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mogą zamówić ją telefonicznie (w godzinach pracy biura), faksem lub pisemnie, 
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cław, ul. Piłsudskiego 74 p. 312 c, d, tel./fax (71) 347 14 45. Opłata zamówienia jest 
formą darowizny na cele statutowe PKE OD – cena umowna (tzn. pokrywająca tylko 
część kosztów wydania pisma) jednego egzemplarza w 2003 roku wynosi 3,50 zł.
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KK oalicja „Rowerowy Wrocław” we współ-

pracy z Polskim Klubem Ekologicz-

nym z Krakowa zorganizowała w dniu 13 

lutego 2003 r., w udostępnionej przez Wy-

dział Środowiska UM sali przy ul. Michal-

czyka 23, warsztaty pt. „Uwarunkowania 

projektowania i realizacji ścieżek rowero-

wych”. Zajęcia składały się z części wykła-

dowej i interaktywnej. Udział zgłosiło 80 

osób z Dolnego Śląska, które reprezento-

wały urzędy gminne, jednostki zarządzają-

ce drogami i komunikacją, biura projekto-

we oraz organizacje pozarządowe.

Część wykładowa składała się z szere-

gu prezentacji przygotowanych przez Mar-

cina Hyłę i Tadeusza Koptę z PKE z Krako-

wa oraz przez Rogera Jackowskiego z Oby-

watelskiej Ligi Ekologicznej z Gdańska. 

Zaprezentowane zostały założenia gdań-

skiego projektu inwestycyjnego (M. Hyła), 

uwarunkowania prawne i techniczne pro-

jektowania ścieżek rowerowych (T. Kopta), 

wykorzystanie najlepszej praktyki i standa-

ryzacja jako elementy zarządzania jakością 

(M. Hyła), udział pozarządowych organi-

zacji społecznych w przygotowaniu i prowa-

dzeniu projektu gdańskiego (R. Jackowski) 

oraz możliwości wspólnego przygotowania 

programów inwestycyjnych oraz pozyski-

wania środków zewnętrznych (M. Hyła). 

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, 

że dzięki dużemu zaangażowaniu organiza-

cji pozarządowych oraz dobrej woli urzęd-

ników, Gdańsk otrzymał z GEF-u grant 

w wysokości 1 mln USD na budowę 30 km 

ścieżek rowerowych, które zaprojektowane 

są w postaci systemu podstawowych tras 

rowerowych. Udało się uzyskać fundusze 

dzięki m.in. nietypowym działaniom samo-

rządu, który dopuścił organizacje pozarzą-

dowe do prac nad przygotowaniem projektu 

wniosku (było to możliwe dzięki wcześniej-

szemu opracowaniu przez OLE koncep-

cji i standardów ścieżek rowerowych). Po-

nieważ projekt okazał się być wzorcowym 

w skali świata, fundacja Global Envionmen-

tal Facility (GEF) zdecydowała się go sfi-

nansować w ramach 11 Programu Operacyj-

nego. Sprzyjającą okolicznością dla uzyska-

nia funduszy na projekt było to, że organi-

zacji OLE udało się wydostać z szaf Urzędu 

Miejskiego informacje dotyczące emisji CO 

i natężenia ruchu komunikacyjnego, iż mia-

ła już wcześniej opracowaną koncepcję sieci 

i standardy ścieżek rowerowych dla Gdań-

ska. Najważniejsza jednak była oczywiście 

wola działania wykazana ze strony prezy-

denta miasta oraz Urzędu Miejskiego.

W ramach wykładów dotyczących uwa-

runkowań projektowania ścieżek i zarzą-

dzania jakością usłyszeliśmy m.in. dlacze-

go tak ważna jest dobra jakość sieci ro-

werowej. Oczywiście, jeśli chcemy wpły-

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego od  połowy  2001 roku jest członkiem Koalicji „Rowerowy Wro-

cław”. Oprócz Klubu koalicję tworzą jeszcze trzy organizacje z Wrocławia i osoby niezrzeszone. Prace Koalicji kon-

centrują się wokół poprawy warunków ruchu rowerowego we Wrocławiu, upowszechnienia roweru jako codzien-

nego środka transportu, imprez rowerowych, głównie „Dni bez samochodu”. W ramach roboczych spotkań ze 

ZDiK-iem, Koalicja opiniowała propozycje odcinków ścieżek rowerowych do realizacji w roku 2003.

KRYSTYNA HALADYN

Warsztaty rowerowe

Pełna sala świadczyła
o dużym zainteresowaniu 
warsztatami rowerowymi
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nąć na zmniejszenie uciążliwości komuni-

kacji samochodowej dla środowiska i wa-

runków zamieszkiwania oraz wywiązać 

się z międzynarodowych umów dotyczą-

cych ograniczenia emisji gazów szklarnio-

wych, musimy wpłynąć na zmianę zacho-

wań mieszkańców. Z drugiej strony, prze-

strzegając zasad demokracji, władze lokal-

ne muszą zapewnić wszystkim mieszkań-

com możliwość poruszania się. Nie wszyst-

kich stać na samochód, a nawet na komu-

nikację miejską, nie wszyscy chcą jeździć 

samochodem, ale każdy musi mieć pra-

wo wyboru środka komunikacji. Ponadto, 

rower jest mało wymagającym środkiem 

transportu, nie potrzebuje kosztownej in-

frastruktury, zajmuje bardzo niewiele miej-

sca, jest najbardziej sprawnym energetycz-

nie pojazdem, łatwo dostępnym, nie emitu-

je żadnych zanieczyszczeń do środowiska. 

Jak widać, rower zasługuje na to, by trak-

tować go jako środek transportu na równi 

z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

SS ieć rowerowa zbudowana jest z tras ro-

werowych. Na trasę rowerową mogą 

się składać odcinki zbudowane jako drogi 

dla rowerów (samodzielne), ścieżki rowe-

rowe, budowane w pasie drogowym, i pasy 

ruchu dla rowerów (wyznaczone na jezdni). 

W obrębie miasta trasy rowerowe powinny 

mieć trzy klasy: trasy główne, zbiorcze i lo-

kalne (dojazdowe), oznaczenia identyfika-

cyjne i oznakowanie drogowskazowe. Ro-

wer może się poruszać również po drodze 

samochodowej (tzw. ruch mieszany) – pod 

warunkiem jednak, że maksymalna szyb-

kość samochodów nie przekracza 40 km/h 

oraz, że ruch samochodów nie jest zbyt in-

tensywny. Duże natężenie ruchu samocho-

dowego, nawet przy małej prędkości, odbie-

rane jest jako zagrożenie i wtedy lepiej jest 

oddzielić ruch rowerowy od samochodowe-

go. Odpowiednia widoczność oraz promień 

łuków powinny zapewnić bezpieczne poru-

szanie się roweru z szybkością co najmniej 

25 km/h na trasach rowerowych głównych, 

a przy spadku 5% – 35 km/h.

 Ponieważ w Rozporządzeniu MTiGM 

z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać dro-

gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 

z 1999 r., poz. 430), znaleźć można jedynie 

podstawowe informacje nt. ścieżek rowero-

wych (minimalne szerokości ścieżek, po-

chylenie, dopuszczalna wysokość progów 

i uskoków na ścieżce rowerowej, oddale-

nia ścieżki od głównych dróg), referenci za-

lecają przy projektowaniu ścieżek rowero-

wych korzystać z doświadczeń krajów eu-

ropejskich.

Najwięcej doświadczeń w zakresie pro-

jektowania infrastruktury rowerowej ze-

brali Holendrzy, którzy w ramach tzw. 

Grupy Roboczej C.R.O.W. opracowali pod-

ręcznik projektowania infrastruktury przy-

jaznej dla rowerów. Podręcznik ten został 

już przetłumaczony na język polski i wyda-

ny w roku 1999 przez ZG PKE pod tytułem 

„Postaw na rower”. Podaje on pięć podsta-

wowych wymogów planowania i projekto-

wania tras rowerowych: 

� spójność – infrastruktura rowero-

wa tworzy spójną całość i jest połączona 

z wszy stkimi źródłami i celami podróży ro-

werowych;

� bezpośredniość – infrastruktura ro-

werowa stale oferuje rowerzystom najbar-

dziej bezpośrednie połączenie (tak aby ob-

jazdy były jak najkrótsze);

� atrakcyjność – infrastruktura rowe-

rowa jest tak zaprojektowana i dopasowa-

na do otoczenia, że jazda na rowerze jest 

atrakcyjna;

Każdy zespół prezentował
swoje rozwiązania

Każdy zespół prezentował
swoje rozwiązania
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� bezpieczeństwo – infrastruktura ro-

werowa gwarantuje bezpieczeństwo ruchu 

drogowego – zarówno rowerzysty, jak i in-

nych użytkowników dróg;

– wygoda – infrastruktura rowerowa 

umożliwia szybki i wygodny przepływ ru-

chu rowerowego.

Do powyższych kryteriów projektowa-

nia tras rowerowych prof. Andrzej Rudnic-

ki dodaje jeszcze dwa: 

� integracja z podsystemem komuni-

kacji zbiorowej (ale i samochodowej) oraz

� zagwarantowanie możliwości wy-

boru tras.

PP rzy projektowaniu tras rowerowych 

bardzo ważne jest zrozumienie po-

trzeb użytkownika tras rowerowych. Musi-

my pamiętać, że rowerzysta jest jednocze-

śnie kierowcą i silnikiem, jest wrażliwy na 

warunki atmosferyczne, w razie wypadku 

– nie ma strefy zgniotu, jak to jest w przy-

padku samochodu. Jednocześnie w czasie 

jazdy ze strony rowerzysty potrzebny jest 

wysiłek fizyczny i umysłowy (koncentra-

cja). Projektant, który chce dobrze zapro-

jektować trasę rowerową, musi znać zacho-

wania rowerzysty, który stara się oszczęd-

nie wydatkować swoją energię. Musi pa-

miętać, że ścieżka rowerowa ma dobrze słu-

żyć przeciętnemu jej użytkownikowi. Oka-

zuje się, że w Holandii ponad 50% użyt-

kowników ścieżek rowerowych stanowią 

kobiety. Wśród nich są m.in. mamy z mały-

mi dziećmi w koszyku lub z dziećmi na ma-

łych rowerkach, starsze panie i uczennice. 

Z punktu widzenia poprawnego zarzą-

dzania programami rowerowymi bardzo 

ważne są:

– standardy projektowe,

– audyt rowerowy (w Krakowie od paź-

dziernika 2002 roku wszystkie inwestycje 

na terenie miasta muszą mieć opinię rowe-

rzystów),

– polityka przestrzenna i transportowa,

– osoba wyznaczona – odpowiedzialna 

za całość ruchu rowerowego,

– konsultacje społeczne.

W części interaktywnej warsztatów 

uczestnicy podzieleni zostali na pięć grup. 

Każda z grup otrzymała podkłady mapo-

we (po trzy do wyboru), dostarczone przez 

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocła-

wiu, na których miała zaproponować naj-

korzystniejszy przebieg ścieżki rowerowej. 

W każdym zespole uczestniczyły osoby ze 

ZDiK-u, z Koalicji, z biur projektowych lub 

gminy. Dyskusje były często bardzo gorą-

ce, ale prowadziły do wspólnego wypra-

cowania jakiejś propozycji. Przed zakoń-

czeniem warsztatów wszystkie zespoły za-

prezentowały swoje propozycje, natomiast 

nasi goście – Marcin Hyła, Tadeusz Kop-

ta i Roger Jackowski – krótko je skomen-

towali, wskazując na plusy i słabsze punk-

ty propozycji. Wśród propozycji przepro-

wadzenia ścieżki rowerowej znalazła się 

również ścieżka na ulicy Jedności Naro-

dowej. Niestety, na razie była to propozy-

cja tylko teoretyczna, gdyż w projekcie mo-

dernizacji ulicy ścieżki nie przewidziano, 

a prace remontowe już się zaczęły. 

CC elem naszych warsztatów było wspól-

ne przedyskutowanie z osobami za-

wodowo projektującymi trasy rowerowe 

bądź podejmującymi decyzje o ich reali-

zacji, w oparciu o dobre przykłady z in-

nych miast, sposobów planowania przebie-

gu ścieżek i ich jakości, a także wzajem-

ne poznanie się i zrozumienie swoich racji. 

Mam nadzieję, że nam się to udało!

mgr Krystyna Haladyn

Zaproszeni
goście – wykładowcy
komentowali 
propozycje
przebiegu tras
rowerowych
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Wrocław, 26 lutego 2003 r. 

STA NOW I SKO
w sprawie niektórych nowych zapisów w ustawie Prawo Budowlane,

ograniczających udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych

Z wielkim zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z projektem znowelizowanego Prawa Budowlanego, a zwłaszcza zamiarem wyłączenia – na 
zasadzie Lex specialis – obowiązywania Art. 31.3 kpa. Organizacjom społecznym odbiera się w ten sposób nabyte prawo uczestnictwa w postę-
powaniu na prawach strony. Jest to dla wielu organizacji (w tym ekologicznych) poważnym ograniczeniem możliwości prowadzenia działalno-
ści statutowej. 

Zagwarantowany udział organizacji społecznych w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska i im pokrewnych uważa się za duże osią-
gnięcie polskiego prawodawstwa, odpowiadające standardom europejskim. Konstytucja RP stawia problemy ochrony środowiska na równi z nie-
podległością oraz prawami człowieka i obywatela (Art. 5), a władze zobowiązuje do wspierania obywatelskich działań proekologicznych (Art. 74). 
Z zapisami Ustawy Zasadniczej koresponduje odpo wiedni artykuł w kodeksie postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071). 

Możemy podać wiele konkretnych przykładów, świadczących o korzyściach wynikających z udziału organizacji ekologicznych w postępo-
waniach admini stracyjnych na prawach strony. Często okazuje się, że nasze stanowisko oraz interwencje były słuszne. Wiele zmian w prawie bu-
dowlanym jest od dawna oczekiwanych, wręcz pilnych i koniecznych. Generalnie propozycje zmierzają w dobrym kierunku. Poważne obawy bu-
dzą natomiast trzy następujące fakty:

W nowym Art. 8. 2 (ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane – projekt) ogranicza się podmioty, które mogą być stroną w postępowaniu admi-
nistracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę. Stroną jest wyłącznie inwestor oraz właściciele i inni użytkownicy sąsiednich nieru chomości (Lex spe-
cialis w stosunku do Art. 28 kpa i Art. 31 kpa). W wielu przypadkach oddziaływanie inwestycji może mieć znacznie większy zasięg, niż tylko sąsied-
nie nieruchomości, a możliwość występowania organizacji społecznych jako strony w interesie osób fizycznych i prawnych jest dobrym zapisem praw-
nym i powinna być utrzymana. 

Zbyt pochopne jest też, naszym zdaniem, dopisanie w nowego Art. 35a. W praktyce wyklucza on wnioskowanie o wstrzymanie wykonalności de-
cyzji, bo skąd grupa ludzi pracujących społecznie ma wziąć środki na kaucję? A w dodatku życie pokazuje, że działając w dobrej wierze (i mając co 
najmniej częściowo rację) można sprawę w sądzie przegrać. 

Sama skarga do NSA bez wstrzymania wykonalności decyzji może być po prostu nieskuteczna w przypadku przedsięwzięć o krótkim czasie 
realizacji. Zadecydują więc fakty dokonane. 

Z uzasadnienia zmian dowiadujemy się też, że projekt zmian konsultowały: Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Polski Zwią zek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea, Izba Projektowania Budo wla nego oraz Polska Organizacja Gazu Płynnego. 

Zdumienie budzi fakt, że nie uznano za celowe przekonsultowania zamierzonych zmian z organizacjami społecznymi – zwłaszcza ekolo gicz-
nymi – które miałyby utracić nabyte prawa. 

Oficjalne uzasadnienie zmian w prawie budowlanym, dostępne np. w Systemie Informacji Prawnej LEX, mówi o koniecznym przyś pie szeniu 
procesu budowla nego, wzmocnie niu pozycji inwestor a w relacjach z organami administracji, ochronie jego interesów, o konkurencyj ności gospo-
darki, przyśpieszonym rozwoju regional nym i o zwiększeniu zatrudnienia. 

Sugestia, jakoby to organizacje społeczne były głównymi winnymi opóźniania procesów budowlanych jest nadmiernym uproszczeniem. 
Na pewno w pierwszej kolejności należałoby usunąć przyczyny, tj. podnieść merytoryczny poziom decyzji administracyjnych – nierzadko wy-

dawanych niekompetentnie, bez rozpatrzenia istotnych danych, z naruszeniem lub łamaniem prawa. Prawo do wnioskowania o wstrzymanie wy-
konalności decyzji też nie powodowałoby żadnych poważniejszych opóźnień, gdyby NSA działał sprawniej. 

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z naszym stanowiskiem i prosimy o jego uwzględnienie. 
 

W imieniu Zarządu OD PKE –
dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

50-020 Wrocław, ul .  P i łsudskiego 74

Treść stanowiska opracował dr inż. Włodzimierz Brząkała.

Stanowisko zostało wysłane do: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera RP Leszka Millera, Marszałka Senatu Longina Pastusiaka, 
Marszałka Sejmu Marka Borowskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Marka Pola, Ministra Środowiska Stanisława Żelichowskiego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich Andrzeja Zolla, ZG PZiTB, ZG SARP, ZG PKE.
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NATURA 2000

Obszary wchodzące w skład sieci są 

bardzo zróżnicowane. Mogą obejmować 

już istniejące tereny chronione (parki naro-

dowe, rezerwaty, parki krajobrazowe), jak 

i obszary w ogóle nieplanowane do obję-

cia ochroną (np. obszary o zróżnicowanym 

krajobrazie rolniczym i dużej różnorodno-

ści gatunkowej). Istotne dla ich wyznacza-

nia jest obecność określonych typów sie-

dlisk przyrodniczych, których listę zawiera 

załącznik I Dyrektywy Siedliskowej, okre-

ślonej grupy gatunków zwierząt i roślin, 

wyszczególnionych w załączniku II tejże 

Dyrektywy lub też ptaków wymienianych 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Wyróż-

niamy dwa typy obszarów Natura 2000:

– SACs (Special Areas of Conserva-

tion, czyli Obszary Specjalnej Ochrony) 

to ostoje tworzone dla ochrony siedlisk lub 

gatunków wymienionych w załącznikach 

I oraz II Dyrektywy Siedliskowej,

– SPAs (Special Protection Areas, czy-

li Specjalne Obszary Ochrony) to ostoje 

– Natura 2000, które mają być (lub są już 

w krajach Wspólnoty) utworzone ze względu 

na występowanie w nich gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Obszary SAC i SPA są od siebie nie-

zależne – w niektórych przypadkach ich 

granice mogą się pokrywać lub być nawet 

identyczne! Spośród zarówno SPA jak i SAC 

Komisja Europejska ma wybrać Obszary 

o Znaczeniu Wspólnotowym (Sites of Com-

munity Importance), które będą włączone 

do sieci Natura 2000, tworząc spójną eko-

logicznie sieć.

PROJEKTOWANIE SIECI NATURA 
W POLSCE

Projekt dotyczący realizacji systemu ostoi 

Natura 2000 w Polsce rozpoczęto na począt-

ku roku 2000 pod egidą Ministerstwa Środo-

wiska. Zespół ekspertów z Centrum Infor-

macji o Środowisku UNEP / GRID i Insty-

tutu Ochrony Przyrody w Krakowie wyko-

nał wstępną waloryzację środowiska przy-

rodniczego w Polsce i zaproponował, aby do 

sieci włączyć 231 obszarów (w tym 47 rezer-

wowych) obejmujących łącznie 13,5% po-

wierzchni kraju. W I etapie proponowa-

no utworzenie na terenie województwa dol-

nośląskiego 14 ostoi (plus dwa rezerwowe) 

o łącznej powierzchni 3.040 km2, co stano-
wiło 15,2% powierzchni województwa. Etap 

ten został zakończony w marcu roku 2001 ofi-

cjalnym przedstawieniem koncepcji sieci 

i skierowaniem go do dalszych konsultacji.

Ostoje – Natura 2000 to sieć obszarów chronionych tworzona na mocy prawa europejskiego (Dyrektywy 79/403/

EEC, zwanej dziś Dyrektywą Ptasią – w skrócie DP oraz Dyrektywy 92/43/EEC, czyli Dyrektywy Siedliskowej 

– DS). Obszary te stworzyć mają docelowo Europejską Sieć Ekologiczną Obszarów Chronionych, której celem jest 

zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodni-

czych wraz z towarzyszącą im fauną i florą.

KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ

OSTOJE – NATURA 2000
na terenie województwa dolnośląskiego (cz. I)

Masyw Śnieżnika i Gór Bialskich –
widok z Czarnej Góry

Masyw Śnieżnika i Gór Bialskich –
widok z Czarnej Góry
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PROJEKTOWANIE SIECI NATURA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU

W roku 2002 ruszył II etap przygotowa-

nia koncepcji, prowadzony przez Narodo-

wą Fundację Ochrony Środowiska z War-

szawy, w który włączone zostały lokalne 

zespoły eksperckie pod nazwą Wojewódz-

kich Zespołów Realizacyjnych ds. Natura 

2000 (w skrócie – WZR).

Zespół powołany dla województwa dol-

nośląskiego liczył 6 osób (dr hab. Tade-

usz Stawarczyk, dr Wojciech Jankowski, dr 

Bronisław Wojtuń, dr Krzysztof Świerkosz, 

mgr Rafał Szkudlarek, w początkowych eta-

pach pracy przyglądał się także przedsta-

wiciel RDLP we Wrocławiu – p. mgr inż. 

Bro nisław Malinowski) i od początku bli-

sko współpracował z Wojewódzkim Kon-

serwatorem Przyrody p. mgr Haliną Libe-

racką. Duży udział w projektowaniu obsza-

rów chronionych na obszarze północno-za-

chodniej części województwa ma także Wo-

jewódzki Zespół Realizacyjny województwa 

lubuskiego, w którego skład weszli specjaliści 

dysponujący rozległą wiedzą na temat Borów 

Dolnośląskich i Lasów Przemkowsko-Szpro-

tawskich. Szczególne podziękowania należą 

się tu panu dr. Pawłowi Pawlaczykowi oraz 

panu dr. Andrzejowi Jermaczkowi. 

Cenne przyrodniczo obszary w dolinie 

Odry zostały zbadane, zweryfikowane i szcze-

gółowo opisane dla potrzeb Natura 2000 

dzięki wspólnemu projektowi Dolnoślą-

skiej Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia 

i Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody 

WWF, którego wyniki zostały udostępnio-

ne i opublikowane w formie samodzielnej 

broszury oraz w Internecie.

Podziękowanie należy się także wie-

lu kolegom z całego województwa, którzy 

bezinteresownie poświęcali swój czas, by 

przygotowywać dla nas materiały, opraco-

wywali projekty ostoi lub wypełniali przy-

gotowane formularze. Szczególne podzię-

kowania należą się pomysłodawcom i auto-

rom opisów nowo zaproponowanych ostoi, 

wśród których wymienić należy dr. Cze-

Projektowana sieć Natura 2000
na Dolnym Śląsku

Opracowanie: K. Prastowska

1. Dolina Baryczy
2. Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka
3. Góry i Pogórze Kaczawskie
4. Karkonosze i Góry Izerskie
5. Łęgi Odrzańskie (dol. Odry poniżej Wrocławia)
6. Grądy Odrzańskie (dol. Odry powyżej Wrocławia)
7. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
8. Góry Stołowe

Pozostałe ostoje zostaną opisane w kolejnym numerze 
„Zielonej Planety” – przy II części artykułu

25 D
Ostoje proponowane 
na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej

Ostoje proponowane 
na podstawie 
Dyrektywy Ptasiej
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sława Narkiewicza, dr. Krzysztofa Ko-

niecznego, mgr. Grzegorza Bobrowicza, 

dr Ewę Szczęśniak, dr. Zygmunta Dajdo-

ka, dr. Tomasza Kokurewicza i mgr Joan-

nę Furmankiewicz oraz tych, którzy bezin-

teresownie użyczyli nam niezbędnych, czę-

sto jeszcze niepublikowanych danych (prof. 

dr hab. Andrzej Witkowski, prof. dr hab. 

Maria Ogielska, dr Jan Kotusz, dr Adam 

Malkiewicz, dr Witold Berdowski, dr Zyg-

munt Kącki i in.). W poniższym artyku-

le wykorzystano materiały robocze WZR 

województwa dolnośląskiego, a także wie-

le pozycji literatury, których – z uwagi na 

szczupłość miejsca – nie sposób w tym 

miejscu zacytować.

WYNIKI PRAC

W toku swoich prac WZR wyłączył 

z dalszych rozważań cztery z pierwotnie 

proponowanych obszarów (Wzgórza Kieł-

czyńskie, Kamionki, Stawy Łagowskie 

oraz  Lasy między Bystrzycą a Lubszą), 

zgłosił ponad 30 propozycji kolejnych ob-

szarów, a także zaproponował zmniejsze-

nie lub powiększenie wybranych ostoi za-

proponowanych w etapie I. Łącznie w toku 

prac WZR w roku 2002 rozpatrywano 53 

obszary potencjalnych ostoi o powierzchni 

blisko 25% województwa dolnośląskiego. 

Po zakończeniu prac Wojewódzkiego 

Zespołu Realizacyjnego uzgodnione i pro-

ponowane ostoje siedliskowe w liczbie 27 

zajmują około 296.300 ha, co stanowi oko-

ło 14,85% powierzchni województwa. Do 

tego należy dołączyć 7 ostoi, jakie propo-

nuje się utworzyć na podstawie Dyrekty-

wy Ptasiej, o granicach częściowo pokry-

wających się z granicami ostoi siedlisko-

wych. Razem 34 ostoje proponowane do 
sieci Natura 2000 zajmują łącznie po-
wierzchnię 344.623 ha, co stanowi około 
17,27% powierzchni województwa.

W obrębie proponowanych ostoi znala-

zły się oba dolnośląskie parki narodowe 

oraz 43 rezerwaty przyrody (ponad 2/3 

obecnie zatwierdzonych), a także większość 

z istniejących i proponowanych parków kra-

jobrazowych, choć w przypadku tej formy 

ochrony – istnieją wyraźne różnice w prze-

biegu granic parków i ostoi Natura 2000.

Ostoje proponowane na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej wskazane 
do ochrony siedlisk i gatunków

Ostoje  powyżej  30.0 0 0 ha 

Dolina Baryczy (na terenie wojewódz-

twa dolnośląskiego, powierzchnia 67.380 

ha). Ostoja w całości pokrywa się z obsza-

rem Parku Krajobrazowego „Doliny Bary-

czy” Występuje tu aż 11 gatunków z za-

łącznika II DS (kumak nizinny, traszka 

grzebieniasta, piskorz, kiełb białopłetwy, 

koza złotawa, koza, różanka, minóg stru-

mieniowy, nocek duży, mopek, kozioróg 

dębosz, przeplatka aurinia) oraz kilkana-

ście typów siedlisk z załącznika I DS.  Lasy 

zajmują aż 42% ostoi, w tym występują 

cenne fragmenty olesów, łęgów i buczyn. 

 Dolina Baryczy jest wyjątkowym w skali 

województwa przykładem krajobrazu kul-

turowo-przyrodniczego, kształtowanym od 

stuleci przez gospodarkę człowieka, a jed-

nocześnie zachowującym ogromną różno-

rodność biologiczną. Kluczowym dla utrzy-

mania wartości tej ostoi jest dalsze stosowa-

nie tradycyjnych metod zagospodarowania, 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodar-

ki stawowo-hodowlanej i rolnictwa prośro-

dowiskowego. Występuje tu także 166 ga-

tunków ptaków lęgowych (ostoja ptasia ran-

gi europejskiej) w tym 31 gatunków z Dy-

rektywy Ptasiej, co dało podstawy do utwo-

rzenie na tym terenie także ostoi „ptasiej”.

Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka 

(wchodzi w obręb ostoi „ptasiej” Bory Dol-

nośląskie – powierzchnia w województwie 

 dolnośląskim 55.836 ha, całkowita wraz 

z województwem lubuskim – 91.066 ha). 

Obejmuje najcenniejsze partie Borów Dol-

nośląskich pomiędzy Nysą Łużycką a Kwi-

są, z koncentracją chronionych typów sie-

dlisk i gatunków z załącznika II Dyrektywy 

(WZR/Lubuskie, mat. robocze). Występuje 

tu 12 typów siedlisk zajmujących niewielkie 

fragmenty wśród borów sosnowych, lecz 

bardzo cennych przyrodniczo. Z gatunków 

z załącznika II DS występują tu wydra, mo-

pek, nocek duży, traszka grzebieniasta i ku-

mak nizinny. Szczególną wartością są licz-

ne zabagnienia, torfowiska w różnych sta-

diach rozwoju oraz lasy bagienne, z liczny-

mi zagrożonymi i rzadkimi w Polsce gatun-

kami, jak: Elatine hexandra, E. hydropiper, 

E. triandra, Eleocharis multicaulis, Rhyn-

chospora alba, Pinus x rhaetica, Sagina ci-

liata Oxycoccus microcarpus, Rhynchospo-

ra alba, Drosera anglica i D. intermedia 

i in. (Narkiewicz, mat. robocze).

Góry i Pogórze Kaczawskie (oko-

ło 42.527 ha). Uzasadnieniem wyznacze-

nia ostoi są głównie dobrze zachowane 

siedliska przyrodnicze. Występuje tu aż 

17 ich typów, w tym priorytetowe, najwięk-

sze w województwie, a prawdopodobnie 

w całej Polsce stanowiska lasów stokowych 

 Aceri-Tilietum. Cenne są także zbiorowiska 

 roślinności kserotermicznej i ciepłolubnej 

(buczyny storczykowe, murawy kseroter-

miczne, roślinność skał i gołoborzy, szcze-

gólnie na siedliskach wapiennych). Wystę-

puje tu również 6 gatunków z załącznika 

II DS (3 gatunki nocków, mopek, obuwik 

pospolity oraz minóg). Krajobraz ostoi jest 

połączeniem elementów przyrodniczych 

i kulturowych, zaś duża część różnorodno-

ści biologicznej utrzymuje się tu dzięki eks-

tensywnej gospodarce człowieka. Bardzo 

ważne dla ochrony tego obszaru jest więc 

utrzymanie dotychczasowych sposobów 

zagospodarowania. Część ostoi chroniona 

w Parku Krajobrazowym „Chełmy” oraz 

w sieci rezerwatów. 

Karkonosze i Góry Izerskie (po-

wierzchnia 39.174 ha). Ostoja siedliskowa 

obejmuje całe Karkonosze i Góry Izerskie, 

łącznie z Grzbietem Lasowskim. Wewnątrz 

niej zakładane jest także utworzenie ostoi 

„ptasiej” ograniczonej do grzbietu Karkono-

szy. Obszar częściowo chroniony w ramach 

Karkonoskiego Parku Narodowego i trzech 

rezerwatach przyrody, to obszar bardzo waż-

ny dla ochrony bioróżnorodności (25 typów 

siedlisk z załącznika I DS; w sumie oko-

ło 40% powierzchni obszaru), w tym naj-

większy w Polsce kompleks torfowisk gór-

skich zachowanych w bardzo dobrym stop-

niu oraz jedyne w Polsce bory górnoreglowe 

łuku hercyńskiego. Występuje tu 18 gatun-

ków ptaków z załącznika I DP, w tym pu-

chacz, cietrzew, jarząbek oraz 8 gatunków 

zwierząt z załącznika II DS (m.in. mopek, 

nocki duży i orzęsiony, wydra, traszka grze-

bieniasta, kumak górski). 
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Ostoje  od 10.0 0 0 do 30.0 0 0 ha

Odrzańskie Łęgi (około 39.893 ha, gra-

nice SPA i SAC niemal się pokrywają) Cały 

obszar leży w dolinie geomorfologicznej 

rzeki Odry od wysokości 290 do 385 km, 

w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki. 

Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane 

w międzywalu oraz najlepiej wykształcone 

lasy, łąki i torfowiska  niskie poza jego obrę-

bem. W strukturze powierzchniowej domi-

nują lasy (prawie 50% pokrycia) oraz łąki 

i pastwiska (21%).

Obszar jest ważny dla ochrony wielu 

typów siedlisk z aneksu I (występuje ich 

11; w sumie zajmują około 70% obszaru) 

oraz 13 gatunków zwierząt z aneksu II DS 

(w tym 6 gatunków bezkręgowców). Naj-

cenniejsze są duże obszary  lasów łęgowych 

oraz wilgotnych grądów, oraz łąki zmien-

nowilgotne i zalewowe z licznymi stanowi-

skami zwierząt i roślin zagrożonych wy-

marciem w Polsce. Większość obszaru jest 

niechroniona (2 rezerwaty, 3 użytki ekolo-

giczne, 2 fragmenty obszarów chronionego 

krajobrazu), tymczasem wartość przyrod-

nicza tego obszaru zasługuje na ochronę 

w ramach Parku Narodowego.

Grądy Odrzańskie (SPA zajmuje 

14.431 ha, w tym mieści się ostoja SAC 

około 6.924 ha, złożona z czterech mniej-

szych kompleksów). Obszar zapropono-

wany jako ważny dla ochrony ośmiu ty-

pów siedlisk z załącznika I DS (głów-

nie grądy, łęgi, zbiorowiska łąkowe) oraz 

13 gatunków zwierząt z załącznika II DS. 

 Występują tu wydra, bóbr, traszka grzebie-

niasta, kumak nizinny, żółw błotny, prze-

platka maturna, kozioróg dębosz, jelonek 

rogacz, piskorz, koza, kiełb białopłetwy, 

różanka oraz 11 gatunków roślin z Czer-

wonej Księgi.

Ostoja składa się z czterech odręb-

nych obszarów. Pierwszy („Polder Oła-

wa Lipki”) zajmuje około 2800 ha, pokry-

tych w 70% przez lasy, zaś w 30% przez 

łąki. Drugi („Łacha Jelcz”) odległy od 

 poprzedniego o 5 km w kierunku północ-

no-zachodnim obejmuje 1800 ha obszar 

 pokryty przez lasy (50%), łąki (30%) i sta-

rorzecza (20%). W obu obszarach praktycz-

nie brak pól i innych obszarów wykorzy-

stywanych gospodarczo (poza łąkarstwem 

i le śnictwem). Trzeci „Lasy Kotowickie” 

zajmuje blisko 1500 ha, z których 70% 

obejmują lasy, 20%  łąki, a 10% wody i zbio-

rowiska szuwarowe. Ostatni obszar leżący 

w pobliżu granic administracyjnych Wro-

cławia obejmuje tereny wodonośne mię-

dzy Nowym Domem a Siechnicą. Teren 

w większości niechroniony; projektowany 

Park Krajobrazowy „Dolina Odry i Oła-

wy”; 4 istniejące i 5 proponowanych re-

zerwatów.

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 
(15.739 ha). Obszar uznany za ważny dla 

ochrony 10 typów siedlisk z załącznika 

I DS, które zajmują razem ponad 65% po-

wierzchni obszaru. Dominują kwaśne bu-

czyny i bór górnoreglowy.

Obszar jest ważny również dla ochro-

ny nietoperzy (5 gatunków z załącznika 

II DS), a bardzo niski stopień zagospo-

darowania pozwala na zachowanie frag-

mentów lasów o charakterze naturalnym 

i licznych gatunków roślin i zwierząt zwią-

zanych z tymi właśnie siedliskami. Znaj-

dują się wśród nich leśne gatunki ptaków, 

 ssaków i bezkręgowców (jedne z ostatnich 

już na Dolnym Śląsku ostoje cietrzewia, 

głuszca i  jarząbka oraz sporadycznie no-

towania  innych bardzo rzadkich ga tunków 

nieaneksowych). Doskonale jest zacho-

wana flora leśna oraz muraw bliźniczy-

skowych i wysokogórskich, z kresowymi 

 stanowiskami gatunków karpackich. To 

ważny obszar łącznikowy, w którym prze-

nikają się elementy flory sudeckiej i kar-

packiej, a dzięki obecności wielu zróżni-

cowanych siedlisk (wapienie, serpentynity) 

i  dużemu lokalnemu zróżnicowaniu wyso-

kości obszar o bardzo wysokiej różnorod-

ności biologicznej.

 

Góry Stołowe (obszar jeszcze w trak-

cie ustalania – prawdopodobnie 10.980 ha, 

obecnie 6.215 ha). Obszar ważny dla ochro-

ny różnorodności biologicznej. Zidentyfi-

kowano tu 16 typów siedlisk z załącznika 

I DS, w tym aż cztery priorytetowe, które 

obejmują  ponad 20% powierzchni obszaru. 

Do najcenniejszych należą ekosystemy skał 

piaskowcowych w najwyższych partiach Sto-

liwa, zachowane fragmenty naturalnych i pół-

naturalnych lasów bukowych, jaworzyn, łąki 

górskie i fragmenty torfowisk.

Ponadto występuje tu 6 gatunków z za-

łącznika II DS (nocek łydkowłosy, nocek 

duży, mopek, wydra, traszka grzebienia-

sta, głowacz białopłetwy,  minóg strumie-

niowy). W przypadku przyjęcia najmniej-

szej powierzchni ostoi jej obszar pokrywał 

się będzie z granicami Parku Narodowego 

Gór Stołowych.

dr Krzysztof Świerkosz

Muzeum Przyrodnicze

Uniwersytetu Wrocławskiego

Rezerwat
Stawy Milickie –

Dolina Baryczy

Rezerwat
Stawy Milickie –

Dolina Baryczy
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RYS HISTORYCZNY

Stosowana czasem nazwa „lasy zwrot-

nikowe” nie jest zbyt poprawna, bowiem 

w pobliżu zwrotników częściej spotykaną 

niż las jest formacja pustynna. Potocznie 

stosuje się też określenie „dżungla” niebę-

dące jednak zbyt poprawnym mianem, 

gdyż wywodzi się z sanskrytu i pierwotnie 

oznaczało wyłącznie trudno dostępne, pod-

mokłe obszary na terenie Indii, porośnię-

te lasem lub zaroślami. Nieco później na-

zwą tą objęto prawie wszystko, co jest trud-

ne do przebycia lub w czym można się zgu-

bić. Używane bywają również inne termi-

ny, takie jak: las deszczowy, las wilgotny, 

las przyrównikowy itp.

Opisy podróżników, pochodzące z nie-

zbyt odległych lat, przedstawiały te tereny 

jako nieprzebyte ściany roślinności, spląta-

nej gałęziami, lianami, zamieszkałe przez 

straszliwe bestie i gromady krwiożerczych 

kanibali. Nic więc dziwnego, że obszary te 

nazywano często „zielonym piekłem”.

Lasy tropikalne istniały na naszej pla-

necie już około 600 milionów lat temu, 

choć w przeszłości rozciągały się także 

tam, gdzie dziś już nie występują.

W okresie zlodowaceń klimat zmieniał 

się również w strefie tropikalnej. Powietrze 

atmosferyczne stawało się coraz bardziej 

suche, temperatury obniżały się, co spowo-

dowało kurczenie się zasięgu lasów tropi-

kalnych. Na ich miejscu pojawiały się lasy 

lepiej przystosowane do niższej wilgotno-

ści powietrza. Oprócz tych nowych zespo-

łów leśnych powstawały tereny trawiaste, 

z nielicznymi tylko drzewami i krzewami, 

przypominające dzisiejsze sawanny.

Po epoce lodowcowej, około 10.000–

20.000 lat temu, zasięg wilgotnych lasów za-

czął ponownie wzrastać, aż przybrały one 

kształt szerokiego, zielonego pasa wokół 

Ziemi, przerywanego jedynie wodami mórz. 

Pas ten rozprzestrzeniał się po obu stronach 

równika, mniej więcej do 10 stopnia szero-

kości geograficznej północnej i południowej, 

zajmując powierzchnię około 16 mln km2.

Od wielu lat, a ostatnio coraz gwałtow-

niej, powierzchnia ta coraz bardziej ma-

leje, czego główną przyczyną nie są wca-

le zmiany klimatyczne, lecz niszczycielska 

działalność człowieka.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
I KLIMAT STREFY RÓWNIKOWEJ

Wilgotne lasy równikowe występują 

w następujących regionach naszej planety:

– w Ameryce Południowej – zajmu-

jąc prawie całe dorzecze Amazonki, część 

Wyżyny Gujańskiej, północno-zachodnią 

część Wenezueli, część Ekwadoru i Ko-

lumbii leżącą nad brzegiem Pacyfiku;

– w Ameryce Środkowej – zajmując 

część wschodniego wybrzeża oraz Małe 

i Wielkie Antyle;

– w Afryce – zajmując kotlinę rzeki 

Kongo, Dolną i Górną Gwineę, wschodnie 

wybrzeże Madagaskaru;

– w Azji – zajmując zachodnie wybrze-

że Półwyspu Indyjskiego, Półwysep i Ar-

chipelag Malajski, Filipiny, Wyspy Malezji.

Typowe wilgotne lasy równikowe wystę-

pują na obszarach o gorącym i jednocześnie 

wilgotnym klimacie. Panuje w nich średnia 

temperatura wynosząca około 25–28 °C. 

W wilgotnych lasach równikowych nie od-

czuwa się ani wielkich upałów, ani też chło-

dów. Temperatura powietrza nie spada nigdy 

poniżej 10 °C i wyłącznie w wyjątkowych 

przypadkach dochodzi do 35 °C.

Opady atmosferyczne występują prawie 

przez okres całego roku, w postaci gwał-

townych, ulewnych deszczów zenitalnych, 

pojawiających się w godzinach popołudnio-

wych. Tego rodzaju cykl jest związany z sil-

nym nagrzaniem powietrza w południe, wy-

wołującym prądy wznoszące. Innym typem 

opadów są deszcze związane z przemiesz-

czaniem się z zachodu na wschód układów 

niżowych. Pojawiają się wtedy cyklony, któ-

rym towarzyszą gwałtowne ulewy, podczas 

których może spaść do kilku tysięcy mili-

metrów opadu atmosferycznego. Na więk-

szości obszarów występowania wilgotnych 

Naukowcy wyróżniają ponad czterdzieści form lasów tropikalnych. Między innymi z tego powodu potocznie używa 

się wiele nazw dla lasów otaczających równik zielonym pasem.

BOLESŁAW SPRING
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lasów równikowych średni roczny opad wy-

nosi 1500–2500 mm, przy czym niekiedy 

bywa go znacznie więcej.

Charakteryzując klimat strefy równiko-

wej należy zwrócić uwagę na dużą wilgot-

ność powietrza, rzadko spadającą poniżej 

80%. Często może się ona utrzymywać na 

poziomie powyżej 90%, zbliżając się do sta-

nu pełnego nasycenia powietrza parą wodną.

PIĘTRA ROŚLINNOŚCI

Wyobraźmy sobie wilgotny las równiko-

wy jako kilkupiętrowy budynek, w którym 

poszczególne piętra zachodzą na siebie. Ol-

brzymie drzewa o wysokości do 60 m i ob-

wodzie dochodzącym do 5 m, przewyższa-

jąc wszystkie pozostałe rośliny, tworzą gór-

ne piętro, zwane okapem. Piętro to zajmuje 

przestrzeń pionową między 40 a 60 metrem 

nad ziemią. Piętro środkowe, znajdujące 

się na wysokości 10–40 m, jest utworzone 

przez gęsty, liściasty dach o prawie całko-

witej szczelności. Na tym piętrze żyje około 

60% wszystkich gatunków roślin i zwierząt 

występujących w dżungli.

Na piętrze dolnym, zwanym podszy-

ciem, sięgającym do 10 m, panuje spokój, 

półmrok, wysoka temperatura i duża wil-

gotność nieruchomego powietrza. Dociera 

tu zaledwie 1–2% promieni słonecznych. 

Na tym piętrze żyją rośliny przystosowane 

do panujących tu warunków. Są to grzyby, 

paprocie, a także niektóre rośliny kwitną-

ce. Wiele młodych drzew czeka w tej stre-

fie aż pojawi się możliwość wystrzelenia 

w górę, gdy tylko, w zielonym dachu środ-

kowego piętra, powstanie jakaś luka.

W wilgotnym lesie równikowym brak 

jest ciemnej, górnej warstwy gleby, zwa-

nej próchnicą lub humusem. Obumarłe li-

ście, kwiaty i gałęzie są natychmiast roz-

kładane w panującej tu wysokiej tempe-

raturze i dużej wilgotności powietrza. Za-

warte w nich substancje są bardzo szybko 

uwalniane i równie szybko ponownie przy-

swajane przez rośliny. Pod cienką warstwą 

opadłych liści, gałęzi i martwych zwierząt 

znajduje się płowy, czysty piasek lub glina.

Roślinność występująca w lasach rów-

nikowych wykazuje wiele oryginalnych 

rozwiązań dopomagających w przysto-

sowaniu się do panujących tu warunków. 

Wśród roślin tropikalnych spotyka się ga-

tunki pasożytnicze, zapuszczające korze-

nie w swego żywiciela.

Znacznie częstszymi gośćmi są nie-

szkodliwe epifity, czyli porośla niemają-

ce w ogóle kontaktu z glebą. Oszczędza-

ją one część własnej energii, bowiem nie 

wykształcają pnia, lecz korzystają z pnia 

innych roślin rosnących w pobliżu. Nie 

krzywdzą one swych dobroczyńców, gdyż 

nie zabierają im substancji odżywczych. 

Wodę i próchnicę pobierają wysoko w ko-

ronie – z resztek roślinnych.

Do najbardziej rozpowszechnionych 

roślin występujących w wilgotnych la-

sach równikowych należą liany. Kierują się 

one ku górze z szybko rosnącymi młodymi 

drzewami, względnie wspinają się po ich 

pniach, osiągając długość do 40 metrów.

Bardzo charakterystyczną cechą więk-

szości drzew tropikalnych są płaskie, sze-

rokie listwy u nasady pnia. Nazwano je 

korzeniami tarczowymi, sięgającymi, nie-

kiedy, do 10 m wysokości. Podpierają one 

drzewo, rozkładając jego ogromny ciężar 

na zwiększoną w ten sposób powierzchnię. 

Podobną funkcję spełniają korzenie pod-

porowe wyrastające z pnia i kierujące się 

w dół, a następnie wrastające w glebę, 

przez co zwiększa się stabilność drzewa.

Wilgotne lasy równikowe są wiecz-

nie zielone. Dzięki stałej, wysokiej tem-

peraturze i wilgotności powietrza rośliny 

mogą bez przerwy rosnąć, kwitnąć i wyda-

wać owoce. Ale tylko niektóre z nich czy-

nią to bezustannie. Większość gatunków 

ma swój własny rytm. Niektóre kwitną raz 

w roku, na innych zaś kwiaty nie pojawiają 

się przez dziesięciolecia. Część z występu-

jących w dżungli roślin rodzi owoce, jedno-

cześnie kwitnąc, inne tracą w tym czasie li-

ście, ale nie dzieje się to wszystko jednocze-

śnie i nie zawsze w regularnych odstępach. 

Dżungla w ten sposób sprawia wrażenie, że 

jest tworem wiecznie żywym, w którym sta-

le zachodzą poszczególne stadia życia.

Opisując piękno lasów wilgotnych na-

leży mieć stale na uwadze, że to właśnie 

one są przedmiotem największej katastro-

fy ekologicznej, jaka przytrafiła się ostat-

nio na naszej planecie.

Profesor Edward Wilson z Uniwersyte-

tu Harvarda w USA ocenia, iż rocznie gi-

nie jeden procent lasów tropikalnych. Pro-

ces trwającej zagłady tych lasów odbywa 

się z szybkością jednego hektara na sekun-

dę, co oznacza, iż dziennie zostają wycięte 

drzewa na powierzchni około 860 km2. Za-

tem rocznie na świecie ubywa powierzch-

nia 310 tys. km2 lasów tropikalnych, a więc 

prawie tyle, ile wynosi obszar Polski.

Ktoś zorientowany powiedział: Nadszedł 

czas, w którym „Zielone piekło” idzie do 

nieba. Zastanówmy się, co można uczynić, 

aby złagodzić ten problem...

dr inż. Bolesław Spring

Wilgotne lasy równikowe są 
wiecznie zielone, a każde piętro 

dżungli charakteryzuje się 
występowaniem specyficznych 

gatunków roślin i zwierząt

Wilgotne lasy równikowe są 
wiecznie zielone, a każde piętro 

dżungli charakteryzuje się 
występowaniem specyficznych 

gatunków roślin i zwierząt
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„Miasto nocą ma inną twarz. Pozba-

wione ludzi, oświetlone sztucznym świa-

tłem żółtych lamp, pogrążone we śnie 

– emanuje ukrytym, niejasnym czarem, ta-

jemnicą zaklętą w kamień...”

Red Vonnegut

FF akt termicznego uprzywilejowania ob-

szarów zabudowanych jest z pewno-

ścią doskonale znany mieszkańcom miast. 

Przypuszczalnie każdy z nich niejedno-

krotnie stwierdzał znaczną różnicę tem-

peratury pomiędzy centrum a peryferia-

mi miast, z czego mógł cieszyć się zimą i 

co mogło mu doskwierać latem. Szybki za-

nik pokrywy śnieżnej – nie tylko za przy-

czyną jej mechanicznego czy chemicznego 

usuwania, brak obecności rosy czy szronu 

intensywnie występujących poza miastem 

czy nawet wcześniejsze zakwitanie roślin 

w centrach dużych miast są widomymi 

znakami tego uprzywilejowania, znanego 

w klimatologii jako „miejska wyspa ciepła”. 

Pomimo, iż zjawisko to jest znane już od 

I połowy XIX w., to termin miejska wyspa 

ciepła (ang. urban heat island) do opisania 

relatywnych wysp podwyższonej tempera-

tury formowanych przez miasta w „morzu 

chłodu” terenów niezurbanizowanych, zo-

stał użyty prawdopodobnie po raz pierwszy 

dopiero w roku 1958.

Miejską wyspę ciepła można zdefinio-

wać jako podlegającą uwarunkowaniom na-

tury urbanistycznej i meteorologicznej, cha-

rakterystyczną dla skupisk osadniczych, po-

zytywną anomalię termiczną, odznaczają-

cą się określoną strukturą czasową i prze-

strzenną (poziomą i pionową). Generalnie, 

zjawisko to jest związane z nocną porą doby, 

a jego geneza wiąże się z różnicami w tem-

pie wychładzania terenów miejskich i poza-

miejskich bezpośrednio przed i po zacho-

dzie słońca, co z kolei jest bezpośrednim na-

stępstwem odmienności bilansu energetycz-

nego tych obszarów.

Poszukiwanie przyczyn powstawania 

wysp ciepła jest wątkiem przewijającym 

się przez całą historię badań klimatu miast. 

W 1833 roku Howard, wśród kilku hipo-

tetycznych czynników, za kluczową w jej 

powstawaniu, uznał rolę ciepła sztuczne-

go, powstającego w procesach przemy-

słowych i podczas ogrzewania mieszkań. 

 Kratzer (1957) podkreślał wpływ zanie-

czyszczeń powietrza w ośrodkach miej-

skich, a w szczególności ich rolę w mody-

fikacji bilansu promieniowania długofalo-

wego i powstawaniu efektu szklarniowego. 

W nawiązaniu do zmian strumienia pro-

mieniowania długofalowego, akcentowano 

oddziaływanie geometrii, a więc wzajem-

nej konfiguracji tworzących miasta budyn-

ków i kanionów ulicznych, na ograniczenie 

horyzontu fizycznego. Za istotne w kształ-

towaniu różnic bilansu cieplnego uznawano 

także odmienne od naturalnych właściwości 

termiczne materiałów, z których zbudowa-

ne są miasta oraz podkreślano rolę ograni-

czonych zasobów wilgoci jako rezultatu nie-

przepuszczalności materiałów konstrukcyj-

nych oraz z powodu odprowadzania wody 

opadowej do systemów kanalizacyjnych.

Zestawienie mechanizmów potencjalnie 

prowadzących do różnic w bilansie energe-

tycznym obszarów zurbanizowanych i natu-

ralnych, a w konsekwencji do wykształce-

nia się miejskiej wyspy ciepła zostało spo-

rządzone przez Oke’a (1982). Za hipote-

Miejska wyspa ciepłaMiejska wyspa ciepła
Jeżeli w bezchmurną noc spojrzymy z przestrzeni na powierzchnię Ziemi, dojrzymy jasne plamy rozświetlonych 

światłami miast – widomy znak, iż aktywność człowieka nie zamiera wraz z zachodem słońca. Jeżeli w taką noc 

spojrzymy okiem uzbrojonym w czujnik termowizyjny, obraz stanie się jeszcze wyraźniejszy – dostrzeżemy wyspy 

i archipelagi wysp ciepła pośród oceanu chłodu. Te cieplne plamy to miasta i tereny zabudowane, wyraźnie wynu-

rzające się z bezmiaru chłodnych ekosystemów naturalnych i obszarów użytkowanych rolniczo.

MARIA DUBICKA, MARIUSZ SZYMANOWSKI
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tycznie istotne w jej kształtowaniu zosta-

ły uznane:

a) obniżenie efektywnego albedo1 ob-

szarów miejskich w wyniku zwiększenia 

ilości pochłoniętego promieniowania krót-

kofalowego, co jest warunkowane geome-

trią miast, a w szczególności obecnością 

pionowych powierzchni ścian budynków, 

wywołujących zwielokrotnienie odbić stru-

mienia promieniowania,

b) efekt szklarniowy powodujący wzrost 

przychodzącego promieniowania długofa-

lowego, wywoływany przez zanieczyszczo-

ną i ogrzaną atmosferę miejską,

c) zmniejszone wypromieniowanie, zwią-

zane z warunkowanym geometrią miasta 

ograniczeniem horyzontu fizycznego oraz 

wzrostem wymiany energetycznej pomię-

dzy budynkami,

d) strumień ciepła antropogenicznego, 

powstający w efekcie spalania paliw i w pro-

cesach metabolizmu,

e) zmienione właściwości termiczne 

(przewodnictwo i pojemność cieplna) ma-

teriałów konstrukcyjnych miasta, prowa-

dzące do wzrostu ilości energii magazyno-

wanej w przestrzeni miasta,

f) zmniejszona, w związku z ogranicze-

niem wilgoci, ewapotranspiracja2, powodu-

jąca wzrost w bilansie energetycznym roli 

ciepła odczuwalnego kosztem utajonego,

g) zwiększona szorstkość, prowadzą-

ca do ograniczenia strat energii w wyniku 

wymiany turbulencyjnej.

MM iejska wyspa ciepła jest zjawiskiem 

powszechnym, ale silnie zmiennym 

zarówno w rozumieniu czasowym jak i prze-

strzennym. Najpowszechniejszą miarą wyspy 

ciepła jest jej intensywność (natężenie) okre-

ślana jako różnica temperatury powietrza po-

między miastem i obszarami zewnętrznymi 

(dTU-R). Przedstawione poniżej prawidłowo-

ści struktury czasowo-przestrzennej wyspy 

ciepła dotyczą zasadniczo jej obecności w 

dużych miastach umiarkowanych szerokości 

geograficznych podczas najkorzystniejszych 

dla jej rozwoju bezchmurnych i bezwietrz-

nych warunków pogodowych.

Intensywność wyspy ciepła w bezpo-

średni sposób jest uzależniona od wiel-

kości i struktury miasta, przy czym waż-

na jest rzeczywista, a nie administracyj-

na, powierzchnia i zwartość terenów za-

budowanych oraz gęstość i wysokość zabu-

dowy. Tak szczegółowe dane urbanistycz-

ne są niejednokrotnie trudne do uzyskania 

i w związku z tym określając wielkość 

miasta często używa się miary zastępczej 

jaką jest liczba ludności to miasto zamiesz-

kującej. Kratzer określił średnie podwyż-

szenie temperatury dla miast o zróżnico-

wanej populacji na:

– 1 °C dla miast o liczbie ludności do 

500 tys.

– 1,1–1,2 °C dla miast o liczbie ludności 

od 500 tys. do 1 mln.

– 1,2–1,5 °C dla miast o liczbie ludno-

ści powyżej 1 mln.

Zależność maksymalnego natężenia 

wyspy ciepła (dTU-Rmax) od liczby ludno-

ści (P) przedstawił Oke (1973):

– dla miast Ameryki Północnej: dTU-Rmax 

= 2,96 logP – 6,41

– dla miast Europy: dTU-Rmax = 2,01 

logP – 4,0.

OO pierając się o powyższe formuły 

można wnioskować o znacznym ter-

micznym uprzywilejowaniu miast północ-

noamerykańskich w stosunku do europej-

skich. Przykładowo, maksymalna inten-

sywność wyspy ciepła dla milionowego 

miasta wynosi 11,3 °C w Ameryce Północ-

nej, a tylko 8 °C w Europie. W świetle nie-

których, przedstawionych poniżej, donie-

sień o natężeniu wyspy ciepła w różnych 

miastach można jednak stwierdzić, iż for-

muła dla Europy nie jest do końca precy-

zyjna. Odmienności pomiędzy intensyw-

nością wysp ciepła miast z różnych kon-

tynentów nie zostały w pełni wyjaśnione, 

ale rozwiązania przypuszczalnie należy 

poszukiwać w historycznie ukształtowa-

nym układzie urbanistycznym miast, cha-

rakteryzującym się zróżnicowaną wysoko-

ścią i gęstością zabudowy oraz odmiennym 

udziałem terenów zielonych.

Maksymalne natężenie wyspy ciepła 

charakterystyczne dla Wrocławia, a więc 

rzędu 9–10 °C, wydaje się być typowym 

dla miast kilkusettysięcznych czy nawet 

kilkumilionowych. Wśród miast Polski 

niższe wielkości odnotowano w Krakowie 

(7 °C), a wyższe – w Warszawie (10,8 °C) 

i w Łodzi (12 °C). Na świecie porówny-

walną do Wrocławia intensywność wy-

spy ciepła stwierdzono na przykład w zna-

cząco większym Chicago (9,3 °C), ale tak-

że w znacznie mniejszych: 100-tysięcz-

nym Oulu (>9 °C) i 25-tysięcznym zespo-

le miejskim Chapel Hill-Carrboro (8,9 °C). 

Małe miasta, szczególnie w wyższych sze-

rokościach geograficznych, mogą odzna-

czać się występowaniem nadspodziewa-

nie silnie zaznaczonych wysp ciepła. Przy-

kładem jest wspomniane Oulu w Finlan-

dii oraz położone na Alasce Fairbanks (po-

pulacja około 80 tys.), gdzie obserwowano 

wyspę ciepła o natężeniu 14 °C. Termicz-

ne uprzywilejowanie o takiej samej wiel-

Gęsta zabudowa miejska (Paryż)
jest główną przyczyną powstawania
zjawiska miejskiej wyspy ciepła

Gęsta zabudowa miejska (Paryż)
jest główną przyczyną powstawania
zjawiska miejskiej wyspy ciepła
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kości odnotowano w blisko 10-miliono-

wej Moskwie, a nieco słabsze – w Berli-

nie (13,3 °C). Absolutnie największe natę-

żenie wyspy ciepła, sięgające blisko 19 °C, 

stwierdzono w Toronto.

MM aksymalnego natężenia wyspy cie-

pła należy oczekiwać, niezależnie 

od pory roku, w nocnej części doby. Roz-

wój wyspy ciepła rozpoczyna się na ogół 

w porze zachodu słońca, a następnie po po-

czątkowym gwałtownym wzroście, jej in-

tensywność stabilizuje się. Redukcja i stop-

niowy zanik wyspy ciepła przypada na porę 

wschodu słońca. Występowanie maksimum 

natężenia stwierdzano najczęściej w 3 do 5 

godzin po zachodzie, jednakże niektóre ba-

dania wskazują na odstępstwa od tego sche-

matu i podkreślają możliwość wzrostu na-

tężenia w ciągu całej nocy, aż do osiągnię-

cia maksimum w porze wschodu. Omówio-

ny cykl dobowy może ulegać znacznym 

modyfikacjom pod wpływem zmieniają-

cych się warunków pogodowych, ale wy-

kazuje także zależność od położenia geo-

graficznego. W wyższych szerokościach 

(Oulu, Finlandia – 65 °N) stwierdzono po-

dobny do zaprezentowanego przebieg na-

tężenia wyspy ciepła w lecie, natomiast 

zimą cechą charakterystyczną było wystę-

powanie 2–4-dniowych, ciągłych okresów 

uprzywilejowania termicznego miasta.

Roczny przebieg intensywności wy-

spy ciepła każdego miasta przeważnie jest 

charakterystyczny i wyraźnie zaznaczony, 

a jego różnice w odniesieniu do innych 

miast warunkowane są głównie czynnikami 

klimatycznymi. Analiza średniego przebie-

gu natężenia wyspy ciepła wyraźnie pod-

kreśla uprzywilejowanie ciepłej pory roku, 

ale zdarzają się też odstępstwa od tej zasa-

dy, jak chociażby w Tokio, które odznacza 

się występowaniem maksymalnej średniej 

intensywności wyspy ciepła w sezonie zi-

mowym. Podkreślana jest także możliwość 

wystąpienia bimodalnego3 rozkładu natę-

żenia wyspy ciepła z dominującym mak-

simum w lecie i drugorzędnym w zimie 

oraz minimami wiosną i jesienią. Odmien-

nie brzmi odpowiedź na pytanie: w jakiej 

porze roku można oczekiwać wystąpienia 

najintensywniejszych wysp ciepła? W mia-

stach położonych w umiarkowanych i wy-

sokich szerokościach geograficznych taką 

porą roku jest zima, kiedy to nawet w nie-

wielkich miastach (Fairbanks) mogą wystą-

pić wyspy ciepła o natężeniu 12–14 °C.

JJ akie są przyczyny takiej odmienno-

ści obrazu średniego i ekstremalne-

go? Otóż lato jako pora roku o niższych 

niż zima średnich prędkościach wiatru, 

mniejszym zachmurzeniu i większej dosta-

wie energii słonecznej odznacza się więk-

szą częstością występowania wyspy cie-

pła, co nawet przy mniejszych jej natę-

żeniach uwidacznia się w średniej. Zimą 

sprzyjające warunki pogodowe występu-

ją rzadziej, ale silniej zaznacza się rola 

czynników odgrywających mniejszą rolę 

latem m.in. emisja ciepła sztucznego. Jest 

to szczególnie wyraźnie w antycyklonal-

nych warunkach synoptycznych przy sil-

nym wypromieniowaniu i niskiej, często 

potęgowanej adwekcją zimnej masy po-

wietrza, temperaturze. W niższych sze-

rokościach geograficznych istotną rolę 

w kształtowaniu rocznego cyklu natęże-

nia UHI może odgrywać układ pór suchej 

i wilgotnej. Przykładem może być Guada-

lajara (20 °N), gdzie najsilniejsze wyspy 

ciepła obserwowane są pod koniec pory su-

chej (marzec), najsłabsze w porze deszczo-

wej (maj–wrzesień). Czynnikiem odpowie-

Struktura pionowa wyspy ciepła
zależy od intensywności
i wysokości zabudowy

Struktura pionowa wyspy ciepła
zależy od intensywności
i wysokości zabudowy
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struktury wyspy ciepła (Praga)

Zabudowa miejska z dużą ilością 
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dzialnym za taki stan rzeczy jest wzrasta-

jąca w porze deszczowej wilgotność gleby, 

która sprawia, że właściwości termiczne 

(admitancja) terenów pozamiejskich i miej-

skich upodabniają się, co z kolei znacząco 

redukuje kontrasty termiczne.

Badania przestrzennej struktury ter-

micznego uprzywilejowania miast nazwa-

nego miejską wyspą ciepła wykazały, jak 

celne było zastosowanie tej analogii. Je-

żeli wykreślimy zmianę temperatury po-

wietrza od terenów zewnętrznych do cen-

trum miasta to otrzymamy geomorficzną 

reprezentację wyspy, na którą składają się: 

cliff, plateau i peak. Strefa klifowa zwią-

zana jest z zewnętrzną granicą terenów za-

budowanych, a jej cechą charakterystyczną 

jest występowanie silnych poziomych gra-

dientów temperatury. W strefie plateau ob-

serwowany jest stały, ale słabszy wzrost 

temperatury, przerywany spadkiem w tere-

nach otwartych, parkach czy nad zbiorni-

kami wodnymi. Najwyższe wartości tem-

peratury notowane są z reguły w śródmiej-

skiej części miasta w nawiązaniu do gęsto-

ści i wysokości zabudowy. Zasadniczą ce-

chą poziomej struktury miejskiej wyspy 

ciepła jest ścisły związek pola temperatu-

ry z użytkowaniem terenu, który determi-

nuje powstanie charakterystycznego, wie-

lokomórkowego układu z obszarami cie-

pła związanymi z terenami zabudowanymi 

i obszarami chłodu nad terenami otwarty-

mi bądź pokrytymi roślinnością lub wodą. 

Przestrzenna struktura wyspy ciepła podle-

ga także uwarunkowaniom meteorologicz-

nym. Na przykładzie Łodzi wyróżniono 

dwa, uzależnione od prędkości wiatru re-

gionalnego, typy wyspy ciepła:

– wielokomórkowy, opisany powyżej 

i cha rakterystyczny dla bezchmurnych i od-

znaczających się słabym wiatrem (1–2 ms-1) 

warunków pogodowych. Występujące wte-

dy kontrasty termiczne pomiędzy obszara-

mi zabudowanymi i otwartymi mogą sięgać 

kilku stopni na 100 m odległości.

– uogólniony, który powstaje przy wie-

trze o prędkości 2–4 ms-1. W takiej sytu-

acji nie obserwuje się charakterystycznych 

komórek termicznych, a strefa najwyższej 

temperatury jest przesunięta w stronę za-

wietrznej części miasta zgodnie z kierun-

kiem wiatru.

TT ermiczny wpływ obszaru zabudowa-

nego uwidacznia się także w pionie. 

Zasięg jego oddziaływania jest zależny od 

czynników urbanistycznych, a w szczegól-

ności od wysokości zabudowy. Wpływ ten 

oceniany jest na od 40–60 do 200–400 m 

n.p.g., a w skrajnych przypadkach, podczas 

silnych inwersji wzniesionych i w sezonie 

ciepłym, nawet do 500 m n.p.g. Możliwe 

jest także występowanie dwóch wyraźnie 

zaznaczonych warstw ciepłego powietrza: 

pierwszej od około 50 m n.p.g. (warstwa 

dachowa) i drugiej, na około 200–300 m 

n.p.g. (warstwa kominowa). Generalnie, 

oddziaływanie termiczne miasta należy 

ocenić na 2–5-krotność wysokości jego za-

budowy.

Występowanie wysp ciepła w obsza-

rach miejskich niesie za sobą szereg konse-

kwencji, do których możemy zaliczyć:

– zmianę trwania termicznych pór 

roku, np. wydłużenie czasu trwania pory 

letniej i wydłużenie okresu wegetacyjnego 

oraz wzrost liczby dni gorących,

– dyskomfort termiczny, który może łą-

czyć się z odczuciem parności i deficytem 

tlenu,

– wzbudzanie lokalnej cyrkulacji – bry-

zy miejskiej – powodującej napływ powie-

trza do wnętrza miasta,

– zmniejszenie częstości inwersji dolnych 

lub podniesienie pułapu inwersji i zwiększe-

nie warstwy mieszania nad miastem.

W tym świetle ocena konsekwencji 

występowania miejskiej wyspy ciepła nie 

może być jednoznaczna. Niektóre jej efek-

ty należy uznać za pozytywne jak chociaż-

by wzbudzanie lokalnej cyrkulacji i prze-

wietrzanie miasta, niektóre natomiast na-

leży ocenić zdecydowanie negatywnie, jak 

występowanie dyskomfortu termicznego 

i deficytu tlenu. Dodając jednak do obrazu 

miejskiej wyspy ciepła fakt, iż częstokroć 

jej rozwój jest związany z występowaniem 

wysokich stężeń zanieczyszczenia powie-

trza ze źródeł komunalnych i transporto-

wych należy uznać zjawisko miejskiej wy-

spy ciepła za negatywne.

prof. dr hab. Maria Dubicka

mgr Mariusz Szymanowski

Zakład Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytet Wrocławski

Wykaz literatury dostępny 
u Autorów i w Redakcji

Przypisy:
1  albedo – zdolność odbijania promieniowania 

słonecznego przez różne powierzchnie i przez 

ich pokrycie (przyp. red.)
2  ewapotranspiracja – parowanie wody z grun-

tu poprzez parowanie fizjologiczne roślin 

(przyp. red.)
3  bimodalny – dwuschematowy, dwuwzorco-

wy (przyp. red.)

Ukształtowanie zabudowy z dużą 
ilością zieleni i wody łagodzi efekt 
wyspy ciepła (Holandia)

Ukształtowanie zabudowy z dużą 
ilością zieleni i wody łagodzi efekt 
wyspy ciepła (Holandia)
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WW łaśnie w dolinach rzek znajdują się 

najcenniejsze przyrodniczo frag-

menty Parku. Są to położone wzdłuż Odry 

tereny lasów grądowych, łęgowych, pod-

mokłych łąk oraz porośnięte roślinnością 

wodną i bagienną starorzecza. Równie cen-

ne są doliny pozostałych rzek będące mo-

zaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów 

oraz sieci kanałów melioracyjnych. Razem 

z kompleksami stawów hodowlanych są 

ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwie-

rząt (głównie ptaków) i roślin.

Dominującym typem zbiorowisk roślin-

nych na terenie Parku są zbio rowiska leśne. 

Największą powierzchnię  zajmują bory so-

snowe. Na licznych, sięgających nieraz do 

30 m wysokości, wydmach występuje sub-

oceaniczny bór świeży, natomiast wzdłuż 

cieków wodnych i na dawnych torfowi-

skach – niewielkie płaty wilgotnego boru 

trzęślicowego oraz kontynentalnego boru 

bagiennego. Wśród borów trafiają się nie-

wielkie fragmenty wiekowych, dochodzą-

cych do 200 lat, drzewostanów. Znaczną 

powierzchnię zajmują również monokultu-

ry sosnowe. Lasy liściaste występują głów-

nie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. 

Spotkać tu można przede wszystkim grądy 

o charakterze przejściowym pomiędzy grą-

dem środkowoeuropejskim a subkontynen-

talnym, a także łęgi jesionowo-olszowe, je-

sionowo-wiązowe oraz bardzo rzadki i cen-

ny przyrodniczo łęg wierzbowo-topolowy. 

Ponadto w okolicach Rybnej, Popielowa, 

Zieleńca i Pieczysk występuje ols, a w oko-

licach Lubszy – żyzna buczyna niżowa.

W okolicach Kup stwierdzono wystę-

powanie niewielkich płatów acidofilnej dą-

browy. Bardzo ciekawe są również zbioro-

wiska wodne, spośród których najbardziej 

warte zachowania są zbiorowiska z kotewką 

orzechem wodnym i salwinią pływającą.

Obszar Stobrawskiego Parku Krajobra-

zowego obfituje w chronione i rzadkie ga-

tunki roślin. Do tej pory stwierdzono wy-

stępowanie 48 gatunków prawnie chronio-

nych oraz około 120 gatunków rzadkich. 

Do najciekawszych należą między inny-

mi długosz królewski, rosiczka okrągło-
listna, wawrzynek wilczełyko, lilia złoto-
głów, mysiurek maleńki, lindernia muło-
wa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych 

(m.in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny) 

oraz rośliny wodne. Na starorzeczach w do-

linie Odry rośnie kotewka orzech wodny, 
której liście wyrastają w charakterystycz-

nych rozetach. Pływają one na powierzch-

ni wody, podobnie jak spotykana w tym sa-

mym środowisku – wodna paproć salwinia 
pływająca.

Stobrawski Park Krajobrazowy zo-

stał powołany rozporządzeniem woje-

wody opolskiego w 1999 roku. Jego 

powierzchnia wynosi 52.636,5 ha. 

Obejmuje 12 gmin: Dobrzeń Wielki, 

Dąbrowa, Kluczbork, Lasowice Wiel-

kie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubnia-

ny, Murów, Pokój, Popielów, Świer-

czów, Wołczyn. Park ma charakter 

nizinny. Położony jest w dorzeczu 

Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy 

i Brynicy. Na południu granica Parku 

opiera się o rzekę Odrę (przecina ją 

jedynie w okolicach Mikolina w doli-

nie Nysy Kłodzkiej). 

Stobrawski
Park Krajobrazowy

KAROLINA OLSZANOWSKA, ADAM KUŃKA

Stawy koło 
Kuźnicy Dąbrowskiej

Stawy koło 
Kuźnicy Dąbrowskiej
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Łącznie spośród roślin chronionych 

i rzadkich 13 gatunków znajduje się na „Li-

ście roślin zagrożonych w Polsce”, a trzy 

z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech 

wodny i lindernia mułowa) zostały umiesz-

czone na liście roślin chronionych w Europie 

Konwencją Berneńską. Pięć gatunków znajdu-

je się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

TT eren Parku pod względem fauni-

stycznym zdecydowanie wyróżnia 

się spośród innych cennych przyrodni-

czo obszarów województwa opolskiego. 

Do rozrodu przystępuje tu 190 chronio-

nych gatunków zwierząt (w tym 135 gatun-

ków ptaków). Wśród nich jest 20 gatunków 

globalnie zagrożonych i bliskich zagroże-

nia oraz 18 gatunków z krajowych czerwo-

nych list. Duże znaczenie dla zachowania 

bogactwa fauny mają lasy, szczególnie grą-

dy położone na terenie doliny Odry i Nysy 

Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. 

Są one miejscem występowania wielu ga-

tunków zwierząt, które gdzie indziej sta-

ją się coraz rzadsze. Należą do nich kania 
czarna i ruda, orlik krzykliwy, dzięcioł 
średni, muchołówka białoszyja i mała, 

wiewiórka czy koszatka. Natomiast sta-

wy rybne są schronieniem dla dużej gru-

py ptaków wodnych, wśród których znaj-

duje się bąk i zielonka. Przez cały rok nad 

Odrą i na stawach rybnych można obser-

wować polujące bieliki. W lasach gniaz-

duje też bocian czarny, żuraw, samotnik 

oraz włochatka. W lasach nadleśnictwa 

Brzeg bywał spotykany łoś.
Dużą wartość przyrodniczą, głównie ze 

względu na występujące tu rośliny, ale rów-

nież zwierzęta, posiadają łąki w międzywa-

lach Odry i Nysy Kłodzkiej. Występują tu 

rzadkie motyle – czerwończyk  nieparek 

i modraszek nausitos. W starorzeczach spo-

tyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską 

oraz liczne płazy, w tym kumaki nizinne. 

Interesujące są również doliny mniejszych 

rzek, takich jak Budkowiczanka, zamiesz-

kana przez wydry, bobry i pliszki górskie. 

Na terenie Stobrawskiego Parku Kra-

jobrazowego znajdują się obecnie czte-

ry rezerwaty przyrody, jeden użytek eko-

logiczny oraz 39 pomników przyrody. 

Wszystkie istniejące rezerwaty przyro-

dy znajdują się na terenie Nadleśnictwa 

Brzeg i gminy Lubsza. Rezerwat  Leśna 

Woda leży częściowo także w gminie Oła-

wa. Chroni fragment lasu mieszanego na-

turalnego pochodzenia. Dominuje tu buk 

i sosna. Wśród buków trafiają się  dorodne 

okazy. Jedno z drzew zostało uznane za 

pomnik przyrody. Niewielki rezerwat Ro-

ga lice chroni urozmaicony gatunkowo las 

 liściasty z domieszką świerka.  Rezerwat 

Śmiechowice jest przykładem niewłaści-

wego pojmowania idei ochrony rezerwato-

wej. Powstały w 1952 roku rezerwat miał 

chronić 190-letnie okazy modrzewia euro-

pejskiego Larix decidua var. sudetica. Nie 

chroni zatem żadnego naturalnego zbioro-

wiska roślinnego wraz z typową dla nie-

go fauną, a jedynie zgrupowanie starych 

drzew. Najłatwiej dostępnym i chyba naj-

piękniejszym rezerwatem jest rezerwat 

Lubsza, położony przy drodze z Brzegu 

do Namysłowa. Można tu podziwiać stare 

okazy buków. Rezerwat jest częścią daw-

nych lasów Puszczy Śląskiej, stąd niektó-

re jego fragmenty mają niemal puszczań-

ski charakter. Występują tu rzadkie gatun-

ki ptaków, takie jak siniak, dzięcioł zielo-
nosiwy i muchołówka białoszyja.

Projektowane są trzy kolejne rezerwaty: 

Czapliniec, mający chronić kolonię lęgową 

czapli siwej, leśny rezerwat Odra i rezerwat 

Barucice, który miałby objąć ochroną jeden 

Bór sosnowy w ParkuBór sosnowy w Parku

Zima na stawach w SzubienikuZima na stawach w Szubieniku
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z najlepiej zachowanych lasów liściastych 

na Opolszczyźnie z bogatym runem obfi-

tującym w rzadkie gatunki roślin. Użytek 

ekologiczny Gęsi Staw to malownicze sta-

rorzecze położone w nadodrzańskim lesie 

na południe od Wielopola w gminie Popie-

lów. Można zaobserwować na nim kotewkę 

orzecha wodnego i kwitnące grążele żółte.

Pomniki przyrody Stobrawskiego PK to 

pojedyncze drzewa, grupy lub aleje drzew. 

Najczęściej są to dęby szypułkowe i buki. 

Do najciekawszych pomników należy ale-

ja dębowa przy szosie z Karłowic do Sto-

brawy oraz osiem ogromnych dębów rosną-

cych przy szosie w Nowej Bogacicy. Warto 

też odwiedzić znajdujący się w pobliżu Gę-

siego Stawu dąb Klara, z którym związa-

na jest legenda o nieszczęśliwie zakochanej 

dziewczynie. We wschodniej części Parku, 

w sąsiedztwie Budkowic, powstają dwa ze-

społy przyrodniczo-krajobrazowe, mające 

na celu chronić piękny krajobraz rolniczy 

i podmokłe łąki. Jest to miejsce występo-

wania wielu rzadkich zwierząt, a w przy-

szłości może stać się dla przyjeżdżających 

 gości miejscem aktywnego wypoczynku 

i obcowania z przyrodą. 

Stowarzyszenie „BIOS” prowadzi na 

terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego akcję czynnej ochrony płazów pole-

gającą na tworzeniu zbiorników wodnych. 

Zajmuje się też odtwarzaniem zadrzewień 

i alei ułatwiających zwierzętom migrację 

oraz rozwieszaniem budek dla nietoperzy. 

Komitet Ochrony Orłów wraz z nadleśnic-

twami zajmuje się ochroną gniazd najrzad-

szych ptaków drapieżnych.

SS tobrawski Park Krajobrazowy to 

obszar interesujący nie tylko pod 

względem przyrodniczym. Park oraz le-

żące w jego sąsiedztwie miejscowości za-

dziwiają również mnogością ciekawo-

stek kulturowych. Jedną z najciekawszych 

miejscowości jest – leżący w samym ser-

cu Parku – Pokój. Został założony w po-

łowie XVIII wieku przez księcia wirtem-

berskiego Karola Krystiana Erdmanna. Po-

czątkowo był niewielką osadą leśną, szyb-

ko jednak przekształcił się w dobrze funk-

cjonujące miasteczko, jednak bez oficjal-

nych praw miejskich. Zbudowano tutaj 

murowany zamek, wokół którego założo-

no ogród francuski, park angielski z kom-

pleksem stawów oraz winnicę. Wiele ele-

mentów architektury z tamtych czasów za-

chowało się do dziś. W centrum możemy 

podziwiać cmentarz i kościół ewangelicki 

z drugiej połowy XVIII wieku oraz pleba-

nię parafii ewangelicko-augsburskiej z dru-

giej połowy XIX wieku. W północnej czę-

ści, na skraju lasu, odnajdziemy tajemni-

czy, zarośnięty cmentarz żydowski. Jed-

nym z najciekawszych obiektów pozostaje 

jednak nieco zapuszczony ogród francuski 

oraz park angielski.

Poza ciekawymi, nierzadko sędziwy-

mi, okazami ozdobnych, nierodzimych ga-

tunków drzew i krzewów, możemy się tu-

taj natknąć na pozostałości parkowych fi-

gur i pomników, z których najbardziej zna-

ny jest żeliwny odlew lwa z 1863 roku, 

oraz malownicze oczka wodne. Na jed-

nym z nich, na porośniętej bukami wy-

sepce, możemy zobaczyć ruinę tzw. salo-

nu herbacianego z 1777 roku. Spacerując 

na południe od Winnej Góry dochodzimy 

do niewielkiego stawu, na którym znajdu-

je się inna niezwykła budowla – „Świąty-

nia Matyldy”. Powstała ona w 1827  roku 

z polecenia księcia Eugeniusza, który pra-

gnął w ten sposób uczcić swą zmarłą w wie-

ku 25 lat żonę Matyldę oraz swego synka 

Wilhelma, który zmarł następnego dnia po 

śmierci matki. W pobliżu szosy Opole – Na-

mysłów, ukryta w gęstwinie drzew i krze-

wów, znajduje się rotunda z tunelem, zwana 

dawniej „Elizjum”. Historia głosi, że ksią-

żę Eugeniusz rozkazał tam wykonać pano-

ramiczne malowidło dla swej drugiej żony 

– Heleny. Księżna spacerowała po parku 

i poprzez podziemny tunel dostawała się 

do rotundy, a wówczas rozciągała się przed 

nią panorama jej rodzinnych stron. Posu-

wając się od rotundy w kierunku północ-

no-wschodnim, możemy się natknąć na po-

zostałości dawnej strzelnicy.

SS pośród innych ciekawostek kulturo-

wych Stobrawskiego Parku Krajo-

brazowego wymienić należy dawną karcz-

mę przydrożną z XVIII wieku – tzw. „Wil-

czą Budę”, położoną w kompleksie leśnym 

między Pokojem a Grabicami. Tuż obok 

niej znajduje się kapliczka, która stoi na 

miejscu XVIII-wiecznego kościoła. W Za-

gwiździu podziwiać możemy kompleks za-

bytków dawnej huty z XVIII wieku. Zosta-

ła ona założona przez króla pruskiego Fry-

deryka II.

Spacerując po lesie na południe od Ła-

dzy, natykamy się na pomnik niemieckiego 

Dęby na grobli 
stawów rybnych

Dęby na grobli 
stawów rybnych

Zimowit jesiennyZimowit jesienny
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leśniczego Willego Müllera, zamordowane-

go przez kłusowników w 1925 roku.

Interesujące są również obiekty sakral-

ne. Jednym z nich jest kościół szachulcowy 

w Radomierowicach, który powstał w latach 

1786–90. Ciekawa historia związana jest 

z kapliczką zwaną „Studzionką”, położoną 

w lesie na północ od Dąbrówki Łubniań-

skiej. Nazwa tego miejsca pochodzi od znaj-

dującej się w kapliczce studzienki, której 

woda już od XVIII wieku słynie w okolicy 

ze swych cudownych leczniczych właściwo-

ści. Warto również zwrócić uwagę na trud-

ne nieraz do odnalezienia w terenie średnio-

wieczne grodziska. Są to słowiańskie wa-

rownie, których środkową część stanowi sto-

żek otoczony fosą i wałem obronnym. Na te-

renie Parku znanych jest kilka takich miejsc, 

między innymi w Murowie, na zachód od 

Krzywej Góry i na północ od Krogulnej.

Równie ciekawe pod względem kul-

turowym są obrzeża Parku. Najbardziej 
 znanym i najczęściej odwiedzanym przez 

turystów jest renesansowy zamek książąt 

brzeskich w Brzegu. Ta dawna rodowa sie-

dziba Piastów Śląskich z XVI wieku jest 

jedną z najokazalszych i najcenniejszych 

rezydencji monarszych w Polsce, a nawet 

w Europie. Obecnie znajduje się tam Mu-

zeum Piastów Śląskich. Również w Kar-

łowicach możemy zobaczyć interesują-

cy  zespół zamkowy obejmujący średnio-

wieczny, stopniowo przebudowywany za-

mek, park oraz okalającą całość fosę. Zbu-

dowany w XIV wieku przez szlachecką ro-

dzinę Bessów, w XVII wieku przeszedł w 

ręce Piastów brzeskich.

W miejscowościach leżących tuż przy 

granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego często możemy się natknąć na zacho-

wane w różnym stopniu zespoły pałacowe 

lub dworskie. Tego typu obiekty zobaczy-

my między innymi w Mikolinie (1771 rok), 

 Starościnie (XVII/XVIII wiek), Wronowie 

(XIX wiek), Łosiowie (XIX/XX wiek), Bą-

kowicach (1800 rok), Tułach (XVIII wiek), 

Lewinie Brzeskim (1722 rok) i Minkow-

skiem (XVIII wiek). Do najciekawszych 

obiektów sakralnych obrzeży Parku należą: 

kościoły drewniane w Popielowie (XVIII 

wiek), Bąkowicach (XIV wiek), Laskowi-

cach (1686 rok), Bierdzanach (XVI wiek) 

i Gierałcicach (XV wiek), kościół szachul-

cowy w Kościerzycach (XIV/XV wiek), 

drewnianą dzwonnicę w Lubnowie (XIX 

wiek) oraz liczne kapliczki przydrożne.

NN a terenie Parku opracowano do tej 

pory cztery ścieżki przyrodnicze. 

W pobliżu Dyrekcji Stobrawskiego Par-

ku Krajobrazowego, między Krzywą Górą 

a Ładzą, położona jest 5,5 km ścieżka opi-

sująca walory przyrodnicze doliny Budko-

wiczanki. Nadleśnictwo Brzeg wyznaczyło 

na swoim terenie dwie leśne ścieżki przy-

rodnicze – w okolicach rezerwatu „Lubsza” 

(piesza, 2 km) oraz na południe od Rogalic 

(pieszo-rowerowa, 7 km). Omawiają one 

kompleksowo zagadnienia związane za-

równo z funkcjonowaniem lasu jako eko-

systemu jak i z gospodarką leśną. Wzdłuż 

doliny Odry między Wielopolem a Stobra-

wą została opracowana ścieżka „Dolina 

Odry” (bez wyznaczania w terenie).

W bieżącym roku, w ramach projektu 

„Ochrona obszarów wodno-błotnych Sto-

brawskiego Parku Krajobrazowego” finan-

sowanego przez Ekofundusz, zostanie wy-

znaczonych i opisanych 10 nowych ścieżek 

przyrodniczych. Zostałe one wyznaczone 

w taki sposób by omówić najważniejsze 

zjawiska oraz zbiorowiska roślinne wy-

stępujące na terenie parku. Każda z nich, 

poza ogólnym opisem środowiska przy-

rodniczego, poświęcona będzie jednemu 

konkretnemu tematowi. Ścieżki położone 

w dolinach Odry poświęcone będą „Nad-

odrzańskim Grądom”, faunie i florze sta-

rorzeczy, podmokłych łąk i turzycowisk. 

Lasom, zajmującym około 80% powierzch-

ni parku, poświęcone będą ścieżki w oko-

licach Ładzy oraz Radomierowic. Ścież-

ka w okolicach Dąbrówki Łubniańskiej 

oma wiać będzie wydmy – ślady okresu 

polodowcowego. Wycieczka w Okolicach 

 Dąbrówki Dolnej i Kuźnicy Dąbrowskiej, 

w pobliżu których położone są kompleksy 

stawów hodowlanych, umożliwi obserwa-

cje ptaków wodnych. 

mgr Karolina Olszanowska

mgr Adam Kuńka

Zarząd Opolskich 

Parków Krajobrazowych

Stobrawski Park Krajobrazowy – Ładza

Fotografie zamieszczone 
w tekście są wykonane przez Autorów

Fragment zabudowy
przypałacowej w Starościnie

Fragment zabudowy
przypałacowej w Starościnie Cmentarz w Krzywej GórzeCmentarz w Krzywej Górze

Obejrzyj kolorową

wkładkę!Obejrzyj kolorową

wkładkę!
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Po ł ą c zmy  j ę z y k  a ng i e l s k i . . .

z ekologią!
ANNA KASZPER

P rzed wyjazdem przygotowywałyśmy ze-

stawy ćwiczeń. Pani ekolog wtajemni-

czała uczniów (z czego ja też korzystałam!) 

np. w sposoby identyfikowania drzew, wska-

zując na ich cechy charakterystyczne, ja-

kie można obserwować w różnych okresach 

ich wegetacji. Uczniowie otrzymywali przy-

gotowane przez nas karty ćwiczeń, na któ-

rych polecenia były napisane po angielsku. 

Przed wyjazdem uczniowie wiedzieli, czym 

będziemy się zajmować podczas wycieczki, 

mieli przydzielone zadania i wcześniej przy-

gotowane słownictwo.

Podczas wyjazdów uczniowie obserwo-

wali ptaki, badali wodę, wyszukiwali róż-

ne gatunki roślin, uczyli się rozpoznawać 

głosy ptaków, tropy zwierząt jednocześnie 

 rozmawiając po angielsku. W ten sposób 

poznawali różne funkcje językowe, rozbu-

dowywali słownictwo i ćwiczyli umiejętno-

ści komunikacyjne. Nawet podczas przerw 

na posiłek czy chwil relaksu obowiązują-

cym był język angielski. Czasem zdarzały 

się językowe niespodzianki, bo jak tu prze-

widzieć, że ktoś nagle dostrzeże maleńkie 

gniazdko trzcinniczka i prowokacyjnie za-

pyta o jego angielską nazwę? Takie nieprze-

widziane ćwiczenia słownikowe, kiedy natu-

ra ingerowała w nasze scenariusze powodo-

wały, że lekcje stawały się jeszcze ciekawsze 

i my też uczyłyśmy się czegoś nowego.

Ciekawiej jest się uczyć obcując z przy-

rodą niż siedząc w ławce w klasie. Takie te-

renowe lekcje są doskonałym sposobem na 

urozmaicenie nauki, a łącząc w sobie treści 

ekologiczne i językowe pomagają w realiza-

cji szkolnego programu nauczania odpowia-

dającemu aktualnym trendom w oświacie.

Innym, równie ciekawym połącze-

niem nauki języka angielskiego i eduka-

cji ekologicznej, są materiały proponowa-

ne przez program Science Across Europe, 

będący częścią programu Science Across 

the World. Program ten rozwija się dyna-

micznie i aktualnie można korzystać z jego 

elektronicznej wersji, ale ja korzystałam z 

jego pierwotnej formuły, jaką są lekcje pro-

wadzone na bazie konspektów i scenariu-

szy opracowanych przez międzynarodowe 

grono nauczycieli różnych przedmiotów. 

Do dyspozycji nauczyciela i uczniów jest 

zestaw tekstów i formularzy, w tym także 

tzw. exchange forms (formularze wymia-

ny), które na moich lekcjach uczniowie wy-

pełniają w języku angielskim i wysyłają do 

uczniów różnych szkół na świecie. Zadania 

dotyczą wielu sfer naszego codziennego ży-

cia, np. zwyczajów jedzeniowych, zużycia 

energii, losów odpadów z gospodarstwa 

domowego, różnorodności biologicznej.

Aby wypełnić formularze, uczniowie 

muszą pracować bardzo intensywnie. Wy-

konując kolejne zadania, ćwiczą rozumie-

nie tekstu, gramatykę, bogacą słownictwo 

i uczą się pracy w grupie, a tym samym 

osiągają coraz lepszy poziom komunika-

cyjny. Oczywiście bogacą także swoją wie-

dzę i świadomość ekologiczną. Bardzo do-

brze, jeśli w realizację wybranego tematu 

włącza się drugi, a nawet trzeci przedmiot 

– np. biologia lub fizyka. Wtedy konkret-

ną wiedzę ekologiczną uczniowie zdoby-

wają w ramach tych właśnie przedmiotów, 

a utrwalają ją podczas lekcji języka angiel-

skiego. Takie zintegrowanie różnych przed-

miotów daje możliwość praktycznego wy-

korzystania umiejętności językowych i roz-

szerzenia wiedzy z zakresu ekologii. Jest 

okazją do współpracy nauczycieli, stwarza 

możliwość odejścia od tradycyjnej formuły 

lekcji i przyczynia się do wzrostu zaintere-

sowania uczniów tymi przedmiotami.

J esienią 2001 roku nasza szkoła zorgani-

zowała wycieczkę klas gimnazjalnych 

do Centrum Edukacji Ekologicznej w My-

śliborzu. Młodzież mogła podziwiać uro-

ki parku krajobrazowego, obejrzeć „szpi-

tal” dla chorych dzikich zwierząt, który 

mieści się na terenie CEE, a także uczest-

niczyć w zajęciach laboratoryjnych i wy-

kładzie prowadzonym przez pracowników 

centrum. W trakcie tego pobytu przyszło 

mi do głowy kilka pomysłów, jak połączyć 

taką wycieczkę z nauką języka angielskie-

go. Uczniom bardzo podobały się lekcje 

w laboratorium, myślę więc, że przy ich 

okazji można wprowadzić proste ćwicze-

nia językowe związane z terminologią che-

miczną, biologiczną, ekologiczną. Nie mu-

szą być to typowe lekcje, ale na przykład 

praca w grupach nad przygotowaniem ter-

minologicznych słowniczków albo praca me-

todą projektu. Myślę, że mogły by to być cie-

kawe zajęcia, wymagające zaangażowania 

uczniów, mogące utrwalić zdobytą wiedzę 

ekologiczną. Przygotowałam już sobie kon-

spekt lekcji, jaką chciałabym przeprowadzić 

z moimi uczniami po kolejnej wyprawie do 

Myśliborza.

Anna Kasper

Nauczyciel języka angielskiego

w Gimnazjum Ekola, Wrocław

Czy można połączyć te dziedziny w programach szkolnych? Oczywiście, że tak. Wiele razy wraz z naszym szkolnym 

ekologiem, panią Marią Kuźniarz, zabierałyśmy młodzież na ścieżkę ekologiczną PTPP „proNatura” do Borowej Ole-

śnickiej, aby tam, w kontakcie z naturą, zgłębiać tajniki przyrody, jednocześnie ucząc się języka angielskiego.
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S posobów oszczędzania będziemy wspól-

nie poszukiwać przez trzy lata trwania 

tego projektu. Natomiast poszerzanie wie-

dzy na temat ekologicznego wykorzysty-

wania źródeł energii zgodnego z ideą zrów-

noważonego rozwoju rozpoczęliśmy od 

wspólnej wyprawy do Powiatowego Cen-

trum Kształcenia Praktycznego w Biela-

wie. Wycieczkę zorganizowali przedstawi-

ciele PKE a uczestniczyli w niej nauczycie-

le i uczniowie różnych klas, głównie człon-

kowie Szkolnego Koła PKE. Podczas po-

bytu w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Bielawie, mieliśmy możli-

wość zapoznać się z zastosowaniami insta-

lacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. 

Zainteresowała nas historia Centrum, 

którą przedstawił nam dyrektor szkoły 

Pan Grzegorz Raganowicz. Dowiedzieli-

śmy się, że Centrum bierze swój począ-

tek od Zespołu Szkół Zawodowych, któ-

rego były dyrektor, pan Tadeusz Żuraw-

ski, w roku 1998 z własnej inicjatywy, po-

stanowił rozszerzyć program kształcenia 

o nową specjalizację: projektowanie i mon-

taż systemów solarnych. W ten sposób po-

wstała „Szkoła Słoneczna”. Specjalistów 

w niej wykształconych postanowiono na-

zywać „solarteurami”. Była to idea pięk-

na lecz wymagająca znalezienia wsparcia 

finansowego. O pomyśle dyrektora Tade-

usza Żurawskiego dowiedziała się wów-

czas pani Wiesława Dyki, przedstawiciel 

Niemieckiej Fundacji Środowiska DBU, 

i zadeklarowała pomoc w uzyskaniu środ-

ków finansowych. Brakującą część udało 

się uzyskać przy pomocy Starostwa Powia-

towego. Dyrektor szkoły w Bielawie nawią-

zał również współpracę ze szkołą o podob-

nej specjalności, która ma swoją siedzibę 

w Lingen w Niemczech. Dzięki tym kon-

taktom szkoła w Bielawie została wprowa-

dzona do sieci szkół europejskich kształ-

cących ,,solarteurów”. Izba Rzemieślnicza 

w miejscowości Munster udostępniła bez-

płatnie prawa autorskie do potrzebnych 

podręczników szkolnych. Ze środków uzy-

skanych z Fundacji wybudowano na dachu 

szkoły termiczną instalację solarną, pod-

grzewającą wodę użytkową, oraz instalację 

fotowoltaiczną produkującą prąd.

 

P o uroczystym otwarciu nowego kierun-

ku kształcenia postanowiono rozsze-

rzyć program nauczania o zastosowania dla 

celów grzewczych biomasy i pomp ciepła. 

Równolegle nastąpiła reorganizacja placó-

wek oświatowych i „Szkołę Słoneczną” prze-

kształcono w Powiatowe Centrum Kształce-

nia Praktycznego. Centrum utrzymuje rów-

nież kontakty z ośrodkami i firmami w kraju 

i zagranicą zajmującymi się propagowaniem 

oraz wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł 

Energii oraz potrzebnych do tego urządzeń. 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktyczne-

go, poza posiadaniem i korzystaniem z tych 

urządzeń, bierze także udział w różnych pro-

gramach ekologicznych. 

Była to pouczająca wycieczka. Dowie-

dzieliśmy się istotnych rzeczy na temat od-

nawialnych źródeł energii, a także poznali-

śmy historię powstania szkoły. Organizato-

rzy zadbali także o wykorzystanie naszego 

czasu, proponując nam zajęcia na basenie.

Jakub Grużewski 

Uczeń klasy I o profilu ekologicznym 

LO nr XI we Wrocławiu

Wycieczka do „Szkoły Słonecznej”
JAKUB GRUŻEWSKI

Odkąd szkoła do której uczęszczam, Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu, przystąpiła do projektu pilo-

towanego przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego we współpracy z niemiecką fundacją EURONA-

TUR, bliższy stał się nam problem wykorzystywania i oszczędzania energii.

Uczniowie na dachu 
„Szkoły Słonecznej” oglądają 

kolektory słoneczne

Uczniowie na dachu 
„Szkoły Słonecznej” oglądają 

kolektory słoneczne
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Szanowna Redakcjo!

Jesteśmy uczniami klasy IIIa Techni-

kum Mechanicznego przy Zespole Szkół 

Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Gó-

rze. Chcielibyśmy za przyzwoleniem Re-

dakcji „Zielonej Planety” zachęcić Czytel-

ników pisma do wypowiedzenia się na te-

mat „Planeta moich marzeń”. Być może 

zapytacie Państwo, skąd zaczerpnęliśmy 

taki pomysł. Otóż „Planeta moich marzeń” 

to był tytuł warsztatu, jaki przeprowadziła 

w naszej klasie pani Alina Obidniak.

Autorka warsztatu przez wiele lat praco-

wała jako dyrektor Teatru im. C. Norwida 

w Jeleniej, jest inicjatorką Międzynarodo-

wego Festiwalu Teatrów Ulicznych i twórcą 

Laboratorium Samorozwoju przy Regional-

nym Centrum Edukacji Ekologicznej, któ-

re w 1994 r. przedstawiło projekt pod na-

zwą „Działania na Rzecz Matki Ziemi” dla 

dzieci i młodzieży naszego województwa. 

W 1995 roku została Kobietą Europy.

Warsztat, o którym wspomnieliśmy, od-

był się 20 stycznia 2003 roku. Poprzedziła 

go wnikliwa analiza artykułów opubliko-

wanych w „Zielonej Planecie” nr 6/2002 

– „Od Rio do Johannesburga i co dalej?” 

oraz „Najważniejsze problemy naszej Pla-

nety”. Zajęcia były burzliwe, ponieważ 

wiele problemów należało przedyskuto-

wać. Zanim jednak przytoczymy wypowie-

dzi z warsztatu, chcielibyśmy napisać coś o 

sobie i naszych działaniach.

Podjęta przez naszą klasę działalność 

ekologiczna jest kontynuacją wieloletnich 

działań szkoły, które datują się już od 1989 

roku. Zaczęliśmy od uświadomienia sobie 

faktu, jak kolosalne znaczenie w kształce-

niu technicznym i przyszłej pracy zawodo-

wej ma wiedza z ekologii. Pierwszym na-

szym działaniem był konkurs plastyczny 

pod hasłem „Chroniąc środowisko, chroni-

my siebie”. Kolejne lata to następne wysta-

wy plastyczne, udział w Olimpiadzie Ekolo-

gicznej i Kampanii Ozonowej propagowa-

nej przez Krajowe Centrum Edukacji Eko-

logicznej oraz Działania na Rzecz Matki 

Ziemi, do których przystąpiliśmy w 1994 r. 

W ich ramach gościliśmy w szkole wiele 

wybitnych i interesujących osób, którym 

sprawy ekologii i ochrony środowiska są 

bardzo bliskie. Osoby te prowadziły warsz-

taty w ramach edukacji ekologicznej. Naszy-

mi gośćmi byli m.in.: dr Robert Richardson 

– przedstawiciel ruchu społecznego Ananda 

Marga, dr Anna Kalinowska z Uniwersyte-

tu Wrocławskiego – członek Światowej Rady 

Ochrony Przyrody, przedstawiciele Pracow-

ni na Rzecz Wszystkich Istot – Sabina No-

wak, Robert Mysłajek oraz Szymon Ciapała, 

którzy prowadzili w terenie warsztaty ekolo-

giczne pt. „Las”, dr Piotr Skubała z Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach oraz wspo-

mniana na początku – Alina Obidniak.

Każdy rok pracy w ramach Labora-

torium Samorozwoju kończył się Świę-

tem Młodych Ekologów. W kolejnych la-

tach odbyło się ono w Lubaniu – 1994/95, 

w Bogatyni – 1995/96 i Jeleniej Górze 

– 1996/97. Uczniowie naszej szkoły (a więc 

nasi starsi koledzy) przygotowywali róż-

ne albumy oraz dokumentacje zdjęciowe. 

W 1997 r. uchwalono „Konstytucję Eko-

logiczną Planety”. Prace nad jej redak-

cją trwały kilka miesięcy. W ich trakcie od-

było się 450 warsztatów. Uważamy, że wy-

siłek naszych starszych kolegów zaowoco-

wał stworzeniem niezwykłego dzieła, któ-

re w formie spektaklu zostało zaprezento-

wane na stadionie w Cieplicach w ramach 

V Jeleniogórskich Spotkań Ekologicznych. 

Przedstawienie obejrzało wówczas ponad 

2000 dzieci i młodzieży.

Uczestniczyliśmy również w działa-

niach pod hasłem Karkonosze 2000 – Świę-

to Gór. Organizatorem święta była również 

pani Alina Obidniak. Corocznie bierzemy 

udział w akcji Sprzątania Świata, zwiedzili-

śmy Leśny Bank Genów w Kostrzycy i Mu-

zeum Przyrodnicze w Cieplicach. Posadzi-

liśmy świerki wzdłuż szkolnej drogi, a ostat-

nio nawiązaliśmy współpracę z Politechni-

ką Wrocławską, z którą współuczestniczy-

my w organizowaniu sympozjum naukowe-

go na temat „Recykling w motoryzacji”. Od 

1989 roku prowadzimy Kronikę Działań 

Ekologicznych, w której opisujemy wszyst-

kie ważne wydarzenia, w miarę możliwości 

ilustrując je fotografiami. W Kronice wpi-

sują się także wszyscy nasi goście. Dzięki 

tym działaniom mieliśmy okazję spotkać 

twórcę filozofii ekologicznej – prof. Hen-

ryka Skolimowskiego, a nauczyciele wie-

lu szkół jeleniogórskich uczestniczyli ak-

tywnie w organizowanych przez Laborato-

rium Samorozwoju Biesiadach Ekologicz-

nych oraz seminariach, które prowadził we 

Wrocławskiej Szkole Przyszłości prof. Ry-

szard Łukaszewicz.

Wracając do tematu zaproponowanego 

na początku naszego listu – „Planeta mo-

ich marzeń” – za najciekawsze nasze wy-

powiedzi uznaliśmy:

„Planeta naszych marzeń tak napraw-

dę nie mogłaby istnieć, ponieważ nie mia-

łaby racji bytu. Planeta idealna istnie-

je tylko w naszej wyobraźni. Zawsze zna-

lazłby się ktoś, kto chciałby zakłócić rów-

nowagę dla własnych korzyści! Chcieliby-

śmy, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za 

przetrwanie Ziemi i ochronę jej naturalne-

go środowiska.”

„Planeta naszych marzeń to planeta 

bez wojen, chorób, AIDS, rasizmu i terro-

ryzmu”.

„Planeta moich marzeń to planeta lu-

dzi, którzy potrafią dogadać się w wszyst-

kich spornych sprawach, ludzi, którzy są 

tolerancyjni, którzy potrafią zjednoczyć się 

w walce ze złem (ale na pewno nie zbroj-

nie!) i którzy akceptują życie w harmonii 

z przyrodą.”

„Planeta moich marzeń to nie śmietni-

sko, ale miejsce nieskażone, czyste, zielo-

no-błękitne...”

„Moja planeta, niestety, nie jest ideal-

na, gdyż ludzie na niej żyjący nie są ideal-

ni. To planeta, na której zawsze toczą się 

zbrojne konflikty, giną ludzie, często nie-

winni. Ludzkość zabrnęła za daleko i cięż-

ko jej się z tego wszystkiego wycofać. Czy 

ludzie wreszcie zrozumieją, co jest naj-

ważniejsze dla Ziemi i czy się opamiętają 

– trudno przewidzieć!”

Zachęcamy Wszystkich do zabrania gło-

su na ten temat. Jesteśmy zainteresowani 

wymianą poglądów i nawiązaniem bezpo-

średnich kontaktów z innymi szkołami.

Uczniowie klasy IIIa

wraz z wychowawczynią Jolantą Migą

Nasz adres:

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

ul. Obrońców Pokoju 10

58-500 Jelenia Góra
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W
racam z pobliskiego sklepu, do któ-

rego wybrałam się po chleb. Po bar-

dzo smaczny chleb z małej piekarni, naj-

wyraźniej niegustującej w „samym do-

brze dla piekarza”, czyli w przeróżnych do-

datkach – ulepszaczach. Lubimy ten chleb 

wszyscy, ale dzisiaj, niestety, będziemy jeść 

inny. Niosę do domu chleb z dużej zautoma-

tyzowanej piekarni, który ma tę (od dzisiaj) 

przewagę nad naszym ulubionym, że jest do-

starczany do sklepu zapakowany. Na szczę-

ście nie w folię, a w papierową torebkę. 

Pani ze sklepu wyjaśniła mi, że zmu-

szona została przepisami do rezygnacji ze 

wspomnianego przeze mnie ulubionego 

chleba, gdyż nie jest pakowany. Od wczo-

raj, wytłumaczyła, nie wolno sprzedawać 

chleba bez opakowania, a jeśli już, to musi 

go podawać sprzedawca. A nasz sklep jest 

samoobsługowy. Przyznaję, że niejeden 

raz w życiu wzdrygałam się na widok ob-

macywania bochenków przez kupujących i 

zaostrzenie przepisów w tej materii 

uważam za słuszne, ale chleb ma być 

nie tylko czysty, ale zdrowy i smaczny! 

Już słyszę marudzenie mojego męża na 

widok chleba owiniętego folią: „Taki 

chleb nie nadaje się do jedzenia”...

Na szczęście tym razem mogłam ku-

pić chleb zapakowany w papierową tor-

bę i to firmową. Na opakowaniu znana 

piekarnia reklamuje swój produkt i jak 

na nowoczesną firmę przystało, podaje ad-

res strony internetowej, którą chyba odwie-

dzę w poszukiwaniu dodatkowej wiedzy. 

Jest też na torebce napis, który mnie za-

stanawia: „Kupując nasz produkt, chronisz 

środowisko!”. I tu jestem w kropce. O któ-

ry produkt chodzi? O chleb zapakowany w 

torebkę czy o... torebkę? Jeśli o ten drugi, 

to w przypadku zastosowaniu papieru ma-

kulaturowego sprawa jest oczywista. Ale 

jak się ma mój udział w ochronie środowi-

ska w związku z zakupem TEGO właśnie 

CHLEBA? Widać komputer z dostępem do 

Internetu jest faktycznie potrzebny, żeby to 

sprawdzić! Już wiem, gdzie spędzę późne 

godziny wieczorne – na stronie interneto-

wej pewnej piekarni, która zgodnie z du-

chem czasu „zaangażowała się w ekologię”. 

Kroję więc ten „przyjazny dla śro-

dowiska” produkt i przygotowując sobie 

 kanapkę, rozmyślam nad istotą rzeczy: 

chleba i opakowań. „Torba dziad” – prze-

myka mi przez głowę powiedzonko moje-

go nieżyjącego już stryja a w ślad za nim 

w mojej pamięci przewijają się najróżniejsze 

torby, torebki, torebeczki mające związek 

z ochroną środowiska. Np. torby, w któ-

rych przynoszę do domu zakupy. Mam 

ich kilka. Większość dostałam przy okazji 

współpracy Ekoli z Robert-Bosch-Gesamt-

schule w Hildesheim. Inne przy okazji po-

bytu na ekologicznych konferencjach, głów-

nie za granicą.

Mam też torbę wrocławską, którą po-

darowała mi zaprzyjaźniona fundacja przy 

okazji jarmarku ekologicznego w Rynku.

Bardzo je lubię. Są bardzo praktyczne – wy-

konane z bawełnianej tkaniny łatwej do pra-

nia. Jedna z ekspedientek w osiedlowym 

sklepie kiedyś zauważyła: „Pani zawsze 

z tymi torbami przychodzi!”. No właśnie... 

Coś mi się zdaje, że niedługo to i „pójdę 

z torbami”, jak się coś w tym świecie nie 

zmieni. Właśnie ZUS liczy moją emeryturę, 

a wykształcone i wychowane solidnie dzie-

ci szukają pracy...

P
onieważ jednak, pod wpływem pew-

nego, bliskiego mi, psychologa posta-

nowiłam myśleć pozytywnie, natychmiast 

wyobrażam sobie, że jedno z moich dzieci 

ma bardzo dobrą pracę w bardzo bogatej fir-

mie i co jakiś czas biesiaduje na roboczych 

obfitych kolacjach. Zamawiane porcje są 

tak duże, że przyzwyczajone (to moje do-

rosłe już dziecko) do nieobjadania się pro-

Takie

sobie

torebki
MARIA KUŹNIARZ
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si kelnera o „dog’s bag” i w ten sposób do-

żywia szukające pracy rodzeństwo. Pierw-

szy raz z tymi psimi (nie mylić z pieskimi!) 

torebkami spotkałam się dawno już temu 

w Bostonie, kiedy to bawiłam na krótkim 

stażu w Technical Education Research 

Center. Po kolacji, na którą zostałam za-

proszona przez opiekujące się mną profe-

sorskie małżeństwo, pan profesor poprosił 

kelnera o zapakowanie tego, czego nie zje-

dliśmy. Po chwili kelner przyniósł eleganc-

ko zapakowane sałatki i mięso. Skonsumo-

waliśmy to wszystko następnego dnia. Bar-

dzo mnie to wtedy zdziwiło i bardzo mi się 

podobało. A podobało mi się nie tylko to, 

że jedzenie nie zostało zmarnowane. Podo-

bały mi się torebki! Były zrobione z nie-

przesiąkającego papieru. Potem wiele razy 

spotykałam się z tym zwyczajem, także 

i w Europie. Niedawno, będąc w restaura-

cji wrocławskiej, poprosiłam o to samo na-

szego kelnera. I chociaż nie był moją proś-

bą zaskoczony, przyniósł mi pakiecik owi-

nięty... folią aluminiową!

K
iedyś już pisałam o szwedzkich pa-

pierowych torebkach na kuchenne od-

padki organiczne. To jest naprawdę rewe-

lacja i dlatego pozwolę je sobie jeszcze raz 

powspominać. Przynosiłam je do kuchni 

z osiedlowego pomieszczenia, w którym 

znajdują się pojemniki na surowce wtórne. 

Wszystkie ogryzki, obierki, skorupki od ja-

jek itp. trafić mają do takiej torebki, a po-

tem razem z nią do odpowiedniego pojem-

nika. Bardzo mi tych torebek brakuje u nas 

i choć one tego nie wiedzą, wspominam je 

za każdym razem, gdy postukując wiader-

kiem po obudowie kompostownika staram 

się je dokładnie opróżnić. Całe szczęście, 

że mam chociaż kompostownik! Ale do-

brze, że nie mam psa! Dlaczego dobrze? 

Z wielu powodów, a jednym z nich jest brak 

pojemników i specjalnych torebek na psie 

odchody! Naprawdę nie żartuję! A jak ktoś 

mi nie wierzy, to możemy się umówić, że 

jak tylko pojawią się w naszej rzeczywisto-

ści takie właśnie zestawy: schowek z toreb-

kami i pojemnik z obrazkiem przedstawia-

jącym pieska, to ja będę mieć psa! I mój 

pies nie tylko nie będzie luzem biegał po 

parku i straszył dzieci i staruszków. Nikt 

nie poślizgnie się na jego gówienku wio-

sną, gdy będzie topnieć śnieg ani też nie 

rozprowadzi sobie tegoż po butach podczas 

romantycznej randki złotą jesienią, gdy bę-

dzie spacerować wśród opadających liści. 

Oj te papierowe torebki! Jest jeszcze 

tyle innych praktycznych wynalazków 

w tej dziedzinie. Nie o wszystkich wypa-

da mi jednak pisać tak wprost. Niektóre są 

troszkę krępujące, więc je pominę ale nie 

mogę nie wspomnieć o historycznych już 

tutkach z krówkami w środku, które mama 

przynosiła jak „byliśmy grzeczni”... albo 

o tych należących do niezbędnego wyposa-

żenia samolotów! W przestworzach spędzi-

łam wiele godzin i jeszcze nie spotkałam 

w kieszeni przed siedzeniem torebki plasti-

kowej. Ale i w kategorii toreb plastikowych 

jest wiele wynalazków. Pracują nad nimi 

i chemicy, i plastycy, i handlowcy, i socjolo-

dzy. Wszyscy w imię ochrony środowiska!

J
edna z bardziej znanych sieci sklepów 

spożywczych w Anglii wprowadziła 

estetyczne torby z tworzywa, które są przy-

kładem efektywnej współpracy wielu spe-

cjalistów. Torba, po pierwsze, reklamuje 

oczywiście własną sieć, bo to, że najlepszą 

żywność można kupić tylko tutaj, jest na-

pisane największymi literami. Po drugie, 

torba (też dużymi literami) namawia klien-

tów, aby ją ponownie użyć. RE-USE ME! 

– prosi po angielsku. A po trzecie, kusi za-

oszczędzeniem 1 pensa przy każdorazo-

wych zakupach w tej właśnie sieci, jeśli 

się przyjdzie z taką właśnie używaną tor-

bą! Przy robieniu bardzo dużych zakupów 

można zaoszczędzić i kilkanaście pensów! 

A w ciągu roku?.. Torby są dość trwałe 

i można je używać wiele razy. Ostatni na-

pis na torbie informuje, że dzięki takiej 

praktyce pomagamy w oszczędnym go-

spodarowaniu energią i surowcami. 

Większość dużych sklepów na świe-

cie wybiera jednak wersję torby z papie-

ru. Niektóre są wyjątkowo trwałe i obszer-

ne. Można w nich zmieścić tygodniowe za-

kupy dla dwojga (no chyba, że akurat ku-

puje się lóżeczko dla dziecka!). Są i ma-

ciupeńkie śliczne torebeczki: na biżuterię, 

na lekarstwa, na prezenty... W tej katego-

rii wyróżniłabym torebki przechodnie. Ta-

kie, jak ta, która kiedyś obiegła grono mo-

ich przyjaciół, dostarczając im prezenty, 

a mnie uciechy, że moje towarzystwo jest 

takie praktyczne, oszczędne i ekologicz-

ne. Po prostu, ofiarowując komuś upomi-

nek, zapakowałam go w torebkę, którą dys-

kretnie zaznaczyłam. Ponieważ związa-

ne z upominkami spotkania odbywają się 

w gronie towarzysko ograniczonym, z to-

rebką tą spotykałam się kilka razy, aż któ-

regoś dnia wróciła do mnie z dobrym ko-

smetykiem. Poznałyśmy się od razu!

dr Maria Kuźniarz
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Patrol Ekologiczny

Straż Miejska Wro cławia utworzyła 

w ramach własnych struktur sekcję ekolo-

giczną, której zadaniem jest zwiększenie 

bezpieczeństwa ekologicznego mieszkań-

ców miasta oraz ochrona środowiska. 

Z dniem 1 kwietnia 2003 r uruchomione 

zostają dwa patrole ekologiczne, dwuoso-

bowe, które mają do dyspozycji samochód 

i dwa skutery. Straż Miejska przygotowała 

już logo patroli ekologicznych – „Ekopa-

trol” z zielonym listkiem klonowym.

Działania patroli ekologicznych skupiać 

się będą na zmniejszeniu obciążenia środo-

wiska odpadami komunalnymi, nieoczysz-

czonymi ściekami, zanieczyszczeniami po-

wietrza i nadmiernym hałasem, ogranicze-

niu degradacji środowiska i negatywnej in-

gerencji człowieka w środowisko. Strażnicy 

w ekopatrolu mają za zadanie m.in. ścigać 

osoby, które porzucają swoje odpady poza te-

renem składowiska, nie spieszą się z uprząt-

nięciem nielegalnych wysypisk na swoim te-

renie, myją swoje pojazdy samochodowe 

w rzekach lub poza miejscami do tego wy-

znaczonymi, mogą sprawdzać czy posesje są 

wyposażone w urządzenia służące groma-

dzeniu odpadów, czy właściciele mają podpi-

sane umowy na odbiór odpadów i opróżnia-

nie szamb, czy usuwają wraki samochodów 

z własnych terenów, kontrolowanie czy na 

granicy posesji występuje uciążliwy ha-

łas, czy pojazdy samochodowe emitują nad-

mierne ilości pyłów lub gazów, czy utrzy-

mana jest czystość i porządek na posesjach 

i terenach publicznych, czy inwestor wypeł-

nił wszystkie nałożone na niego obowiązki, 

np. dotyczące rekultywacji terenu bądź za-

bezpieczenia drzew na placu budowy przed 

uszkodzeniem. Ekopatrol będzie też ingero-

wał w przypadkach stwierdzenia niszcze-

nia zieleni miejskiej, leśnej, w przypadkach 

sprzedaży nielegalnie wyciętych choinek itp. 

Wymieniony tu zakres działalności 

ekopatroli jest bardzo orientacyjny. W za-

łożeniach programu działania sekcji eko-

logicznej dużo miejsca poświęcono tak-

że edukacji ekologicznej, pracy z dziećmi 

i młodzieżą, prowadzeniu akcji we współ-

pracy z różnymi jednostkami organizacyj-

nymi administracji samorządowej. Szef 

sekcji ekologicznej Straży Miejskiej Wro-

cławia wyraził także chęć współpracy 

z Polskim Klubem Ekologicznym.

Przedstawiciele Straży Miejskiej mogą 

pouczać osoby, które dopuściły się wy-

kroczenia, nakazać usunięcia uchybienia 

w określonym terminie, karać mandata-

mi, kierować sprawy do Sądu Grodzkiego. 

W wielu ustawach odnoszących się do pro-

blematyki ochrony zasobów i walorów śro-

dowiska znajdują się podstawy prawne do 

funkcjonowania ekopatroli.

Mamy nadzieję, że dzięki ich pracy 

znikną nisko snujące się dymy z ognisk 

palonych w ogrodach, że nikt nie będzie 

wypalał suchych traw na poboczach dróg 

oraz obrzeżach lasów i rzek, niszczył pta-

sich gniazd, ukradkiem odprowadzał nie-

czystości do pobliskiego rowu czy wysypy-

wał swoich śmieci w lesie. 

Klub ze swej strony inicjatywę Straży 

Miejskiej Wrocławia wita bardzo serdecz-

nie i życzy ekopatrolowi dużego uznania 

i szacunku ze strony mieszkańców.

mgr Krystyna Haladyn



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

I. Koło Miejskie we Wrocławiu – dr inż. arch. Waldemar Sobolewski
tel. (0-71) 347 14 45, ul. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

II. Koło przy AR we Wrocławiu – dr hab. inż. Andrzej Drabiński, prof. AR
tel. służb. (0-71) 320 55 94, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław

III. Koło w Brzegu – dr n. wet. Jerzy Kil
tel. (0-77) 411 18 02, ul. Słowackiego 48/6, 49-300 Brzeg

IV. Koło „Zielony Muchobór” – Maria K. Gidaszewska
tel. (0-71) 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław (SP Nr 28)

V. Koło Doliny Białej Lądeckiej – mgr Janina Olkiewicz-Kelner
tel. (0-74) 814 63 21, ul. Powst. Wielkopolskich 16/8, 57-540 Lądek Zdrój

VI. Koło w Nowej Rudzie – mgr Julian Golak
tel. (0-74) 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

VII. Koło w Opolu – inż. Remigiusz Jurek
tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrowska 7d/3, 45-304 Opole
e-mail: pke@intermik.com.pl

VIII. Koło w Oławie – mgr inż. Tadeusz Kułakowski
tel. sł. (0-71) 313 40 23, ul. Wrzosowa 17, 55-200 Oława

IX. Koło „Głogów” w Głogowie – mgr Sławomir Bączewski
tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów
e-mail: slawbac@kki.net.pl

XII. Koło przy UW – mgr Magdalena Michalska
ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

XIII. Koło w Oleśnicy – mgr Walerian Pietrzak
tel. (0-71) 314 75 71, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica

XIV. Koło w Legnicy – mgr inż. Eugenia Rurak
tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

XV. Koło przy PW we Wrocławiu – dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

XVI. Koło „Knieja” w Skokowej – Zbigniew Nawojczyk
tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

XVII. Koło przy NOT we Wrocławiu – mgr inż. Jerzy Ustasiak
tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

XVIII. Koło „Fundacja” – dr n. med. Halina Strugała-Stawik
tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

XIX. Koło w Miliczu – Władysław Szydłowski
tel. (0-71) 384 22 99, ul. Wrocławska 5, 56-300 Milicz

XXI. Koło w Chojnowie – mgr Włodzimierz Zatorski
tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

XXII. Koło w Szklarskiej Porębie – mgr inż. arch. Roland Kacperski
tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

XXIII. Koło w Chocianowie – mgr inż. Danuta Cyrulik
tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

XXIV. Koło w Lubinie – mgr inż. Stanisław Glonek
tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

XXV. Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy – mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Szkoła), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. Piłsudskiego 74 p. 312 c, d
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

www.ekoklub.wroclaw.pl

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 371 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

mgr inż. Tadeusz Kulis
wiceprzewodniczący, tel. (0-76) 818 81 74

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

wtorki, środy 1500–1900, 
czwartki 1000–1500

BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

Zapraszamy w każdą środę w godz. 
1500–1700 w siedzibie PKE OD!
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Góry Kaczawskie – Miłek
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Ostoje – Natura 2000 na Dolnym Śląsku
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