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Abstract. The paper investigates the influence of wind turbines on a landscape. Beginning from an analysis of wind energy 
production in Poland the author proceeds to discuss on negative impacts of wind plants on natural environment and on  
a landscape. Special attention is paid at interrelations between landscape changes and leisure activities. Results of the 
research highlight importance of changes consisting in space consumption, aesthetic deterioration in the area and limitations 
for tourism functions. Moreover, far-reaching consequences such as landscape transformation into semi-industrial or industrial 
types, landscape unification and a loss of traditional assets are observed. Therefore opposition between environmental and 
landscape agenda in the context of renewable energy development should be emphasized.
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Wprowadzenie

Zarówno produkcja, jak i zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykazuje w ujęciu globalnym 
silną tendencję rosnącą. Skala i tempo zmian w tej dziedzinie energetyki jest ogromne i przynajmniej częściowo 
wynika z obecności silnych bodźców politycznych i ekonomicznych. Wiatr należy do podstawowych nośników 
energii niekonwencjonalnych, szacuje się, że obok biomasy wniesie on największy wkład do przyrostu energii 
odnawialnej w Europie (Strategia rozwoju..., 2009).
Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza energii wietrznej jest obserwowany również 
w Polsce. Według „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” (Ministerstwo Gospodarki, 2009) udział źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w kraju wzrośnie do 15% w 2020 r. i 20% w 2030 r. Założenia 
Polityki podkreślają znaczenie energii wietrznej, w tym pozyskiwanej na obszarach morskich.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na tak gwałtowny wzrost zużycia niekonwencjonalnych źródeł energii 
stanowi dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim powietrza atmosferycznego. 
Nazwa „zielonej”, „ekologicznej”, „czystej” energii nie zawsze jednak znajduje odbicie w konkretnych, 
pozytywnych skutkach dla środowiska. Coraz częściej wskazuje się na niejednoznaczny wpływ inwestycji 
związanych z produkcją i wykorzystywaniem energii alternatywnych na środowisko (np. Gołaszewski 2009). 
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Kontekst krajobrazowy jest analizowany znacznie rzadziej, choć lokalizacja i funkcjonowanie tzw. farm 
wiatrowych, a nawet pojedynczych turbin ma bardzo duże konsekwencje zarówno dla struktury, jak i dla funkcji 
krajobrazu.
Przedstawiany artykuł koncentruje się na problematyce przekształceń krajobrazu zachodzących na skutek 
pozyskiwania energii wietrznej i w sposób szczególny odnosi się do znaczenia tych zmian dla funkcji rekreacyjnej. 
Z natury rzeczy, studia dotyczą przede wszystkim krajobrazu otwartego, który w przypadku Polski tworzą  
w głównej mierze ciągle użytkowane obszary rolne. Praca kładzie nacisk na duże i bardzo duże turbiny wiatrowe; 
wnoszą one do krajobrazu najważniejsze zmiany. Turbiny małe, tzw. przydomowe elektrownie wiatrowe, o mocy 
od jednego do kilku kW autor uważa za znacznie mniej istotne. 
Praca integruje biofizyczne i społeczno- kulturowe aspekty krajobrazu i w szerokim zakresie ujmuje formułę 
wielofunkcyjności krajobrazu, podkreślającą związek składników przyrodniczych i kulturowych, integralność  
i jedność znaczeniową krajobrazu (Tress B., Tress G. 2000). 

Energetyka wiatrowa w Polsce – moc i produkcja

Dla rozpoznania aspektu ilościowego pozyskiwania energii wietrznej konieczne jest określenie dwóch 
podstawowych terminów: energii wietrznej oraz potencjału elektrowni. Energia wietrzna stanowi energię 
kinetyczną wiatru, która zostaje wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. 
Potencjał elektrowni wiatrowych jest natomiast utożsamiany z możliwościami generowania energii 
elektrycznej.
Analiza struktury produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce wskazuje, że wiatr  
w latach 2004-2007 znajdował się na trzeciej pozycji wśród nośników energii odnawialnej, po biomasie stałej 
i wodzie (Energia..., GUS, 2009). Jednakże pozyskanie energii wietrznej i produkcja energii elektrycznej  
z tego nośnika wykazuje charakterystyczną tendencję. W maju 2010 r. Urząd Regulacji Energetyki określił moc 
zainstalowanych turbin wiatrowych w Polsce na 794 MW, natomiast do końca roku ma osiągnąć ona 910 MW 
(„910 MW farm...”). Stanowi to olbrzymi wzrost w stosunku do początku obecnej dekady (fig.1.) – w 2001 r. moc 
elektrowni wiatrowych wynosiła zaledwie 19 MW, w 2005 r. 121, a w 2008 r . 526 MW (Energia..., GUS, 2009).

Fig. 1. Moc elektrowni wiatrowych w Polsce w latach 2001- 2020 (opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 
z: Energia ze źródeł odnawialnych, GUS, 2008; Urząd Regulacji Energetyki, 2010, Wizja... – raport Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej, 2010; lata 2010-2010 wg przewidywań [Wizja..., PSEW, 2010]; moc określona łącznie dla elektrowni 
na lądzie i morzu).
Power of wind farms in Poland in 2001-2020 (land and sea altogether; source: the author’s own work, data: Energia ze 
źródeł odnawialnych, GUS, 2008; Urząd Regulacji Energetyki, 2010, Wizja... – report of the Polish Association of Wind 
Energy, 2010; a period 2010-2010 on the basis of the Association’s prediction [Wizja..., PSEW, 2010]).
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Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej („910 farm...”, 2010) w kraju obecnie znajduje się 
około 300 koncesjonowanych źródeł energii wietrznej, a wśród farm wiatrowych obecnych jest 13 projektów,  
z których każdy posiada moc większą, niż 5 MW. PSEW stwierdza zarazem, że Polska cechuje się bardzo 
małym nasyceniem elektrowniami wiatrowymi w porównaniu do innych państw Europy. Należy się jednak 
spodziewać dużej zmiany, według raportu Stowarzyszenia („Wizja rozwoju...”, 2010) powiększanie się mocy 
elektrowni wiatrowych w Polsce będzie następowało bardzo dynamicznie- w 2020 r. zostanie osiągnięta wartość  
10 800 MW z instalacji lądowych i 1 500 MW z instalacji morskich. Oficjalne dane statystyczne (Energia..., GUS, 
2009) wskazują, że spośród wszystkich rodzajów energii odnawialnej, największy przyrost produkcji dotyczy 
właśnie energii uzyskiwanej z wiatru. W 2001 r. produkcja energii otrzymywanej z wiatru wynosiła 14 GWh, 
natomiast w 2008 r. prawie 837 GWh (fig. 2). Tak duży wzrost mocy elektrowni oraz produkcji energii wiąże 
się oczywiście ze zwiększaniem się liczby turbin wiatrowych i znacznymi zmianami w zakresie przeznaczenia 
terenu. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki („Mapa odnawialnych....”, 2009) największa moc 
elektrowni wiatrowych zgromadzona jest na obszarze Polski Północnej, przede wszystkim w województwie 
zachodniopomorskim, które posiadało w 2009 r. 39,4% mocy tej energii w kraju, pomorskim (19,1%) i kujawsko-
pomorskim (18,30%). Z kolei najmniejszą mocą elektrowni wiatrowych dysponuje województwo dolnośląskie 
(0,02%), opolskie i lubelskie.

Fig. 2. Produkcja energii elektrycznej z wiatru w Polsce w latach 2001-2008 (opracowanie własne na podstawie danych 
statystycznych z: Energia ze źródeł odnawialnych, GUS, 2008).
Production of electricity out of wind sources in Poland in 2001-2008 (source: the author’s own work, data: Energia ze źródeł 
odnawialnych, GUS, 2008).

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych, podobnie, jak i innych elektrowni odnawialnych ma na celu poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego, przede wszystkim poprzez zastąpienie surowców nieodnawialnych przez 
odnawialne i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Ten pozytywny wpływ na środowisko ma charakter pośredni, 
natomiast budowa i działanie turbin wiatrowych wywiera bezpośrednio wiele oddziaływań niekorzystnych. 
Rozpatrując abiotyczne komponenty środowiska, należy zwrócić uwagę na wpływ budowy elektrowni na 
powierzchnię ziemi oraz gleby. Prace ziemne prowadzą do zaburzenia układu mikroform rzeźby terenu, 
ponadto miejscowo następuje degradacja gleb; przerwaniu ulega ciągłość poziomów glebowych, gwałtownie 
zmienia się struktura profilu glebowego. Największe zmiany w środowisku i krajobrazie dotyczą jednak pokrycia 
terenu. Pojawiają się wiatraki- nowe, duże formy, zajmujące często rozległe powierzchnie, którym towarzyszy 
dodatkowa infrastruktura w postaci np. dróg dojazdowych, obiektów pomocniczych. Na skutek lokalizacji farm 
wiatrowych często dochodzi do likwidacji poprzednich form użytkowania, znikają zagrody lub pojedyncze formy 
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zabudowy służące gospodarce rolnej. Można zauważyć, że opisane oddziaływania towarzyszą także innym 
inwestycjom przemysłowym, szczególnie tym, które cechują się dużym zapotrzebowaniem na przestrzeń.  
Ze względu na duży wpływ na strukturę krajobrazu, problem pokrycia terenu zostanie przedstawiony szerzej  
w dalszej części artykułu. 
Szczególną uwagę zwraca oddziaływanie farm wiatrowych na właściwości lokalnych mas powietrza. Roy  
i in. (2004), badając wpływ elektrowni znajdujących się na Wielkich Równinach w USA na rozkład i charakter 
czynników meteorologicznych dowiedli, że sama obecność farm wiatrowych obniża prędkość wiatru, prowadzi 
do powstania turbulencji oraz do podwyższenia temperatury i osuszania zewnętrznej warstwy powietrza.
Oddziaływanie na biosferę zostało najlepiej rozpoznane w stosunku do awifauny. Ocenia się (Wytyczne  
w zakresie..., 2008), że szczególne znaczenie dla trwałości populacji ptaków ma utrata siedlisk oraz 
śmiertelność w wyniku kolizji. Największa śmiertelność występuje w sytuacji, gdy turbiny położone są wzdłuż 
szlaków migracyjnych oraz w pobliżu miejsc lęgowych i żerowisk. Chylarecki (2007), Gromadzki i Przewoźniak 
(2007; za Niecikowski, Kistowski 2008) zauważają, że wypadkom sprzyja ograniczona widoczność. Nocą 
zachodzi znacznie więcej kolizji, cierpią wówczas przede wszystkim sowy i wróblowate; natomiast przy dobrej 
widoczności kolizje zdarzają się głównie ptakom dużym- drapieżnikom, kaczkowatym, mewom, które mają 
większe trudności z wykonaniem szybkich manewrów. Znane są także przykłady przeciwne (np. Niecikowski 
i Kistowski 2008), występujące wtedy, gdy obiekty energetyki wiatrowej zwabiają ptaki. Jaskółki brzegówki 
wykorzystują odsłonięte ściany wykopów jako miejsca gniazdowania, natomiast kratownicowe maszty wiatraków 
służą ptakom drapieżnym jako czatownie. Niestety, nocne światła wabią wiele przelatujących osobników, 
prowadząc do wypadków. Liczne straty dotyczą także nietoperzy, co jest wywołane zakłóceniem ich orientacji 
poprzez ruch śmigieł. Właśnie szybki ruch śmigieł, obecność podciśnienia tworzącego się za piórem wirnika 
w połączeniu ze znaczną wysokością obiektów sprawiają, że współczesne wiatraki są bardzo niebezpieczne 
dla obu grup kręgowców, znacznie bardziej, aniżeli maszty energetyczne sieci przesyłowych i prawdopodobnie 
znacznie bardziej, niż maszty telefonii komórkowej (dokładnych badań wymaga wpływ promieniowanie 
elektromagnetycznego).
Zmiana przeznaczenia terenu zawsze wywołuje zmiany siedlisk. W przypadku dużych farm wiatrowych utrata 
siedlisk może stać się problemem zasadniczym, dla identyfikacji i przewidywania skutków konieczna jest przede 
wszystkim analiza lokalnego charakteru układu ekologicznego.

Zmiany krajobrazu zachodzące w wyniku pozyskiwania energii wietrznej

Wprowadzanie do przestrzeni nowych elementów, szczególnie form o znacznych rozmiarach, struktur 
wielkopowierzchniowych zawsze wiąże się z poważnymi zmianami krajobrazu. Warto podkreślić,  
że przekształcenia krajobrazu mogą cechować się różną skalą, jednak rzadko dotyczą wyłącznie struktury 
materialnej. Zmiany struktury biofizycznej często oddziaływują na własności niematerialne, wpływając na 
wartości, znaczenia krajobrazu i w konsekwencji na jego postrzeganie i wykorzystanie. Ze względu na cel pracy, 
autor podkreśla te aspekty zmian krajobrazu, które są najbardziej istotne z punktu widzenia turystyki i rekreacji 
i rozpoczyna analizę od zagadnienia struktury materialnej krajobrazu.

Aspekt struktury fizycznej krajobrazu

Inwestycje związane z energetyką wietrzną cechują się dużym zawłaszczaniem terenu i silnym wpływem 
na fizjonomię krajobrazu, lokalizacja siłowni wiatrowych wiąże się z bardzo dużą reorganizacją przestrzeni. 
Następujące w wyniku rozwoju energetyki wiatrowej zmiany prowadzą do różnicowania struktury wewnętrznej 
krajobrazu i równocześnie mogą powodować degradację dotychczasowych wartości przyrodniczych  
i kompozycyjnych. Wpływ jest tym większy, im więcej i im wyższe są obiekty energetyczne, potencjalnie 
największy w przypadku nagromadzenia wielu i wysokich siłowni.
Jak wspomniano w rozdziale 2, w wyniku lokalizacji elektrowni wiatrowych pojawiają się nowe elementy 
zagospodarowania, które wypierają poprzednie, wspomagające niegdyś funkcję rolniczą. Przykładu dostarczają 
Niecikowski i Kistowski (2008), którzy w swojej publikacji dotyczącej uwarunkowań energetyki wiatrowej w strefie 
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pobrzeża i wód Bałtyku dokumentują lokalne zmiany krajobrazu wywołane funkcjonowaniem farmy wiatrowej  
w Gnieżdżewie w województwie pomorskim. Autorzy stwierdzili, że w rok po budowie kilkunastu wysokich turbin 
wiatrowych nastąpił znaczny ubytek zadrzewień i zakrzewień, zostały zburzone zabudowania gospodarcze, 
zmienił się przebieg dróg gruntowych.
Ciągi czy skupiska turbin wiatrowych powodują powstanie w krajobrazie elementu spełniającego rolę bariery. 
W kontekście procesów transformacji przestrzennej opisywanych przez Formana (2006) energetyce wiatrowej 
należy przypisać rolę czynnika inicjującego zjawiska rozcinania i perforacji krajobrazu. Jeśli siłownie występują 
w formie linijnej, stają się kolejną strukturą specyficzną dla korytarzy technogennych.
Przekształcenia struktury krajobrazu zależą od wielu zmiennych, można wśród nich wyróżnić 2 główne grupy 
czynników:
 a) czynniki związane z zastanymi cechami obszaru, np. konfiguracją terenu
 b) cechy instalowanych turbin i parametry turbin oraz organizacja przestrzenna tzw. farm wiatrowych. 
Gromadzki i Przewoźniak (2002, za Niecikowski, Kistowski 2008) za istotne dla fizjonomii krajobrazu uznają 
następujące parametry elektrowni wiatrowych: rodzaj turbiny, wysokość konstrukcji i typ masztu (lity lub 
kratownicowy). Autorzy zwracają także uwagę na zależność oddziaływań na krajobraz od dystansu elektrowni 
od jednostek osadniczych, geometrii rozmieszczenia turbin i ich kolorystyki. Odległość od zabudowań, odległość 
od obserwatora, stopień ekspozycji obiektów jest ponadto bardzo ważny ze względu na ich postrzeganie.
Zmiany struktury krajobrazu są silnie związane z aspektem kompozycji. Zgrupowania turbin występują  
w różnych układach- od wysoce geometrycznego i uporządkowanego (np. w formie ciągów) po rozproszony  
i chaotyczny. Elektrownie wiatrowe tworzą nowe formy linijne lub punktowe (pojedyncze lub agregacje punktów) 
i często rozciągają się na rozległych powierzchniach. Wzajemny układ turbin względem siebie oraz względem 
ukształtowania powierzchni i innych cech obszaru oddziaływuje na krajobraz w różnoraki sposób. Na terenie 
płaskim turbiny są znacznie bardziej widoczne, niż na falistym i w silniejszym stopniu mogą zdominować fizjonomię 
krajobrazu (fot. 1). Z kolei typy: falisty, wzgórzowy i górski rzeźby, które choć prezentują zazwyczaj większą 
atrakcyjność wizualną, cechują się zmiennością pola widzenia, co powoduje, że negatywne oddziaływanie może 
być mniejsze. Jeśli turbiny usytuowane są w strefie wierzchołkowej, obniżają walory estetyczne krajobrazu  
w silniejszym stopniu, niż wówczas, gdy znajdują się na zboczach, niemniej jednak, druga sytuacja ze względu 
na wymóg efektywności ekonomicznej jest rzadziej spotykana. Funkcję łagodzącą spełnia zieleń wysoka  
– osłaniając siłownie wiatrowe, w pewnej mierze ogranicza ich negatywny wpływ na fizjonomię krajobrazu.
O ile opisane ogólne prawidłowości powinny być zawsze odniesione do konkretnej sytuacji, zależność między 
wysokością turbin, ich ilością a wpływem na strukturę i fizjonomię krajobrazu jest wyraźna. Znacznie łatwiej jest 
właściwie wkomponować w krajobraz jeden lub kilka wiatraków, niż dużą ich grupę- muszą być dopasowane do 
krajobrazu i do siebie wzajemnie (Bell, 2004). Fundamentalne znaczenie dla kompozycji krajobrazu ma więc 
właściwa lokalizacja elektrowni wiatrowych.
Zmiany wywoływane w strukturze i w konsekwencji w kompozycji krajobrazu przez instalacje energetyki 
wiatrowej są bez wątpienia duże. Wraz ze wzrostem ilości turbin następuje wzrost skomplikowania wewnętrznej 
struktury oraz złożoności krajobrazu. Struktura krajobrazu ulega rozbiciu, jego spójność zostaje zachwiana. 
Powierzchnia terenu zostaje obciążona dużą presją elementów antropogenicznych, których forma i funkcja nie 
należy już do krajobrazów rolniczych lub leśnych, lecz do przemysłowych. Następuje zatem realna i szybka 
przemiana krajobrazu- z rolniczego na przemysłowy. Równocześnie rozwija się zjawisko unifikacji, podobne 
konfiguracje krajobrazu wywołane tą samą funkcją dominującą występują w wielu regionach geograficznych 
świata. 
Przekształcenia prowadzące do zmiany typu krajobrazu należy przyjąć jako fundamentalne zagadnienie, jego 
konsekwencje są znaczne i dotyczą także wartości niematerialnych.

Aspekt wartości i znaczeń krajobrazu

Gwałtownym przekształceniom struktury krajobrazu towarzyszą zmiany jego jakości, a jakość przywołuje 
problematykę wartości. Atrybuty charakterystyczne dla obszarów rolniczych- tradycja, priorytet produkcji 
żywności i utrwalona struktura użytkowania powierzchni ustępują na rzecz nowoczesności i nadrzędności 
produkcji przemysłowej. Rodzi to poważne następstwa dla doświadczania i postrzegania krajobrazu.



54

Bożętka B.

Duże znaczenie w tym kontekście ma wpływ pozyskiwania energii wietrznej na wartości estetyczne krajobrazu. 
W przeciwieństwie do efektów środowiskowych, oddziaływanie energetyki wiatrowej na walory estetyczne 
krajobrazu nie budzi wątpliwości, większość ocen wskazuje na jej wpływ negatywny. Współczesne wiatraki 
zakłócają harmonię, burzą malowniczą wizję krajobrazu, wprowadzają bardzo silne bodźce wizualne i słuchowe. 
Częstokroć przyczyniają się do powstania wrażenia bezładu, zawsze eliminują aspekt naturalności krajobrazu. 
Co więcej, ich pojawienie się może znacząco wpłynąć na kształtowanie się mentalnych wzorców krajobrazu. 
Konsekwencje transformacji mogą być szczególnie niebezpieczne w Polsce, w której istnieje jeszcze tradycyjny 
krajobraz rolniczy, a jego asocjacje są żywe i w dużej mierze wytwarzane na podstawie realnego, bezpośredniego 
kontaktu z rzeczywistością. Zdaniem autora tego artykułu współwystępowanie struktur realnych i wysokiej 
jakości asocjacji krajobrazu stanowi wartość samą w sobie.

Fot. 1. Turbiny wiatrowe stają się dominantami w krajobrazie rolniczym (okolice Środy Wielkopolskiej, IV. 2010 r.; fot. 
autora).
Phot. 1. Wind turbines tend to become the dominant elements in agricultural landscapes (vicinities of Środa Wielkopolska, 
April 2010, phot.: B. Bożętka).

Pozycja elektrowni wiatrowych w kompozycji krajobrazu ze względu na ich rozmiar, kształt, odróżnianie się 
od innych elementów jest często dominująca (p. r. 3.1.). Zwracają na siebie uwagę i wnoszą do postrzegania 
informacje o sztucznym, przekształconym przez człowieka charakterze terenu. Przekazują informacje  
o krajobrazie nowoczesnym. W efekcie zmieniają znaczenia krajobrazu i jego symbolikę. Zwróćmy uwagę,  
że rolę dominant w krajobrazie Europy przez setki lat spełniały określone punkty kulminacyjne: wysokie wzgórza 
i wysokie, strzeliste wieże kościołów. W okresie industrialnym i post-industrialnym ich znaczenie maleje ze 
względu na pojawianie się potężnych obiektów pozbawionych funkcji sakralnych, tj. kominy fabryczne, wieże 
telekomunikacyjne oraz turbiny wiatrowe.
Interesująca jest recepcja analizowanych zmian krajobrazu w opinii społecznej. Zastanawiające, że fakt 
obecności wiatraków w pierwszych latach rozwoju tej dziedziny energetyki w Polsce odbierany był jako coś 
bardzo atrakcyjnego, podnoszącego walory okolicy, również walory turystyczne. W późniejszym czasie zaczęto 
jednak postrzegać współczesne wiatraki jako elementy zniekształcające krajobraz, a przede wszystkim jako 
zagrożenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców. Argument niekorzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie 
człowieka jest najczęściej używanym postulatem w protestach społecznych podejmowanym przeciwko 
planowanym farmom wiatrowym. Można spostrzec, że opór wobec projektów lokalizacji farm wiatrowych  
w krajach Europy Zachodniej jest bardzo częsty, coraz częściej spotykany także w Polsce. Liczba protestów 
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rośnie, o czym informują media lokalne, przede wszystkim prasa. Podjęta przez autora analiza artykułów 
prasowych publikowanych przez „Głos Wielkopolski” w ostatnim półroczu (X.2009-V.2010 r.) wskazała na 
kilkadziesiąt pełnych tekstów oraz notatek referujących problem protestów przeciwko elektrowniom wiatrowym 
planowanym i realizowanym w wielu miejscowościach Wielkopolski, m.in. w Lipnie w powiecie leszczyńskim,  
w okolicach Rokietnicy (np. Żydowo). Z przeglądu wynika wniosek, że problem degradacji wartości estetycznych 
krajobrazu zaczyna odgrywać coraz większą rolę dla lokalnych społeczności. Konflikt między chęcią pozyskania 
odpowiednich funduszy a zachowaniem wartości krajobrazu bywa dostrzegany nawet przez organa decyzyjne 
samorządów lokalnych.
Sprzeciw wobec planów rozwoju energetyki wiatrowej może mieć różne podłoże w różnych częściach świata, 
ale wykazuje też cechę wspólną. Devine- Wright (2004) podkreśla główną ideę protestu, która zawiera 
się w haśle NIMBY (ang.: not in my back yard)- nie w moim sąsiedztwie. Warto w tym miejscu zaznaczyć,  
że poznanie postaw miejscowej ludności wobec elektrowni wiatrowych łączy się z identyfikacją postrzegania 
zmian krajobrazu i ma bardzo duże znaczenie nie tylko praktyczne, ale i teoretyczne. Badania prowadzone  
w Szwecji (Johansson, Laike 2007) wskazują, że sprzeciw wobec elektrowni wiatrowych może być warunkowany 
zaledwie kilkoma czynnikami, które jednocześnie są silnie związane z percepcją krajobrazu: odczuciem zmian 
jedności krajobrazu, osobistym stosunkiem do zmian w zakresie estetyki krajobrazu i możliwości rekreacji oraz 
nastawieniem wobec energetyki wiatrowej w ogóle. 

Wpływ na funkcję rekreacyjną

Duża atrakcyjność turystyczna stanowi jedno z podstawowych ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej,  
a więc tereny o wybitnych walorach turystycznych nie powinny być przeznaczane dla tej funkcji. To teoretyczne 
założenie nie zawsze jednak znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Wpływ wiatraków, a tym bardziej 
rozległych farm wiatrowych na krajobraz w zależności od ich usytuowania względem pola widzenia może 
sięgać nawet promienia kilkudziesięciu kilometrów. W konsekwencji tereny nie zajęte przez siłownie, nawet te, 
które cechują się niezwykłymi walorami przyrodniczymi czy kulturowymi, mogą dysponować panoramą na pola 
energetyczne.
Współczesne wiatraki bywają postrzegane jako atrakcyjne novum ożywiające krajobraz, ale również jako obiekty 
degradujące piękno krajobrazu. Z punktu widzenia potencjalnego rekreanta ich obecność prawdopodobnie 
będzie lepiej przyjmowana, jeśli znajdą się w dalszej odległości. Natomiast z punktu widzenia eksperta konieczna 
zazwyczaj staje się minimalizacja negatywnego efektu, a to wymaga umiejętnego przeprowadzenia prac nad 
projektem kompozycji (istotne wskazówki podaje m.in. Bell, 2004). Zaznaczono uprzednio, że oddziaływanie 
na wartości estetyczne krajobrazu jest zależne od wielu zmiennych, zawsze jednak wiatraki obniżają odczucie 
naturalności i stabilności krajobrazu. Wywiera to duży wpływ na rozumiane w szerokim sensie doświadczanie 
krajobrazu, ograniczeniu ulega bezpośrednie doświadczenie miejsca.
Turbiny wiatrowe cechują się znaczącym, niekorzystnym oddziaływaniem na zdrowie człowieka. Emitują duży 
hałas; przyjmuje się, że turbina o mocy 2 MW wytwarza do 106 dB, przy czym dopuszczalny poziom hałasu 
nocą na obszarze zabudowanym w Polsce wynosi 40 dB, na terenach rekreacyjnych 45 dB (Niecikowski, 
Kistowski 2008). Co ważne, wiatraki emitują także drgania oraz infradźwięki, infradźwięki charakteryzują się 
szczególnie dużą szkodliwością dla organizmu człowieka. Poziom szkodliwości bodźców słuchowych jest 
zależny od odległości od źródła emisji, dlatego największą rolę odgrywa dla osób przebywających w pobliżu, 
np. mieszkańców sąsiednich zabudowań lub rekreantów- turystów pieszych, rowerzystów i innych. Przyjmuje 
się, że farmy wiatrowe powinny być oddalone od zabudowy co najmniej 500 m (ibidem), jednak częstokroć 
odległość ta jest o wiele mniejsza. Szlaki turystyczne nie powinny przebiegać w bliskiej, kilkudziesięciometrowej 
odległości od wiatraków, jeśli dopuszczono taką sytuację, trasę należy zmodyfikować.
Ruch śmigieł i jego zmienność, emisja pulsującego swiatła powodują powstanie odczucia niepokoju  
i dyskomfortu psychicznego, migotanie i rzucanie cienia może u pewnej części populacji prowadzić do 
poważnego zakłócenia pracy układu nerwowego i do powstania tzw. efektu stroboskopowego. Wymienione 
czynniki skutkują zaburzeniami snu i wypoczynku, ich długotrwałe działanie może doprowadzić do rozwoju wielu 
chorób związanych m.in. z dysfunkcją układu nerwowego i krążenia. Nie bez znaczenia jest także odczucie 
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zmiany negatywnej i pogorszenia się warunków życia. W świetle tych argumentów pojawia się pytanie nie tylko 
o zasadność obecności funkcji rekreacyjnej w okolicach farm wiatrowych, ale i o możliwość codziennej odnowy 
sił ludności miejscowej, niezbędnej dla utrzymania właściwej kondycji organizmu.
Obniżeniu walorów przyrodniczych i estetycznych, często także całokształtu walorów kulturowych krajobrazu 
towarzyszą więc niekorzystne oddziaływania zdrowotne turbin wiatrowych. W sposób oczywisty odnosi się 
to do możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Degradacja krajobrazu łączy się z ograniczeniami dostępności 
terenu i przydatności dla rekreacji. Formy turystyki i rekreacji związane z wysokimi oczekiwaniami wobec stanu 
krajobrazu, np. turystyka krajoznawcza, przyrodnicza ulegają redukcji. Wiele rodzajów rekreacji i turystyki 
specjalistycznej, np. turystyka konna, rowerowa oraz spacery, czy tzw. wypoczynek w przyrodzie muszą 
zostać ograniczone. Pewna część rekreantów nie powinna korzystać z wypoczynku w sąsiedztwie turbin ze 
względu na przeciwwskazania zdrowotne. Obszary o dużym nasyceniu infrastrukturą energetyczną nie będą 
mogły sprawować funkcji rekreacyjnej, ich wartość dla turystyki i rekreacji i jednocześnie wartość krajobrazowa 
zostanie zminimalizowana do roli różnorodnie ocenianego industrialnego widoku. Jak przedstawia Pasqualetti 
(2000), obawy przed obniżeniem walorów turystycznych stały się źródłem braku akceptacji dla przekształcenia 
krajobrazu w okolicach Palm Springs, znanego ośrodka turystycznego w Kalifornii. Znaczny sprzeciw wobec 
lokalizacji farm wiatrowych zgłosili zarówno zwykli mieszkańcy, jak i władze samorządowe. Uznano, że żadna 
ilość energii nie jest w stanie zrekompensować degradacji tak atrakcyjnego obszaru, argument ten zadecydował 
o zmianie polityki rozwoju tego rejonu.

Podsumowanie

Założeniem rozwoju energetyki alternatywnej jest jej długofalowy pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
Jednakże, jak dowodzi praktyka, pozyskiwanie energii niekonwencjonalnej nie jest wolne od skutków 
negatywnych. Gołaszewski (2009), analizując kontekst środowiskowo- ekologiczny rozwoju energetyki 
odnawialnej wskazuje na szereg paradoksów środowiskowych. Zalicza do nich tzw. fikcję czystej energii (dla 
uzyskania energii odnawialnej niezbędny jest wkład energii nieodnawialnej i zanieczyszczenie środowiska), mit 
taniej energii (bez obowiązujących dopłat pozyskiwanie wielu rodzajów energii odnawialnych, w tym energii 
wietrznej, stałoby się nieopłacalne dla przedsiębiorcy), pozorną dywersyfikację produkcji i wpływ na różnorodność 
biologiczną (produkcja roślin energetycznych prowadzi do uproszczenia struktury upraw i ujemnie wpływa 
na różnorodność biologiczną na wielu poziomach) oraz mit zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego 
(nie wszystkie regiony mogą zaspokoić swoje potrzeby energetyczne poprzez surowce odnawialne). Można 
przypuszczać, że rozwój technologiczny spowoduje poprawę warunków eksploatacji zasobów odnawialnych. 
W przypadku energetyki wiatrowej spodziewane jest np. zwiększenie efektywności elektrowni, minimalizacja 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko wydzielanych w procesie produkcji turbin czy opracowanie 
metod magazynowania energii. Prawdopodobnie nie będzie jednak możliwości produkcji energii wietrznej bez 
użycia turbin.
Przedstawiona analiza wpływu elektrowni wiatrowych na strukturę i walory krajobrazu dowodzi istnienia 
przekształceń wielkoskalowych. Konsekwencje negatywnych oddziaływań są znaczne i obejmują unifikację 
krajobrazów oraz zmianę o wyjątkowej wymowie- przeobrażenie części krajobrazów rolniczych w krajobrazy 
przemysłowe lub półprzemysłowe. Wielu badaczy (np. Nadaï, van der Horst, 2010) sugeruje, że rozwój 
energetyki stanie się głównym czynnikiem zmian krajobrazu w obecnym stuleciu. Jednocześnie analiza 
skutków zachodzących na skutek rozwoju energetyki wiatrowej prowadzi do istotnego spostrzeżenia,  
iż między potrzebami ochrony środowiska a zachowaniem, ochroną wartości krajobrazu może istnieć 
zasadnicza sprzeczność. Problem ten implikuje pytanie o hierarchię wartości i relacje między priorytetami 
ochrony środowiska a ochrony krajobrazu. Zaznaczmy, że ze względu na rosnące zainteresowanie inwestycjami  
w dziedzinie energetyki wiatrowej w Polsce, które spowodowane jest m.in. możliwością otrzymania podwójnego 
wsparcia finansowego (dotacje do inwestycji i później do sprzedawanej energii) należy spodziewać się dalszej 
presji na krajobraz.
Zmiany krajobrazu odgrywają dużą rolę dla turystyki i rekreacji. Praca wskazała, że infrastruktura energetyczna 
związana z pozyskiwaniem siły wiatru prowadzi do ważnych ograniczeń funkcji rekreacyjnej. Ograniczenia 
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te wynikają z obniżenia zarówno atrakcyjności turystycznej, jak i przydatności terenu do określonych form 
rekreacji. Prezentowany przez przedsiębiorców i niektóre samorządy lokalne pogląd, że obecność inwestycji 
z zakresu energetyki wiatrowej spowoduje wzrost atrakcyjności terenu w sposób oczywisty nie może dotyczyć 
atrakcyjności turystycznej. Przeciwnie, elektrownie wiatrowe degradują zastane walory krajobrazu i prowadzą 
do zaniku wielu form rekreacji, przede wszystkim tych, które wymagają odpowiednio wysokich walorów 
przyrodniczych i estetycznych krajobrazu. Biorąc pod uwagę potrzebę zdrowego trybu życia okolicznych 
mieszkańców i ich rekreację codzienną. kwestią bardzo istotną staje się ponadto negatywne oddziaływania 
zdrowotne turbin wiatrowych.
Z metodologicznego punktu widzenia warto podkreślić, że pełna identyfikacja związków zachodzących 
między pozyskiwaniem energii wietrznej a rozwojem funkcji rekreacyjnej wymaga uchwycenia specyfiki tych 
relacji na konkretnych obszarach. Adekwatne studia tematu mogą przynieść interesujące efekty poznawcze 
i teoretyczne. Na przykład rezultaty badań dotyczących postrzegania zmian krajobrazu wywołanych przez 
rozwój energetyki wiatrowej mogą okazać się bardzo przydatne nie tylko ze względu na potrzeby waloryzacji 
krajobrazu i dokumentacji jego historii, ale również ze względów aplikacyjnych. Opinia społeczna, a szczególnie 
opinia ludności miejscowej o sposobie zagospodarowania przestrzeni zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę w procedurach planowania przestrzennego w Polsce, które wiążą się na wielu etapach z tzw. udziałem 
społeczeństwa (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., Ustawa o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie... z 2008 r.). Wyniki badań nad postrzeganiem walorów krajobrazu i tzw. 
preferencjami krajobrazowymi mogą dostarczyć istotnych wskazówek do odpowiedniego zaplanowania funkcji 
użytkowej i istotnie wzmocnić przesłanki jego ochrony.
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