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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą prawną niniejszego opracowania jest zlecenie nr 57453 z dnia 29.04.2020 r., 

wystawione przez Gminę Miasto Świdnica z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 

Świdnica, Piotrowi Reda działającemu pod firmą Leaf Project Studio z siedzibą przy ul. 

Kowieńskiej 19,  

51-351 Wrocław, na sporządzenie Analizy przewidywanego wpływu projektowanego 

oświetlenia na zieleń parkową w ramach obsługi zadania Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w 

Świdnicy. 

 

2. INFORMACJE O AUTORZE 

dr, arch. kraj. Piotr Reda - doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych 

Uniwersytetu Wrocławskiego); architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium 

Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej); pracownik 

Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego); członek 

Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibą w Krakowie (od 22.03.2014 r. Prezes 

Zarządu) zrzeszonego w International Federation for Landscape Architects (IFLA) oraz European 

Landscape Contractors Association (ELCA); jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia 

„Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu; członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów 

Botanicznych i Arboretów w Polsce”; członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Lubuskiego; członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym 

Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Inspektor Nadzoru Terenów 

Zieleni nr rej. OSTO 113/2016; od 16.04.2020 r. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju; prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Leaf Project Studio. 

specjalność: architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, botanika, ochrona 

przyrody, dendrologia, 

siedziba firmy: 51-351 Wrocław, ul. Kowieńska 19, 

kontakt: tel. kom. 601 553 704, e-mail: p.reda@lps.com.pl 
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3. WPROWADZENIE 

 Park Młodzieżowy w Świdnicy jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

A/4773/705/WŁ decyzją z dnia 14.12.1978 r. W ramach prowadzonego obecnie zadania 

Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy został sporządzony Projekt budowlany dla 

inwestycji: Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy – remont i przebudowa ciągów 

komunikacyjnych, budowa infrastruktury technicznej i małej architektury (Robert Szczepanek i 

in., Świdnica, maj 2019). Projekt przewiduje w rozdziale 7 „Instalacje elektryczne” ustawienie 

latarni parkowych w postaci opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach, bez 

wysięgnika, na wysokości 5,0 m. 

 Niniejsza analiza ma za zadanie określić przewidywany wpływ projektowanego 

oświetlenia na zieleń Parku Młodzieżowego w Świdnicy. 

 

4. METODYKA PRACY 

4.1. Materiały wyjściowe 

 Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej ekspertyzy były: 

 Projekt budowlany dla inwestycji: Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy – remont i 

przebudowa ciągów komunikacyjnych, budowa infrastruktury technicznej i małej 

architektury (Robert Szczepanek i in., Świdnica, maj 2019). 

 Charakterystyka widmowa emisji światła projektowanych źródeł światła (dane producenta - 

Schréder SA). 

 

4.2. Metody badań 

 Analizę przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń parkową 

przeprowadzono porównując ze sobą charakterystykę widmową emisji światła projektowanych 

źródeł światła z rozkładem absorpcji światła przez fotoaktywne barwniki występujące w 

roślinach: chlorofil A, chlorofil B, fitochrom. 

 

5. ANALIZA WPŁYWU OŚWIETLENIA NA ZIELEŃ PARKOWĄ 

5.1. Projektowane źródła światła 

 Projekt przewiduje zastosowanie źródeł światła o następujących właściwościach: 

 oprawa: PILZEO (producent - Schréder SA), 

 rodzaj źródła światła: diody XP-G3 firmy Cree (dane producenta oprawy - Schréder SA), 
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 napięcie zasilania: 230 V, 

 moc: 36 W, 

 pobór prądu: 700 mA, 

 ilość emitowanego światła: min. 4 300 lm, 

 barwa (temperatura barwowa): od 2 900 K (barwa biała ciepła) do 3 300 K (barwa biała 

neutralna). 

 

 Producent (Schréder SA) projektowanej oprawy (PILZEO) dostarczył charakterystykę 

widmową emisji światła rodzaj źródła światła (diody XP-G3), w postaci wykresu dla 3 zakresów 

temperatury barwowej: 3 000 K (barwa biała ciepła - warm white - WW), 4 000 K (barwa biała 

neutralna - neutral white - NW), 5 000 K (barwa biała chłodna - cool white -  CW) - ryc. 1. 

 

Ryc. 1. Charakterystyka widmowa emisji światła diody XP-G3 dla 3 zakresów temperatury 
barwowej: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K (dane producenta oprawy - Schréder SA). 

 

 

5.2. Fotoaktywne barwniki roślin 

 W roślinach występują różne barwniki reagujące na światło - barwniki fotoaktywne, które 

wywołują określone reakcje fizjologiczne (są aktywne fizjologicznie). Do najważniejszych z nich, 

mających istotny wpływ na funkcjonowanie roślin należą: 

 barwniki fotosyntetyczne: 
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o podstawowe (są głównymi barwnikami biorącymi udział w procesie fotosyntezy - 

produkcji węglowodanów (cukrów) i tlenu, pod wpływem światła): 

- chlorofil a (występuje u wszystkich roślin zielonych) 

- chlorofil b (występuje u wszystkich roślin zielonych) 

- chlorofil c (występuje u glonów) 

- chlorofil d (rzadki, występuje u niektórych glonów) 

o wspomagające (dodatkowe barwniki, między innymi biorące udział w procesie 

fotosyntezy - tzw. barwniki antenowe): 

- karotenoidy (karoteny i ksantofile) (występują u wszystkich roślin), 

- fikobiliny (występują u niektórych glonów). 

 barwniki regulacyjne, z których najważniejszy jest: 

o fitochrom (fotoreceptor, wykorzystywany przez rośliny do regulowania reakcji związanych 

z cyklem dobowym, np.: określenia długości dnia i nocy, określania czasu odpowiedniego 

na kwitnięcie, regulowania kiełkowania nasion, regulowania wzrostu siewek, regulowania 

wielkości i kształtu liści, syntezy chlorofili), fitochrom występuje w 2 formach: 

podstawowej (phytochrome red - Pr) - pochłaniającej światło w zakresie czerwieni o 

długości fal 650 - 670 nm, która w wyniku pochłaniania światła przekształca się w formę 

phytochrome far-red - Pfr pochłaniającą z kolei światło w zakresie tzw. dalekiej czerwieni 

o długości fal 705 - 740 nm. 

 

 Z powyższego zestawienia widać, że najważniejszymi, mającymi największy wpływ na 

wzrost i funkcjonowanie barwnikami fotoaktywnymi u roślin są: 

 barwniki fotosyntetyczne: chlorofil a (o absorpcji światła w 2 głównych długościach fal: 430 i 

662 nm), chlorofil b (o absorpcji światła w 2 głównych długościach fal: 453 i 642 nm), 

 barwniki regulacyjne: fitochrom - forma podstawowa Pr (o absorpcji światła w przedziale 

długości fal: 650 - 670 nm). 

 

 Dlatego analiza przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń Parku 

Młodzieżowego w Świdnicy będzie przeprowadzona po kątem weryfikacji oddziaływania 

projektowanych źródeł światła na te właśnie barwniki fotoaktywne. Widmowy rozkład absorpcji 

światła chlorofilu a oraz chlorofilu b przedstawia rycina 2. Widmowy rozkład absorpcji światła 

fitochromu przedstawia rycina 3. 
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Ryc. 2. Widmowy rozkład absorpcji światła przez chlorofil a oraz chlorofil b. 
(http://slideplayer.pl/slide/803585/1/images/7/Widma+absorbcyjne+chlorofilu+a+i+b.jpg) 

 

 

Ryc. 3. Widmowy rozkład absorpcji światła przez fitochrom. 
(https://live.staticflickr.com/7574/30190716281_5f32ba0cc7_z.jpg) 

 

 

5.3. Analiza oddziaływania projektowanych źródeł światła na fotoaktywne barwniki roślin 

 Analizę oddziaływania projektowanych źródeł światła na fotoaktywne barwniki roślin 

przeprowadzono poprzez porównanie charakterystyki widmowej emisji światła projektowanego 

źródła światła (diody XP-G3) z rozkładem absorpcji poszczególnych barwników fotoaktywnych. 

W związku z tym, że projekt zakłada użycie źródeł światła o temperaturze barwowej w zakresie 
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2 900 - 3 300 K, analizie poddano udostępniony przez producenta wykres emisji światła diody 

XP-G3 dla temperatury barwowej 3 000 K. Porównanie charakterystyki widmowej 

projektowanego źródła światła (diody XP-G3) z rozkładem absorpcji poszczególnych barwników 

fotoaktywnych przedstawia rycina 4. 

 

Ryc. 4. Porównanie charakterystyki widmowej projektowanego źródła światła (diody XP-G3 dla 
temperatury barwowej 3 000 K) z rozkładem absorpcji poszczególnych barwników 
fotoaktywnych. 

 

 

 Powyższe porównanie charakterystyki widmowej emisji światła projektowanego źródła 

światła (diody XP-G3 dla temperatury barwowej 3 000 K) z rozkładem absorpcji poszczególnych 

barwników fotoaktywnych wskazuje, że: 

 projektowane w Parku Młodzieżowym oświetlenie będzie miało emisję światła w 2 głównych 

długościach fal: 

- większą w około 607 nm, która mija się ze wszystkimi maksymami absorpcji 

analizowanych barwników fotoaktywnych roślin, 

- mniejszą w około 449 nm, która plasuje się pomiędzy maksymami absorpcji chlorofilu a 

(430 nm) oraz chlorofilu b (453 nm), 
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 projektowane oświetlenie nie będzie miało znaczącego wpływu na aktywność roślin, w 

związku z czym nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania tego oświetlenia 

na zieleń parkową. 

 

6. WNIOSKI 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz wyciąga się następujące wnioski dotyczące 

przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń parkową w ramach obsługi 

zadania Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy: 

 Najważniejszymi, mającymi największy wpływ na wzrost i funkcjonowanie barwnikami 

fotoaktywnymi u roślin są barwniki poddane analizie: chlorofil a, chlorofil b, fitochrom - 

forma podstawowa Pr. 

 Projektowane w Parku Młodzieżowym oświetlenie będzie miało emisję światła w długościach 

fal, które mijają się ze wszystkimi maksymami absorpcji analizowanych barwników 

fotoaktywnych roślin. 

 Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania tego oświetlenia na zieleń 

parkową. 

 


