechnice, siechnickie 

przedsiębiorstwo ogrodnicze Citronex, 

Świętą Katarzynę. Nowa EC Czechnica 

będzie mogła ogrzewać dodatkowe obsza-

ry - powstające nowe osiedla mieszkanio-

we. Będzie też mogła wytwarzać więcej 

energii elektrycznej w okresie letnim, gdy 

zapotrzebowanie na ciepło jest znacznie 

mniejsze, gdyż turbina parowa będzie tur-

biną upustowo-przeciwprężną. Przewiduje 

się też możliwość pracy z układem do-

chładzania za pomocą 

chłodni wentylatoro-

wych oraz budowę 

akumulatora ciepła, co 

zwiększy efektywność 

pracy EC.

Projekt jest obecnie 

w fazie przygotowania 

inwestycji do realiza-

cji, trwa m.in. postę-

powanie dla uzyskania 

decyzji o środowisko-

wych uwarunkowa-

niach realizacji plano-Fot. 1. Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach - widok obecny (Archiwum ZEC Wrocław)
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Wstęp
Trzeba zaznaczyć, że wybór prezento-

wanych gatunków roślin nie był subiektyw-

ny. Był wypadkową mojego botanicznego 

doświadczenia ze źródłami internetowymi, 

opisującymi niektóre gatunki jako „rosnące 

na obszarze całego kraju” i „pospolite”. Wi-

dząc taki opis mam przed oczami pokrzywę 

zwyczajną Urtica dioica, która rzeczywi-

ście jest rośliną pospolitą, kosmopolityczną, 

kształtującą fizjonomię wielu typów eko-

systemów, lokalnie wręcz ekspansywną. 

Osoby bez botanicznej wiedzy mogą zakła-

MichAł Śliwiński

ROŚLINY MAŁO ZNANE

Flora Dolnego Śląska jest stosunkowo dobrze poznana - tak przynajmniej twierdzą naukowcy. Najłatwiej jest podzielić rośliny 
na pospolite i rzadkie. gatunki pospolite kształtują fizjonomię szaty roślinnej, z kolei taksony rzadkie decydują o jej bioróżno-
rodności. Między tymi dwoma grupami jest jeszcze dużo miejsca dla roślin uznawanych za pospolite, lecz rzadko notowanych 
lub mało znanych. Warto przedstawić niektóre z nich.

dać, że wszystkie rośliny nieobjęte ochro-

ną prawną i niezagrożone wymarciem są 

pospolite. Użycie takiego przymiotnika dla 

wielu gatunków roślin jest nieuzasadnio-

ne, zwłaszcza jeśli brakuje szczegółowych 

analiz. Bardziej ostrożni w opisie częstości 

gatunku byli Schube (1903) i Rutkowski 

(2006) - dla tych samych gatunków ograni-

czyli skalę ich występowania z pospolitych 

na częste, chociaż nawet ta ocena wydaje 

się być zawyżona. Flora jest dynamiczna, 

wiele gatunków traci swoje stanowiska, 

zmniejsza zasięgi swojego występowania. 

Rośliny przywiązane do określonego, zani-

kającego typu siedliska, mogą w przeciągu 

kilkudziesięciu lat z roślin pospolitych stać 

się wymierające. Inną kwestią jest sposób 

postrzegania roślin, które jeszcze określa 

się mianem pospolitych. Brak opublikowa-

nych obserwacji florystycznych, a jedynie 

przepisywanie starych danych może spra-

wić, że na przestrzeni lat pojawią się błędy 

dotyczące ich częstości.

Rośliny nie-pospolite
Czy przeciętny mieszkaniec kraju zna ro-

Tabela 1. Siedliska i zasięg występowania wybranych gatunków roślin

Gatunek Siedlisko Schube (1903) Rutkowski (2006) Wikipedia (2018/2019)

Czyścica drobnokwiatowa
Acinos arvensis

Ugory, zarośla
Częsty w wielu regionach 
Śląska

Częsty w wielu regio-
nach, pospolity na całym 
(lub prawie całym) 
terenie

Pospolity w całym kraju

Gęsiówka gładka
Arabis glabra

Zarośla, widne lasy, 
murawy, mury

Częsty w wielu regionach 
Śląska

Częsty w wielu regionach Dość pospolity

Krzyżownica czubata
Polygala comosa

Skraje lasów, suche 
zbocza, murawy, 
przydroża

Częsty w wielu regionach 
Śląska

Dość częsty w niektórych 
regionach / częsty w 
wielu regionach

Pospolity na obszarze całego 
kraju i w niższych partiach 
gór

Łuskiewnik różowy
Lathraea squamaria

Lasy liściaste i zarośla
Częsty w niektórych 
regionach Śląska, w innych 
notowany rzadko

Częsty w wielu regionach 
/ rzadki

Spotykany na całym obsza-
rze

Mierznica czarna
Ballota nigra

Przydroża, pola 
uprawne

Częsty w wielu regionach 
Śląska

Pospolity na całym (lub 
prawie całym) terenie

Pospolity na całym obszarze

Okrężnica bagienna
Hottonia palustris

Starorzecza, rowy, 
stawy, zbiorniki

Częsty w niektórych 
regionach Śląska, w innych 
notowany rzadko lub wcale

Częsty w wielu regionach
Pospolity na niżu, rzadszy w 
niżej położonych obszarach 
górskich

Ostrzew spłaszczony
Blysmus compressus

Murawy zalewowe
Nieliczne notowania w 
wielu regionach Śląska

Częsty w wielu regionach
Rośnie na obszarze całego 
kraju

Ponikło błotne
Eleocharis palustris

Szuwary, brzegi wód Brak danych Częsty w wielu regionach
Pospolity w całym kraju, 
rzadki w górach

Piżmaczek wiosenny
Adoxa moschatellina

Lasy i zarośla
Częsty w wielu regionach 
Śląska

Częsty w wielu regionach
Występuje na całym teryto-
rium, w wielu obszarach jest 
pospolity

Rzodkiew świrzepa
Raphanus raphanistrum

Przydroża, nieużytki, 
pola uprawne

Częsty w niektórych regio-
nach Śląska

Pospolity na całym (lub 
prawie całym) terenie

Pospolity na obszarze całego 
kraju, w górach sięga po 
granicę upraw

Złoć łąkowa
Gagea pratensis

Pola, przydroża
Częsty w niektórych regio-
nach Śląska

Częsty w wielu regionach
Pospolity na niżu, rzadki na 
pogórzu i w górach

Żankiel zwyczajny
Sanicula europaea

Lasy liściaste, zarośla
Częsty w wielu regionach 
Śląska

Częsty w wielu regionach
Dość pospolity zarówno na 
niżu, jak i w niższych poło-
żeniach górskich
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śliny wymienione w tabeli 1, czy zobaczył 

w stanie dzikim lub chociaż słyszał ich na-

zwę: czyścica drobnokwiatowa, okrężnica 

bagienna lub ostrzew spłaszczony? Wątpię, 

mimo to wskazane rośliny posiadają w Pol-

sce status częstych lub nawet pospolitych. 

Jak to możliwe, że ich nie znamy?

Może dlatego, że wcale nie są tak po-

spolite, jak sugerują to źródła. Przegląda-

jąc siedliska tych roślin okazuje się, że są 

powszechne - lasy liściaste, przydroża, 

pola uprawne, rowy i zbiorniki wodne nie 

są siedliskami rzadkimi. Zastanowienia 

wymagają murawy, zwłaszcza zalewowe 

- nie pamiętam już, kiedy widziałem taką 

murawę - czy występujący w nich ostrzew 

spłaszczony może rosnąć „na obszarze ca-

łego kraju”? Ludzie, którzy mają wiedzę 

na temat roślin, bez wahania stwierdzą że 

niełatwo będzie odnaleźć te „pospolite” 

gatunki. Są to rośliny... mało znane. Niepo-

zorna czyścica drobnokwiatowa posiada 

niewielkie, fioletowe kwiaty i jest zdecy-

dowanie ciepłolubnym gatunkiem, którego 

nie zobaczymy na ugorze za domem - prę-

dzej na suchym, południowym zboczu tra-

wiastego wzniesienia. Smukła gęsiówka 
(wieżyczka) gładka charakteryzuje się 

drobnymi, białymi kwiatami, które wyno-

szone są na łodydze do wysokości jednego 

metra, preferuje suche siedliska, z pewną 

zawartością wapnia, często miejsca rude-

ralne. Krzyżownica czubata to niewysoka 

roślina o jasnofioletowych kwiatach, spo-

tykana na dobrze doświetlonych suchych 

wzgórzach i murawach. Przypominający 

wygrzebującego się z ziemi pędraka, łu-
skiewnik różowy to bezzieleniowy pasożyt 

korzeni drzew i krzewów, o łuskowatych, 

różowych liściach, zakwitający w kwietniu 

w wilgotnych lasach liściastych. Pokrojem 

przypominająca trochę pokrzywę, mierz-
nica czarna to wysoka bylina o jasnoróżo-

wych kwiatach i nieprzyjemnym zapachu, 

rosnąca na przydrożach i przydomowych 

nieużytkach. okrężnica bagienna to rośli-

na związana z wodami stojącymi, ukorze-

niająca się w dnie, o liściach łodygowych 

i pływających, wynosząca białe kwiaty 

nad powierzchnię wody. Z kolei ostrzew 
spłaszczony to mało wyróżniający się ga-

tunek z rodziny turzycowatych, o kwiatach 

zebranych w kłosy, rosnący na łąkach zale-

wowych. Do tej samej rodziny należy poni-
kło błotne, które nie tworzy liści, a jedynie 

pędy z kwiatostanami i występuje na obrze-

żach wód lub w pasie szuwarów. Często po-

mijaną rośliną leśnego runa jest piżmaczek 
wiosenny, o krótkiej łodydze i bladozielo-

nych kwiatach zebranych w małą główkę, 

do tego bardzo krótko kwitnący. Na polach 

uprawnych można spotkać rzodkiew świ-

rzepę, która jest chwastem upraw okopo-

wych i zbożowych, o pokroju zbliżonym 

do gorczycy, o żółtych (rzadko białych), 

4-płatkowych kwiatach. Związaną z agro-

cenozami, niewielką rośliną o intensywnie 

żółtych kwiatach jest również złoć łąko-
wa, którą można spotkać na polnych przy-

drożach. Ostatnią rośliną z tej grupy jest 

żankiel zwyczajny o okrągłych, dłonia-

stozłożonych liściach i drobnych, białych 

kwiatach zebranych w małe baldachy zło-

żone, rosnąca w żyznych lasach liściastych. 

To tylko wybrane rośliny, które uznano za 

częste lub pospolite - w rzeczywistości są 

rzadko spotykane i mogą stanowić bota-

niczne ciekawostki.

Badania dawniej i dziś
Przeglądając roczniki florystyczne ze 

Śląska z lat 1900-1936 (Schube, Scha-

low) można w nich znaleźć obserwacje 

roślin, które dzisiaj nie wzbudzają sensacji 

u naukowców, np. bylica polna Artemisia 

campestris, trzcinnik leśny Calamagrostis 

arundinacea, bniec czerwony Melandrium 

rubrum, porzeczka agrest Ribes grossularia 

(Schube 1909). Są to rośliny, nad którymi 

żaden botanik się dzisiaj nie pochyli, lecz 

dawniej mogły być mało znane lub przy-

kuwać wzrok obserwatorów flory. Prawdą 

jest, że obserwacje pospolitych gatunków 

roślin również przyczyniły się do utworze-

nia obrazu dzisiejszej szaty roślinnej regio-

nu. W tamtym okresie amatorów dzikiej 

flory było niewielu. W każdym z roczników 

zapisywano nazwiska osób przekazujących 

informacje o stanowiskach roślin - zwy-

kle od kilku do około dwudziestu. Łatwo 

można zaryzykować stwierdzenie, że były 

to mroczne czasy, a ludzie nie mieli takiej 

wiedzy o otaczającym ich świecie. Lecz czy 

obecnie sytuacja jest inna? Ile osób w ska-

li województwa potrafi bez zastanowienia 

nazywać rośliny w terenie? Oznaczyć je 

posługując się Kluczem Rutkowskiego? 

Rozpoznać w stanie niekwitnącym? Okre-

ślić gatunek na podstawie ubiegłorocznych 

pozostałości? Zidentyfikować ze zdjęcia? 

Mimo upływu dziesiątek lat, wiedza ludzi 

o otaczającej ich florze znacząco się nie 

zwiększyła. Wielu ludzi nadal postrzega ro-

śliny jako drzewa, krzewy, chwasty i trawę 

Fot 1. Ostrzew spłaszczony Blysmus compressus, fot. Michał Śliwiński
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- która wygląda najlepiej, gdy jest równo 

skoszona w ogrodzie. Dziko rosnące rośliny 

stanowią wyzwanie - pamiętam, jak trudno 

mi było na studiach zaliczyć zielnik, który 

sam przygotowałem... Naukowcy, dla okre-

ślenia częstości danego gatunku posługują 

się Atlasem rozmieszczenia roślin naczy-

niowych w Polsce, który został opracowa-

ny w latach 90. XX w. (Zając, Zając 2001). 

Jest on oparty o siatkę kwadratów 10x10 

km i nawet jeżeli w danym kwadracie zna-

ne było tylko jedno notowanie gatunku, był 

wypełniany czarną kropką - taką samą dla 

pokrzywy, jak również bardzo rzadkiego 

taksonu. Brak wiedzy o powszechności sta-

nowisk w kwadratach o boku 10 km i bio-

logii gatunku powoduje, że roślinie, która 

na terenie Polski ma wiele kropek, można 

łatwo przyznać status pospolitej, nawet jeśli 

występuje na rozproszonych stanowiskach 

w liczbie pojedynczych osobników. Oso-

by bez botanicznej wiedzy, którzy jedynie 

przeglądają mapę rozmieszczenia gatunku 

w Polsce, a nie mają wiedzy o częstości da-

nej rośliny w terenie, łatwo popełniają ten 

błąd. Wychodzi na to, że nie wszystkie ro-

śliny pospolite otaczają nas z każdej strony. 

Żeby odszukać daną roślinę, trzeba dokład-

nie wiedzieć gdzie, kiedy i czego szukać.

Kluczowe jest siedlisko
Niektóre gatunki roślin przywiązane są 

do określonego typu siedliska (biotopu) 

i poza nim trudno jest je odnaleźć. Z drugiej 

strony, w danym siedlisku niekoniecznie 

musi rosnąć interesująca nas roślina, gdyż 

jej występowanie jest w pewnym stopniu 

losowe. Wiedza o tym, jak wygląda łu-

skiewnik różowy i że występuje w lasach 

liściastych może nie wystarczyć. Można 

chodzić po lasach tygodniami i nie odnaleźć 

konkretnego gatunku rośliny, jeżeli nie jest 

pospolita - zazwyczaj jednak, określony typ 

siedliska pozwala na zawężenie obszaru jej 

poszukiwań. Naukowcy dowiedli, że rzad-

kie rośliny są wskaźnikami określonych 

typów siedlisk, np. czyścica drobnokwia-

towa - muraw kserotermicznych Festuco-

-Brometea, piżmaczek wiosenny i żankiel 

zwyczajny - lasów liściastych Fagetalia, 

mierznica czarna - ruderalnych ziołorośli 

Leonuro-Ballotetum, a złoć łąkowa - pól 

uprawnych na ciepłych, suchych glebach 

Papaveretum argemones (Matuszkiewicz 

2005). Wiele typów siedlisk obejmuje tere-

ny pospolite, jak: pola uprawne, przydroża, 

ugory i zarośla. Są też rzadkie lub zajmu-

jące ograniczony areał, np.: murawy, staro-

rzecza i szuwary. Jeżeli siedlisk dostępnych 

dla rośliny jest niewiele, często staje się 

rzadka lub zagrożona wymarciem. Drugą 

kwestią jest jakość tych siedlisk, zmieniają-

ca się wraz z postępem cywilizacji. Należy 

przyjąć, że im większy jest wpływ czło-

wieka na siedlisko, tym jego różnorodność 

florystyczna spada. Doskonale widać to na 

przykładzie przydroży - uporządkowanych, 

ubogich w gatunki i zaniedbanych, oferują-

cych więcej swobody dla roślin i ich wza-

jemnych oddziaływań. Bogate florystycz-

nie zbiorowiska kształtujące się niegdyś na 

przychaciach i przypłociach (np. z mierzni-

cą czarną) są obecnie w zaniku, ze względu 

na zmianę w mentalności człowieka, zmu-

szającą go do porządkowania własnego oto-

czenia. To samo dotyczy lasów liściastych, 

których roślinność będzie zupełnie różna 

w miejscach znajdujących się pod wpły-

wem gospodarki człowieka i na obszarach 

wyłączonych z użyt-

kowania. Na terenach 

o ograniczonej antro-

popresji, różnorodność 

flory może być kilka-, 

a nawet kilkudziesię-

ciokrotnie większa, 

łatwiej wówczas odna-

leźć w nich konkretne 

gatunki roślin, nawet 

te mniej pospolite. 

W lasach łęgowych, 

uznawanych za europej-

ski odpowiednik lasów 

tropikalnych Amazonii, 

w kwadracie o boku 20 

metrów można łatwo 

doliczyć się kilkudzie-

sięciu gatunków roślin. 

Ich przeciwieństwem 

są intensywne uprawy 

niektórych drzew liścia-

stych, np. buka lub dębu 

czerwonego, w których 

liczba roślin na tej sa-

mej powierzchni, w skrajnym przypadku 

wynosi od kilku do kilkunastu. Dla określo-

nej grupy leśnych gatunków roślin, istotna 

jest zawartość wapnia w podłożu. Wymie-

niony w tabeli żankiel zwyczajny, preferuje 

podłoże z udziałem tego pierwiastka i jego 

brak będzie decydować o nieobecności tego 

taksonu na wielu siedliskach leśnych. Jeżeli 

chodzi o ekosystemy wodne, kluczowa jest 

jakość wody - w wodach czystych i mezo-

troficznych (bez nadmiaru biogenów) moż-

na odnaleźć więcej gatunków roślin, więk-

sza jest również szansa na odnalezienie 

tych rzadkich, jak np. okrężnicy bagiennej.

trudności w ocenie
Jest też kwestia badań nad roślinami. 

Jeżeli gatunek jest mało interesujący, nikt 

nie poświęci mu większej uwagi. Jednak 

przez dziesięciolecia może przestać być 

pospolity, a nawet zacząć zanikać w skali 

regionu. Dlatego tak ważne jest prowadze-

nie obserwacji florystycznych w różnych 

typach siedlisk, żeby mieć pogląd na prze-

miany roślinności. Przykładowo, trudności 

w ocenie skali występowania gatunków 

roślin pojawiły się w trakcie badań nad ar-

Fot 2. Krzyżownica czubata Polygala comosa, fot. Michał Śliwiński



ZIELONA PLANETA 6(147)/201920

PREZENTACJE

cheofitami Dolnego Śląska (Anioł-Kwiat-

kowska, Szczęśniak 2011). Okazało się, 

że od kilkudziesięciu lat nikt nie prowadził 

szczegółowych badań nad florą chwastów 

pól uprawnych regionu i wiele gatunków 

tych roślin posiadało bardzo skromną do-

kumentację. Z tego powodu, dla wielu 

analizowanych taksonów, liczba notowań 

była niewystarczająca do rzetelnego okre-

ślenia kategorii ich zagrożenia. Zdaniem 

naukowców, gatunki nierozpoznawane, 

niedostatecznie poznane lub wymagające 

dalszych badań to np. skrytek drobnowoc-

kowy Aphanes inexspectata, stokłosa polna 

Bromus arvensis subsp. arvensis, komosa 

murowa Chenopodium murale, dymnica 

drobnokwiatowa Fumaria vailantii, przytu-

lia fałszywa Galium spurium, przytulia trój-

rożna Galium tricornutum, hyzop lekarski 

Hysoppus officinalis, życica roczna Lolium 

temulentum, szanta zwyczajna Marrubium 

vulgare, zagorzałek wiosenny Odontites 

verna, roszpunka bruzdkowana Valerianel-

la rimosa, przetacznik ćmy Veronica opaca 

i przetacznik lśniący Veronica polita - te 

rośliny z pewnością można włączyć do gru-

py „mało znanych”. Naukowcy napotykają 

trudności w badaniach takich roślin, gdyż 

nie mają wsparcia ze strony botaników-

-amatorów. Ludzie nie są zainteresowani 

poznawaniem flory - obserwacje roślin nie 

cieszą się taką popularnością, jak np. naj-

nowszy iPhone. Dlatego tak ważne jest, aby 

doświadczeni botanicy zarażali swoją pasją 

osoby młode, szukające wyzwań, chcące 

wiedzieć więcej o otaczającym ich świecie. 

Rolą naukowców jest tworzenie i aktualizo-

wanie krajowej i regionalnych czerwonych 

list roślin, w których wskazują gatunki, 

którym należy poświęcić większą uwagę. 

W województwie dolnośląskim, czerwona 

lista roślin naczyniowych została opubliko-

wana ponad 15 lat temu (Kącki i in. 2003) 

i wymaga krytycznej rewizji. Dwa z gatun-

ków roślin wymienionych w tabeli zostało 

już na niej umieszczonych: ostrzew spłasz-

czony i złoć łąkowa. Chociaż zostały włą-

czone do grupy gatunków o niskim ryzyku 

wymarcia i przyznano im niskie kategorie 

zagrożenia - odpowiednio LC (słabo zagro-

żony) i NT (bliski zagrożenia), nie należy 

ich traktować jako pospolite lub częste. 

Kandydatami do grupy zagrożonych roślin 

w przyszłej edycji czerwonej listy mogą 

być okrężnica bagienna 

i ponikło błotne, które są 

coraz rzadziej spotykane 

w krajobrazie Dolnego 

Śląska, ze względu na 

brak właściwych im sie-

dlisk.

obserwacje flory
Rozpoznawanie roślin 

nie należy do łatwych 

zadań. Przygodę z florą 

warto rozpocząć w maju 

lub czerwcu, z łatwym 

siedliskiem, np. łąką lub 

nieużytkiem. W identyfi-

kacji niektórych kwitną-

cych roślin mogą pomóc 

atlasy ze zdjęciami, lecz 

okazują się niepraktycz-

ne, gdyż zwykle obejmują 

tylko część flory Polski, 

do tego gatunki bardzo 

rzadkie lub endemiczne, 

których nie zobaczymy 

za naszym domem. Lepszym wyborem są 

„flory” Mowszowicza (1984, 1986, 1987), 

opisujące gatunki pospolite - i to od nich 

warto rozpocząć obserwacje roślin. Póź-

niej nawet one przestają wystarczać i trzeba 

zakupić Klucz do oznaczania roślin naczy-

niowych Polski niżowej (Rutkowski 2006) 

lub zdobyć obrazkowy atlas flory Niemiec 

(Rothmaler 1994). Początki są trudne i war-

to poznawać florę w towarzystwie doświad-

czonego botanika. Kolejnym etapem jest 

identyfikacja roślin niekwitnących, mło-

docianych, ubiegłorocznych oraz drzew 

i krzewów. W XXI wieku, botanika to nadal 

niszowa dziedzina wiedzy. Dobrych spe-

cjalistów jest niewielu i zazwyczaj działają 

w placówkach naukowych jako nauczyciele 

akademiccy, którzy dzielą się swoją wiedzą 

- teoretyczną i praktyczną. Rzadko jednak 

mają z kim, ponieważ młodzi ludzie zwykle 

traktują botanikę jako ostateczny sposób na 

zdobycie wyższego wykształcenia i studiu-

ją ją bez przekonania. Brak pasji, motywa-

cji do zdobywania wiedzy (w przypadku 

roślin trwa to latami) i świadomość, że bę-

dzie trudno zarobić tym na życie sprawiają, 

że młodych florystów nie przybywa, mimo 

że potrzeba jest ogromna. Wybór botaniki 

jako ścieżki zawodowej nie przychodzi ła-

two. Jednak gdy zacząłem poznawać świat 

roślin, szybko przekonałem się, że chciałem 

wiedzieć więcej, zobaczyć coś wyjątkowe-

go. Dlatego obserwowanie niepospolitych 

gatunków flory daje mi najwięcej satysfak-

cji. Wyniki moich badań z lat 2004-2018 

opublikowałem w formie notatek flory-

stycznych (Śliwiński 2018, 2019) i zamie-

rzam kontynuować moje skromne dzieło. 

Warto mieć na uwadze, że rozpoznawanie 

roślin to nie tylko przyjemność, ale i sposób 

na życie, dlatego niezdecydowani powinni 

kontynuować botaniczną pasję i szukać za-

trudnienia w zawodzie. Tymczasem niech 

idą w teren i szukają roślin mało znanych 

- dla praktyki, satysfakcji lub wewnętrznej 

potrzeby dokumentowania flory.

dr MiChAł Śliwiński

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji

Fot 3. Gęsiówka gładka Arabis glabra, fot. Michał Śliwiński
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Marek STaJSzCzyk

PACYFICZNY ORŁAN 
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Na początku 3-ciej dekady grudnia 2018 r., między Brzegiem a lewinem Brzeskim, przebywał największy z orlanów, którego 
naturalny areał obejmuje wybrzeża wschodniej części Syberii oraz japonii, Korei i chin. okazjonalnie pojawia się on na wy-
brzeżu Alaski i zachodniej Kanady. Ale co jeszcze ciekawsze, od 19 lat pojedyncze osobniki tego gatunku są notowane także 
w europie. 

Bielik olbrzymi (Haliaeetus pelagicus) 

jest największym spośród bielików, zwa-

nych też orłanami. Mierzy od 96 do 105 

cm długości, rozpiętość jego skrzydeł sięga 

235 – 255 cm (u niektórych samic osiąga 

nawet 265 - 270 cm!). Samce tego orłana 

ważą do 6,5 kg, zaś samice ok. 9 - 9,5 kg! 

Bielik olbrzymi jest wyraźnie większy od 

naszego bielika zwyczajnego (Haliaeetus  

albicilla), który dorasta „zaledwie” do 95 

cm długości, osiąga do 245 cm rozpiętości 

skrzydeł i waży maksymalnie 6,5 kg.  

W piątek 21 grudnia 2018 r., podczas 

penetracji zalanych wyrobisk pożwirowych 

w dolinie Nysy Kłodzkiej w rejonie Lewi-

na Brzeskiego (pow. Brzeg, woj. opolskie), 

razem z kol. Jarosławem Regnerem obser-

wowałem jednego osobnika tego gatunku. 

Najpierw widzieliśmy go lecącego nad za-

lanymi wyrobiskami w rejonie Ptakowic 

(gm. Lewin Brzeski), a następnie wśród 

pól między Jasioną a Łosiowem. Orłan ten 

przebywał tam w grupie pięciu „naszych” 

bielików zwyczajnych. Jego upierzenie wy-

kazywało cechy osobnika w typie „subadul-

ta” (osobnika nie w pełni dorosłego). Nosił 

on szatę ptaka w wieku niemal dorosłym 

(tzw. subadultus), ale nie posiadał wyraźnej 

białawej plamy na czole (miał zaledwie sła-

bo rozjaśnione pióra u nasady dzioba), jaka 

występuje u osobników w pełni dojrzałych. 

Nazajutrz, w sobotę 22 grudnia ub. r., ob-

serwowała go ekipa złożona z dwóch leśni-

ków – Andrzej Andrzejczyk i Marian Do-

magała oraz autora artykułu. Ten ogromny 

bielik nadal przebywał na polach w rejonie 

wsi Jasiona. Obserwowaliśmy m.in., jak 

jego uwagę „przykuł” kot domowy, który 

w poszukiwaniu zdobyczy opuścił wiejskie 

zabudowania i penetrował przyległe do wsi 

oziminy. Kot przezorny uciekł do wioski, 

zanim orłan nadleciał, gdyż w starciu z tym 

olbrzymem, nie miałby większych szans.

Notatki z tych obserwacji, wraz z doku-

mentacją fotograficzną, zostały przekazane 

do Komisji Faunistycznej, która latem 2019 

r. wydala pozytywną opinię o powyższym 

stwierdzeniu bielika olbrzymiego na Ślą-

sku.    

tajemnica pochodzenia
To pierwsze na Śląsku stwierdzenie tego 

pacyficznego orłana, niejako z „automatu” 

nasuwa pytanie o pochodzenie tego pa-

cyficznego orłana. Wiadomo, że niektóre 

bieliki olbrzymie pojawiają się na zachód 

i północ od areału lęgowego – notowano je 

np. w dorzeczu Leny (środkowa Jakucja) 

oraz w ujściu rzeki Anadyr (na południu 

Czukotki). Pojedyncze bieliki olbrzymie 

notowane były też na archipelagu Aleutów 

oraz na wybrzeżu Alaski (USA) i Kolum-

bii Brytyjskiej (zachodnia część Kanady). 

Natomiast nie posiadamy jakichkolwiek in-

formacji o jego pojawianiu się na obszarach 

położonych dalej na zachód, czyli w środ-

kowej części Syberii, oraz na wybrzeżu 

Oceanu Arktycznego. 

Mając wiedzę o dalekodystansowych 

możliwości przemieszczania się niektórych 

młodocianych bielików olbrzymich (oko-

lice Jakucka, Aleuty, Alaska, zachodnia 

Kanada), nie można wykluczyć, że mogą 

mieć miejsce przypadki pojawiania się 

takich koczujących niedojrzałych osobni-

ków na wybrzeżach północnej Syberii, np. 

w delcie Indygirki czy Leny. Jeżeli przyjąć, 

że tylko jeden na 10 młodocianych bieli-

ków olbrzymich, które nawiedzają sybe-

ryjskie wybrzeże Oceanu Arktycznego, 

jest w stanie trafić na półwysep Tajmyr, to 

jego szanse na dotarcie do Europy stają się 

całkiem realne. Z Tajmyru każdej jesieni 

część ptaków wodno-błotnych (łabędzie, 

gęsi, kaczki i siewki) migruje na zimę do 

Europy, kieruje się na zachód. Potencjalnie 

jest więc możliwe spontaniczne pojawianie 

się na naszym kontynencie pojedynczych 

bielików olbrzymich, tym bardziej, że po-

stępujące ocieplenie klimatu, rejestrowane 

jest też w Arktyce. W ostatnich latach po-

krywa lodowa Oceanu Arktycznego u wy-

brzeży Syberii znika na dłuższy niż dotąd 

okres czasu. Jednakże dotychczas brak jed-

noznacznych dowodów na tak dalekie prze-

mieszczanie się bielików olbrzymich. 

Nad Pacyfikiem 
Bielik olbrzymi gniazduje wyłącznie na 

tzw. rosyjskim Dalekim Wschodzie. Jego 

areał pokrywa się z zasięgiem „naszego” 

bielika zwyczajnego. Największy z orła-

nów najliczniej występuje na półwyspie 

Kamczatka i na wybrzeżu Morza Ochockie-

go. To skrajny północny–wschód Syberii, 

od Kraju Koriackiego, przez rejon Magada-

nu, po ujście rzeki Amur. Nieliczne popu-

lacje bielika olbrzymiego gniazdują także 

na niektórych wyspach archipelagu Kuryli 

i na Sachalinie. Liczebność populacji lęgo-

wej bielika olbrzymiego szacowana była na 
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przełomie 1. i 2. dekady XXI w. na ok. 2 

tys. par, a łączna liczba wszystkich osobni-

ków oceniona została na 4,6 – 5,1 tys.  

Bielik olbrzymi gniazduje zazwyczaj 

w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Pa-

cyfiku. Preferuje ujścia większych rzek, 

gdzie gromadzą się ryby i ptaki wodne. 

Gniazduje też z dala od wybrzeża, nad 

większymi rzekami (np. w dolnym biegu 

Amuru), a także nad jeziorami. Na wodach 

słodkich bieliki olbrzymie polują głównie 

na ryby i dzikie ptaki wodne (kaczki i gęsi) 

oraz na introdukowane tam piżmaki (Onda-

tra zibethica). 

Na zimę większość bielików olbrzymich 

z wybrzeża Morza Ochockiego migruje ku 

południowi, kierując się głównie do Japo-

nii, a w niewielkiej liczbie również do Ko-

rei i wybrzeża wschodnich Chin. Zimujące 

w Japonii bieliki olbrzymie skupiają się na 

wybrzeżu Hokkaido, a szczególnie licznie 

na półwyspie Shiretoko, gdzie w niektó-

re sezony zimowe przebywa nawet i 700 

osobników tego gatunku. 

Na Kamczatce ze względu na wzmożoną 

aktywność wulkaniczną, skutkującą wystę-

powaniem niezamarzniętych wód śródlą-

dowych, część tych orłanów pozostaje na 

zimę. Pomimo subarktycznego położenia 

Kamczatki, dzięki wulkanicznej termice, 

tamtejsze bieliki olbrzymie są w większości 

osiadłe. Ale te z wybrzeża Morza Ochoc-

kiego narażone są na skutki siarczystych 

mrozów znad Jakucji. W ucieczce przed 

nimi, muszą migrować daleko na południe. 

Do Ameryki 
Niektóre osobniki bielika olbrzymie-

go jesienią nie podejmują typowej trasy 

na swoje tradycyjne wschodnioazjatyckie 

zimowiska i zamiast kierować się ku po-

łudniowi, lecą w zupełnie inną stronę - na 

wschód i pojawiają się na należących do 

Stanów Zjednoczonych wyspach w za-

chodniej części Morza Beringa – na Aleu-

tach i wyspie Prybilova, a czasami docie-

rają nawet na wybrzeże południowej części 

Alaski. Wiosną opuszczają amerykańskie 

tereny i odlatują ku wybrzeżom Syberii, ale 

nie wszystkie. Dla ornitologów ze Stanów 

Zjednoczonych i Kanady intrygującym zja-

wiskiem były obserwacje dorosłego bieli-

ka olbrzymiego, który przebywał w parze 

z bielikiem amerykańskim (Haliaeetus. leu-

cocephalus). Miało to miejsce w rejonie Ju-

neau, na południowym wschodzie Alaski. 

Ale największą sensacją było udokumen-

towane fotografiami stwierdzenie prawdo-

podobnego hybryda  tych dwóch gatunków, 

sfotografowanego zimą 2004/2005 na te-

rytorium kanadyjskiej prowincji Kolumbia 

Brytyjska. 

Na zachodziej eurazji 
W Europie do początku lat 90. XX w. 

nie notowano żadnych obserwacji żyją-

cych na swobodzie bielików olbrzymich. 

Pierwszy taki bielik olbrzymi był stwier-

dzony 28 lat temu, wiosną 1991 r. Był to 

dorosły osobnik, obserwowany w Finlan-

dii. Obserwowano go w południowej i za-

chodniej części tego kraju, na wybrzeżu 

Bałtyku. Widywany był tam przez 2,5 

roku, do sierpnia 1993 r. Później żyjące 

na swobodzie bieliki olbrzymie notowano 

także w Niemczech i w Danii. Ostatnio, 

w styczniu 2019 r. jeden osobnik tego ga-

tunku (być może ten wcześniej widziany 

w rejonie Brzegu) pojawił się w sąsiedz-

twie wybrzeża Adriatyku – w Słowenii. 

W Polsce znanych jest już co naj-

mniej 10 stwierdzeń tego olbrzyma. Po 

raz pierwszy udokumentowano pobyt 

młodocianego osobnika w maju 2012 

r. Osobnik ten przebywał na jednym 

z drzew w ogrodzie, na terenie Włady-

sławowa (woj. pomorskie). Półtora roku 

później, w grudniu 2013 r., młodego bie-

lika olbrzymiego stwierdzono niedaleko 

Inowrocławia. Dwa 2 miesiące później, 

w lutym 2014 r., nad Wisłą w rejonie 

Solca Kujawskiego (poniżej Włocławka) 

sfotografowano prawdopodobnie tego sa-

mego ptaka, którego wcześniej widziano 

pod Inowrocławiem. W 2016 r. mieliśmy 

w Polsce do czynienia z co najmniej dwo-

ma bielikami olbrzymimi: w marcu z ZOO 

w Płocku uciekła samica, którą następnie 

widywano w kwietniu w okolicach Skier-

niewic (Mazowsze) i w maju w Lasach Ja-

nowskich (Lubelszczyzna). Schwytano ją 

dopiero w listopadzie 2016 r. w okolicach 

Przemyśla, skąd przewieziono ją z powro-

tem do płockiego ZOO. A jesienią 2016 r. 

pojawił się u nas też młodociany bielik ol-

brzymi; we wrześniu odnotowano go nad 

Zalewem Wiślanym, a w listopadzie prze-

bywał niedaleko Obornik Wielkopolskich. 

Być może – po niespełna 2 latach, tego 

właśnie osobnika widziano w maju 2018 

r. nad Zalewem Wiślanym, a w grudniu 

2018 r. po raz pierwszy na Śląsku, w oko-

licach Brzegu.

Mgr MArek sTAJszCzykFot. 1. Bielik olbrzymi – największy z ołanów, fot. Marek Stajszczyk
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CZY OBUWIK PRZETRWA  
W SUDETACH?

MichAł Śliwiński

obuwik pospolity Cypripedium calceolus l. staje się coraz rzadszym elementem flory Dolnego Śląska. Niemal wszystkie z po-
twierdzonych przez naukowców stanowisk tego storczyka występują w Sudetach - w górach Kaczawskich i Krowiarkach, 
gdzie panują odpowiednie warunki dla jego wegetacji. Wzrost zainteresowania tym gatunkiem ze strony amatorów przyrody, 
właścicieli gruntów, urzędników i leśników nie sprzyja jego ochronie i istnieje ryzyko, że szczątkowe populacje obuwika mogą 
tej presji nie przetrwać.

Gatunki chronione

jeszcze tu rośnie
Szczęśliwie udało mi się jeszcze zoba-

czyć tego storczyka, który może niedługo 

utracić ostatnie stanowiska w regionie Dol-

nego Śląska. Mało kto prowadzi tu badania 

nad obuwikiem pospolitym - wiodącym 

jest zespół z Uniwersytetu Wrocławskie-

go prowadzony przez specjalistę z zakre-

su biologii storczykowatych. Są też inni 

naukowcy, przyrodnicy i leśnicy, którzy 

znają jego stanowiska, lecz nie znają bio-

logii tej rośliny, nie potrafią też właściwie 

dokumentować i chronić jego populacji. 

W latach 2008-2009 zespół dolnośląskich 

naukowców zbadał regionalne zasoby obu-

wika i szybko zorientowano się w czyn-

nikach kluczowych dla jego przetrwania. 

Przygotowane publikacje nie spowodo-

wały jednak przełomu. Dla urzędników to 

wciąż tylko kolejny „naturowy” takson, 

który dodaje biurowej pracy.  a leśnicy my-

ślą jedynie o pozyskaniu drewna. W rze-

czywistości, obuwik pospolity to ważna 

składowa bioróżnorodności Dolnego Ślą-

ska, która w ostatnich dziesięcioleciach 

ciągle maleje. Pod względem ewolucyjnym 

jest to gatunek równy człowiekowi, jednak 

w porównaniu do 2,9 mln mieszkańców re-

gionu, liczba 227 pędów obuwika (Jakub-

ska-Busse i in. 2010) była krytycznie mała, 

a po wydarzeniach ostatnich lat jest jeszcze 

niższa. Czy obuwik ma szansę przetrwać 

w Sudetach?

człowiek nie pomaga
Może kilka kęp obuwika przeżyje, jeżeli 

zainteresowanie państwowych służb tą ro-

śliną spadnie do zera i w końcu zajmą się 

nim eksperci. Mimo publikacji naukowców 

o zanikaniu obuwika w Sudetach (Jakubska-

-Busse i in. 2010), w ostatnich latach doszło 

do wydarzeń, w rezultacie których lokalne 

populacje tej rośliny znacznie zmniejszyły 

swoją liczebność, mimo zaangażowania 

regionalnych służb ochrony przyrody. Nie 

pomogło wskazanie przybliżonych lokali-

zacji stanowisk, które zostały przeniesione 

do oficjalnych dokumentów leśnych i urzę-

dowych, nie pomogły również wytyczne 

dla jego ochrony. W trakcie opracowywa-

nia zadań ochronnych dla ostoi Natura 2000 

kluczowych dla obuwika pospolitego, Pa-

smo Krowiarki PLH020019 oraz Góry i Po-

górze Kaczawskie PLH020037, pominięto 

badania nad stanem jego populacji i mimo 

zatwierdzenia w 2014 roku obu planów za-

dań ochronnych, nie zostały uzupełnione 

do dnia dzisiejszego. Obuwik został wska-

zany jako przedmiot ich ochrony, lecz na 

wszystkich istniejących stanowiskach tego 

gatunku w Krowiarkach wpisano stan po-

pulacji: brak, stan siedliska: brak, perspek-

tywy ochrony/zachowania: brak (Dz. Urz. 

Woj. Dol. z 2014 r. poz. 4025). W Górach 

Kaczawskich oceny oparto na danych da-

nych literaturowych lub wskazano, że stan 

zachowania gatunku i jego siedlisk jest nie-

znany (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 

4023). W tej sytuacji trudno oczekiwać, 

że rosnący tam od dziesięcioleci obuwik 

będzie skutecznie chroniony. Z punktu wi-

dzenia urzędnika, obecność tego gatunku 

jest niepożądana, gdyż w takim miejscu 

trzeba wdrożyć szczególny sposób postę-

powania, który wprowadza inne zasady 

gospodarowania i wymaga nadzoru spe-

cjalistów. W lesie, w którym zaplanowa-

no wycinkę, potwierdzenie występowania 

obuwika niewątpliwie utrudni pozyskanie 

drewna. Nieprecyzyjne zapisy w urzędo-

wych dokumentach przełożyły się na tra-

giczne skutki podczas realizacji działań 

Fot. 1. Historyczne zdjęcie kwitnących obuwików w ma-
sywie Słupca (fot. Anonim)
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ochronnych w rezerwacie przyrody „Góra 

Miłek” (z 45 pędów na Młyńcu przetrwa-

ło tylko 7) i wycince obumarłych drzew 

z buczyny storczykowej w Masywie Słupca 

w Krowiarkach, gdzie mimo kontroli władz 

i prób zabezpieczenia tych populacji, wie-

le osobników zanikło (z ponad 100 pędów, 

przetrwało tylko 8). O zabiegach leśnych 

w ciepłolubnych buczynach storczyko-

wych w miejscach występowania obuwika 

na Wapniarce i Słupcu informował portal 

Przyroda Dolnego Śląska (2018), który 

wskazał na zmniejszenie się liczby osobni-

Fot. 2. Miejsce dawnego występowania obuwika w masywie Słupca, fot. Michał Śliwiński

ków nie tylko tego storczyka, ale również 

innych, cennych gatunków roślin. Sprawę 

nagłośniono w mediach i wiosną 2019 r. 

nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka wydało 

oświadczenie w sprawie prowadzenia prac 

z zakresu gospodarki leśnej w obszarze 

Natura 2000 Pasmo Krowiarki, w którym 

podkreśliło, że wycięcie drzew było kon-

sultowane i opiniowane przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocła-

wiu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-

wych we Wrocławiu, Zespół Ochrony Lasu 

we Wrocławiu i przedstawicieli środowiska 

naukowego związanego z Uniwersytetem 

Wrocławskim i Uniwersytetem Rolniczym 

w Krakowie. W kolejnych latach naukowcy 

próbowali odnaleźć brakujące rośliny, któ-

re jednak nie wyrosły, gdyż w następstwie 

wykonanych zabiegów leśnych, w obu 

miejscach gwałtownie zmieniły się warun-

ki siedliskowe, potęgowane przez panującą 

wówczas suszę. Na stanowiskach obuwika 

odsłonięto powierzchnię gruntu i nastąpił 

pierwszy etap sukcesji - na stoku Młyńca 

wypalano gałęzie i pojawiła się tylko roślin-

ność ruderalna, a odlesiony masyw Słupca 

pokrył się intensywnym nalotem buka, któ-

ry całkowicie zacienił powierzchnię gruntu. 

Należy wyraźnie podkreślić, że po ustaniu 

działalności człowieka nie obserwuje się 

dalszego zanikania obuwika, dlatego nie 

można tu mówić o fluktuacji pojawów. Złe 

perspektywy przetrwania gatunku skłoniły 

nadleśnictwo do opracowania i rozpoczęcia 

pierwszego w regionie projektu ochrony 

stanowisk obuwika pospolitego. Natomiast 

w Górach Kaczawskich, jego ochronie bier-

nej nie sprzyjają ostatnie wyprawy Zachod-

niosudeckiego Towarzystwa Przyrodnicze-

go w Góry Kaczawskie, których program 

obejmuje wizytę na jednym z nielicznych 

tam stanowisk obuwika. Na taką wycieczkę 

może zapisać się każdy, kto chce mieć tego 

storczyka w swoim ogródku - wystarczy, 

że zapamięta miejsce w którym rośnie i po-

wróci tam następnego dnia. Przy odrobinie 

zorientowania w mapach lotniczych, z fo-

tografii zamieszczonej na stronie interne-

towej tej organizacji, stanowisko obuwika 

można odnaleźć w terenie i nie wróży to 

dobrze jego przyszłości.

Zanikanie stanowisk
W okresie powojennym nie odnalezio-

no wielu stanowisk obuwika podawanych 

przez florystów niemieckich. Szczegółowa 

analiza danych historycznych pozwoliła 

ustalić, że jeszcze na początku XX w. ga-

tunek ten występował w różnych miejscach 

Dolnego Śląska, jednak już wtedy były to 

izolowane i nieliczne populacje, szacowa-

ne na kilka roślin (Limpricht 1942, 1943). 

Mimo poszukiwań, do końca XX w. nie 

potwierdzono stanowisk z Zarzycy koło 

Niemczy, Wąwozu Myśliborskiego, Lasu 

Tabela 1. Wydarzenia ważne dla sudeckich populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus

Rok Wydarzenie

2003
Wpisanie obuwika na Czerwoną listę roślin naczyniowych Dolnego Śląska z katego-
rią CR - krytycznie zagrożony wymarciem

2010
1) Uznanie obuwika za gatunek wymagający w Polsce ochrony w obszarach Natura 
2000; 2) Publikacja naukowa o zanikaniu obuwika w Sudetach

2012
Publikacja naukowa o stanowiskach i siedliskach zajmowanych przez obuwika na 
Dolnym Śląsku

2014
Zatwierdzenie planów zadań ochronnych dla OZW Pasmo Krowiarki PLH020019 i 
OZW Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037

2015
1) Pozytywna opinia RDOŚ we Wrocławiu dla projektu monitoringu stanowisk 
obuwika na Dolnym Śląsku wykonywanego przez Dolnośląski Klub Ekologiczny; 2) 
Realizacja działań ochronnych na rzecz obuwika w rezerwacie przyrody Góra Miłek

2016
1) Wykopanie obuwika z murawy Babilonu koło Piotrowic; 2) Podsumowanie wyni-
ków monitoringu obuwika na Dolnym Śląsku

2017
Wycinka obumarłych drzew z buczyny storczykowej na stanowisku obuwika w 
Masywie Słupca

2018

1) Pozyskanie drewna z buczyny storczykowej przy stanowisku obuwika na Wap-
niarce; 2) Projekt ochrony czynnej obuwika w nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka 
otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych; 3) Wycieczka Zachodniosudeckiego 
Towarzystwa Przyrodniczego p.n. „Storczyki Gór Kaczawskich”

2019
1) Początek realizacji projektu ochrony czynnej obuwika w nadleśnictwie Bystrzyca 
Kłodzka; 2) Kolejna wycieczka Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego 
w Góry Kaczawskie

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, Poz. 510; Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. Poz. 4023 i 4025; Jakubska-
-Busse i in. 2010; Kącki i in. 2003; Szczęśniak i in. 2012; Śliwiński 2016; Przyroda Dolnego Śląska 2018; obserwacje 
własne.
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że w tej części Sudetów znanych jest tylko 

siedem stanowisk obuwika, z których po 

2010 r. potwierdzono jedynie trzy: Hanu-

šovice na Hanušovickiej vrchovinie, Pleče 

w Masywie Śnieżnika (oba z 2011 r.) i Bo-

huslavice w Górach Jastrzębich (2015 r.). 

Starsze obserwacje tego gatunku pochodzą 

z Pogórza i Gór Orlickich, Gór Stołowych 

i Karkonoszy (Pladias). Z tej bazy nie uda 

się uzyskać fotografii ani bardziej szcze-

gółowych informacji, np. dokładnej loka-

lizacji roślin lub zajmowanego siedliska, 

gdyż nie są udostępniane dla gatunków za-

grożonych. Ogólnie wiadomo, że obuwnik 

w górach Czech rośnie w lasach grabowych 

i bukowych, rzadko w wąwozach lub lasach 

o stromej, północnej wystawie (Rybka i in. 

2005). Z niewielkiej liczby i rozproszenia 

stanowisk można wnioskować, że jego po-

pulacje też są izolowane i nieliczne, lecz 

jest to częsta sytuacja w wielu krajach Eu-

ropy, gdzie na rozproszonych stanowiskach 

obserwuje się występowanie nielicznych 

roślin. W ramach czeskiego programu re-

introdukcji zagrożonych gatunków roślin, 

prowadzona jest uprawa obuwika pospo-

litego w warunkach zewnętrznych metodą 

ex-vitro (Obdržálek 2009).

Fot. 3. Południowy stok Młyńca - obszar ochrony czynnej obuwika, fot. Michał Śliwiński

Świniec i Szerokiej Góry koło Lipy, Ra-

dzimowic, Mysłowa, Strużnicy niedaleko 

Kowar, Dańczowa koło Kudowy, Wzgórz 

Lewińskich i góry Czerwonak w rejonie 

Kłodzka (Jakubska-Busse i in. 2010). Już 

w trakcie badań prowadzonych w latach 

2008-2009 nie odnaleziono wielu stano-

wisk podawanych z lat 1990-2005, np. 

z góry Grodziec koło Złotoryi, Nowych Ro-

chowic i z rezerwatów przyrody „Buczyna 

na Białych Skałach” i „Góra Miłek”. Tyl-

ko populacje opisywane przed wojną jako 

liczne, np. na Wapnikach, Połomie i w Kro-

wiarkach przetrwały do czasów obecnych, 

choć zapewne mocno zubożone pod wzglę-

dem liczebności. Przez krótki czas obser-

wowano jeszcze pojedyncze pędy obuwika 

na wzgórzu Babilon w okolicach Piotrowic 

i w Rudym Dole koło Nowego Waliszowa, 

jednak w roku 2016 storczyk ten zniknął 

z obu miejsc w niewyjaśnionych dotąd oko-

licznościach - prawdopodobnie został ce-

lowo zniszczony, gdyż zespół naukowców 

nie doszukał się tam zagrożeń o charakterze 

naturalnym. Potwierdzeniem tego jest wpis 

na portalu Przyroda Dolnego Śląska (2018), 

którego autor poinformował, że obuwik na 

Babilonie został wykopany. Zanik takich 

izolowanych stanowisk to nie tylko spadek 

liczby roślin, lecz utrata bioróżnorodności 

na poziomie genetycznym. Bezpowrotnie 

traci się informacje o sposobie, w jaki gatu-

nek migrował i jak zmieniał się jego zasięg. 

Ochrona puli genetycznej obuwika jest 

bardzo ważna, gdyż jest to takson klonalny 

i wzrost liczby pędów na stanowisku może 

nie oznaczać tworzenia się nowych osobni-

ków. Kiedy zanika populacja gatunku moż-

na prowadzić jego reintrodukcję, lecz skąd 

pobrać materiał? Wprowadzenie obcego 

dla danego regionu zestawu genów może 

w przyszłości przynieść niekorzystne skut-

ki, poza tym nie będzie to unikalna kom-

pozycja genetyczna, a jedynie klon innego 

osobnika. Dodatkowo okazuje się, że roz-

mnażanie tego gatunku przy użyciu metody 

in-vitro jest wyjątkowo trudne (Fay 1992). 

obuwik w Sudetach czeskich
Za południową granicą regionu obuwik 

też jest bardzo rzadki. Z internetowej bazy 

danych o florze i roślinności Czech wynika, 

ochrona jest konieczna
To, że populacje obuwika pospolitego 

powinno się objąć skuteczną ochroną, nie 

podlega dyskusji. Jest wymieniony w II i IV 

Załączniku Dyrektywy 92/43/EWG (wyma-

ga ochrony w obszarach Natura 2000) i I Za-

łączniku Konwencji Berneńskiej. W Polsce 

jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, lecz 

w przeciwieństwie dla wielu innych roślin, 

nie może być odstępstwa dla umyślnego 

uszkadzania osobników i niszczenia jego 

siedlisk w trakcie prowadzenia racjonalnej 

gospodarki leśnej (Dz.U. z 2014 r. Poz. 

1409). Został opisany w Polskiej czerwo-

nej księdze roślin z kategorią zagrożenia 

VU - narażony (Kaźmierczakowa, Zarzycki 

2014), w tym samym stopniu jest zagrożo-

ny wymarciem w Polsce (Kaźmierczakowa 

i in. 2016), a w regionie Dolnego Śląska 

przyznano mu jeszcze wyższą kategorię CR 

- krytycznie zagrożony (Kącki i in. 2003). 

Skoro gatunek posiada wszystkie możliwe 

statusy ochronne, a mimo to traci swoje 

stanowiska, nie jest dobrze. Zdarzenia ob-

serwowane na Dolnym Śląsku uzasadniają 

proponowane przez naukowców wprowa-

dzenie ochrony strefowej dla obuwika przez 

umieszczenie go w Załączniku nr 4 „Gatun-

Tabela 2. Zanikanie populacji obuwika pospolitego w polskich Sudetach na przestrzeni lat

Okres Liczba stanowisk Liczba pędów

do 1945 r. 30 ok. 3500

1946-2007 12 360

2008-2018 9 313

2019 r. 7 143
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ki dziko rosnących roślin wymagających 

ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stano-

wisk” Rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Ku-

charczyk 2010), obok kukuczki kapturko-

watej Neottianthe cucullata i miodokwiatu 

krzyżowego Herminium monorhis (Dz. U. 

z 2014 r. Poz. 1409). Konieczne jest rów-

nież uruchomienie regionalnego programu 

ochrony obuwika pospolitego, w którym 

należałoby odciążyć leśników i urzędni-

ków od decydowania o losach tego gatunku 

i wyznaczyć eksperta odpowiedzialnego za 

zachowanie jego dolnośląskiej populacji. 

Specjaliści są zdania, że w stabilnych eko-

systemach, jakimi są np. dojrzałe grądy lub 

buczyny storczykowe, fluktuacje pojawów 

obuwika są nieznaczne i nie spowodują 

zaniku jego populacji, wówczas wystar-

czy bierna ochrona jego stanowisk. Jednak 

w przypadku, kiedy w środowisku tego stor-

czyka zachodzą antropogeniczne zmiany, 

przestaje ona być wystarczająca. Trudno 

się wypowiedzieć w kwestii kosztującego 

niemal 200 tys. złotych programu ochrony 

czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cy-

pripedium calceolus na terenie nadleśnic-

twa Bystrzyca Kłodzka, finansowanego ze 

środków unijnych, w ramach Programu In-

frastruktura i Środowisko 2014-2020. Mimo 

iż środki zostały przyznane przez Ministra 

Środowiska w listopadzie 2018 r., na stronie 

internetowej nadleśnictwa brak jakichkol-

wiek wzmianki o założeniach i wykonaw-

cach tego projektu. Wiadomo jedynie, że 

zostanie przygotowana szczegółowa meto-

dyka ochrony obuwika, a następnie wyko-

nane zadania z zakresu ochrony czynnej. 

Przykładem pozytywnych praktyk jest przy-

padek z nadleśnictwa Złotoryja, gdzie jeden 

z leśników regularnie monitoruje popula-

cję obuwika - także on starał się odszukać 

zanikłe rośliny na stoku Młyńca. Za wzór 

prowadzonej ochrony biernej warto podać 

sytuację w obszarze górniczym na Połomie, 

zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. 

Chociaż zakład wapienniczy nieprzerwanie 

eksploatuje pobliski kamieniołom, dzięki 

wiedzy o występowaniu obuwika, jego licz-

na populacja utrzymuje się w tym miejscu 

od początku lat 60. XX w. (Krawiecowa, 

Pulina 1963). Dzięki zaangażowaniu dyrek-

cji kopalni i ścisłej współpracy ze środowi-

skiem naukowym, możliwe jest pogodzenie 

ochrony tego storczyka z działalnością go-

spodarczą człowieka.

Perspektywy są złe
Proces zanikania i celowego niszczenia 

stanowisk obuwika jest obecnie na niepo-

kojąco wysokim poziomie, mimo dzia-

łań regionalnych służb ochrony przyrody. 

Rzeczywistość nie idzie w parze z urzę-

dowymi pismami, w których odpowiedni 

dobór słów, wielkość pieczątek i ważne 

nazwiska potrafią skutecznie odwrócić 

uwagę od trudnej rzeczywistości. Jakość 

dokumentów o tej roślinie, które wychodzą 

z urzędowych lub leśnych drukarek nie po-

zostawia żadnych wątpliwości, że gatunek 

jest chroniony i władze czuwają nad jego 

zachowaniem, jednak praktyczna ochrona 

tej rośliny jest na złym poziomie. Świadczy 

o tym dokumentacja fotograficzna z miejsc 

w których zanikły obuwiki i potwierdza-

jące to raporty ekspertów. Z ostatnich ob-

serwacji wynika, że w Sudetach rosną już 

tylko 143 pędy na 7 stanowiskach, jedynie 

populacja na Wapnikach (Góry Kaczaw-

skie) może być liczniejsza, niż wskazują to 

dotychczasowe dane. W przypadku odna-

lezienia osobników tego cennego gatunku, 

w żadnym wypadku nie należy tej informa-

cji upubliczniać, ani przekazywać służbom 

państwowym, lecz niezależnemu specjali-

ście biologii storczykowatych, który będzie 

prowadził jego monitoring. W wojewódz-

twie dolnośląskim, liczba osób, które po-

dejmują się obserwacji obuwika jest duża, 

lecz nie ma między nimi współpracy ani 

przepływu informacji. Gorzej, że eksperci 

z wiedzą o biologii storczykowatych są po-

mijani w oficjalnych inwentaryzacjach tego 

gatunku i monitoringu jego populacji, w re-

zultacie muszą prowadzić badania na wła-

sny rachunek. To zły trend, który jeszcze 

można odwrócić - dopóki stanowiska obu-

wika jeszcze istnieją. W 2010 roku, w in-

wentaryzacji przyrodniczej gminy Bystrzy-

ca Kłodzka dość szczegółowo opisano dwa 

stanowiska tego storczyka, po czym doku-

ment trafił do Internetu - sześć lat później 

obuwika już tam nie widziano. Po ostatnich 

wydarzeniach w Krowiarkach i rezerwacie 

przyrody Góra Miłek panuje pogląd, że 

brak wiedzy leśników i władz samorządo-

wych o miejscach występowania tej rośli-

ny sprzyja jej ochronie. Z tego względu, 

po sensacyjnym odnalezieniu koło Zbyto-

wej (poza Sudetami) stanowiska obuwika 

uznawanego już za historyczne, botanicy 

nie poinformowali o tym nadleśnictwa ani 

służb ochrony przyrody. Chociaż perspek-

tywy zachowania obuwika są złe, ostatnie 

miejsca występowania tego gatunku można 

jeszcze objąć skuteczną ochroną. Potrzeba 

tylko przychylności władz regionu.

dr MiChAł Śliwiński

Literatura dostępna w Redakcji.

Fot. 4. Historyczne zdjęcie kępy obuwika na wzgórzu Babilon, fot. Michał Śliwiński
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Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria

Ponikło błotne Eleocharis palustris

Mierznica czarna Ballota nigra

Rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum

Okrężnica bagienna Hottonia palustris

Żankiel zwyczajny Sanicula europaea

Piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina

Czyścica drobnokwiatowa Acinos arvensis

Złoć łąkowa Gagea pratensis


