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NN ajważniejszym zadaniem dla Koła była 

likwidacja zlokalizowanej przy ulicy 

Szwajcarskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy mieszkalnej, zlewni fekaliów, do 

której przywożone są nieczystości z nieska-

nalizowanych dzielnic Wrocławia (tj. z Opo-

rowa, Kleciny, Muchoboru Wielkiego, Żer-

nik Starych). Interwencja Koła w Zarządzie 

Miasta, Urzędzie Miejskim, Wydziale In-

westycyjno-Technicznym UM, Wydziale 

Ochrony i Kształtowania Środowiska UM 

oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodo-

ciągów i Kanalizacji doprowadziły do zain-

stalowania i uruchomienia w grudniu 2002 r. 

urządzenia HUBER poprzez adaptację od-

powiedniego kontenera, hermetyzację kraty 

HUBER i układu zlewni ścieków, montażu 

zasilania, sterowania oraz automatyki kraty. 

Pozostawiono awaryjny spust fekaliów, któ-

ry będzie zabezpieczony przed wydzielaniem 

się odorów do powietrza poprzez wykonanie 

hermetycznej obudowy.

Omówiona instalacja spowodowała, że 

do powietrza wydostaje się mniejsza ilość 

odorów i odczuwalna jest więc poprawa czy-

stości powietrza. Mamy pisemne zapewnienia 

Wydziału Ochrony i Kształtowania Środo-

wiska Urzędu Miejskiego, Zarządu Gospo-

darki Odpadami, Wydziału Inwestycyjno-

Technicznego Urzędu Miejskiego, Miejskie-

go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-

zacji, że zlewnia będzie eksploatowana do 

2006 roku, czyli do czasu skanalizowania 

osiedli w południowej i zachodniej części 

miasta. Czy to się stanie, pokaże czas.

Ważną inwestycją, realizowaną na osie-

dlu, jest budowa obwodnicy śródmiejskiej 

– odcinek od ul. Grabiszyńskiej do ul. Strze-

gomskiej. Ponieważ odcinek ten przebiega 

w bardzo bliskiej odległości od zabudowy 

mieszkalnej, wystąpiła konieczność ochro-

ny osiedla przed skutkami negatywnego 

oddziaływania jej na życie mieszkańców 

oraz na środowisko. Podjęte zostały działa-

nia zmierzające do minimalizacji uciążli-

wości wynikających z eksploatacji obwod-

nicy, m.in. przez wymianę stolarki okiennej, 

budowę ekranów akustycznych, nasadzenie 

zieleni. Konieczność wykonania tych zabez-

pieczeń została włączona do Oceny Oddzia-

ływania na Środowisko, do pozwoleń loka-

lizacyjnych oraz do pozwolenia na budowę 

obwodnicy.

Okna zostały wymienione na dźwiękosz-

czelne, a ekrany zamontowane – jednak 

w obrębie skrzyżowania ulic Francuskiej 

i Klecińskiej mieszkańcy mają zastrzeżenia, 

które dotyczą wysokości podstawy ekranów 

oraz niezamknięcia nimi starej ul. Kleciń-

skiej. Niestety, na odcinku od ul. Strzegom-

skiej do ul. Białoruskiej nie zamontowano 

w ogóle ekranów. W tym rejonie poziom 

hałasu jest bardzo duży, gdyż znajduje się 

tam węzeł komunikacyjny. W sprawie tej 

kierowane są pisma interwencyjne do Za-

rządu Dróg i Komunikacji.

CC zęść osób działających w ówczesnym 

Komitecie Społecznym, później będą-

cymi radnymi Rady Osiedla, a obecnie – 

członkami Koła PKE OD „Zielony Mucho-

bór”, z wielkim zaangażowaniem kontynuuje 

rozpoczętą działalność mającą na względzie 

dobro osiedla oraz jej mieszkańców. W dzia-

łaniach tych nie zabrakło pomocy i doradz-

twa PKE OD. Z wielkim oddaniem wspiera 

nas pan dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, za 

co tą drogą składam mu serdeczne podzię-

kowania. Duże zaangażowanie w działaniach 

na rzecz ochrony osiedla przed zagrożenia-

mi budowanej obwodnicy, wykazali radni 

Rady Osiedla poprzedniej kadencji, za co 

również należą im się słowa uznania.

ZZ arząd Koła wystąpił do Zarządu Zieleni 

Miejskiej z prośbą o nasadzenie zieleni 

wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Grec-

kiej 59. Szczegółowy plan nasadzeń wraz 

z rodzajami krzewów zaproponowała Pani 

Elżbieta Pytka – dyrektor szkoły. Prośba 

została pozytywnie załatwiona i w roku 2002 

Zarząd Zieleni Miejskiej dokonał nasadzeń. 

Pielęgnacją krzewów zajęli się uczniowie pod 

bacznym okiem nauczycieli.

W grudniu 2003 roku nasze Koło z Biu-

ra Rozwoju Wrocławia UM otrzymało pismo 

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie roz-

prowadzenia ruchu na osiedlu po oddaniu 

do eksploatacji odcinka obwodnicy śród-

miejskiej. Z zaproponowanych trzech wa-

riantów członkowie Koła nie zaakceptowa-

li żadnego, gdyż zawierały one propozycje 

częściowego wyłączenia ulic z ruchu dwu-

kierunkowego i wprowadzenia na nich ruchu 

jednokierunkowego. Jednogłośnie przegło-

sowano powrót do sytuacji sprzed paździer-

nika 2003 roku, czyli do tego, aby wszystkie 

ulice na Muchoborze Małym były dwukie-

runkowe. Taka jest również opinia wielu 

mieszkańców, z którymi przeprowadzono 

stosowne rozmowy. Rozwiązanie takie skra-

ca przejazd samochodów przez osiedle, a więc 

zmniejsza zanieczyszczenie powietrza spa-

linami i ogranicza emisję hałasu.

Maria Kazimiera Gidaszewska

Prezes Koła PKE OD „Zielony Muchobór”

Koło PKE OD „Zielony Muchobór” powstało w 2001 roku. Za jego pierwszoplanowe działanie uznano ochronę osie-

dla przed uciążliwością budowanej obwodnicy śródmiejskiej, estakady gądowskiej oraz likwidację zlewni fekaliów.

MARIA KAZIMIERA GIDASZEWSKA

Zielony MuchobórZielony Muchobór
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P ierwsze ujęcie problematyki ochrony 

środowiska w praktyce planistycznej, 

ale o podejściu technokratycznym, domino-

wało do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to 

całą przyrodę i dobra kultury traktowano 

poprzez pryzmat ich przydatności.

Przykładem z tamtego okresu są np. takie 

działania w przestrzennej gospodarce władz 

miasta, jak:

� wyburzenie Młynów Piastowskich 

w rejonie Ostrowa Tumskiego,

� rozbicie historycznego układu Starego 

Miasta pozbawioną zieleni Trasą W-Z (frag-

ment obwodnicy staromiejskiej), 

� wybudowanie rozległego, dwupozio-

mowego węzła komunikacyjnego na jednym 

z opustoszałych po zniszczeniach wojennych 

fragmencie centralnej części miasta w po-

bliżu Rynku od strony Mostu Grunwaldz-

kiego (pl. Społeczny)1, 

� degradacja miejskiego pierścienia 

osiedli-ogrodów poprzez: rozbudowę silnie 

trującego chemicznie przemysłu na osiedlu 

Kowale, wprowadzenie zabudowy do Parku 

Szczytnickiego i na tereny sportowe Zespo-

łu Olimpijskiego na osiedlu Zalesie oraz 

wybudowanie olbrzymich, betonowych blo-

kowisk-sypialni, których wymieniać nie 

trzeba, a także wiele innych miejsc stano-

wiących do dzisiaj problem dla miasta. Roz-

wijające się obecnie podejście ekologiczne 

w gospodarce przestrzennej miasta zakłada 

harmonijny i racjonalny sposób zaspokajania 

potrzeb człowieka, niekolidujący z godzi-

wymi warunkami przetrwania wszystkich 

pozaludzkich form życia. W myśl tej ekolo-

gicznej koncepcji, użytkowanie walorów 

przyrodniczych odbywać się tylko może 

w granicach odporności środowiska. 

Już ponad pół wieku minęło od czasu, 

gdy zburzony podczas wojny w 70% Wrocław 

„wszedł na deski” polskich architektów, 

urbanistów i planistów przestrzennych. 

W oderwaniu od przeszłości, ulegając wy-

mogom ideologicznym, ograniczeniom go-

spodarczym i technologicznym, a także 

trendom światowym, planowanie przestrzen-

ne i architektura Wrocławia przechodziły 

kolejne fazy ewolucji. Działalność plani-

styczna okresu centralnego planowania i za-

rządzania krajem według D. Przyłęckiej 

(1995, s. 3–4) obejmowała pięć następujących 

przedziałów czasowych (z tym, że ostatni 

dotyczył już wczesnego okresu transforma-

cji ustrojowej, przed zmianą ustawy o pla-

nowaniu przestrzennym):

1) 1945–49 – opracowanie pierwszego 

po wojnie Generalnego Planu Zagospodaro-

wania Wrocławia, formułującego strategicz-

ne decyzje przestrzenne, dotyczące:

– skali, zakresu i kolejności odbudowy,

– modernizacji rozwiązań komunikacyj-

nych,

– ochrony i poprawy walorów środowi-

skowych i kulturowych Wrocławia,

2) 1950–61 – opracowanie, w oparciu 

o pogłębione rozpoznanie terenu i problemów 

miasta, elaboratu kolejnego planu ogólnego 

Wrocławia, obejmującego plan perspekty-

wiczny oraz plany etapowe I i II fazy, stano-

wiące odtąd:

– prawną podstawę gospodarki prze-

strzennej w mieście, 

– instrument sterowania i koordynowania 

inwestycji,

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 .  2 )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 .  2 )

Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w planach przestrzennego zagospodarowania Wrocławia, 

podobnie jak i w innych miastach Polski, występują w dwóch podstawowych relacjach:  – człowiek a przyroda oży-

wiona i nieożywiona, – potrzeby społeczno-gospodarcze a sposób ich zaspakajania. W zależności, które z elemen-

tów tych relacji przeważają, można mówić o ochronie środowiska w ujęciu konserwatorskim lub ekologicznym.

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

1 Zipser (2002, s. 3) pisze: „Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że ubytki te są właśnie, przypadko-
wo, chaotycznie rozmieszczone, że zakłóciły spójność struktury i obniżyły bezpieczeństwo, zwłaszcza w od-
niesieniu do ruchu pieszego. Dobrym przykładem jest porównanie ciągu Plac Grunwaldzki – Most Grun-
waldzki – Plac Dominikański, przed wojną stanowiący szlak uliczny, dziś przerwany trudną do przebycia 
pustacją Placu Społecznego”. Należy dodać że, zarówno węzeł, jak i Trasa W-Z, polepszając warunki przejaz-
du w tym rejonie miasta (gdy nie zrealizowana jest do końca obwodnica śródmiejska i brak obwodnicy wokół-
miejskiej) przyciągają do siebie znaczną część zmotoryzowanego ruchu tranzytowego i przejazdowego aglo-
meracji wrocławskiej, który docierając poprzez najgęściej zaludnione dzielnice w mieście tj. Stare Miasto 
(8973 M/km2), Śródmieście (8292 M/km2) i Krzyki (3050 M/km2), zwiększa w ich obrębie akumulację spalin 
i pyłów oraz podwyższa poziom hałasu i wibracji (Rocznik Statystyczny Wrocławia, 2000).
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3) 1962–75 – aktualizacja planu ogólne-

go dążąca do krystalizacji funkcjonalno-

przestrzennej struktury miasta w powiązaniu 

z aglomeracją miejską, na podstawie pogłę-

bionych opracowań w zakresie:

– ograniczeń progowych dalszego roz-

woju miasta w jego dotychczasowych gra-

nicach,

– studiów rozwoju centrum,

– kierunków i modelu dalszego rozwoju 

miasta oraz opracowań szczegółowych,

4) 1976–88 – aktualizacja planu ogólne-

go Wrocławia na podstawie przeprowadzo-

nych analiz dotychczasowego przebiegu 

realizacji planu i usytuowania gospodarcze-

go miasta w regionie (po zmianie admini-

stracyjnej), poprzedzona:

– studiami aglomeracji wrocławskiej, 

– opracowaniem planu województwa 

wrocławskiego,

– analizą wszystkich dotychczasowych 

planów (ogólnych i szczegółowych) pod 

kątem dotychczasowego przebiegu realizacji 

i przydatności,

5) 1989–94 – próby rozwiązań organi-

zacyjnych i metodycznych planowania prze-

strzennego Wrocławia w nowych uwarun-

kowaniach społeczno-gospodarczych, w sy-

tuacji załamania się struktur i ciągłości 

procesów kompleksowego planowania prze-

strzennego miasta.

W ejście w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. 

zasadniczo odmiennej ustawy o za-

gospodarowaniu przestrzennym, spowodo-

wało definitywne zerwanie z procedurami 

obowiązującymi w poprzednim okresie. 

Podstawowe założenia nowej ustawy wnio-

sły do działalności planistycznej ogranicze-

nie roli i wpływu centralnego planowania, 

poszanowanie prawa własności, upodmio-

towienia obywateli i społeczności lokalnych 

oraz wymóg stosowania zasad rozwoju 

„zrównoważonego”. W okresie od 1995 do 

końca 2001 roku uchwalono – zgodnie z nową 

ustawą – „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wrocław” (opracowane pod kierunkiem prof. 

dra hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera, uchwa-

lone przez Radę Miejską Wrocławia 30 stycz-

nia 1998 r.) oraz 40 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego pod in-

westycje dla różnej wielkości obszarów we 

Wrocławiu. „Studium” według nowej ustawy 

ma od strony praktycznej tylko charakter 

dokumentu informacyjnego o zadaniach 

własnych gminy na całym jej obszarze. Na-

tomiast miejscowy plan stanowi prawny 

przepis gminy obowiązujący wszystkich 

w jej obrębie. Zarówno na miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, jak i na 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu planowanych przedsię-

wzięć, zgodnie z prawodawstwem Unii 

Europejskiej, nowa ustawa „Prawo ochrony 

środowiska” nakłada obowiązek przeprowa-

dzania postępowania w sprawie oceny od-

działywania na środowisko według osobnych 

procedur, odpowiednio do stopnia szkodliwo-

ści inwestycyjnych przekształceń przestrzen-

nych dla środowiska i zdrowia człowieka.

Po kilku latach sporządzania dokumen-

tów planistycznych według nowych zasad, 

nastąpiły kolejne zmiany w przepisach pra-

wa obowiązującego gospodarkę przestrzen-

ną. Z dniem 27 maja 2003 r. weszła w życie 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w której ustawodawca, trosz-

cząc się o uporządkowanie i usprawnienie 

procedur formalnych przy tworzeniu prawa 

miejscowego, pomniejszył rolę społeczności 

lokalnych i pojedynczego obywatela.

Niestety, z praktyki planistycznej wyni-

ka, że w ramach poprzedniej i nowej ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym trudno jest zagwarantować miastu kom-

pleksowo skoordynowaną ochronę, wzmoc-

nienie i wzbogacenie środowiska przyrodni-

czo-kulturowego jego struktury, gdyż miej-

scowe plany, stanowiące prawo gminne, 

obejmują zwykle małe obszary. Takie roz-

drobnienie planowania występuje we wszyst-

kich miastach o podobnej wielkości jak 

Wrocław. Klasycznym tego przykładem jest 

przeforsowanie, w związku z trudną sytuacją 

gospodarki odpadami miasta, uchwały miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla zakładu utylizacji i składowiska 

odpadów na osiedlu Janówek, w bezpośred-

nim sąsiedztwie wałów przeciwpowodzio-

wych Odry, w obrębie strategicznego dla 

miasta, północno-zachodniego klina układu 

zieleni Wrocławia. Stało się to, pomimo 

silnych sprzeciwów ze strony organizacji 

ekologicznych i mieszkańców tego rejonu. 

Na szczęście, istnieją jeszcze do wykorzy-

stania inne możliwości poprawy tej sytuacji 

od strony ustawowych zabezpieczeń praw-

nych dla kompleksowej ochrony przyrodni-

czych i kulturowych walorów miasta. Być 

może, że do kontrowersyjnej lokalizacji w wy-

żej przytoczonym przykładzie nie doszłoby, 

gdyby w obrębie Wrocławia silnie przekształ-

cony kulturowo pas terenu doliny Odry pod-

legał formom ochrony, jakie stwarza ustawa 

„O ochronie dóbr kultury i muzeach”2.

Silnym również wsparciem przy tworze-

niu prawnych form ochrony dla większych 

obszarów może być ustawa „O ochronie 

przyrody”. Dzięki właśnie tej ustawie, było 

możliwe objęcie kompleksową ochroną jed-

nego z cenniejszych pod względem przyrod-

niczym i kulturowym obszarów miasta. Jest 

nim część Śródmieścia Wrocławia, leżąca 

po wschodniej stronie miejskiego pierścienia 

osiedli-ogrodów, w której znajdują się: Park 

Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Zespół 

Hali Ludowej i Stadionu Olimpijskiego, 

kąpielisko „Morskie Oko” i Miejski Ogród 

Zoologiczny oraz modernistyczne osiedla-

ogrody z promenadami nadodrzańskimi. Za 

podstawę tworzonego etapami, w drodze 

kolejnych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, 

Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Kra-

jobrazowego (SZPK)3, posłużyło wykonane 

wcześniej z inicjatywy władz miasta plani-

styczne opracowanie „Studium granic Szczyt-

nickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobra-

2 Propozycja utworzenia we Wrocławiu Kulturowego Parku Odry była od 1992 roku przedstawiana w licz-
nych publikacjach pracowników Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej: A. Drapellę-Hermansdorfer, P. Ogielskiego, B. Wojtyszyna – członków Koła Miejskiego we 
Wrocławiu Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, wchodzących w skład Grupy BIOS.

3 Pierwsze trzy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej części 
Śródmieścia Wrocławia pod nazwą „Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy” dla fragmentów obsza-
ru A, B i C zostały podjęte w dn. 28 listopada 1997 r. Następnie, 9 grudnia 1999 r. podjęto kolejną uchwałę 
odwołującą trzy poprzednie uchwały i wprowadzającą ochronę indywidualną dla całego obszaru SZPK, która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku.
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zowego”. Obecnie, z uwagi na obligatoryjny 

wymóg poprzedniej ustawy o zagospodaro-

waniu przestrzennym, są opracowywane dla 

SZPK, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Ponieważ, w sprawie przy-

stąpienia do ich sporządzania, uchwalono, 

że wykonywane będą aż dla 17 fragmentów 

całego obszaru SZPK, prace planistyczne na 

małych obszarach podejmowane są sukce-

sywnie i powoli. Równolegle na Wydziale 

Architektury Politechniki Wrocławskiej, 

Zakład Kształtowania Środowiska, prowadzi 

temat badawczy, poświęcony standardom 

urbanistycznym dla zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych w obrębie miast – na przy-

kładzie SZPK. Należy dodać, że szczególną 

rolę standardom jakości środowiska, mających 

charakter norm technicznych, w realizacji 

ochrony zasobów środowiska, w drodze aktu 

prawa miejscowego, nadaje ustawa „Prawo 

ochrony środowiska”, która określa proce-

dury w celu doprowadzenia do przestrzega-

nia tych standardów poprzez ich określenie, 

kontrolę osiągania i działań służących ich 

nieprzekraczaniu lub przywracaniu (red. Jen-

drośka 2001, s. 346–356). Niezależnie od 

opracowywanych w sposób obiektywny ocen 

jakości środowiska, istotny wpływ na kształ-

towanie współczesnego miasta wywiera su-

biektywna hierarchia wartości elementów 

jego struktury, powstająca w świadomości 

społeczności miejskich.

Najistotniejsze w opinii mieszkańców 

walory miast, które zaważyły na sposobie 

tworzenia rozmaitych wizji układów przyszłej 

urbanizacji i nie straciły do tej pory na ak-

tualności, to m.in.:

� bliski kontakt z zielenią i zadawala-

jący dostęp do terenów rekreacyjnych,

� komfortowe warunki zamieszkania 

w zabudowie ekstensywnej w estetycznym 

otoczeniu,

� łatwy dojazd do pracy i do usług (cen-

trum miasta),

� poczucie bezpieczeństwa i ładu (bez 

konfliktów sąsiedzkich),

� dobre warunki zdrowotne z dala od 

miejskich uciążliwości dla środowiska.

Warto w tym miejscu przytoczyć niektó-

re wyniki empirycznych badań społecznej 

oceny walorów przestrzennych i jakości 

życia we Wrocławiu, wykonanych w Katedrze 

Planowania Przestrzennego Wydziału Ar-

chitektury Politechniki Wrocławskiej, pod 

kątem ich wykorzystania dla celów plani-

stycznych. Badania przeprowadzone, zarów-

no wśród samych, zmotoryzowanych Wro-

cławian (Barski 2000, s. 45-59), jak i wśród 

reprezentatywnej grupy ogółu dorosłych 

mieszkańców z 20 rejonów Wrocławia (Ba-

giński 2000B, s. 15–35) wykazały, że najpo-

ważniejszymi uciążliwościami dokuczają-

cymi mieszkańcom Wrocławia są kolejno:

� ruch uliczny, hałas i zanieczyszczenie 

powietrza w rejonach najsilniej zaludnionych, 

z zabudową bezpośrednio przylegającą do 

ulic o wysokim natężeniu ruchu; są to ulice: 

Jedności Narodowej, Lotnicza, Hutnicza, 

Górnicza, Wyszyńskiego, Pułaskiego, Trau-

Rysunek 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu opracowywane w latach 1998–2003 (źródło: Biuro Rozwoju Wrocławia).

Plany zatwierdzone przez Zarząd
Plany w trakcie opracowania
Opracowane plany miejscowe po roku 1998
Granice miasta
Osie ulic
Linie kolejowe
Rzeka

Legenda:
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gutta, Piłsudskiego, Tęczowa, Żmigrodzka, 

Kasprowicza, Boya-Żeleńskiego, Hallera, 

Skłodowskiej-Curie i pl. Grunwaldzki,

� brzydota, zaniedbanie, niespokojne 

otoczenie zamieszkania z niedostatkiem 

zieleni rekreacyjnej; dotyczy to zwłaszcza 

rejonów uważanych za patogenne o zwartej, 

zużytej technicznie, XIX-wiecznej zabudo-

wie w starej części Śródmieścia (w rejonie 

ul. Jedności Narodowej) i w tzw. „Trójkącie 

Bermudzkim” (w rejonie ul. Traugutta).

Natomiast, pod względem wyjątkowo 

dobrych warunków zamieszkania, szczegól-

nie cenione są przez zmotoryzowanych miesz-

kańców Wrocławia, jako: ciche, mocno za-

zielenione, dobrze skomunikowane i usytu-

owane niedaleko centrum miasta w pierście-

niu międzywojennych osiedli-ogrodów, takie 

kolejno osiedla jak: Borek, Biskupin, Sępol-

no, Ołtaszyn, Karłowice, Zalesie, Wojszyce, 

Grabiszynek czy Zacisze.

Nie da się ukryć, że w strukturze prze-

strzennej Wrocławia, w zakresie ochrony 

środowiska, jest wiele jeszcze do zrobienia 

na poziomie planowania przestrzennego 

i architektury. Obok tak wspaniałych miejsc, 

jak: Ostrów Tumski, Rynek z Ratuszem czy 

walory Zespołu Szczytnickiego, są miejsca 

bardzo trudne dla miasta, wymagające do 

ich rozwiązania, znacznego wysiłku, zarów-

no intelektualnego, jak i finansowego.

W kierunkach polityki przestrzennej 

Wrocławia, „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania ...” przewiduje, 

poprzez uzupełnienie i rozwijanie prawidło-

wości związków przestrzennych w strukturze 

miasta, tworzenie „ławicowego” układu prze-

miennych, pasmowych obszarów osiedlowych 

i przemysłowo-usługowych wzdłuż kierunku 

północny zachód na południowy wschód. 

Wydłużony na osi wschód-zachód, w admi-

nistracyjnych granicach, teren Wrocławia 

pomiędzy Leśnicą, a Starym Miastem (kon-

centryczno-sektorowym obszarem centralnym, 

usytuowanym mimośrodowo w stosunku do 

całego układu) narzuca według „Studium” 

okazję do ukształtowania policentrycznej 

struktury terenów miejskich, co z kolei stwa-

rza potrzebę wykreowania dużego ośrodka 

usługowego dla upośledzonych pod tym 

względem zachodnich peryferii miasta.

W obecnych warunkach ustrojowo-gospo-

darczych, gdy w planowaniu i gospodarce 

przestrzennej istotną rolę odgrywają samo-

rządność terytorialna, struktura własności 

i renta gruntowa, trudno jest w dłuższej per-

spektywie narzucać miastu jakikolwiek model 

rozwoju, który nie będzie w zgodzie z ekolo-

gią. Miasta, które w sposób naturalny podda-

ją się prawom koncentracji, dążą do układów 

koncentrycznych, chyba że uwarunkowania 

przyrodnicze (związane np. z położeniem 

geograficznym) deformują ich struktury na 

przykład w kierunku układu liniowego (np. 

Trójmiasto). Gdy zurbanizowana przestrzeń 

przekroczy rozmiary wielkiego miasta i zle-

je się z strukturą miast sąsiednich, przechodzi 

w układ policentryczny, tworząc na rozległych 

przestrzeniach, nierównomiernie rozlewające 

się struktury zabudowy o charakterze miej-

skim (np. konurbacja katowicka).

N ieprzerwanie różnicująca się w sposób 

naturalny struktura władania przestrze-

nią zurbanizowaną, przyczyniła się już w wie-

lu miastach Europy do zniweczenia wcze-

śniejszych prób poprawy ich kierunków 

rozwoju. Kierując się utylitarnymi przesłan-

kami, szukano rozwiązań w wyidealizowa-

nych, prośrodowiskowych koncepcjach uzdro-

wienia struktur miejskich, począwszy od 

układów liniowych, aż po dzisiaj, odżywają-

ce pohoardowskie koncepcje satelitarnych 

miast-ogrodów (Wojtyszyn 2001, s. 28–34). 

Także koncepcja stworzenia, tak jak w przy-

padku Poznania (Ludwiczak 2001, s. 127–135), 

„miasta – zwartego – krótkich dróg”, w sy-

tuacji Wrocławia jest już niemożliwa.

Kolejne modele w planach rozwoju prze-

strzennego Wrocławia, pozostawiając ślad 

w postaci szczątkowych realizacji wzajem-

nie się przenikających, nie rozwiązały wie-

lu kluczowych problemów związanych 

z funkcjonowaniem miasta – zwłaszcza ko-

munikacyjnych. Na przykład, w wyniku 

dużych zaległości inwestycyjnych, dotyczą-

cych rzecznych przepraw mostowych, za-

równo w obrębie samego Wrocławia, jak 

i w regionie, wykształcone nieprawidłowo 

przebiegi ulic, wymuszają chwilowo, na osi 

wschód-zachód chaotyczny, spowolniony 

wzrost miasta, tworząc jego przejściowy 

układ policentryczny. Dodatkowo, w ten 

sposób uwidacznia się, oddziaływująca na 

przebieg rozwoju przestrzennego Wrocławia, 

siła uwarunkowań przyrodniczych, związa-

na z układem rzecznym Odry (posiadającej 

aż 5 dopływów, nie licząc kanałów i innych 

urządzeń hydrotechnicznych), który nie 

uzyskał jeszcze w działaniach planistycznych 

i inwestycyjnych należytej rangi.

Na przytoczonych przykładach wyraźnie 

widać, jak w praktyce planistycznej Wrocła-

wia, zagadnienia prośrodowiskowe są silnie 

związane z dokonującą się nieustannie kon-

frontacją preferencji mieszkańców miasta 

z urbanistycznymi realiami ich urzeczywist-

niania. Dlatego też, splot wynikających stąd 

dylematów, aby mógł być rozwiązywany 

z korzyścią dla środowiska, potrzebuje „ram” 

Jedna z wielu cichych, 
zatopionych w zieleni uliczek 

osiedla Sępolno na Wiekiej Wyspie
w obrębie Szczytnickiego 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego

Jedna z wielu cichych, 
zatopionych w zieleni uliczek 

osiedla Sępolno na Wiekiej Wyspie
w obrębie Szczytnickiego 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
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określanych na podstawie hierarchii wartości 

tegoż środowiska, a wymagających ochrony 

konserwatorskiej i ekologicznej, niezależnie 

od ich predyspozycji przestrzennych. Poprzez 

dobrze skonstruowane ustawodawstwo, będą 

one w warunkach demokratycznej samorząd-

ności, wspomagać praktycznie, a nie parali-

żować działania, zarówno na etapie projektu, 

jak i realizacji. Mają też do spełnienia rolę 

inspirującą w poszukiwaniu coraz lepszych 

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i tech-

nologicznych, likwidujących pozornie „fun-

damentalne”, wielorakie sprzeczności, jakie 

pojawiają się na przykład w relacji narasta-

jącego naporu ekstensywnej zabudowy na 

przestrzennie otwarte w zieleni przedmieścia 

w odniesieniu do kwestii osiągania tam 

oczekiwanego, wysokiego poziomu dostęp-

ności komunikacyjnej, a wszystko to, jak 

najmniejszym kosztem naturalnego środo-

wiska człowieka.

 

R easumując – problematyka dwóch części 

tego artykułu, dotycząca gospodarki 

przestrzennej Wrocławia, przedstawiona 

została w ten sposób, by z jednej strony 

można było na wybranych przykładach za-

poznać się z negatywnymi i pozytywnymi 

zjawiskami, które występują w zachodzących 

procesach urbanizacji na tle przemian ustro-

jowo-gospodarczych w Polsce, z drugiej zaś 

– by możliwe było wyrobienie sobie poglądu, 

na ile ochrona środowiska miasta zależy od 

działań planistycznych i inwestycyjnych 

w ramach zmieniającego się ustawodawstwa, 

a w jakim stopniu od czynników subiektyw-

nych, związanych z powiększoną wolnością 

samorządową i obywatelską.

W wyniku istotnej luki w obowiązującym 

prawie polskim związanej z polityką grun-

tami, a także niskiej skuteczności w egze-

kwowaniu prawa, na co zwraca uwagę wie-

lu znawców przedmiotu, dochodzi na dużą 

skalę wokół dużych miast, jak i też Wrocła-

wia, do parcelacji gminnych terenów otwar-

tych, niejednokrotnie cennych przyrodniczo 

i krajobrazowo. Można to uznać za popiera-

nie chaosu przestrzennego, sprzecznego 

z ideą zrównoważonego rozwoju. Aby temu 

zapobiec, by o sposobie zagospodarowania 

terenu decydowały nie „własność” czy wzglę-

dy „polityczne”, a jedynie zasady logiki 

i sztuki kształtowania przestrzeni musi być, 

bezwzględnie zawarte w tej sprawie, mię-

dzysamorządowe porozumienie gmin two-

rzących metropolię wrocławską.

Do chwili usunięcia usterek legislacyj-

nych, muszą być, w zakresie koordynacji 

działań międzygminnych, zagwarantowane 

w formie umów prawnych, kluczowe kwestie 

– szczególnie w zakresie systemowych ele-

mentów przestrzeni – w obrębie metropolii 

wrocławskiej, takie jak:

� kompleksowa ochrona i rozbudowa 

pierścieniowo-klinowego układu zieleni, 

stanowiącego strefę fitomelioracji klimatu 

w systemie przewietrzania Wrocławia i trwa-

łe zaplecze dla rozwoju funkcji wypoczyn-

kowych dla miasta (przykładowo, tworzenie 

warunków dla zachowania i rozbudowy 

kształtującego się klina wschodnio-zachod-

niego zieleni, wchodzącego do centrum 

Wrocławia poprzez leśny kompleks doliny 

Bystrzycy i parkową otulinę lotniska, dalej 

przez planowany Park Milenijny w dolinie 

Ślęzy i ogrody grabiszyńskie do Dworca 

Świebodzkiego),

� rozbudowa elementów infrastruktury 

według zasad integracji wewnętrznej obsza-

rów współtworzących metropolie i zgodnie 

z poszanowaniem zasobów otwartej prze-

strzeni,

� podejmowanie przedsięwzięć w kie-

runku równomiernej poprawy jakości życia 

i środowiska życia społeczności lokalnej 

zgodnie ze społecznie akceptowanymi sys-

temami wartości na całym obszarze metro-

polii (przykładowo, preferowane standardy 

urbanistyczne przez wrocławian, które od-

noszą się do walorów osiedli-ogrodów naj-

wyżej cenionych we Wrocławiu, powinny 

być rozwijane, zarówno w obrębie miasta, 

jak i w strefie wokółmiejskiej).

Pomimo wielu utrudnień wynikających 

z polityczno – historycznych uwarunkowań 

„poprzedniej epoki” udało się w przeciągu 

krótkiego okresu transformacji ustrojowej 

podjąć szereg inicjatyw poprawiających jakość 

życia w kontekście zagospodarowania prze-

strzennego miasta. Równolegle pojawiają się 

jednak nowe problemy i bardziej skompliko-

wane zadania. Ich realizacja wymaga zarów-

no wykorzystania dotychczasowych doświad-

czeń, jak i niekonwencjonalnego podejścia, 

wyprzedzającego wyobrażenia przeciętnego 

mieszkańca Wrocławia o kształtowaniu prze-

strzeni miejskiej. Tak, aby mogła ona być 

bardziej przyjazna ludziom i przyrodzie.

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.

fo
t.

 B
o
g
u
s
ła

w
 W

o
jt

y
sz

y
n

Nie zawsze nowa zabudowa spełnia
potrzeby mieszkańców w zakresie bliskiego 

kontaktu z zielenią (osiedle Ołbin)

Nie zawsze nowa zabudowa spełnia
potrzeby mieszkańców w zakresie bliskiego 

kontaktu z zielenią (osiedle Ołbin)

Zderzenie skrajnie różnych
warunków zamieszkania –
osiedle Kozanów

Zderzenie skrajnie różnych
warunków zamieszkania –
osiedle Kozanów
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Z a g o s p o d a r o w a n i e  

terenów pogórniczych 
w  n i e m c z e c h  w s c h o d n i c h

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Zjednoczenie Niemiec przyniosło mieszkańcom byłej NRD wiele problemów (np. 25-procentowe bezrobocie), ale też 

umożliwiło podjęcie rekultywacji i sanacji obszarów zdewastowanych socjalistyczną gospodarką. Jednym z przykła-

dów jest zagospodarowanie terenów po górnictwie węgla brunatnego na Łużycach.

Wstęp

Węgiel brunatny był podstawowym su-

rowcem energetycznym w NRD. Jego wy-

dobycie warunkowało funkcjonowanie całej 

gospodarki. Wydobywano go, nie licząc się 

z kosztami lub zmniejszając koszty wydo-

bycia poprzez zaniechanie rekultywacji te-

renów pogórniczych. Po zjednoczeniu się 

Niemiec rząd podjął decyzje o zdecydowanym 

ograniczeniu wydobycia węgla brunatnego 

oraz o rezygnacji z przetwarzania surowca 

mało efektywnego oraz uciążliwego w prze-

twarzaniu. Decyzję ułatwił fakt, że istnieją-

ce elektrownie jądrowe i na węgiel kamien-

ny zapewniały zaopatrzenie w energię całej 

gospodarce i wszystkim mieszkańcom.

Pozostałością po socjalistycznej gospo-

darce dawnego NRD okazało się 113 tys. ha 

terenów wyrobisk, zwałów, terenów przemy-

słowego przetwórstwa węgla brunatnego 

(koksownie, brykietownie, elektrownie), 

terenów składowiska odpadów przemysło-

wych (m.in. asfaltu), które należało zrekul-

tywować i przywrócić do użytkowania. O ska-

li zmian w tej gałęzi przemysłu świadczą dane 

z Łużyc, zamieszczone w tabeli 1.

W NRD czynnych było 39 kopalń od-

krywkowych węgla brunatnego, obecnie 

pra cuje jedynie 5. Są to: „ Welzow-Süd”, 

„Noch ten”, „Cottbus-Nord”, „Jänschwalde” 

i „Reich walde”.

Zakłady energetyczne i brykietownie 

zamykano ze względu na przestarzałą tech-

nologię, stan techniczny obiektów i urządzeń 

oraz zagrożenia środowiskowe, jakie te 

obiekty stwarzały (o czym mogliśmy się 

przekonać na Dolnym Śląsku i w Sudetach). 

Wstępnie koszt rekultywacji i sanacji terenów 

poprzemysłowych i pogórniczych w obrębie 

Łu życkiego Zagłębia Węglowego oceniono 

na około 16,3 mld euro. Fundusze miały 

głównie pochodzić z budżetu federalnego 

i „landowych”. 

W czasach NRD-owskich zrekultywo-

wano zaledwie około 10% powierzchni zde-

wastowanych przez przemysł węgla brunat-

nego, głównie na przełomie lat 60. i 70. XX 

w. Takim przykładem pozytywnej rekulty-

wacji i sanacji terenów pogórniczych było 

utworzenie jeziora Knappensee w okolicy 

Hoyerswerdy, w miejscu starego wyrobiska. 

Ukształtowano dno i zbocza zbiornika oraz 

teren otaczający, wypełniono wodą, urządzo-

no plaże, pola namiotowe, place zabaw, przy-

stań wodną, tereny zabudowy letniskowej. 

W latach 70. rejon jeziora Knappensee był 

marzeniem większości mieszkańców regio-

nu, a otrzymanie tam przydziału działki 

rekreacyjnej nobilitowało w oczach sąsiadów 

i znajomych. Teren ten dzisiaj pełni funkcje 

rekreacyjne dla okolicznych miejscowości, 

a przy okazji stanowi świadectwo socjali-

stycznych marzeń obywateli.

Od roku 1990 rekultywacją terenów zde-

gradowanych na obszarze dawnej NRD 

zajmowało się przedsiębiorstwo LMBV 

(Łużycko i Środkowoniemieckie Stowarzy-

szenie – Spółka Zarządzająca Górnictwem, 

które w latach 1990–2002 zrekultywowało 

około 100 tys. ha w 60–70%. Koszt tych 

działań wyniósł około 6,5 mld euro, do wy-

dania pozostało jeszcze około 1,8 mld euro. 

Zakończenie prac przewiduje się w latach 

2008–2025 (por. dane w tab. 2).

Do zrekultywowania pozostało jeszcze 

około 13 tys. ha, ale 9 tys. ha zostały już 

sprzedane nowym użytkownikom.

Największe wrażenie robią tereny pogór-

nicze, których łączna powierzchnia wynosi 

około 80 tys. ha. Są to przeważnie wyrobiska 

i wielopiętrowe zwały nadkładu. Przy wy-

dobyciu węgla brunatnego metodą odkryw-

kową sypano je za pomocą największych na 

świecie maszyn – tzw. mostów przerzutowych 

oraz zwałowarek. Bezpośrednio po zakoń-

Rok Rok 1989 Rok 2002

Wydobycie węgla [mln t] 301 79

Liczba czynnych kopalni 39 6

Liczba czynnych brykietowni 49 3

Zakłady energetyczne 45 4

Zatrudnienie 138 800 9 291

Tabela 1. Zmiany w górnictwie węgla brunatnego w latach 1989–2002 na terenie Łużyc.
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czeniu wydobycia węgla powinny być prze-

prowadzone roboty ziemne, polegające na 

ukształtowaniu na nowo całego obszaru, 

tj. rozplantowanie zwałowanego nadkładu, 

ukształtowanie zboczy i brzegów przyszłych 

zbiorników wodnych. Nie uczyniono tego 

(poza nielicznymi wyjątkami) i w rezultacie 

powstały ogromne, ciągnące się kilometra-

mi, księżycowe krajobrazy z wyrobiskami, 

częściowo wypełnionymi wodą. Miejscami 

na zwałowiska wkroczyła sukcesja natural-

na i pojawiły się rachityczne drzewka lub 

krzewy. Istnieje też stałe zagrożenie osuwi-

skami i nasilają się procesy erozyjne.

W Łużycach do roku 2002 przywrócono 

do użytkowania poprzez zagospodarowanie 

w kierunku rolnym około 12%, leśnym – oko-

ło 35%, wodnym – około 4,5% oraz 6,7% 

przeznaczono pod budowlę osiedli, fabryk, 

składowisk odpadów i drogi. Reszta (około 

43%) to tereny poprzemysłowe nadkładowe, 

węglowe i zwałów, które także zazielenią 

się, tworząc tereny o morfologii odpowiada-

jącej charakterowi krajobrazu Łużyc. 

Wstępne prace 
rekultywacyjne

Dotychczas zrekultywowano około 80% 

tych terenów. Rekultywację poprzedzają 

roboty ziemne mające na celu uformowanie 

wierzchowiny zwałów, stoków, półek, dróg 

transportowych, formowanie brzegów wy-

robisk, jeśli w przyszłości mają być wypeł-

nione wodą. Wyrobiska wypełniać można 

masami ziemnymi oraz odpadami, ale tylko 

neutralnymi. Odpady te muszą mieć podane 

miejsce pochodzenia wraz z zapewnieniem, 

że nie będą się rozpuszczać i rozlewać. Przed 

ich składowaniem muszą być przebadane 

w niezależnych laboratoriach z certyfikatem, 

a w trakcie składowania prowadzi się kon-

trole, pobierając co 500 ton próbki losowe 

do badań.

Tworzony jest krajobraz o nowych kształ-

tach, najczęściej nawiązujących do pierwot-

nej morfologii, uformowanych w trakcie 

robót ziemnych, często nawet za pomocą 

maszyn, które pracowały w górnictwie od-

krywkowym węgla brunatnego. Po zakoń-

czeniu robót ziemnych największym zagro-

żeniem dla nowego krajobrazu jest erozja 

wodna. Powoduje ona wymywanie części 

humusowych, cząstek spławialnych, obsu-

wanie się całych zboczy zwałów. Żłobiny 

i rynny erozyjne urozmaicają morfologię 

terenu, ale czynią prawdziwe spustoszenie 

w obudowie biologicznej. By temu zapobiec, 

tuż po uformowaniu zwałów, wysiewa się 

trawy, a następnie sadzi krzewy i drzewa, 

by ich systemy korzeniowe utrzymały glebę. 

Dobre pokrycie trawą powierzchni zboczy 

nie pozwala rozwijać się erozji. 

Tereny zwałów osiadają wolno i proces 

ten trwa latami. Zabudowę (budynki, drogi) 

można realizować dopiero na gruncie usta-

bilizowanym, który ma odpowiednie para-

metry mechaniczno-wytrzymałościowe. By 

przyśpieszyć proces osiadania gruntu i za-

bezpieczyć się przed niespodziankami, sto-

suje się zagęszczanie gruntów poprzez za-

stosowanie drgającej lancy. Taką zawieszo-

ną na linach lancę o ciężarze ponad 1 tony, 

z drgającym wewnątrz urządzeniem mimo-

środowym, zagłębia się w nieustabilizowany 

grunt. Pod wpływem drgań grunt zagęszcza 

się i osiada, tworząc bardziej stabilne podło-

że. Po takim zabiegu można na nim budować 

domki lub prowadzić autostradę. Grunty za-

gęszcza się też przy pomocy detonacji mate-

riałów wybuchowych, umieszczonych w otwo-

rach wykonanych w osiadających gruntach.

Ukształtowanie na nowo morfologii te-

renu to dopiero pierwszy etap w przywraca-

niu pierwotnego krajobrazu obszaru lub 

nadaniu mu nowej wartości. Na tak przygo-

towanych terenach, ustabilizowanych i roz-

plantowanych, rozpoczyna się proces zago-

spodarowania, który będzie decydował o jego 

atrakcyjności. 

Rekultywacja 
w kierunku 
rolniczym i leśnym

Grunt na zwałowiskach ma zazwyczaj 

kwaśny odczyn, czasami znacznie poniżej 

6,0 pH, wobec czego pierwszym zabiegiem 

jest głębokie wapnowanie, do 60–70 cm, 

które stosuje się mieszając węglan wapnia 

(„palone wapno”) z gruntem. W końcowej 

fazie robót ziemnych, w przypadku przezna-

czenia terenu zrekultywowanego pod uprawy 

rolne, powierzchnię zwałów pokrywa się 

warstwą gleby i humusu (jeśli go wystarczy) 

oraz urzyźnia się nawozami NPK. Następnie 

przeprowadza się rekultywację roślinną. Przez 

pierwsze siedem lat sieje się kolejno lucernę, 

żyto, łubin, mieszanki traw, przeorywując 

plony, tak by części roślinne zasiliły glebę. 

Dopiero po 7 latach rekultywacji, kiedy gle-

ba staje się coraz mniej kwaśna (wody opa-

dowe wypłukują siarczany w głąb wraz 

metalami ciężkimi), wraca się do upraw rol-

nych. Jednak pełne wartości rolnicze gleba 

osiąga dopiero po 30–40 latach upraw. 

Jeżeli teren przeznaczony jest pod nasa-

dzenia leśne, po wapnowaniu i nawożeniu 

gruntu, obsiewa się cały teren mieszanką 

traw (odmiany kostrzewy), łubinu, koniczy-

ny, czasami rogenu (żytka) i w kolejnym roku 

wysadza się 2–3-letnie sadzonki drzew. Sa-

dzonki drzew liściastych sadzone są w spe-

cjalnych osłonkach, chroniących je przed 

Do roku 2002
wykonano:

Rodzaj prac
Do zrobienia

pozostało

87% wyburzenia obiektów (12 mln m3) 13%

86% prace ziemne (1,7 mld m3) 14%

79%
uszczelnienie, zagęszczenie terenów – 

stabilizacja ścian (1,0 mld m3)
21%

60% rekultywacja 40%

34%
utylizacja starych odpadów 
i rekultywacja (38 mln m3)

66%

38%
przywrócenie do stanu pierwotnego

poziomu wód gruntowych
62%

Tabela 2. Zaawansowanie prac rekultywacyjnych terenów zdegradowanych (stan na rok 2002).
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zgryzaniem przez zwierzynę. Na 1 ha terenu 

wysadza się 10 tys. sadzonek sosny, 7–8 tys. 

sadzonek dębu; natomiast w przypadku lipy, 

klonu i jesionu – po 8 tys. sadzonek/ha. 

Po 7 latach sosna posadzona na tak zrekul-

tywowanym terenie osiąga wysokość około 

1,5 m. Rekultywację uznaje się za zakończo-

ną, kiedy:

– na terenie obsadzonym rośnie 5 tys. 

drzewek/ha,

– przy strukturach mieszanych nasadzeń 

leśnych zachowane są proporcje gatunków 

drzew: 1 buk – 1 dąb – 1 lipa,

– wysokość zadrzewień dochodzi do 1,5 

metra,

– sadzonki wykazują odporność na cho-

roby i mróz, nie zagrażają im insekty, gry-

zonie oraz inne zwierzęta.

Oczywiście, w tych trudnych warunkach, 

nasadzenia wymagają pielęgnacji przez okres 

kilku lat. Dopiero kiedy test rekultywacji wy-

pada pomyślnie, teren można sprzedać (prze-

kazać) do dalszego użytkowania. Tereny le-

śne trafiają do nadleśnictw lub prywatnych 

myśliwych (związki łowieckie, prywatni wła-

ściciele), tereny zrekultywowane w kierun-

ku rolniczym trafiają do spółdzielni rolni-

czych. Na terenach zalesionych bardzo szyb-

ko pojawia się typowa dla leśnego środowi-

ska zwierzyna. W rejonie kopalni Berzdorf 

(na południe od Görlitz) już w pierwszych 

latach pojawiły się sarny, lisy, dziki, łosie 

i jelenie, a ponieważ w leśnych kompleksach 

od początku kształtowano leśne polany, mia-

ły sprzyjające warunki bytowania.

Tereny poprzemysłowe

Węgiel brunatny w dużej mierze prze-

twarzany był na miejscu, w regionie łużyc-

kim. Po zjednoczeniu Niemiec przestarzałe 

zakłady przetwórcze zostały zlikwidowane. 

I tak: zlikwidowano 46 brykietowni, pozo-

stały jedynie 3 – po gruntownej moderniza-

cji; zlikwidowano 45 przemysłowych elek-

trowni, stawiając w to miejsce 4 nowe i no-

woczesne obiekty. Większość obiektów 

przemysłowych po prostu rozebrano, rów-

nając je z ziemią. Przykładem może być 

Koksownia Lauchhammer, której teren liczył 

136 ha (posiadała 96 kominów, 24 baterie, 

które zlikwidowano). Po zrekultywowaniu 

tego terenu powstały tu sztuczne pagórki, 

zalesienia, obszary przyrodnicze. Zanim 

jednak teren po obiektach przemysłowych 

mógł być przekazany na inne cele, przepro-

wadzono badania poziomu zanieczyszczenia 

gruntu i wód gruntowych, a w miarę potrze-

by – kontaminację gruntu oczyszczającą go 

z nadmiaru „dodatków”. 

Ciekawsze obiekty zostały zachowane, 

aby pełnić funkcje muzealne. Takim obiek-

tem jest np. stara brykietownia w Knappen-

rode. Urządzono w niej muzeum górnictwa 

odkrywkowego, które stało się atrakcją tego 

regionu. Wokół budynków starej fabryki 

zgromadzono ogromne ilości sprzętu i ma-

szyn wykorzystywanych do wydobycia wę-

gla, w pomieszczeniach zaplecza socjalnego 

urządzono sale wystawowe. Można tu zoba-

czyć przekroje geologiczne, makiety kopalń 

odkrywkowych z kompletem wyposażenia, 

tablice informacyjne, a także stare ubrania, 

zbiór lamp i odznak górniczych. Innym przy-

kładem wykorzystania urządzeń górniczych 

jako miejscowej atrakcji jest podświetlenie 

ogromnego mostu przerzutowego (maszyna 

do zdejmowania nadkładu z pokładów węgla 

brunatnego) oraz organizowanie imprez typu 

„światło i dźwięk”. Przyjeżdżają tu całe au-

tokary gości, którzy chcą obejrzeć jedną 

z największych maszyn górnictwa odkryw-

kowego w nowej roli.

Na ogół teren poprzemysłowy ponownie 

zostaje przeznaczony na funkcje przemy-

słowe. Tak było w przypadku elektrowni 

„Schwarze Pumpe”. W miejsce starej elek-

trowni wybudowano nowoczesny kombinat, 

zachowując starą nazwę. Nowy obiekt nie 

ma nic wspólnego ze starym, bardzo uciąż-

liwym. Wręcz przeciwnie, przystosowany 

jest do przyjmowania wycieczek, które mają 

okazję zapoznać się z obiektem niemal zu-

pełnie nieuciążliwym dla otoczenia. Miarą 

tej małej uciążliwości niech będzie porów-

nanie zmniejszenia emisji. Obecna elektrow-

nia emituje o 98% mniej pyłów, o 61% mniej 

tlenków azotu i o 91% mniej tlenków siarki. 

Nie ma też komina – spaliny uchodzą do 

atmosfery razem z parą wodną przez 8 chłod-

ni kominowych (z tego dwie o wysokości 

200 m, dwie – po 160 m, trzy – po 120 m), 

które spełniają ostre normy zawartości sub-

stancji szkodliwych. Elektrownia ma moc 

1600 MW (2 x 800 MW) i produkuje 120 

MW energii cieplnej.

Rekultywacja starych 
składowisk odpadów 
poprzemysłowych

W Łużycach i Niemczech Środkowych 

zinwentaryzowano 1332 miejsca składowania 

starych odpadów. Z tej liczby zdołano zneu-

tralizować i zlikwidować już 630. Wszystkie 

zostały dokładnie opisane w katastrze wraz 

z historią ich powstania, wielkością i rodzajem 

odpadów oraz prowadzonych prac i opracowań 

odnoszących się do nich. Ułatwia to utyliza-

cję składowisk specjalistycznym firmom.

Zalane wyrobisko i wyrównane brzegi –
stan wyjściowy dla przyszłego zagospodarowania

Zalane wyrobisko i wyrównane brzegi –
stan wyjściowy dla przyszłego zagospodarowania
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Do najbardziej uciążliwych zaliczane są, 

powstałe jeszcze w latach 50. XX w., skła-

dowiska smoły (fenole, substancje smołowe 

oraz węglowodory). Smoła jest produktem 

ubocznym przy produkcji koksu z węgla 

brunatnego, a ponieważ nie było na nią za-

potrzebowania, składowana była w naziem-

nych zbiornikach, głównie w rejonie  Schwarze 

Pumpe, w obrębie dawnego żwirowiska wy-

ściełanego glinami. 350 tys. ton starej smo-

ły od wielu lat zalegało w zbiornikach na 

około 200 ha, zanieczyszczając grunty i wody 

gruntowe na dużym obszarze. Przy podno-

szącym się poziomie wód gruntowych, 

w ciągu 6–7 lat składowisko znalazłoby się 

w zasięgu oddziaływania wód gruntowych 

(zanik efektu leja depresyjnego), a wtedy 

jego oddziaływanie na otoczenie byłoby 

wręcz katastrofalne. Utylizacja składowiska 

smoły stanowiła więc prawdziwe wyzwanie. 

Zaangażowano niezależnych ekspertów do 

procesu utylizacji na potrzeby przemysłu 

chemicznego i spalania.

Odbenzowaną smołę (uciążliwość benzo-

li jest bardzo duża) poddaje się peletyzacji 

(rozdrobnieniu) i zgazowaniu, w wyniku cze-

go uzyskuje się metan, który, po wymieszaniu 

z pyłem węglowym, spalany jest w elektrow-

ni. W drugim sposobie utylizacji termicznej 

dodaje się do peletzu węgiel brunatny. Czę-

ści płynne smoły gromadzi się w osobnym 

zbiorniku i utylizuje się odrębnie.

Składowisko smoły stanowi bardzo duże 

obciążenie gleby zanieczyszczeniami, m.in. 

fenolem, którego stężenie w wodach grun-

towych sięgało od 0,01 mg/l do 100 mg/l. 

Ponieważ zanieczyszczenie to przesuwało 

się na wschód w tempie 30 metrów na rok, 

istniało realne zagrożenie skażenia zlewni 

Sprewy – źródła wody pitnej dla Berlina. Na 

wydzielonym terenie testuje się obecnie nową 

technologię oczyszczania gleby z zanieczysz-

czeń. Polega ona na „praniu” gleby za po-

mocą propanolu, który wprowadza się do 

gruntu. Alkohol rozpuszcza wszystkie związ-

ki i pozostawia smugę olejową. Specjalne 

studnie zbierają wszystkie zanieczyszczenia. 

Ponieważ wprowadzanie alkoholu do grun-

tu jest zabronione, technologia ta jest spraw-

dzana tylko eksperymentalnie. 

Obszar utylizacji smoły jest intensywnie 

monitorowany, raz w tygodniu bada się wody 

gruntowe i jakość powietrza, również w oko-

licy elektrowni „Schwarze Pumpe”. Po uty-

lizacji zawartości zbiorników ze smołą prze-

prowadza się ocenę czy teren ten nadaje się 

pod zabudowę. Część terenu już odzyskane-

go przekazana została na cele przemysłowe.

Zakwaszenie wód

Wyrobiska po zamkniętych kopalniach 

odkrywkowych, pozostawione same sobie, 

powoli wypełniają się wodą, przepływającą 

przez zwały, w efekcie czego woda groma-

dzącą się w wyrobisku jest bardzo zakwa-

szona (pH = 2,5 – 3), a poziom siarczanów 

sięga 2000 mg/l. Procesy utleniania żelaza, 

aluminium, manganu, wypłukiwanych z hałd, 

pogłębiają zakwaszenie wód (siarczany). Duża 

kwasowość wody i stężenie metali ciężkich 

praktycznie uniemożliwia rozwinięcie się 

w niej życia. Kwasowość wody nie powinna 

być niższa od 6,5 pH, dla wody pitnej musi 

się mieścić w przedziale pH= 6,8 – 7,2.

Od 2003 roku najważniejszym zadaniem 

LMBV jest poprawa jakości wody na obsza-

rach górniczych. W wyrobiskach może być 

ona uzyskana poprzez rozcieńczanie słodką 

wodą (zmiana kierunku dopływu wody), 

neutralizację lub mikrobiologiczną redukcję 

siarczanów. Jednym ze stosowanych sposo-

bów neutralizacji jest lokowanie w zwało-

wiskach popiołów z elektrowni w formie 

ścian utworzonych przez szereg otworów 

wiertniczych. Odcieki, przepływając przez 

ścianę popiołów, neutralizują się. Innym 

pomysłem na neutralizację odcieków są za-

tapiane w hałdach studnie „łykające”, które 

redukują ilość siarczanów. Tworzą je nie-

przepuszczalne ściany z bramą, w której 

zachodzą procesy chemiczne (Wanne and 

Gate). Przepuszczalne bramy zawierają me-

tanol, sztuczne tworzywa biodegradowalne 

oraz serwatkę (zastąpioną później ściekami 

komunalnymi), która jest pożywką dla bak-

terii. Metanol stanowi pożywkę dla bakterii 

redukujących siarczany w środowisku bez-

tlenowym. Pozostała siarka reaguje z żelazem 

i powstaje siarczek żelaza. Metoda jest do-

piero na etapie badań laboratoryjnych, która 

w ramach projektu NEMO będzie wdrażana 

najpierw w postaci projektu pilotażowego.

Tradycyjną metodą neutralizacji zakwa-

szonych wód jest wapnowanie, co wymaga 

mieszania wapna lub dolomitu z wodą. Naj-

częściej stosuje się mleczko wapienne roz-

prowadzane deszczowniami lub hydrantem. 

Jednak metoda ta jest ryzykowna w utrzy-

maniu właściwych proporcji. Sprawdzoną 

metodą jest też rozcieńczanie kwaśnych 

zbiorników wodą rzeczną. Problem stanowią 

także związki fosforowe, wykazujące ten-

dencje do osadzania się na dnie zbiornika. 

Nieczynne wyrobiska nie mogą pozosta-

wać niewypełnione, gdyż wtedy zapełniają 

je wody ze zwałów o dużej kwasowości. 

W 1994 r. wody Czarnej Elstery skierowano 

do jeziora powstałego z wyrobiska, znaczą-

co poprawiając jakość wody. Dzięki temu 

Lanca zagęszczająca grunt –
ładowarka dosypuje 
materiał nadkładowy 
do powstałego otworu
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mogło być tu zorganizowane kąpielisko. Po 

odcięciu dopływu słodkich wód z Czarnej 

Elstery poziom wody w jeziorze obniżył się 

o 2 m i... zaczęła się katastrofa! Napłynęły 

kwaśne wody z hałd, wyginął narybek, a pH 

gwałtownie spadało. Tylko dzięki monito-

ringowi udało się w porę zareagować i zasi-

lić jezioro wodą rzeczną. 

Sanacja środowiska

Kopalnie odkrywkowe doprowadziły do 

znacznego obniżenia naturalnego poziomu 

wód gruntowych – miejscami do około 100 

metrów, na obszarze 2,5 tys. km2. Eksplo-

atacja węgla wymagała wypompowywania 

na bieżąco wody gruntowej, która po oczysz-

czeniu trafiała do Szprewy i Łaby. Większość 

nowej zabudowy postawiono na terenach już 

przesuszonych z obniżonym poziomem wód 

gruntowych. Napełnianie się nieczynnych 

wyrobisk powoduje podnoszenie się poziomu 

wód gruntowych i podtapianie piwnic. Taka 

sytuacja występuje np. w Hoyerswerd.

Wypełnienie wyrobiska słodką wodą 

zapobiega napływowi wód kwaśnych, jednak 

na wypełnienie kilkudziesięciu istniejących 

wyrobisk Łużyce potrzebują około 4 km3 

słodkiej wody. Uzyskanie takiej ilości wody 

z opadów atmosferycznych (680 mm/rok) 

trwałoby dziesiątki lat. Dlatego też podjęto 

działania zmierzające do wypełnianie ich 

wodą z cieków powierzchniowych oraz od-

kwaszania odcieków z hałd. Skromne zaso-

by wód powierzchniowych na obszarze 

górniczym zmuszają do szukania wody 

w rzece granicznej – Nysie Łużyckiej. Przy-

kładem może tu być ogromne nieczynne 

wyrobisko kopalni Berzdorf, o powierzchni 

około 960 ha, położone w pobliżu Nysy 

Łużyckiej, które przeznaczone zostało pod 

rekreacyjny zbiornik wodny. Na wypełnienie 

wodą tego zbiornika potrzeba około 350 mln 

m3 wody. Część wody dostarczana jest z cie-

ku Steinbach przy pomocy nowego łącznika. 

Woda z Nysy Łużyckiej dostarczana będzie 

rurociągiem w ilości około 2 m3/s (przepu-

stowość rurociągu wynosi 10 m3/s).

Hałdy w rejonie wyrobiska Berzdorf 

zostały już praktycznie zrekultywowane 

i w przeważającej mierze zalesione. W pla-

nie sanacji tego obszaru przewidziano jednak 

głównie funkcję rekreacyjną; wyznaczone 

zostały tereny pod zabudowę letniskową 

(pierwsze domki już widać), pod kemping 

z plażą, teren pod lokalizację zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej miejscowości 

Ossig, port jachtowy i przystań kajakową. 

Jest także miejsce zarezerwowane dla przy-

rody. W 1981 roku w południowo-zachodniej 

części wyrobiska miało miejsce duże, aż do 

spodu wyrobiska, osuwisko. Na hałdach 

gruntu z czasem pojawiły się samorzutnie 

w wyniku sukcesji naturalnej drzewa i krze-

wy, a w powstałym zagłębieniu utworzyło 

się małe jeziorko zasilane wodami opado-

wymi. Z czasem w jeziorku pojawiło się 

życie. Cały ten teren, na wniosek ekologów, 

ze względu na ciekawy biotop przeznaczony 

został na obszar chroniony włączony do 

sieci Natura 2000. Zbocza osuwiska musia-

ły być jednak nieco złagodzone, by w przy-

szłości nie powstało nowe osuwisko, tym 

bardziej, że należało poprowadzić tam dro-

gę umożliwiającą dostęp do obszaru przy-

rodniczego.

W efekcie sanacji, czyli przywracania 

walorów przyrodniczych do stanu sprzed 

powstania kopalni odkrywkowych, zmienia 

się zupełnie struktura użytkowania terenu. 

Najlepiej obrazują to dane zawarte w tabeli 3, 

dotyczące zadań w zakresie sanacji terenów 

pogórniczych dla Saksonii Wschodniej.

Kształtowanie 
krajobrazu

Przeprowadzana rekultywacja wyrobisk 

i sanacja ma na celu przywrócenie pierwot-

nych cech krajobrazu i stanu środowiska. 

W efekcie, w miejscu dawnego zagłębia 

węgla brunatnego powstaje... Pojezierze Łu-

życkie w rejonie Hoyerswerd. Na wypełnie-

nie wyrobisk nie wystarcza nadkładu, wobec 

czego wypełnia się je wodą, kształtując od-

powiednio zbocza i dna zbiorników, przygo-

towując na nabrzeżu teren pod funkcje re-

kreacyjne. Co prawda, utworzenie pojezierza 

stwarza duże problemy związane z kwaso-

wością wody, ale uzyskanie nowej wartości, 

jaką jest pojezierze, to bardzo atrakcyjny 

sposób na rozwój regionu. Wszak do wielo-

milionowego Berlina jest zaledwie 100 km. 

W przyszłości większość z tych jezior zo-

stanie połączona kanałami, co umożliwi 

pływanie na długich trasach. Jeziora są za-

zwyczaj otoczone lasami, na ogół miesza-

nymi, z dobrze wykształconymi piętrami 

roślinności, które wykazują dużą odporność 

na zagrożenia od strony suszy, wiatru, niskiej 

żyzności gleby i zróżnicowanych warunków 

klimatycznych. Dokłada się dużo wysiłku 

i starań, by ten krajobraz utworzony przez 

człowieka rzeczywiście przypominał natu-

ralny. Znajdują tu swoje miejsce nawet erra-

tyki (głazy narzutowe) i rośliny pionierskie.

Kto wie, czy nasi wnukowie nie będą 

przyjeżdżać tu na wypoczynek, miło spę-

dzając czas na żeglowaniu, pływaniu kaja-

kami, jeździe konnej i wędrowaniu wśród 

obszarów przywróconych przyrodzie.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Stan na dzień
31.12.2002 r.

[ha]
Rodzaj użytkowania

Stan docelowy
[ha]

Zmiana
w użytkowaniu

[ha]

4.485 tereny upraw rolniczych 5.300 +815

11.046 tereny leśne 19.000 +7.954

7.928 powierzchnia wody 24.200 +16.272

4.848 tereny przyrodnicze 10.100 +5.252

5.141 tereny działalności gospodarczej 3.500 –1.641

28.653 tereny przemysłowe i specjalne 0 –28.653

Tabela 3. Planowane zmiany w zakresie sanacji terenów pogórniczych w Saksonii Wschodniej.

Obejrzyj kolorowe

fotografie na okładce!
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P o r o s t y
Masywu Śnieżnika

KATARZYNA SZCZEPAŃSKA

Masyw Śnieżnika to jeden z ciekawszych regionów Dolnego Śląska. Jego walory doceniają zwłaszcza turyści, któ-

rzy licznie odwiedzają to miejsce i na których czeka wiele atrakcji. W sezonie letnim mogą podziwiać rozległe wido-

ki z najwyższego szczytu – Śnieżnika Kłodzkiego (1425 m n.p.m.), zwiedzić najpiękniejszą w Polsce Jaskinię 

Niedźwiedzią i nieczynną kopalnię uranu (gdzie odsłonięte żyły fluorytu i kwarcu tworzą na ścianach barwne malo-

widła) lub obejrzeć tyrolską zabudowę Międzygórza.

ŚŚ nieżnik to miejsce, którym przyrodni-

cy interesują się już od XIX wieku. 

Wielu niemieckich botaników, między in-

nymi Wimmer, Schube i Limpricht, a także 

polskich, takich jak Fabiszewski, Ciaciura 

i Szeląg, wymieniają w swych pracach Ma-

syw Śnieżnika jako miejsce występowania 

wielu interesujących gatunków roślin. Za 

największą osobliwość przyrodniczą uznaje 

się grupę gatunków tzw. karpackich, dla 

których Sudety Wschodnie są najdalej na 

zachód wysuniętym stanowiskiem w Polsce 

(Fabiszewski, 1989). Są to rośliny związane 

z żyznymi lasami bukowymi (rzeżucha 
trójlistkowa – Cardamine trifolia, paprot-
nik Brauna – Polystichum Braunii) oraz ze 

źródliskami (ostróżka wyniosła – Delphiniu 

elateum, omieg górski – Doronicum au-

striacum, tojad smukły – Acinitum gracile). 

Obecność na terenie masywu skał wapien-

nych umożliwia występowanie rzadkich 

gatunków wapieniolubnych (sesleria tatrzań-
ska – Sesleria Tatrae, drakiew lśniąca – Sca-

biosa lucida) i ciepłolubnych (kruszczyk 
rdzawoczerwony – Epipactis atrorubens, 

irga zwyczajna – Cotoneaster intergerri-

mus). Bogata flora Masywu skupia również 

szereg takich gatunków chronionych, jak: 

marzanka wonna – Galium odoratum, 

wawrzynek wilczełyko – Daphne mezereum, 

lilia złotogłów – Lilium martagon i naparst-

nica zwyczajna – Digitalis grandiflora. 

Do prawdziwych rarytasów należy dzwonek 
brodaty – Campanula barbata, występują-

cy naturalnie w Alpach i mający na Śnież-

niku jedyne stanowisko w Polsce.

Z prac przyrodników niemieckich (Flo-

tow, Koerber, Stein, Eitner) i polskich liche-

nologów (Rydzak, Tobolewski, Fabiszewski) 

dowiadujemy się o bogactwie i różnorodno-

ści porostów występujących na tym terenie. 

W starych, mieszanych drzewostanach regla 

dolnego, jeszcze czterdzieści lat temu, na 

omszałych pniach buków i jaworów, rosły 

wymierające dziś: granicznik płucnik – Lo-

baria pulmonaria, pawężniczka sorediowa 

– Nephroma parile, podgranicznik leśny 

– Sticta sylvatica i kobiernik postrzępiony 

– Parmotrema crinitum. W górnoreglowych 

lasach świerkowych, z pni i gałęzi zwiesza-

ły się ciemne brody licznych włostek – Bry-

oria sp., żółtawe krzaczki mąkli rozłożystej 
– Evernia divaricata i długie na kilka metrów 

nitki, dziś już wymarłej w Polsce, brodacz-
ki najdłuższej – Usnea longissima. Na 

gołoborzach Małego Śnieżnika i Śnieżnika 

Kłodzkiego, wśród głazów na zwietrzelinie 

Masyw Śnieżnika KłodzkiegoMasyw Śnieżnika Kłodzkiego
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skalnej, spotkać można było wysokogórskie 

gatunki takie jak: oskrzelka rynienkowata 

– Flavocetraria cucullata, szydlina różowa 

– Thamnolia vermicularis i pawężnica bro-
dawkowata – Peltigera aphthosa.

NN iestety, w ciągu ostatnich stu lat, śro-

dowisko przyrodnicze Masywu Śnież-

nika uległo wielu niekorzystnym przemia-

nom. Intensywny wyrąb lasów na potrzeby 

hutnictwa i budownictwa, a także w celu 

uzyskania terenów pod uprawy i wypas oraz, 

w dalszych etapach, błędnie prowadzona 

gospodarka leśna, doprowadziły do niemal 

całkowitego zastąpienia naturalnych drze-

wostanów monokulturami świerkowymi. 

W latach osiemdziesiątych XX w. mało od-

porne monokultury zaczęły zamierać. Przy-

czyną było, napływające z południa i zacho-

du, powietrze silnie zanieczyszczone związ-

kami siarki, powodujące przede wszystkim 

zakwaszenie siedlisk. Towarzyszyły temu 

niekorzystne procesy glebowe – wymywanie 

wapnia, magnezu i potasu oraz uwalnianie 

dużych ilości, toksycznego dla korzeni roślin, 

glinu (Fabiszewski, Brej, 1996). Osłabione 

na skutek niedoborów pokarmowych oraz 

występowania szkodników, drzewostany 

masowo zaczęły zamierać, zwłaszcza na 

stokach o ekspozycji południowo-zachodniej 

(narażonej na silne wiatry) oraz powyżej 

800 m n.p.m., gdzie częste mgły sprzyjają 

przemianie dwutlenku siarki i powstawaniu 

kwaśnego aerozolu siarczanowego, osiada-

jącego na drzewach i powierzchni gruntu 

(Klementowski, 1996). W roku 1988 obszar 

Masywu Śnieżnika ogłoszono rejonem klę-

ski ekologicznej. 

Poza procesami zakwaszenia odnotowa-

no również stale wzrastającą eutrofizację 

siedlisk – wzbogacanie w substancje pokar-

mowe (Fabiszewski, Brej, 1996). Na skutek 

wzrostu dostępności azotu w podłożu nastę-

puje szybkie rozprzestrzenianie się różnora-

kich traw, zwłaszcza śmiałka pogiętego – 

Deschampsia flexuosa i trzcinnika owło-
sionego – Calamagrostis villosa, obserwo-

wane głównie w reglu górnym i na najwyż-

szych szczytach masywu. Ekspansja traw 

powoduje zagłuszanie i wycofywanie się 

innych gatunków roślin, między innymi 

krzewinek z rodzaju wrzosowatych: borów-

ki brusznicy – Vaccinium vitis-idaea, bo-
rówki bagiennej – V. uliginosa i bażyny 
czarnej – Empetrum nigrum. 

WW ydawać by się mogło, że w obliczu 

tak silnych, negatywnych zmian 

w środowisku przyrodniczym, porosty Ma-

sywu Śnieżnika skazane są na totalną zagła-

dę. Rzeczywiście, dziś już niektórych ga-

tunków porostów nie znajdziemy. Na wy-

marcie zostały skazane przede wszystkim 

taksony najwrażliwsze na zanieczyszczenie 

powietrza, głównie duże gatunki z grupy tak 

zwanych „makroporostów” oraz gatunki 

preferujące zasadowy lub obojętny odczyn 

podłoża, nieznoszące silnego zakwaszenia. 

Zanikanie naturalnych siedlisk, zwłaszcza 

lasów mieszanych, a także brak odpowied-

nich podłoży, takich jak leżące kłody, mar-

twe pnie oraz stare drzewa o mocno popę-

kanej korze, spowodowało wyginięcie tych 

gatunków, które nie potrafiły „zaistnieć” 

w nowym, sztucznym środowisku monokul-

tur świerkowych, bądź na podłożach stwo-

rzonych przez człowieka. Wymarły również 

gatunki wrażliwe na zmiany warunków 

ekologicznych, nieznoszące prześwietlenia 

i przesuszenia siedlisk towarzyszących in-

tensywnej gospodarce leśnej.

Jednak wbrew pozorom, porosty nie 

ucierpiały w takim stopniu, jak można by 

się spodziewać. Istnieją jeszcze miejsca licz-

nego ich występowania (obszary stosunkowo 

najmniej zmienione przez człowieka), do 
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których należą między innymi doliny poto-

ków z racji korzystnego mikroklimatu oraz 

obecności starych drzew liściastych. Spotkać 

tam można szereg drobnych gatunków sko-

rupiastych, w tym: otocznicę lśniącą – Py-

renula nitida i puchlinkę ząbkowatą – The-

lotrema lepadinum, jak i rzadkie porosty 

listkowate, np. nibypłucnika wątpliwego 

– Cetrelia olivetorum. Te trzy porosty uzna-

wane są za tzw. relikty lasów puszczańskich, 

czyli gatunki bardzo rzadkie, związane 

z dużymi, pierwotnymi kompleksami leśny-

mi (Cieślinski i in., 1996). W naturalnych 

świerczynach górnoreglowych wciąż cieszą 

oko liczne krzaczkowate włostki i brodacz-

ki, powszechnie uznawane za najwrażliwsze 

na zanieczyszczenia powietrza, a w niektó-

rych miejscach można odnaleźć takie poro-

stowe rarytasy, jak czasznik modrozielony 

– Icmadophila ericetorum, grzybik krwawy 

– Mycoblastus sanguinarius i prastrzępiec 
kustrzebkowaty – Protopannaria pezizoides. 

Lichenoflora gołoborzy została w pewnym 

stopniu zubożona, lecz dotyczy to głównie 

kopuły Śnieżnika, gdzie duża liczba turystów 

przyczynia się w znacznym stopniu do me-

chanicznego kruszenia i niszczenia większych 

plech. Wiele gatunków spośród tej grupy 

wciąż jednak rośnie na szczytach mniej 

uczęszczanych, takich jak Goworek i Trój-

morski Wierch. 

Ponadto, w Masywie Śnieżnika znale-

ziono w zeszłym roku sporą grupę taksonów 

porostów wcześniej nienotowanych. Część 

z nich to gatunki o bardzo małych rozmiarach 

plech, być może przez wcześniejszych ba-

daczy niezauważone. Część jednak to poro-

sty większe, względem których prawdopo-

dobieństwo przeoczenia jest znacznie mniej-

sze. Możliwe, że porosty te dopiero od nie-

dawna zasiedlają Śnieżnik. 

Porosty Masywu Śnieżnika zdołały prze-

trwać najbardziej niekorzystny okres silnych 

wpływów antropogenicznych. Nie występu-

ją dziś, co prawda, w tak znacznej ilości jak 

kiedyś, jednak ich różnorodność gatunkowa 

jest wciąż bardzo duża. W związku z między-

narodowym protokołem siarkowym o zmniej-

szeniu emisji dwutlenku siarki i zmianą spo-

sobów gospodarki leśnej, pozostaje mieć 

nadzieję, że lichenoflora Masywu Śnieżnika 

powróci kiedyś do dawnego stanu, by cieszyć 

oczy turystów i przyrodników. 

mgr Katarzyna Szczepańska

Instytut Biologii Roślin 

Uniwersytetu Wrocławskiego
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Wprowadzenie

Wieloletnia współpraca z inwestorem 

jednej z największych w Polsce, aktualnie 

pracującej farmy wiatrowej w Cisowie koła 

Darłowa, poczynając od jej projektu, po-

przez poszczególne etapy budowy, aż do peł-

nego uruchomienia elektrowni, umożliwiła 

autorom przeprowadzenie szeregu pomia-

rów terenowych i obliczeń komputerowych 

hałasu emitowanego do środowiska podczas 

pracy elektrowni. Zebrane w ciągu czterech 

lat materiały umożliwiły weryfikację pro-

gnozowanych wyników obliczeń kompute-

rowych na etapie projektu rze-

czywistymi pomiarami tere-

nowymi. Przeanalizowane do-

datkowo materiały i wyniki 

badań prowadzone przez inne 

wyspecjalizowane jednostki 

pozwoliły na sformułowanie 

wniosków oraz zasygnalizo-

wanie problemów związanych 

z emisją hałasu elektrowni 

wiatrowych, wykonywaniem 

pomiarów terenowych oraz 

interpretacją ich wyników. 

W niniejszej pracy podjęto 

próbę podsumowania wła-

snych doświadczeń w powiązaniu z dostęp-

nymi innymi pracami oraz wskazano kie-

runki i problemy, które zdaniem autorów po-

winny być dalej badane.

Specyfika zjawisk 

akustycznych związanych 

z pracą elektrowni wiatrowych

Analiza dostępnej literatury 

specjalistycznej i raportów

Po przeanalizowaniu pozycji literatury 

dotyczących danych konstrukcyjno-technicz-

nych, związanych z pracą turbin wiatrowych, 

oraz innych badań z zakresu akustyki, wy-

konanych przez wyspecjalizowane ośrodki 

badawcze w Europie można stwierdzić, że:

– poziom mocy akustycznej źródeł ha-

łasu turbin wiatrowy różnych producentów 

(o mocach od 660 do 2000 kW) zawarty jest 

w granicach 98,8 do 105,5 dBA, przy pręd-

kości wiatru 8 m/s ustalanej na wysokości 

10 m nad poziomem terenu,

– wzrost poziomu mocy akustycznej 

w zależności od prędkości wiatru w prze-

dziale prędkości 5 m/s do 10 m/s kształtuje 

się na poziomie 0,3 do 0,4 dBA na m/s, przy 

prędkościach wiatru powyżej 10 m/s (według 

niektórych źródeł 8 m/s) wzrost poziomu 

mocy akustycznej jest przyjmowany na po-

ziomie 0 dB,

– w widmowych analizach hałasu emi-

towanego przez turbiny, szczególnie przy 

wyższych prędkościach, stwierdzono domi-

nujące częstotliwości pojedynczych tonów 

na poziomie 69 Hz i 306 Hz,

– przy prędkościach wiatru w zakresie 

do 12 m/s nie stwierdzono hałasu o charak-

terze impulsowym, 

– podczas startu i zatrzymywania poje-

dyncze zdarzenia towarzyszące, o warto-

ściach poziomu dźwięku większym o 10 dBA 

Hałas emitowany do środowiska jest głównym, negatywnym 

czynnikiem towarzyszącym eksploatacji elektrowni wiatrowych. 

Dlatego każda projektowana inwestycja w postaci budowy 

farmy wiatrowej powinna być poddana ocenie wpływu na śro-

dowisko ze względu na emitowany hałas. Ocena taka powinna 

określić zasięgi i poziomy emitowanego hałasu, z uwzględnie-

niem charakterystyki terenu i otoczenia, mając jednocześnie na 

uwadze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

i dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów otaczających. 

Uciążliwości hałasoweUciążliwości hałasowe
elektrowni wiatrowychelektrowni wiatrowych

RYSZARD INGIELEWICZ, ADAM ZAGUBIEŃ
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ponad hałas emitowany przy normalnej pra-

cy, nie zostały stwierdzone.

Na rysunku 1 przedstawione zostały 

wyniki badań przeprowadzonych w roku 

1997 w Danii, dotyczące poziomów hałasu 

turbiny Vestas V47 – 660. Wykresy ilustru-

ją zmiany poziomów hałasu w zakresie 

prędkości wiatru 6,0 m/s do 10,0 m/s.

Wykres górny dotyczy zmierzonych 

wartości poziomu hałasu imitowanego przez 

środowisko, pochodzącego od turbiny łącz-

nie z poziomem tła akustycznego, natomiast 

wykres dolny stanowi wartości poziomów 

samego tła akustycznego. Pomiary wykona-

no w odległości 75 m od pionowej osi wieży 

turbiny. Charakterystycznym jest to, że gra-

dient prostej ilustrujący zmiany sumaryczne 

poziomu hałasu turbiny i tła jest mniejszy 

(0,45 dB na m/s) niż gradient prostej ilustru-

jącej zmiany poziomu hałasu samego tła 

(1,13 dB na m/s). Można zatem założyć, że 

udział tła akustycznego, w mierzonym su-

marycznym poziomie hałasu w punktach 

pomiarowych imisji środowiska, będzie miał 

tendencję wzrostową wraz ze wzrostem 

prędkości wiatru. Dotyczyło to będzie 

w szczególności punktów zlokalizowanych 

w większych odległościach od pracujących 

elektrowni, co jest istotne przy pomiarach 

terenowych hałasu.

Badania własne

 Elektrownie wiatrowe, z racji charakte-

ru pracy i wymogów odnośnie odpowiedniej 

siły wiatru, są niewątpliwie również źródłem 

hałasu infradźwiękowego, który według 

wielu obiegowych opinii osiąga duże pozio-

my i stanowi zagrożenie dla otoczenia. In-

fradźwięki mogą wystąpić w środowisku 

nawet w znacznych odległościach od źródeł. 

Podstawową drogą percepcji infradźwięków 

są receptory czucia wibracji człowieka. 

Energia towarzysząca infradźwiękom może 

wywoływać zjawisko rezonansu narządów 

wewnętrznych człowieka, odczuwalne już 

od 100 dB. Poziom ciśnienia akustycznego 

162 dB, przy częstotliwości 2 Hz, wywołuje 

ból ucha środkowego. Celowym zatem było 

wykonanie pomiarów własnych i analiza 

zjawisk akustycznych z zakresu infradźwię-

ków towarzyszących pracy elektrowni wia-

trowych, które coraz częściej będą pojawia-

ły się w otaczającym nas krajobrazie. Po-

miary wykonano na farmie wiatrowej zło-

żonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS 

V80 – 2,0 MW OptiSpeed. 

Praktycznie nie istnieją kryteria oceny 

hałasu infradźwiękowego w odniesieniu do 

środowiska naturalnego. Kryteria oceny 

hałasu infradźwiękowego na stanowiskach 

pracy, w różnych krajach, wraz z propozy-

cjami nowych wartości dopuszczalnych 

hałasu infradźwiękowego w Polsce, zostały 

szeroko zaprezentowane w pracy M. Pawla-

czyk-Łuszczyńskiej pt. „Nowelizacja war-

tości najwyższych dopuszczalnych natężeń 

(NDN) hałasu infradźwiękowego w środo-

wisku pracy”, co zacytowano poniżej:

1. Aktualne przepisy krajowe zgodnie 

z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 czerw-

ca 1998 r. w sprawie najwyższych dopusz-

czalnych stężeń i natężeń czynników szko-

dliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. nr 79 z 1998 r., poz. 513) zawęża 

ocenę narażenia na hałas infradźwiękowy 

do pasm oktawowych 8–31,5 Hz i jako naj-

wyższe dopuszczalne natężenie przyjmuje 

wartości dopuszczalne ze względu na ochro-

nę zdrowia dla poszczególnych częstotliwo-

ści środkowych pasm oktawowych następu-

jąco: 4 Hz – 110 dB, 8 i 16 Hz – 110 dB, 31,5 

Hz – 105 dB,

2. Propozycje nowych wartości dopusz-

czalnych hałasu infradźwiękowego w Polsce, 

uwzględniające obecny stan wiedzy i stoso-

wane w innych krajach kryteria oceny 

(a w szczególności Szwecji i USA), zatwier-

dzone przez Międzyresortową Komisję ds. 

NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla 

Zdrowia w Środowisku Pracy w dniu 

10.12.1999 r., zakładają, że podstawą oceny 

hałasu infradźwiękowego będzie:

– dopuszczalny równoważny poziom 

ciśnienia akustycznego, skorygowany cha-

rakterystyką częstotliwościową G, odniesio-

ny do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia 

pracy wynosi 102 dB (102 dBG),

– szczytowy nieskorygowany poziom 

ciśnienia akustycznego równy 145 dB (145 

dB Lin),

– dla grup o szczególnej wrażliwości 

(kobiety ciężarne, osoby młodociane) do-

puszczalny równoważny poziom ciśnienia 

akustycznego, skorygowany charakterystyką 

częstotliwościową G, odniesiony do 8-go-

VESTAS V46 – 660 kW, OptiTip – dźwięki turbiny + dźwięki tła
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Variable Slip Wind Turbine, Item no.: 943111.R2, 1998).
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dzinnego dnia pracy wynosi 86 dB (86 dBG), 

a szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia 

akustycznego równy 145 dB (145 dB Lin).

W celu podsumowania badań uzyskane 

wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 1.

Ze względu na brak kryteriów oceny 

hałasu infradźwiękowego w środowisku 

naturalnym, posiłkując się kryteriami doty-

czącymi stanowisk pracy, można wniosko-

wać, że praca elektrowni wiatrowych nie 

stanowi źródła infradźwięków o poziomach 

mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Szczegól-

nie, że elektrownie wiatrowe lokalizowane 

są w odległościach niemniejszych niż 400 

m od zabudowy mieszkalnej. W odległości 

500 m, zgodnie z tabelą, uzyskane wartości 

osiągają maksymalnie 82,7 dB (Lin) i 78,4 

dBG. Ponadto daje się zauważyć, że w od-

ległości 500 m od wieży turbiny zmierzone 

poziomy infradźwięków zbliżone są prak-

tycznie do poziomów tła.

Praktyczne aspekty 

lokalizacji i eksploatacji 

elektrowni wiatrowych 

z punktu widzenia akustyki

Każda lokalizacja projektowanej farmy 

wiatrowej wymaga analizy akustycznej 

i określenia ewentualnego zagrożenia dla 

środowiska. Po realizacji przedsięwzięcia 

wskazane jest wykonanie pomiarów kontro-

lnych na sąsiednich, najbliższych terenach 

chronionych. Zatem problemy związane 

z analizą hałasu w początkowej fazie dotyczą 

prognozowania poziomów i zasięgu hałasu 

na etapie projektu zagospodarowania terenu, 

a następnym krokiem jest wykonanie po-

miarów kontrolnych poziomów imisji hała-

su, w charakterystycznych punktach terenu, 

po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Prognozowanie hałasu na etapie 

wykonywania projektu 

zagospodarowania terenu

Na etapie projektu prognoza skutków 

lokalizacji farmy wiatrowej, ze względu na 

emitowany hałas, może być wykonana jedy-

nie na drodze teoretycznej, najczęściej są to 

obliczenia komputerowe. Ocena taka powin-

na określić zasięgi i poziomy emitowanego 

hałasu, z uwzględnieniem charakterystyki 

terenu i okolicznego otoczenia. Autorzy 

niniejszego opracowania, oprócz oceny pro-

pozycji lokalizacji, dokonują, w razie ko-

nieczności, korekty rozstawienia elektrowni, 

zgodnie z zasadami uwzględniającymi ich 

poprawną pracę. Ponadto, dobierają poziomy 

mocy akustycznej dla fabrycznego zapro-

gramowania siłowni, zgodnie z możliwo-

ściami regulacyjnymi dla danego typu, 

uwzględniając optymalizację łącznej mocy 

produkcyjnej energii całej projektowanej 

farmy, przy spełnieniu warunków zabezpie-

czenia przed hałasem okolicznych terenów 

chronionych. Do oceny klimatu akustycz-

nego dla terenów farm wiatrowych autorzy 

wykorzystują program komputerowy HPZ 

– 2001 Windows ITB, szeroko wykorzysty-

wany w Polsce, oraz instrukcję 338/96 „Me-

tody określania emisji i imisji hałasu prze-

mysłowego w środowisku”. Uzyskane wy-

niki przedstawione są graficznie w postaci 

map określających poziomy i zasięgi hałasu. 

Na mapach hałasu dodatkowo oznaczane są 

położenia charakterystycznych punktów 

kontrolnych najbliższych terenów chronio-

nych i obliczone poziomy imisji hałasu w tych 

punktach. W przypadku możliwości pozy-

skania map ewidencyjnych analizowanych 

terenów w postaci cyfrowej, mapy hałasu 

wykonywane są na tle map ewidencyjnych, 

co pozwala zobrazować całość klimatu aku-

stycznego w odniesieniu do terenu lokaliza-

cji elektrowni i ich otoczenia.

Przygotowując dane do programu 

uwzględnia się w założeniach:

– generatory i wszystkie urządzenia po-

mocnicze zamocowane na szczycie wieży 

nośnej traktowane są jako zastępcze źródła 

punktowe wszechkierunkowe, 

– przykładowo, poziom mocy akustycz-

nej elektrowni wiatrowych typu VESTAS 

V80 – 2.0 MW OptiSpeed, często aktualnie 

instalowanych w Polsce, posiadają pięć moż-

liwych stopni regulacji mocy akustycznej, 

od 101 dBA do 105,5 dBA,

– wyregulowanie elektrowni wiatrowej 

na niższy poziom mocy akustycznej powo-

duje spadek maksymalnej wydajności elek-

trowni, co dla elektrowni wiatrowych typu 

VESTAS V80 – 2.0 MW OptiSpeed ilustru-

je rys. 2,

Rysunek 2.  Wykres zależności mocy efektywnej 
turbiny od prędkości wiatru dla różnych 
poziomów regulacji mocy akustycznych 
(dane katalogowe).

– poziom mocy akustycznej podczas 

pracy każdej elektrowni wiatrowej zależy 

w danej chwili od prędkości wiatru, co dla 

elektrowni wiatrowych typu VESTAS V80 

– 2.0 MW OptiSpeed, wyregulowanej na 

poziom mocy 105,5 dBA, ilustruje rys. 3,

– ostatecznie do obliczeń przyjmuje się 

poziom mocy akustycznej zgodnie z danymi 

katalogowymi producenta, który przyjmo-

wany jest dla prędkości wiatru 8 m/s na 

wysokości 10 m nad poziomem terenu, co 

odpowiada prędkości wiatru w granicach 14 

m/s na wysokości 80 m (częste położenie 

turbiny), przy której osiąga się najwyższą 

moc turbiny i praktycznie ustalony poziom 

mocy akustycznej.

Oczywistym wydaje się fakt, że zasięg 

hałasu zależny jest od przyjętej mocy aku-

Częstość środkowa oktawy
[Hz]

4 8 16 31,5

Wartość zmierzona podczas pracy siłowni
[dB]

98,2 (82,7) 95,1 (78,2) 92,1 (70,4) 84,4 (61,8)

Wartość tła akustycznego
[dB]

83,0 (79,4) 78,0 (76,4) 69,1 (68,1) 59,7 (62,0)

Tabela 1.  Wyniki pomiarów na farmie wiatrowej złożonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS V80 – 
2,0 MW OptiSpeed: podano wartości w punkcie pomiarowym nr 1 – przy wieży elektrowni 
oraz w punkcie nr 2 odległym o 500 m (wartości w nawiasach).
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stycznej turbiny i wysokości wieży nośnej. 

Zatem wykonano obliczenia w celu określenia 

zasięgów i poziomów imisji hałasu do środo-

wiska w zależności od poziomu mocy aku-

stycznej, przy założonej stałej wysokości 

wieży wynoszącej 100 m. W tym celu przyję-

to zmienne poziomy mocy akustycznej turbi-

ny V80 – 2000 kW o wartościach 101 dBA, 

103,5 dBA oraz 105,5 dBA, które może za-

pewnić producent poprzez odpowiednie wy-

regulowanie fabryczne. Dla tak przyjętych 

danych obliczono poziomy imisji hałasu na 

wysokości 1,5 m nad poziomem terenu, w punk-

tach odległych co 50 m od osi pionowej wieży 

na odległość do 600 m. Wyniki obliczeń przed-

stawiono graficznie na rysunku 4. Dodatkowo 

na rysunku zaznaczono poziomy dopuszczal-

ne; dla pory nocnej (2200–600) o wartości 40,0 

dBA oraz dla pory dziennej (600–2200) o war-

tości 50,0 dBA. 

Następnie przeprowadzono obliczenia 

w celu określenia zasięgów i poziomów 

imisji hałasu do środowiska w zależności od 

wysokości wieży. W tym celu przyjęto stały 

poziom mocy akustycznej turbiny V47 – 660 

kW o wartości 101 dBA oraz zmienną war-

tość wysokości wieży, zgodnie z danymi 

technicznymi 40,7 m, 45,7 m, 50,1 m, 55,1 m, 

59,7 m, 64,6 m i 100 m. Wyniki obliczeń 

przedstawiono graficznie na rysunku 5. Jak 

wynika z analizy wyników obliczeń, przy 

analizie akustycznej zagospodarowania te-

renu pod farmy wiatrowe należy kierować 

się przede wszystkim możliwościami regu-

lacji turbin na odpowiednie moce akustycz-

ne. Drugorzędne i znikome znaczenie ma 

wysokość wieży nośnej turbiny, której wpływ 

na zasięg hałasu jest z praktycznego punktu 

widzenia pomijalnie mały.

Ocena klimatu akustycznego 

na etapie eksploatacji elektrowni 

wiatrowych

Na etapie eksploatacji klimat akustyczny 

wokół elektrowni wiatrowych określa się na 

podstawie wykonanych pomiarów tereno-

wych. Metodyka pomiarów terenowych, ze 

względu na specyfikę pracy elektrowni wia-

trowych, różni się od ogólnie przyjętych 

i zalecanych metod pomiaru hałasu środo-

wiskowego. Podstawową sprzecznością jest 

zalecana w typowych pomiarach środowi-

skowych dopuszczalna prędkość wiatru 

podczas pomiarów, która zgodnie z ogólnie 

przyjętą metodyką pomiarów środowisko-

wych nie powinna przekraczać 5 m/s. Przy 

tej prędkości wiatru elektrownie wiatrowe 

praktycznie rozpoczynają produkcję energii, 

praca ich zapoczątkowana jest wiatrem 

Rysunek 3.  Zależność poziomu mocy akustycznej od prędkości wiatru na wysokości 10 metrów 
nad poziomem terenu elektrowni VESTAS V80 – 2,0 MW, wyregulowanej na najwyższy 
stopień mocy i wydajności (na podstawie: General Specification V80 – 2.0 MW OptiSpeed™ – 
Wind Turbine, Item no. 944406.R3, 2000).

Teoretycze krzywe dźwięku dla turbiny V80 – 2,0 MW
(wysokość wieży 78/100 m)
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Rysunek 4.  Zasięg hałasu turbiny VESTAS V80 – 2,0 MW w funkcji zmiennego poziomu mocy akustycznej.
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o prędkości minimalnej 4 m/s. Zatem po-

miary należy prowadzić przy większych 

prędkościach wiatru, co uwarunkowane jest 

również faktem wzrostu poziomu mocy aku-

stycznej turbin, wraz z wzrostem prędkości 

wiatru. Nasuwa się więc pytanie w jaki spo-

sób powinno się prowadzić kontrolne pomia-

ry terenowe hałasu dla farm wiatrowych?

Przede wszystkim, prowadząc pomiary 

terenowe należy mieć na uwadze specyfikę 

zjawisk akustycznych towarzyszących pracy 

elektrowni wiatrowych oraz stosować, w mia-

rę możliwości, metodykę prowadzenia po-

miaru hałasu środowiskowego zgodnie z naj-

nowszymi wymogami Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska z 30 czerwca 2003 r. w spra-

wie wymagań w zakresie prowadzenia po-

miarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 r. 

nr 110, poz. 1057). Zgodnie z cytowanym roz-

porządzeniem określa się wartość równoważ-

nego poziomu hałasu wraz z jego niepewno-

ścią oszacowania. Rozporządzenie określa 

metodyki pomiarów i obliczeń równoważne-

go poziomu hałasu, sposoby lokalizacji punk-

tów pomiarowych, natomiast nie opisuje spo-

sobów wyznaczania niepewności wartości 

poziomu równoważnego.

Przeprowadzone przez autorów oblicze-

nia i pomiary terenowe hałasu emitowanego 

przez farmę dziewięciu elektrowni wiatro-

wych VESTAS V80 – 2000 kW oraz anali-

za ich wyników wykazała, że różnice war-

tości obliczonych i mierzonych poziomów 

hałasu, w wybranych kontrolnych punktach, 

nie przekraczały 1,5 dBA. 

Przyjmując zastosowaną przez autorów 

metodykę pomiarów terenowych, proponuje 

się przyjęcie następujących zasad wykony-

wania pomiarów kontrolnych dla określenia 

hałasu przenikającego do środowiska 

od elektrowni wiatrowych:

– podczas pomiarów koniecznie 

należy stosować osłonę przeciwwietrz-

ną mikrofonu,

– do oceny zagrożenia dla środo-

wiska należy wykonywać pomiary 

przy prędkości wiatru 8 m/s, na wy-

sokości 10 m nad poziomem terenu, 

co odpowiada poziomom mocy aku-

stycznej źródeł przyjmowanych do 

obliczeń teoretycznych, zbliżonych 

do maksymalnych,

– ze względu na duże oddalenie 

od siebie punktów pomiarowych 

i zróżnicowaną szorstkość terenu 

w poszczególnych punktach, pomia-

ry tła należy wykonać niezależnie dla 

poszczególnych punktów,

– w sprawozdaniu z pomiarów 

należy podawać, oprócz ogólnie za-

lecanych informacji, również prędkość i kie-

runek wiatru, w stosunku do usytuowania 

kontrolnych punktów pomiarowych,

– ocenę zagrożenia środowiska należy 

prowadzić dla wyników pomiarów poziomu 

ciśnienia akustycznego odpowiadającego 

prędkości wiatru zbliżonej do 8 m/s, na wy-

sokości 10 m nad poziomem terenu.

Podsumowanie

Podkreśla się, że prezentowany materiał 

dotyczy jedynie problemów związanych 

z emisją hałasu spowodowanego pracą farm 

wiatrowych. Lokalizacja farm elektrowni 

wiatrowych wymaga rozwiązania wielu do-

datkowych problemów, które w niniejszym 

materiale nie zostały opisane, takich jak: 

oddziaływanie na awifaunę, problemy trans-

portowe oraz subiektywne odczucia zmian 

krajobrazowych zagospodarowywanego 

terenu. W przygotowaniu jest artykuł, który 

będzie obejmował wszystkie problemy zwią-

zane z lokalizacją, budową i eksploatacją 

farm elektrowni wiatrowych.

dr inż. Ryszard Ingielewicz

dr inż. Adam Zagubień

Politechnika Koszalińska

Wykres poziomu dźwięku w funkcji odległości od osi pionowej wieży turbiny 
VESTAS V47 – 660 kW (poziom mocy stały, zmienna wysokość wieży)
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Rysunek 5. Zasięg hałasu tubiny V47 – 660 kW w funkcji zmiennej wysokości wieży nośnej.
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LL
ata osiemdziesiąte, po stanie wojennym. 

Zaproszenia na opłatek do księdza kar-

dynała Henryka Gulbinowicza były rozpro-

wadzane prawie wyłącznie kanałami konspi-

racyjnymi. Mroźny styczniowy wieczór, do 

gmachu Metropolitalnego Wyższego Semi-

narium Duchownego przy pl. Katedralnym 

14 podążają grupki ludzi. Nie ma wszech-

obecnych patroli ZOMO, nieco dalej stoją 

pojedyncze osoby (służbowo?), ale do gmachu 

nie wchodzą. Przy wejściu witają nas dyżur-

ni klerycy. Szatnia w korytarzu, a w sąsiedniej 

sali sztuka teatralna w wykonaniu kleryków. 

Grają amatorzy, ale dykcji i zaangażowania 

mógłby im niejeden zawodowy aktor pozaz-

drościć. Później w kaplicy Msza św. odpra-

wiana przez księdza kardynała Gulbinowicza. 

Kazanie skupiające uwagę oraz skłaniające 

do refleksji i zaangażowania się w dobre 

sprawy. I kolędy śpiewane przez licznie przy-

byłych gości. Ten mocny, swobodny śpiew 

pozostanie na długo w pamięci. A później 

przejście do refektarza, gdzie przy długich 

stołach mogło zasiąść ponad 250 osób. Na 

stołach herbata, ciasta świąteczne – organi-

zują to wszystko i obsługują sympatyczni 

klerycy. Słowa powitania do środowiska na-

ukowego, życzenia i słowa Kardynała, które 

od razu tworzą nastrój życzliwości, wspól-

noty wobec zagrożeń, humoru i dowcipu. 

Kardynał dzieli się wspomnieniami, opowia-

da zdarzenia, mówi o działalności kościoła 

w diecezji. A później łamanie się opłatkiem 

i wzajemne składanie sobie życzeń.

Czego życzyć, gdy za oknami PRL, 

ZOMO, rewizje, w więzieniach porządni 

ludzie, w pracy szykany polityczne, cenzura 

w mediach i Jerzy Urban w tv? Zakłamanie 

i przemoc ubrane w ideologiczne slogany 

o dobrej woli PZPR? Na uczelniach masowe 

odmowy wydawania paszportów na wyjaz-

dy służbowe, eliminowanie niezależnych osób 

ze stanowisk, inwigilacja w pracy i socjali-

styczna szarzyzna na ulicach. Kartki na buty, 

na żywność, brak perspektyw na przyszłość. 

ZZ
gromadzone w refektarzu towarzystwo 

to właśnie przeważnie działacze zde-

legalizowanej „Solidarności”, którzy utwo-

rzyli tajne struktury, podejmując nierówną, 

ale zdecydowana walkę z panującym syste-

mem. Przy stołach lub w cieniu zakamarków 

korytarza można było zobaczyć osoby po-

szukiwane przez milicję, a także szykano-

wane, o których mówiła „Wolna Europa”. 

Tutaj bez obaw żywo rozmawiali, dyskuto-

wali. To chyba było wtedy jedyne miejsce 

Nisza ekologiczna

dla Człowieka
AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Dużo piszemy o środowisku przyrodniczym, mniej 

o człowieku. A przecież człowiek jest tym podmiotem, 

dla którego staramy się zapobiegać zagrożeniom i ra-

tować przyrodę. Znacznie ważniejsza jest więc ochro-

na człowieka. Na tym polu ogromne zasługi ma ksiądz 

kardynał Henryk Gulbinowicz. W trudnych dniach 

stanu wojennego i towarzyszącego mu deptaniu god-

ności człowieka potrafił stworzyć coś, co przyrodnicy 

nazywają „niszą ekologiczną” – oazę wolności i nor-

malności. Osoba Jego Eminencji bardzo ciepło kojarzy 

mi się szczególnie z okresem lat 80. ubiegłego wieku, 

kiedy Jego postawa dodawała nam otuchy i wzmac-

niała nasz optymizm – mimo ponurych czasów.
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we Wrocławiu, gdzie można się było spotkać 

w takim, tak licznym gronie, razem. Pamię-

tam, jak jeden z kolegów spojrzał po sali, na 

której aż się roiło od znanych opozycyjnych 

nazwisk i zauważył: „Aureliusz, gdyby tak 

to towarzystwo wyłapać, zapakować do ja-

kiegoś pociągu przyjaźni i daleko wywieźć 

– wiesz, jaki byłby spokój we Wrocławiu?”

Trwa wzajemne składanie życzeń. A więc: 

zdrowia, szczęścia, wolnej Polski! Obyśmy 

się w tym gronie dalej wszyscy spotykali, 

nie tylko tu, w seminarium. Czasem słychać 

wprost: „Na pohybel komunie!”.

Wiele osób mogło się tu znowu zobaczyć 

po dłuższym, często przymusowym, niewi-

dzeniu się, internowaniu czy licznych za-

trzymaniach. Nareszcie można było swo-

bodnie porozmawiać i się pośmiać. Oblega-

ny był Kardynał, o którego roli i wspaniałej 

postawie przy przechowywaniu pieniędzy 

„Solidarności”, podjętych z banku tuż przed 

stanem wojennym, mało kto wiedział. Wie-

dzieliśmy natomiast wszyscy, jak to było ze 

strzykawkami jednorazowego użytku, któ-

rych stale brakowało, aż nagle we Wrocławiu 

się pojawiły... Otóż, podczas pobytu Kardy-

nała w Niemczech przepytywał Go pewien 

przemysłowiec, co dla niego może zrobić. 

Kardynał odparł, że dziękuje, żeby dał spo-

kój, bo polski kardynał ma wysokie wyma-

gania. Ale ten nie ustępował, więc kardynał 

poprosił o dużą ilość (nie pamiętam już jaką 

wymienił liczbę – 50 tysięcy?) strzykawek 

jednorazowych. Wydawało się, że to ostu-

dziło chęć pomagania Polsce i Niemiec po-

żegnał się. Po około trzech tygodniach, gdy 

Kardynał zdążył już zapomnieć o tych roz-

mowach, przed kurią stanął samochód cię-

żarowy, który przywiózł dziesięć razy wię-

cej strzykawek, niż było mówione!

Przy składaniu życzeń bardzo sympa-

tyczna okazała się możliwość poznania 

wielu księży, wykładowców seminarium, 

a także swobodnego porozmawiania między 

sobą. Ze względów zrozumiałych, nikt nie 

robił zdjęć – czego do dzisiaj żałuję... Ale 

wtedy byłoby nierozsądne ułatwiać pracę 

chłopcom z SB, gdyby takie zdjęcia wpadły 

w ich ręce przy przypadkowej nawet rewizji. 

Jeśli zaś był wtedy nawet wśród gości jakiś 

esbek, to i tak wszystkich nie był w stanie 

zapamiętać – a może i jemu udzielił się na-

strój życzliwości? Ten nastrój umiał stworzyć 

Kardynał poprzez swoje bezpośrednie, po-

zbawione dystansu zachowanie i duże po-

czucie humoru. Wracaliśmy z tego spotkania 

naładowani dużą dawką optymizmu, z no-

wymi siłami do codziennej pracy i zakaza-

nej przez władze działalności, wierząc, że 

nasz udział w trudach zabiegów o wolność 

kraju i godne życie jego obywateli przynie-

sie kiedyś owoce. Te spotkania były dla nas 

bardzo ważne, mobilizowały nas i były świa-

dectwem tego, że nie jesteśmy sami.

PP
óźniej takie spotkania opłatkowe były 

kontynuowane co roku i obecnie mają 

charakter spotkań opłatkowych środowiska 

akademickiego – nabrały bardziej formalne-

go, oficjalnego charakteru. Na „opłatek” 

przychodzą ludzie, którzy nie byli związani 

z opozycją, a nawet stali po przeciwnej stronie. 

Żyjemy w innej Polsce, wolnej, ale w której 

wiele spraw pozostało do uporządkowania. 

To pierwsze jednak spotkanie opłatkowe, gdy 

za oknami mróz, ZOMO, PRL, a w refektarzu 

ciepło i życzliwie, wśród wielu znajomych jest 

wspominane jako oaza normalności i wolno-

ści. Dziękuję Eminencjo!

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Zatrzymane

w obiektywie...

Byle do wiosny!
fot. Aureliusz Mikłaszewski
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N asza akcja stanowi protest przeciw 

niechlubnemu procederowi wypalania 

traw i ściernisk. Organizatorem akcji jest 

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, wspomagany 

przez twórców świdnickich.

Zasięg i formuła konkursu rozszerzają 

się z roku na rok. Początki były skromne, 

ale już w drugim roku jury oceniało ponad 

70 prac. W tym roku zaproszono do udziału 

ponad sto szkół z czterech powiatów, roz-

szerzono tematykę o ochronę czystości ma-

łych cieków wodnych, a formułę konkursu 

– o prace literackie (wiersz, tekst piosenki, 

bajka, opowiadanie). 

Patronat nad przedsięwzięciem objęło 

Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji 

Społecznej Ministerstwa Środowiska oraz 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski. 

Patronem honorowym zgodził się zostać 

światowej sławy pisarz William Wharton.

 

C o roku finałowi konkursu towarzyszą 

różne imprezy kulturalne – koncerty 

rockowe, konkursy na najśmieszniejszą fry-

zurę, najciekawsze przebranie i tym podobne 

akcje. W tym roku, oprócz wspomnianych 

imprez, odbędzie się także sesja naukowa, 

która, jak mamy nadzieję, posłuży większe-

mu zmobilizowaniu uczestników naszych 

przedsięwzięć do walki o możliwość god-

niejszego życia dla wszystkich istot zamiesz-

kujących naszą planetę.

 

Koordynator konkursów

 mgr Violetta Wierzbicka-Kłosiewicz

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy

VIOLETTA WIERZBICKA-KŁOSIEWICZ

Zielone Wariacje 2004
Trzeci raz z rzędu uczniowie naszej szkoły powitają pierwszy dzień wiosny Zielonymi Wariacjami – imprezą, której 

głównym akcentem jest finał konkursu na pracę plastyczną ilustrującą hasło: „Nie palcie skowronków!”

c z y l i  n i e  p a l c i e  s k o w r o n k ó w !

Prezentacja prac konkursowych
na podłodze sali gimnastycznej

Prezentacja prac konkursowych
na podłodze sali gimnastycznej
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T ematem wiodącym była praca z uczniem 

zainteresowanym ekologią i ochroną 

środowiska. W ośmiu referatach nauczycie-

le poruszali różnorodne problemy związane 

z edukacją ekologiczną i przedstawiali wła-

sne koncepcje pracy. Mówiono o programach 

autorskich, konkursach, niestandardowych 

sposobach realizacji międzyprzedmiotowej 

ścieżki ekologicznej, a także o roli oceny 

opisowej w motywowaniu uczniów, zainte-

resowanych biologią i ekologią. Seminarium 

stało się dla mnie okazją do podzielenia się 

spostrzeżeniami dotyczącymi edukacji eko-

logicznej w The Royal Manchester  Children’s 

Hospital School, którą niedawno odwiedzi-

łam w ramach programu Comenius.

Bogaty program seminaryjny, zaplano-

wany i zorganizowany przez Magdę Michal-

ską i Annę Wachowicz, został zrealizowany 

w piątkowy wieczór i sobotę, natomiast 

w niedzielę wyruszyliśmy w teren pod prze-

wodnictwem dra Andrzeja Dunajskiego z Za-

kładu Ekologii Roślin Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Zajęcia terenowe poprzedził 

instruktażowy wykład w pracowni. W tere-

nie pracowaliśmy w grupach. Wykonywali-

śmy zdjęcia fitosocjologiczne, prowadziliśmy 

szereg obserwacji korzystając z przyrządów, 

którymi nigdy wcześniej się nie posługiwa-

liśmy. Sprawdziliśmy np. jak działa specjal-

ny obiektyw „rybie oko”. Fotografie wyko-

nane przy jego pomocy ułatwiają opisywanie 

poszczególnych pięter lasu.

Seminarium udało się zorganizować 

dzięki życzliwości pani profesor Ewy By-

lińskiej, która jest szefem Stacji Ekologicz-

nej Uniwersytetu Wrocławskiego „Storczyk” 

w Karpaczu, a jednocześnie opiekunem 

naukowym Koła PKE przy Uniwersytecie 

Wrocławskim. Gościnna Stacja Ekologiczna 

„Storczyk” w Karpaczu umożliwiła nam 

korzystanie ze wszystkich swoich pomiesz-

czeń, w tym z dobrze wyposażonych sal 

seminaryjnych. Gospodarzem był bardzo 

życzliwy i sympatyczny dr Ryszard Dolat-

kowski, który dbał o to, żeby nam niczego 

nie zabrakło. Nad całością seminarium czu-

wała energiczna Magda Michalska.

Koszt wynajęcia Stacji Ekologicznej 

i materiałów pokrył Wydział Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocła-

wiu. Uczestnicy seminarium musieli pokryć 

wyłącznie koszty dojazdu i wyżywienia, co 

przy pewnej zaradności i niewygórowanych 

wymaganiach okazało się niewielką sumą.

B ył to bardzo udany wyjazd. Cenię sobie 

te zajęcia tym bardziej, że przybliżyły 

mi one nowe metody badań w terenie, a po-

nadto była to okazja do wymiany doświadczeń. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że nie zabrakło 

również relaksu. Samo przygotowywanie 

posiłków, zwłaszcza integracyjnej zupki, 

sprawiło nam sporą przyjemność, a niezwy-

kle sympatyczne wieczory przy gitarze Mag-

dy i wspólnie śpiewanych starych piosenkach 

stwarzały niepowtarzalny nastrój. 

 

mgr Joanna Pawlikowska

Ostatni weekend października (24–26 X 2003 r.) miałam okazję spędzić na seminarium w Karpaczu razem z innymi 

wrocławskimi nauczycielami nauk przyrodniczych, zrzeszonymi w Naukowej Wszechnicy Nauczycielskiej.

Rybie oko
JOANNA PAWLIKOWSKA
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MARIA KUŹNIARZ

Dziury w jezdni i skórki z pomarańczy

J est sobota, więc ruch niewielki. Powin-

nam dojechać do domu szybko, bez 

stania w korkach i spalając mniej benzyny 

niż zwykle. Tak mogłoby być zawsze. Roz-

marzyłam się: „jakby to było dobrze gdyby 

zawsze była sobota... albo żeby we Wrocławiu 

było metro... albo więcej ścieżek rowerowych 

i autobusy, które nie kopcą... albo żeby chociaż 

nie było tylu dziur w nawierzchni!”.

Wiem, które z tych marzeń nigdy się nie 

spełnią. W sprawie soboty nic się nie da zro-

bić, a metra Wrocław mieć nie będzie, bo jest 

za mały. Nawet z Brochowa na Złotniki jest 

za blisko! Gdyby Wałbrzych był jeszcze we 

Wrocławiu... albo Kłodzko... to co innego! 

Albo, gdyby we Wrocławiu mieszkało tyle 

ludzi, co np. w Londynie! Wtedy opłacałoby 

się metro. Tak podobno wynika z ekono-

micznych analiz. Kiedyś myślałam, że głów-

ną przeszkodą są warunki gruntowo-wodne 

(te wszystkie kurzawki, Odra i inne rzeki, fosa, 

kanały...), ale mnie z tego myślenia wyzwoli-

ła koleżanka, która jest ekspertem od mecha-

niki gruntów. Oni (ci wszyscy gruntowi me-

chanicy) mają już takie metody, że kurzaw-

ka albo ciek wodny to pestka. Trzeba tylko 

znaleźć pieniądze na wprowadzenie ich odkryć 

w życie. A tych pieniędzy na metro potrze-

ba tyle, że gdybyśmy się nawet wszyscy prze-

siedli z samochodów do metra, to z podatków 

i biletów się nie uzbiera. I ja nie mam w tej 

kwestii żadnych wątpliwości. Nie mam ich 

także w sprawie dziurawych jezdni. Powiem 

inaczej: mam wręcz pewność, że dziury w na-

wierzchni będą zawsze. Zrozumiałam, dla-

czego metro nie jest rozwiązaniem dla Wro-

cławia, ale tych dziur w jezdni za nic zrozumieć 

nie potrafię. Nie mam też kogoś, kto mógłby 

mi to wytłumaczyć, bo wszyscy, których znam 

też nie wiedzą, dlaczego tak jest... 

Tak to sobie rozmyślałam, jadąc z opłat-

kowego spotkania w Klubie. Nuciłam przy 

tym kolędy i jechałam wężykiem. Zapewniam 

wszystkich, że to drugie wyłącznie z powodu 

tych dziur! A gdyby napotkana „drogówka” 

miała co do tego wątpliwości i poprosiła 

o dmuchnięcie w specjalistyczny sprzęt, to 

by się dowiedziała, że w moich żyłach płyną 

jedynie składniki wypieków przyniesionych 

na spotkanie przez klubowiczów. Same pysz-

ności i na sto procent bezalkoholowe! Nawet 

w kruchych rogalikach Ewy, których zjadłam 

tyle, że wstyd się przyznać, nie było już śladu 

po fermentacji drożdży. 

Wspomnienie rogalików zakłóciło trochę 

moją koncentrację i nie ominęłam jednej 

dziury, ale też i coś mi przypomniało. Te 

rogaliki były ze skórką pomarańczową! 

I użyła jej do wypieków osoba, która po 

„opłatku” nie pozwoliła zabrać skórki z cy-

trusów na kompost, „bo zatrują glebę”. Już 

sama nie wiem czy ze wstydem, czy bez 

wstydu, ale muszę się przyznać, że nie wie-

działam o tym, że kompost ze skórkami 

pomarańczy jest taki groźny, że „truje glebę 

jak arszenik”. Tak przynajmniej straszyła 

nas koleżanka, a ona raczej wie, co mówi. 

Tylko, dlaczego nie wzięła tego arszeniku 

pod uwagę, gdy piekła rogaliki na nasze 

opłatkowe spotkanie?! 

Sprawa tych skórek tak mnie zaintrygowa-

ła, że natychmiast po powrocie do domu wy-

słałam do Ewy maila z prośbą o przepis na 

„taką skórkę pomarańczową, jaka była w ro-

galikach”. Oczywiście nie wspomniałam jak 

dużo ich zjadłam, bo skoro one trują glebę „jak 

arszenik”, to kto wie, co Ewa miała za interes, 

żeby mnie tak do nich zachęcać. Wysłałam też 

maile do znajomych z ogródkami i do rolnika 

ekologicznego z pytaniem o ten kompost.

 Ewa odpowiedziała następnego dnia, 

opisując procedurę mycia pomarańczy, mo-

czenia ich godzinami w często zmienianej 

wodzie, a potem gotowania i odlewania wody, 

i jeszcze raz gotowania i odlewania, aż do 

smażenia w syropie z cukru. Robi to, jak się 

okazuje, tak samo jak ja. Może z tą różnicą, 

że ja wypłukując z tych skórek „różne świń-

stwa, którymi są pryskane”, nigdy nie po-

dejrzewałam, że może wśród nich być aż 

taka trucizna! Zaś Ewa... ona chyba ten ar-

szenik z jakiegoś powodu zmyśliła! Tylko, 

po co? A może chciała nas przetestować?

N ieco później dostałam odpowiedź od 

kolegów, z których pierwszy „zawsze 

wrzucał i nadal będzie wrzucał” skórki do 

kompostu, dodając „a jeśli jest w nich arszenik 

to dobrze, bo to dobre na szczury”. Drugi zaś 

był wręcz zaskoczony, że ja taka „ekologicznie 

wyedukowana” pytam o rzeczy podstawowe 

i z tego zaskoczenia wcale nie odpowiedział 

na moje pytanie. Ktoś inny radził, żebym się 

nie dawała zastraszyć ekowojownikom, a ko-

leżanka czytająca wszystkie chyba pisma 

ogrodnicze doniosła mi, że na pewno gdzieś 

o tym czytała, więc „nie wrzuca”. Najlepsza 

była jednak przypadkowo zagadnięta pani 

w sklepie ogrodniczym. „Ja tam wszystkie 

śmieci wrzucam do pieca, skórki też!”.

dr Maria Kuźniarz

Wracam z klubowego „opłatka”. Całkiem nieekologicznie wracam, bo 

nie korzystam z transportu publicznego, lecz siedzę wygodnie w samo-

chodzie i dmucham sobie ciepełkiem w nogi. Na swoje wytłumaczenie 

mam to, że przeszłam ostatnio ostrą grypę i nie mogę sobie pozwolić na 

przemarznięcie, a także i to, że mimo zachęcania nikt nie dał się namó-

wić na jazdę ze mną. Wszystkim było jakoś „nie po drodze”...
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