
55

Prognoza presji projektowanych siłowni 
wiatrowych na fizjonomię krajobrazu 

Wyżyny Lubelskiej
 

Prognosis of the planned wind turbines impact

on the Lublin Upland landscape physiognomy

 
Barbara Sowińska-Świerkosz, Tadeusz J. Chmielewski, Anna Pawlas

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

e-mail: barbara.sowinska@wp.pl, tadeusz.chmielewski@up.lublin.pl

             _____________________________________________________________________ 

Abstract: The aim of the paper was to present the method of prognosis planned wind turbines impacts on 
landscape physiognomy and the results of its application for Gorzków municipality (Lublin Upland). In this area 33 
wind turbines of 120 m height are planned to be built. The groups of wind turbines’ physiognomy impacts (express 
in numerical index) was calculated for 4 key public spaces. The physiognomy impact index (P) was calculated 
taking into account the square root of the distance from each wind turbine to a given public space (O) and the 
height of each turbine (without wings) that will be visible from the site (W). For each viewpoints the physiognomy 
pressure index was summarized. Result of the analysis indicated that groups of turbines will be seen from the 
territory of all the municipality. Thus, the landscape of the area will change significantly. The largest pressure index 
(29,27) will possess viewpoint located in Chorupnik.

Słowa kluczowe: prognozowanie zmian krajobrazu, siłownie wiatrowe, wskaźnik presji widokowej 
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Wprowadzenie

Wśród presji, jakie budowa elektrowni wiatrowych wywiera na środowisko, częstym przedmiotem analiz 
– obok zagrożeń dla ptaków i nietoperzy, zniszczeń biocenoz oraz przekształceń powierzchni ziemi – jest 
wpływ tych inwestycji na fizjonomię krajobrazu. Lokalizacja siłowni wiatrowych wiąże się z bardzo dużą 
reorganizacją przestrzeni. Maszty siłowni wiatrowych w znaczny sposób zmieniają wygląd krajobrazu 
i mogą powodować degradację dotychczasowych wartości przyrodniczych oraz kompozycyjnych 
danego terenu (Bożętka 2010, Chmielewski 2012). Wpływ takich inwestycji na fizjonomię wzrasta wraz 
z wysokością masztów oraz ich ilością, a także zależny jest od rodzaju turbiny, typu masztu oraz 
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przestrzennego rozmieszczenia turbin w terenie (Bell 2004). Fizjonomiczna presja siłowni wiatrowych 
jest szczególnie silna w przypadku obszarów płaskich i słabo zalesionych, gdyż takie uwarunkowania 
powodują rozległy zasięg widoczności (Niecikowski, Kistowski 2008). Z kolei tereny faliste, wzgórzowe 
i górskie cechuje zmienność pola widzenia, ale jednocześnie zazwyczaj wyższa atrakcyjność pejzażu, 
a zatem zasięg przestrzenny i siła oddziaływania mogą być tu bardziej zróżnicowane. Maszty, z uwagi 
na swój kształt i wysokość, odróżniają się od innych elementów zagospodarowania terenu i na ogół 
pełnią rolę wyrazistych technicznych dominat krajobrazowych. 
Wśród stosowanych metod analizy wpływu elektrowni wiatrowych na fizjonomię krajobrazu, 
najczęściej wyróżnia się dwie oparte o wykorzystanie technik komputerowych. Są to: wyznaczanie 
zasięgu widoczności w oparciu o numeryczny model terenu (NMT) oraz wizualizacje obrazujące 
wygląd krajobrazu po zrealizowaniu inwestycji (Allen 2006, Molina-Ruiz et. al. 2011, Stanton 2006). 
Obie te metody posiadają ograniczenia metodyczne, które mogą wpłynąć na wiarygodność oceny 
wpływu planowanej inwestycji, jednak są one pomocne na etapie konsultacji społecznych (Badora 
2011). Rozwiązaniem zmierzającym do obiektywizacji tego typu ocen jest poszukiwanie liczbowych 
wskaźników presji form zagospodarowania terenu na walory estetyczne krajobrazu, będących funkcją 
ich wielkości, widoczności, kształtu, koloru oraz rozmieszczenia (Torres Sibille et al. 2009). Wyniki 
tych prac wciąż jednak nie są w pełni satysfakcjonujące. Dlatego też trwają poszukiwania nowych 
metod badawczych obejmujących analizy wieloaspektowe, w tym metod z zakresu architektury 
krajobrazu (Staszek, Niecikowski 2010) oraz uwzględniających wymogi ochrony obszarów i obiektów 
o najwyższych wartościach wizualno-estetycznych na etapie oceny uwarunkowań krajobrazowych 
lokalizacji farm wiatrowych (Kistowski 2012).

Cel pracy, obszar badań i charakter inwestycji

Celem artykułu jest przedstawianie autorskiej metody oceny prognozowanej presji siłowni wiatrowych 
na fizjonomię krajobrazu oraz wyników testowania tej metody na obszarze gminy Gorzków. Gmina ta 
położona jest w południowej części Wyżyny Lubelskiej (powiat krasnostawski, województwo lubelskie) 
(ryc. 1). 
Występuje tu rozległy krajobraz falistej wierzchowiny lessowej, o zdecydowanej dominacji gruntów 
ornych. Na obszarze gminy, na szczytach głównych wzniesień,  planowa jest budowa 33 turbin 
wiatrowych  (ryc. 2), o wysokości masztów do 120 m i średnicy wirnika także do 120 m, z czego wynika, 
iż łączna wysokość instalacji może osiągnąć blisko 180 m.
Zespół elektrowni wiatrowych ma posiadać łączną moc wynoszącą 99 MW, tj. po 3 MW z każdej turbiny. 
Projektowane siłownie wiatrowe mają być przystosowane do pracy przy prędkości wiatru od 3 do 25 
ms-1, przy optymalnej prędkości wynoszącej ok. 13 ms-1 prognozuje się, że poziom mocy akustycznej 
urządzeń wynosić będzie 106,5 dB (Bujak, Stachoń 2012). Inwestycja obejmuje także powstanie 
infrastruktury towarzyszącej: linii energetycznych, placów manewrowych przy elektrowniach, zatok 
postojowych oraz sieci utwardzonych dróg dojazdowych o szerokości ok. 5,0 m, łączących poszczególne 
obiekty. Wszystkie obiekty planuje się zlokalizować na niezabudowanych działkach obecnie intensywnie 
użytkowanych rolniczo. W celu znalezienia optymalnej lokalizacji poszczególnych turbin, na etapie 
projektowania inwestycji przeprowadzono analizy wariantowe, uwzględniające: odległość od zabudowy 
mieszkaniowej, możliwość poprowadzenia dróg dojazdowych, odległość od obszarów chronionych 
oraz korzystne warunki wiatrowe. Według inwestora, lokalizacja turbin wyklucza lub minimalizuje 
negatywne ich oddziaływanie na samopoczucie i zdrowie ludzi (m.in. hałas i efekt stroboskopowy) oraz 
walory ekologiczne, przy uwzględnieniu przesłanek ekonomicznych (Bujak, Stachoń 2012). Natomiast 



Prognoza presji ....

57

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań na tle mezoregionów fizycznogeograficznych Wyżyny Lubelskiej (wg podziału 
Kondrackiego, 1981)

Fig. 1. Localization of study area on the background of physiographic mezoregions (according Kondracki 
division,1981)

zagadnienie oddziaływania planowanej inwestycji na fizjonomię krajobrazu nie było analizowane na 
etapie projektowania wariantowego. W „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” (Bujak, Stachoń 2012) 
znajduje się jedynie zapis mówiący, że: “ze względu na skalę inwestycji oraz na jej lokalizację 
na obszarze użytkowanym rolniczo, niezabudowanym, powiązania widokowe oraz wpływ na 
krajobraz analizowanej inwestycji będą dotyczyły zarówno mezownętrza terenu inwestycji 
wyznaczonego zabudową, jak i wpływu na pozostałe wnętrza i powiązania widokowe. Wpłyną 
też negatywnie na krajobraz i walory estetyczno-widokowe tego terenu” (Bujak, Stachoń 2012). 
Ponieważ gmina Gorzków posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
nieprzewidujący planowanego przedsięwzięcia, w 2012 roku podjęto procedury mające na celu 
zmianę zapisów planu tak, aby uwzględniał on lokalizację urządzeń energetyki wiatrowej wraz ze 
strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania 
terenu. Jednak z uwagi na sprzeciw części mieszkańców, na obecnym etapie realizacji (październik 
2013) inwestycja została wstrzymana „do momentu powstania w Polsce konkretnego unormowania 
prawnego” (Stanowisko Wójta Gminy Gorzków …, www.gorzkow.eu/).

Metody badań

W celu oceny prognozowanej presji fizjonomicznej projektowanych siłowni wiatrowych na mieszkańców 
i turystów gminy Gorzków, do szczegółowych analiz wybrano 4 główne (najliczniej uczęszczane) 
przestrzenie publiczne w gminie. Były to: główne place w miejscowościach Gorzków, Orchowiec i 
Piaski Szlacheckie oraz skrzyżowanie dróg w miejscowości Chorupnik.
Następnie określano odległość poszczególnych siłowni wiatrowych od centrum poszczególnych 
badanych przestrzeni publicznych (O) oraz faktyczną wysokość masztów (bez skrzydeł), widocznych 
z tego miejsca (W), z pozycji stojącego obserwatora (przyjęto średni wzrost człowieka wynoszący 
1,70 m). Widoczną wysokość masztu obliczono w programie Bentley Microstation biorąc po uwagę 
położone na linii wzroku formy ukształtowania i formy pokrycia terenu przesłaniające część masztu, 
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Ryc. 2. Lokalizacja projektowanych turbin wiatrowych oraz badanych przestrzeni publicznych na obszarze gminy 
Gorzków.

Fig. 2. Localization of projected wind turbines and public spaces analyzed in the Gorzków municipality 

tj. wzniesienia, lasy i zabudowę. Jako materiał kartograficzny wykorzystano numeryczny model terenu 
oraz ortofotomapę ze zdjęć lotniczych wykonanych w 2009 roku. Przyjmując na podstawie własnych 
obserwacji terenowych, że szacunkowa siła fizjonomicznego oddziaływania obiektu na obserwatora jest 
odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości, obliczono cząstkowe wskaźniki presji fizjonomicznej 
poszczególnych siłowni (od 1 do n) na użytkownika danej przestrzeni publicznej, a następnie – przez 
zsumowanie uzyskanych wyników cząstkowych – sumaryczny wskaźnik presji wszystkich siłowni na 
użytkownika danej przestrzeni (P) według wzoru:

                                          
gdzie: 
 P – sumaryczny wskaźnik presji fizjonomicznej.
 W

1
 – wysokość masztu 1 widoczna z danego punktu (w metrach).

 W
i
 – wysokość masztu „i” widoczna z danego punktu (w metrach).

 O
1
 –odległość z danego punktu do podstawy masztu 1 w linii poziomej (w metrach).

 O
i
 – odległość z danego punktu do podstawy masztu i w linii poziomej (w metrach).
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Pozwoliło to na porównanie wartości sumarycznych wskaźników otrzymanych dla 4 analizowanych 
przestrzeni publicznych oraz na określenie, która z nich będzie podlegać największej presji wizualnej 
projektowanej inwestycji.
Dodatkowo – w celu zobrazowania charakteru pejzażu, jaki powstanie po zrealizowaniu inwestycji, 
w programie SketchUp wykonano wizualizacje komputerowe projektowanych siłowni na tle panoram 
fotograficznych zarejestrowanych wcześniej z badanych miejsc. 

Wyniki

Analiza lokalizacji turbin na numerycznym modelu terenu, z uwzględnieniem  form pokrycia powierzchni 
ziemi wykazała, że zespoły turbin widoczne będą z obszaru całej gminy, jak również z szerokiego 
pasa obejmującego tereny przyległe, w szczególności na zachód od granic gminy. Wynika to z faktu, 
że obszar gminy stanowi falista wierzchowina o dominacji gruntów ornych (maksymalne deniwelacje 
wynoszą ok. 90 m), słabo zalesiona, a siłownie usytuowane mają być na najwyższych wzniesieniach 
(wynoszą one od 255 do 285,8 m n.p.m.). Obrazują to wizualizacje umieszczone na fotografiach 
panoramicznych, na których widać, że zespoły turbin stanowić będą agresywne techniczne dominanty, 
górujące nad dotychczas kluczowymi dla fizjonomii krajobrazu elementami zagospodarowania terenu, 
takimi jak: rozłogi pól i płaty lasów, zespoły zabudowy wiejskiej, wieże kościołów i budynki głównych 
obiektów użyteczności publicznej (ryc. 3). W przypadku niektórych panoram widokowych, z jednej 
przestrzeni publicznej widocznych będzie aż kilkanaście turbin zlokalizowanych w kilku zespołach. 

Ryc. 3. Wizualizacja komputerowa panoramy widokowej obrazującej południowo-wschodnią część gminy: 
projektowane zespoły turbin wiatrowych na tle miejscowości Gorzków

Fig. 3.  Computer visualization of viewing panoramas depicting the south-eastern part of the municipality: groups 
of wind turbines on the background of Gorzków village

Wyniki analiz wykazały, że najwyższym sumarycznym wskaźnikiem presji fizjonomicznej (29,27) 
charakteryzuje się skrzyżowanie dróg we wsi Chorupnik, z którego widoczne będą aż 23 turbiny, w 
tym cały kompleks oznaczony symbolem GN (tab. 1, ryc. 4). Częściowo widoczne będą tu nawet 
maszty turbin o numerach G1-G9, zlokalizowane na północnym-zachodzie gminy, a odległe od wsi 
aż o 5-7 km oraz część z masztów zlokalizowanych na południe od tej miejscowości. Natomiast w 
panoramie rozciągającej się w kierunku wschodnim, maszty o numerach G12-G16 nie będą widoczne, 
gdyż zostaną przesłonięte przez zabudowę analizowanej miejscowości.  
Bardzo wysoki wskaźnik presji fizjonomicznej ma także badana przestrzeń publiczna we wsi Gorzków 
– 19,57. Widocznych tu będzie jednak znacznie mniej, bo 17 turbin. Wysoka wartość wskaźnika presji 
wynika przede wszystkim z bliskości kompleksu turbin o symbolu GN oraz widoczności projektowanych 
nieco dalej turbin o numerach G1-G12. W rezultacie zespoły turbiny będą dobrze widoczne w panoramie 
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rozciągającej się na północ od analizowanego punktu, zaś w panoramie południowej widoczna będzie 
tylko niewielka część jednej turbiny o nazwie G17 (14 m). Reszta z nich zostanie przysłonięta przez 
zabudowę i/lub zadrzewienia.
Stosunkowo niski wskaźnik presji fizjonomicznej na użytkowników analizowanych przestrzeni 
publicznych uzyskała wieś Orchowiec – 9,26. Widocznych z niej będzie tylko 5 turbin zlokalizowanych 
w odległości ok. 2 km na zachód od miejscowości. Reszta z masztów planowana jest w znacznej 
odległości od analizowanego punktu (nawet do 10 km) i w większości zostanie przysłonięta 
zabudowaniami analizowanej miejscowości.
Najniższym wskaźnikiem wynoszącym 8,40, zbliżonym do wskaźnika obliczanego dla przestrzeni 
publicznej w Orchowcu, cechuje się punkt Piaski Szlacheckie, zlokalizowany w południowo-wschodniej 
części gminy. Widocznych z niego będzie 8 turbin wiatrowych zlokalizowanych w trzech kompleksach 
przestrzennych. Pozostałe turbiny zostaną przysłonięte zabudowaniami miejscowości lub lasem w 
przypadku części turbin oznaczonych symbolem GN.

Tab. 1. Wskaźniki presji fizjonomicznej poszczególnych turbin wiatrowych na użytkowników badanych przestrzeni 
publicznych
Tab. 1. Physiognomy impact index of wind turbines on the users of public spaces analyzed 
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G1 1928 50 1,14 7569 20 0,23 7342 0 0,00 0 11580 0,00
G2 1403 86 2,30 7055 27 0,32 6898 33 0,40 0 11078 0,00
G4 1236 108 3,07 6701 35 0,43 6503 32 0,40 0 10712 0,00
G7 2045 0 0,00 6050 6 0,08 5464 30 0,41 0 9924 0,00
G8 2344 103 2,13 5744 81 1,07 5043 30 0,42 0 9560 0,00
G9 2605 0 0,00 5335 60 0,82 4552 43 0,64 0 9100 0,00

G10 2987 34 0,62 5648 2 0,03 4700 52 0,76 0 9326 0,00
G12 7175 0 0,00 1358 120 3,26 2270 0 0,00 60 2805 1,13
G13 7434 0 0,00 1551 0 0,00 2679 0 0,00 42 2515 0,84
G14 7946 0 0,00 2054 0 0,00 3147 0 0,00 52 2007 1,16
G15 8240 0 0,00 2387 0 0,00 3735 0 0,00 0 1865 0,00
G16 8821 0 0,00 2936 0 0,00 4005 0 0,00 0 1220 0,00
G17 8611 0 0,00 2854 14 0,26 4347 0 0,00 7 1876 0,16
G18 7700 0 0,00 2477 0 0,00 1821 88 2,06 33 3028 0,60
G19 8264 0 0,00 2662 0 0,00 2600 33 0,65 44 2185 0,94
G20 8176 0 0,00 2910 0 0,00 2245 120 2,53 0 2801 0,00
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G22 6955 0 0,00 5236 0 0,00 3045 0 0,00 0 7166 0,00
G23 7408 0 0,00 5628 0 0,00 3426 3 0,05 0 7341 0,00
G27 8626 0 0,00 3862 0 0,00 2560 74 1,46 0 3615 0,00
G29 8744 0 0,00 3717 0 0,00 2689 66 1,27 0 3156 0,00
G30 9107 0 0,00 3958 0 0,00 3065 88 1,59 0 2938 0,00
G31 9659 0 0,00 4448 0 0,00 3616 73 1,21 85 2897 1,58
G32 9752 0 0,00 4003 0 0,00 4084 0 0,00 69 1204 1,99
G33 10009 0 0,00 4698 0 0,00 3984 67 1,06 0 2745 0,00
G34 9488 0 0,00 3880 0 0,00 3668 0 0,00 0 1765 0,00
GN3 3597 0 0,00 2695 71 1,37 3972 104 1,65 0 6646 0,00
GN4 3446 0 0,00 2499 79 1,58 3418 91 1,56 0 6550 0,00
GN6 4427 0 0,00 1851 93 2,16 3443 84 1,43 0 5750 0,00
GN7 4880 0 0,00 1675 70 1,71 3526 104 1,75 0 5403 0,00

GN12 2907 0 0,00 3132 71 1,27 3216 62 1,09 0 7131 0,00
GN13 2988 0 0,00 3376 79 1,36 3084 103 1,85 0 7280 0,00
GN14 3755 0 0,00 2713 73 1,40 2313 108 2,25 0 6525 0,00
GN16 4192 0 0,00 2477 111 2,23 1876 120 2,77 0 6168 0,00
Wartość sumarycznego 

wskaźnika presji 
fizjonomicznej

9,26 19,57 29,27 8,40

Źródło: opracowanie własne
Source: Author’s study

Wnioski

1. Opracowana metoda prognozowania presji siłowni wiatrowych na fizjonomię krajobrazu powinna 
stać się ważnym elementem warsztatu ocen oddziaływania tego typu inwestycji na środowisko. 
2. Zastosowanie wskaźników presji fizjonomicznej obiektów technicznych na użytkowników przestrzeni 
może być ważnym elementem wielu innych rodzajów ocen środowiskowych. Wskaźniki te mogą być 
również wykorzystywane w procesie projektowania wariantowego inwestycji oraz przy prognozowaniu 
zmian krajobrazowych. 
3. Wyniki testowania opracowanej metody na obszarze gminy Gorzków wykazały, że cały obszar gminy 
oraz znaczne obszary jej otoczenia znajdą się w zasięgu widoczności turbin wiatrowych. Inwestycja ta 
zasadniczo zmieni charakter pejzażu tej części Wyżyny Lubelskiej.
4. Spośród badanych obszarów, najsilniejszej presji fizjonomicznej poddane będą licznie uczęszczane 
przestrzenie publiczne wsi Chorupnik i Gorzków.
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Ryc. 4. Siłownie wiatrowe widoczne z przestrzeni publicznej wsi Chorupnik oraz wskaźniki ich presji 
fizjonomicznej.

Fig. 4. Wind turbines seen from the public space in Chorupnik village and values of their physiognomy impact 
index
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