
3–4 3–4 (48–49 )(48–49 )

MAJ – SIERPIEŃ 2003 ISSN 1426-6210MAJ – SIERPIEŃ 2003 ISSN 1426-6210



Rada Programowo-Redakcyjna:
 Krystyna Haladyn
 Maria Kuźniarz
 Aureliusz Mikłaszewski
 Maria Przybylska-Wojtyszyn
 Bolesław Spring
 Bogusław Wojtyszyn

Koordynator  programu:
 Krystyna Haladyn

Korekta:
 Maria Przybylska-Wojtyszyn

Opracowanie graf iczne:
 Bogusław Wojtyszyn

Adres redakcj i :
 ul. Piłsudskiego 74 p. 312 c, d
 50-020 Wrocław
 e-mail: klub@eko.wroc.pl
 tel./fax (71) 347 14 45
 tel. (71) 347 14 74

Strona internetowa:
 www.ekoklub.wroclaw.pl

Konto:
 Polski Klub Ekologiczny
 Okręg Dolnośląski
 PKO BP IV Oddział we Wrocławiu
 10205255-76630-270-1-111

Pismo powstaje dzięki społecznej 
pracy członków Polskiego Klubu 
Ekologicznego i wszystkich autorów 
tekstów. Druk numeru sfinansowano 
przy udziale Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Przedruk lub inny sposób 
wykorzystania materiałów za wiedzą 
i zgodą redakcji. Redakcja zastrzega 
sobie prawo wprowadzania skrótów 
w tekstach autorskich.

Za zawartość merytoryczną tekstów 
odpowiadają autorzy.

Wydawca:
 Wydawnictwo APIS
 ul. Teodora Parnickiego 16 lok. 3
 51-116 Wrocław
 tel./fax (71) 325 92 89
 e-mail: wyd.apis@idea.net.pl
 na zlecenie Okręgu Dolnośląskiego  
 Polskiego Klubu Ekologicznego

Druk:
 Zakład Poligraficzny
 Wydawnictwa Światło-Życie
 ul. Królowej Jadwigi 148
 30-212 Kraków
 tel./fax (12) 425 27 11

Nakład: 1500 egz.

ISSN 1426-6210

OD REDAKCJI

INFORMACJE O PRENUMERACIE

Zainteresowani otrzymywaniem „Zielonej Planety” w 2003 roku drogą pocztową 
mogą zamówić ją telefonicznie (w godzinach pracy biura), faksem lub pisemnie, 
przesyłając zamówienie pod adresem Okręgu Dolnośląskiego PKE: 50-020 Wro-
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.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski
43 10205242 128391492 (PKO BP III Oddział we Wrocławiu)

OD REDAKCJI

Z ŻYCIA KLUBU
Programy środowiskowe na Dolnym Śląsku – seminarium klubowe –

Krystyna Haladyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

FORUM EKOLOGICZNE
Ostoje – Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego (cz. II) – 

Krzysztof Świerkosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Więcej pracy dla dobra człowieka i środowiska – Aureliusz Mikłaszewski . . . . . . . . . . 11
Hałas na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu – 

Barbara Rudno-Rudzińska, Tomasz Habrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Energia odnawialna. Biogaz jako przyjazne dla środowiska źródło energii

z odpadów organicznych (cz. I) – Lech Uzar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PREZENTACJE
Rezerwaty województwa dolnośląskiego (cz. I) – Paweł Sendecki . . . . . . . . . . . . . . . . 23

EKOLOGIA W SZKOLE
Gratulujemy zwycięzcom! – Magdalena Michalska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Żyjemy w promieniotwórczym świecie – Sylwia Siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

RELACJE
Forum ekologiczne w Karpaczu – Piotr Ropuszyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

EKOFELIETON
Nawet nie do chrzanu! – Maria Kuźniarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

„Zielona Planeta” jest drukowana na papierach przyjaznych środowisku naturalnemu.
Strony wewnętrzne – papier ResaOffset 80 g/m2 w 100% z makulatury, bez wybielaczy 

optycznych, posiada znak ekologiczny „Przyjazny środowisku naturalnemu”.
Okładka i wkładki kolorowe – papier błyszczący Profimago 170 g/m2 bezdrzewny, 
w 100% z bezchlorowo bielonej celulozy, nieobciążający środowiska naturalnego.

Pierwsza strona okładki – fot. Aureliusz Mikłaszewski



Z ŻYCIA KLUBU

3–4 (48–49) / 2003 3

W  roli referentów wystąpili mgr Hali-

na Liberacka – Wojewódzki Konser-

wator Przyrody, mgr Andrzej Ruszlewicz 

z Fundacji Ziemi Legnickiej „Zielona Ak-

cja”, dr Krzysztof Świerkosz z Muzeum 

Przyrodniczego UW (OD PKE) oraz dr Lech 

Poprawski – Dyrektor Programu Odra 2006 

(OD PKE). 

Pani Halina Liberacka przedstawiła 

 obszary chronione na Dolnym Śląsku, 

objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie 

przyrody, a więc parki narodowe, rezerwaty, 

parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobra-

zowe. Na Dolnym Śląsku obszary chronione 

obejmują 20,69% powierzchni wojewódz-

twa. Znajdują się tu dwa parki narodowe 

(Karkonoski PN i PN Gór Stołowych) obej-

mujące 0,6% powierzchni województwa, 

64 rezerwaty przyrody ożywionej i nieoży-

wionej obejmujące 0,51% Dolnego Śląska, 

12 parków krajobrazowych (wszystkie parki 

krajobrazowe prezentowaliśmy w „Zielonej 

Planecie” na kolorowych wkładkach) zaj-

mujących 10,46% powierzchni wojewódz-

twa, 17 obszarów chronionego krajobrazu 

ustanowione na 8,9% powierzchni woje-

wództwa, zespół przyrodniczo-krajobrazo-

wy (0,1% powierzchni województwa) oraz 

17 użytków ekologicznych (0,12% powierz-

chni Dolnego Śląska). W służbach Woje-

wódzkiego Konserwatora Przyrody pracuje 

łącznie 10 osób, z tego część osób w Legni-

cy,  Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Najwięk-

szym  zagrożeniem dla obszarów chronio-

nych jest zagospodarowanie przestrzenne, 

które wkracza na tereny parków krajobrazo-

wych oraz obszary chronionego krajobrazu.

Pan Andrzej Ruszlewicz zaprezentował 

założenia Krajowego Programu Rolnośro-
dowiskowego oraz jego przygotowanie na 

obszarze województwa. Podstawą wprowa-

dzania w Europie programu rolnośrodowi-

skowego są dwa akty prawne – Rozporządze-

nia Rady Europy: nr 1257/1999 w sprawie 

wsparcia rozwoju wsi i nr 445/2002 zawiera-

jące szczegółowe zasady wdrażania progra-

mu. Rozporządzenia te określają główne cele 

programu, wskazują, kto może w nich uczest-

niczyć, definiują warunki realizacji, zasady 

kalkulacji płatności i wysokości stawek. Sta-

nowią ramy krajowych programów rolnośro-

dowiskowych, które obowiązują we wszyst-

kich krajach członkowskich.

W Rozporządzeniu zdefiniowano cele 

realizacji programów rolnośrodowisko-

wych, zgodnie z którymi wsparcie finanso-

we będzie obejmować:

– sposoby użytkowania gruntów rolnych 

zgodne z ochroną i przywracaniem wartości 

środowiska przyrodniczego i struktury kra-

jobrazu, zasobów naturalnych, gleb i różno-

rodności zasobu genetycznego,

– ekstensyfikację działalności rolniczej 

i zachowanie ekstensywnej gospodarki pa-

stwiskowej,

– ochronę wszystkich walorów przyrod-

niczych terenów rolnych, które są zagrożone,

– utrzymanie krajobrazowych i histo-

rycznych cech obszarów rolniczych,

– tworzenie planów ochrony środowiska 

w działalności rolniczej.

Programy środowiskowe na Dolnym Śląsku
s e m i n a r i u m  k l u b o w e

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego we Wrocławiu zorganizował seminarium poświęco-

ne programom środowiskowym na Dolnym Śląsku, na które, oprócz Kół PKE, zaproszono organizacje i instytucje za-

interesowane problemami środowiska.

Pani H. Liberacka – Wojewódzki 
Konserwator Zabytków – prezentuje 
obszary chronione na Dolnym Śląsku

Pani H. Liberacka – Wojewódzki 
Konserwator Zabytków – prezentuje 
obszary chronione na Dolnym Śląsku
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przedstawia programy 
rolnośrodowiskowe
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Programy rolnośrodowiskowe można 

realizować w ramach czterech schematów:

I. Ochrona różnorodności biologicznej 

na obszarach rolnych.

II. Ochrona środowiska i krajobrazu 

rolniczego.

III. Rolnictwo ekologiczne.

IV. Ochrona zasobów genetycznych w rol-

nictwie.

Działania w nich zawarte są obecnie 

(przed wstąpieniem Polski do UE) finan-

sowane przez SAPARD. Po wstąpieniu 

Polski do UE środki na ten cel będą pocho-

dziły z Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnych.

Głównym założeniem programu rol-
nośrodowiskowego w Polsce jest zachowa-
nie istniejących zasobów przyrodniczych, 
natomiast w krajach UE – przywrócenie 
i kształtowanie walorów przyrodniczych, 
które w trakcie intensyfikacji produkcji 
rolnej uległy degradacji.

Cele programu rolnośrodowiskowego 

określone w naszym kraju to:

– promocja systemów produkcji rolni-

czej przyjaznej dla środowiska,

– zachowanie różnorodności biologicz-

nej siedlisk półnaturalnych i zasobów ge-

netycznych w rolnictwie,

– zachowanie i odtwarzanie elementów 

krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochron-

nym oraz kulturowym,

– podniesienie świadomości ekologicz-

nej wśród społeczności wiejskiej.

P rogram zawiera pakiety rolnośro-

dowiskowe, czyli zestawienie wymo-

gów, które rolnik musi przestrzegać w celu 

osiągnięcia pożądanych efektów środowi-

skowych.

W zależności od wybranego schematu 

niektóre pakiety są obowiązkowe, a pozo-

stałe dobrowolne. Ze względu na cele pa-

kiety zostały podzielone na:

1. Pakiet systemowy, w ramach którego 

wyróżniono trzy typy: rolnictwo niskonakła-

dowe, rolnictwo ekologiczne i rolnictwo 

zrównoważone. Cechą wspólną pakietu jest:

– promocja metod produkcji rolniczej 

przyjaznej dla środowiska,

– przestrzeganie zwykłej i dobrej prak-

tyki rolniczej, wykraczające poza mini-

mum rolnośrodowiskowe,

– rolnik musi go stosować w całym 

swoim gospodarstwie rolnym.

2. Pakiety przyrodnicze stosowane na 

trwałych użytkach zielonych i użytkach 

przyrodniczych o wysokich walorach przy-

rodniczych i krajobrazowych. Wzięto tu 

pod uwagę wszystkie zbiorowiska roślinne 

i gatunki zwierząt mające kluczowe zna-

czenie dla europejskiej sieci Natura 2000. 

Celem tych pakietów jest:

– zachowanie lub odtworzenie walorów 

przyrodniczych półnaturalnych łąk i pa-

stwisk zagrożonych degradacją,

– zachowanie użytków przyrodniczych, 

które stanowią ostoje dla dziko żyjących 

roślin i zwierząt,

– kontynuacja tradycyjnych metod go-

spodarowania, które stanowią o dziedzic-

twie przyrodniczym i kulturowym regionu.

3. Pakiet: ochrona zasobów genetycz-
nych – celem tego pakietu jest ochrona zaso-

bów genetycznych zwierząt gospodarskich. 

Realizowany jest on poprzez utrzymanie ro-

dzimych ras zwierząt hodowlanych w gospo-

darstwach rolnych.

4. Pakiety dotyczące kształtowania 
środowiska i krajobrazu. Celem głównym 

tych pakietów jest ochrona i kształtowanie 

środowiska na obszarach rolniczych oraz 

łagodzenie negatywnych skutków oddziały-

wania gospodarki rolnej na środowisko. 

Znajdziemy tutaj takie działania jak: rena-

turyzacja łąk, ochrona gleb i wód, zachowa-

nie tradycyjnych sadów, zachowanie tere-

nów otwartych w krajobrazie rolniczym.

Umowy z rolnikami zawierane są na 

5 lat, co daje im szansę zachowania przez 

dłuższy okres czasu tego samego sposobu 

gospodarowania i wsparcia finansowego. 

Gwarantuje to też osiągnięcie celów środo-

wiskowych, np. takich jak renaturyzacja łąk.

 

D olny Śląsk, jako jeden z czterech re-

gionów w Polsce, będzie wdrażał 

schemat I (Obszar Przyrodniczo Wrażliwy 

„Dolina Baryczy”). Pozostałe obszary to: 

Dolina Biebrzy i Narwi, Ujście Warty, 

 Podkarpacie. Dolina Baryczy znalazła się 

w tak szacownym gronie dzięki dobrej 

współpracy organizacji pozarządowych 

(PTPP proNatura) z Dolnośląskim Urzę-

dem Marszałkowskim i wspólnym lobin-

giem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. W ramach I i II schematu realizacją 

programu rolnośrodowiskowego na Dol-

nym Śląsku, w pierwszym etapie, może być 

objęte nie więcej niż 5% powierzchni woje-

wództwa. Zespół Roboczy przy Urzędzie 

Marszałkowskim podjął trud wyznaczenia 

obszarów, gdzie takie programy mogą być 

realizowane. Wyznaczono cztery strefy 

priorytetowe, na których będzie realizowa-

ny schemat II w latach 2004–2006: Sudety, 

Dolina Odry, Wzniesienia Chocianowskie, 

Masyw Ślęży. Obecnie trwają prace nad 

uszczegółowieniem obszarów wskazanych 

do realizacji programów rolnośrodowisko-

wych na Dolnym Śląsku. Większość tych 

Czy coś więcej trzeba dodać?...
– pyta pan Krzysztof Świerkosz

Czy coś więcej trzeba dodać?...
– pyta pan Krzysztof Świerkosz
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obszarów proponowana jest po 2006 roku 

do realizacji schematu I, a obszar realizacji 

schematu II będzie znacznie rozszerzony.

Pan Krzysztof Świerkosz miał za zada-

nie przybliżyć słuchaczom program Natu-
ra 2000, który Unia realizuje w oparciu 

o dwie dyrektywy, tzw. ptasią i habitatową 

(siedliskową). Na wstępie ustosunkował się 

do wypowiedzi pani Konserwator Przyro-

dy, mówiąc, że ochroną przyrody na Dol-

nym Śląsku objęte jest zaledwie 1,1% po-

wierzchni województwa, gdyż tylko parki 

narodowe i rezerwaty chronią przyrodę, po-

zostałe obszary chronią... krajobraz.

Celem programu Natura 2000 jest 

utworzenie europejskiej sieci obszarów 

chronionych w oparciu o kryteria zastoso-

wane w wymienionych wyżej dyrekty-

wach: siedliskowej i ptasiej. Ale zaczęło się 

od Konwencji Berneńskiej, którą Polska ra-

tyfikowała w roku 1996, a która podjęła 

ideę ochrony cennych, ginących siedlisk.

Kraje kandydujące są zobowiązane do 

przygotowania propozycji obszarów, które 

mogą być zaliczone do sieci Natura 2000. 

W pierwszym etapie prac Ministerstwo 

Środowiska przygotowało wstępną kon-

cepcję takich obszarów, która jednak nie 

zyskała aprobaty przyrodników. Wobec 

czego przystąpiono do drugiego etapu 

prac, prowadzonego przez Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i z udziałem ze-

społów eksperckich.

Propozycje Ministerstwa trafiły do wo-

jewództw, gdzie pod nadzorem Wojewódz-

kich Konserwatorów Przyrody przygoto-

wano regionalne propozycje obszarów. Na 

Dolnym Śląsku w pierwszej wersji objęły 

one około 25% powierzchni województwa. 

Po dalszych korektach i uszczegółowie-

niach do koncepcji trafią obszary zajmujące 

około 15% powierzchni Dolnego Śląska.

Podstawowym założeniem utworzenia 

sieci Natura 2000 jest niepogarszanie stanu 

środowiska na jej obszarze, a nie – wpro-

wadzanie zakazu jakiejkolwiek działalno-

ści. Szczegółowy opis obszarów Natura 

2000 na Dolnym Śląsku, autorstwa pana 

Krzysztofa Świerkosza, znajduje się w nr 

2/2003 i w obecnym numerze „Zielonej 

Planety”. Aktualna koncepcja obszarów Na-

tura 2000 przygotowywana jest na mapach 

w skali 1:100 000, konkretne granice usta-

lone zostaną dopiero w roku 2004. 

Zasoby przyrody w Polsce są bardzo bo-

gate, na samym Dolnym Śląsku występuje 

około 1600–1850 gatunków roślin naczynio-

wych, a 660 gatunków znajduje się w czer-

wonej księdze. Ciągle jeszcze występują sie-

dliska olsu i łęgów nadrzecznych, których 

nie ujęto w dyrektywach unijnych, gdyż tych 

siedlisk w UE już po prostu nie ma!

Co przemawia za obszarami Natura 

2000? Fakty:

– ostoje Natura 2000 powstają zarówno 

dla ochrony przyrodniczej jak i dla umożli-

wienia wykorzystania zasobów środowiska,

– koszty ochrony są refundowane przez 

UE i przez rządy państw członkowskich.

Szanse, jakie stwarza przygotowanie 

koncepcji obszarów Natura 2000:

– możliwość realizacji programów rol-

nośrodowiskowych,

– ułatwiony dostęp do funduszy struk-

turalnych UE,

– dochody z rozwoju turystyki (ekotu-

rystyka, turystyka kwalifikowana),

– łatwy dostęp do funduszy UE przezna-

czonych na ochronę przyrody i środowiska.

Program Odra 2006 zaprezentował dr 

Lech Poprawski. Nazwa programu związana 

jest z kolejną wersją, a nie – rokiem realiza-

cji. Program Odra 2006 obejmuje około 1/3 

powierzchni kraju (dorzecze rzeki Odry), 

146 powiatów i ponad 1000 gmin, a jego re-

alizacja przewidziana została na 15 lat (do 

roku 2016). Główne cele programu to:

– zabezpieczenie przeciwpowodziowe; 

czynne i bierne,

– ochrona środowiska przyrodniczego 

i czystości wód,

– usuwanie szkód powodziowych,

– renaturalizacja ekosystemów,

– zwiększenie lesistości dorzecza,

– wykorzystanie energetyczne rzeki,

– udostępnienie dla celów żeglugowych.

Ogólny koszt programu oszacowany zo-

stał na około 9 miliardów złotych, przy 

czym przewidziane źródła finansowania to: 

10,66% – budżet państwa, 21,16% – Narodo-

wy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, 20,50% – kre-

dyty od instytucji finansowych, zaciągane 

przez państwo, >30% – środki UE (fundusze 

kohezyjne i strukturalne), >17% – środki 

własne gmin i podmiotów gospodarczych.

W sumie w programie na ochronę prze-

widziane jest około 350 mln. zł, natomiast 

na inwestycje inżynieryjno-techniczne – 

ponad 3 miliardy złotych. Odbudowa wa-

łów po powodzi w roku 1997 pochłonie 

około 30–40% całego kosztu programu. 

Komponent leśny programu (zmiana struk-

tury lasów i zalesianie) prowadzony jest 

wspólnie z Lasami Państwowymi.

W roku 2002 oddano szereg inwestycji:

– polder Bukówka, poniżej Raciborza, 

o pojemności >50 mln m3,

– zbiorniki Kozielno i Topola na rzece 

Nysa Kłodzka,

– kanał ulgi w Opolu,

– odbudowa i modernizacja Jazu Szczyt-

nickiego i Bartoszowickiego we Wrocławiu,

– odbudowa 10 km wałów przeciwpo-

wodziowych,

– pogłębienie i oczyszczenie koryt 

rzecznych.

Inwestycje planowane i w trakcie reali-

zacji to:

– modernizacja Wrocławskiego Węzła 

Wodnego, z możliwością przerzutu 300 m3/s 

wód powodziowych doliną Widawy (opraco-

wana jest koncepcja), przebudowa kanału po-

wodziowego, udrożnienie koryta Odry w re-

jonie Janówka, przebudowa Jazu Kotowice,

– budowa stopnia wodnego Malczyce 

(w ramach działań ochronnych środowiska 

przewidziane jest okresowe zalewanie la-

sów, które ulegają przesuszeniu),

– budowa zbiornika Racibórz, o pojem-

ności 170 mln m3, i Kamieniec Ząbkowic-

ki, o pojemności 102 mln m3,

– udrożnienie ujścia Nysy Kłodzkiej,

– odtworzenie i regulacja szlaku wod-

nego na Odrze swobodnie płynącej, od 

Brzegu do ujścia.

P onieważ wystąpienia zajęły sporo cza-

su przeznaczonego na spotkanie, dys-

kusja była bardzo ograniczona. Dlatego pro-

simy Czytelników o kierowanie pytań bądź 

głosów w dyskusji pod adresem „Zielonej 

Planety”. Ciekawsze wypowiedzi postara-

my się zamieścić w naszym czasopiśmie.

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

EEC, zwanej Dyrektywą Ptasią – DP oraz Dyrektywy 92/43/EEC, czyli Dyrektywy Siedliskowej – DS). Obszary te do-

celowo stworzą Europejską Sieć Ekologiczną Obszarów Chronionych, której celem jest zachowanie zagrożonych i naj-

bardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą im fauną i florą.

KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ

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

Ostoje  od 1.0 0 0 do 10.0 0 0 ha

Masyw Ślęży (8.190 ha). Zidentyfiko-

wano tu 12 typów siedlisk z załącznika I DS 

i 5 gatunków zwierząt z załącznika II DS 

(nocek duży, nocek Bechsteina, mopek, 

traszka grzebieniasta, modraszek nausitho-

us, liczne stanowiska rzadkich bezkręgow-

ców). Typy siedlisk z załącznika I zajmują 

tylko około 10% obszaru, jednak pozostałe 

ekosystemy (szczególnie leśne) podlegają 

intensywnej renaturalizacji. Do najcenniej-

szych należą buczyny górskie, lasy na goło-

borzach w szczytowej partii Ślęzy, łąki 

świeże i zmiennowilgotne oraz specyficzna 

roślinność naskalna podłoży serpentynito-

wych. Do ostoi włączono też Sztolnie Ko-

palni „Tąpadła” w Masywie Raduni, które 

wcześniej zgłoszono niezależnie jako zimo-

wisko trzech gatunków nietoperzy z załącz-

nika II DS (w sumie 76 osobników). Ostoja 

chroniona jest w ramach Parku Krajobrazo-

wego, a najcenniejsze fragmenty objęto 

ochroną w randze trzech rezerwatów i Zespo-

łu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Skalna”.

Góry Sowie i Bardzkie (9.832 ha). 

Łańcuch górski, ciągnący się od przełęczy 

Bardzkiej na wschodzie, aż po przełomo-

wą dolinę rzeki Bystrzycy na zachodzie. 

Najwyższy szczyt – Wielka Sowa – osiąga 

1.016 m n.p.m., co pozwala na fragmenta-

ryczne wykształcenie roślinności charak-

terystycznej dla regla górnego. Obejmuje 

głównie obszary leśne, na obrzeżach – tak-

że łąki górske i bliźniczyska. Lasy zajmu-

ją ponad 80% obszaru, łąki – koszone i za-

rastające – około 10%. Zbiorowiska leśne 

są zbadane stosunkowo dobrze, o pozosta-

łych elementach szaty roślinnej praktycz-

nie brak danych publikowanych. Dlatego 

do objęcia ostoją zaproponowano tylko 

dwa fragmenty: część pierwsza rozciąga 

się od Przełęczy Bardzkiej po Przełęcz 

Woliborską i obejmuje północno-zachod-

nią część pasma Gór Bardzkich i połu-

dniowo-wschodnią część Gór Sowich. 

Część druga obejmuje szczyt Wielkiej 

Sowy oraz okolice tzw. Jeziora Bystrzyc-

kiego, zbiornika zaporowego na Bystrzycy, 

otoczonego przez dobrze wykształcone 

zbiorowiska lasów bukowych i jaworzyn. 

Występuje tu 9 typów siedlisk (głównie 

leśnych) z załącznika I DS, zajmujących 

w sumie około 30%. Szczególnie cenne są 

duże obszary żyznych i kwaśnych buczyn, 

acidofilne dąbrowy oraz zbiorowiska la-

sów łęgowych nad górskimi potokami. 

W starych sztolniach mają swoje zimowi-

ska trzy gatunki nietoperzy z załącznika 

II DS. Ostoja w proponowanych granicach 

jest częściowo chroniona w ramach Parku 

Krajobrazowego Gór Sowich i w kilku re-

zerwatach. 

Wrzosowiska Przemkowskie (6.626 ha). 

Rozległe wrzosowisko na dawnym poligo-

nie przemkowskim, obecnie znajdujące się 

w granicach Przemkowskiego Parku Krajo-

brazowego – skutecznie czynnie chronione 

przez służby Przemkowskiego Parku Krajo-

brazowego, w ramach projektu ochrony 

wrzosowisk i populacji cietrzewia. Pomimo 

niewielkiego zróżnicowania siedlisk i nie-

wielkiego bogactwa gatunkowego, obszar 

bardzo znaczący dla zachowania siedliska 

europejskich suchych wrzosowisk. Bunkry 

koło Wilkocina stanowią znaczące zimowi-

sko nietoperzy. Występuje tu 5 typów sie-

dlisk (zajmujących 85%) powierzchni i 4 ga-

tunki zwierząt z załącznika II DS.

Dębniańskie Mokradła (4.900 ha). 

Obszar leży w szeroko w tym miejscu roz-

winiętej dolinie geomorfologicznej Odry, 

na terenie Obniżenia Ścinawskiego. Jego 

osią jest dolina rzeki Jezierzycy, do której 

wpływają liczne cieki naturalne i sztuczne, 

związane z próbami melioracji tych silnie 

podmokłych, terenów. Blisko połowa ob-

szaru jest zajęta przez zbiorowiska leśne, 

zarówno o charakterze naturalnym, jak 

i uprawy leśne (w sumie około 45% po-

wierzchni). Pozostała część to łąki i turzyco-

wiska (blisko 35%) oraz wody powierzch-

niowe stojące i płynące (około 18%). Obszar 

wskazany jako ważny dla ochrony bioróżno-

rodności – znajduje się tu 7 typów siedlisk 

z aneksu I, które zajmują około 35% obsza-

ru; żyje tu 9 gatunków zwierząt z aneksu 

II DS (w tym 4 gatunki motyli). Chroniony 

w ramach Parku Krajobrazowego „Dolina 

Jezierzycy” i Rezerwatu „Wrzosy”.

Dolina Bobru (prawie 10.000 ha). 

Przełomowa dolina rzeki Bóbr na odcinku 

od Siedlęcina (4 km na północ od Jeleniej 

Góry) po Lwówek Śląski. Ostoja obejmuje 

dolinę rzeczną, wraz z otaczającymi je par-

tiami wzgórz o silnie zróżnicowanej budo-

wie geologicznej, w skład której wchodzą 

m.in. bazalty, wapienie i piaskowce. Liczne 

doliny bocznych dopływów tworzą głębo-

kie jary będące siedliskiem rzadkich ga-

tunków roślin i zwierząt. W pokryciu tere-
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Projektowana sieć Natura 2000
na Dolnym Śląsku

Opracowanie: K. Prastowska

Ostoje proponowane na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej:

 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 powy-

żej Wrocławia)

 7. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

 8. Góry Stołowe

 9. Masyw Ślęży

 10. Góry Sowie i Bardzkie

 11. Wrzosowiska Przemkowskie

 12. Dębniańskie Mokradła

 13. Dolina Bobru

 14. Rudawy Janowickie

 15. Pasmo Krowiarki

 16.  Dolina Nysy Łużyckiej między 

Trzcińcem a Zgorzelcem

 17.  Dolina Nysy Łużyckiej – Łuk Muża-

kowa

 18. Lasy Przemkowsko-Szprotawskie

 19. Dolina Łachy

 20. Piekielna Dolina koło Polanicy

 21. Torfowiska w Zieleńcu

 22. Przełomy pod Książem

 

23. Panieńskie Skały

 24. Skałki Soleckie

 25. Jaskinie i sztolnie w Wojcieszowie

 26. Chłodnia w Cieszkowie

 27.  Strych kościoła pod wezwaniem św. 

Mikołaja we Wleniu

Ostoje proponowane na podstawie 
Dyrektywy Ptasiej:

A. Bory Dolnośląskie

B. Zbiornik Mietkowski

C. Grądy Odrzańskie

D. Karkonosze

E. Dolina Baryczy

F. Odrzańskie Łęgi

25
Ostoje proponowane 
na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej

D
Ostoje proponowane 
na podstawie 
Dyrektywy Ptasiej
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nu dominują lasy (blisko 50%) Obszar 

szczególnie cenny z uwagi na występowa-

nie roślin i zwierząt związanych z pod-

łożem bazaltowym, a także – drugie po 

Pogórzu Kaczawskim – miejsce występo-

wania zespołu Aceri-Tilietum. Występuje 

tu łącznie 11 typów siedlisk z załącznika 

I DS i 5 gatunków z załącznika II DS. Waż-

ny korytarz ekologiczny łączący dolinę 

Odry z Karkonoszami i Rudawami Jano-

wickimi, stąd jego utrzymanie i ochrona są 

istotne dla ekologicznej spójności sieci na 

Dolnym Śląsku. Na terenie ostoi propono-

wana jest także osobna ostoja punktowa 

obejmująca największą kolonię lęgową My-

otis myotis na Dolnym Śląsku. Większa 

część obszaru w leży w Parku Krajobrazo-

wym „Dolina Bobru”.

Rudawy Janowickie (8.285 ha). Obszar 

leżący na pograniczu Rudaw Janowickich 

i Kotliny Kamiennogórskiej, zajęty przede 

wszystkim przez zbiorowiska łąk i pastwisk 

(prawie 50% powierzchni) oraz lasy, z du-

żym udziałem lasów gospodarczych (około 

30%), lecz zachowanymi niewielkimi frag-

mentami zbiorowisk naturalnych. Obszar od 

wielu lat objęty ekstensywną gospodarką 

 pastwiskową, w mniejszej mierze rolną, co 

pozwoliło na zachowanie unikalnych dla 

Sudetów cech szaty roślinnej i kulturowego 

krajobrazu. Obszar zgłoszony dla ochrony 

9 typów siedlisk z załącznika I DS i 6 gatun-

ków z załącznika II DS. Występuje tu m.in. 

głowacz białopłetwy i 10 gatunków roślin 

z czerwonej księgi. Najcenniejsze są bogate 

gatunkowo zbiorowiska łąkowe występujące 

na obszarze między Kamienną Górą, Marci-

szowem, Miedzianką i Ogorzelcem. Utrzy-

manie różnorodności biologicznej obszaru 

wymagać będzie wielu zabiegów z zakresu 

ochrony czynnej i wdrożenia programów 

rolnośrodowiskowych. Częściowo w grani-

cach Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Pasmo Krowiarki (około 2.300 ha). 

Występuje tu mozaika 14 typów siedlisk 

z załącznika I DS, zajmujących w sumie 

około 50% powierzchni obszaru. Główną 

wartością obszaru są zachowane siedliska 

i zbiorowisko rzadkiej buczyny storczyko-

wej. W sąsiedztwie odsłonięć wapieni, na 

piarżyskach wapiennych i inicjalnych sta-

diach gleb, rozwijają się bardzo rzadkie 

w Polsce murawy kserotermiczne z rzędu 

Brometalia erecti. Murawy i buczyny nawa-

pienne są także siedliskiem wielu rzadkich, 

zagrożonych i prawnie chronionych gatun-

ków roślin. Obszar ten ma szczególne zna-

czenie regionalne dla sieci Natura 2000 

z uwagi na unikalne dla Dolnego Śląska na-

gromadzenia flory i fauny związanej z siedli-

skami wapiennymi, a szczególnie ciepłolub-

nych buczyn storczykowych, zajmujących 

blisko 30% obszaru. Występują tu obuwik 

pospolity oraz 3 gatunki nietoperzy, w tym 

podkowiec mały. Część objęta ochroną w ra-

mach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 

Dolina Nysy Łużyckiej między Trzciń-
cem a Zgorzelcem (około 2.000 ha). War-

tościowa mozaika siedlisk z priorytetowymi 

łęgami i kompleksem łąk. Obejmuje silnie 

zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, 

od partii przełomowych między Trzcińcem 

a Posadą, po łagodnie płynącą rzekę obszaru 

podgórskiego. W ukształtowaniu terenu do-

minują krajobrazy otwarte: łąki zmiennowil-

gotne i świeże (ponad 40%) oraz starorzecza 

(około 5%). Teren objęty ekstensywną go-

spodarką pastersko-rolniczą, z mozaikowym 

układem siedlisk i wieloma cennymi gatun-

kami biotopów nadrzecznych. Nysa na tym 

odcinku jest rzeką uregulowaną, jednak 

częste wylewy powodują dobry stan zacho-

wania towarzyszących jej siedlisk. Na skar-

pach pradoliny i na odcinku przełomowym 

wykształcają się zbiorowiska leśne, zajmu-

jące łącznie około 10% powierzchni. Wy-

stępuje tu 9 typów siedlisk z załącznika 

I DS, 5 gatunków zwierząt z załącznika 

II DS oraz 8 gatunków ptaków z załącznika 

I DP. Obszar stanowi doskonały przykład 

rozwoju zrównoważonego, a z uwagi na 

utworzenie w nim obszaru pilotażowego do 

wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej – 

nabiera szczególnego znaczenia z punktu 

widzenia załącznika IV Ramowej Dyrek-

tywy Wodnej. 

Dolina Nysy Łużyckiej – Łuk Muża-
kowa (w województwie dolnośląskim – 

1.051,2 ha, całość wraz z województwem 

lubuskim – 3.380 ha). Dolina rzeki śred-

niej wielkości, przecinająca kompleks le-

śnych Borów Dolnośląskich. Mimo jej ure-

gulowania zachowały się w tym miejscu 

elementy ty powe dla naturalnej doliny – 

starorzecza (w tym niektóre zarastające 

w unikatowy sposób, np. torfowiskami 

przejściowymi), ziołorośla nadbrzeżne itp. 

Miejscami dobrze zachowane płaty łęgów 

dębowo-wiązowo-jesionowych, kwaśnych 

buczyn i dąbrów. Specyfiką obszaru są 

znaczne obszary typowo wykształconych 

łąk (świeże i wilgotne łąki ekstensywne, 

psiary). Występuje tu 12 typów siedlisk 

zajmujących blisko 65% powierzchni ob-

szaru oraz osiem gatunków zwierząt z za-

łącznika II DS. Ponadto licznie występują 

inne gatunki rzadkie i chronione.

Góry BardzkieGóry Bardzkie
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Ostoje  od 10 0 do 10 0 0 ha

Lasy Przemkowsko-Szprotawskie (są 

częscią ostoi SPA Bory Dolnośląskie; po-

wierzchnia w województwie dolnośląskim 

– 749 ha; całość wraz z województwem lu-

buskim – 1.592 ha). Obejmuje kompleks la-

sów liściastych z dużym udziałem staro-

drzewi, stanowiący wyspę wśród borowego 

krajobrazu Borów Dolnośląskich, z płata-

mi kwaśnych dąbrów, wilgotnych borów, 

łęgów oraz łąk trzęślicowych i wilgotnych 

łąk ze stanowiskami pełnika. Kresowe sta-

nowisko żyznej buczyny sudeckiej. Jeden 

z nielicznych w Polsce fragmentów buczy-

ny (starodrzew >160 lat) z zachowanymi 

naturalnymi mechanizmami funkcjonowa-

nia ekosystemu. Występuje tu 7 typów do-

brze zachowanych siedlisk leśnych, w któ-

rych żyje wiele gatunków cennych zwierząt 

i roślin. Między innymi jest to jedno z trzech 

stanowisk popielicy (Glis glis) w zachod-

niej Polsce.

Dolina Łachy (985 ha). Obszar obej-

muje fragment doliny rzeki Łachy (dopły-

wu Baryczy) na długości 10 km, zajętego 

przez dobrze zachowane i wykształcone 

zbiorowiska roślinne w międzywalu i jego 

najbliższym otoczeniu. Teren słabo zróżni-

cowany, nizinny, pocięty siecią kanałów 

i cieków naturalnych, w większej części 

leży na terasie zalewowej, wśród łagodnych 

pagórów morenowych. Północno-wschod-

nia część zajęta przez obszary podmokłe 

(olsy, turzycowiska), stanowiące cenne sie-

dliska dla płazów i ptaków (wśród nich 

wielu gatunków aneksowych). W części 

środkowej zaznacza się przewaga lasów łę-

gowych i grądowych, wśród których znale-

ziono ponad 150 starych dębów o wymia-

rach pomnikowych, z którymi związane są 

znaczące populacje kozioroga dębosza. Tu 

też występują koncentracje zwierząt i ro-

ślin typowych dla lasów liściastych, zaś 

w ciekach i na okresowych trzęsawiskach 

rozwijają się populacje Misgurnus fossilis 

i Triturus cristatus. W części południowej 

zaznaczają się wyniesienia ze stokami, na 

których występują murawy kserotermiczne 

z rzadkimi gatunkami bezkręgowców (Lep-

tophyes albovittata, Polyommatus coridon, 

Zygaena loti, Zygaena ephialtes). Ostoja jest 

ważnym korytarzem ekologicznym łączącym 

zlewnie Odry i Jezierzycy z doliną Baryczy. 

Piekielna Dolina koło Polanicy (około 

110 ha). Przełomowa dolina rzeki Bystrzy-

cy Dusznickiej, oddzielająca od siebie dwa 

obszary zbudowane z piaskowca ciosowego 

– Piekielną Górę na północy (Góry Stoło-

we) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) 

na południu. Rzeka płynie krętym, kamieni-

stym korytem, a strome stoki doliny sięgają 

tu ponad 200 m. Wiele stoków zasłanych jest 

piaskowcowymi głazami porośniętymi przez 

zbiorowiska leśne. Zalesione częściowo 

jest także dno doliny. Przez Piekielną Do-

linę prowadzi lokalna szosa z Polanicy do 

Szczytnej (rzadko użytkowana, gdyż głów-

ny ruch samochodowy omija Masyw Pie-

kielnej Góry od północy szosą E16) oraz 

malownicza linia kolejowa z wieloma mo-

stami. Obecność elementów przyrodniczych 

i infrastruktury stworzonej przez człowieka 

tworzy interesujący, harmonijny krajobraz 

– naturalny, lecz z domieszką cech kulturo-

wych. Występuje tu 8 typów siedlisk z za-

łącznika I DS, w tym łęgi przypotokowe, 

ziołorośla górskie, fragmenty buczyn i relik-

towe lasy sosnowe na złomach skalnych.

Torfowiska w Zieleńcu (260 ha). Torfo-

wisko wierzchowinowe położone w szczyto-

wej partii Gór Bystrzyckich, rozwinięte na 

podłożu gnejsowym wyścielonym warstwą 

iłów. Pokłady torfu osiągają od 3,5 do 8,5 m 

grubości. Składa się z dwóch części. Północ-

na (Topielisko) jest typowym, otwartym tor-

fowiskiem wysokim. Południowa (Czarne 

Bagno) to torfowisko przejściowe, częścio-

wo zarośnięte borem świerkowym. Zespoły 

fauny i flory towarzyszącej tego typu siedli-

skom są zachowane w doskonałym stopniu, 

a sam obiekt od lat objęty jest ochroną 

 (rezerwat 157 ha, planowane poszerzenie). 

Jedyne tak dobrze zachowane torfowisko 

wierzchowinowe w Sudetach Środkowych, 

o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej.

Przełomy pod Książem (110 ha, plano-

wane powiększenie do 230 ha). Obszar 

obejmuje przełomowe doliny rzek Pełczni-

ca i Szczawnik, zorientowane południko-

wo, długości około 3 km i szerokości około 

0,5 km. Ściany wąwozów tworzą odsłonię-

te skały oraz w różnym stopniu ustabilizo-

wany rumosz skalny. Obszar jest niemal 

w całości pokrywają zbiorowiska leśne. 

Obie doliny są siedliskiem grądów zboczo-

wych Aceri-Tilietum, ponadto wykształciły 

się tu kwaśne buczyny, lasy łęgowe, grądy 

i niewielkie fragmenty ciepłolubnej dąbro-

wy. W skład ostoi włączono też podziemia 

Zamku Książ, będące zimowiskiem kilku 

gatunków nietoperzy. Główną wartością są 

dobrze zachowane siedliska prioryteto-

wych grądów zboczowych, zajmujące stro-

me, pokryte rumoszem stoki. Ponadto do-

brze zachowane są siedliska i zbiorowiska 

łęgów, wykształcone wąskimi pasami w do-

linach rzek. W obrębie tych zbiorowisk gru-

pują się cenne gatunki bezkręgowców oraz 

roślin wyższych i zarodnikowych.

Ostoje  sied l iskowe 

wyznaczone d la  och rony 

gatunków z aneksu I I  DS

Panieńskie Skały (5 ha). Jedno z dwóch 

znanych stanowisk włosocienia zwodnicze-

go (Trichomanes speciosum), atlantycko-

śródziemnomorskiej paproci, odkrytej w Pol-

sce dopiero we wrześniu 2002 r. Ostoja 

obejmuje niewielki obszar w granicach 

miasta Lwówek Śląskim, zajęty przez ma-

lowniczą grupę piaskowcowych skał wyso-

ko wyniesionych nad doliną rzeki Bóbr. 

Obszar porośnięty zdegenerowanym lasem 

grądowym, narażony na penetrację czło-

wieka i przypadkowe zniszczenie. Tymcza-

sem jest to ostoja gatunku o wartości uni-

katowej w skali kraju. Być może ostoja ta 

włączona zostanie w przyszłości do propo-

nowanej ostoi Dolina Bobru, co wymaga 

tylko niewielkiej korekty jej granic.

Skałki Stoleckie (2 ha). Jedno z 20 naj-

większych zimowisk nietoperzy w Polsce. 

Liczebność nietoperzy waha się podczas 

poszczególnych zim. W 1999 notowano 

tam 242 nietoperze, co faktycznie stawia 

Stolec na 18 miejscu w Polsce (informacja 

uzyskana od Rafała Szkudlarka). Z gatun-

ków wymienianych w załączniku II DS zi-

muje tu około 100–150 mopków oraz kilka 
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nocków dużych, rzadko notowany jest tak-

że nocek orzęsiony. Łącznie stwierdzano tu 

zimowanie 10 gatunków nietoperzy, a dwa 

kolejne pojawiają się w okresie wiosenno-

jesiennym (informacja uzyskana od Joanny 

Furmankiewicz). Jest to także jedno z waż-

niejszych stanowisk tzw. swarmingu nieto-

perzy w okresie wiosny i jesieni. 

Jaskinie i sztolnie w Wojcieszowie.  

Zespół jaskiń na górze Połom, zimowisko 

4 gatunków nietoperzy z załącznika II DS 

– jedno z największych w Polsce i jednocze-

śnie największe zimowisko nocka dużego 

na Dolnym Śląsku. W samej tylko Jaskini 

Szczelinie Wojcieszowskiej można spotkać 

ponad 100 osobników tego gatunku. Ponadto 

jest to jedno z dwu znanych z południowo-za-

chodniej Polski stanowisk zimowych nocka 

łydkowłosego. Łącznie w jaskiniach i sztol-

niach Wojcieszowa zimuje około 400 nieto-

perzy należących do 10 gatunków. Jako 

 całość stanowią jedno z ważniejszych i cen-

niejszych stanowisk tych ssaków w Polsce. 

Chłodnia w Cieszkowie. Obszerna, 

podziemna, ceglana piwnica lodowa poło-

żona w lesie w pobliżu Cieszkowa. Pocho-

dzi prawdopodobnie z wieku XIX, kiedy to 

jako chłodnia służyła potrzebom pobliskie-

go pałacu. Na wniosek PTPP „pro Natura” 

i zgodnie z jego zaleceniami chłodnię za-

bezpieczyło Nadleśnictwo Milicz. Przy 

okazji wprowadzono szereg zmian w struk-

turze obiektu, których zadaniem było po-

prawienie warunków mikroklimatycznych, 

tak aby stały się one optymalne dla nietope-

rzy wielu gatunków. Jedno z największych 

zimowisk nietoperzy w Polsce i  największe 

zimowisko mopka na Dolnym Śląsku (oko-

ło 200 osobników). 

Strych kościoła św. Mikołaja we Wle-
niu. Obszar zaproponowany dla ochrony 

kolonii rozrodczej nocka dużego – 1300 

osobników. Kolonia zasiedla strych i wieżę 

murowanego kościoła parafii rzymskokato-

lickiej pod wezwaniem św. Mikołaja we 

Wleniu. Strych obiektu kryty jest blachą po-

łożoną na deskach. Zarząd Parków Krajo-

brazowych w Jeleniej Górze i Polskie Towa-

rzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 

zbudowały pod kolonią drewnianą platformę 

o powierzchni 120 m2, na której gromadzi 

się guano. Jest to największa znana kolonia 

rozrodcza nocka dużego na Dolnym Śląsku 

i jedna z kilku największych w Polce. 

Ostoje  proponowane 

na podstawie Dyrek tywy P tasiej

Bory Dolnośląskie (powierzchnia na te-

renie woj. dolnośląskiego 87.354,5 ha). W ich 

granicach występują ostoje siedliskowe 

Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka i Wrzo-

sowiska Przemkowskie oraz proponowana 

w I etapie ostoja ptasia – Stawy Parowa). 

W chwili obecnej przewidziane jest połącze-

nie Borów Dolnośląskich z ostoją Lasy 

Przemkowskie i Szprotawskie (15.643 ha), 

łączna powierzchnia na terenie wojewódz-

twa wyniosłaby więc prawie 103.000 ha. 

Zbiornik Mietkowski (1.194 ha) – 

zbiornik utworzony na Bystrzycy koło Miet-

kowa, będący ważnym miejscem gniazdo-

wania ptaków wodno-błotnych.

Grądy Odrzańskie (14.430 ha). Za-

wierają w sobie mniejsza ostoję siedlisko-

wą o tej samej nazwie. Do najważniejszych 

gatunków ptaków z załącznika I DP nale-

żą: bączek, bocian czarny, trzmielojad, ka-

nia czarna, kania rdzawa, bielik, błotniak 

stawowy, derkacz, żuraw, zimorodek, dzię-

cioł średni i muchołówka białoszyja. 

Karkonosze – wchodzą w skład więk-

szej ostoi siedliskowej Karkonosze i Góry 

Izerskie. Łącznie zanotowano w Karkono-

szach występowanie 151 gatunków ptaków. 

Występują tu m.in. głuszec, cietrzew, jarzą-

bek, dzięcioł czarny, pluszcz, płochacz hal-

ny, muchołówka mała siwarnik oraz drozd 

obrożny.

Dolina Baryczy – obejmuje centralną 

część ostoi siedliskowej Dolina Baryczy. 

Występuje tu 166 gatunków ptaków, szcze-

gólnie duże populacje ptaków wodno-błot-

nych, a wśród nich aż 31 z załącznika I DP 

(np. bąk, bączek, bocian czarny, kania 

czarna, kania rdzawa, bielik, żuraw, zimo-

rodek oraz kilka gatunków błotniaków).

Odrzańskie Łęgi – granice ostoi sie-

dliskowej i ptasiej są niemal identyczne, 

choć pierwotnie ostoja ptasia obejmować 

miała tylko około 5.700 ha. Stwierdzono tu 

jak dotąd gniazdowanie ponad 100 gatun-

ków ptaków, do najważniejszych należą: 

bocian czarny, trzmielojad, kania czarna, 

kania rdzawa, bielik, żuraw, brodziec sa-

motny, zimorodek, dzięcioł średni, dzięcioł 

zielonosiwy, muchołówka biała i mucho-

łówka białoszyja.

dr Krzysztof Świerkosz

Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu WrocławskiegoDolina Baryczy – Stawy MilickieDolina Baryczy – Stawy Milickie
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Wprowadzenie

Środowisko jest więc fundamentem, na 

którym może żyć i rozwijać się człowiek. 

Brak tego fundamentu godzi w podstawy 

bytu całych narodów. Taką sytuację „prze-

ćwiczyliśmy” w minionym okresie, gdy Pol-

ska nie była państwem suwerennym, a de-

cyzje polityczne i gospodarcze nie zapada-

ły w Warszawie.

Intensywny rozwój przemysłu bez za-

bezpieczeń środowiska przed jego nega-

tywnymi skutkami spowodował powstanie 

27 okręgów zagrożenia ekologicznego, któ-

rych łączna powierzchnia wynosiła około 

35.000 km2 (około 11% powierzchni Pol-

ski), które zamieszkiwało około 12,5 milio-

na ludzi, tj. 1/3 ludności Polski, która żyła 

w warunkach zagrożenia zdrowia, a nawet 

życia, jak w okręgach katastrofy ekologicz-

nej. Właśnie długość życia spadła wtedy 

radykalnie, wynosząc średnio 75,7 lat dla 

kobiet i 66,7 lat dla mężczyzn, a różnica po-

między długością życia kobiet i mężczyzn 

wynosiła równe 9 lat i była największa w Eu-

ropie (nie licząc ówczesnego ZSRR).

Przełom polityczny w roku 1989 był 

także przełomem w gospodarce i ochronie 

środowiska. Zamknięto sporo zakładów – 

trucicieli – reliktów minionych czasów, 

przełamana została bariera informacji o sta-

nie środowiska, powstały niezależne poza-

rządowe organizacje ekologiczne i wzrosła 

znacznie świadomość społeczeństwa. Lu-

dzie upomnieli się o swoje prawa, w tym 

o prawo do życia w czystym środowisku.

Nowe czasy, nowe wyzwania

Regres gospodarczy, zmiana profilu 

produkcji, zamykanie przestarzałych za-

kładów i zastosowane coraz szerzej środki 

ochronne, urządzenia filtrujące, zmiana 

technologii wytwarzania spowodowały po-

prawę stanu środowiska. Nagłe pojawienie 

się licznych owoców m.in. cytrusowych 

i innych w całorocznej sprzedaży oraz ra-

dykalna poprawa zaopatrzenia rynku żyw-

nościowego i zmiana sposobu odżywiania 

się spowodowały wyraźny wzrost długości 

życia. W roku 2001 wynosiła ona 78 lat dla 

kobiet i 70 lat dla mężczyzn. Zmalała także 

o rok różnica długości życia tych grup. To 

nadal za mało w porównaniu z Unią Euro-

pejską, dla której te wskaźniki wynoszą dla 

kobiet 81 lat i mężczyzn 75 lat. Wzrósł do-

chód narodowy, poprawiła się jakość życia 

i możliwości rozwoju człowieka. Podniósł 

się poziom oczekiwań na bezpieczniejsze 

i lepsze warunki życia i czystsze środowisko.

Równocześnie jednak pojawiły się nowe, 

nieznane wcześniej lub starannie ukrywane 

przez władze problemy. Należą do nich bez-

robocie, narkomania, alkoholizm i bieda. 

Pogłębił się proces rozwarstwienia społe-

czeństwa. Powstały enklawy bogactwa, ale 

i powiększyły się obszary nędzy i biedy. 

Bezrobocie strukturalne dotknęło w znacz-

nej mierze tereny, na których funkcjonowały 

wielkie państwowe  instytucje, jedyni praco-

dawcy w okolicy, jak PGR-y czy przemysł 

ciężki w miastach. Dziś – w maju 2003 r. – 

skala bezrobocia w niektórych powiatach 

osiągnęła ogromne rozmiary. I tak, nie ma 

pracy w powiecie choszczyńskim 37,6%, 

w oleckim – 30,2%, w lidzbarskim – 32,7%, 

w nyskim – 32,8%, w gołdapskim – 39,3%, 

drawskim – 38,1%, a w malborskim – 34,4%. 

Te obszary bezrobocia stają się enklawami 

biedy i patologii społecznych – alkoholizmu, 

zorganizowanego złodziejstwa, bezprawia 

i szarej strefy w zatrudnieniu ludności.

Powstała też wcale niemała warstwa lu-

dzi, dla których przemiany ustrojowe stały 

się okazją do działań bezprawnych, często 

łączących się z oszustwami, aferami gospo-

darczymi, działaniem na tzw. „pograniczu 

prawa” lub po prostu zwykłego bandyty-

zmu. Spora część winy za ten stan spoczy-

wa na politykach, którzy takie sytuacje to-

lerowali, a nawet je ochraniali. Wiele do 

życzenia pozostawia też wymiar sprawie-

dliwości, utrwalający przekonanie, że opła-

ca się oszukiwać i kraść, byle na wielką 

skalę. Do tego dochodzi korupcja, którą 

nam coraz częściej wytykają, nawet na 

międzynarodowym forum. To wszystko 

spowodowało warunki dla powstania klasy 

nowobogackich, którzy majątki swoje osią-

gnęli nielegalnie, a obecnie inwestując je 

oficjalnie stają się klasą posiadaczy, którzy 

Mówiąc o ochronie środowiska, nie mówimy równie głośno, że chodzi przede wszystkim o ochronę człowieka – i to 

zarówno o ochronę przed zagrożeniami, jak i zapewnienie mu dobrych warunków do życia. Na jedno i drugie ogrom-

ny, często decydujący, wpływ ma stan środowiska. Jego zły stan zagraża największym wartościom, jakimi są zdro-

wie i życie, oraz stawia pod znakiem zapytania możliwości rozwoju intelektualnego i materialnego.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Więcej pracy
dla dobra człowieka i jego środowiska!
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– aby interes się rozkręcił – ten pierwszy mi-

lion musieli ukraść. Powiązania z politykami 

stworzyły też elitę menadżerów, którzy swo-

je interesy rozwijali w oparciu o informacje 

bądź przyzwolenia niedostępne dla innych. 

Dziś dyktują warunki ekonomiczne w całych 

branżach, de facto sprawując władzę w pań-

stwie. Ich majątki rosną do rozmiarów for-

tun, a wpływy polityczne zapewniają im 

bezpieczeństwo i dalsze bogacenie się. Nie 

powstała natomiast wystarczająco liczna kla-

sa średnia, której wzrost zamożności napędza 

handel i gospodarkę w krajach zachodnich. 

To właśnie drobne i średnie przedsiębiorstwa 

stanowią główną siłę nabywczą na rynku, ale 

przede wszystkim dają pracę pozwalającą na 

podnoszenie poziomu życia. Zahamowanie 

rozwoju rynku pracy, tworzenia nowych 

miejsc zatrudnienia poprzez rozwój wielu 

różnych dziedzin wytwórczości i usług le-

gło u podstaw rekordowego bezrobocia. Na 

początku 2003 r. wynosiło ono 18,7%, co 

oznacza 3,3 miliona ludzi bez pracy.

Fiskalna śruba

W Polsce pracuje obecnie tylko 53% lu-

dzi w wieku produkcyjnym, podczas gdy 

w Unii Europejskiej – 64%, a w USA – po-

nad 76%. W niektórych województwach 

pracuje mniej niż 30% populacji, z czego 

według Konfederacji Polskich Pracodaw-

ców tylko 10% w sferze biznesowej. To 

o wiele za mało, by utrzymać resztę społe-

czeństwa. Trzeba podkreślić, że na początku 

lat 90. XX wieku około 40% firm stworzyli 

dotychczasowi pracownicy najemni, którzy 

zmienili formę zatrudnienia i dzięki własnej 

inicjatywie, bez kapitału, ale z ogromną za-

radnością i pracowitością, wypełniając luki 

w zaopatrzeniu i handlu. Utrzymanie istnie-

jących miejsc pracy i tworzenie nowych, 

wymaga stabilnego programu gospodarcze-

go i podatkowego. Ten pierwszy zmienia się 

niemal z każdym ministrem, a już na pewno 

z każdą ekipą polityczną, a ten drugi sku-

tecznie hamuje powstanie uczciwej, dającej 

miejsca pracy klasie średniej.

Po jedenastu latach doświadczeń z podat-

kami potwierdziło się to, co było powszech-

nie wiadome, że wyższe podatki to wzrost 

szarej strefy, wyższe bezrobocie i mniejsze 

pieniądze dla państwa. W roku 1992, gdy po-

datki były niższe, rzeczywista stopa opodat-

kowania wynosiła 16,3%, a w 2001 r., gdy 

były wyższe – 15,6%. Tak więc, po jedenastu 

latach dokręcania śruby podatkowej i uszczel-

niania systemu, stopniowej likwidacji ulg 

i podnoszenia podatków wymierny zysk 

dla państwa był coraz mniejszy. Strat z ty-

tułu spowolnienia rozwoju gospodarczego 

i ucieczki w szarą strefę nikt nie jest w sta-

nie dokładnie policzyć. Ekonomiści zga-

dzają się jednak, że są to ogromne kwoty, 

mające znaczenie dla budżetu państwa.

Kardynalnym błędem było podwyższe-

nie podatku w roku 1993 przez zamrożenie 

progów podatkowych przy 40-punktowej in-

flacji! W ten sposób do grupy najbogatszych, 

którzy płacili 30- i 40-procentowe podatki 

wciśnięto wielu będących na dorobku podat-

ników, których realne dochody nie wzrosły, 

lecz nawet spadły w porównaniu z poprzed-

nim rokiem. Podatnicy poczuli się oszukani. 

Ale Polak potrafi i pomimo „uszczelniają-

cych” nowelizacji ustaw podatkowych za-

miast wzrosnąć – rzeczywista stopa opodat-

kowania spadła szybko z 18,0% w roku 1994 

i 17,9% w roku 1995 do 16,2% w roku 1996. 

Gdy kolejna ekipa rządząca wzięła się 

znów za podwyższanie podatków, tym ra-

zem poprzez zwiększenie najwyższej stawki 

do 45% i niekorzystną dla podatnika zmianę 

ulgi budowlanej, reakcja społeczeństwa (ryn-

ku pracy) była jeszcze szybsza i z 17,13% 

w roku 1997 rzeczywiste opodatkowanie 

spadło dramatycznie do 16,15% (1998 r.) 

i 15,5% w roku 1999, a więc do wartości naj-

niższych w dziewięcioletnim okresie, gdy 

wprowadzono podatki. Gorzej już być nie 

mogło. Nie udała się budowa kapitalizmu 

bez kapitalistów. W roku 2001 było bowiem 

dwa razy mniej osób, których dochody prze-

kraczały drugi próg podatkowy, niż w roku 

1994. To hamowanie rozwoju klasy średniej 

ogranicza konsumpcję i spowalnia rozwój 

gospodarczy. Uciekły też grube ryby. We 

wspomnianym wyżej okresie liczba naj-

bogatszych, płacących najwyższe podatki, 

zmalała z 1,56% do 0,99%. Kolejne rządy 

w pogoni za choćby niewielkim zyskiem nie 

wyciągają wniosków z niedawnych doświad-

czeń. Od 2001 r. znów zamrożono progi 

 podatkowe. Czy w latach 2002–2003 znów 

nałapie się rzesze średniaków, którzy zmiesz-

czą się w pułapce obniżonych (de facto) pro-

gów podatkowych i nie będą mogli im się 

zbyt szybko się rozwinąć? Rozwinąć, a więc 

wzbogacić, zainwestować, dać miejsca pra-

cy. Statystyka pokaże.

Więcej pracy!

Dlaczego rozwój gospodarczy jest tak 

bardzo ważny? Dlatego, że poprawa stanu 

środowiska i jego ochrona wymagają pienię-

dzy, które bogate państwo może wyłożyć 

m.in. także z podatków. To jest warunek ko-

nieczny. Doświadczenie pokazuje, że ochro-
na środowiska nie udała się jeszcze nigdzie 
w krajach biednych. Udała się częściowo 
w niektórych krajach bogatych.

Margines biedy w Polsce 
znacznie się poszerzył

Margines biedy w Polsce 
znacznie się poszerzył
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Konieczny jest więc rozwój gospodar-

czy dający pracę. Niezbędne jest stworzenie 

warunków dla rozwoju inicjatywy i przed-

siębiorczości obywateli, aby liczba zatrud-

nionych wzrastała. Więcej pracy – to klucz 
do sukcesu gospodarczego i poprawy sta-
nu środowiska. Co zrobić, aby ten sukces 

osiągnąć? Przede wszystkim – nie prze-

szkadzać, nie hamować tego rozwoju re-

strykcyjnym systemem podatkowym.

Na horyzoncie zaś gromadzą się czarne 

chmury. Minister finansów zapowiada li-

kwidację ulg i zwolnień podatkowych bez 

równoczesnej obniżki progów. A więc znów 

hamulec rozwoju dla klasy średniej i uciecz-

ka w szarą strefę zatrudnienia, czyli mniej 

pieniędzy dla państwa. A grube ryby? 

Wśród słownej retoryki o skubaniu najbo-

gatszych nie dostrzega się pomimo publika-

cji prasowych transferu dochodów za grani-

cę i zjawiska samozatrudnienia. Jest już 

prawie 2 mln jednoosobowych „firm” które 

istnieją, aby płacić mniejszy podatek i skład-

ki na ZUS, a więc mniej pieniędzy do bu-

dżetu państwa. Ale te małe „firmy” są wła-

śnie reakcją obronną społeczeństwa przed 

restrykcyjnym fiskusem szukającym zy-

sków wśród ubogich lub średniozamoż-

nych. Ale ci płacą regularnie. Choć sumy te 

są dla budżetu państwa niewielkie, to jed-

nak tutaj polityka fiskalna państwa usiłuje 

wycisnąć wszelkie rezerwy. Równocześnie 

kompletnie zaniedbuje się możliwości uzy-

skania funduszy z sektora quasi-biznesowe-

go, który na oczach wszystkich rozwija się 

dynamicznie i prawie nie płaci.

W tej sytuacji zdumiewa bierność apa-

ratu skarbowego do ściągania podatków 

tam, gdzie popełniane są przestępstwa go-

spodarcze i gołym okiem widoczne fortu-

ny, które świadczą o nagłym wzroście do-

chodów ich właścicieli. Raport Najwyższej 

Izby Kontroli nie pozostawia tu żadnych 

wątpliwości. Urzędy skarbowe rzadko po-

równują zeznania podatników z rzeczywi-

stymi dochodami, choćby poczynionymi 

inwestycjami i budowami czy luksusowy-

mi samochodami. Za przyczynę tego stanu 

uważa się, że kontrolowanie uczciwych po-

datników nie niesie żadnego ryzyka, a ści-

ganie przestępców gospodarczych jest po 

prostu niebezpieczne. Ta bierność stwarza 

milczące przyzwolenie dla nieuczciwych 

praktyk, rozwoju szarej strefy i mniejszych 

dochodów dla państwa.

Jak można myśleć o nakładach na 

ochronę środowiska w państwie, którego 

realne dochody będą nadal malały? To dra-

matyczne pytanie wymaga radykalnych 

działań, by uczciwość i praca się opłacały, 

ale przede wszystkim, by prowadziły do 

rozwoju gospodarczego, wzrost dobrobytu 

mieszkańców i większych nakładów na 

ochronę środowiska. Więcej pracy dla ludzi, 

gospodarki i środowiska. Jak to osiągnąć?

Zmiany polityczne 
i społeczna kontrola

To zadanie dla ekonomistów, ale przede 

wszystkim dla polityków, którzy chcieliby 

te znane powszechnie prawdy zaakcepto-

wać i konsekwentnie realizować. Na roz-

wój gospodarki mają bowiem wpływ 

przede wszystkim decyzje polityczne. Te 

zaś są fatalne. Mamy nadal zbyt dużo pań-

stwa w gospodarce. Zbyt dużo centralizacji 

i centralnej redystrybucji dochodów po-

przez budżet. Wymaga to rozbudowanego 

aparatu tejże dystrybucji i kontroli. Stan 

taki utrwala przekonanie, że suwerenem 

jest państwo, a nie obywatele. Fatalne skut-

ki niesie zarządzanie mierzone długością 

kadencji we władzach ustawodawczych czy 

wykonawczych i tendencja do skupiania 

w rękach decydentów władzy poprzez cen-

tralny budżet, spółki skarbu państwa, rady 

nadzorcze i różne fundacje.

Zamiast czytelnych dla społeczeństwa 

mechanizmów i reguł finansowania domi-

nuje uznaniowość, co uruchamia mechani-

zmy korupcyjne. Obecnie rządząca (jesz-

cze) ekipa wbrew zapowiedziom nie miała 

żadnego programu. Tworzono go parę mie-

sięcy po obsadzeniu stanowisk. Zaniedba-

no społeczne konsultacje i okazało się, że 

wiele ustaw, zamiast rozwijać gospodarkę 

i obniżać koszty, prowadziło do ich zwięk-

szenia. W tej sytuacji Polska Konfederacja 

Pracodawców złożyła w Trybunale Kon-

stytucyjnym wniosek o zbadanie aż pięciu 

ustaw. Chodziło m.in. o niekonstytucyjną 

abolicję i deklaracje majątkowe, ustawę 

medialną, ustawy ubezpieczeniowe i usta-

wodawstwo dotyczące planowania prze-

strzennego, grożące niewykorzystaniem 

środków unijnych.

Był to skutek m.in. braku społecznych 

konsultacji lub nawet niedopuszczania do 

głosu, przejawiający się na przykład nieza-

praszaniem ekspertów na posiedzenia ko-

misji sejmowych, gdy mieli inne zdanie... 

Do tego dochodzi wycofanie się z reformy 

systemu opieki zdrowotnej, spowolnienie 

prywatyzacji, dwukrotne (!) zamrożenie 

progów podatkowych, nieobniżenie CIT, 

zachowanie akcyzy na prąd, podwyższenie 

składki na FGŚP. Czy to już dno? Osią-

gnięcie dna można interpretować także 

pozytywnie – można od czegoś się odbić. 

Ministerstwo Gospodarki przygotowało 

wstrząsający raport o przedsiębiorczości, 

pokazujący jak bardzo rzeczywistość róż-

ni się od deklaracji o wspieraniu przedsię-

biorczości. Za tym raportem powinny 

pójść działania ujęte w długofalowy pro-

gram z głównym hasłem: Więcej pracy! 

Celem powinien być wyraźny rozwój go-

spodarczy dla dobra ludzi i poprawy stanu 

środowiska. I to niezależnie od rządzących 

ekip i opcji politycznych. Konieczne jest 

odzyskanie społecznego zaufania i wyzwo-

lenie inicjatywy społecznej, która w Pol-

sce, podobnie jak wszędzie na świecie, jest 

podstawą rozwoju. W obliczu wejścia Pol-

ski do Unii Europejskiej wysoki poziom 

gospodarczy to po prostu konieczność. Czy 

nam się uda?

Zaufanie społeczne wymaga zmian po-

litycznych w sposobie sprawowania wła-

dzy i odejścia osób, które zawiodły. W sys-

temach demokratycznych takie sprawy 

załatwia się podczas wyborów. To od nas 

zależy, czy uwierzymy przed wyborami 

w obietnice tych samych polityków, którzy 

już pokazali czego nie potrafią, czy wybie-

rzemy polityków myślących kategoriami 

państwa, a nie formacji politycznych i po-

zwolimy im rządzić dla dobra obywateli. 

Stale natomiast konieczna jest społeczna 

kontrola na każdym szczeblu sprawowania 

władzy. Od jej skuteczności będą zależały 

zmiany polityczne, rozwój gospodarczy, 

poprawa warunków życia ludzi i stan śro-

dowiska.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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K onieczność podjęcia działań zmierzają-

cych do ochrony i poprawy jakości śro-

dowiska akustycznego wynika także z no-

wych regulacji prawnych w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem. W artykule 

przedstawiono wyniki badań jakości śro-

dowiska akustycznego na terenie Wielkiej 

Wyspy. Możliwości ograniczenia hałasu ko-

munikacyjnego oraz proponowane kierunki 

działań przedstawione zostaną w następ-

nym artykule.

Wielka Wyspa we Wrocławiu jest popu-

larną nazwą terenów położnych między 

rzeką Odrą, Starą Odrą i Kanałem Powo-

dziowym (rys. 1). Obszar ten obejmuje jed-

nostki urbanistyczne o zróżnicowanych 

funkcjach i przeznaczeniu: tereny parkowe, 

tereny o charakterze rekreacyjno-wypo-

czynkowym, tereny sportowe, ogród zoolo-

giczny, a także osiedla mieszkaniowe o za-

budowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Na obszarze SZPK występują trzy rodza-

je głównych źródeł hałasu środowiskowego:

– ciągi komunikacyjne, z ruchem samo-

chodowym i tramwajowym,

– obiekty sportowe i rekreacyjne oraz 

widowiskowe,

– obiekty zaplecza komunikacyjnego – za-

jezdnia tramwajowa przy ul. Tramwajowej.

Nie stwierdzono występowania gło-

śnych zakładów przemysłowych, rzemieśl-

niczych czy usługowych, których oddzia-

Wzrastający czas ekspozycji na hałas mieszkańców dużych aglomeracji miejskich wskazuje, że jednym z prioryte-

tów polityki ekologicznej w miastach powinno być tworzenie obszarów o „przyjaznym” człowiekowi klimacie aku-

stycznym. Do takich obszarów należeć powinny niewątpliwe tereny zespołów przyrodniczo-krajobrazowych położo-

nych na obszarach miast. We Wrocławiu takim terenem jest tzw. Wielka Wyspa, na której decyzją RM utworzony 

został Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

BARBARA RUDNO-RUDZIŃSKA, TOMASZ HABRAT

HAŁASHAŁAS
n a  W i e l k i e j  W y s p i e  w e  W r o c ł a w i u

PORA DZIENNA PORA NOCNA

ulica – pkt. pomiarowy 
wg mapy – rys. 1

LAe16h
[dB]

Qśrd
[poj/h]

pc
[%]

Qt
[poj/h]

LAe8h
[dB]

Qśrd
[poj/h]

pc
[%]

Qt
[poj/h]

Droga krajowa

Kochanowskiego – pkt A1 72,2 2344 8,2 – 69,6 650 20 –

Droga wojewódzka

Mickiewicza – pkt. 1a 69,3 808 4,7 – 57,6 40 5,0 –

pkt. 1b 67,8 753 3,8 – 57,7 52 7,7 –

Mickiewicza – pkt. 2a 64,8 800 4,0 12 56,4 62 6,5 brak

pkt. 2b 68,4 738 4,5 – 59,0 70 5,7 –

Mickiewicza – pkt. 3a 69,3 1195 5,1 23 64,1 148 5,4 6

pkt. 3b 66,4 1024 4,0 31 61,2 136 8,8 10

Mickiewicza – pkt. 4a 66,2 887 7,0 – 59,8 170 7,1 –

pkt. 4b 66,1 885 5,6 – 59,5 138 2,9 –

Ulice zbiorcze

Wróblewskiego – pkt. 5a 70,0 974 3,9 33 61,4 60 0 6

pkt. 5b 68,8 984 3,4 33 62,0 112 1,8 2

Olszewskiego – pkt. 6a 65,8 737 1,1 30 59,0 78 2,6 8

pkt. 6b 65,5 788 1,8 34 54,1 40 – –

Olszewskiego – pkt. 7a 66,0 550 2,4 38 59,6 54 7,4 10

pkt. 7b 65,8 474 1,7 31 60,3 80 5,0 14

Olszewskiego – pkt. 8a 59,8 261 2,0 – 54,7 52 3,8 –

pkt. 8b 59,4 264 3,0 – 54,0 52 7,7 –

Pozostałe ulice

Dembowskiego – pkt. 9 60,1 258 2,2 – 52,4 40 2,7 –

Bacciarallego – pkt. 10 60,3 219 2,1 – 52,9 64 1,7 –

Spółdzielcza – pkt. 11 64,0 250 0 – 54,9 94 0 –

Monte Cassino– pkt. 122 68,7 376 1,1 – 60,3 68 1,0 –

9 Maja – pkt. 13 50,4 52 0,0 – 42,7 <20 0,0 –

Kopernika – pkt. 14 54,8 50 0,3 – 48,7 <20 1,9 –

Parkowa – pkt. 15 61,2 146 0,3 – 48,0 <20 0 –

Paderewskiego–pkt. B 63,3 748 2 30 – – – –

Różyckiego – pkt. C 62,5 600 5 30 – – – –
1 odległość od jezdni d = 6 m
2 odległość od jezdni d = 7 m

Tabela 1.  Wskaźniki oceny hałasu drogowego i średnie parametry ruchu wyznaczone na podstawie pomia-
rów (odległość od jezdni d = 10 m).
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ływanie ma istotne znaczenie dla jakości 

środowiska akustycznego na rozpatrywa-

nym terenie.

Z analiz akustycznych, obejmujących 

pomiary terenowe i obliczenia symulacyjne 

wynika, że jakość środowiska akustycznego 

na obszarze Wielkiej Wyspy we Wrocławiu 

kształtuje głównie hałas ruchu komunika-

cyjnego. Obiekty sportowo-widowiskowe, 

zlokalizowane na terenie Wielkiej Wyspy 

są źródłem okresowych zakłóceń oraz uciąż-

liwości dla mieszkańców, jednak główną 

przyczyną uciążliwości jest nie tyle genero-

wany ruch drogowy, co samochody poszu-

kujące miejsc do parkowania na okolicz-

nych uliczkach. Wynika to z braku odpo-

wiedniej liczby miejsc na parkingach zor-

ganizowanych.

P oziom hałasu ruchu drogowego zależy 

od warunków ruchu, rodzaju i stanu 

nawierzchni jezdni, które decydują o pozio-

mie emisji hałasu oraz charakteru zabudo-

wy w otoczeniu ulicy, który decyduje o po-

ziomie hałasu na pierwszej linii zabudowy 

oraz sposobie rozprzestrzeniania się hałasu.

Do celów oceny hałasu warunki ruchu 

są charakteryzowane przez: średniogo-

dzinne natężenie ruchu Q [poj/h], procen-

towy udział pojazdów klasy ciężkiej pc [%] 

oraz średnią prędkość ruchu V [km/h] – 

 odpowiednio dla pory dziennej i nocnej. 

Natężenie ruchu jest podstawowym para-

metrem decydującym o poziomie hałasu 

drogowego. Ekwiwalentny poziom hałasu 

drogowego (LAeq) wzrasta o 3 dB na każde 

podwojenie natężenia ruchu, to znaczy przy 

zmianie natężenie ruchu z 100 poj/h do 200 

poj/h oraz z 1000 poj/h do 2000 poj/h po-

ziom hałasu wzrasta o 3 dB w stosunku do 

sytuacji wyjściowej, chociaż w drugim 

przypadku bezwzględny wzrost natężenia 

ruchu jest dziesięciokrotnie większy.

W tabeli 1 zestawiono wskaźniki oceny 

hałasu drogowego, występującego w odle-

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie Wielkiej Wyspy.
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głości d = 10 m od jezdni oraz odpowiednie 

parametry ruchu, wyznaczone na podstawie 

pomiarów dla reprezentatywnych ze wzglę-

du na charakter ruchu ulic znajdujących się 

na Wielkiej Wyspie1 (rys. 1). Punkty (a) 

i (b) odpowiadają pomiarom wykonywanym 

po różnych stronach jezdni w różnych 

dniach, lecz w tym samym przekroju pomia-

rowym. Różnice między wynikami wskazu-

ją na niepewność oszacowania wskaźników 

hałasu i parametrów ruchu, wynikającą ze 

zmiennych warunków ruchu. Na rys. 3, 4 i 5 

dla przykładowych sytuacji podano szczegó-

łowe wyniki pomiarów wykonane w róż-

nych porach dnia, stanowiące podstawę do 

wyznaczenia wskaźników oceny hałasu.

Zasięg oddziaływania hałasu drogowe-

go zależy dodatkowo od charakteru zago-

spodarowania terenu. Z punktu widzenia 

akustyki pod pojęciem zagospodarowanie 

terenu rozumie się charakter zabudowy 

oraz rodzaj pokrycia terenu. Istotnym 

czynnikiem decydującymi o uciążliwości 

oddziaływania hałasu jest odległość pierw-

szej linii zabudowy od jezdni. Zabudowa 

ciągła wzdłuż ulicy powoduje wzrost po-

ziomu hałasu na elewacjach zwróconych 

w kierunku ulicy, co jest wynikiem wielo-

krotnych odbić dźwięku od przeciwległych 

fasad budynków. Jest to zjawisko nieko-

rzystne z punktu widzenia hałasu występu-

jącego na pierwszej linii zabudowy. Z dru-

giej strony, zabudowa ciągła stanowi ekran 

akustyczny dla dalej położonych terenów 

i wnętrz osiedlowych, dzięki czemu zasięg 

uciążliwego oddziaływania hałasu zostaje 

ograniczony. W przypadku zabudowy luź-

nej lub rozproszonej, typowej dla osiedli 

domków jednorodzinnych, hałas rozchodzi 

się w głąb osiedla, przy czym dodatkowe 

tłumienie wprowadzane przez zabudowę 

zależy od gęstości zabudowy.

Wpływ charakteru zabudowy na zasięg 

oddziaływania hałasu ilustrują mapy hała-

su pokazane na rys. 3, 4 i 5. Na mapach ha-

łasu dla wybranych fragmentów zabudowy 

przy ul. Kochanowskiego (rys. 3), ul. Mic-

kiewicza (rys. 4) i ul. Olszewskiego (rys. 5) 

są pokazane zasięgi oddziaływania hałasu, 

określone przez linie jednakowego pozio-

mu z zakresu LAeq = 45...75 dB z krokiem 

wielkości 5 dB, wyznaczone metodą obli-

czeniową dla pory dziennej i nocnej dla 

warunków ruchu podanych w tabeli 1.

Zacisze. Na osiedlu Zacisze występuje 

największe zagrożenie hałasem drogowym. 

Głównym źródłem hałasu środowiskowego 

jest ruch kołowy na ul. Kochanowskiego. 

Jakość klimatu akustycznego w rejonie 

ul. Kochanowskiego należy określić jako 

bardzo złą. Wynika to z charakteru tej uli-

cy, która jest drogą krajową o dużym natę-

żeniu ruchu, w tym ruchu ciężkiego. Dla 

stanu obecnego średnie natężenie ruchu 

w porze dziennej wynosi QśrD ≈ 2300 poj/h 

przy ośmioprocentowym udziale pojazdów 

klasy ciężkiej, natomiast w porze nocnej – 

QśrN = 650...700 poj/h, przy czym udział 

pojazdów klasy ciężkiej wzrasta do 20%.

Wyznaczone na podstawie pomiarów 

wskaźniki oceny hałasu drogowego, wystę-

pującego na granicy zabudowy wynoszą2:

a) pora dzienna – LAeqD = 72 dB, przy 

wartości dopuszczalnej LAdop = 55 dB

b) pora nocna – LAeqN = 69...70 dB, przy 

wartości dopuszczalnej LAdop = 45 dB.

Duży udział pojazdów klasy ciężkiej 

w porze nocnej powoduje, że poziom hała-

su zmniejsza się tylko o 2...3 dB w stosun-

ku do pory dziennej mimo znacznego spad-

ku natężenia ruchu.

Tereny położone w pierwszej linii zabu-

dowy przy ul. ul. Kochanowskiego zalicza-

ją się do kategorii terenów zagrożonymi 

hałasem, gdyż w porze nocnej poziom ha-

łasu jest większy od wartości progowej, 

która wynosi 67 dB3. Zgodnie z ustawą 

Prawo ochrony środowiska4 dla terenów 

zagrożonych hałasem, należy w pierwszej 

kolejności podjąć działania zmierzające do 

ograniczenia hałasu.

Ze względu na luźny charakter zabudo-

wy mieszkaniowej w otoczeniu ul. Kocha-

nowskiego, hałas emitowany przez ruch 

drogowy rozchodzi się w głąb osiedla Zaci-

sze. Spadek poziomu hałasu w miarę odda-

lania się od jezdni zależy od wysokości 

Rysunek 2. Wyniki pomiarów w funkcji odległości dla ul. Kochanowskiego.
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punktu obserwacji oraz lokalizacji punk-

tów obserwacji względem zabudowy (por. 

rys. 2). Jak wynika z danych pokazanych 

na rys. 2, poziom hałasu mierzonego na 

wysokości 1,5 m jest o 3...5 dB mniejszy 

niż mierzonego na wysokości okien wyż-

szej kondygnacji (wysokości punktu obser-

wacji 5,5 m), co wynika z tłumienia hałasu 

przez powierzchnię gruntu pokrytą ziele-

nią, które występuje dla małych wysokości 

nad powierzchnią terenu – do około 2 m. 

Podobnie kilkudecybelowe różnice wystę-

pują między poziomami hałasu mierzony-

mi na przekroju między budynkami oraz 

wzdłuż ulicy poprzecznej do ul. Kocha-

nowskiego. Dla badanej zabudowy miesz-

kaniowej zlokalizowanej przy ul. Głogow-

czyka, poziom hałasu ruchu drogowego na 

ul. Kochanowskiego, występujący w porze 

dziennej na elewacjach budynków od stro-

ny tej ulicy, na wysokości h = 1,5...5 m wy-

nosi: I – 69...70 dB, II – 55...59 dB, III – 

57...61 dB, IV – 50...53 dB, V – 49...54 dB 

(liczba rzymska oznacza położenie posesji 

względem ul. Kochanowskiego).

Zasięg oddziaływania hałasu drogowe-

go, występującego w porze dziennej i noc-

nej w otoczeniu ul. Kochanowskiego dla re-

ferencyjnej wysokości obserwacji h = 4 m, 

ilustruje rys. 3. Zasięg oddziaływania hała-

su drogowego o poziomie większym niż 

dopuszczalny, wynosi:

a) w porze dziennej – 80...100 m od 

skrajni jezdni,

b) w porze nocnej – 150...200 m od 

skrajni jezdni.

Zalesie jest osiedlem o zabudowie jed-

norodzinnej. Hałas drogowy o poziomach 

większych niż dopuszczalne dla zabudowy 

jednorodzinnej występuje w otoczeniu ulic 

zbiorczych: ul. Moniuszki i ul. Różyckiego 

oraz ul. Paderewskiego, na odcinku od ul. 

Różyckiego do ul. Moniuszki. Poziom hała-

su występujący w odległości 10 m od jezdni 

kształtuje się na poziomie  LAeqD ≈ 59...63 dB 

w porze dziennej oraz LAeqN ≈ 52...56 dB 

w porze nocnej. W porze nocnej w zasięgu 

ponadnormatywnego hałasu znajdują się 

budynki zlokalizowane w pierwszej linii 

zabudowy. Według subiektywnej skali uciąż-

liwości w hałas występujący w bezpośrednim 

otoczenie ulic zalicza się do hałasu o średniej 

uciążliwości, a hałas występujący na elewacji 

budynków – do hałasu o małej i średniej 

uciążliwości. Na pozostałej części osiedla ha-

łas drogowy nie jest uciążliwy.

Sępolno. Największy hałas występuje 

w otoczeniu ul. Mickiewicza, która prze-

biega na północnych obrzeżach osiedla 

oraz w otoczeniu ulic Monte Cassino i Dem-

bowskiego, przebiegających odpowiednio 

na wschodnich i południowych obrzeżach 

osiedla (por. tab. 1).

Obszarem newralgicznym ze względu na 

hałas drogowy jest zabudowa mieszkaniowa 

zlokalizowana po południowej stronie ul. Mi-

ckiewicza na odcinku od ul. 9 Maja do pętli 

tramwajowej. Według subiektywnej skali 

uciążliwości hałasu drogowego hałas w re-

jonie ul. Mickiewicza zalicza się do hałasu 

o dużej uciążliwości.

Poziom hałasu drogowego, na granicy 

terenu zabudowy mieszkaniowej wynosi 

LAeqD ≈ 69 dB w porze dziennej oraz 
 LAeqN ≈ 64 dB w porze nocnej, a w pobliżu 

elewacji budynków pierwszej linii – odpo-

wiednio LAeqD > 65 dB i LAeqN > 60 dB. 

Średnie natężenie ruchu w porze dziennej 

wynosi QśrD = 1000...1100 poj/h przy 

5-procentowym udziale pojazdów klasy 

ciężkiej, a w porze nocnej – QśrN = 150 

poj/h, przy czy udział pojazdów klasy wy-

nosi 5...9%. W godzinach porannego i po-

południowego szczytu komunikacyjnego 

Rysunek 3. Zestawienie wyników dla ul. Kochanowskiego.
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natężenie ruchu wynosi około 1500 poj/h. 

Różnica między poziomem hałasu w porze 

dziennej i nocnej wynosi 5 dB, co jest war-

tością charakterystyczną dla ulic z ruchem 

przelotowym. Ze względu na przerywany 

charakter zabudowy hałas drogowy roz-

chodzi się w głąb osiedla. Hałas o pozio-

mie większym niż 55 dB w porze dziennej 

i 50 dB w porze nocnej występuje na tere-

nie do drugiej linii zabudowy (rys. 4).

Przy ul. Monte Cassino, na dwustronnie 

zabudowanym odcinku ulicy, poziom hałasu 

w pobliżu elewacji wynosi LAeqD ≈ 69 dB 

w porze dziennej oraz LAeqN ≈ 60 dB w po-

rze nocnej, przy znacznie mniejszym natę-

żeniu ruchu niż na ul. Mickiewicza (tab. 1). 

Przyczyną dużych poziomów hałasu w oto-

czeniu ul. Monte Cassino jest mała odle-

głość zabudowy od jezdni oraz brukowana 

nawierzchnia drogi powodująca wzrost 

emisji hałasu.

W rejonie ul. 9 Maja oraz w otoczeniu 

głównych ulic wewnątrz osiedla Sępolno: 

ul Partyzantów i ul. Kosynierów, poziom 

hałasu w porze dziennej mieści się w zakre-

sie LAeqT = 50...55 dB dla odległości od 

jezdni większej niż 10 m i  LAeqT = 52...58 dB 

dla zabudowy zlokalizowanej w mniejszej 

odległości od jezdni (6 m od jezdni). Jest to 

hałas o małej uciążliwości. W porze nocnej 

ruch drogowy zamiera.

Biskupin-Dąbie. Głównym źródłem 

hałasu komunikacyjnego jest ruch kołowy 

i tramwajowy na ulicach Wróblewskiego 

i Olszewskiego, które przecinają tereny za-

budowy mieszkaniowej osiedla Biskupin 

i Dąbie oraz ruch kołowy na ulicach Dem-

bowskiego i Bacciarellego przebiegających 

na północnych obrzeżach osiedla i ul. Spół-

dzielczej, która łączy osiedla Biskupin i Sę-

polno (tab. 1).

Największe zagrożenie hałasem wystę-

puje w otoczeniu ul. Wróblewskiego. Poziom 

hałasu drogowego, na granicy terenu zabu-

dowy mieszkaniowej wynosi  LAeqD ≈ 65 dB 

w porze dziennej przy średnim natężeniu ru-

chu QśrD ≈ 1000 poj/h oraz LAeqN ≈ 55 dB 

w porze nocnej, przy średnim natężeniu ru-

chu QśrN ≈ 100 poj/h. Istotny udział w wy-

padkowym poziomie hałasu, zwłaszcza w po-

rze nocnej, ma hałas ruchu tramwajowego. 

Poziom hałasu na pierwszej linii zabudowy 

przy pozostałych ulicach w tym rejonie, 

o znacznym natężeniu ruchu, tj. ul. Dem-

bowskiego, Bacciarellego i Spółdzielczej 

kształtuje się na poziomie LAeqD ≈ 57 dB 

w porze dziennej przy średnim natężeniu 

ruchu QśrD ≈ 250 poj/h oraz LAeqN ≈ 50 dB 

w porze nocnej, przy średnim natężeniu ru-

chu QśrN ≈ 50 poj/h.

Różnica między poziomem hałasu w po-

rze dziennej i nocnej wynosi około 8 dB, co 

dla tej kategorii ulic jest wielkością charak-

terystyczną. Zgodnie subiektywną skalą 

uciążliwości hałasu drogowego, hałas w re-

jonie ul. Wróblewskiego zalicza się do ha-

łasu o dużej uciążliwości, a w rejonie ulic 

Olszewskiego, Bacciarellego, Dembow-

skiego i Spółdzielczej – do hałasu o śred-

niej uciążliwości. Można uznać, że w pozo-

stałych rejonach dzielnicy Biskupin-Dąbie 

hałas drogowy nie jest uciążliwy. Dodatko-

wym obiektem mogącym stanowić uciążli-

wość dla środowiska ze względu na emisję 

hałasu jest zajezdnia tramwajowa zlokali-

zowana przy ul. Tramwajowej.

P lanowany rozwój układu komunika-

cyjnego na obszarze Wielkiej Wyspy 

obejmuje budowę obwodnicy śródmiej-

skiej, Trasy Swojczyckiej, Trasy Olimpij-

skiej i dojazdu do Stadionu Olimpijskiego. 

Największe zagrożenie ze względu na hałas 

stwarzać będzie planowana obwodnica 

śródmiejska, która ma przecinać obszar 

Rysunek 4. Zestawienie wyników dla ul. Mickiewicza.
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Wielkiej Wyspy na kierunku południowo-

północnym. Należy również oczekiwać 

wzrostu natężenia ruchu na ul. Mickiewi-

cza, co spowoduje dalszy wzrost poziomu 

hałasu drogowego w jej otoczeniu. W przy-

padku realizacji dojazdu na Stadion Olim-

pijski od strony ul. Mickiewicza, ruch ge-

nerowany przez odbywające się tam impre-

zy masowe będzie dodatkowym źródłem 

uciążliwych zakłóceń.

Projektowana obwodnica przebiegać bę-

dzie w bezpośrednim otoczeniu terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

ul. Pugeta i Chełmońskiego oraz ul. 9 Maja 

i ul. Paderewskiego, a także w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów Parku Szczytnickiego. 

Obecnie są to tereny o dobrej jakości środo-

wiska akustycznego. Przekroczenia dopusz-

czalnych poziomów hałasu występują tylko 

w rejonie skrzyżowań z ulicami o dużym na-

tężeniu ruchu: ul. Olszewskiego, ul. Dem-

bowskiego i ul. Mickiewicza.

Poprowadzenie nowej drogi głównej 

przez tereny ciche, w bezpośredniej blisko-

ści terenów zabudowy mieszkaniowej jest 

sprzeczne z najważniejszą zasadą kształto-

wania środowiska akustycznego w plano-

waniu przestrzennym jaką jest zasada stre-

fowania. Budowa obwodnicy spowoduje 

także istotne pogorszenie klimatu aku-

stycznego na terenie Parku Szczytnickiego.

Skala skażenia środowiska hałasem 

spowodowanym eksploatacją projektowanej 

obwodnicy zależeć będzie od warunków 

ruchu w porze dziennej i nocnej. Dla dobo-

wego natężenia ruchu Qd ≈ 17...34 tys. poj 

na dobę, przy procentowym udziale pojaz-

dów klasy ciężkiej 8...10%, zła jakość śro-

dowiska akustycznego występować będzie 

w pasie o szerokości 100...150 m od jezdni. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach zabudowy mieszkanio-

wej, położonej w odległości około 20 m od 

jezdni, będą rzędu ∆LA = 15...20 dB.

dr inż. Barbara Rudno-Rudzińska

mgr inż. Tomasz Habrat
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1 Szczegółowe wyniki badań znajdują się 

w pracy „Wrocław – Zielone Wyspy. Inwentary-

zacja i diagnoza środowiska w zakresie proble-

matyki akustycznej. Część 4B.” Pracę tę wyko-

nano na podstawie umowy pomiędzy KBN, 

Gminą Wrocław i Politechniką Wrocławską, 

jako prace badawczo–rozwojowe objęte projek-

tem celowym nr 10 T.07.019 2000 C/5297 pt. 

„Standardy urbanistyczne dla zespołów przy-

rodniczo–krajobrazowych położonych na ob-

szarach miast”.
2 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środo-
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13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych po-
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3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
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4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Rysunek 5. Zestawienie wyników dla ul. Olszewskiego.
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Obieg energii słonecznej 
w przyrodzie

Kolejne kryzysy energetyczne przyczy-

niły się do szukania nowych, alternatyw-

nych źródeł energii, co spowodowało po-

nowne zainteresowanie wytwarzaniem defi-

cytowej energii z biogazu. Brak skutecznych 

sposobów unieszkodliwiania rosnącej ilości 

odpadów organicznych pochodzących z pro-

dukcji rolnej, hodowli oraz przemysłu rol-

no-spożywczego był dodatkowym czynni-

kiem zainteresowania tą technologią.

Energia, której źródłem jest światło sło-

neczne (energia kinetyczna), w wyniku fo-

tosyntezy jest magazynowana w komórkach 

roślinnych w postaci energii chemicznej 

(energia potencjalna). Cały proces fotosyn-

tezy, prowadzący do wytwarzania cząste-

czek związków organicznych przy wyko-

rzystaniu energii słonecznej, wyrażony jest 

sumarycznym równaniem:

6 CO2 + H2O

energ ia  s łoneczna

C6H12O6 + 6 O2

Chemiczna energia substancji organicz-

nych syntetyzowanych przez rośliny zosta-

je przemieniona w procesie oddychania na 

energię „użyteczną biologicznie”. Z kolei tę 

energię komórki wykorzystują w różnych 

procesach fizjologicznych. Wszystkie for-

my energii w organizmach żywych stale 

przekształcają się, przynajmniej częściowo, 

jedna w drugą. Kiedy zwierzę zje roślinę lub 

kiedy rozłożą ją bakterie i substancje orga-

niczne zostaną utlenione, wówczas uwolnio-

na zostanie taka sama ilość energii, jaka 

została zużyta do syntezy tych substancji 

(pierwsze prawo termodynamiki), jednak 

część tej energii przekształca się w ciepło 

i ulega rozproszeniu w środowisku (drugie 

prawo termodynamiki).

Fermentacja metanowa – 
metoda utylizacji odpadowej 
substancji organicznej

Wytworzona biomasa roślinna stanowi 

pokarm zwierząt hodowlanych, które są 

źródłem dużych ilości płynnych odpadów 

organicznych, tzw. gnojowicy, stanowiącej 

poważne zagrożenie dla środowiska przy-

rodniczego. Odpady te poddane fermenta-

cji metanowej (utylizacji) w instalacjach bio-

Pod koniec XIX w., w 1895 roku, w mieście Exeter w Anglii po raz pierwszy wykorzystano biogaz do oświetlania 

ulic. Wytwarzany był on w szczelnych zbiornikach stalowych wypełnionych masą organiczną i odpadami bytowy-

mi, na których zainstalowano lampy gazowe. W latach dwudziestych XX w. w Anglii zaczęto budować instalacje 

wytwarzające biogaz o charakterze przemysłowym. Wybudowano szereg biogazowni, z których gaz wykorzystywa-

no na potrzeby komunalne. Z jednej strony instalacje te pełniły rolę źródła energii, z drugiej przyczyniały się do ogra-

niczania ilości zanieczyszczeń w ściekach. Po II wojnie światowej z powodu niedostatecznego opanowania proce-

sów biotechnologicznych zainteresowanie tym źródłem energii osłabło.

Energia odnawialnaEnergia odnawialna
Biogaz jako przyjazne dla środowiska źródło energii z odpadów organicznych (cz. I)

LECH UZAR

Rysunek 1.  Metanowy rozkład substancji organicznych jako część obiegu substancji odżywczych w przyro-
dzie (opracowano według „Sam zrobię” w: „Biogaz” nr 2/1986).
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gazowych są źródłem mieszaniny gazowej, 

której nośnikiem energetycznym jest me-

tan (CH4).

W procesie metanogenezy z utylizowa-

nej substancji organicznej uwolniona zostaje 

przez bakterie metanowe energia, która zo-

stała zmagazynowana przez organizmy ro-

ślinne i zwierzęce. W procesie spalania me-

tanu do środowiska trafiają nieszkodliwe 

związki w postaci dwutlenku węgla i wody, 

a wytworzona w trakcie tego procesu mate-

ria organiczna stanowi pełnowartościowy na-

wóz organiczny.

CH4 + O2

spa la n ie

CO2 + 2 H2O + energia (≈ 24 MJ)

Fermentacja metanowa jest redukcyj-

nym procesem rozkładu substancji orga-

nicznej w warunkach beztlenowych przy 

udziale mikroorganizmów i bakterii z gru-

py metanowej, prowadzonym w instala-

cjach biogazowych. Produktami końcowy-

mi tego procesu są: mieszanina gazów 

(biogaz), szlam pofermentacyjny. Fermen-

tacja ta przebiega w trzech fazach:

Faza I związana jest z hydrolizą związ-

ków wielocząsteczkowych. Biorą w niej 

udział bakterie z grupy względnych tlenow-

ców rozkładających wielocukry, lipidy oraz 

peptydy do prostych związków organicz-

nych rozpuszczalnych w wodzie. Istotną 

rolę w tym procesie odgrywają bakterie 

rozkładające celulozę. Końcowymi produk-

tami hydrolizy polipeptydów, białek i tłusz-

czy są kwasy organiczne o krótkim i dłu-

gim łańcuchu węglowym, alkohole, wodór 

oraz dwutlenek węgla.

Faza II jest kwaśną fermentacją, w trak-

cie której rozkładane są produkty z I fazy do 

kwasu propionowego, nasyconych kwasów 

tłuszczowych i kwasów aromatycznych, no-

szących nazwę lotnych kwasów tłuszczo-

wych. Końcowymi produktami tych prze-

mian są kwas octowy i dwutlenek węgla. 

W trakcie tego procesu powstają również 

siarkowodór i amoniak. W fazie tej biorą 

udział bakterie kwasotwórcze wytwarzają-

ce wodór, które rozmnażają się bardzo wol-

no i mają duże wymagania w stosunku do 

warunków środowiskowych.

Faza III, stanowiąca właściwą fermen-

tację metanową, jest końcowym etapem me-

tanogenezy, w której bakterie metanowe 

przetwarzają produkty z poprzednich faz na 

metan i dwutlenek węgla. W trakcie tego 

procesu wydziela się również trujący siarko-

wodór. Bakterie beztlenowe są bezwzględ-

nymi beztlenowcami wrażliwymi na obec-

ność tlenu i substancji utleniających, takich 

jak azotany i azotyny. Rozmnażają się bar-

dzo powoli, znacznie wolniej od bakterii 

kwasotwórczych.

Wymagane warunki 
środowiskowe w procesie 
fermentacji metanowej

W procesie fermentacji metanowej wy-

magane są następujące warunki środowi-

skowe:

– środowisko w pełni beztlenowe,

– stała temperatura: 15–17°C – przy 

fermentacji psychrofilnej, 34–36°C – przy 

fermentacji mezofilnej, 53–55°C – przy 

fermentacji termofilnej,

– odczyn w granicach 7,0–7,2 pH ko-

rzystnie wpływa na równowagę pomiędzy 

bakteriami metanowymi i saprofitycznymi, 

dzięki czemu proces fermentacji przebiega 

właściwie, w warunkach ekstremalnych od-

czyn nie powinien przekraczać 6,6–7,6 pH,

– zawartość suchej pozostałości organi-

cznej (SPO) powinna wynosi od 2 do 6% 

SPO w 1 m3 gnojowicy,

– wsad fermentacyjny (gnojowica) nie 

powinien zawierać substancji hamujących 

fermentację, np. antybiotyków, metali cięż-

kich, detergentów, cyjanków, związków siar-

ki, amoniaku,

– system mieszający powinien zapobie-

gać flotacji i sedymentacji części stałych 

wsadu fermentacyjnego i powodować rów-

nomierne jego rozmieszczenie w całej komo-

rze, optymalna częstotliwość obrotów mie-

szadła powinna wynosić 10–15 obr./min.,

– stosunek azotu do węgla w gnojowicy 

powinien wynosić 1:20.

Skład fizyko-chemiczny biogazu

Biogaz jest gazem łatwopalnym, w któ-

rym podstawowym nośnikiem energii jest 

metan. Średni jego skład jest następujący:

– metan (CH4): 60–80%,

– dwutlenek węgla (CO2): 20–30%,

– azot (N2): do 0,5%,

Rysunek 2.  Schemat fermentacji metanowej, do której można przeznaczyć odchody zwierzęce (obornik, gno-
jowicę, gnojówkę), odpady roślinne zielone i suche nadające się na paszę, szambo, ścieki bytowe, 
pomiot kurzy i od zwierząt drobnych itp.
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– wodór (H2): do 0,3%,

– siarkowodór (H2S): 0,1– 0,5%,

– para wodna (H2O): ilości śladowe.

Wydajność instalacji przy 
produkcji biogazu z gnojowicy

Ilość wytworzonego biogazu w instala-

cji biogazowej przy zawartości suchej masy 

w gnojowicy od 2,5 do 4,0% dla 1 m3 gno-

jowicy kształtuje się następująco:

a) gnojowica bydlęca – 0,3–0,6 m3,

b) gnojowica świńska – 1,0 m3,

c) gnojowica drobiowa – 1,5 m3.

Zawartość metanu w wytworzonym bio-

gazie waha się od 60 do 80%. Wartość opa-

łowa 1 m3 biogazu wynosi 20–24 MJ, co 

odpowiada: 1,17 kg węgla kamiennego, 

1,71 kg węgla brunatnego, 4,74 kWh ener-

gii elektrycznej lub 0,6–0,8 oleju napędo-

wego. Na rys. 3 i 4 przedstawiono dwa sche-

maty instalacji do produkcji biogazu na bazie 

gnojowicy w systemie przepływowym z po-

ziomą komorą fermentacyjną o pojem ności 

80 m3 i objętości czynnej 70 m3.

dr inż. Lech Uzar

Regionalny Zakład 

Ekologiczny „BIOAGRA”

Boguszyce 102b, 56-400 Oleśnica

Wykaz literatury dostęny 
w Redakcji i Autora artykułu

Rysunek 3.  Schemat instalacji biogazowej z komorą fermentacyjną usytuaowaną poza budynkiem inwentarskim.

Legenda:

 1. Komora fermentacyjna
 2. Zbiornik wstępny
 3. Zbiornik końcowy
 4. Pompa mikusjąco-tłocząca
 5.  Napęd mieszadła z układem 

czasowym
 6. Wymiennik ciepła
 7. Piec grzewczy
 8. Odwadniacz

 9. Odsiarczalnik
 10. Zbiornik gazu
 11. Przerywacz płomienia
 12. Odbiorniki
 13. Termoizolacja
 14. Mieszadła
 15. Czujnik temperatury
 16. Rozdzielnica
 17.  System grzewczy komory 

fermentacyjnej
 L. Licznik gazu

Rysunek 4.  Schemat instalacji biogazowej z komorą fermentacyjną usytuaowaną wewnątrz budynku inwentarskiego.

Legenda:

 1. Komora fermentacyjna
 2. Zbiornik wstępny
 3. Zbiornik końcowy
 4. Mikser
 5.  Napęd mieszadła z układem 

czasowym
 6. Wymiennik ciepła
 7. Piec grzewczy
 8. Odwadniacz
 9. Odsiarczalnik

 10. Zbiornik gazu
 11. Przerywacz płomienia
 12. Odbiorniki
 13. Termoizolacja
 14.  Mieszadło mechaniczne 

komory fermentacyjnej
 15. Czujnik temperatury
 16. Rozdzielnica
 17.  System grzewczy komory 

fermentacyjnej
 L. Licznik gazu
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Rezerwat „Góra Sobótka – Ślęża”

Rezerwat „Góra Sobótka – Ślęża” utwo-

rzony został zarządzeniem Ministra Leśnic-

twa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uzna-

nia za rezerwat przyrody. Ochroną objęto 

obszar lasu o powierzchni 142,7 ha, w celu 

zachowania ze względów naukowych i spo-

łecznych samotnego szczytu Góry Sobótki, 

zbudowanego ze skał wulkanicznych. Góra 

pokryta jest rumowiskami skalnymi, wśród 

których rośnie las ze stanowiskami roślin-

ności reliktowej. Całość stanowi ponadto 

szczególnie piękny motyw w krajobrazie.

Szczyt Ślęży i jej przyległe zbocza (w ob-

rębie rezerwatu) buduje w całości gabro – 

skała pochodzenia magmowego (głębinowe-

go z okresu fałdowań kaledońskich), nale-

żąca do grupy skał obojętnych, gruboziar-

nistych. Odsłania się ona w licznych skał-

kach rozrzuconych na Ślęży, szczególnie 

w partii szczytowej. Wielkie blokowiska na 

stokach góry, porastające drzewostanem, 

utworzone są z tejże skały. Gleby w rezer-

wacie mają słabo wykształcony profil, po-

chodzenia wietrzeniowego, powstałe ze ska-

ły macierzystej. Spowodowane jest to płyt-

ko zalegającym podłożem skalnym i dużą 

ilością odłamków skalnych. Są to gleby 

typu brunatnego właściwego, zakwaszone 

w różnym stopniu (średnia kwasowość pH: 

5,2–5,8).

Ukształtowanie Ślęży w postaci samot-

nego masywu górskiego spowodowało, że 

wyróżnia się on indywidualnością klima-

tyczną – bariera górska powoduje spiętrze-

nie mas powietrza i powstawanie prądów 

wstępujących, co z kolei powoduje inten-

sywną kondensację, wzrost zachmurzenia, 

obfite opady oraz wielką ilość burz (śred-

nio 36 dni z burzami rocznie). Maksimum 

opadów przypada na lipiec i sierpień, mini-

mum – na grudzień i styczeń.

Na terenie rezerwatu występuje łącznie 

141 gatunków roślin należących do 44 ro-

dzin, w tym: 14 gatunków drzew, 6 gatun-

ków krzewów i 121 gatunków roślin ziel-

nych. Najliczniej reprezentowane są trawy, 

rośliny złożone, różowate i paprotkowate. 

Dominujące zbiorowiska roślinne to lasy, 

porastające wszystkie stoki oraz część 

szczytową za wyjątkiem odsłoniętych par-

tii skalnych. Nie posiadają one jednolitego 

charakteru: pierwotne lasy bukowo-jodło-

wo-jaworowe zostały wyeliminowane przez 

człowieka, zaś na ich miejsce wprowadzono 

sztuczne monokultury świerkowe. Jednak-

że w rezerwacie znajdują się niewielkie 

fragmenty naturalnych buczyn (dawniej 

występujące w całym masywie). Prócz buka 

występuje tu także jawor, wiąz górski, po-

jedyncze lipy drobnolistne, klon zwyczajny 

i brzoza. W podszycie – prócz podrostu 

drzew – napotkać można leszczynę i jarząb 

pospolity. Rośnie też szczyr trwały, gajo-

wiec żółty, marzanka wonna, czworolist 

pospolity kokoryczka okółkowa i chronio-

ny kopytnik pospolity. Lasy świerkowe – 

jako element obcy siedliskowo i klimatycz-

R e z e r w a t y
województwa dolnośląskiego (cz. I)

PAWEŁ SENDECKI

Masyw Ślęży z oddaliMasyw Ślęży z oddali
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nie – podlegają częściowemu wymieraniu 

lub zastępowaniu poprzez lasy liściaste 

(również z nasadzeń). Zwarty okap gałęzi 

świerkowych nie dopuszcza dostatecznej 

ilości światła, dlatego też podszyt jest nie-

wykształcony prawidłowo, zaś runo silnie 

zredukowane. W miejscach rozrzedzonych 

mogą się pojawiać szczawik zajęczy, bo-

rówka czernica, konwalijka dwulistna, ja-

strzębiec leśny, zaś w nielicznych jaśniej-

szych miejscach rośnie, często tworząc łany, 

trzcinnik leśny. Ciekawe są także niewiel-

kie fragmenty zbiorowisk naskalnych, po-

wstałych na skałach, blokowiskach i mu-

rach zamkowych – z gatunkami takimi, 

jak: paprotnica krucha, paprotka zwyczaj-

na, rozchodnik wielki, pięciornik, dria-

kiew żółta oraz dzwonek okrągłolistny. Po 

buczynach te zbiorowiska są najcenniejsze 

dla flory rezerwatu.

W związku z dużą liczbą silnie uczęsz-

czanych ścieżek pojawiają się także gatunki 

tworzące niejednokrotnie zespoły „dywa-

nowe”. Także gatunki synantropijne stano-

wią zagrożenie dla szaty roślinnej rezerwa-

tu, gdyż na skutek swej ekspansywności, 

sukcesywnie wypierają gatunki rodzime, 

powodując także ujednolicenie zespołów. 

Stwierdzono 4 gatunki chronione roślin – 

kopytnik pospolity, marzanka wonna, pa-

protka zwyczajna i barwinek pospolity.

Fauna chroniona rezerwatu to: biega-

cze (4 gatunki), płazy – salamandra plami-

sta, traszki (górska i zwyczajna), żaby 

(trawna i moczarowa), kumak nizinny, 

ropucha zwyczajna, gady – padalec zwy-

czajny, jaszczurki (żyworodna i zwinka), 

zaskroniec zwyczajny. Zniszczenie nie-

wielkich zbiorników wodnych oraz zanie-

czyszczenie lub przebudowa cieków może 

łatwo spowodować wyeliminowanie miejsc 

rozrodu płazów z rezerwatu. W przypadku 

ekspansji ośrodków wczasowych lub zabu-

dowy letniskowo-rekreacyjnej w zachod-

niej i północno-zachodniej części masywu 

szczególnie zagrożona może być salaman-

dra plamista.

Ornitofaunę stanowią: zięba, kowalik, 

bogatka, sosnówka, pokrzywnica, rudzik, 

pierwiosnek, modraszka, kos, strzyżyk, 

pleszka, kapturka, drozd śpiewak, gajówka, 

pełzacz leśny, grzywacz, dzięcioł duży, 

mysikrólik, piecuszek, dzięcioł czarny.

Występujące ssaki to: jeż zachodni, ry-

jówki (aksamitna i górska), popielica, zając 

szarak, nornica ruda, polnik bury, myszy 

(polna i leśna), lis, kuna leśna, dzik, sarna, 

wiewiórka oraz nietoperze – borowiec wiel-

ki, borowiaczek, karliki (malutki i więk-

szy), nocki (duży i Nattera).

Głównymi zagrożenia dla rezerwatu 

są: postępujący proces synantropizacji, 

stały dopływ ścieków ze schroniska na 

szczycie Ślęży, transgraniczne pyły i gazy, 

zanieczyszczenia powietrza z lokalnych 

emiterów.

Rezerwat „Góra Radunia”

Rezerwat „Góra Radunia” utworzony 

został zarządzeniem Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 

1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przy-

rody oraz z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmie-

niającym zarządzenie w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody w ust. 1 i 2. Ochroną ob-

jęto obszar lasu o powierzchni 42,32 ha 

w celu zachowania ze względów naukowych, 

dydaktycznych i krajobrazowych wzgórza 

zbudowanego ze skał wulkanicznych ze 

stanowiskami rzadkich roślin.

Teren rezerwatu wchodzi w skład Ma-

sywu Ślęży – z Radunią (573 m n.p.m), roz-

dzieloną od Ślęży doliną między Tąpadła-

Formy skalne – Góra ŚlężaFormy skalne – Góra Ślęża
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mi a Sulistrowiczkami. Góra Radunia posia-

da kształt kopy, z jednej strony (od wschodu) 

wydłużonej i przechodzącej w pasmo 

wzgórz nieprzekraczających wysokości 

350 m n.p.m. Zbocza poszczególnych 

wzniesień odznaczają się ostrym spadkiem, 

chociaż same szczyty mają kształt kopula-

sty. W trakcie prac wykopaliskowych odna-

leziono konstrukcje kamienne, uznane za 

kręgi kultowe, oznaczające miejsca święte, 

w których wykonywano praktyki religijne 

(epoka brązu i początek epoki żelaza). Re-

zerwat znajduje się na wysokości 450–573 m 

n.p.m., w zasięgu regla dolnego. Masyw Ra-

duni zbudowany jest przeważnie z serpenty-

nitów – skał osadowych, zabarwionych na 

kolor zielonkawy, z dużą ilością związków 

magnezu. Powstały najprawdopodobniej 

podczas intruzji magm gabrowych, przy 

udziale dużej ilości pary wodnej. Podłoże 

wykształcone z tych skał na skutek nadmia-

ru magnezu do wapnia jest oligotroficzne, 

działając szkodliwe na rozwój roślin. Wiek 

skał określa się na koniec syluru lub okres 

prekambryjski (różni autorzy koncepcji). 

Gleba na Raduni nie jest żyzna, z nieliczny-

mi wkładkami żyźniejszych lessów (pozo-

stałość po cofającym się lądolodzie), nieod-

grywającymi znaczniejszej roli. Należy do 

typu gleb brunatnych, płytka w części 

szczytowej i grzbietowej, głębsza w zaklę-

śnięciach terenowych i na zboczach.

Warunki atmosferyczne są podobne do 

panujących w rezerwacie „Góra Sobótka – 

Ślęża”, z dominacją wiatrów zachodnich, 

północno-zachodnich i południowo-za-

chodnich.

Największy obszarowo teren pokrywa 

bór świerkowy, sztucznie wprowadzony 

i nieodnawiający się naturalnie. Stoki po-

łudniowo-zachodnie posiadają fragmenta-

rycznie wykształconą dąbrowę świetlistą 

– zbiorowisko kserotermiczne, związane 

z glebami suchymi o niskim poziomie 

wody gruntowej. Warstwa drzew utworzo-

na jest z dębu bezszypułkowego o charak-

terystycznym, krzaczastym pokroju (drze-

wa niskie, wysokości około 7 m, pomimo 

znacznego wieku).

W runie rośnie pięciornik, dziurawiec 

i groszek czerniejący. Najciekawszym zbio-

rowiskiem na terenie rezerwatu jest mura-

wa kserotermiczna położona w szczytowej 

partii Raduni o urozmaiconym i bogatym 

składzie florystycznym: kostrzewa blada, 

tymotka Boehmera, wiechlina łąkowa, 

goździk kartuzek, wilczomlecz sosnka, 

przytulia właściwa, przetacznik kłosowy, 

pięciornik siedmiolistkowy oraz rozchod-

niki (typowe sukulenty). Ciekawe są także 

małe fragmenty zbiorowisk naskalnych, 

powstające w płytkich szczelinach skał 

serpentynitowych, wypełnionych dużą ilo-

ścią humusu.

Gatunki chronione roślin to: lilia złoto-

głów, naparstnica zwyczajna i storczyki – 

gółka długoostrogowa, kruszczyk szeroko-

listny, buławnik czerwony i buławnik wiel-

kokwiatowy. Ponadto występują: wawrzy-

nek wilczełyko, marzanka wonna, paprotka 

zwyczajna, konwalia majowa, kruszyna po-

spolita i pierwiosnka wyniosła. Większość 

stanowisk tych roślin znajduje się w świe-

tlistej dąbrowie, zaś tylko nieliczne rosną 

na szczycie Raduni, w murawie kseroter-

micznej.

Do roślin rzadkich zaliczyć można za-

nokcicę ciemną, której jedyne stanowisko 

– poza Dolnym Śląskiem – znajduje się na 

Babiej Górze, a także zanokcicę klinowatą 

związaną wyłącznie z serpentynitami Dol-

nego Śląska (tworzy tutaj najbardziej inte-

resujące zbiorowisko roślinne). Prócz tych 

paproci do roślin rzadkich należą: marzan-

ka barwierska, dziurawiec skąpolistny, 

okrzyn szerokolistny.

Fauna to – płazy: traszka górska, żaba 

trawna; gady: jaszczurka żyworodna; pta-

ki: zięba, sosnówka, kowalik, bogatka, my-

sikrólik, modraszka, rudzik, strzyżyk, zni-

czek, piecuszek, pierwiosnek, świstunka, 

kos, pokrzywnica, świergotek drzewny, 

muchołówka żałobna, gil, dzięcioł duży, 

czubatka, drozd śpiewak, dzięcioł zielono-

siwy, sójka, myszołów, krogulec; ssaki: ry-

jówka malutka, zając szarak, kuna leśna, 

dzik, sarna, jeleń, wiewiórka, nietoperz – 

karlik większy.

Zagrożeniem dla rezerwatu jest napływ 

roślin synantropijnych oraz ewentualne na-

silenie ruchu turystycznego – szczególnie 

dla muraw kserotermicznych w szczytowej 

części Raduni.

mgr Paweł Sendecki

Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych

Obejrzyj kolorową

wkładkę!Obejrzyj kolorową

wkładkę!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Okręg Dolnośląski PKE przystąpił do tworzenia internetowej bazy adresowej wszystkich członków naszego 

Klubu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie adresów mailowych, zarówno własnych, jak i innych człon-

ków naszego Okręgu PKE. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, nazwy Koła, ewentualnie pełnionej funkcji 

w Kole. W przypadku braku posiadania własnego maila prosimy o podanie kontaktowego adresu mailowego.

Stworzenie internetowej bazy adresowej znacznie ułatwi i przyspieszy przebieg informacji wśród członków 

Klubu, jak również zdecydowanie wpłynie na ograniczenie wydatków Zarządu OD PKE. Liczymy na zrozumie-

nie i szeroki oddźwięk naszej akcji. Adresy prosimy nadsyłać do osób odpowiedzialnych za stworzenie bazy:

Piotr Ropuszyński – � ropuszp@meteo.uni.wroc.pl, � 0-601 461 011, � (0-71) 372 94 97 wew. 112 

albo Krzysztof Świerkosz – � krissw@biol.uni.wroc.pl, � 0-601 354 328.
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W czesną jesienią odbyła się wycieczka 

instruktażowa poprzedzająca konkurs, 

w czasie której panie mgr inż. Jolanta Ko-

chanowska, dr Kunegunda Lorenc i dr Kry-

styna Zięba zapoznały nauczycieli z bogatą 

ofertą dydaktyczną Ogrodu, jego najcenniej-

szymi i najpiękniejszymi okazami, wyjaśni-

ły ideologię i oznaczenia tras, uprawianych 

roślin i ich zespołów oraz odpowiadały na 

szczegółowe pytania. Były to niezwykle cie-

kawe i bogate merytorycznie zajęcia i trwa-

ły dłużej niż było to planowane.

24 kwietnia 2003 r. miałam przyjem-

ność uczestniczyć w niezwykle sympatycz-

nej uroczystości wręczenia nagród zwycięz-

com, której towarzyszył poczęstunek i nader 

miła, przyjazna atmosfera. Laureatkami 

konkursu zostały:

I miejsce: mgr Grażyna Pilarska 

(Zespół Szkół nr 6 im. Agnieszki Osiec-

kiej, Wrocław, ul. Tęczowa), temat lekcji: 

„Jak rośliny okrytonasienne przystosowa-

ły się do różnych środowisk”,

II miejsce: mgr Beata Kruczkowska 

(III LO im. Adama Mickiewicza, Wrocław, 

ul. Składowa), temat lekcji: „Rośliny wokół 

nas”,

III miejsce: mgr Izabela Kościelniak 

(Gimnazjum nr 14, Wrocław, ul. H. Kołłą-

taja), temat lekcji: „Przegląd wybranych 

gatunków roślin”.

Równorzędne wyróżnienia otrzymały:
– mgr Joanna Pawlikowska (Zespół 

Szkół nr 24, Wrocław, ul. Kłodnicka), te-

mat lekcji: „Przystosowanie roślin do życia 

w różnych środowiskach”,

MAGDALENA MICHALSKA

Gratulujemy zwycięzcom!Gratulujemy zwycięzcom!
W mijającym właśnie roku szkolnym 2002/3 odbył się zorganizowany wspólnie przez Ogród Botaniczny Uniwersy-

tetu Wrocławskiego oraz Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim OD PKE konkurs dla nauczycieli pod hasłem „Lek-

cja w Ogrodzie Botanicznym”. Ocenie podlegały scenariusze zajęć opartych o zasoby Ogrodu.

Laureaci i organizatorzy konkursuLaureaci i organizatorzy konkursu
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– mgr Beata Pawlikowska (XX LO, 

Wrocław, ul. Czarneckiego) i mgr Lucyna 

Podoba (IV LO, Wrocław, ul. Łódzka), te-

mat lekcji: „Wpływ środowiska na budowę 

morfologiczną roślin nasiennych”.

– mgr Grażyna Pilarska (Zespół Szkół 

nr 6 im. Agnieszki Osieckiej, Wrocław, 

ul. Tęczowa), temat lekcji: „Krajowe rośli-

ny nagozalążkowe”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Ufundowane przez Ogród nagrody wrę-

czał osobiście dyr. prof. dr hab. Tomasz 

Nowak w asyście swoich pracowników 

uczestniczących w organizacji konkursu 

i pracach komisji oceniającej scenariusze 

pod względem merytorycznym. Bardzo mi-

łym gestem ze strony Dyrekcji było również 

wręczenie wszystkim uczestnikom konkur-

su, organizatorom i członkom komisji kon-

kursowej z ramienia PKE sezonowych bile-

tów wstępu do Ogrodu. Dla nauczycieli to 

cenny prezent, pozwalający na dowolnie 

częste wizyty w tym niezwykle ciekawym 

i pięknym obiekcie dydaktycznym. Decyzją 

Dyrektora Ogrodu najciekawsze scenariu-

sze zostaną opublikowane i udostępnione 

nauczycielom prowadzącym zajęcia dydak-

tyczne w Ogrodzie Botanicznym. 

Uroczystość była okazją do kolejnego 

spotkania pracowników naukowych zajmu-

jących się dydaktyką i nauczycieli zaanga-

żowanych w ideę rzetelnego nauczania na 

różnych poziomach edukacyjnych. Dyskuto-

waliśmy na temat pracy z młodzieżą i mo-

żliwości, jakie wrocławskim nauczycielom 

stwarzają placówki naukowo-dydaktyczne. 

Dzieliliśmy się spostrzeżeniami na temat sa-

mego konkursu. Uczestnicy byli usatysfak-

cjonowani, organizatorzy – również. Szkoda 

tylko, że tak nieliczna grupa nauczycieli 

przystąpiła do konkursu. A była to dosko-

nała okazja do sprawdzenia się, stworzenia 

i opublikowania prac naprawdę ciekawych, 

profesjonalnych, przydatnych i wykorzysty-

wanych przez nauczycieli. Czy nie jest to 

lepszy i bardziej satysfakcjonujący model 

kariery zawodowej niż proponowane przez 

władze oświatowe „zbieranie papierów”?

W imieniu Koła OD PKE przy Uniwer-

sytecie Wrocławskim serdecznie dziękuję 

Dyrekcji Ogrodu Botanicznego za życzliwy 

patronat i sfinansowanie całego przedsię-

wzięcia, a Pracownikom Ogrodu – za współ-

pracę na wielu płaszczyznach, a w szcze-

gólności za dzielenie się z nami niezwykle 

cenną wiedzą specjalistyczną, której z pew-

nością nie znaleźlibyśmy w innych źródłach 

w postaci tak kompleksowej i funkcjonalnej.

mgr Magdalena Michalska

Koło PKE OD 

przy Uniwersytecie Wrocławskim

Żyjemy w promieniotwórczym świecie
SYLWIA SIARKA

W setną rocznicę uzyskania pierwszej Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie za odkrycie dwóch promienio-

twórczych pierwiastków – polonu i radu – w bieżącym roku szkolnym, w XI LO im. S. Konarskiego we Wrocławiu 

zrealizowano projekt pod nazwą „Żyjemy w promieniotwórczym świecie”. Relację ze szkolnej sesji naukowej, będą-

cej prezentacją prac przeprowadzonych przez uczniów, przygotowała Sylwia Siarka – uczennica klasy III.

C złowiek myśli, a myśl jego ma prze-

ogromną moc i może zmieniać losy 

świata, powołując do życia nowe dziedziny 

nauki bądź wzbogacając w znacznym stop-

niu te, które już istnieją. Dziś mamy 2003 

rok i nasza wiedza w zakresie wielu tema-

tów jest obszerniejsza niż sto lat temu. Jed-

nak to równy wiek minął od momentu, 

w którym nagrodę Nobla w dziedzinie fi-

zyki otrzymali A. H. Becquerel wspólnie 

z małżeństwem Marią Skłodowską-Curie 

i Piotrem Curie. W ten sposób doceniono 

przez nich odkrycie dwóch promieniotwór-

czych pierwiastków: polonu oraz radu. Ten 

moment oznacza dla ludzkości rozpoczęcie 

nowej epoki zmagań z rozlicznymi pyta-

niami: „Czym jest promieniotwórczość?”, 

„Czy jest groźna?”, „Jak oddziałuje na 

człowieka ?”.

Dziś mamy 2003 rok, ale co wie „zwy-

czajny” człowiek na temat tego zjawiska? 

Właśnie z tego powodu XI Liceum Ogól-

nokształcące im. S. Konarskiego we Wro-

cławiu przystąpiło do realizacji projektu pt. 

„Żyjemy w promieniotwórczym świecie”. 

Jestem uczennicą klasy III o profilu filolo-

gicznym – dalekim od chemii, fizyki czy 

matematyki, jednak tematyka programu 

zainteresowała mnie tak dalece, że teraz 

chciałabym nadal ją zgłębiać. Wiem, że nie 

jestem odosobniona – wiele moich koleża-

nek i kolegów myśli podobnie. Niewątpli-

wie wszyscy poszerzyliśmy swoje horyzon-
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ty z tej obszernej dziedziny. W ten sposób 

został zrealizowany główny cel przedsię-

wzięcia, czyli zwiększenie świadomości 

oraz przybliżenie nam i społeczności lokal-

nej wiedzy na temat promieniotwórczości 

oraz jej zastosowania.

Konsekwencje, jakie przyniosło odkry-

cie polonu i radu, były rozpatrywane obiek-

tywnie, ale należy pamiętać, że będziemy je 

ponosili już zawsze. Dlatego wiedza i świa-

domość, z czym obcujemy, pomoże nam za-

pobiegać tragediom i nie krzywdzić siebie 

oraz innych. Interdyscyplinarność projektu 

była powodem zaangażowania ogromnej 

liczby nauczycieli oraz uczniów – naprawdę 

trudno było znaleźć osobę, która by nic nie 

wiedziała o programie. 29 kwietnia w szko-

le panował ruch jak nigdy wcześniej. Od 

rana trwały przygotowania do szkolnej sesji 

podsumowującej program, która odbyła się 

ona w ramach Szkolnych Dni Nauki, które 

rozpoczęły się 5 kwietnia. Wszyscy – za-

równo uczniowie, jak i opiekunowie – byli 

podekscytowani.

P o krótkim wstępie i przywitaniu przy-

byłych gości (członkowie Polskiego Klu-

bu Ekologicznego, pracownicy Politechni-

ki Wrocławskiej, kilku dziennikarzy oraz 

uczniów i ich opiekunów z innych szkół) 

uczniowie klas pierwszych na chwilę prze-

nieśli nas w czasie. Część artystyczna, przed-

stawiająca scenki z życia Marii Skłodow-

skiej-Curie, była jednocześnie otwarciem 

sesji. Po niej nastąpiła naprawdę niezwykle 

ciekawa część programu – prezentacje przy-

gotowane przez moich rówieśników, przed-

stawiające wiele pasjonujących informacji 

na temat promieniotwórczości. Słuchacze 

dowiedzieli się m.in. co to jest promienio-

twórczość, jak zbudowana jest bomba ato-

mowej, poznali zasadę działania elektrowni 

jądrowej. Byłam dumna z moich kolegów 

i koleżanek, gdy w sposób przystępny dla 

każdego przedstawiali problemy ambitne 

i trudne – to prawdziwa sztuka.

S esja plakatowa pozwoliła zaproszonym 

gościom „rozprostować nogi” i jedno-

cześnie ocenić zaangażowanie uczniów. 

Spośród 36 wielkich prac rozmieszczonych 

dookoła sali zostały wybrane te najlepsze. 

W specjalnie do tego przeznaczonej oddziel-

nej sali odbywała się konferencja prasowa, 

na którą zaproszono dziennikarzy wrocław-

skiej prasy i radia. Mogli przyjść również 

wszyscy, którzy mieli jeszcze dodatkowe 

pytania bądź chcieli podyskutować.

Po krótkim czasie „rozprężenia” nade-

szła pora na chyba „najgorętszy” punkt spo-

tkania. Mianowicie, wszyscy zebrani na sali 

mogli uczestniczyć w debacie „Energia ją-

drowa – wróg czy przyjaciel”. Dyskusja 

zwłaszcza wśród nas – młodych ludzi – była 

bardzo ożywiona. Argumenty „za” i „prze-

ciw” zrównoważyły się, ale dzięki temu po-

lemika stała się interesująca. Tutaj także 

uczniowie wykazywali się dobrym przygo-

towaniem. Niewątpliwie przy tej okazji na-

leży wspomnieć o niezwykłym doświad-

czeniu, które zaprezentował nasz gość z Po-

litechniki Wrocławskiej – mgr inż. Adam 

Żebrowski. Za pomocą specjalnego przy-

rządu radiometrycznego udowodnił nam, że 

promieniowanie jest wszechobecne i wciąż 

nas otacza, a następnie wykazał, w jaki spo-

sób przedmioty codziennego użytku mogą 

zmieniać jego stężenie i tym samym wy-

wierać (czasem szkodliwy) wpływ bezpo-

średnio na nas. To było najwyrazistszym 

uzasadnieniem tematu sesji.

Decydujący głos podczas debaty zabrał 

dr Aureriusz Mikłaszewski z Polskiego Klu-

bu Ekologicznego. Bardzo chętnie dzielił 

się z nami wiedzą oraz doświadczeniem, 

które wzbogaciły nasze horyzonty. Nieste-

ty, po zakończeniu debaty przyszedł czas na 

podsumowanie i pożegnanie się ze wszyst-

kimi gośćmi, ale posmak magicznej atmos-

fery pozostał jeszcze na długo.

P romieniowanie jest wszechobecne, cią-

gle towarzyszy człowiekowi. W natu-

ralnym natężeniu nie jest groźnym zjawi-

skiem, ale wystarczy wspomnieć tragedię 

Czarnobyla lub Nagasaki, aby zastanowić 

się czy na pewno w odpowiedni sposób 

wykorzystujemy nasze kolejne odkrycia... 

Bacon – badacz i filozof doby oświecenia 

– powiedział:  „Rzeczy same w sobie nie są 

ani dobre, ani złe – dopiero człowiek nada-

je im znaczenie”.

Program „Żyjemy w promieniotwór-

czym świecie” nie jest jedynym, w który 

zaangażowane jest XI Liceum Ogólno-

kształcące. W roku szkolnym 1996/97 we 

współpracy z Pracownią Dydaktyki Fizyki 

UMK w Toruniu realizowaliśmy projekt Ra-

donet, a w roku szkolnym 1999/2000 – Pro-

gram Radonowy koordynowany przez Okręg 

Dolnośląski PKE we współpracy z Uniwer-

sytetem Wrocławskim. Żywię nadzieję, że 

badania i dyskusje na temat promieniotwór-

czości będą toczyły się nadal. Jest to nie-

zbędne – zwłaszcza dla nas młodych ludzi, 

którzy w niedalekiej przyszłości będą odpo-

wiedzialni za podejmowanie decyzji. 

Sylwia Siarka 

Uczennica XI LO
Uczniowie XI LO 

podczas sesji plakatowej

Uczniowie XI LO 
podczas sesji plakatowej
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RELACJE

PP o uroczystym otwarciu, którego doko-

nała dyrektor Zespołu Szkół mgr Ewa 

Stefaniak-Bergtraum, głos zabrał sekretarz 

Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PKE – 

Piotr Ropuszyński. Krótko przedstawił hi-

storię, strukturę, cele, zadania oraz bieżącą 

działalność PKE, ze szczególnym uwzględ-

nieniem Okręgu Dolnośląskiego. W dalszej 

części Forum nastąpiła prezentacja trzech 

firm zajmujących się produkcją urządzeń 

OZE oraz wyrobów ekologicznych. 

Przedstawiciel firmy Arka z Oleśnicy – 

mgr inż. Arkadiusz Kaczała – omówił dzia-

łanie kolektorów słonecznych, fotoogniw, 

pomp ciepła oraz elektrowni wiatrowych, 

zwracając szczególną uwagę zarówno na 

efekty ekonomiczne, jak również ekologicz-

ne, wykorzystania tych urządzeń. Pokazane 

zostały przykłady instalacji pracujących 

w różnych obiektach, od domków jednoro-

dzinnych i letniskowych do hoteli i ośrod-

ków wczasowych. Zaprezentowano frag-

menty instalacji słonecznych (fotoogniwa) 

oraz lampę ogrodową wykorzystującą ener-

gię słoneczną. Eksponaty te wywołały spore 

zainteresowanie wśród uczestników Forum. 

W kolejnym wystąpieniu mgr inż. 

Krzysztof Kowalczyk, z firmy AgroEner-

getyka Sp. z o.o. z Lubania, w obszerny 

sposób omówił produkcję i wdrażanie sys-

temów energetycznych opartych na wyko-

rzystaniu biomasy (słomy). W Polsce pra-

cuje obecnie ponad 130 kotłowni na słomę, 

w tym większość w gospodarstwach indy-

widualnych. Zastosowanie kotłowni na sło-

mę ma zdecydowanie szersze oddziaływa-

nie niż tylko produkcja ciepła. Istnienie 

takiego obiektu stwarza m.in. możliwość: 

rozwiązania problemu odpadów z produk-

cji rolnej, zwiększenie rynku dla produkcji 

rolnej, zwiększenie bezpieczeństwa ener-

getycznego oraz dopływu na lokalny rynek 

pieniędzy za produkowane biopaliwa. 

OO zdobą Forum była również prezenta-

cja ekologicznych wyrobów z drew-

na firmy Wimar z Jeleniej Góry. Firma ta 

produkuje m.in. karmniki i wylęgniki dla 

ptaków, skrzynki, stoliki ogrodowe, ko-

ziołki budowlane. Wyroby tej firmy trafia-

ją również za granicę (Holandia). 

Wszyscy, którzy prezentowali zagadnie-

nia podczas Forum, przekazali uczestnikom 

materiały związane z działalnością i pro-

dukcją swoich firm: książki, biuletyny, fol-

dery itp. Po zakończeniu oficjalnej części 

obrad uczniowie Zespołu Szkół wraz z na-

uczycielami wzięli udział w akcji sprzątanie 

świata, związanej z Międzynarodowym 

Dniem Ziemi (22 kwietnia). Działania skon-

centrowano na najbliższej okolicy szkoły 

oraz w okolicy Białego Jaru. Zebrano łącz-

nie 25 worków śmieci. Była to bardzo poży-

teczna akcja, zarówno w aspekcie ekolo-

gicznym – „czyste środowisko w którym ży-

jemy”, jak i edukacyjnym – kształtowanie 

postaw proekologicznych wśród młodzieży.

Na koniec odbyło się spotkanie z przed-

stawicielem Polskiego Klubu Ekologicznego, 

podczas którego pięć osób wypełniło dekla-

racje członkowskie, wyrażając chęć pracy na 

rzecz poprawy czystości swojego miasta 

i okolicy oraz wdrażania odnawialnych źró-

deł energii. W Zespole Szkół Licealnych 

i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu pla-

nowana jest modernizacja systemu grzew-

czego poprzez instalację kolektorów sło-

necznych. PKE OD będzie wspierał tę cenną 

inicjatywę. Organizatorzy zapowiedzieli, iż 

kolejne Forum Ekologiczne odbędzie się 

w przyszłym roku przy szerszym udziale 

przedstawicieli lokalnych samorządów.

mgr Piotr Ropuszyński

24 kwietnia 2003 roku w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu odbyło się I Forum Eko-

logiczne. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkania był mgr inż. Sławomir Matkowski, nauczyciel biologii w tejże szko-

le. Wzięło w nim udział ponad 120 osób. Główną problematyką Forum była promocja wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (OZE), poprzez prezentacje firm z Dolnego Śląska zajmujących się tą dziedziną.

Forum ekologiczne w Karpaczu
PIOTR ROPUSZYŃSKI

Wykorzystanie biomasy 
do pozyskiwania energii 

rozwiązuje problem 
zagospodarowania odpadów 

z produkcji rolnej –
kotłownia w Lubaniu

Wykorzystanie biomasy 
do pozyskiwania energii 

rozwiązuje problem 
zagospodarowania odpadów 

z produkcji rolnej –
kotłownia w Lubaniu

fo
t. K

ry
s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n



EKOFELIETON

30 3–4 (48–49) / 2003

Nawet nie do chrzanu!
MARIA KUŹNIARZ

P
ogodny poranek Wielkiej Soboty. Nie-

co „połamana” po przedświątecznych 

porządkach przeciągam się na balkonie. 

Przed oczami mam kwitnące w pełni drzewa 

owocowe, a za nimi zarys Ślęży. Zapowia-

da się piękna Wielkanoc. Nagle mój wzrok 

przykuwa pobliskie, wielokrotnie wypalone 

przez „nieznanych sprawców” pole, a na nim 

wolno wędrujący mężczyzna. Zatrzymał 

się i teraz rozpoznaję, że to jeden z sąsiadów. 

W ziemię wbił łopatę i rozgląda się...

O rety! – przemyka mi przez myśl. – 

Może ten kot, który od lat załatwia się na 

moim trawniku, dokonał żywota i dziadek 

go chce zakopać? W końcu koty też wiecz-

nie nie żyją i może czas uwolnił mnie od 

tego natręta? Co też przychodzi mi do gło-

wy! I to w taki dzień! 

Pewnie gość szuka owsa do barwienia 

jajek. Tyle, że na tym wypalonym ugorze nie 

ma przecież już owsa. A może... może dzia-

dek szuka miejsca na „zajączka” dla swoich 

wnuków, podczas gdy ja marzę o kociej mo-

giłce. Moje ekologiczne sumienie rozkręca 

się na dobre, ale rośnie też moja ciekawość. 

Czego on tam szuka?!

Pole nie jest uprawiane od czasu powo-

dzi, po której odebrano ludziom dzierżawę. 

Miało to związek z planami budowy osie-

dla dla powodzian. W rezultacie ziemia ta, 

niegdyś rodząca pszenicę i owies, leży 

odłogiem i stopniowo zmienia się w dzikie 

wysypisko. „Nieznani sprawcy” co rusz coś 

tutaj dorzucą – a to gruz, którego się na-

zbierało w czasie remontu, a to stare opony, 

szmaty i wysłużone robocze rękawice z ga-

rażu, jakieś skarby z piwnicy wywleczone 

w ramach wiosennych porządków. Przed-

mioty, jakie można spotkać w tym miejscu, 

dowodzą, że ludzka fantazja nie ma granic. 

Bo jak inaczej wytłumaczyć rozrzuconą na 

niegdyś uprawianym polu zawartość kilku 

kosmetyczek? Puste flakoniki po kremach 

i balsamach, opakowania po szamponach, 

mydłach... czyżby ktoś liczył na to, że za-

wartość odrośnie?

Prawdę mówiąc, z ekonomicznego punk-

tu widzenia jednostki, to się może i opłaca, 

bo nie trzeba płacić za wywóz. No a z kolei, 

patrząc na sprawę z punktu widzenia czy-

stości powietrza, może lepiej to wszystko 

na pole wyrzucić niż do pieca? I nie truć 

sąsiadów wyziewami z komina? 

I to na nic! Jak „nieznany spraw-

ca” nie spali śmieci w piecu tylko 

wyrzuci je na pole, to inny „nie-

znany sprawca” podpali je na 

polu! Jeden i drugi zrobi to spryt-

nie – cichcem, tak że NIKT nie 

widzi. Jedyna nadzieja w tym, że 

znajdzie się szybko KTOŚ z „wła-

ściwą postawą obywatelską” i we-

zwie straż pożarną, bo sam na 

ogół nie jest w stanie rozprze-

strzeniającego się szybko ognia 

ugasić. I nie musi to być wcale 

ktoś z tzw. ukształtowanym su-

mieniem ekologicznym. Wystar-

czy, że jest to najzwyklejszy, ale z prawdzi-

wego zdarzenia Homo sapiens.

R
ozpamiętując wyjątkowo liczne tej 

wiosny wypalania nieużytków, łąk, 

rowów i rozległy pożar na wrocławskich te-

renach kolejowych, omal nie zapomniałam 

o sąsiedzie z łopatą. Co on tam robi? Prze-

cież nie poluje łopatą na okopcone w ogniu 

bażanty, które się jeszcze ostały? Przyglą-

dając się bacznie przez chwilę, zrozumia-

łam! Sąsiad szuka chrzanu! Prawdziwy 

wielkanocny barszcz musi być z prawdzi-

wym, świeżo ukopanym i startym chrza-

nem! Nie z jakimś sklepowym zakwaszo-

nym „Bóg wie czym”. No i to jest zadanie 

mojego sąsiada. Ukopać świeżego chrzanu. 

Dokładnie to samo robił zwykle mój tato. 

W Wielki Piątek lub Sobotę brał łopatę i na 

obrzeżach ogrodu wykopywał chrzan, któ-

ry potem każdy z nas tak długo, ile wytrzy-

mały jego oczy, tarł na tarce.

Zadowolona z siebie, że rozwiązałam 

zagadkę, przypatrywałam się efektom po-

szukiwań starszego pana. Kopał, coś wy-

ciągał z ziemi, otrzepywał o kalosze, oglą-

dał i... odrzucał! I tak raz po raz, w różnych 

miejscach. Trwało to dość długo, więc mu-

siałam swoje obserwacje przerwać i wrócić 

do domowych obowiązków.

Właśnie byłam w ogródku, gdy usły-

szałam znajomy głos „Dzień dobry sąsiad-

ko! Wesołych Świąt!” – to wracał z pola są-

siad. „Dziękuję bardzo, Wesołego Alleluja 

i ja życzę!” „Pani... co to za święta będą 

z takim chrzanem! Nakopałem się, nakopa-

łem i mam ledwie kilka cieniutkich ko-

rzonków. Kiedyś to tu był chrzan, a teraz... 

to pole to już nawet nie jest do chrzanu, 

wszystko powypalali!”

dr Maria Kuźniarz
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