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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. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c, 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)

SPIS TREŚCI

PLANETARIUM

Historia „Zielonej Planety” – Krystyna Haladyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ludzie „Zielonej Planety” – Aureliusz Mikłaszewski, Maria Kuźniarz . . . . . . . . . . . . . . 5

Z ŻYCIA KLUBU

Dni Energii – Krystyna Haladyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Wrocławski Dzień bez Samochodu – Krystyna Haladyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

FORUM EKOLOGICZNE

Gospodarka przestrzenna Wrocławia. Zagadnienia środowiskowe (cz. 1) –

Bogusław Wojtyszyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

System przyrodniczy Wrocławia – Krystyna Haladyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Miasto u zbiegu rzek – walory przyrodnicze – Adam Guziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wrocławski Węzeł Wodny. Koncepcja programu – Ryszard Majewicz . . . . . . . . . . . . . 23

Klimat Wrocławia. Charakterystyka warunków klimatycznych Wrocławia –

Maria Dubicka, Mariusz Szymanowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

EKOFELIETON

Żółw i koperek – 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.

Z okazji wydania 50. jubileuszowego numeru „Zielonej Planety”, 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE, wszyscy członkowie Klubu 

i jego sympatycy, składają Radzie Programowo-Redakcyjnej biuletynu 

i wszystkim, którzy przyczyniają się do jego tworzenia, najserdeczniej-

sze życzenia wytrwałości w pracy i dalszych sukcesów 

w wypełnianiu tą drogą misji i celów naszego Klubu.

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Prezes Dolnośląskiego Okręgu PKE
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Narodziny

Początki naszego biuletynu były skrom-

ne. Pierwszy numer, pt. „Biuletyn Informa-

cyjny Okręgu Dolnośląskiego PKE”, ukazał 

się w roku 1995 (styczeń–luty), cały w wer-

sji jednokolorowej (czarny druk na papierze 

z recyklingu), w formacie A5, wydany w ra-

mach projektu sponsorowanego przez Fun-

dację Marshalla. Przeznaczony był głównie 

dla członków Klubu i zawierał informacje 

o prowadzonych przez Okręg projektach, 

relację z prac Rady ds. Ekologii przy Prezy-

dencie RP, artykulik o mączkach skalnych 

i oszczędzaniu energii w gospodarstwach 

domowych.

Numer 2 Biuletynu OD PKE ukazał się 

na przełomie 1995 i 1996 roku, już w for-

macie A4 i z kolorową okładką. Zarząd 

Okręgu powołał wówczas Radę Programową 

w składzie: Krystyna Haladyn, Irma Szy-

mańska, Paweł Szyszkowski i Bolesław 

Spring. Numer zawierał prezentacje planu 

działania Okręgu, informację o realizowa-

nych projektach – o m.in. „Air pollution”, 

o kampanii Zielonego Konsumenta, pojawił 

się też mały słownik ekologiczny oraz arty-

kulik o tradycjach i obyczajach okresu wi-

gilijnego. Ponieważ były szanse na regular-

ne ukazywanie się biuletynu OD PKE, Rada 

Programowa przeprowadziła konkurs na 

tytuł czasopisma, w którym zwyciężyła 

nazwa „Zielona Planeta”, funkcjonująca do 

dziś. Od tego też numeru czasopismo nasze-

go Okręgu zaczęło ukazywać się regularnie, 

jako dwumiesięcznik, z małymi odstępstwa-

mi; np. w roku 1996, kiedy ukazały się dwa 

dodatkowe numery specjalne poświęcone 

XV-leciu Okręgu Dolnośląskiego PKE, oraz 

w roku 2001 i 2003, kiedy z powodu ogra-

niczonych funduszy byliśmy zmuszeni wy-

dać po jednym numerze podwójnym.

Ewolucja „Zielonej Planety”

Pierwsze numery biuletynu składane 

były przez pracowników Klubu, na klubo-

wym komputerze, pod czujnym okiem Bo-

gusława Wojtyszyna, który od nr 3/1996 

zasila Radę Programowo-Redakcyjną i jest 

odpowiedzialny za opracowanie graficzne 

pisma. Od tego też numeru biuletyn OD PKE 

ukazuje się pod tytułem „Zielona Planeta”, 

przy corocznie zmieniającej się szacie gra-

ficznej okładki, natomiast od numeru 8/1996 

tytuł ukształtowany jest w formie łuku na-

wiązującego do kształtu planety. Również 

w 1996 r. zastosowany został pełny kolor na 

okładce, a tylna okładka zaczęła być wyko-

rzystywana do prezentacji barwnych zdjęć 

ilustrujących artykuł z danego numeru. 

Motyw planety na okładce pojawia się po raz 

pierwszy w roku 1998 (nr 1(16)/1998) i od 

tego czasu już, w różnym układzie, wystę-

puje na okładce. Pojawiają się też pierwsze 

barwne wkładki, prezentujące przyrodniczo-

krajobrazowe walory obszarów chronionych 

Dolnego Śląska.

Stałe przeobrażanie się Zielonej Planety 

wynika z kreatywnego podejścia osób za-

angażowanych w powstawanie biuletynu. 

W roku 1997 Rada Programowo-Redakcyj-

na wzbogaca swój skład osobowy o osobę 

Marii Kuźniarz, z rok później – o Marię 

Przybylską-Wojtyszyn. W efekcie w okresie 

od nr 2(17)/1998 do nr 6(45)/2002 Rada 

pracowała w nowym składzie: K. Haladyn, 

M. Kuźniarz, M. Przybylska-Wojtyszyn, 

B. Spring, B. Wojtyszyn. Dopiero w roku 

2003, do składu osobowego Rady dołączył 

Aureliusz Mikłaszewski. 

Wyraźny postęp w jakości wydania 

biuletynu (lepsza jakość druku, profesjonal-

ny skład, większe wykorzystanie technik 

graficznych) widoczny jest od 1998 r. Wyni-

ka to, między innymi, z powierzenia składu, 

przygotowania do druku i druk biuletynu 

profesjonalnej firmie wydawniczej, prowa-

dzonej przez Andrzeja Szyndrowskiego. Od 

2000 r. zmienia się także sama okładka – ze 

sztywnej na miękką. Przez lata zmianie 

ulega także objętość naszego biuletynu, od 

22 do 32 stron + okładka, aby w ostatnich 

czasach „ustatkować” się na poziomie 26 

stron + okładka.

Problematyka

Biuletyn OD PKE początkowo służyć 

miał tylko członkom Klubu, stąd przewaga 

w pierwszych dwóch numerach informacji 

o działalności OD PKE, jednak już od nu-

Okręg Dolnośląski PKE może poszczycić się biuletynem, który regularnie ukazuje się już od 8 lat! Nawet nie za-

uważyliśmy, kiedy czas popłynął i oto mamy numer 50 „Zielonej Planety”. W historii normalnego pisma nie jest 

to wiele, ale w przypadku biuletynu, który powstaje nakładem pracy społecznej – to naprawdę dużo.

KRYSTYNA HALADYN

Historia „Zielonej Planety”Historia „Zielonej Planety”
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meru 3 (nakład 1000 egz.) zaczął być roz-

prowadzany wśród szerokiego grona odbior-

ców. W tym też numerze cała tematyka 

została podzielona na działy: Z życia Klubu, 

Forum, Ekologia w szkole, Porady prawne, 

Mały słownik ekologiczny, Z ostatniej 

chwili, wzbogacone później nowymi dzia-

łami: Relacje, Opinie, Prezentacje, Listy do 

Redakcji, Warto przeczytać, ABC ochrony 

środowiska w UE oraz EkoFelieton. Najważ-

niejsze artykuły merytoryczne umieszczane 

są w Forum, natomiast w dziale Z życia 

Klubu publikowane są relacje z organizowa-

nych przez Klub konferencji, warsztatów, 

prezentacje prac poszczególnych Kół z na-

szego Okręgu, relacje z walnych zebrań lub 

zjazdów klubowych, a nawet z tradycyjnych 

już „majówek”. Kadra nauczycielska ma 

swój stały dział Ekologia w szkole, w ra-

mach którego dzieli się doświadczeniami 

dydaktycznymi, nowymi projektami reali-

zowanymi w szkołach. 

„Zielona Planeta” zamieszcza także sta-

nowiska Klubu (czasami także koalicji orga-

nizacji ekologicznych), protesty i apele, do-

tyczące ważnych i zazwyczaj palących pro-

blemów ekologicznych (np. spalarni odpadów 

komunalnych czy Karkonoskiego Parku 

Narodowego).

W swej historii istnienia „Zielona Pla-

neta” miała dwa numery specjalne, wydane 

w roku 1996 – nr 5 poświęcony 15-letniej 

historii naszego Okręgu, zawierający wspo-

mnienia i refleksje członków Klubu (autorzy 

wspomnień: Alicja Wierzbicka, Zdzisław 

Bednarek, Jacek Jakubiec, Dobrosław Kli-

mek, Zdzisław Pawlak, Zygmunt Szkurła-

towski, Irma Szymańska, Aureliusz Mikła-

szewski) oraz nr 7, w którym zamieszczone 

zostały referaty z konferencji pt. „Przyszłość 

ruchu ekologicznego w Polsce”. Artykuły te 

przedstawiają uwarunkowania społeczno-

polityczne powstania i działalności PKE, 

tożsamość ruchu ekologicznego i scenariu-

sze jego rozwoju w Polsce. 

W „Zielonej Planecie” pojawiają się 

autorskie cykle tematyczne, jak np. cykl 

o tematyce leśnej (22 artykuły), publikowa-

ny od roku 1996, a przygotowywany przez 

Bolesława Springa, leśnika z zawodu i za-

miłowania. Inny cykl utworzyły artykuły 

(9 tekstów) autorstwa Zygmunta Stramskie-

go (inżynier budownictwa i mykolog), który 

po Wielkiej Powodzi Lipcowej w 1997, 

służył informacją i radą w zakresie osusza-

nia, zabezpieczania budynków przed grzy-

bami i pleśniami. W 6-odcinkowym cyklu 

ukazały się też artykuły na temat ochrony 

przyrody w USA (Parki narodowe w USA), 

autorstwa Krystyny Haladyn, bogato ilustro-

wane zdjęciami autorki. Od roku 2002 po-

jawiła się także seria krótkich felietonów 

Marii Kuźniarz, poświęconych sprawom 

związanym z najbliższym otoczeniem czło-

wieka. 

Od 1998 roku w „Zielonej Planecie” po-

jawiają się kolorowe wkładki (zazwyczaj 

trzy w ciągu roku) poświęcone obszarom 

chronionym Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

Stanowią one barwną ilustrację tekstu zawar-

tego w biuletynie, a dotyczącego walorów 

i ciekawostek kolejnego parku krajobrazowe-

go. „Zielona Planeta” zaprezentowała już 

wszystkie parki krajobrazowe województwa 

dolnośląskiego (11 parków i 1 zespół przy-

rodniczo-krajobrazowy – Wielka Wyspa we 

Wrocławiu) i opolskiego (3 parki). W ostat-

nim numerze (nr 49) pojawiła się wkładka 

przedstawiająca rezerwaty Masywu Ślęzy, 

która rozpoczyna cykl prezentacji rezerwa-

tów z obszaru działania naszego Okręgu. 

Wkładki spełniają ważną rolę dydaktyczną 

i informacyjną, szczególnie, że do niedawna 

nie było żadnej publikacji poświęconej par-

kom krajobrazowym, a przy okazji, prezen-

tują bardziej urokliwe zakątki południowo-

zachodniej Polski. Ciekawostką jest natomiast 

wkładka z nr 1/2003, zawierająca kalendarz 

na dwa lata (2003 i 2004) z oznaczonymi 

dniami świąt ekologicznych i przyrodniczych, 

ilustrowany okładkami „Zielonej Planety”, 

autorstwa Bogusława Wojtyszyna. 

Tematyka poruszana w „Zielonej Plane-

cie” jest dość różnorodna, są jednak okresy 

kiedy widać dominację jednej problematyki, 

np. w 1996 – gospodarka odpadami, w la-

tach 1997–98 pojawia się często problema-

tyka niekonwencjonalnych i odnawialnych 

źródeł energii (OZE), ochrony przed powo-

dzią i gospodarki wodnej, w roku 1999 – re-

kultywacja terenów zdegradowanych, komu-

nikacja zbiorowa, w latach 2000–2001 jest 

dużo artykułów na temat komunikacji 

zbiorowej i rowerowej, zagrożenia hałasem, 

odnawialnych źródeł energii (OZE), nato-

miast w roku ubiegłym (2002) pojawiały się 

ar tykuły o ochronie przyrody, współcze-

snych procesach geomorfologicznych i OZE. 

Z jednej strony tematyka poruszana w „Zie-

lonej Planecie” reaguje na aktualne proble-

my ekologiczne, z drugiej w pewnym stopniu 

związana jest z tematyką prowadzonych 

projektów, co nie oznacza, że pomijane są 

tematy szersze, jak choćby dotyczące etyki 

ekspertów czy konsultacji społecznych.

Kim są autorzy piszący do „Zielonej 

Planety”? Głównie są to członkowie Klubu, 

pracownicy naukowi, eksperci, specjaliści 

w danej dziedzinie. Oczywiście do naszego 

biuletynu piszą także osoby niebędące 

członkami PKE, lecz np. innej organizacji, 

a także osoby niedziałające w ruchu ekolo-

gicznym. Zdarza nam się zamieszczać także 

teksty uczniowskie lub wiersze. Kryterium 

zakwalifikowania artykułu do publikacji 

jest jego wartość merytoryczna, sposób 

przedstawienia problemu, poprawność języ-

kowa i aktualność.

Finansowanie

Od 1997 roku niemal jedynym źródłem 

finansowania składu i druku jest WFOŚiGW 

we Wrocławiu, z wyjątkiem dofinansowania 

kosztu wydania 3 wkładek przez WFOŚiGW 

z Opola. Natomiast wcześniej, wydanie na-

szego biuletynu było możliwe dzięki projek-

tom prowadzonym w Okręgu, finansowanym 

z różnych źródeł, w tym z Phare, Fundacji 

Marshalla (później Partnerstwo dla Środo-

wiska), Fundacji im. S. Batorego, Komisji 

Ochrony Środowiska RM Wrocławia, Gmin-

nego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 

z WFOŚiGW we Wrocławiu. Pozostałe pra-

ce, tj. dobór artykułów, ich przygotowanie, 

fotografie i ilustracje, układ graficzny, korek-

ty itp. wykonywane są społecznie, zazwyczaj 

przez członków Klubu.

Problem funduszy jest ciągle aktualny, 

trudno znaleźć sponsora, który chciałby 

ponosić całe koszty związane z wydaniem 

pisma. Jeśli więc nie zabraknie sił i ochoty 

wolontariuszom z Klubu, być może „Zielo-

na Planeta” doczeka kolejnych jubileuszo-

wych numerów.

mgr Krystyna Haladyn
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Ludzie „Zielonej Planety”Ludzie „Zielonej Planety”
AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Ten artykuł powstał jako synteza infor-

macji, uzyskanych od samych opisywanych 

osób, jak i spostrzeżeń autora, który wcale nie 

rości sobie pretensji do obiektywizmu, a tym 

bardziej do wyczerpania tematu. Tak więc, 

jeśli PLANETARIUM porównać do mleka, 

nie będzie to konfekcjonowany w plastiku 

kefir czy jogurt, lecz „mleko prosto od kro-

wy”, jak kiedyś pisał Melchior Wańkowicz, 

jeden z moich dziennikarskich, dobrych 

wzorów. By się zbytnio Ludziom Planety nie 

narazić, nie pisałem wszystkiego, co wiem. 

Myślę, że docenią to bohaterowie Planeta-

rium i zamiast dezaprobaty dostrzegnę w ich 

oczach błyski wdzięczności. Pragnę też 

dodać, że nie są to żadne, Bóg wie jakie, 

tajemnice. Ot, zwyczajne słabostki, z który-

mi się nie afiszujemy, szczególnie w piśmie 

ekologicznym. One czasami utrudniają ży-

cie, ale też często je ubarwiają. Bez nich 

życie byłoby bardziej szare, z nimi jest jak 

z solą i pieprzem – byle nie przesolić i nie 

przep... (no nie, w takim piśmie nie wypada 

nawet zbliżać się do dwuznaczności). 

O jeszcze jednej rzeczy warto wspo-

mnieć. PLANETARIUM to grupa wykształ-

conych indywidualności, które mają swoje 

poglądy i przyzwyczajenia. Ale potrafią, 

mimo gorącej czasem dyskusji, dojść do 

konsensusu. To duża sztuka umieć się twór-

czo spierać, czego nam wszystkim serdecz-

nie życzę.

Krystyna Haladyn

Filar Klubu. Magister geografii, pracuje 

w Biurze Rozwoju Wrocławia. Właściwie 

od samego początku „szefuje” Kolegium 

Redakcyjnemu „Zielonej Planety”. Dba 

o dobór odpowiednich artykułów i odpowie-

dzialnych autorów, co gwarantuje ciekawą 

tematykę biuletynu. Rzadko spotykane po-

łączenie cech dokładności i szerszego 

spojrzenia na problematykę ochrony środo-

wiska. Niezwykle pracowita i koleżeńska. 

Tą pracowitością mobilizuje innych klubo-

wiczów. I do tego ta obowiązkowość... Gdy 

po paru godzinach wszyscy mają dość pracy 

w Klubie, a jeszcze dziś powinno się wysłać 

ważne pismo, to na Krysię zawsze można 

liczyć. Duży takt i kultura osobista, co 

zjednuje ludzi. Czasami niecierpliwa, gdy 

dużo się mówi i niewiele robi. Jest człon-

kiem-założycielem, a w Zarządzie Okręgu 

Klubu – od samego początku, wiele lat jako 

sekretarz, później wiceprezes i skarbnik. 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PKE. 

Nie eksponuje swojej osoby, unika publicznych 

wystąpień i wyskakiwania przed szereg. Na 

zjeździe delegatów Okręgu Dolnośląskiego 

trzeba ją było zwabić do sali obrad, aby wrę-

czyć nagrodę. Znakomicie potrafi przygoto-

wać klubowe imprezy, konferencje, warsztaty 

– całą stronę organizacyjną, której nie widać, 

gdy wszystko jakby samo się układa...

Maria Kuźniarz

Sumienie ekologiczne. Doktor nauk 

przyrodniczych, pracowała w szkole jako 

koordynator edukacji ekologicznej. Znako-

mity dydaktyk o szerokim spojrzeniu na-

uczyciela, opiekuna, wychowawcy. Rozumie 

problemy młodzieży, nauczania i wychowa-

nia społecznego. Potrafi na „dzień dobry” 

Artykuły takie jak ten czytane są dokładnie i z ciekawością, gdyż dotyczą konkretnych osób. A nic tak nie zacieka-

wia, jak coś o znajomych. Dla jednych są to znajomi z codziennej pracy, dla innych – znajome nazwiska ze szpalt 

„Zielonej Planety”. O znajomych pisze się trudno i łatwo zarazem. Trudno, gdyż trzeba oddzielić nieuchronny subiek-

tywizm, a łatwo, bo zna się wiele szczegółów, z których trzeba wybrać te istotne...
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zwrócić uwagę, że nie pali się papierosów 

w organizacji przygotowującej imprezę 

ekologiczną na szczeblu miasta. Członek 

Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PKE przez 

dwie kadencje, zaangażowana w program 

Science Across the World jako koordynator 

krajowy dla Polski, uczestniczka międzyna-

rodowego programu ekologicznego realizo-

wanego na Uniwersytecie w Cambridge.

W „Zielonej Planecie” pisze znakomite 

felietony. Czyta się je z satysfakcją, gdyż 

w ciekawy sposób porusza w nich ważne 

problemy. Znakomita polszczyzna, dobre 

przykłady, czynią z felietonów Marysi perły 

w „Zielonej Planecie”. Zaangażowana w wie-

le spraw, nigdy nie ma dość czasu. Ten brak 

czasu odczuwamy w Klubie, gdyż na co dzień 

brakuje nam Jej obecności. Stabilna w poglą-

dach, życzliwa ludziom, cieszy się sympatią 

otoczenia. Potrafi zająć stanowisko i przemó-

wić do rozsądku (czasami do słuchu!). 

Z kamiennej pustyni w centrum miasta 

przeniosła się do odległej dzielnicy Wrocławia, 

bliżej przyrody. I odżyła! To widać po twarzy 

i zachowaniu oraz po tym, że ma jeszcze mniej 

czasu na działalność społeczną. A szkoda, bo 

Marysia jest opiniotwórcza i mogłaby znacznie 

więcej udzielać się społecznie. Tylko czy 

wtedy byłaby bardziej zadowolona?

Marylka Przybylska-Wojtyszyn

Literatka. Prawie od samego początku 

wykonuje korektę „Zielonej Planety”. Doktor 

nauk przyrodniczych. Bardzo dobra polsz-

czyzna, skrupulatność i wnikliwość. Uczu-

ciowa i wrażliwa, chciałaby dla wszystkich 

dobrze. W domu – bardzo dobrze gotuje, 

a wypiekami później niektórzy w Klubie się 

objadają. Lubi robić różne nalewki, ekspery-

mentuje z ich smakami, ale nie udało się 

stwierdzić, czy mąż Boguś bierze w tym 

udział jako kiper czy jako królik doświad-

czalny.

Uwielbia słońce i gorąco. Prawdziwe 

życie dla niej to temperatura +30°C (w cie-

niu)! Jest właścicielką „zaczepno-obronne-

go” psa, jamnika szorstkowłosego, tworzą-

cego ze swoja panią prawie zawsze „nieroz-

łączną parę”.

Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza 

i skarbnika w Polskim Towarzystwie Fizjo-

logicznym. Obecnie jest członkiem Głównej 

Komisji Rewizyjnej PKE. Lubi porządek 

architektoniczno-urbanistyczny, nie lubi ży-

wiołu wodnego oraz błędów ortograficznych 

i stylistycznych, które z dużym sukcesem 

usuwa z tekstów „Zielonej Planety” zanim 

się ukażą. Oby tak dalej!

Bolesław Spring

Skarbnica wiedzy na temat lasu. Doktor 

nauk przyrodniczych. Od dawna walczy 

o ochronę lasu przed jego nadmierną eks-

ploatacją. Wrażliwy przyrodnik, spokojny, 

zrównoważony, solidny i koleżeński. Miło-

śnik muzyki i piękna.

Autor koncepcji zielonych płuc dla Wro-

cławia. Zdecydowane poglądy polityczne, 

zawsze po polskiej stronie. Jego artykuły 

o lesie poszerzają wiedzę, pobudzają wy-

obraźnię, uczą i wychowują. Założyciel 

Fundacji „PolForest”, która przez kilka lat 

zrobiła wiele dobrego dla upowszechniania 

wiedzy na temat ochrony wartości przyrod-

niczych i zrównoważonej gospodarki w la-

sach, o której B. Spring mówił znacznie 

wcześniej, zanim zaczęto upowszechniać ideę 

zrównoważonego rozwoju. Współautor idei 

„zielonych płuc” wokół Wrocławia. Mądry 

gospodarz o wrażliwości przyrodnika.

Andrzej Szyndrowski

Redaktor, programista. Lwi pazur poka-

zał, wygrywając w roku 1990 ogólnopolski 

konkurs zorganizowany przez Polskie Towa-

rzystwo Informatyczne na najlepszą pracę 

magisterską. Zapalony rowerzysta. Lubi 

układać krzyżówki, czytać książki i poezje, 

które też sam tworzy. Pisywał felietony bi-

blijne w piśmie pt. „Nowe Tysiąclecie”. Ob-

darzony talentem muzycznym, gra na gitarze 

klasycznej i fortepianie, śpiewa w gronie 

domowników, ale na Opłatku w Klubie ani 

na Majówce nie dał się jeszcze poznać. Nadal 

liczymy na jego czynny udział...

Nie pije alkoholu, nawet symbolicznie. 

Odpowiada za układ i redakcję techniczną 

„Zielonej Planety”. Podobno nerwowy, 

czego po nim nie widać. Widać natomiast, 

że jest perfekcjonistą i to, co robi, stara się 

robić jak najlepiej. Oby tak dalej dla dobra 

naszej Planety.

Bogusław Wojtyszyn

Artysta-ekolog. Doktor nauk technicz-

nych, architekt, pracownik naukowo-dydak-

tyczny na Wydziale Architektury Politechni-

ki Wrocławskiej. To on opracowuje szatę 

graficzną „Zielonej Planety”. Poprzez Jego 
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kompozycje i układ Planeta postrzegana jest 

jako pismo ładne pod względem graficznym. 

Krawat nosi rzadko, mówi dużo i kwieciście. 

Znakomity kolega, solidny i życzliwy lu-

dziom. Lubi mieć wszystko pod ręką i dlate-

go nosi ze sobą małą saszetkę ze starymi 

i nowymi dokumentami, różnymi papierami, 

narzędziami (!), okularami, telefonem i wie-

loma, wieloma drobiazgami, o których tylko 

(może) jego żona Maryla wie, że je nosi.

Wychował się w Parku Szczytnickim, 

wśród rzadkich okazów drzew i krzewów. 

Doskonała znajomość walorów przyrodni-

czych tego parku, w dorosłym życiu zaowo-

cowała współautorstwem powołania Szczyt-

nickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobra-

zowego we Wrocławiu oraz opracowaniem 

zasad jego ochrony.

W Klubie od roku 1985, współzałożyciel 

i pierwszy prezes Koła Miejskiego we Wro-

cławiu. Przez jedną kadencję członek Zarzą-

du OD PKE i GKR, później wiceprezes OD 

PKE i członek Prezydium ZG PKE. Od roku 

2002 prezes Okręgu Dolnośląskiego. Ma 

dobre, holistyczne spojrzenie na problemy 

środowiskowe, szczególnie w kontekście ar-

chitektury i gospodarki przestrzennej. Lega-

lista, czasami nadmiernie ostrożny, co utru-

dnia życie jemu i współpracownikom. Jest 

za to solidny w załatwianiu spraw, słowny 

i można na nim polegać.

dr. inż. Aureliusz Mikłaszewski

Aureliusz Mikłaszewski

Omnibus. Doktor nauk technicznych 

o duszy przyrodnika. Jest jedną z najbardziej 

znanych osobowości w Klubie. Nie tylko 

jako współzałożyciel PKE i kilkakrotny 

prezes Okręgu Dolnośląskiego, ale przede 

wszystkim jako bardzo aktywny uczestnik 

niezliczonej ilości kampanii, seminariów, 

konferencji, warsztatów i innych spotkań 

poświęconych sprawom środowiska przy-

rodniczego. Bogactwo wiedzy i odwaga 

w głoszeniu prawdy o naszym środowisku 

doprowadziły Go, przed laty, do rozmów 

przy Okrągłym Stole. Do dzisiaj zapraszany 

jako ekspert do udziału w różnych gremiach. 

Ostatnio do Rady ds. Zrównoważonego 

Rozwoju przy rządzie RP.

Aureliusz jest też niestrudzonym publi-

cystą, a zawodowo – pracownikiem nauko-

wo-dydaktycznym na Wydziale Górniczym 

Politechniki Wrocławskiej.

Jest wielkim miłośnikiem wypadów za 

miasto. Chociaż nazywa je tradycyjnie „ma-

jówkami”, najlepiej by było, gdyby odbywały 

się one w upalne lato, tak bardzo nie lubi 

zimna. Lubi za to ciepłe morza. Ma „nieco-

dzienne” poczucie humoru. Lubi opowiadać 

dowcipy, a Jego aluzje, porównania i swoista 

gra słowna ubarwiają wypowiedzi na poważ-

ne bardzo tematy i bawią w towarzystwie, ale 

i czasami zbijają z pantałyku.

Wśród przyjaciół znany jest też z tego, 

że „nie pije” i nie dotyczy to tylko napojów 

wyskokowych, ale każdego napoju, do 

którego nie ma zaufania. Być może stąd 

bierze się Jego szczupła sylwetka. On sam 

żartuje, że kolejni ministrowie finansów 

zapewnią, nie tylko jemu, szczupłe sylwet-

ki... Jeszcze na studiach na AGH w Krako-

wie, a także po studiach, uprawiał taniec 

towarzyski z licznymi sukcesami, pod 

okiem prof. Wieczystego. 

Aktywny na wielu polach. W Klubie 

zastanawiamy się czasem, skąd czerpie na 

to siły, bo kanapki, jedzone zamiast obiadu, 

tego dawać nie mogą. Mówi, że można go 

tanio kupić za dobre wyroby cukiernicze. 

Ale lepiej nie próbować, bo ciastka czy 

czekoladki zje, a i tak zrobi swoje.

dr Maria Kuźniarz
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W  ramach tego projektu Okręg Dolno-

śląski PKE przygotował wystawę 

plenerową pt. „Klimat–Energia–Oszczęd-

ność”, na pl. Solnym we Wrocławiu (patrz 

fotoreportaż na okładce). Wystawa ta trafi-

ła także do budynku NOT-u, gdzie w dniach 

19–20 września 2003 r. odbywały się Dni 

Energii zorganizowane przez Klub we współ-

pracy z Wojewódzką Radą Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych.. Patronat nad wy-

stawą i Dniami Energii objął Prezydent 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

W Dniach Energii uczestniczyły firmy, 

które prezentowały swoje technologie i urzą-

dzenia energooszczędne, wykorzystujące 

odnawialne źródła energii. Wystawie i pre-

zentacjom towarzyszyły prelekcje oraz 

praktyczne porady. Dni Energii były dla 

mieszkańców Wrocławia i okolic doskonałą 

okazją do poznania przyczyn wysokich 

kosztów energii, sposobów jej oszczędzania, 

na czym polega audyt energetyczny, gdzie 

można zdobyć kredyt na inwestycje termo-

modernizacyjne i w jaki sposób uzyskać 

premię za nie. 

XI LO we Wrocławiu, z którym Klub 

nawiązał współpracę w ramach projektu, 

prezentowało na swoim stoisku różne pro-

jekty ekologiczne, w których bierze udział, 

Podczas prelekcji uczniowie prezentowali 

także wyniki przeprowadzonych przez sie-

bie pomiarów zużycia energii przez sprzęt 

AGD, dzięki czemu można było się zorien-

tować, czy np. nasza 10-letnia lodówka po-

winna być już trafić do lamusa i czym kie-

rować się przy zakupie nowej. 

B
ardzo ciekawe informacje o oszczędza-

niu energii i wykorzystaniu odnawial-

nych źródeł energii w bu-

downictwie mieszkanio-

wym przekazywane były 

podczas prelekcji przed-

stawiciela firmy Viess-

mann – pana D. Golca, 

pana G. Raganowicza 

z Bie lawy, pana D. Grużewskiego z Funda-

cji „Ecoenergia”, a także pana A. Dębskiego 

z firmy „Paradigma” .

Dla osób myślących w kategoriach wspól-

nego dobra, ciekawy był referat na temat li-

kwidacji niskiej emisji i optymalizacji sys-

temu ciepłowniczego, prezentowany przez 

pana P. Darskiego z Miejskiego Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej  we Wrocławiu.

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego prowadzi projekt pt. „Wspieranie lokalnej Agendy 21”, ukierunkowa-

ny w dwóch zakresach tematycznych: rolnictwo i energia. Tematyka projektu dotyczy przede wszystkim oszczędzania 

energii, promowania odnawialnych źródeł energii oraz proekologiczności programu zaopatrzenia gmin w energię.

Dni  Energ i iDn i  Energ i i
KRYSTYNA HALADYN

fo
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Stoisko XI LO we Wrocławiu
podczas Dni Energii

Stoisko XI LO we Wrocławiu
podczas Dni Energii

Obejrzyj fotoreportaż

na okładce!Obejrzyj fotoreportaż

na okładce!
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Dzień bez SamochoduDzień bez Samochodu
KRYSTYNA HALADYN

Doroczny „Dzień bez Samochodu” w tym roku zorganizowany został przez Koalicję „Rowerowy Wrocław” w nie-

dzielę, 15 czerwca 2003 r. Dzień był piękny, ciepły lecz nie za gorący, słoneczko spoglądało figlarnie zza chmur na 

tłum rowerzystów, którzy najpierw zebrali się na Wzgórzu Słowiańskim, by popatrzeć na „rozbebeszoną” ulicę 

Jedności Narodowej, na której projektanci zapomnieli uwzględnić ścieżkę rowerową, a następnie, w eskorcie policji, 

ruszyli w kierunku Starego Miasta.

N a Rynku o godz. 1200 czekał 

prezydent Wrocławia – Rafał 

Dutkiewicz, na rowerze i w otocze-

niu dziennikarzy. W udzielanych 

wywiadach Prezydent przyznał, że 

wrocławski system tras rowero-

wych jest niekompletny i że należy 

dążyć do stworzenia tras, które 

umożliwiają przejazd, szczególnie 

przez obszar śródmiejski.

Kolumna rowerzystów, która 

wjechała na plac Gołębi (Koalicja 

uzyskała pozwolenie na wjazd ro-

werami na Rynek), otoczyła Pre-

zydenta. Prowadzący (Aureliusz Mi-

kłaszewski i Cezary Grochowski) 

przedstawili ideę „Dnia bez Samo-

chodu” oraz poprosili pana Prezy-

denta o zabranie głosu, pytając go 

o ścieżkę rowerową na ul. Jedności 

Narodowej, o koncepcję systemu 

rowerowego dla całego miasta. 

Prezydent stwierdził, że manka-

mentem istniejących ścieżek jest 

m.in. to, że nie wszędzie jeszcze 

można nimi dojechać i że należy dążyć do 

tego, aby Stare Miasto było dla rowerzystów 

przejezdne, chociaż może nie od razu musi 

zostać im udostępniony sam Rynek. Co do 

Jedności Narodowej, to chętnie podyskutu-

je z Koalicją na ten temat – może jeszcze coś 

da się zrobić i zaprasza się na spotkanie 

w najbliższych dniach.

Prezydent w żółtej koszulce okrzyknięty 

został liderem i jako lider ruszył na swoim 

rowerze, wraz z całą grupą około 

500 rowerzystów, w objazd po 

Rynku. Następnie przy fontannie 

wręczono mu dziecinny rowerek 

z prośbą, aby na nim objechał fon-

tannę, odczuwając jakie pro blemy 

mają rowerzyści w naszym mieście. 

Było przy tym wiele śmiechu i ra-

dości, ale Prezydent dzielnie pora-

dził sobie z zadaniem. Spróbował 

również komfortu jazdy na „trójko-

łowcach”, których dwa egzemplarze 

pojawiły się w Rynku. Po okrąże-

niu Rynku cały duży peleton rowe-

rowy ruszył w dalszą drogę – tym 

razem w kierunku Ogrodu Bota-

nicznego, dokąd jeszcze w ubie-

głym roku zaprosił rowerzystów 

dyrektor ogrodu – Tomasz Nowak. 

Gospodarz czekał na przy bramie 

od strony ul. Kanoniej – niestety, 

z powodu nogi w gipsie, jedynie 

w rikszy rowerowej. Po powitaniu 

rowerzystów, pan Tomasz Nowak 

ruszył w rikszy na czele całej grupy, 

przeprowadzając ją przez Ogród Botaniczny, 

aż do ul. Sienkiewicza. Był to bardzo miły 

gest ze strony dyrektora, który w ubiegłym 

roku osobiście brał udział w obchodach 

„Dnia bez Samochodu”. 

Prezydent Rafał Dutkiewicz
i Aureliusz Mikłaszewki z PKE OD
w oczekiwaniu na rowerzystów

Prezydent Rafał Dutkiewicz
i Aureliusz Mikłaszewki z PKE OD
w oczekiwaniu na rowerzystów
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Grupa rowerzystów skierowała się ulicą 

Sienkiewicza, a dalej ulicami Zalesia pod 

Wzgórze Kilimandżaro – miejsce wyczynów 

„górali”. Tu na wszystkich uczestników 

czekała duża łąka, źródlana woda oraz mu-

zyka. Na ustawionych skrzyniach odbywały 

się pokazy akrobatyczne na rowerach, które 

przyciągały sporą widownię. W skromnym 

cieniu rozłożyli się „biwakowcy” z wałówką, 

a w na środku łąki – spragnieni słońca 

i muzyki. Kiedy już wszyscy znaleźli swoje 

miejsce, Radek i Kuba zabrali się za prze-

prowadzenie konkursów, w których zwy-

cięzcy nagradzani byli koszulkami z logo 

i napisem „Rowerowy Wrocław”. I tak bi-

wakiem zakończył się „Dzień bez Samocho-

du” Anno Domini 2003, którego głównym 

komandorem był Radek Lesisz z Koalicji 

„Rowerowy Wrocław”.

P odsumowując, trzeba przyznać, że 

dzień ten należał do udanych. Po raz 

pierwszy, w historii organizowanych „Dni 

bez Samochodu”, Prezydent przyjechał na 

spotkanie z rowerzystami na własnym rowe-

rze i w dodatku zaprosił ich na spotkanie 

robocze do siebie. Jest to znak, że obietnice 

złożone w trakcie kampanii wyborczej 

jednak coś znaczą. A skoro Prezydent sam 

jeździ na rowerze, co prawda jedynie rekre-

acyjnie, to można mieć nadzieję, że będzie 

bardziej przychylnie patrzył na rozwój in-

frastruktury rowerowej we Wrocławiu. Czy 

rzeczywiście weźmie sobie do serca proble-

my rowerzystów i zanieczyszczenia środo-

wiska przekonamy się już 22 września br., 

kiedy samorządy lokalne powinny zorgani-

zować Europejski Dzień bez Samochodu. 

mgr Krystyna Haladyn 

P.S. Z przyjemnością informuję, że za-

czął funkcjo nować Okrągły Stół Rowerowy. 

Jego pierwsze spotkanie odbyło się 27 sierp-

nia 2003 i było poświęcone głównie ścieżce 

rowerowej w ul. Jedności Narodowej. Wyglą-

da na to, że ścieżka będzie jednak rea lizo wa-

na! Mimo dyskusyjnych odcinków uzgod-

niono nawet jej przebieg. Wrocław zgłosił 

swój udział w Europejskim Dniu bez Samo-

chodu, co można sprawdzić na stronie inter-

netowej: www.22wrzesien.org.pl.

Prezydent w żółtej koszulce 
lidera bierze udział w przejeździe 
rowerzystów wokół Rynku

Prezydent w żółtej koszulce 
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Wprowadzenie

Powszechnie wiadomo, że barierami 

hamującymi wprowadzanie zasad ekoro-

zwoju do gospodarki przestrzennej na całym 

świecie najczęściej są:

– brak świadomości ekologicznej społe-

czeństwa jako wyborców i potencjalnej siły 

napędowej ekorozwoju (niski poziom wiedzy 

o środowisku i potrzebie jego ochrony),

– działania pozaprawne (korupcja, chęć 

szybkiego wzbogacenia się kosztem środo-

wiska),

– brak przygotowania merytorycznego 

władzy lokalnej i jego służb wykonawczych 

(niezauważanie lub pomijanie problemów 

środowiskowych, popełnianie błędów, nie-

podejmowanie działań na rzecz środowiska).

Jednocześnie skala i zakres przestrzen-

nych przekształceń gospodarczych, dokony-

wanych według jednej z koncepcji ekoro-

zwoju, jaką lansuje obecnie współczesna 

urbanistyka na świecie, a mianowicie – we-

dług zasad rozwoju „zrównoważonego”, 

mogą być znacznie ograniczone przez nie-

korzystne uwarunkowania ekonomiczno-

gospodarcze – zarówno lokalne, jak i ponad-

lokalne, a nawet o charakterze globalnym.

Podjęta tu próba omówienia problema-

tyki środowiskowej w zakresie gospodarki 

przestrzennej dotyczy stolicy Dolnego Ślą-

ska – Wrocławia, dużego miasta europej-

skiego, o uwidaczniających się cechach 

ośrodka metropolitalnego. Tak więc, ko-

niecznym staje się nieco szersze spojrzenie 

w odniesieniu do jego aglomeracji i powią-

zań zewnętrznych z regionem.

Gospodarka przestrzenna Wrocławia – 

zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń śro-

dowiskowych (ekologicznych), dotyczących 

człowieka – musi, na równi ze zjawiskami 

przyrodniczymi, traktować zjawiska kultu-

rowe i społeczne. Natomiast wszelkie kon-

sekwencje z nich wynikające dla środowi-

ska urbanizującego się należy natychmiast 

uwzględniać w polityce ekologicznej miasta. 

Przykładowo, toksyczne pyły i związki che-

miczne, gromadzące się przy trasach komu-

nikacji samochodowej (od czasu wynalezie-

nia auta tak gwałtownie rozpowszechnionego 

w ubiegłym wieku), degradujące środowisko 

Wrocławia na terenach przeważnie najsilniej 

w mieście zaludnionych, są w takim samym 

stopniu poważnym zagrożeniem, jak wielka 

powódź z 1997 r., czy wcześniej okres kil-

kuletniej suszy. Zagrożenia antropogeniczne 

mogą być również wywołane na skutek 

błędów planistycznych. Są one zazwyczaj 

trudne do odróżnienia od zagrożeń przyrod-

niczych. Powstają bowiem w środowisku na 

zasadzie sprzężenia zwrotnego i ujawniają 

się pod postacią np. klęsk, katastrof, epide-

mii lub plag1. 

W konfrontacji polityki ekologicznej 

Wrocławia z problematyką obejmującą, tu 

jedynie, niektóre zagadnienia ładu i ekspo-

zycji przestrzennej miasta, uzyskamy być 

może co najmniej częściową odpowiedź na 

następujące pytania:

� W jakim stopniu realizowana jest 

ochrona zarówno konserwatorska, jak i eko-

logiczna2 środowiska przyrodniczo-kulturo-

Gospodarka przestrzenna Wrocławia
Z a g a d n i e n i a  ś r o d o w i s k o w e  ( c z .  1 )Z a g a d n i e n i a  ś r o d o w i s k o w e  ( c z .  1 )

Ekorozwój jako podstawa gospodarowania przestrzennego zasobami przyrodniczo-kulturowymi Wrocławia posia-

da w nowych warunkach ustrojowych Polski pełne wsparcie – zarówno ustawodawcze, jak i społeczne. Jednak, 

tak jak wszędzie, napotyka na pewne bariery.

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

1 M. Williams (1979, s. 276) wyróżnia dwa typy zagrożeń: antropogenne (antropogeniczne) i fizyczne 
(przyrodnicze). Pierwsze, z uwagi na czas i skutek działania, określa jako długotrwałe i rozproszone, drugie 
zaś – krótko, ale silnie oddziaływujące. Zauważył również, że zagrożenia antropogeniczne w porównaniu do 
zagrożeń przyrodniczych charakteryzują się większą przewidywalnością, lecz są bardziej złożone pod wzglę-
dem czynników je wywołujących.

2 Obserwuje się, że obecnie różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska, rozwijają się w dwóch 
kierunkach: konserwatorskim i ekologicznym, chociaż mocno ze sobą związane, mają odmienne cele i zada-
nia oraz metody i formy ich realizacji. 

Głównym celem, w przypadku ochrony (biernej i czynnej) o charakterze konserwatorskim, dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, jest ratowanie zarówno ginących zasobów przyrody żywej i nieożywionej, jak 
i zabytków sztuki i kultury od drobnych elementów po rozległe obszary. Ta forma ochrony ma raczej charakter 
poznawczo-kolekcjonerski, zmierza, bowiem przede wszystkim do zachowania, jak również odtwarzania, 
obiektów w postaci pierwotnej lub możliwie mało zmienionej, łącznie z warunkami i procesami decydującymi 
o ich przetrwaniu. 

Natomiast ekologiczna ochrona środowiska, zwłaszcza w przestrzeni zurbanizowanej, powinna odbywać 
się według zasad, które określają jak należy kształtować środowisko i korzystać z jego zasobów, by nie szko-
dziło to człowiekowi i otaczającej go przyrodzie, by gwarantowało poprawę lub utrzymanie zdrowotnych 
warunków życia człowieka – jego psychicznej i fizycznej higieny. (Wojtyszyn 2001, s. 17–18).
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wego Wrocławia, przy dokonywaniu prze-

kształceń przestrzeni w elementach struktu-

ry miasta?

� W którym kierunku powinna zmie-

rzać polityka ekologiczna Wrocławia, aby 

mogła zapewnić prawidłowy rozwój prze-

strzenny miasta, a tym samym poprawę 

warunków życia i lepszy stan biopsychiczny 

jego mieszkańców?

Przemiany strukturalne 
metropolii wrocławskiej 
i jej problemy środowiskowe

Na stan środowiska Wrocławia bezpo-

średni wpływ wywierają zachodzące proce-

sy urbanizacji, które niezależnie od teryto-

rialnych podziałów administracyjnych, na 

kolejnych szczeblach zarządzania obszarem 

miasta i jego otoczeniem, przebiegają we-

dług własnych reguł ekonomicznych i zasad 

konkurencyjności. Dlatego też, podjęto naj-

pierw próbę ogólnego omówienia, związa-

nych ściśle z ochroną środowiska Wrocławia, 

występujących uwarunkowań rozwoju prze-

strzennego – zarówno w skali miasta, jego 

aglomeracji, jak i strefy bezpośrednich od-

działywań metropolii wrocławskiej3. 

Ponad dziesięcioletnia, ustrojowa trans-

formacja gospodarki Polski z nakazowo-

rozdzielczej, centralnie planowanej i stero-

wanej przez państwo, na gospodarkę wolno-

rynkową, zarządzaną demokratycznie przez 

samorządy terytorialne, wywarła znaczący 

wpływ na przebieg procesów urbanizacji 

Wrocławia i jego aglomeracji, podobnie jak 

i w sieci osadniczej całego kraju. Zakres 

nowo stworzonych możliwości rozwoju 

z jednej strony, z drugiej zaś – skala wymo-

gów natury „ekologicznej”, wzmocniły zna-

czenie stopnia atrakcyjności i konkurencyj-

ności metropolii wrocławskiej w odniesieniu 

do kraju i Europy. Relacje te są przede wszy-

stkim nieustannie determinowane zmienia-

jącymi się uwarunkowaniami:

– geograficzno-komunikacyjnymi, 

– gospodarczo-funkcjonalnymi,

– historyczno-krajobrazowymi.

Toteż o zajmowanej pozycji przez metro-

polię wrocławską w gronie największych 

w kraju ośrodków miejskich decydują zwy-

kle te cechy jego struktury, które poddawane 

są ciągłej ocenie zarówno przez jej miesz-

kańców, jak i przedsiębiorców, a także i tu-

rystów. Do najczęściej porównywanych war-

tości miasta i jego okolic, zaliczają się na 

przykład elementy charakteryzujące: jakość 

życia, jego wizerunek, poziom organizacji 

i zainwestowania, potencjał naukowy i kul-

turalny oraz harmonijność rozwoju. 

Transformacja ustrojowa i otwarcie gra-

nic zachodnich sprawiły, że Wrocław i jego 

aglomeracja mogą czerpać duże korzyści 

z renty położenia geograficzno-komunika-

cyjnego. 

W wielu koncepcjach rozwoju gospodar-

czego integrującej się Europy, Wrocław 

wraz z regionem jest ważnym elementem 

środkowoeuropejskiej przestrzeni koncen-

tracji procesów transformacji w obszarze 

tzw. bumerangu. Zaliczany jest do stref 

potencjalnie silnego rozwoju. Zajmuje rów-

nież ważne miejsce jako ośrodek o randze 

krajowej w koncepcji Europejskiego Regio-

nu Bałtyckiego.

Próbę pełnego skonfrontowania tzw. 

dobroci otoczenia dla gospodarki i ludności 

metropolii wrocławskiej z innymi ośrodkami 

miejskimi oraz przeanalizowania potencjal-

nych i realnych kierunków ich urbanizacji, 

decydujących o skali zmian w środowisku, 

utrudniał brak spójności badań porównaw-

czych, które wykonywane są oddzielnie dla 

miast, gmin, powiatów i województw. Brak 

również tego typu badań dla całych aglo-

meracji wraz z gospodarczo powiązanymi 

strefami rozwoju przedsiębiorczości, wycho-

dzącymi daleko poza obszary miejskie, nie 

pozwala na realizację zadań w zakresie ochro-

ny środowiska według jednolitej polityki 

ekologicznej dla tych, podzielonych admi-

nistracyjnie obszarów.

Na uwagę zasługuje fakt, że w czołówce 

20. najatrakcyjniejszych, potencjalnych stref 

rozwoju wokół Wrocławia, dziewięć to po-

bliskie lokalizacje (niektóre już silnie aktyw-

ne). Znajdują się one w obszarze oddziały-

wania krzyżujących się pasm rozwojowych 

regionu na kierunku z południowego zacho-

du na północny wschód. Są to: Bielany Wro-

cławskie, Długołęka, Żórawina – Wojkowice 

– Krajków, Siechnice, Borowa – Smardzów, 

Łagiewniki, Nowa Wieś Wrocławska, Ponia-

towice – Ligota Polska i Trzebnica.

Otaczają one ściśle miasto i tworzą z nim 

aglomerację – centralny obszar strefy bezpo-

średnich oddziaływań metropolii wrocław-

skiej, który najaktywniej rozwija się: na 

północy (gminy: Wisz nia Mała, Długołęka), 

na wschodzie (gminy: Czernica, Św. Kata-

rzyna) i na południu (gminy: Żórawina, Ko-

bierzyce). Wraz z dalej położonymi ośrodka-

mi gminnymi, aktywnie gospodarującymi 

wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, 

tworzą urbanizujące się przestrzenie w ob-

rębie II strefy potencjalnego zasięgu rozwo-

ju obszaru metropolitalnego. 

Poza granicami Wrocławia, by ominąć 

opór wielkomiejskiej biurokracji, korzystając 

z renty gruntowej i korzystnych uwarunko-

wań przyrodniczych4, budowane są, nie za-

wsze z poszanowaniem ładu przestrzennego 

i walorów krajobrazowych środowiska, nowe 

przedsiębiorstwa o dogodnych warunkach 

rozwojowych i komfortowe zespoły miesz-

kaniowe w zdrowym otoczeniu. Ten swobod-

ny rozwój rozproszonej, ekstensywnej zabu-

dowy niezwiązanej z rolniczą działalnością 

gospodarczą na podwrocławskich obszarach 

sąsiednich gmin (w obrębie wsi i małych 

miasteczek lub na otwartej przestrzeni), jest 

typowym dla okresu transformacji ustro-

3 Takie elementy osadniczej struktury funkcjonalno-przestrzennej, jak: obszar zainwestowania miejskiego, 
obszar aglomeracji miejsko-przemysłowej Wrocławia, pierwsza i druga strefa potencjalnego zasięgu rozwoju 
obszaru metropolii wrocławskiej określone są w planistycznych opracowaniach Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej we Wrocławiu, między innymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Wrocławskiego – luty 1998 i w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, za-
twierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, nr XL VIII/873/2002 z dn. 30.09.2002 r.

4 Sprzyjające uwarunkowania przyrodnicze dla takiego, przestrzennego rozwoju strefy bezpośredniego 
oddziaływania metropolii wrocławskiej, wynikają między innymi z poziomu lesistości (zwykle będącej barie-
rą, znacznie ograniczającą swobodę inwestycjom budowlanym), który należy w tym rejonie do najniższych w 
województwie i jest aż około trzykrotnie niższy od krajowej. Na przykład dla niektórych powiatów leżących 
w tej strefie (wg danych statystycznych z 2000 r.) wynosi: w średzkim – 12,3%, wrocławskim – 10%, a strze-
lińskim – 8,6%. Podobnie, jest w przypadku udziału powierzchni obszarów prawnie chronionych, która wy-
nosi w powiecie: średzkim – 0,7%, strzelińskim – 2,4%, a wrocławskim – 10,9%; dla porównania w woje-
wództwie wynosi 20,1% (Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2001).
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jowej w Polsce zjawiskiem dotyczącym już 

nie tylko otoczenia miast dużych. Ta forma 

rozwoju budownictwa, przy tak ułomnym 

rynku własnościowym, sprzyja dalszym 

procesom dezurbanizacji z pominięciem 

niejako tak charakterystycznej dla miast 

zachodnich fazy suburbanizacji. Rynek nie-

ruchomości na styku z instytucjami pań-

stwowymi i samorządowymi, ma wyraźnie 

korupcyjny charakter.

Jednak, szczególnego wymiaru nabiera 

waga zagadnień środowiskowych, zwłaszcza 

w odniesieniu do samego Wrocławia – cen-

tralnego miasta przodującego wśród miast, 

znajdujących się w strefie potencjalnego 

rozwoju metropolii, obszaru o największym 

skupieniu ludzi i środków oraz najwyższej 

aktywności gospodarczej. Z pięciu najwięk-

szych miast Polski, Wrocław posiada najniż-

szą gęstość zaludnienia, która stale maleje5, 

a także znaczną powierzchnię terenów nie-

zabudowanych, związanych z zielenią6, co 

stanowi istotny walor stwarzający, większe 

niż w pozostałych miastach możliwości 

kształtowania środowiska miejskiego w myśl 

zasad ekorozwoju. 

To nie znaczy, że w przypadku miejskiej, 

urządzonej zieleni ogólnodostępnej, udział 

parków spacerowo-wypoczynkowych, tere-

nów zieleni osiedlowej i zieleńców w ogólnej 

powierzchni miasta, jest zadowalający. Nie-

równomierny ich układ przestrzenny powo-

duje duże dysproporcje w zaspokajaniu po-

trzeb poszczególnych osiedli. Wielkość po-

wierzchni terenów zieleni waha się w nich 

od kilku do kilkuset metrów kwadratowych7 

na jednego mieszkańca. Wyraźne niedobory 

zieleni (poniżej 13,5 m2/M) przeważnie wy-

stępują, w usytuowanych z dala od parków, 

osiedlach „blokowiskach” i w osiedlach 

o zwartej zabudowie staromiejskiej oraz 

XIX-wiecznej zabudowie śródmiejskiej. Dla 

porównania, w osiedlach-ogrodach tworzą-

cych pierścień zabudowy wokółśródmiej-

skiej i na peryferiach Wrocławia, wskaźnik 

ten nie spada poniżej 30 m2/M. 

Ponieważ Wrocław tworzą odrębne 

osiedla rozlokowane wokół silnie skoncen-

trowanej zabudowy centralnego obszaru 

miasta, szczególnego znaczenia nabiera 

uzyskanie pożądanej dostępności tych tere-

nów poprzez sprawną komunikację miejską. 

Pod tym względem sytuacja Wrocławia na 

tle pozostałych miast tj. Warszawy, Krako-

wa, Łodzi i Poznania (porównując zagęsz-

czenie tras komunikacji miejskiej na 1 km2) 

jest najgorsza, a przeciwdziałania miasta 

w tym zakresie nie nadążają za tempem 

wzrostu motoryzacji. Dodatkowo, Wrocław 

jako miasto o wyjątkowych walorach histo-

rycznych i krajobrazowo-przyrodniczych, 

a także jako jedno z wyróżniających się cen-

trów akademickich, przyciągających liczną 

młodzież z całego świata, posiada zaplecze 

obsługi turystycznej i biznesu na poziomie 

zaledwie wystarczającym.

Wewnętrzny rozwój struktury Wrocła-

wia jest nierównomierny, zarówno pod 

względem funkcjonalnym jak i przestrzen-

nym. Jest to głównie wynikiem wieloletnich 

zapóźnień i niedomagań inwestycyjnych. 

Najpierw, spowodowanych niewłaściwą 

kolejnością i sposobem odtwarzania wojen-

nych zniszczeń tkanki miejskiej w obrębie 

zabudowy przedwojennej, potem – niedoin-

westowaniem wielkich założeń przestrzen-

nych miasta, szczególnie w jego zachodniej 

części (np. wcześniej powstają tam rozległe 

zespoły mieszkaniowe, a dopiero później 

dobudowuje się odpowiednio infrastrukturę 

dojazdową, a o usługach bytowych, zwłasz-

cza kulturalnych i rekreacyjnych, mieszkań-

cy takich rejonów Wrocławia mogą tylko 

pomarzyć), a także błędami lokalizacyjnymi 

(np. włączenie pod zabudowę mieszkaniową 

przeciwpowodziowych polderów na daw-

nych, naturalnych rozlewiskach Odry i dal-

sza ich zabudowa).

Rysunek 1. Główne kierunki strukturalnego rozwoju metropolii wrocławskiej: 1 – obszar centralny miasta 
o silnie skoncentrowanej zabudowie; 2 – miejski pierścień międzywojennych osiedli-ogrodów i powojennej 
zabudowy blokowej; 3 – obszar miasta o spowolnionych procesach urbanizacji; 4 – hipotetyczna pozamiejska 
strefa obrzeżnej dezurbanizacji; 5 – główne kliny zieleni wymagające kopleksowej ochrony; 6 – klin zieleni 
o potencjalnych możliwościach zachowania i rozbudowy; 7 – główne kierunki procesów urbanizacji; 8 – stre-
fa aktywności gospodarczej w paśmie przepływów węzłowych; 9 – system rzeczny Odry w obrębie miasta; 
10 – granica administracyjna Wrocławia.

5 Według danych statystycznych z dn. 30.09.2001 r., gęstość zaludnienia w granicach administracyjnych 
miasta Wrocławia wynosi 2166 mieszkańca na 1 km2 (Sytuacja społeczno-gospodarcza, Wrocław 2002).

6 W granicach administracyjnych Wrocławia tereny niezabudowane, związane z zielenią, takie jak: ogrody 
działkowe, sady, grunty orne, łąki, pastwiska, lasy, parki i zadrzewienia spacerowo-wypoczynkowe, ogrody 
osiedlowe, ogród botaniczny, zoologiczny i roślin leczniczych, doliny rzeczne, otoczenie kanałów i zbiorni-
ków wodnych itp. zajmują wg danych statystycznych z 1999 r. około 55% powierzchni ogólnej miasta (Rocznik 
Statystyczny Wrocławia 2000).

7 W osiedlach przylegających do dużych kompleksów parkowych wskaźnik ten wynosi np. w os. Szczytniki 
– 527 m2/M, a w os. Dąbie – 438 m2/M. Natomiast, w XIX-wiecznej zabudowie centralnej części miasta, na 
przykład w obrębie tzw. „Trójkąta Bermudzkiego” (w rejonie ulicy Traugutta) wskaźnik ten wynosi zaledwie 
1,2 m2/M (Haladyn 1997, s. 39–40).
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Nierównomierny rozwój miasta i wyni-

kające stąd trudne czasami do rozwiązania 

złożone jego problemy, stwarzają wiele 

okazji do forsowania przestrzennych decyzji 

inwestycyjnych, naruszających walory śro-

dowiska przyrodniczo-kulturowego Wrocła-

wia, pod pozorem przymusu pilnego zreali-

zowania nadrzędnych potrzeb, a to utrudnia 

znacznie realizację celów polityki ekolo-

gicznej miasta i jego aglomeracji. 

Toteż, po okresie dynamicznego rozwo-

ju, prefabrykowanego budownictwa osiedlo-

wych blokowisk, które wypełniało luki 

w miejskim pierścieniu międzywojennych 

osiedli-ogrodów, obecnie nastąpił powrót do 

zabudowywania, przede wszystkim obiek-

tami usługowymi, powojennych ubytków, 

występujących jeszcze w strukturze central-

nego obszaru miasta. Budzi to niezadowo-

lenie wśród mieszkańców Wrocławia, gdyż 

zielone skwery likwidowane w przerwach 

gęstej zabudowy, a obecnie niczym nie re-

kompensowane, wcześniej łagodziły uciąż-

liwości komunikacyjne i dawały oddech dla 

zatłoczonej przestrzeni8. Podobny oddźwięk 

społeczny towarzyszy również tzw. dogęsz-

czeniom przeludnionych już osiedli w obrę-

bie pierścienia miejskiego.

Stopniowo wprowadzana „tańsza” zabu-

dowa wielorodzinna odbywa się kosztem 

zieleni osiedlowej i rezerw pod niewybudo-

wane wcześniej usługi (w osiedlach np. 

Kozanów, Różanka i inne). Równocześnie 

w sposób niemrawy i chaotyczny powstaje 

ekstensywna „droższa” zabudowa mieszka-

niowa na peryferyjnych terenach miasta 

o charakterze rol niczym9. Dotyczy to 

zwłaszcza dzielnicy Fabryczna, w której 

dodatkowo ulega uwolnieniu pokaźna po-

wierzchnia po likwidowanych lub prze-

kształcanych przedsiębiorstwach przemysło-

wych. Wyjątek stanowią peryferia dzielnicy 

Krzyki i Psie Pole, które aktywnie urbani-

zują się aż do granic miasta i łączą z nowo 

powstającą zabudową na zewnątrz. Tworzą 

razem w ten sposób aktywny gospodarczo 

pas przepływów węzłowych metropolii 

wrocławskiej w kierunku Bielan Wrocław-

skich – na południowy zachód i w kierunku 

Długołęki – na północny wschód.

Tak więc zasadnicza urbanizacja Wro-

cławia i jego aglomeracji, podobnie jak 

i innych tej wielkości miast Polski okresu 

transformacji, przebiega w dwojaki sposób:

– wzdłuż głównych przepływów węzło-

wych w obszarze o polepszonej dostępności 

komunikacyjnej, 

– wokół miasta, stopniowo zagęszczając 

się w kierunku jego granic.

W tej sytuacji, istnieje realne zagrożenie 

dla dalszego rozwoju, wykształconego hi-

storycznie na bazie ekosystemu doliny Odry 

i uzupełnionego po II wojnie światowej 

o ogrody działkowe, pierścieniowo-klino-

wego układu zieleni Wrocławia, daleko 

wychodzącego poza jego aglomerację. 

Gęstniejąca stopniowo zabudowa wokół 

Wrocławia może w przyszłości oderwać 

układ zieleni miasta od ekosystemów prze-

strzeni otwartych i doprowadzić do narusze-

nia spójności układu oraz degradacji jego 

walorów przyrodniczych. Zjawisko to do-

datkowo spowoduje wzrost kosztów utrzy-

mania izolowanych terenów zieleni. Ponad-

to, znacznie ograniczy, w obrębie miasta i na 

jego obrzeżu, możliwości tworzenia prze-

strzeni rekreacyjnych dla wrocławian, któ-

rych potrzeby na krótkoterminowe formy 

wypoczynku ciągle wzrastają. 

Szybki postęp technologiczny na świecie 

pozwala wokół niezurbanizowanej prze-

strzeni peryferii wielkomiejskich, tworzyć 

miejskopodobne struktury zabudowy o tech-

nicznym standardzie wcale niezgorszym niż 

w mieście, z tą tylko różnicą, że w o wiele 

korzystniejszych warunkach biofizycznych. 

Społeczeństwa posiadające coraz więk-

szy dostęp do szybkich i wygodnych środ-

ków komunikacji i odpowiednio gęstej sieci 

dróg tworzą w pozamiejskiej przestrzeni 

wolnej od uciążliwości środowiskowych 

swobodnie rozrzucone enklawy zabudowy 

niezwiązanej z rolnictwem10, stanowiącej 

zalążek chaotycznie rozrastającej się struk-

tury nie podporządkowanej terytorialnie 

żadnemu z miast. Takim procesom postępu-

jącej dezurbanizacji, które pojawiły się 

również od niedawna w Polsce, trudno jest 

przeciwdziałać, wymagają one jednak wła-

ściwego ukierunkowania. Tym bardziej, że 

tworzą w przestrzeni na dużą skalę nowe 

zjawisko – „krajobraz zdezurbanizowany”, 

który stanowić może ciekawy obszar badań 

dla geografów, socjologów, ekologów, archi-

tektów, czy urbanistów. W odniesieniu do 

tego zjawiska, na tworzący się taki nowy 

krajobraz wokół Wrocławia poza jego admi-

nistracyjną granicą, władze miasta nie mają 

praktycznie wpływu, podobnie jak i w przy-

padku innych miast polskich. Ponadto, ist-

nieje tu intensywna produkcja rolna, hodow-

lana i ogrodniczo-sadownicza wytwarzająca 

żywność przede wszystkim dla potrzeb 

miasta11. Ma to niebagatelne znaczenie 

w aspekcie ekologicznej ochrony środowiska, 

a w tym zwłaszcza ochrony zdrowia miesz-

kańców całej aglomeracji wrocławskiej.

 

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

 

c.d. w następnym numerze

Spis pozycji z literatury do niniejszego 
artykułu dostępny w redakcji.

8 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że silne przegęszczenie struktury centralnych obszarów 
miast na całym świecie jest źródłem wzrostu społecznej patologii miejskiej, najczęściej o charakterze zabu-
rzeń psychicznych i umysłowych (Walmsley, Lewis 1997, s. 60–62).

9 Według danych statystycznych z 1995 r. wynika, że w mieszkaniach zamieszkałych według własności 
w spółdzielczej i zakładowej zabudowie, która dotyczy przede wszystkim osiedli „blokowisk”, zamieszkuje 
około 40% ludności miasta, a poniżej 20% w zabudowie indywidualnej o wyższym standardzie zamieszkania, 
w pozostałej zabudowie komunalnej, państwowej i wspólnot mieszkaniowych, przeważnie znacznym stopniu 
zużytej technicznie, odsetek zamieszkujących przewyższa 40%. Należy dodać, iż z uwagi na wieloletni zastój 
w budownictwie mieszkaniowym proporcje, do chwili obecnej nie zmieniły się w znacząco (Rocznik Staty-
styczny Wrocławia 2000).

10 Rozproszony układ osadniczy w stosunku do zwartego nie pozwala, zarówno w obrębie miasta, jak 
i aglomeracji, na jego efektywną obsługę komunikacją zbiorową i jest silnie uzależniony od komunikacji indy-
widualnej. Rozprzestrzeniając się w sposób niekontrolowany, napędza tempo wzrostu motoryzacji i wysoki 
udział samochodów w podróżach. Wydłużające się podróże i zwiększona praca przewozowa układu powodują 
w konsekwencji nasilenie uciążliwości dla środowiska i wzrost zagrożenia kongestią (Kopta 2001, s. 98–100).

11 W obrębie przestrzeni wokółmiejskiej Wrocławia, udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej woje-
wództwa (jak wynika z danych statystycznych powiatów z 2000 r.) jest najwyższy i wynosi w niektórych, 
ościennych powiatach np. wrocławskim –75,5%, średzkim – 76,8, a strzelińskim – 81,7, będąc jednocześnie 
około półtora razy wyższy od krajowego (Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2001).
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Przyrodniczy model miasta

Tereny zieleni stanowią jeden z ważniej-

szych elementów struktury funkcjonalno-

przestrzennej obszarów zurbanizowanych, 

tworząc bazę systemu przyrodniczego 

miasta. W przypadku Wrocławia podstawo-

wy system powiązań przyrodniczych po raz 

pierwszy wyznaczony został w „Planie ogól-

nym zagospodarowania przestrzennego mia-

sta” z roku 1988 (we wcześniejszych planach 

określano jedynie tereny zieleni miejskiej, 

lasów i ogrodów działkowych) oraz w „Stu-

dium uwarunkowań i kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy Wrocław” z 1998 roku, 

które jest aktualnym dokumentem plani-

stycznym obejmującym cały obszar miasta. 

Wyodrębnienie systemu powiązań przyrod-

niczych w strukturze przestrzennej miasta 

poprzedzone zostało analizą stanu środowi-

ska (stanu sanitarnego, warunków przewie-

trzania, systemu regeneracji i wymiany 

powietrza), analizą warunków fizjograficz-

nych i walorów ekologicznych obszaru mia-

sta oraz ich bonitacją, analizą warunków 

zamieszkiwania, w tym wyposażenia obsza-

rów mieszkaniowych w zieleń. Następnie, 

biorąc pod uwagę warunki ekofizjograficz-

ne, przeprowadzono delimitację (rozgrani-

czenie) obszarów o różnych funkcjach, np. 

najbardziej przydatne dla zabudowy, w tym 

dla zabudowy mieszkaniowej, dla terenów 

zieleni miejskiej, dla upraw rolniczych. 

Kolejnym krokiem było stworzenie przyrod-

niczego modelu miasta – uproszczonego 

rysunku zagospodarowania terenu, gdzie 

wydzielono tereny już zainwestowane (miesz-

kaniowe, przemysłowe, usługowe), tereny 

nadające się pod dalszą zabudowę (poten-

cjalnego rozwoju zabudowy miejskiej), te-

reny przydatne dla rozwoju systemu przy-

rodniczego. W budowie systemu przyrodni-

czego miasta podstawową rolę odgrywają 

tereny o funkcjach: 

– hydrologicznych, w tym tereny mające 

wpływ na utrzymanie płytkich wód pod-

ziemnych oraz na zasilanie wód podziem-

nych i powierzchniowych;

– klimatyczno-higienicznych, które peł-

nią istotną rolę w przewietrzaniu miasta oraz 

mają wpływ na warunki termiczne i wilgot-

nościowe powietrza w mieście;

– ekologicznych, które pozwalają zacho-

wać bogactwo przyrody (rozwój bogatych, 

różnorodnych biocenoz, możliwość migracji 

organizmów) oraz mają predyspozycje do 

utrzymania przestrzennej ciągłości obsza-

rów aktywnych biologicznie

a także

– estetyczno-krajobrazowych, tj. o wa-

lorach bardzo dużych i dużych.

W praktyce okazuje się, że tereny o wy-

mienionych funkcjach w dużej mierze się 

pokrywają, co ułatwia wydzielenie terenów 

tworzących system przyrodniczy miasta. 

Zderzenie z planami rozwoju obszarów 

mieszkaniowych, usługowych i przemysło-

wych (lub szerzej – aktywności gospodar-

czej) doprowadza do określenia zasięgu 

podstawowego systemu powiązań przyrod-

niczych, który jest możliwy do realizacji 

w obrębie miasta na drodze kompromisu.

System  przyrodniczy

W r o c ł a w i a
KRYSTYNA HALADYN

Wrocław od wielu lat nazywany jest miastem zieleni. Czy rzeczywiście zasługuje na to miano? Czy jest przyjazny 

środowisku przyrodniczemu i człowiekowi? W jaki sposób planiści dbają o zieleń i środowisko w naszym mieście? 

Mam nadzieję, że na te pytania Czytelnik sam sobie odpowie po przeczytaniu artykułu.

Park Zachodni
we Wrocławiu

Park Zachodni
we Wrocławiu
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Rysunek 1.  Podstawowy system powiązań 
przyrodniczych we Wrocławiu.

Legenda:

Podstawowy system powiązań przyrodniczych:

  wielko- i drobnoobszarowe 
elementy systemu powiązań 
przyrodniczych

 korytarze i sięgacze ekologiczne

Tereny istniejącej zieleni wysokiej i średniej:

 lasy

 parki

 ogrody dydaktyczne

Zieleń współtworząca system zieleni, 
występująca na terenach:

 cmentarzy

 sportowych

Uzupełnienia systemu zieleni:

 nasadzenia leśne, parkowe

  projektowane tereny zieleni 
cmentarnej

Ochrona przyrody i krajobrazu:

 tereny chronione

    SZPK – Szczytnicki Zespół 
Przyrodniczo- Krajobrazowy

     PKDB – Park Krajobrazowy 
Doliny Bystrzycy

 proponowane tereny chronione

   PK – park krajobrazowy

    OChK – obszar chronionego 
krajobrazu

    ZPK – zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy

 wody powierzchniowe
 granica miasta

A

B

Obszar systemu przyrodniczego obejmu-

je około 30% powierzchni miasta. Jako tere-

ny współpracujące z systemem przyrodni-

czym wydzielono tereny z dużym udziałem 

zieleni, np. zabudowy jednorodzinnej, ogro-

dy działkowe, otwarte tereny sportowe. 

Jak wygląda obecnie udział terenów 

zieleni w strukturze przestrzennej Wrocła-

wia? W roku 2001 tereny zagospodarowane 

zielenią wysoką (tereny leśne, parki, zieleń-

ce, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna) 

i średnią (ogrody działkowe) zajmowały 

około 4.715 ha, co stanowi około 16,1% po-

wierzchni miasta. Powierzchnia terenów zie-

leni miejskiej, tj. parków i zieleńców, wyno-

siła 904,2 ha, zieleni osiedlowej – 369,1 ha, 

a zieleni przyulicznej – 469,4 ha. Do po-

wierzchni zieleni parkowej zaliczone zostały 

także nowe nasadzenia pod parki leśne, 

zrealizowane w latach 1993–96 obejmujące 

łącznie powierzchnię 119,3 ha (Park Kos-

monautów – 72, 8 ha, Park Nowodworski 

– 46,5 ha), natomiast do powierzchni leśnej 

– nowe zalesienia z ostatnich lat. Udział 

wymienionych rodzajów zieleni w powierzch-

ni ogólnej miasta wynosi zaledwie 4,4%, 

natomiast wskaźnik lesistości wynosi 7,1%.

W roku 2001 w strukturze przestrzennej 

miasta udział terenów rolnych wnosił 42,8%, 

terenów osiedlowych – 29,6% a terenów 

komunikacyjnych 9,7%. Wynika z tego, że 

teoretycznie część powierzchni terenów 

rolnych może stanowić rezerwę dla ukształ-

towania podstawowego systemu powiązań 

przyrodniczych.

Podstawowy system powiązań 
przyrodniczych

Przyrodniczy model miasta stanowił 

punkt wyjścia do ukształtowania podstawo-

wego systemu powiązań przyrodniczych 

w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

miasta określonej w „Studium” – dokumen-

cie planistycznym obejmującym obszar ca-

łego miasta. Podstawowy system powiązań 
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Rysunek 2. Zieleń miasta Wrocławia (system zieleni o układzie promienisto-pierścieniowym).

Zieleń miejska istniejąca:

Układ systemu zieleni miejskiej:

lasy
parki
ogrody działkowe
cmentarze

pierścienie
kliny

przyrodniczych składa się z elementów 

wielkoprzestrzennych, tj. pasm związanych 

z dolinami rzek, klinów przewietrzających 

oraz drobnoprzestrzennych (lokalne obsza-

ry zasilania – „ekowyspy”, korytarze i się-

gacze ekologiczne). Do elementów wielko-

przestrzennych zalicza się kompleksy leśne, 

tereny dolinne, duże kompleksy łąk (np. 

tereny pól irygacyjnych, pól wodonośnych) 

i pól uprawnych, tereny zieleni miejskiej 

(parki). Innymi słowy, podstawowy system 

powiązań przyrodniczych tworzy, oprócz 

systemu zieleni miejskiej, system klinów 

przewietrzających i tereny dolin rzecznych, 

które we Wrocławiu w dużej mierze stano-

wią szkielet obu systemów. 

Podstawowymi formami użytkowania 

w obszarze systemu powiązań przyrodni-

czych są tereny zieleni (wszystkie rodzaje), 

rekreacji (oprócz obiektów kubaturowych), 

tereny rolne. W kierunkach polityki prze-

strzennej „Studium uwarunkowań i kierun-

ków rozwoju przestrzennego gminy Wro-

cław” zapisano konieczność zagospoda-

rowania obszaru podstawowego systemu 

powiązań przyrodniczych przede wszystkim 

różnymi rodzajami zieleni (przy zachowaniu 

zgodności gatunkowej z warunkami siedli-

skowymi), otwartymi powierzchniami wód, 

uprawami ogrodowymi i rolnymi. Jednocze-

śnie zapisano wymóg rozwinięcia pełnego 

systemu powiązań przyrodniczych w pla-

nach miejscowych i wzbogacenia systemu 

podstawowego o lokalne elementy drobno-

przestrzenne (rys. 1).

Tak ukształtowany system powiązań 

przyrodniczych obejmuje także tereny chro-

nione (Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy 

i Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobra-

zowy) oraz tereny – bogate w walory przy-

rodnicze – wskazane do objęcia ochroną, np. 

w formie obszaru chronionego krajobrazu lub 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

System zieleni miejskiej

Bardzo zróżnicowany rozkład prze-

strzenny terenów zieleni na obszarze miasta 

wynika z warunków naturalnych oraz histo-

rycznego rozwoju miasta. Tereny leśne 

grupują się zwykle w pobliżu dolin rzecz-

nych, tereny parków występują na obrzeżu 

Starego Miasta (założone po wyburzeniu 

murów obronnych w 1812 r.) oraz otaczają 

pierścieniem obszar śródmieścia (parki: 

Południowy, Wschodni, Szczytnicki, które 

sukcesywnie powstają od XVII do początku 

XX wieku).

Część parków powstała w drodze ada-

ptacji terenów pocmentarnych w latach po-

wojennych, np. parki: Andersa, Grabiszyń-

ski, częściowo Zachodni, Skowroni. Uzupeł-

niają one pierścień zieleni otaczającej obszar 

Śródmieścia. Niektóre z parków to pozosta-

łości po zielonych założeniach towarzyszą-

cych rezydencjom możnych z XIX wieku 

zlokalizowane przy pałacykach lub zamkach 

poza obszarem centralnym miasta. 

Wrocławskie parki, dzięki wyjątkowo 

sprzyjającym warunkom klimatycznym, 

poszczycić się mogą bardzo dużym bogac-

twem gatunków drzew aklimatyzowanych, 

wzbogacającym rodzimy skład gatunkowy, 

co jest jednak pewnym zaprzeczeniem za-

sady bioróżnorodności, natomiast ma wpływ 

na walory krajobrazowe terenów zieleni. 

Zieleń wrocławska jest również bardzo bo-

gata we wspaniałe drzewa o rozmiarach 

pomnikowych. Do najcenniejszych zespo-

łów parkowych na terenie miasta należą: 

Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, 

Park Południowy, Promenady Staromiejskie, 

Ogród Botaniczny, ZOO z cennym drzewo-

stanem oraz parki: Wschodni, Leśnicki, 

Zachodni, Złotnicki, Brochowski, Grabi-

szyński.

Rozkład przestrzenny wrocławskiej zie-

leni oraz układ dolin rzecznych, które sprzy-

jają zachowaniu terenów zieleni, stwarzają 

predyspozycje do wykształcenia pełnego 

systemu zieleni o układzie promienisto-

pierścieniowym (rys. 2), który w stopniu 

optymalnym obsługuje obszar miasta. Ten 

system zieleni jest już w pewnym stopniu 

realizowany poprzez niedawne nasadzenia 

o charakterze parkowym – parki leśne (np. 

Park Kosmonautów, Park Nowodworski) 

i drobne nasadzenia o charakterze leśnym. 

Możliwości ukształtowania 
systemu powiązań przyrodniczych 

„Studium” przewiduje realizację syste-

mu powiązań przyrodniczych jako jednego 

z elementów struktury przestrzennej miasta 

poprzez zachowanie istniejących terenów 

zieleni wysokiej, propozycję uzupełnienia 

systemu zieleni (nasadzenia leśne, parkowe, 

nowe realizacje zieleni cmentarnej), ochro-

nę przed zabudową klinów przewietrzają-

cych i dolin rzecznych. Ponadto „Studium” 

przewiduje nasycenie zielenią terenów zur-

banizowanych w różnym stopniu (od 15 do 

50% powierzchni, a w pewnych sytuacjach 

nawet do 70% – np. w pasie terenu 200 

m od lasu, przeznaczone do zagospodaro-
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wania zielenią) w zależności od funkcji 

i planowanej zabudowy. W zasadach zago-

spodarowania terenów wprowadzono rów-

nież zapis dotyczący minimalnej wielkości 

terenu uznawanego za park (2 ha) oraz dą-

żenie do tworzenia terenów leśnych o po-

wierzchni co najmniej 50 ha – terenów, 

które mają istotny wpływ na warunki kli-

matu lokalnego.

Korzystne warunki klimatyczne Wro-

cławia umożliwiają realizację terenów zie-

leni urozmaiconych pod względem funkcji, 

form i składu gatunkowego. Oprócz skwe-

rów i parków, bardzo zubożonych pod 

względem biologicznym (względy bezpie-

czeństwa – brak krzewów, względy kompo-

zycyjne – moda na pewne gatunki drzew), 

w obrębie miasta powinny znaleźć się ze-

społy zieleni o charakterze naturalnym lub 

półnaturalnym. Dobrym przykładem takie-

go terenu jest park przy ul. Grabiszyńskiej 

(teren pocmentarny), gdzie przez lata zanie-

dbania wykształcił się zespół zieleni przy-

pominający las – teren zupełnie odmienny 

od typowych terenów parkowych, przez co 

godny zachowania w swym charakterze. 

Tereny zieleni o charakterze naturalnym 

powinny towarzyszyć doli-

nom rzecznym, występować 

na terenach rekultywowa-

nych lub np. przekazywa-

nych we władanie przyrody 

(wyrobiska, z wyjątkiem wy-

robisk adaptowanych na cele 

sportowo-rekreacyjne, tere-

ny renaturalizowanych frag-

mentów dolin, ogrody eko-

logiczne – gdzie można ob-

serwować proces sukcesji 

itp.). Utrzymanie takich te-

renów zieleni jest znacznie 

tańsze od typowych parków, 

a wartość ekologiczna – nie-

porównanie większa.

Oprócz terenów zieleni 

o dużych powierzchniach 

isto tne dla kształtowania 

krajo brazu miejskiego są 

wszelkie formy liniowe ziele-

ni (aleje, szpalery drzew, 

żywopłoty) oraz drobnopo-

wierzchniowe (kępy i grupy 

drzew, pojedyncze drzewa, zieleń przyulicz-

na). Nie wymagają one wydzielonych działek, 

natomiast ich rola w podnoszeniu estetyki 

krajobrazu jest nie do przecenienia. Dąży się 

do odbudowy i uzupełnień istniejących form 

oraz do wprowadzania nowych na terenach 

zabudowywanych. Zieleń jest jednym z two-

rzyw krajobrazu, które powinno być hojnie 

wykorzystywane. 

Zieleń w obszarze
zabudowanym

Najbardziej ograniczone możliwości 

wprowadzania terenów zieleni istnieją 

w obszarze śródmiejskim, tym bardziej, że 

do wszystkich terenów niezabudowanych 

jest zwykle długa kolejka petentów: układ 

komunikacyjny, szczególnie parkingi, za-

budowa mieszkaniowa, centra i tereny 

usługowe, centra biznesu i bankowe, itd. 

Wychodząc jednak z założenia, że miesz-

kańcom obszarów śródmiejskich również 

należy zapewnić minimum terenów zieleni 

i przynajmniej poprawne środowiskowe 

warunki zamieszkiwania, autorzy „Stu-

dium” próbują znaleźć jakieś możliwości 

poprawy w zakresie wyposażenia tych te-

renów w zieleń. 

Skromne możliwości istnieją na drodze 

zagospodarowania zielenią wnętrz bloko-

wych, które obecnie w przeważającej części 

zajęte są przez garaże, szopy lub oficyny. 

Jeśli chcemy, aby obszary zabudowy kwar-

tałowej były atrakcyjne dla mieszkańców, 

trzeba zadbać o stan estetyczny wnętrz 

kwartałów i wprowadzić tam zieleń różnego 

typu, w zależności od możliwości (nasadze-

nia na dachach niskich obiektów, krzewy, 

pnącza, gazony, zieleń w donicach, itp.). 

Stare Miasto jest w stosunkowo dobrej sy-

tuacji, posiadając tereny zieleni wzdłuż Fosy 

Staromiejskiej. Wymagają one jednak za-

dbania i wciągnięcia w ich obręb pl. Wolno-

ści, uwolnionego od targowiska, oraz czę-

ściowo terenów w rejonie ul. Włodkowica 

(zaplecza budynków). W obrębie Starego 

Miasta należy również dążyć do odtworze-

nia wartościowszych, historycznych ukła-

dów zieleni, np. ogród renesansowy przy 

zamku (Muzeum Archeologiczne i Etnogra-

ficzne), których odtworzenie będzie atrakcją 

miasta i podniesie jego estetykę.

Pewną (teoretyczną) szansą dla rozbudo-

wy terenów zieleni w obrębie obszaru 

śródmiejskiego są tereny ogrodów dział-

kowych. Tereny te, narażone na bardzo 

uciążliwe skażenia, wskazane są do prze-

kształcenia w obszary zieleni o charakterze 

parkowym lub leśnym. Dotyczy to w szcze-

gólności ogrodów na Gajowicach, Tarnoga-

ju, w klinie południowym, w klinie Grabi-

szyńskim, w obrębie strefy uciążliwości 

Kowal. Kompleks ogrodów działkowych 

w rejonie ulic Nowowiejskiej i Jaracza 

również powinien być w przyszłości prze-

kształcony w teren parkowy z elementami 

sportowymi, przede wszystkim ze względu 

na ogromny niedobór (ponad 90 ha) zieleni 

parkowej na obszarze między Starą i Dolną 

Odrą oraz ze względu na charakter zabudo-

wy mieszkaniowej (zwarta, wielorodzinna, 

bez możliwości rekompensaty zielenią 

przydomową czy osiedlową). Niestety, ist-

nieje ogromna presja, mająca na celu prze-

znaczenie tego terenu pod zabudowę miesz-

kaniową. Jeśli w takiej formie zatwierdzony 

zostanie plan miejscowy dla tego obszaru, 

zaprzepaszczona zostanie jedyna szansa na, 

Wnętrze zabudowy 
kwartałowej w rejonie 

ulicy Traugutta, 
zupełnie pozbawione zieleni

Wnętrze zabudowy 
kwartałowej w rejonie 

ulicy Traugutta, 
zupełnie pozbawione zieleni
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niewielkie choćby (około 40 hektarów), 

uzupełnienie ogromnego niedoboru zieleni 

parkowej potrzebnej mieszkańcom oraz 

dolinie rzeki Odry.

Zieleń a zaspokojenie potrzeb 
rekreacyjnych

Znaczenie zieleni wysokiej dla poprawy 

jakości warunków życia mieszkańców jest 

bezsprzeczne (poprawa jakości bioklimatu, 

stanu sanitarnego powietrza, klimatu aku-

stycznego, walorów estetycznych krajobra-

zu). Jednak np. lasy znajdujące się w grani-

cach miasta, ze względu na typ siedliska 

(lasy łęgowe), sposób ich zagospodarowania 

i ich oddalenie od terenów mieszkaniowych, 

pełnią przede wszystkim rolę przyrodniczą 

(bardzo ważną ze względów środowisko-

wych). Natomiast jako tereny rekreacyjne 

wykorzystywane są jedynie podczas week-

endów. Funkcję rekreacyjną spełniają przede 

wszystkim parki, zieleńce i częściowo 

ogrody działkowe (produkcja rolna prak-

tycznie nie jest już funkcją wiodącą, mimo 

iż ogrody działkowe zaliczane są do terenów 

rolnych).

O ilości zieleni ogólnodostępnej w mie-

ście mówi tzw. wskaźnik terenów zieleni, 

tj. powierzchnia terenów zieleni parkowej 

i skwerowej przypadająca na jednego 

mieszkańca, która podlega normowaniu. 

Wskaźnik ten wykazywał tendencję male-

jącą do połowy lat 90. Na przykład w 1965 

r. powierzchnia parków i zieleńców na jed-

nego mieszkańca (m2/M) wynosiła 11,5 m2, 

w roku 1992 tylko 10,1 m2, w 1995 – 10,2 

m2, natomiast w roku 2000 już 12,9 m2, 

a w 2001 nawet 14,2 m2. Tak wysoki wskaź-

nik zieleni parkowej i skwerowej zawdzię-

czamy głównie nowym nasadzeniom, co nie 

oznacza, że mieszkańcy Wrocławia rzeczy-

wiście mają do dyspozycji aż ponad 14 m2 

każdy. Nowe tereny parkowe, posadzone 

w latach dziewięćdziesiątych mają dopiero 

po kilka, kilkanaście lat, rosną zwartym 

szykiem na ogrodzonych terenach. Przez 

najbliższe kilkadziesiąt lat nie ma mowy 

o spacerach po tych terenach.

Póki co, zadowolić się musimy istnieją-

cymi parkami. Niestety, ich nierównomier-

ny rozkład przestrzenny przyczynia się do 

dużych dysproporcji w zaspokojeniu potrzeb 

mieszkańców w poszczególnych osiedlach. 

Osiedla sąsiadujące z dużymi kompleksami 

parkowymi wykazują się wskaźnikiem rzę-

du kilkuset m2/M (Szczytniki – 527 m2/M, 

Dąbie – 438 m2/M), natomiast obszar 

śródmiejski pozbawiony jest niemal zupeł-

nie terenów zieleni (rejon ulicy Traugutta  

– 1,2 m2/M). 

Oczywiście ważniejszy jest faktyczny 

dostęp do terenów zieleni niż wskaźnik, 

dlatego w ramach opracowań do „Studium” 

przeanalizowano obszary mieszkaniowe 

znajdujące się w zasięgu dogodnego dojścia 

pieszego (500 m) do terenu parkowego. 

Z analizy tej wynika, że nawet osiedla 

o wyjątkowo korzystnym wskaźniku nie są 

prawidłowo obsłużone terenami zieleni 

parkowej. Przykładem mogą być Złotniki 

o wskaźniku terenów zieleni 51,4 m2/M, 

gdzie zaledwie 1/3 osiedla znajduje się 

w promieniu 500 m dojścia pieszego, Bro-

chów o wskaźniku terenów zieleni równym 

31,9 m2/M, gdzie jedynie 2/5 zabudowy 

mieszkaniowej znajduje się w zasięgu doj-

ścia pieszego lub Zacisze o wskaźniku tere-

nów zieleni 34,4 m2/M i 1/2 osiedla z doj-

ściem do terenu zieleni parkowej.

Największe niedobory zieleni parkowej 

w zespołach wielorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej, bez możliwości zaspokoje-

nia potrzeb w sąsiednich rejonach, występu-

ją w rejonach: pl. Św. Mikołaja, pl. Grun-

waldzki, ul. Traugutta, Stare Miasto, Gajo-

wice, Nowy Dwór, Różanka – Polanka, 

Powstańców Śląskich, nieco mniejsze w re-

jonach: Zakrzów, Zgorzelisko, Muchobór 

Mały, Kuźniki. Poza optymalną strefą doj-

ścia pieszego, tj. 500 m do najbliższych te-

renów zieleni parkowej, znajdują się także 

części zespołów mieszkaniowych: Huby, 

Gaj, Kosmonautów oraz większość zespołów 

zabudowy jednorodzinnej położonej na 

obrzeżu miasta, np. Oporów, Ołtaszyn, Sta-

błowice, Strachocin-Wojnów, Pawłowice, 

Muchobór Wielki. Gdybyśmy jednak chcie-

li uzupełnić wszystkie niedobry, powierzch-

nia parków musiałaby wynosić co najmniej 

1200 ha. Niestety, tereny niezabudowane są 

łakomym kąskiem dla różnych inwestorów 

i najczęściej w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego nawet tereny 

ogrodów działkowych trudno jest zamienić 

na tereny parkowe.

mgr Krystyna Haladyn

Mater ia ły ź ród łowe:

Bernhard H., Środowisko ekologiczne o rozwój 

Wrocławia 1945–2000, Warszawa–Wrocław 1990.

Haladyn K., Możliwości rozwoju terenów zieleni 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Wrocław, (w:) Sztuka ogrodów 

w krajobrazie miasta, Wrocław 1997.

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju prze-

strzennego gminy Wrocław, UMW, Wrocław 1999.

Rocznik statystyczny – miasto Wrocław, GUS–

WUS, Wrocław 2002.

To wnętrze u zbiegu ulic marsz. J. Piłsudskiego 
i Świdnickiej zagospodarowano zielenią 
i urządzeniami rekreacyjnymi z inicjatywy 
Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalnego

To wnętrze u zbiegu ulic marsz. J. Piłsudskiego 
i Świdnickiej zagospodarowano zielenią 
i urządzeniami rekreacyjnymi z inicjatywy 
Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalnego
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MM iasto rozrastając się, wchłaniało wciąż 

nowe tereny leżące po obu stronach 

Odry. W rezultacie tych zmian znacznie 

wydłużył się miejski fragment tej rzeki 

i w granicach administracyjnych znalazły się 

obok wspomnianej Oławy trzy inne rzeki – 

Ślęza, Bystrzyca i Widawa. Doliny rzeczne 

w Europie Środkowej charakteryzują się 

największą bioróżnorodnością, stąd walory 

przyrodnicze Wrocławia zależą w znacznym 

stopniu od stanu jego pięciu głównych rzek. 

Stanowią one korytarze ekologiczne, który-

mi do miasta wnikają organizmy z zewnątrz, 

a wraz z przyległymi lasami i łąkami tworzą 

system przyrodniczy miasta. 

Rozrastające się miasto wchłaniało nowe 

tereny i tym samym zmiany dotyczyły nie 

tylko samego miasta, ale także jego otocze-

nia. Zwiększająca się liczba mieszkańców 

wpływała coraz mocniej na otoczenie. 

Rozwój miejscowości satelitarnych szybko 

zamienił rozległe puszcze wczesnego śre-

dniowiecza, w których polowano m.in. na 

niedźwiedzie i rysie, w pola uprawne, pa-

stwiska i lasy o charakterze gospodarczym. 

Tragiczne losy miasta miały znaczenie 

nie tylko dla ludzi, ale także dla przyrody. 

I niekiedy odległe wydarzenia, zdawałoby 

się nie mające związku z przyrodą, mają 

znaczenie dla dzisiejszego jej stanu. W cza-

sie wojen napoleońskich zburzono we 

Wrocławiu mury obronne, powstał w ten 

sposób znaczący dla centrum miasta teren 

zielony – Promenada Staromiejska. Ma on 

obecnie również znaczenie dla ptaków 

wodnych i zimujących, które wnikają dzięki 

temu w głąb miasta. 

Po II wojnie światowej Wrocław słynął 

z gruzowisk, które stały się miejscem roz-

woju roślin środowisk ruderalnych. Podob-

nie dzierlatka – ptak coraz rzadszy w Polsce, 

jeden z gatunków skowronka z charaktery-

stycznym czubkiem na głowie – dzięki do-

godnym dla siebie ubogim w roślinność 

siedliskom stała się liczniejsza. Zbiorowiska 

te znikały stopniowo wraz z porządkowa-

niem i odbudową miasta i dzierlatki stały się 

rzadkie w końcu lat 70. XX wieku. Po po-

wojennych porządkach pozostało w mieście 

kilka gruzowisk. Jedno z nich – Wzgórze 

Gajowe stanowi bardzo ciekawe, choć 

sztucznie utworzone siedlisko. Odnaleziono 

tutaj 6 bardzo rzadkich gatunków chrząsz-

czy, z których jeden po raz pierwszy został 

stwierdzony w Polsce właśnie w tym miej-

scu, inny ma tu drugie miejsce występowa-

nia w kraju, a trzeci z nich występuje na 

Dolnym Śląsku jedynie tutaj. Wzgórze to 

zamieszkuje również nowy dla Polski gatu-

nek pająka. Dla zachowania tych rzadkich 

bezkręgowców należy zachować charakter 

roślinności i nie dopuścić do zalesienia 

stoków wzgórza w wyniku sukcesji, a zwłasz-

cza celowego działania ludzi. Powinien zo-

stać powołany w tym miejscu użytek ekolo-

giczny i poprzez odpowiednią informację 

Wrocław od początku istnienia 

związany był z rzekami. Pierwszy 

gród zbudowano tu w X wieku 

przy ówczesnym ujściu Oławy do 

Odry. Ten niewielki obszar  – oko-

ło 3000 m2 – leżący pomiędzy 

obecnym Ogrodem Botanicznym, 

kościołem pw. Świętego Krzyża 

i Katedrą z czasem rozrósł się do 

dzisiejszej liczącej prawie 300 km2 

stolicy Dolnego Śląska. Niezwykle 

dynamiczny rozwój terytorialny 

miasta nastąpił w końcu wieku 

XVIII i trwał do lat siedemdzie-

siątych XX wieku. 

ADAM GUZIAK

Miasto u zbiegu rzek – 
w a l o r y  p r z y r o d n i c z ew a l o r y  p r z y r o d n i c z e

Rzeki i zbiorniki wodne 
tworzą sieć, dzięki której 

wiele gatunków może 
wnikać w głąb miasta

Rzeki i zbiorniki wodne 
tworzą sieć, dzięki której 

wiele gatunków może 
wnikać w głąb miasta
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nagłośnione wyjątkowe wartości przyrodni-

cze tego miejsca. 

We Wrocławiu stwierdzono małą liczbę 

gatunków mszaków. Liczba ta jest ściśle 

uzależniona od wieku nagrobków, tymcza-

sem większość z przedwojennych płyt na-

grobnych we Wrocławiu po wojnie została 

usunięta. 

Oczywiście znaczenie dla wrocławskiej 

przyrody miały nie tylko wojny, ale także 

życie codzienne. Gdy spojrzymy na listę 

gatunków wymarłych naszego miasta, to 

znajdziemy na niej m.in. lindernię muło-

wą – wymienianą w Polskiej Czerwonej 

Księdze Roślin. Roślina ta związana ze 

starorzeczami i stawami ucierpiała na sku-

tek likwidacji i zanieczyszczenia tego typu 

środowisk. Przed wojną na podmokłych 

łąkach rósł storczyk błotny – wyeliminowało 

go osuszanie terenów i zmiana sposobu go-

spodarowania, a miłka szkarłatnego (rzadki 

chwast polny) – intensyfikacja i chemizacja 

rolnictwa. Stanowiska róży francuskiej 

zniszczyła zabudowa. Jesiotr poławiany 

we Wrocławiu jeszcze w końcu XIX wieku 

prawdopodobnie zniknął w wyniku zabudo-

wy hydrotechnicznej rzek i coraz większego 

ich zanieczyszczenia. Wszystkie te gatunki, 

gdyby żyły nadal we Wrocławiu, byłyby 

dziś klejnotami, którymi miasto mogłoby 

się chwalić. Mimo tych ewidentnych strat, 

stolica Dolnego Śląska posiada jeszcze wiele 

walorów. Od ich zachowania zależy w du-

żym stopniu, jak nasza społeczność będzie 

postrzegana w przyszłości – jako świadoma 

konieczności ochrony cennych walorów 

przyrody czy bezmyślnie je niszcząca.

DD o najcenniejszych roślin występują-

cych na terenie Wrocławia należą 

m.in.: groszek liściakowy (gatunek z Czer-

wonej Listy Roślin Naczyniowych Zagro-

żonych w Polsce) oraz szafirek miękkolist-
ny (wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi 

Roślin). W celu ich ochrony w odpowied-

nich terminach należy stosować koszenie łąk 

na międzywalu Odry. 

Do bardzo ciekawych i rzadkich gatun-

ków związanych z naszym miastem należy 

przeplatka maturna – motyl występujący 

w Polsce poza Wrocławiem i jego okolicami 

jedynie w Białowieży, na Bagnach Biebrzań-

skich i lokalnie w dolinie Bugu. Pozostało-

ści lasów łęgowych zamieszkuje bardzo 

rzadki i chroniony gatunek biegacza Carabus 

scheidleri preysleri. Inny chrząszcz, Phala-

crus brisouti, występuje w Polsce tylko we 

Wrocławiu. Zachowanie tych gatunków za-

leży od sposobu gospodarowania w nad-

odrzańskich lasach i parkach. 

O wartości wrocławskich lasów świad-

czy fakt, że Wrocław jest jedynym miastem 

w Polsce, gdzie wyprowadza lęgi dzięcioł 
czarny. Gatunek ten to największy z naszych 

dzięciołów i wymaga występowania staro-

drzewia. Ze starodrzewem związana jest 

także muchołówka białoszyja, której efek-

towne popisy łowieckie, polegające na pod-

latywaniu do unoszących się w powietrzu 

owadów, można obserwować m.in. w Parku 

Szczytnickim. 

W Lesie Rędzińskim występuje jeden 

z najrzadziej spotykanych w Polsce gatun-

ków nietoperzy – nocek łydkowłosy wpisa-

ny do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt 

jako wysoce zagrożony. Niestety, z wrocław-

skich lasów wycofała się kania czarna – co-

raz rzadszy ptak drapieżny, wrażliwy na 

niepokojenie w pobliżu gniazda. 

Na terenach wodonośnych występują 

między innymi trzy gatunki ptaków wpisa-

ne do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: 

bąk, kania rdzawa oraz kropiatka. Podob-

nie bogata awifauna występuje na polach 

irygacyjnych, gdzie stwierdzono pięć takich 

gatunków: wąsatkę, kropiatkę, zielonkę, 

sieweczkę obrożną i podróżniczka oraz 12 

gatunków potencjalnie zagrożonych wy-

ginięciem na Śląsku (m.in. rycyk i krwa-
wodziób). Ogółem na polach irygacyjnych 

stwierdzono występowanie 182 gatunków 

ptaków, w tym aż 92 odbywających lęgi. 

NN iekiedy na terenie miasta spotykane są 

prawdziwe rzadkości. Po raz pierwszy 

w Polsce zaobserwowano właśnie we Wro-

cławiu w 1821 roku nawałnika burzowego 

(ptaka otwartych morskich przestrzeni), 

a w 1975 – osetnika (gatunek z gór Zachod-

niej Europy). Jesienią w okolicy katedry 

latają mroczki posrebrzane. Jest to górski 

gatunek nietoperza i figuruje w Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt.

Istnieją również gatunki bardzo pospo-

lite, ale także wyróżniające nasze miasto. Są 

nimi ptaki krukowate – wrony i gawrony. 
Wrony stosunkowo niedawno pojawiły się 

w mieście i Wrocław jest pierwszym mia-

stem w naszym kraju, które ten ptak opano-

wał. Olbrzymie znaczenie dla tego procesu 

miały rzeki, wzdłuż których wrony wlaty-

wały coraz głębiej w miasto, a pierwszą parę 

lęgową odnotowano w centrum w roku 1972. 

Gawrony gniazdują we Wrocławiu od daw-

na i w odróżnieniu od wron, wycofały się 

z centrum miasta, ale prawdziwy ich nalot 

rozpoczyna się wraz ze zbliżającą się zimą, 

gdy przybywają do nas z Równiny Rosyj-

skiej. Przez całą zimę ptaki te opanowują 

wrocławskie niebo o zmroku i poranku, 

Nadmiernie 
uregulowana 
dolina Ślęzy

Nadmiernie 
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zbierając się i rozlatując z miejsc wspólnego 

nocowania. Rekordową liczbę nocujących we 

Wrocławiu gawronów odnotowano w roku 

1996, kiedy oszacowano ją na 350–400 ty-

sięcy osobników. To stawia Wrocław w ści-

słej czołówce miast europejskich, w których 

zimują te ptaki.

Miasto jako całość jest ekosystemem 

bardzo niestabilnym, podlegającym ekstre-

malnej antropopresji i ciągłym przekształ-

ceniom. Przystosować się do tych warunków 

mogą jedynie nieliczne gatunki. W warun-

kach Wrocławia są nimi np. pustułka – so-

kół gnieżdżący się na wieżach i wieżowcach, 

jerzyk – wykorzystujący szczeliny w mu-

rach, jeże i lisy – znajdujące schronienie na 

ogródkach działkowych, w parkach i lasach 

miejskich, kuna domowa – zasiedlająca 

poddasza niskich budynków. 

ZZ agłada gatunków w bardzo małym 

stopniu jest wynikiem zabijania osob-

ników poprzez polowania, połowy, zbiór itp. 

O wiele częstsze i tragiczniejsze w skutkach 

jest niszczenie siedlisk, które są niezbędne 

dla istnienia rzadkich gatunków. Miejsca 

cenne przyrodniczo na terenie miasta to: 

resztki lasów łęgowych i grądów, tereny 

podmokłe, oczka wodne, glinianki, wyro-

biska, doliny rzeczne, a przede wszystkim 

odcinki ujściowe mniejszych rzek do Odry 

oraz łąki podmokłe, tereny wodonośne i pola 

irygacyjne, Wzgórze Gajowe (gruzowisko), 

lasy (głównie Rędziński, Pilczycki i Swoj-

czycki) i parki miejskie (zwłaszcza Wschod-

ni) oraz liczne okazałe, wiekowe drzewa. 

Zachowanie wartości przyrodniczych 

Wrocławia to przede wszystkim odpowied-

nie planowanie przestrzenne oraz stosowa-

nie, w większym niż dotychczas zakresie, 

ochrony prawnej w stosunku do cennych 

obszarów na terenie miasta. Jedną z prze-

szkód jest brak inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej, które wskazywałyby najcen-

niejsze miejsca i strefowały teren miasta pod 

względem wartości przyrodniczych. 

Oprócz bezpośrednich zagrożeń spowo-

dowanych rozwojem inwestycji handlowych, 

komunikacyjnych czy infrastruktury miesz-

kaniowej istnieją też zagrożenia powodowa-

ne niewłaściwym modelowaniem terenów 

zielonych i wprowadzaniem na teren miasta 

obcych gatunków roślin i zwierząt (zarówno 

przez instytucje jak i osoby prywatne). 

Wrocław, jako ważny węzeł komunikacyjny, 

zasłynął już w przeszłości z licznych przy-

padków odkrywania zawleczonych, a także 

celowo wprowadzanych do środowiska ob-

cych gatunków, co w konsekwencji może 

spowodować poważne zagrożenia dla rodzi-

mej przyrody. 

Sądząc z tempa rozwoju Wrocławia, 

w ciągu najbliższych lat rozstrzygnie się los 

wielu wspaniałych pod względem przyrod-

niczym miejsc w naszym mieście – obyśmy 

nie zmarnowali tej szansy i potrafili wypra-

cować kompromisy służące mieszkańcom 

i przyrodzie w duchu zrównoważonego 

rozwoju. 

mgr Adam Guziak

Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura”
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WW łaściwe zagospodarowanie „prze-

strzeni wodnych” dopełnia obrazu 

miasta, zwiększa jego atrakcyjność, podkre-

śla tożsamość, czyniąc bardziej przyjaznym 

dla mieszkańców. Należy jednak pamiętać, 

że błędy i zaniedbania mogą odnowić za-

grożenia, co w kontekście powodzi w 1997 

roku w dorzeczu Odry nabiera istotnego 

znaczenia. Uwzględniając wcześniejsze do-

świadczenia i przesłanki wynikające z po-

wodzi, opracowano koncepcję programu dla 

Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). 

Wrocławski Węzeł Wodny jest najwięk-

szym w Polsce i jednym z największych 

w Europie. Istnienie w centrum Wrocławia 

od czasów średniowiecza dwóch stopni 

piętrzących na Odrze stanowi unikatowe 

rozwiązanie w skali Europy. Utrzymanie 

w śródmieściu wysp, starorzeczy, kanałów 

tworzy charakterystyczny i jedyny w swoim 

rodzaju obraz centrum miasta, a planowa 

zabudowa wysp odrzańskich to dzisiaj ważne 

świadectwo przeszłości dla współczesnych.

Jednym z podstawowych zadań dla 

obecnych mieszkańców jest kształtowanie 

centrum Wrocławia poprzez właściwe zago-

spodarowanie przestrzeni odrzańskich, tak 

aby dopełnić obraz miasta, utrzymać jego 

tożsamość, walory kulturowe i wzbogacić 

dziedzictwo przemysłowo-techniczne. Wszy-

stkie zadania zawarte przez autora w powyż-

szej koncepcji realizowane będą zgodnie 

z zasadą rozwoju zrównoważonego, stano-

wiąc szansę dla integracji regionalnej i po-

zaregionalnej. Aby uczynić z Odry oś 

miastotwórczą, należy:

– odtworzyć i rozbudować bulwary od-

rzańskie (oraz wały), łącząc je w cięgi pie-

szo-rowerowe, dążyć do zapewnienia cią-

głości promenad (rozwiązując problem przejść 

pod mostami),

– wykorzystać Odrę do transportu we-

wnątrzmiejskiego i tranzytowego, do żeglu-

gi turystycznej i rekreacyjnej, w szczegóło-

wości Śródmiejskiego Węzła Wodnego,

– zagospodarować wyspy odrzańskie – 

Piaskową, Bielarską, Słodową, Kępę Miesz-

czańską,

– wykonywać remonty kapitalne obiek-

tów grożących katastrofą, podnosić standard 

lokowanych na nich bulwarów, aby przycią-

gały mieszkańców i przyjezdnych (np. bul-

war Piotra Włostowica),

– znaleźć najlepszą formułę prawną dla 

eksploatacji wyremontowanej śluzy Piasko-

wej, aby stale była dostępna dla malej żeglu-

gi pasażerskiej,

– wyremontować awanporty: dolny i gór-

ny wyremontowanej śluzy Mieszczańskiej, 

zagospodarować tereny wokół i otworzyć 

szlak wodny (historyczny i turystyczny),

– wyjaśnić sprawę utrzymania dotych-

czasowego piętrzenia wód Odry na dolnym 

RYSZARD MAJEWICZ

Budownictwo wodne zawsze było symbolem i jednym z mierników rozwoju kultury i postępu tworzących je narodów. 

Jego poszczególne obiekty są świadectwem przekształceń i procesów, którym towarzyszyła niezmiennie zależność 

człowieka od przyrody. Odkrywanie tych procesów pomaga nam zrozumieć bogactwo techniki stosowanej w celu 

wykorzystania żywiołu wodnego na potrzeby człowieka.

Wrocławski Węzeł Wodny
k o n c e p c j a  p r o g r a m u

Awanport dolny śluzy Mieszczańskiej – 
zdewastowany przez czas i ludzi, 

zarośnięty bujną roślinnością.
Pomimo „księżycowego” krajobrazu 
w centrum miasta przyciąga rzesze 
miłośników wypoczynku nad wodą
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stopniu, oceniając jego wpływ na infrastruk-

turę techniczną w strefie piętrzenia,

– uznać za obszary o wartości kulturo-

wej nie tylko obiekty wpisane do rejestru 

zabytków, ale wszystkie drobne zespoły, 

w szczególności zaś obiekty odnoszące się 

do tradycji przemysłu, żeglugi i infrastruk-

tury technicznej Wrocławia,

– remontowane obiekty odtwarzać przede 

wszystkim zgodnie z ich pierwotnym prze-

znaczeniem, uzupełniając o nowe funkcje 

odnoszące się do tradycji przemysłowo-tech-

nicznej miasta, zachowując zewnętrzne ele-

menty architektoniczne,

– w przypadku obiektów zniszczonych 

(np. Młyny św. Klary, Siedmiu Kół) zacho-

wać w poziomie terenu dokładnie obrysy 

murów lub nadbudować nowe, nawiązujące 

do starych, zgodnie z planem szczegółowe-

go zagospodarowania, 

– kontynuować utrzymanie ekspozycji 

obiektów pływających wzdłuż brzegów Odry,

– dokończyć program iluminacji Odry 

i wprowadzić system fontann na rzece,

– opracować i podjąć szybką realizację 

programu zagospodarowania nieczynnych 

i opuszczonych akwenów, głównie pod ką-

tem obsługi tramwaju wodnego, rejsów tu-

rystycznych grupowych zorganizowanych 

i niezorganizowanych, oswajania z rzeką 

dzieci i młodzieży, rejsów motorowodnych, 

jachtowych, statków hotelowych,

– tworzyć korzystne dla ruchu osobowego 

miejsca (porty, przystanie), jak i miejsca do 

przeładunków masowych i kontenerowych, 

rozwijając śródlądowy transport wodny 

w ramach światowych trendów do pełnej 

integracji wszystkich rodzajów transportu,

– wprowadzić Odrę – jej drogi wodne, 

infrastrukturę, zabytki techniki – do prze-

wodników polskich i europejskich,

– utworzyć pod patronem FOMT Cen-

trum Dziedzictwa Technicznego Wrocławia 

i Dolnego Śląska (proponowana lokalizacja: 

między ujściem Oławy do Odry a campin-

giem „Ślęza”),

– zaplanować i wyznaczyć (przy współ-

pracy z PKE, DTC, PTTK, DFE) biegnącą 

przez Wrocław tranzytową, międzynarodo-

wą ścieżkę pieszą i rowerową,

– utworzyć spójny system układu istnie-

jących ścieżek rowerowych i kontynuować 

tworzenie ich na koronach wałów przeciw-

powodziowych,

– dbać o system bezpieczeństwa prze-

ciwpowodziowego miasta poprzez rozbudo-

wywanie istniejących i budowanie nowych 

zbiorników retencyjnych na Odrze (Racibórz 

na Odrze, Kamieniec Ząbkowicki na Nysie 

Kłodzkiej, Widawa na Widawie), nowych 

zbiorników „suchych” i polderowych powy-

żej Wrocławia,

– wprowadzić sprawny w każdych wa-

runkach system monitoringu i ostrzegania, 

– systematyczne konserwować i moder-

nizować urządzenia hydrotechniczne, wały 

przeciwpowodziowe,

– powiększyć przepustowość WWW, 

m.in. przez wycinanie zadrzewień i zakrza-

czeń, poszerzenie wąskich przekrojów 

przepływu wód powodziowych,

– zaplanować i wykonać nowy kanał 

odprowadzający „wielką wodę” wokół Wro-

cławia,

– utrzymać sprawność drobnych urzą-

dzeń wodno-melioracyjnych chroniących 

przed wtórnymi zalaniami, przesiąkaniem, 

„cofką” itp.

PP owodzenie wyżej przedstawionego 

programu oparte być musi na jak naj-

lepszej w tym zakresie wiedzy mieszkańców 

Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem 

w szkolnych programach edukacyjnych 
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komunikacyjny jak na moście?

Śluza Różanka – ważny obiekt 
techniczny i historyczny.
Czy pod Mostem Osobowickim 
powstanie kiedyś tak prężny szlak 
komunikacyjny jak na moście?

Zakończenie III klasy roku szkolnego 1964/65 
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Zakończenie III klasy roku szkolnego 1964/65 
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

fo
t. A

rc
h
iw

u
m

 ro
d
zin

n
e
 je

d
n
e
g
o
 z a

b
so

lw
e
n
tó

w



FORUM EKOLOGICZNE

5 (50) / 2003 25

dzieci i młodzieży, jak należy się zachować 

w przypadku wystąpienia konkretnego zagro-

żenia. Wiodącą w tym zakresie może być 

Szkoła Żeglugi Śródlądowej kształcąca spe-

cjalistów szeroko pojętej gospodarki wodnej. 

Drugim tego typu ośrodkiem mogłoby 

się stać centrum Dziedzictwa Tech-

nicznego oparte na idei Otwartego 

Muzeum Techniki.

Realizacja koncepcji Wrocław-

skiego Węzła Wodnego przyniosłaby 

wymierne korzyści i polepszenie 

stanu środowiska Wrocławia między 

innymi poprzez:

– utrzymanie istniejącego stanu zie-

leni wzdłuż rzek w równowadze z za-

staną, historyczną infrastrukturą 

hydrotechniczną, jak również zwięk-

szenie jej zdrowotności, dosadzeń,

– uatrakcyjnienie krajobrazu – 

szereg ciągów wodnych, pieszo-ro-

werowych,

– wpływ na zwiększenie kultury, 

wypoczynku, aktywne spędzanie wol-

nego czasu, „współżycie” mieszkań-

ców z przyrodą, zmniejszenie ilości 

spalin wzdłuż głównych ciągów komu-

nikacyjnych (wprowadzenie tramwaju wod-

nego jako środka transportu zbiorowego),

– podwyższenie standardów życia mie-

szkańców osiedli Wrocławia, szczególnie 

w części zachodniej, np. Park Milenijny,

– odciążenie komunikacyjne przed głów-

nym wejściem do ZOO,

– bezkolizyjne przejścia (przejazdy dla 

rowerzystów) pod mostami zapewniające 

większą płynność ruchu, zmniejszające liczbę 

wypadków,

– polepszenie stanu ekologicznego wód 

i brzegów poprzez kierunkowanie ruchu wody, 

odbiór ścieków, śmieci itd.

NN ajważniejsze tezy zawarte w koncepcji 

Wrocławskiego Węzła Wodnego zo-

stały przesłane przez autora Prezydentowi 

Miasta Wrocławia, Panu Rafałowi Dutkie-

wiczowi, a wersję, w której podkreślono 

walory ekologiczne koncepcji, zaprezento-

wano na łamach „Zielonej Planety”, mając 

nadzieję zainteresować wszystkich, którzy 

chcieliby się przyczynić do pozytywnych 

działań na rzecz WWW, nad którym żyjemy 

i wypoczywamy, a bez którego Wrocław 

byłby zupełnie innym miastem.

mgr inż. Ryszard Majewicz

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu
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Plac Mikołaja Kopernika wtopiony w zieleń Promenady Staromiejskiej. 

Według projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania autorstwa głów-

nego projektanta arch. Lecha Stanka, będzie wypełniony w całości za-

budową obrzeżną. To kolejne przedsięwzięcie zmierzające do niekorzyst-

nego zagęszczenia zwartej zabudowy Starego Miasta kosztem zieleni.

fot. Bogusław Wojtyszyn
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Klimat WrocławiaKlimat Wrocławia
charakte rystyka  warunków k l imatycznych  Wroc ł awiacha rak te rystyka  warunków k l imatycznych  Wroc ł awia

W W   kolejnych latach zapoczątkowano 

także regularne pomiary opadów 

atmosferycznych (1799) i usłonecznienia 

(1889) (Dubicka, Pyka, 2001; Pyka, 1991). 

Obserwatorium meteorologiczne odpowia-

dające dzisiejszym standardom powstało na 

początku XX w. w położonej na południe 

od miasta wiosce Krzyki (obecnie dzielnica 

Wrocławia). W 1936 r. zostało ono przenie-

sione do położonej w zachodniej części 

miasta dzielnicy Gądów Mały. Ze zniszczeń 

wojennych obserwatorium zostało odtwo-

rzone przez ówczesny PIHM, a w 1965 r. 

przeniesione w rejon lotniska na Strachowi-

cach w zachodniej części miasta, gdzie 

funkcjonuje do dnia dzisiejszego (Dubicki, 

Dubicka, 1994). W lutym 1946 r. rozpoczę-

ło działalność Obserwatorium Meteorolo-

giczne Uniwersytetu Wrocławskiego na 

Biskupinie, założone wraz z Zakładem Me-

teorologii i Klimatologii Instytutu Geogra-

ficznego, przez prof. A. Kosibę (Dubicka, 

Pyka, 2001).

Tak złożone dzieje, a w szczególności 

zmiany lokalizacji obserwatoriów, spowo-

dowały określone skutki w jednorodności 

danych. Jednakże wysiłki podjęte w celu 

ujednolicenia i homogenizacji serii pomia-

rowych zaowocowały możliwością analizy 

przeszło stuletnich serii temperatury powie-

trza i opadów atmosferycznych (od 1891 

roku) (Pyka, 1991, 1998ab) oraz prawie tak 

samo długich (od 1901 roku) serii zachmu-

rzenia i usłonecznienia (Dubicka, Pyka, 

2001).

Badaniom klimatu Wrocławia poświęco-

no szereg opracowań naukowych i choć 

w przeważającej mierze dotyczyły one ana-

lizy wybranych elementów mete-

orologicznych, to szereg z nich 

kompleksowo omawiał stosunki 

klimatyczne miasta (Kosiba, 1952, 

Dubicka, 1994; Dubicki, Dubicka, 

1994; Dubicki i in., 2002).

Wrocław jest położony w stre-

fie klimatów umiarkowanych 

szerokości geograficznych, w ty-

pie klimatu przejściowego, pod-

legającego wpływom oceanicz-

nym i kontynentalnym, kształto-

wanym przez stałe (Niż Islandzki, 

Wyż Azorski) i sezonowe (zimo-

wy Wyż Azjatycki, letni Niż Po-

łudniowoazjatycki) centra dzia-

łalności atmosfery. Najczęściej 

występującymi typami cyrkulacji 

są: północno-wschodnia cyrkula-

cja antycyklonalna – typ E według 

klasyfikacji Osuchowskiej-Klein 

(1978), który w latach 1946–1980 

wystąpił w 15,7% dni, północno-zachodnia 

cyrkulacja cyklonalna (CB) – 13,7% dni oraz 

zachodnia cyrkulacja antycyklonalna (C2D) 

– 11,3% dni (Dubicka, 1994). Dominujący-

mi masami powietrza są masy polarno-

-morskie (46%) i polarno-kontynentalne 

(38%), a masy arktyczne występują w ciągu 

średnio 10% dni.

Najwcześniejsze obserwacje meteorologiczne we Wrocławiu datują się na rok 1692, ale początek systematycznych 

badań przypada na rok 1791, kiedy to rozpoczęto pomiary temperatury powietrza na wieży matematycznej gmachu 

głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

MARIA DUBICKA, MARIUSZ SZYMANOWSKI

Wieża matematyczna 
gmachu głównego 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego, na której 

rozpoczęto pierwsze 
pomiary meteorologiczne, 

dziś również posiada 
wskaźnik kierunku wiatru
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Położenie Wrocławia na przedpolu Su-

detów powoduje jego uprzywilejowanie 

termiczne, określane jako „wrocławsko-

opolski obszar ciepła”. Podobnie jak obsza-

ry ciepła „krakowski” i „tarnowski” jest on 

konsekwencją dynamicznego ogrzewania się 

mas powietrza osiadających po zawietrznej 

stronie masywu górskiego. Występują wów-

czas charakterystyczne dla gór i ich przed-

pola wiatry fenowe. Zjawiska fenopochodne 

w stolicy Dolnego Śląska są obserwowane 

przeciętnie w ciągu 71 dni w roku (Kwiat-

kowski, 1975).

UU sytuowanie miasta w dolinie Odry ma 

także następstwa sprzyjające, zwłasz-

cza w antycyklonalnych sytuacjach synop-

tycznych, słabemu przewietrzaniu i kształto-

waniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

w postaci częstych zamgleń i wyższej wil-

gotności powietrza (Dubicki i in., 2002).

Średnie miesięczne ciśnienie atmosfe-

ryczne we Wrocławiu waha się od 998,9 hPa 

w kwietniu do 1003,4 hPa w lutym, a śred-

nio w roku wynosi 1001,6 hPa. Najwyższe 

zanotowane ciśnienie wyniosło 1031,1 hPa 

(10 XII 1991 r.), a najniższe – 953,6 hPa 

(26 II 1989 r.), co daje amplitudę 77,5 hPa. 

Największą zmiennością ciśnienia z dnia na 

dzień odznaczają się miesiące zimowe, 

a zmiany osiągają 26 hPa – największy 

spadek, a nawet 28 hPa – największy wzrost 

(Dubicki i in., 2002).

We Wrocławiu dominują wiatry z sekto-

ra zachodniego (WNW-W-WSW) – 27,6% 

i południowego (SSE-S-SSW) – 23,1% (rys. 

1), przy czym kierunki zachodnie przewa-

żają w lecie i na wiosnę, a częstość wiatru 

z kierunków południowych rośnie jesienią 

i zimą. Najrzadziej występuje wiatr z kie-

runku NE (2,5%) i NNE (2,9%). Dominu-

jącym wiatrom z sektora zachodniego odpo-

wiadają także największe prędkości, zmie-

niające się od 4,3 m⋅s-1 w zimie do 3,0 m⋅s-1 

w lecie.

W cyklu rocznym najniższa średnia prę-

dkość wiatru występuje w sierpniu (1,7 m⋅s-1), 

a największa w styczniu i marcu (2,7 m⋅s-1). 

Cisze atmosferyczne stanowią 8,6% przy-

padków. Liczba dni w roku ze średnią 

prędkością wiatru przekraczającą 4 m⋅s-1 

wynosi 27, z czego 14 występuje w zimie. 

W omawianym 20-leciu (1981–2000) najniż-

szą średnią roczną prędkością wiatru odzna-

czał się rok 2000 (1,9 m⋅s-1), a najwyższą 

(2,4 m⋅s-1) lata 1983 i 1988.

Ogólny stopień zachmurzenia średnio 

w roku wynosi 7,4 i zmienia się od 6,7 

w sierpniu do 8,1 w grudniu (rys. 2). W cią-

gu ubiegłego stulecia odnotowano niewielki 

wzrost zachmurzenia we Wrocławiu, przy 

czym przyspieszenie tempa wzrostu, wyra-

żone tendencją 0,015 stopnia/rok, obserwo-

wane jest od lat 50. (Dubicka, Pyka, 2001). 

Średni roczny stopień zachmurzenia w XX w. 

zmieniał się od 5,5 (1921) do 7,9 (1981). 

Liczba dni pogodnych we Wrocławiu wyno-

si około 27 w roku, z czego 7 stanowią dni 

bezchmurne. Dni pochmurnych w roku wystę-

puje około 203, w tym 93 stanowią dni z cał-

kowitym pokryciem nieba przez chmury.

Czas dopływu bezpośredniego promie-

niowania słonecznego wynosi średnio 

1556 godzin w roku, z czego przeciętnie 

40,6 godziny w grudniu i 221,1 godziny 

w lipcu (rys. 2). Warunki solarne XX wieku 

cechowały się spadkiem usłonecznienia, 

przeciętnie o 2,61 h/rok, wynikającym z ro-

snącego stopnia zachmurzenia. Odmienną 

tendencję zanotowano w ostatnim 20-leciu 

XX w., kiedy to obserwowano systematycz-

ny wzrost usłonecznienia rzędu 6,37 h/rok 

(Dubicka, Pyka, 2001).

Średnia roczna temperatura powietrza 

we Wrocławiu wyniosła w latach 1981–2000 

+9,0°C. Należy podkreślić, iż był to najcie-

plejszy okres w całym XX w. (średnia 

+8,5°C). Ponadto rok 2000, ze średnią 

temperaturą +10,4°C był najcieplejszy 

w całym stuleciu. Dla kontrastu, najchłod-

niejszymi latami były 1940 i 1956 ze śred-

nimi rocznymi +6,6°C. Średnia temperatu-

ra roczna w XX stuleciu cechowała się 

nieznaczną tendencją wzrostową (0,0046°C 

na rok), przy czym istotny wzrost odnoto-

wano w ostatnich 20 latach (0,041°C/rok). 

Stało się to w wyniku stale rosnącej tempe-

ratury głównie zim, ale także kwartału 

wiosennego i letniego. Zimowe ocieplenie 

pod koniec wieku, na tle dotychczasowych 

zmian temperatury, było wyjątkowo silne 

i trwałe (Dubicka, Pyka, 2001). W przebie-

gu rocznym najcieplejszym miesiącem jest 

lipiec (+18,8°C), a najchłodniejszym styczeń 

cisze 8,6%

Rysunek 1. Częstość [%] kierunków wiatru we Wrocławiu w latach 1981–2000.
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(-0,4°C), przy czym średnie temperatury 

w tych miesiącach odznaczają się znaczną 

zmiennością – w przypadku stycznia od –

11,2°C (1940) do +4,4°C (1921), a w przy-

padku lipca od +15,7°C (1997) do +22,1°C 

(1994). Roczna amplituda temperatury, 

wynosi 19,2°C, co stawia Wrocław wśród 

obszarów nizinnej części Polski odznacza-

jących najniższymi wielkościami tego wska-

źnika. Absolutne minimum temperatury 

ubiegłego stulecia wyniosło w roku 1956 –

30,4°C (11 II), a maksimum +37,9°C, co daje 

absolutną amplitudę 67,3°C.

Okres wegetacyjny we Wrocławiu trwa 

226 dni (tab. 1). Najdłuższą porą roku jest 

lato (92 dni), a najkrótszą przedwiośnie (34 

dni). Liczba dni gorących w roku wynosi 

około 52, dni ciepłych około 268, przymroz-

kowych – 72, a mroźnych – 22. Wilgotność 

względna średnio w roku wynosi 77,0% 

i zmienia się od 71,1% w lipcu do 85,0% 

w grudniu (tab. 1). Średnio w roku w ciągu 

41 dni przeciętna wilgotność względna 

przekracza 90%, a tylko w ciągu 4 dni jest 

niższa od 50%. 

Średnia roczna suma opadu we Wrocła-

wiu w latach 1981–2000 wyniosła 567,3 mm 

(rys. 2), a w całym XX w. – 591,5 mm. 

Różnica pomiędzy rokiem ekstremalnie 

deszczowym (892 mm w 1941 r.) a ekstre-

malnie suchym (391 mm w 1943 r.) przekro-

czyła 500 mm. Suma opadów rocznych 

w ubiegłym stuleciu odznaczała się tenden-

cją spadkową rzędu –0,15 mm/rok (Dubicka, 

Pyka, 2001). Pierwsza połowa tego stulecia 

charakteryzowała się większą zmiennością 

sum rocznych opadów, jednak średnia suma 

w tym okresie była większa tylko o 15 mm 

od średniej sumy w drugiej połowie wieku. 

W przebiegu rocznym największą średnią 

sumą wyróżnia się lipiec (79,5 mm), a naj-

mniejszą luty (30,0 mm) (rys. 2). W ubie-

głym stuleciu dwukrotnie odnotowano brak 

opadu w ciągu całego miesiąca, w obydwu 

przypadkach było to w październiku (1949, 

1951). Największą miesięczną sumę opadu 

odnotowano w lipcu 1997 r., a wyniosła ona 

223,0 mm. Najwyższy dobowy opad wiel-

kości 57,9 mm zmierzono 6 VII 1999 r. 

Średnio w ciągu roku występują 167 dni 

z opadem, z czego 34 to dni z sumą opadu 

przekraczającą 5 mm, a 13 dni z sumą ponad 

10 mm. Burze występują przeciętnie w cią-

gu 20 dni w roku, a pokrywa śnieżna zalega 

przez około 43 dni.

We Wrocławiu najczęściej, w ciągu 250 

dni w roku, występuje pogoda ciepła (tab. 1). 

Przeważa wówczas typ pogody pochmurnej 

bez opadu (141 dni w roku). Pogoda słonecz-

na jest obserwowana zaledwie w ciągu 26 

dni. W typie pogody ciepłej ponad połowa 

dni (129 dni w roku) to pogoda umiarkowa-

nie ciepła z temperaturą średnią dobową od 

5,1°C do 15,0°C. Znacznie rzadziej, w ciągu 

32 dni, występuje pogoda chłodna (średnia 

temperatura dobowa od 1,0°C do 5,0°C). 

Sporadycznie pojawia się typ pogody go rącej, 

kiedy średnia dobowa przekracza 25,0°C.

Odmienne cechy nosi typ pogody przy-

mrozkowej, do którego zaliczono dni, 

w których temperatura maksymalna powie-

trza osiągnęła wielkość powyżej 0,0°C, 

a temperatura minimalna była ujemna. Ta-

kich dni jest przeciętnie 86 w roku. Około 

30% z nich to dni z pogodą przymrozkową 

bardzo chłodną (średnia dobowa od 0,1 do 

5,0°C).

Najrzadziej, przeciętnie w ciągu 28 dni 

w roku, występuje typ pogody mroźnej, 

kiedy temperatura powietrza w ciągu całej 

doby jest ujemna (por. tab. 2).

NN ajwiększym podobieństwem pod wzglę-

dem częstości typów pogody odzna-

czają się wiosna i jesień, przy czym wiosną 

częściej występuje typ pogody przymrozko-

wej. Lato cechuje się najmniejszą różnorod-

nością pogód. Spośród trzech typów pogo -

dy ciepłej dominuje pogoda bardzo ciepła 

(średnia temperatura dobowa od 15,1°C do 

Rysunek 2.  Średnie roczne przebiegi temperatury powietrza (a), opadów atmosferycznych (b), usłoneczenie-
nia (c) i zachmurzenia (d) we Wrocławiu w wieloleciach 1901  –2000 i 1981–2000.

Zima
Przed-
wiośnie

Wiosna Lato Jesień Przedzimie
Okres 

wegetacyjny

ś r e d n i a  d o b o w a  t e m p e r a t u r a  p o w i e t r z a

≤ 0,0°C 0,1–5,0°C 5,1–14,9°C ≥ 15,0°C 5,1–14,9°C 0,1–5,0°C ≥ 5,0°C

Początek 19 XII 22 II 28 III 1 VI 1 IX 8 XI 28 III

Koniec 21 II 27 III 31 V 31 VIII 7 XI 18 XII 7 XI

Czas trwania 65 dni 34 dnie 65 dni 92 dni 68 dni 41 dni 226 dni

Tabela 1. Termiczne pory roku we Wrocławiu.
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25,0°C), występująca w ciągu 67 dni. W zi-

mie przeważa typ pogody przymrozkowej, 

a dużą zmienność warunków pogodowych 

w tym sezonie odzwierciedlają, pojawiające 

się z taką samą częstością, typy pogody 

ciepłej i pogody mroźnej.

Dominującą cechą zmian klimatu Wrocła-

wia jest wzrost temperatury powietrza i za-

chmurzenia oraz spadek usłonecznienia. Ana-

liza elementów meteorologicznych w poszcze-

gólnych porach roku umożliwiła ocenę 

kształtowania się cech struktury sezonowej. 

Stwierdzono między innymi wzrostowy trend 

temperatury we wszystkich porach roku. 

Ponadto w ostatnim 30-leciu zaznaczył się 

wzrost oceanizmu klimatu – zmalała różni-

ca między średnią temperaturą lata i zimy, 

a średnia temperatura wiosną była wyższa 

niż jesienią. W ostatnim 20-leciu odnotowa-

no także wzrost usłonecznienia, a w ostatniej 

dekadzie XX wieku spadek zachmurzenia. 

Stwierdzone zmiany są zbieżne ze świato-

wymi ocenami tendencji współczesnego 

ocieplania klimatu (Dubicka, Pyka, 2001).

Warunki klimatyczne Wrocławia ściśle 

wiążą się z klimatem Polski i Europy, 

a przejawiają się zarówno cechami klimatu 

morskiego, jak również znacznym udziałem 

cech charakterystycznych dla klimatu kon-

tynentalnego. Znajduje to wyraz w układzie 

pogód wyróżniających się dużym bogac-

twem stanów atmosfery. Położenie Wrocła-

wia na przedpolu Sudetów przy dominują-

cym napływie mas powietrza z kierunków 

zachodnich i południowo-zachodnich, po-

woduje uprzywilejowanie termiczne miasta. 

Dodatkowe modyfikacje klimatu Wrocła-

wia, typowe dla dużych aglomeracji miej-

sko-przemysłowych, takie jak wyspa ciepła, 

wilgotności i opadów atmosferycznych, 

generowane są przez zmianę właściwości 

fizycznych wynikającą ze sposobu zagospo-

darowania i użytkowania miasta.

prof. dr hab. Maria Dubicka

mgr Mariusz Szymanowski

Zakład Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytet Wrocławski
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Typ pogody Słoneczna Pochmurna
Z dużym 
zachmu-
rzeniem

Bez opadu Z opadem Razem

Ciepła
Ti, Tmax, Tmin > 0,0°C

26,2 146,0 78,0 140,6 109,6 250,2

Przymrozkowa
Tmax > 0,0°C, Tmin ≤ 0,0°C

11,6 47,8 27,1 55,1 31,4 86,5

Mroźna
Ti, Tmax, Tmin < 0,0°C

3,4 12,4 12,6 18,3 10,1 28,4

Razem 41,2 206,2 117,7 214,0 151,1 365,1

Tabela 2.  Średnia roczna liczba dni z wybranymi typami pogody we Wrocławiu (Woś, 1995).
Ti – średnia temperatura dobowa, Tmax – temperatura maksymana, Tmin – temperatura minimalna.
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O to niemal wykończona zaprawianiem 

moreli, które się sypnęły nadspodzie-

wanie urodzajnie, zbieram pierwsze ogórki. 

Świeżo zerwane są jędrne i pięknie pachną. 

Jeszcze bardziej zadowolona jestem z kopru, 

który tego roku udał się wyjątkowo. Chyba 

nigdy nie widziałam kopru tak urodziwego 

jak ten. Łodygi dorastają prawie do ramion, 

a kwiatostany mają średnicę deserowych 

talerzy. Obsypane są obficie pierzastymi, 

żywozielonymi i bardzo pachnącymi listka-

mi, na których ani śladu mszycy czy jakiejś 

choroby. Są tak urodziwe, że zaczynam po-

dejrzewać czy nie ciąży na nich  jakieś piętno 

genetycznych manipulacji?! Żeby choć jakaś 

pchełka albo gąsienica ponadgryzała ten 

koper! Niczym go przecież nie pryskałam, 

więc dlaczego nic go nie rusza!? A może on 

jest niejadalny?... 

Ręka z pękiem gałązek zawisła mi nad 

słojem. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby 

moje przetwory były „ekologicznie czyste”. 

Czosnek jak czosnek, zwykle się udaje i nic 

go raczej nie atakuje, więc się nie dziwię, że 

wygląda zdrowo. Woda źródlana ze sklepu 

z atestem, sól kamienna niejodowana, chrzan 

zza płotu, wszystko wygląda normalnie – tyl-

ko ten koperek! Podejrzanie duży...

Przypomina mi się jednak, że Kubuś, 

mój żółw, też buszował w tym koperku, no 

a natura chyba wyposażyła go w jakieś na-

turalne „bezpieczniki”. Na pewno go wypo-

sażyła, bo przecież nigdy nie ruszy sałaty ze 

sklepu: im ładniejsza, tym bardziej się od 

niej odwraca. Za to moją ogródkową sałatę 

przerabia na nawóz w zawrotnym tempie. 

I nie tylko sałatę. Wiosną na przykład uwiel-

bia obgryzać kiełkującą fasolkę i ogórki. 

Najbardziej mu smakowały liścienie i jedy-

nym sposobem odwrócenia jego uwagi od 

fasolki było podsuwanie mu przekwitniętych 

tulipanów albo areszt... Któregoś dnia za-

uważyłam, że Kubuś dał fasolce spokój i nie 

muszę już jej dosiewać. Znalazł sobie nowy 

przysmak – kwiaty mleczy, czyli mniszka 

lekarskiego. Szedł jak czołg po trawniku, 

zostawiając za sobą zieloną smugę wyczysz-

czonej od tych chwastów trawy. Trochę nas 

to jego zamiłowanie do plewienia trawnika 

dziwiło, ale było bardziej pożyteczne niż 

wyjadanie czegokolwiek z grządek. 

W tej chwili jednak cieszy mnie to, że 

Kubuś podjadał koperek. Nie zauważyłam, 

żeby chorował po tym koperku, więc wszyst-

ko jest w porządku. Upycham wiązkę kopru 

do słoika, zalewam wodą i... kojarzę, że ten 

żółw wyjątkowo tego lata rośnie! Jest u nas 

już trzy lata i trochę się powiększył od czasu, 

gdy go odkupiłam od pewnego, znudzonego 

nim, chłopca. Chciałam poprawić mu warun-

ki życia i zrekompensować chociaż w części 

krzywdę, jaką mu wyrządzono przez brutal-

ne wyrwanie z jego środowiska i przemycenie 

do Polski. Zimę co prawda musi spędzać 

w naszym salonie, gdzie na własne życzenie 

lokuje się w kącie, w pobliżu telewizora, ale 

od wiosny do jesieni, tak długo jak tempera-

tura w nocy pozwala, mieszka w ogrodzie. 

Sam wybrał sobie kącik, gdzie spędza 

noce, a w ciągu dnia jest go wszę-

dzie pełno. Czasem mu nawet 

zazdroszczę, bo to musi 

być nie lada gratka wejść 

w las poziomek 

wiszących nad 

głową albo wy-

ciągnąć głowę 

i skubać kwiaty 

cukinii. Byle daleko od wody! On chyba tak 

nie lubi wody, jak ja kożuchów na mleku. Nie 

lubi jej nawet w największe upały! Tego lata 

okoliczne ptaki wypijały tyle wody z oczka 

wodnego, że trzeba ją było często uzupełniać, 

a że deszczu nie było i studnia wyschła, do-

lewaliśmy odstaną kranówkę. Chociaż ryby 

głosu nie mają, słyszałam, jak marudziły, że 

woda im zalatuje rurami. Wszyscy chcieli 

wody, tylko żółw nie. Nawet nie docenił na-

szych starań, gdy urządziliśmy mu specjalny 

basen. Ze strachu zrobił kupę i uciekł...

A le dlaczego aż tak urósł? Gdy kilka dni 

temu zabierałam Kubusia z ogrodu do 

domu, bo zapowiadała się chłodna noc, nie 

mogłam go już objąć jedną ręką. On nie po-

winien aż tak bardzo urosnąć! I nagle, trzy-

mając ten słoik z ukiszonymi ogórkami, na 

które mi właśnie przyszła ochota, pomyślałam 

ze zgrozą – a może to ten koperek? Z mocnym 

więc postanowieniem udziału w najbliższym 

seminarium na temat żywności genetycznie 

modyfikowanej odłożyłam słoik „na potem”. 

dr Maria Kuźniarz

Ż ó ł w  i  k o p e r e k . . .Ż ó ł w  i  k o p e r e k . . .
MARIA KUŹNIARZ

Zdejmuję z piwnicznej półki słoik kiszonych ogórków. Mój wzrok skupia się na koprze, którego widok przywraca 

chwile spędzone na przygotowywaniu tegorocznych kiszonek...
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