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Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska

Elżbieta KONIUSZy

Raport „Zeroemisyjna polska 2050”
Według naukowców, uniknięcie katastrofy klimatycznej możliwe jest przez osią-

gnięcie globalnej neutralności klimatycznej, czyli równowagi między emitowaniem 
i pochłanianiem gazów cieplarnianych. We wszystkich sektorach gospodarki należy 
dążyć do takiej redukcji gazów cieplarnianych, aby globalny przyrost temperatury 
na Ziemi nie przekroczył 1,5°C. Potwierdza to najnowszy raport pt. „Zeroemisyjna 
Polska 2050”, opublikowany we wrześniu przez WWF Polska. 

Opracowanie jest kolejnym głosem w  dyskusji dotyczącej jednego z  najwięk-
szych wyzwań XXI wieku – zmian klimatu. Omawia krytyczną sytuację i wskazuje 
konkretne rekomendacje dla gospodarki, jak przeciwdziałać tym zmianom i  ogra-
niczyć ich negatywne skutki. Raport jest efektem pracy ponad stu osób reprezen-
tujących instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, nauko-
we i  eksperckie. Poszczególnym grupom roboczym przewodniczyli: budownictwo  
– dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA; energetyka 
– Grzegorz Onichimowski; rolnictwo i leśnictwo – dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. 
SGGW; transport – Rafał Bajczuk, Krzysztof Bolesta, Marcin Korolec, Fundacja Pro-
mocji Pojazdów Elektrycznych. 

Autorzy raportu wskazują, że dotychczas w  naszym kraju nie uwzględniano 
neutralności klimatycznej w działaniach sektorowych. – W każdym z wymienionych 
obszarów muszą nastąpić zmiany w  celu natychmiastowego ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych. Rozpocząć należy od zaprzestania prowadzenia polityki będącej 
w kontrze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Przykładowo, w sektorze rolnym 
i zarządzania glebami należy w trybie pilnym odejść od osuszania torfowisk, gdyż pro-
ces ten stanowi znaczące źródło emisja gazów cieplarnianych. Zmiany powinny nastapić 
również w sektorze transportowym – przez wyraźne powiązanie emisyjności pojazdów 
z obciążeniami finansowymi, w sektorze budownictwa – przez zaniechanie wymiany sta-
rych kotłów węglowych na nowe kotły weglowe (V klasa), a także w sektorze energetyki – 
przez odejście od mechanizmu rynku mocy, odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej 
na lądzie oraz zaprzestanie spalania biomasy leśnej – czytamy w raporcie. W sektorze 
budownictwa autorzy sugerują wprowadzenie standardu zeroemisyjnego budynku. 
Można to osiągnąć dzięki maksymalnej technicznie możliwej efektywności energe-
tycznej budynku i wytworzeniu reszty potrzebnej energii z OZE. Druga możliwość 
to: pokrycie zapotrzebowania na energię z zeroemisyjnych sieci ciepłowniczych lub 
elektroenergetycznych. Autorzy zaznaczają: – W pierwszej kolejności należy odejść od 
węgla w lokalnych źródłach ciepła. Proces ten należy przeprowadzić najpóźniej do koń-
ca 2030 roku. Równolegle należy prowadzić proces dekarbonizacji ciepłownictwa oraz 
sektora elektroenergetyki, gdyż elektryfikacja ogrzewnictwa będzie odgrywać istotną rolę 
w procesie neutralności klimatycznej. Dla nowych i instniejących budynków ważne jest 
wdrożenie innowacyjnych technologii służących spełnieniu kryterium zerowej emisji 
gazów cieplarnianych. Ważna jest też szeroka edukacja społeczeństwa na temat 
konieczności ograniczenia zużycia energii.

Dyskusja o  neutralności klimatycznej odbywa się również w  Komisji Euro-
pejskiej w  ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Coraz częściej padają pytania 
o sposoby stymulacji globalnej gospodarki – wybory, jakie w tej dziedzinie podej-
mujemy, wpływają na przyszłość, ułatwiając lub uniemożliwiając osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej. – Postulujemy podjęcie pilnych działań w  każdym sektorze 
gospodarki, zapewniając spójność wszystkich tworzonych polityk z celem neutralności 
klimatycznej – mówi Oskar Kulik, specjalista ds. polityki klimatycznej WWF. – Mu-
simy zapewnić stabilne ramy polityczno-prawne do realizacji celu. Jest to nie tylko 
nasz wkład w  uniknięcie katastrofy klimatycznej, ale też inwestycja w  przyszłość. Ko-
nieczne jest stworzenie zrównoważonej gospodarki, gotowej na wyzwania dekarbo-
nizacji i  konkurencję na rynku, w  którym coraz większa waga będzie przykładana do 
śladu środowiskowego produktów – informuje Kulik. – Postulujemy postawienie 
dalekosiężnego celu: stworzenia gospodarki neutralnej klimatycznie do połowy wie-
ku, odchodząc od pytania „czy?”, zaś szukając odpowiedzi na pytania „jak?”. Musimy 
zaplanować konkretne działania oraz mechanizmy finansowe – czytamy w  raporcie. 
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Celem badań glebowych było określenie wpływu Zakładów Azoto-
wych Kędzierzyn na właściwości gleb leśnych w  bezpośrednim ich 
sąsiedztwie. Właściwości gleb leśnych porównano do właściwości 
gleb powierzchni oddalonej pięć kilometrów w kierunku wschodnim. 
Stwierdzono, że gleby w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu odznaczają 
się większą akumulacją materii organicznej. Stężenie azotu w formie 
azotanowej było wyższe 16-36 razy w porównaniu do gleb oddalonych 
od zakładu. Dodatkowo w poziomach akumulacji próchnicy stwierdzono 
obniżenie stosunku C/N.
Słowa kluczowe: azot, gleba, warunki sanitarne, środowisko

The aim of the inquiry was to elaborate the influence of Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn on the forest soil properties located in the immediate proxi-
mity. The forest soil properties were compared to soil properties from 
the surface placed in the distance of five kilometers east. It has been 
proved that the soil in the direct proximity of the plant is characterised 
with higher accumulation of organic matter. The nitrogen concentration 
in nitrate form was 16-36 times higher in comparison to the soil distant 
to the plant. Additionally in the levels of humus accumulation was 
proved decrease in C/N ratio.
Keywords: nitrogen, soil, sanitary conditions, environment

Przemiany azotu w glebie – właściwości gleb leśnych 
w sąsiedztwie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
The Properties of Forest Soil in the Proximity of Zakłady Azotowe Kędzierzyn

W rejonach przemysłowych 
degradacja gleb wskutek 
zakwaszenia powodowa-
na jest wieloma czynnika-

mi m.in. przez zanieczyszczenia gazowe, 
jak dwutlenek węgla i związki azotu (tlenki 
azotu, amoniak, saletra amonowa i kwas 
azotowy). Związki te, zakwaszając środo-
wisko, powodują wymywanie wapnia i ma-
gnezu z gleby, zwłaszcza z kompleksu sorp-
cyjnego. Przykładem znacznej degradacji 
gleb w wyniku zakwaszenia pod wpływem 
zanieczyszczeń azotowych jest rejon Kę-
dzierzyńskich Zakładów Azotowych, gdzie 
obserwuje się wyraźne zakłócenia w śro-
dowisku glebowym oraz zanik żyzności 
i urodzajności gleb.

W  licznych badaniach wskazuje się 
wyraźną degradację żyzności gleb w re-
jonach zakładów przemysłowych, które 
emitują do atmosfery znaczne ilości siar-
ki, miedzi, cynku, ołowiu, arsenu i  innych  
[3, 9, 13]. Substancje te podlegają w glebie 
akumulacji i stają się toksyczne dla organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych. Na skutek 
zanieczyszczeń zmniejsza się plon roślin 
uprawnych oraz aktywność biologiczna 
gleb. W konsekwencji następuje silna de-
gradacja środowiska glebowego. Wysokie 
zanieczyszczenia w  rejonach zakładów 

przemysłowych powodują niekorzystne 
zmiany morfologii profilów glebowych oraz 
ich właściwości fizycznych, fizykochemicz-
nych i chemicznych [3]. Długotrwałe dzia-
łanie przemysłu wpływa na pogorszenie 
aktywności biologicznej oraz wskaźników 
jakościowych atmosfery, wody, gleby i pro-
dukcji roślinnej, a także wpływa na obniże-
nie walorów klimatotwórczych, sanitarnych 
i krajobrazowych. Działalność przemysłowa 
pozostawia ślad, gdyż zanieczyszczenia 
przemysłowe wraz z  opadem atmosfe-
rycznym przedostają się do gleby, w której 
są akumulowane. Świadomość możliwości 
wystąpienia negatywnych oddziaływań wy-
musza podjęcie działań, które zneutralizują 
ewentualne niebezpieczeństwa.

Degradacja środowiska spowodowana 
wpływem przemysłu oraz duża antropopre-
sja aglomeracji kędzierzyńsko-kozielskiej 
sprawiła, że drzewostany są w znacznym 
stopniu zdegradowane i brak tu typowe-
go runa z udziałem ziół, owoców runa czy 
grzybów. Z tego powodu całość terenów 
leśnych została zaliczona do lasów ochron-
nych. Obszar Nadleśnictwa Kędzierzyn 
znajduje się pod wpływem emisji przemy-
słowych Zakładów Azotowych, gdzie pro-
dukowane są nawozy mineralne (nawozy 
wieloskładnikowe); nawozy fosforowe 

– superfosfat wzbogacony; nawozy azo-
towe, powszechnie stosowane, działające 
uniwersalnie.

Znaczące miejsce zajmuje produkcja 
nawozów azotowych w  postaci płynnej 
RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy oraz 
nawóz azotowy z siarką również w postaci 
płynnej RSM S. Produkcja oparta jest o za-
chodzące procesy chemiczne. Produkowa-
ne są również chemikalia na bazie azotu, 
wśród nich amoniak oraz nitrozy. W związ-
ku z tą produkcją do atmosfery są emito-
wane związki azotu (dwutlenek azotu, tle-
nek azotu, amoniak, podtlenek i nadtlenek 
azotu, trójtlenek i pięciotlenek azotu oraz 
kwasy: azotawy i azotowy). Tlenki azotu wy-
stępują w atmosferze naturalnie. Dostają 
się do niej na przykład w wyniku erupcji 
wulkanów. W tych ilościach nie stanowi-
łyby zagrożenia, jednak wzrost ich zawar-
tości w powietrzu wynikający z wpływów 
antropogenicznychjest zanieczyszczeniem 
atmosfery.

Istotne znaczenie dla wielkości zanie-
czyszczenia powietrza ma charakterystyka 
emitorów. W przypadku wysokich kominów 
przemysłowych dymy mogą przemiesz-
czać się na znaczne odległości, często 
wpływ ten jest transgraniczny. Wielkość 
stężenia zanieczyszczeń przy powierzchni 

mgr inż. Jolanta BUBAK-LANGE 
podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

DOI: 10.15199/2.2020.10.1

Azot.indd   3 2020-10-11   18:33:26



4
10 /2020 AURA

terenu jest uwarunkowana odległością od 
emitora (źródła emisji). W bezpośrednim 
sąsiedztwie źródła emisji, w rezultacie dzia-
łania wiatru, stężenie zanieczyszczeń jest 
małe. W miarę zwiększania się odległości 
koncentracja zanieczyszczeń szybko wzra-
sta do wartości maksymalnej, a następnie 
stopniowo maleje do wartości bliskich zeru. 
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, tak-
że wielkość emisji notowana w strefie przy-
powierzchniowej, zależy od wysokości emi-
tora oraz parametru wyrzutu. Wysokość 
komina ma bezpośredni związek z wielko-
ścią i zasięgiem emisji. Zanieczyszczenia 
emitowane z wysokich kominów przeno-
szone są na duże odległości, co umożliwia 
duże rozrzedzenie produktów spalania, 
zanim dotrą one do powierzchni ziemi 
i rozpraszane są na znacznych obszarach. 
Zanieczyszczenia te są bogate w związki 
azotu. Dlatego w badaniach podjęto tema-
tykę wpływu azotu na właściwości gleb 
leśnych. Emisje z emitorów wysokich na 
ponad 100 m, w 1990 r. szacowano średnio 
na 10 tys. t gazów i 2500 t pyłów. Emitory 
o wysokości 50–100 m wypuszczały śred-
nio 670 t gazów oraz 260 t pyłów. Kominy 
o wysokości poniżej 50 m wypuszczały ok. 
12 t gazów i 5 t pyłów w ciągu roku. Obecnie 
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn jest 
czynny nowy stalowy komin o wysokości 
80 m. Stare kominy, które już nie pracują 
miały wysokość 100 m. 

Celem przeprowadzonych badań jest 
poznanie wpływu zanieczyszczeń emitowa-
nych przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn na 
właściwości gleb drzewostanów występu-
jących w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
Poznanie gleby i zachodzących w niej prze-
mian jest niezmiernie ważne dla doboru ro-
ślin uprawnych oraz prowadzenia ich upra-
wy. Równie ważna jest ocena stanu gleby 
i stopnia jej degradacji, a także poznanie jej 
właściwości: morfologii, cech fizycznych, 
chemicznych i fizykochemicznych. Do naj-
ważniejszych problemów gospodarczych 
Nadleśnictwa Kędzierzyn można zaliczyć 
degradację siedlisk leśnych spowodowaną 
sąsiedztwem aglomeracji kędzierzyńsko-
-kozielskiej oraz pobliskiego przemysłu 
chemicznego. Wykonanie analiz labora-
toryjnych próbek glebowych było zasadne 
celem określenia właściwości gleb leśnych 
w sąsiedztwie Zakładów Azotowych.

Azot w glebie 
i jego przemiany w środowisku

Największa ilość azotu w glebach mi-
neralnych występuje w poziomach próch-
nicznych gleb. Azot jest potrzebny roślinom 

jako materiał budulcowy białek, wchodzi 
w skład witamin, nukleotydów, kwasów nu-
kleinowych, alkaloidów, chlorofilu. Pobudza 
wzrost części nadziemnych roślin, którym 
nadaje barwę intensywnie zieloną, reguluje 
zużycie potasu, fosforu i innych składników 
pokarmowych. Gdy ilość azotu jest niedo-
stateczna wówczas rośliny karłowacieją, 
ich liście żółkną i opadają, system korze-
niowy jest słabo wykształcony. Nadmiar 
azotu powoduje nadmierny wzrost roślin, 
podatność na wyleganie i choroby, opóź-
nienie dojrzewania, a także pogorszenie ich 
wartości biologicznej na skutek akumulacji 
azotu i niekorzystnej zmiany składu związ-
ków azotowych w roślinie. Azot w glebie 
jest składnikiem bardzo ruchliwym, ulega 
przemianom, a  mianowicie zbiałczaniu, 
amonifikacji, nitryfikacji (w  warunkach 
dobrego natlenienia, odpowiedniej wilgot-
ności, temperatury i odczynu gleby), de-
nitryfikacji (w głębszych warstwach gleb 
lub w wierzchnich, gdy odcięty jest dostęp 
tlenu), sorpcji (w formie amonowej). Zbiał-
czanie azotu to pobieranie go przez rośliny 
i mikroorganizmy oraz wykorzystanie przez 
nie do syntezy organicznych związków azo-
towych. Zbiałczanie przez mikroorganizmy 
jest tym intensywniejsze, im więcej węglo-
wodanów znajduje się w glebie [11]. 

Proces rozkładu białkowych i niebiał-
kowych związków azotu w glebie do form 
mineralnych prowadzi w pierwszym etapie 
do przekształcenia związków organicznych 
azotu do amoniaku (proces amonifikacji). 
Pojawiający się w środowisku amoniak czy 
to w wyniku procesów geologiczno-atmos-
ferycznych, czy też w wyniku procesów 
gnilnych i dostarczany przez azobakterie 
jest przekształcany w  jony azotanowe 
przez bakterie nitryfikacyjne. Proces ten 
polega, w uproszczeniu, na utlenianiu amo-
niaku do jonów azotynowych i dalej do azo-
tanów. Do normalnego przebiegu procesu 
potrzebna jest dostateczna ilość w glebie 
fosforu, wapnia i innych mikroskładników 
oraz odpowiedni stosunek manganu do 
miedzi. Natomiast denitryfikacja jest pro-
cesem przekształcania nadmiaru azota-
nów pochodzących z procesu nitryfikacji 
do gazowego azotu (N2), realizowana przez 
liczne mikroorganizmy, żyjące głównie 
w wodzie, takie jak bakterie Pseudomonas 
fluorescens [11].

Denitryfikacja właściwa, wymagająca 
warunków ściśle beztlenowych, polega na 
redukcji azotanów do produktów gazowych 
azotu i tlenku azotu, cały azot redukowany 
w tych reakcjach ulatnia się z gleby. Deni-
tryfikacja częściowa jest redukcją azota-
nów do azotynów lub amoniaku. Proces 

ten jest bardziej powszechny i przebiega 
w warunkach względnie beztlenowych i nie 
prowadzi do strat azotu, jeśli nie zachodzą 
wtórne reakcje chemiczne lub ulatnianie się 
amoniaku. Procesy amonifikacji i nitryfikacji 
są korzystne, gdyż w ich wyniku nieprzy-
swajalne dla roślin związki azotowe prze-
kształcają się w łatwo dostępne. Jednakże, 
jeżeli nie zostaną one zaabsorbowane przez 
kompleks sorpcyjny gleby lub pobrane przez 
rośliny, łatwo ulegają wymyciu z profilu gle-
bowego, zanieczyszczając wody gruntowe. 
Proces denitryfikacji jest niepożądany, gdyż 
powoduje straty azotu wskutek ulatniania 
się. Wiązane przez kompleks sorpcyjny jony 
mogą być sorbowane wymiennie przez sub-
stancję organiczną lub mineralną. 

O tym czy roślina pobiera azot w formie 
amonowej, czy azotanowej decyduje od-
czyn gleby. W środowisku kwaśnym prze-
wagę ma pobieranie azotu azotanowego, 
natomiast w środowisku obojętnym i słabo 
zasadowym bardziej wykorzystywany jest 
azot amonowy. Zjawisko to jest związane 
ze zdolnością zmiany ładunku elektrycz-
nego koloidów plazmy komórkowej wło-
śników korzeni roślin, uzyskujących w śro-
dowisku kwaśnym znak dodatni, w wyniku 
czego łatwiej pobierane są jony ujemne niż 
dodatnie. Ubytki azotu w glebie następują 
poprzez wymywanie przy intensywnych 
deszczach i na lżejszych glebach. Głównie 
wymywany jest azot azotanowy, amonowy 
może być zatrzymywany przez kompleks 
sorpcyjny gleby. Straty azotu z gleby mogą 
wystąpić przez wymycie rozpuszczonych 
w wodzie związków azotu w głąb profilu 
glebowego [1].

Głównym czynnikiem zmniejszającym 
zawartość azotu w glebie jest pobieranie 
tego składnika przez rośliny. Na zawartość 
azotu mineralnego w glebie mają wpływ nie 
tylko warunki meteorologiczne i działalność 
człowieka, ale przede wszystkim właściwo-
ści samej gleby. Zawartość tej formy azotu 
zależy w dużej mierze od zawartości sub-
stancji organicznej i przebiegu jej minerali-
zacji, a także od składu granulometrycznego 
i kompleksu przydatności rolniczej gleby. 
Obecne w glebie azotany świadczą, że pro-
ces zanieczyszczenia nastąpił dawno. 

Związki azotowe, w tym azotany i azoty-
ny, są zaliczane, obok związków ołowiu, kad-
mu i siarki do najgroźniejszych czynników, 
które przez środowisko mogą wywierać 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwie-
rząt. Niekorzystne oddziaływanie związków 
azotowych na środowisko, a mianowicie 
niekorzystny wpływ na stan jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, należą 
do czynników eutrofizujących. co skutkuje 
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znajdującego się w hemoglobinie do formy 
niezdolnej do wiązania tlenu, powoduje to 
zaburzenia w rozprowadzaniu tlenu w or-
ganizmie, u zwierząt notowano przypadki 
uduszenia się. Związki azotanowe mogą 
przyczyniać się do powstawania miejskie-
go smogu oraz zakwaszenia rzek i  jezior. 
Nadmiar azotu zmniejsza bioróżnorodność. 
Duże dawki azotu sprzyjają wystąpieniu ob-
jawów niedoboru innych pierwiastków, m.in. 
dlatego, że stymulacja wzrostu spowodo-
wana przez azot zwiększa zapotrzebowa-
nie na inne składniki pokarmowe. Nadmiar 
azotu powoduje brązowienie szpilek drzew 
iglastych, nasilając przyśpieszone tempo 
ich zamierania. Wysoka koncentracja azo-
tu mineralnego, a zwłaszcza amonowego, 
przyczynia się do całkowitego zaniku mi-
koryzy. Jony amonowe zmniejszają aktyw-
ność mikroorganizmów w glebie i zwięk-
szają uwalnianie się toksycznych jonów 
glinu, które z  kolei powodują zakłócenie 
w pobieraniu i translokacji innych pierwiast-
ków, zwłaszcza wapnia, magnezu, potasu, 
fosforu, a  także zahamowanie wzrostu 
i uszkodzenia korzeni, a w konsekwencji 
obniżenie żywotności drzew. Stwierdza się, 
że na najbardziej zdegradowanych glebach 

piaszczystych azot zajmuje pierwsze 
miejsce jako czynnik wzmagający pro-
dukcyjność. Jednostronne nawożenie 
azotowe może prowadzić do słabego 
drewnienia i  zmniejszenia odporności 
drzew na przymrozki, suszę, wiatry, śnieg, 
szkodniki i choroby [2]. W okresie letnim 
ilości azotu są około trzykrotnie większe 
niż w zimie. W latach o mniejszej ilości 
opadów ilość azotu jest niższa niż w la-
tach o dużej ilości opadów. W okolicach 
uprzemysłowionych ilość azotu dostają-
cego się do gleby wraz z opadami może 
być znacznie wyższa [8].

Charakterystyka 
badanego terenu

Nadleśnictwo Kędzierzyn w  obec-
nych granicach powstało w  1978 r. 
z połączenia obrębów Kędzierzyn i Sła-
więcice (dawnych nadleśnictw o tych sa-
mych nazwach). Obszar Nadleśnictwa 
wynosi około 11,5 tys. ha; w większości 
jest to duży, zwarty kompleks leśny oraz 
kilka małych po zachodniej stronie Odry. 
Nadleśnictwo obejmuje powierzchnię 
351 km kw. w województwach opolskim 

Rys. 1. Zawartość azotu mineralnego w formie amonowej, w poziomach organicznych 
i mineralnych badanych gleb

Rys. 2.  Zawartość azotu mineralnego w formie azotanowej w poziomach organicz-
nych i mineralnych

Rys. 3. Zawartość całkowita azotu w poziomie organicznym i mineralnym

zwielokrotnioną produkcją biomasy, mogą 
powodować zmiany w środowisku glebo-
wym, jak zachwianie stosunków biologicz-
nych, które prowadzą do zmniejszenia ilo-
ści bakterii wiążących azot atmosferyczny 
i wzrost populacji grzybów toksynotwór-
czych, które mogą ujemnie wpływać na 
pożyteczne organizmy glebowe i rośliny. 
Przenawożone azotem rośliny wytwarzają 
dużo masy zielnej, która charakteryzuje się 
ciemnozielonym zabarwieniem liści, które 
są duże, ale delikatne. Nadmierny rozwój 
części zielonych odbywa się kosztem kwit-
nienia i owocowania. Zmniejsza się odpor-
ność przenawożonych roślin na choroby 
grzybowe i owadzie. Jesienią roślina ma 
wydłużony okres wegetacji, przez co nie jest 
w stanie odpowiednio przygotować się do 
stanu spoczynku i może być w większym 
stopniu narażona na uszkodzenia mrozo-
we. Nadmiar azotu jest wypłukiwany do 
wód gruntowych i ulatnia się do atmosfery, 
powodując w obu przypadkach zanieczysz-
czenie środowiska [6]. 

Nawożenie azotem zwiększa masę 
plonu, ale także obniża jego jakość biolo-
giczną i technologiczną. Azotyny powodują 
methemoglobinemię, czyli utlenianie żelaza 

Rys. 4. Zawartość węgla w poziomie organicznym i mineralnym
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(pow. kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki i strzelecki) i ślą-
skim (powiat gliwicki).

Lasy Nadleśnictwa należą do V–Śląskiej Krainy 
przyrodniczo-leśnej, dzielnicy 6-Kędzierzyńsko-Rybnic-
kiej i Mezoregionu Lasów Raciborskich; na terenach 
wysokości 180–230 m n.p.m. Przeważają tu gleby bie-
licowe. Klimat jest łagodny, o długim okresie wegetacji. 
Obszar charakteryzuje się krajobrazem wydmowym 
oraz dużą różnorodnością ekosystemów. Dominują bory 
mieszane, które pokrywają 70% powierzchni lasów. Ga-
tunkiem dominującym jest sosna, która pokrywa 65% 
powierzchni drzewostanów, następnie brzoza 15% i dąb 
10%, udział pozostałych gatunków, jak modrzew, świerk, 
olsza i inne liściaste wynosi łącznie 10%.

Metodyka badań
Badania przeprowadzono w  2016 r., w  dwóch 

lokalizacjach w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów 
Azotowych, gdzie zebrano materiał badawczy z czterech 
wydzieleń drzewostanowych (powierzchnie LG1, LG2, 
LG3, LG4). Jako porównawczą uznano powierzchnię LG6 
oddaloną 5 km na wschód od zakładu. Powierzchnie 
badawcze są porównywalne pod względem utworów 
geologicznych, typu gleby i typu siedliskowego lasu (las 
mieszany świeży). Na każdej powierzchni pobrano zbior-
cze próbki glebowe z poziomów akumulacji próchnicy. 

Pobrano osobno próbki glebowe z poziomów orga-
nicznych (butwinowych) i osobno - z mineralnych pozio-
mów akumulacji próchnicy. Każdą próbkę zbiorczą spo-
rządzono z kilkunastu mniejszych próbek, które pobrano 
z miejsc równomiernie rozmieszczonych na powierzch-
niach badanego pododdziału. Dla każdej powierzchni 
określono średnią głębokość poszczególnych poziomów 
organicznych i mineralnych. Pobrano również próbkę 
zbiorczą w większym oddaleniu od zakładu. Część próbki 
umieszczono w woreczkach foliowych i po przewiezieniu 
do laboratorium przesiano przez sito o średnicy oczek 
dwa mm (w tej części oznaczono azot mineralny). Po-
zostałą część próbki umieszczono w worku płóciennym 
i po przewiezieniu do laboratorium wysuszono do stanu 
powietrznie suchego. Po przesianiu przez to samo sito 
posłużyły one do oznaczenia pozostałych właściwości 
gleby.

Azot mineralny (w formie amonowej i azotanowej) 
oznaczono w wyciągu 2M KCl na aparacie FIAstar 5000, 
węgiel organiczny i azot ogółem oznaczono autoana-
lizatorem LECO CNS 2000. Odczyn zmierzono poten-
cjometrycznie w wodzie destylowanej oraz w 1M KCl, 
kwasowość hydrolityczną określono metodą Kappena, 
natomiast uziarnienie określono przy użyciu metody dy-
frakcji laserowej.

Analiza wyników badań 
laboratoryjnych próbek glebowych

Miąższość poziomu organicznego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zakładów Azotowych mieściła się w zakre-
sie 4,8–20,8 cm (średnio 9,8 cm), natomiast miąższość 
poziomu mineralnego 18,0–44,6 cm (średnio 26,7 cm). 
Wartości te stopniowo zmniejszają swój zakres wraz 
z oddalaniem się od zakładów. Na powierzchni kontro-

Tabela 1. Właściwości badanych gleb

Próbka NH4-N
mg/kg

NO3-N
mg/kg %N %C pH 

H2O
pH 
KCI C/N Hh

LG 1 Ofh 16,22 35,63 1,98 31,76 3,83 2,94 16,05 71,07

LG 1 A 1,06 2,25 0,06 1,59 4,11 3,35 26,44 7,58

LG 2 Oh 1,80 20,55 1,20 22,81 4,83 4,01 19,00 39,16

LG 2 A 0,61 1,93 0,09 1,78 5,88 5,12 20,18 3,12

LG 3 Ofh 6,27 20,48 1,42 27,57 3,90 2,95 19,42 55,76

LG 3 A 1,58 5,71 0,13 4,29 3,82 3,15 32,93 15,85

LG 4 Ofh 28,28 16,12 1,24 23,88 3,85 2,88 19,23 56,38

LG 4 A 1,39 0,88 0,07 1,62 4,45 3,88 22,47 6,62

LG 6 Ofh 15,51 0,95 1,49 39,19 4,58 3,65 26,31 91,90

LG 6 Oh 13,05 0,27 0,66 14,59 4,25 3,33 22,09 34,28

LG 6 A 3,91 0,24 0,10 2,23 4,44 3,60 22,68 8,75

Tabela 2. Uziarnienie badanych gleb

Próbka Ił

PYŁ PIASEK
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PTG 
2008
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ub

y

b.
 

dr
ob

ny
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y

b.
 

gr
ub

y

LG 1 A 1 4 6 5 22 26 31 4 88 11 1 ps

LG 2 A 1 3 4 5 28 29 27 3 92 7 1 pl

LG 3 A 1 4 7 7 15 16 44 7 89 11 1 ps

LG 4 A 1 5 6 5 20 29 30 3 88 11 1 ps

LG 6 A 3 11 11 8 14 23 29 3 76 22 3 pg

Rys. 5. Stosunek węgla do azotu w poziomie organicznym i mineralnym

Rys. 6. Odczyn (pH) gleb w poziomie organicznym i mineralnym
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lnej miąższość poziomu próchnicznego 
organicznego zmniejszyła się pięciokrot-
nie, a miąższość poziomu próchnicznego 
mineralnego ok. 2,5 razy.

Zawartość azotu amonowego w  są-
siedztwie zakładu, w poziomie organicz-
nym, kształtowała się w zakresie od 1,80 
mg do 28,28 mg i uzyskała wartość średnią  
13,14 mg/kg gleby. Na powierzchni kontrol-
nej oddalonej od zakładu azotu amonowego 
oznaczono 15,51 mg/kg gleby, przy czym 
największą zawartość azotu w tej formie 
stwierdzono na powierzchni oddalonej 
o 500 m.

Zawartość azotu amonowego w  po-
ziomie mineralnym gleb zlokalizowanych 
w  bezpośrednim sąsiedztwie zakładu 
kształtowała się w przedziale od 0,61 mg 
do 1,58 mg, średnio 1,16 mg/kg gleby. Na 
powierzchni kontrolnej uzyskała wartość 
3,91 mg/kg gleby (rys. 1).

Zawartość azotu azotanowego w pozio-
mie organicznym badanych gleb wynosiła 
16,12–35,63 mg, średnio 23,19 mg/kg gleby. 
W poziomie butwinowym gleby kontrolnej 
azot azotanowy występował w ilości 0,95 mg/
kg gleby. W poziomie mineralnym analizowa-
nych gleb zawartość ta mieściła się w prze-
dziale 0,88-5,71 mg, średnio 2,69 mg/kg  
gleby. W poziomie mineralnym gleby kontro-
lnej stwierdzono 0,24 mg/kg gleby (rys. 2).

Całkowita zawartość azotu w  pozio-
mie organicznym gleb zlokalizowanych 
przy zakładzie kształtowała się od 1,20 do 
1,98%, średnio 1,46%; w glebie kontrolnej 
w większym oddaleniu wynosiła 1,49%. Za-
wartość całkowita azotu w poziomie mine-
ralnym badanych gleb przy zakładach wyno-
siła 0,06–0,13%, średnio 0,09%, a w glebie 
kontrolnej uzyskała wartość 0,10% (rys. 3).

Zawartość całkowita węgla w poziomie 
organicznym gleb położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie zakładu wynosiła od 22,81 
do 31,76% i wynosiła średnio 26,50%, w pro-
filu kontrolnym w większym oddaleniu od 
zakładów uzyskała wartość 39,19%.

Całkowita zawartość węgla w poziomie 
mineralnym gleb bezpośrednio przy zakła-
dzie wynosiła od 1,59 do 4,29%, średnio 
2,34%. W  poziomie mineralnym profilu 
kontrolnego uzyskała wartość 2,23% (rys. 4)

Stosunek węgla do azotu w poziomie 
organicznym gleb w pobliżu zakładu był 
zróżnicowany i kształtował się w przedziale 
od 16,0 do 19,4; średni stosunek C/N w po-
ziomie butwinowym tych gleb wynosił 18,4. 
W próbce kontrolnej powierzchni oddalonej 
5 km od zakładu stosunek C/N uzyskał war-
tość 26,3, co świadczy o słabszym stopniu 
przetworzenia substancji próchnicznych 
w glebach położonych w większej odległo-
ści od zakładu. Stosunek ten w poziomie mi-
neralnym wynosił od 20,18 do 32,93 (śred-
nio 25,5) i 22,7 w glebie kontrolnej (rys. 5).

Odczyn w poziomie organicznym gleb 
w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu był sil-
nie kwaśny – pH wynosiło od 3,83 do 4,83. 
W profilu kontrolnym oznaczono pH=4,58. 
W poziomie mineralnym wartości te wyno-
siły odpowiednio 3,82 do 5,88 i 4,44 (rys. 6).

Kwasowość hydrolityczna jest skorelo-
wana z odczynem gleby i w poziomach orga-
nicznych gleb położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zakładu wynosiła od 39,2 do 71,1 
cmol(+), średnio 55,6 cmol(+).kg-1. W pro-
filu kontrolnym LG6, w powierzchniowym 
poziomie organicznym (Ofh) kwasowość 
była większa i wynosiła 91,9 cmol(+).kg-1,  
co jest wartością charakterystyczną dla po-
ziomów butwinowych gleb leśnych (tabele).

Z badań wynikają następujące wnioski:
Gleby drzewostanów w bezpośrednim 

sąsiedztwie Zakładów Azotowych charak-
teryzują się wysoką akumulacją materii 
organicznej.

Głębokość poziomów organicznych 
akumulacji próchnicy może przewyższać 
2-4 krotnie miąższość tych poziomów w gle-
bach oddalonych od zakładu.

Poziomy organiczne akumulacji próch-
nicy w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu 
zawierają więcej azotu mineralnego w for-

mie azotanowej (16–36 razy więcej), w po-
równaniu do poziomów gleb oddalonych 
od zakładu.

Jak można było oczekiwać, zasilanie 
gleby związkami azotu powoduje obniżenie 
wskaźnika C/N materii organicznej gleby 
w pobliżu zakładu.

Odczyn gleb wskazuje, że zakwaszenie 
gleb jest większe w poziomie organicznym, 
w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, nato-
miast w oddaleniu pięciu kilometrów zakwa-
szenie jest większe w poziomie mineralnym.

Gleby o  uziarnieniu piaszczystym są 
podatne na zmiany chemizmu wywołane 
docieraniem do gleby związków azotowych.
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Por jest rośliną o stosunkowo dużych wymaganiach glebowych i wod-
nych, a niedużych cieplnych. Dobrze reaguje na nawożenie, szczególnie 
organiczne. Może być uprawiany z siewu nasion bezpośrednio do gruntu 
lub z rozsady, która jest pracochłonna, ale zapewnia lepszą jakość plonu. 
Por jest gatunkiem charakteryzującym się bardzo długim okresem we-
getacji, dlatego narażony jest na znaczącą konkurencję chwastów przez 
długi okres. Jest natomiast znacznie odporniejszy na choroby i szkodniki. 
W ochronie pora wykorzystuje się różne metody niechemiczne ochrony 
przed agrofagami oraz zalecane środki ochrony roślin. Por wykazuje 
właściwości prozdrowotne i lecznicze, jest mało kaloryczny i dzięki za-
wartości witamin, składników mineralnych oraz wielu antyoksydantów 
może być stosowany m.in. w diecie osób z chorobami sercowo-naczy-
niowymi, układu pokarmowego, dróg moczowych.
Słowa kluczowe: por, uprawa, wartości odżywcze, właściwości prozdro-
wotne, właściwości lecznicze

Leek is a plant with relatively high soil and water requirements, and not 
much heat. It responds well to fertilization, especially organic. It can be 
grown by sowing seeds directly into the ground or from seedlings, which 
is labor-intensive, but provides better crop quality. Leek is a species 
characterized by a very long vegetation period, therefore it is exposed to 
significant competition of weeds for a long period. However, it is much 
more resistant to diseases and pests. Leek protection uses various non-
-chemical methods to protect against pests and recommended plant 
protection products. Leek has pro-health and medicinal properties, is 
low in calories and thanks to the content of vitamins, minerals and many 
antioxidants it can be used, among others in the diet of people with 
cardiovascular diseases, digestive system, urinary tract.
Key words: leek, cultivation, nutritional value,  pro-health properties, me-
dicinal  properties
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por (Allium ampeloprasum L.) to ga-
tunek rośliny dwuletniej z rodziny 
amarylkowatych (Amaryllidaceae).  
Pochodzi z Azji Mniejszej, znany 

był już jako warzywo starożytnym Egip-
cjanom, Grekom i Rzymianom. Do Polski 
trafił jeszcze w Średniowieczu. Ma silnie 
rozwinięty wiązkowy system korzeniowy, 
skróconą łodygę zwaną piętką oraz płaskie 
i wydłużone liście. W drugim roku uprawy 
tworzy długie pędy kwiatostanowe (ok. 2 m)  
z białymi lub białoróżowymi kwiatami ze-
branymi w baldachy, a następnie wydaje 
czarne pomarszczone nasiona.  To zna-
ne powszechnie warzywo, aczkolwiek nie 
do końca doceniane przez konsumentów, 
chociaż wykazuje właściwości prozdro-
wotne i lecznicze. Świadczy o tym struktu-
ra powierzchni uprawy tej rośliny w Polsce 
w ostatnich latach. Jeszcze na początku 
XXI wieku, uprawiano go na powierzchni 
ok. 4–5 tys. ha [20], a obecnie tylko na 
1,2 tys. ha [31]. Znaczne zmniejszenie 
powierzchni uprawy najprawdopodobniej 
wynika z dużych inwestycji finansowych 
w specjalistyczny sprzęt, np. do mecha-
nicznego zbioru, linii do czyszczenia i przy-

cinania pora – przy niestabilnych i nieza-
dawalających cenach tego warzywa. 

Chociaż powierzchnia uprawy pora 
wykazuje tendencję spadkową to zauwa-
żalny jest jednak coroczny wzrost zaintere-
sowania surowcem ekologicznym [15, 16]  
wytworzonym na bazie środków natural-
nych, nieprzetworzonych technologicznie 
[24, 32]. Uzyskanie surowca wysokiej ja-
kości przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
jej wytwórcom i konsumentom oraz ochro-
nie środowiska przyrodniczego umożliwia 
również integrowana produkcja [21]. Zatem 
istnieją możliwości pozyskania wysokiej 
jakości surowca, tylko należy zapewnić 
producentom odpowiednią opłacalność 
uprawy pora, a konsumentów uświadomić, 
jak wiele korzystnych właściwości prozdro-
wotnych ma ta roślina.

Wymagania środowiskowe pora
Por jest rośliną o stosunkowo niedu-

żych wymaganiach cieplnych [13]. Do jego 
uprawy odpowiednie są rejony o umiarko-
wanym i wilgotnym klimacie. Wymaga gleb 
średniozwięzłych, próchnicznych o dużej 
zawartości składników pokarmowych 

(czarne ziemie, gleby lessowe i piaszczy-
sto-gliniaste). Odpowiednie są również gle-
by torfowe, szczególnie podczas uprawy 
pora na zbiór jesienny. 

Roślina ta cechuje się dużą tolerancją 
na niskie temperatury. Minimalna tem-
peratura kiełkowania nasion pora wyno-
si 3–4°C, rozpoczęcia wegetacji to 5°C, 
natomiast optymalna w okresie wzrostu 
i rozwoju waha się od 15 do 20°C [3]. 

Stanowisko pod uprawę pora powinno 
być dobrze nasłonecznione o wysokiej wil-
gotności powietrza. Zalecana jest uprawa 
współrzędna tylko z warzywami niskimi, 
aby unikać zacienienia [26]. Por ma duże 
wymagania wodne, szczególnie na etapie 
kiełkowania i wschodów oraz w okresie 
intensywnego wzrostu. Optymalna zawar-
tość wody w glebie powinna wynosić około 
70% polowej pojemności wodnej. Odczyn 
gleb mineralnych (pH) pod uprawą pora po-
winien być zbliżony do obojętnego lub lek-
ko kwaśny (pH 6,5–7,0) [21]. Jeżeli odczyn 
gleby jest za niski, należy zastosować na-
wozy wapniowe (np. tlenek wapnia w ilości  
1,5–2,0 t/ha) [21].
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dopuścić do zakwitnięcia i wydania nasion 
przez chwasty, ponieważ dodatkowo wabią 
szkodniki [23]. Ponadto zastosowanie mię-
dzyplonu lub poplonu ścierniskowego ro-
ślin tj. gorczycy białej, gryki, facelii błękitnej, 
rzodkwi oleistej ogranicza występowanie 
niektórych chwastów [6].

Choroby i szkodniki
Por jest gatunkiem bardziej odpornym 

na choroby niż spokrewniona z nim cebula. 
Najczęściej porażany jest przez: rdzę pora 
(Puccinia porri), różową zgniliznę korzeni 
(Pyrenochaeta terrestris), białą zgniliznę ko-
rzeni (Sclerotium cepivorum) oraz alternarię 
(Alternaria porri) [22]. Istnieje możliwości za-
stosowania niechemicznych metod ochro-
ny pora przed patogenami, należą do nich: 
agrotechniczna (zmianowanie, lokalizacja 
plantacji, uprawki mechaniczne, regulowa-
nie terminów siewu i sadzenia, nawożenie, 
regulacja zachwaszczenia), hodowlana, 
biologiczna i biotechniczna [21]. Niezwykle 
istotne, szczególnie w niechemicznej ochro-
nie przed szkodnikami oraz chorobami, jest 
utrzymanie odpowiedniego zmianowania 
wpływającego na wzrost żyzności gleby 
oraz zmniejszającego ryzyko wystąpienia 
chorób, na które podatna jest roślina. Jeśli 
zastosowanie metod niechemicznych nie 
przynosi odpowiednich efektów w ogra-
niczeniu porażenia plantacji przez okre-
ślonego patogena, to należy skorzystać 
z fungicydów dopuszczonych do stosowa-
nia w ochronie pora [21]. Do szkodników 
o największym znaczeniu w uprawie pora 
zalicza się: wciornastka tytoniowca, wgryz-
kę szczypiorkę, miniarkę porówkę, śmietkę 
cebulankę oraz glebowe szkodniki wielożer-
ne – rolnice, pędraki i drutowce [21]. Istnieje 
wiele metod niechemicznych ograniczania 
ilości szkodników na plantacji pora. Należą 
do nich: agrotechniczna (lokalizacja planta-
cji, płodozmian), hodowlana, fizyczna, me-
chaniczna, biologiczna i biotechniczna [21].  
W  ostatnich latach szczególnie te dwie 
ostatnie metody są stosowane w ochronie 
roślin przed agrofagami. Biologiczne zwal-
czanie jest skuteczne i jednocześnie wiąże 
się z brakiem pozostałości środków ochro-
ny roślin w surowcach ogrodniczych i rol-
niczych oraz korzystnie wpływa na środo-
wisko przyrodnicze. Istotną rolę w zmniej-
szaniu liczebności różnych szkodników 
w uprawach roślin, w tym pora, odgrywają, 
np. pasożytnicze nicienie (np. Heterorhab-
ditis heliothidis), grzyby (np. Penicillium funi-
culosum), bakterie (Bacillus thuringiensis var. 
thuringiensis), pierwotniaki (Nosema lepti-
notarsae) [21] oraz drapieżne (pluskwiaki 
z rodziny dzióbałkowatych (Anthocoridae)) 

Uprawa pora oraz jego wartości odżywcze, 
właściwości prozdrowotne i lecznicze
Leek cultivation and its nutritional values, pro-health and medicinal properties

Uprawa i zbiór pora
Najlepszym przedplonem dla pora są 

rośliny, które pozostawiają czyste – nie-
zachwaszczone stanowisko. Najczęściej 
uprawia się go po strączkowych – fasoli, 
grochu, a także po warzywach – buraku, 
pomidorze, kalafiorze, ogórku, marchwi 
oraz roślinach zbożowych, oprócz owsa 
[21]. Niezalecana jest uprawa pora po ro-
ślinach cebulowych, aby zminimalizować 
ryzyko pojawienia się chorób i szkodników, 
na które podatne jest to warzywo.Ze wzglę-
dów fitosanitarnych zalecana jest przerwa 
w uprawie pora na tym samym stanowisku, 
co 3-4 lata [21].

Gleba pod uprawę pora powinna być 
spulchniona i odchwaszczona, a ilość za-
biegów agrotechnicznych dostosowana do 
terminu siewu lub sadzenia. Roślina ta bar-
dzo dobrze reaguje na nawożenie organicz-
ne, szczególnie obornikiem (30-40 t∙ha-1) lub 
przyoranymi jesienią nawozami zielonymi 
albo kompostem [21]. Por ma szczególnie 
duże wymagania odnośnie azotu, dlatego 
ten makroelement trzeba uzupełniać przez 
nawożenie mineralne (150-250 kg N∙ha-1). 
Połowę dawki azotu stosuję się przed we-
getacją pora, a drugą pogłównie. Nawozy 
fosforowe (100–150 kg P2O5∙ha-1) i potaso-
we (200–250 kg K2O∙ha-1) najczęściej sto-
suje się przedwegetacyjnie wraz z pierwszą 
dawką azotu [21].

Por może być uprawiany z siewu nasion 
bezpośrednio do gruntu lub z rozsady. Upra-
wa z siewu jest prostsza i mniej pracochłon-
na, uzyskujemy zwykle wysoki plon, ale naj-
częściej o niskiej jakości handlowej (rośliny 
pora mają krótszą, wybieloną część łodygi 
rzekomej). Siew wprost do gruntu zalecany 
jest od końca marca do początku kwietnia, 
w rzędy co 30–45 cm, na głębokość 1–2 
cm. Norma wysiewu przy użyciu siewników 
tradycyjnych wynosi 2-3 kg·ha-1, a przy uży-
ciu siewników precyzyjnych jest dwukrot-
nie mniejsza – 1,0–1,5 kg·ha-1 [25]. Uprawa 
z rozsady jest bardziej pracochłonna, jednak 
zapewnia lepszą jakość plonu, umożliwia 
intensywniejsze wykorzystanie potencjału 
uprawowego pola za sprawą przedplonów 
oraz poplonów. Ponadto walka z chwastami 
jest w tym przypadku łatwiejsza niż w upra-
wie z bezpośredniego siewu. Uprawa z roz-
sady rozpoczyna się już w marcu i może 
trwać aż do czerwca, zależnie od odmiany 
oraz przewidywanego terminu zbioru [17]. 
Jeśli chcemy dokonać zbioru późnym latem 
lub jesienią, to wtedy nasiona wysiewamy 
w marcu natomiast, gdy chcemy uzyskać 
plon na przełomie marca i kwietnia następ-
nego roku, wówczas nasiona wysiewamy 
w  maju lub rozsadę sadzimy do gruntu 

w lipcu. W zależności od pory użytkowania 
rozsadę sadzi się od maja do lipca, w rzę-
dy co 30–45 cm, na głębokość od 6 do 8 
cm [8]. Wysadzoną rozsadę należy obficie 
podlewać [11]. 

Okres wegetacji pora trwa od 70 do 170 
dni [10]. Zbiór odmian wczesnych odbywa 
się już od połowy czerwca, a późnych we 
wrześniu i  październiku. Jeśli rośliny są 
w pełni wykształcone i wybarwione, to naj-
częściej też dobrze się przechowują. Śred-
nica cebuli powinna wynosić 10–20 mm,  
a ciężar 80–100 g [4]. Przy wczesnym zbio-
rze na przełomie czerwca i lipca plon pora 
jest stosunkowo nieduży – 25–30 t·ha-1, 
w  miarę opóźnienia zbioru plon wzrasta 
nawet do 40–45 t·ha-1 [2].

Agrofagi w uprawie pora 
i metody ich zwalczania

Chwasty
Por jest gatunkiem cechującym się 

bardzo długim okresem wegetacji, dlate-
go musi konkurować z chwastami przez 
dłuższy czas. Sposób uprawy ma znaczący 
wpływ na wrażliwość pora w stosunku do 
chwastów. Por uprawiany z siewu, długo 
i nierówno wschodzi, zwłaszcza w okresie 
niedoboru wody lub suszy [12]. Dlatego 
w uprawie tej rośliny istotne są zabiegi od-
chwaszczające, wykonywane jeszcze przed 
wschodami. Jeśli zastosowane metody 
niechemiczne ograniczenia zachwaszcze-
nia, tj. agrotechniczna, mechaniczna i ter-
miczna nie przynoszą efektów, konieczne 
jest zastosowanie herbicydów zgodnie 
z  aktualnym programem ochrony roślin 
warzywnych. Należy przy tym kierować się 
również określeniem progu szkodliwości 
ekonomicznej chwastów w uprawie. Duże 
znaczenie dla rozwoju pora ma zachwasz-
czenie występujące od wschodów do 3–5 
liści, toteż w tym okresie trzeba także za-
dbać o zmniejszenie ilości chwastów [7]. 
Chwasty pojawiające się później nie są 
już tak szkodliwe, niemniej jednak nieko-
rzystnie wpływają na dojrzewanie roślin 
oraz na ich jakość [1]. Należy zaznaczyć, 
że por uprawiany z rozsady zdecydowanie 
krócej konkuruje z chwastami. Wymaga-
ny okres wolny od zachwaszczenia dla tej 
metody uprawy trwa od 7 do 8 tygodni po 
posadzeniu rozsady. Gatunki chwastów 
najczęściej występujące w uprawie pora 
to: komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, 
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, po-
krzywa żegawka, starzec zwyczajny, rde-
stówka powojowata, tobołki polne, szarłat 
szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, 
rzodkiew świrzepa, iglica pospolita, chwast-
nica jednostronna [5]. Istotne jest, aby nie 
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rzeń w rozwoju płodu. Foliany wspomagają 
także utrzymanie odpowiedniego poziomu 
homocysteiny. Por to bogactwo witaminy 
C, dlatego zalecany jest w diecie w miesią-
cach jesienno-zimowo-wiosennych, czyli 
w okresie o obniżonej odporności organi-
zmu. Ponadto zawiera karetonoidy tj. luteinę 
i zeaksantynę, które wykazują właściwości 
antyoksydacyjne. W porze stwierdzono rów-
nież obecność olejku sulfidowego i związ-
ków siarki, które mają właściwości bakte-
riobójcze. Zawiera też duże ilości polifenoli 
(33 mg .100g-1 świeżej masy), które chronią 
naczynia krwionośne i komórki krwi przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi [29]. Jest po-
mocny w leczeniu artretyzmu, reumatyzmu, 
niestrawności, wrzodów żołądka. Obniża po-
ziom złego cholesterolu i stabilizuje poziom 
cukru we krwi [14]. Ostatnie badania dono-
szą, że osoby uwzględniające pora, cebulę, 
czosnek i szczypior często w swojej diecie 
rzadziej zapadają na nowotwory żołądka niż 
osoby, które jedzą te warzywa sporadycznie 
[19]. Por wspomaga także oczyszczanie or-
ganizmu z toksyn oraz wykazuje działanie 
moczopędne. Świeżo przygotowany sok 
wspomaga leczenie kamicy nerkowej i dróg 
moczowych, może być również stosowany 
na kaszel. Zewnętrznie natomiast zaleca-
ny jest jako okład po ukąszeniach owadów, 
w skaleczeniach czy uciążliwych odciskach 
[27]. Należy zaznaczyć, że por ma także wła-
ściwości wzdymające, dlatego na surowo 
powinny go unikać osoby ze schorzeniami 
wątroby.
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Wyrok Trybunału z 16 lipca 2020 r. w sprawie konfliktu interesów przy budowie drogi 
oddziałującej na obszar Natura 2000 we Włoszech, C–411/19
 Sentencja  

Artykuł 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
należy interpretować w ten sposób, że nie 
sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, 
które zezwala na kontynuowanie z powodów 
o  charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego postę-
powania w sprawie udzielenia pozwolenia 
na plan lub przedsięwzięcie, którego skutki 
dla specjalnego obszaru ochrony nie mogą 
zostać złagodzone i w odniesieniu, do które-
go właściwy organ władzy publicznej wydał 
już negatywną opinię, chyba że istnieje alter-
natywne rozwiązanie mniej niekorzystne dla 
integralności danego obszaru, co powinien 
zweryfikować sąd odsyłający.

Stan faktyczny
Spór dotyczył zatwierdzenia wstępne-

go projektu robót związanych z  realizacją 
odcinka drogi krajowej nr 675 o  długości 
ok. 18 km, łączącego Monte Romano Est 
z Tarquinia Sud w Lacjum. W 2004 r. wło-
skie ministerstwo środowiska wydało pozy-
tywną opinię dla realizacji tego odcinka po 
tzw. „trasie fioletowej”. Międzyministerialny 
Komitet Zagospodarowania Przestrzennego 
(CIPE) zatwierdził ten projekt. Jednak w 2015 
r. Agencja Budowy Dróg (ANAS), odpowie-
dzialna za wykonanie robót, przedłożyła pro-
jekt alternatywny, zwany „zieloną trasą”, ze 
względu na wysoki koszt „trasy fioletowej”. 
Komisja ministerstwa środowiska właściwa 
dla oceny oddziaływania na środowisko wy-
dała dla tego nowego projektu opinię nieko-
rzystną uściślając, że koszty ekonomiczne 
„trasy fioletowej” mogą zostać zmniejszone 
przez podzielenie jej na dwa odcinki. Ta ne-
gatywna opinia była uzasadniona tym, że 
projekt „trasy zielonej” nie zawierał szcze-
gółowego studium jego oddziaływania na 
środowisko i miał wpływ na teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty włączony do sieci 
Natura 2000. Rada Ministrów uznała jednak 
za zgodny z wymogami środowiskowymi pro-
jekt wstępny odpowiadający „trasie zielonej”, 
uzasadniając swoją decyzję nadrzędnym in-
teresem publicznym, a mianowicie ukończe-
niem strategicznej trasy wchodzącej w skład 
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 
Zaleciła przy tym, by przy sporządzaniu pro-
jektu ostatecznego wnioskodawca uzupełnił 
studium oddziaływania omawianej trasy na 
środowisko i przestrzegał wymogów, uwag 

i zaleceń krajobrazowych i środowiskowych, 
sformułowanych przez konferencję służb 
zwołaną przez ministerstwo infrastruktury 
i transportu. 28 lutego 2018 r. Komitet CIPE 
zatwierdził projekt wstępny odpowiadają-
cy „trasie zielonej”. Zwrócił się przy tym do 
ANAS o sporządzenie projektu ostateczne-
go i studium oddziaływania na środowisko 
oraz zlecił regionowi Lacjum zweryfikowanie 
tego studium w szczególności w celu ziden-
tyfikowania ewentualnych dodatkowych ko-
niecznych środków łagodzących i kompen-
sujących. Liczne stowarzyszenia ochrony 
środowiska wniosły na powyższe decyzje 
skargę do regionalnego sądu administracyj-
nego dla Lacjum. 

Problem prawny
Włoski sąd administracyjny uważa, że ad-

ministracja dała pierwszeństwo interesowi 
gospodarczemu i wykonaniu trasy drogowej 
należącej do transeuropejskiej sieci trans-
portowej TEN-T przed ochroną środowiska. 
Przeniosła na etap projektu ostatecznego 
poszukiwanie rozwiązań odpowiednich dla 
ochrony danego terenu mającego znaczenie 
dla Wspólnoty za pomocą środków kompen-
sujących i łagodzących, przy czym komisja 
ministerstwa środowiska właściwa dla oceny 
oddziaływania na środowisko wykluczyła jed-
nak możliwość takich środków dla „trasy zie-
lonej”. Sąd zaznacza, że sama administracja 
przyznaje, iż przyjęła podejście zintegrowane, 
oceniając wspólnie aspekty środowiskowe, 
krajobrazowe, kulturowe i społeczno-ekono-
miczne. W tych okolicznościach sąd odsy-
łający wyraża wątpliwości co do zgodności 
przyjęcia rozpatrywanego projektu wstępne-
go z prawem Unii. Czy art. 6 dyrektywy siedli-
skowej należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, 
które pozwala na kontynuowanie z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego postę-
powania o udzielenie pozwolenia na plan lub 
przedsięwzięcie, którego skutki dla specjalne-
go obszaru ochrony nie mogą zostać złago-
dzone i który uzyskał już negatywną opinię 
właściwego organu publicznego, jeżeli istnie-
je rozwiązanie alternatywne zatwierdzone już 
pod kątem środowiskowym?

Z uzasadnienia   
Z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wy-

nika, że właściwe władze krajowe powinny co 
do zasady odmówić udzielenia pozwolenia 

na plan lub przedsięwzięcie, które mogą nie-
korzystnie wpłynąć na integralność danego 
terenu Natura 2000. Pomimo negatywnych 
skutków dla tego terenu plan lub przedsię-
wzięcie mogą jednak zostać zrealizowane na 
zasadzie odstępstwa w warunkach przewi-
dzianych w art. 6 ust. 4 tej dyrektywy, jeżeli ich 
realizacja jest konieczna z powodów o charak-
terze zasadniczym wynikających z nadrzędne-
go interesu publicznego. Niemniej art. 6 ust. 
4 tej dyrektywy zgodnie z jego brzmieniem 
nie uzależnia możliwości przyznania pierw-
szeństwa nadrzędnym względom interesu 
publicznego przed ochroną specjalnego ob-
szaru ochrony od warunku, by niekorzystne 
skutki dla integralności obszaru Natura 2000 
mogły być wystarczająco złagodzone. Prze-
pis ten miał zatem na celu ustanowienie, by 
w wyjątkowych okolicznościach cel ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry na specjalnych obszarach ochrony mógł 
ustąpić przed innymi szczególnie pilnymi 
względami interesu publicznego, pod warun-
kiem jednak, że dane państwo członkowskie 
podejmie niezbędne środki kompensujące 
w celu zachowania ogólnej spójności euro-
pejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Sąd 
odsyłający wskazuje, że w  odniesieniu do 
„zielonej trasy” względy o charakterze zasad-
niczym wynikające z nadrzędnego interesu 
publicznego, na które się powołano, są opar-
te na niższym koszcie obiektu budowlanego, 
na jego zgodności z  ochroną elementów 
krajobrazowych, historycznych, kulturalnych 
i społeczno-ekonomicznych, a także na ko-
nieczności domknięcia transeuropejskiej sieci 
drogowej. Należy zauważyć, że art. 6 ust. 4 dy-
rektywy siedliskowej wymaga, aby niekorzyst-
ne oddziaływanie na integralność specjalnego 
obszaru ochrony, nawet jeśli jest uzasadnio-
ne, było dozwolone jedynie wtedy, gdy jest 
rzeczywiście nieuniknione, to znaczy w bra-
ku rozwiązań alternatywnych. Co się tyczy 
kosztu ekonomicznego środków, które mogą 
być brane pod uwagę w ramach badania al-
ternatyw, biorąc pod uwagę ścisłą wykładnię 
art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, nie można 
dopuścić, by sam koszt ekonomiczny takich 
środków mógł mieć decydujące znaczenie dla 
wyboru rozwiązań alternatywnych na podsta-
wie tego przepisu. W niniejszej sprawie z in-
formacji przekazanych Trybunałowi wynika, 
że istnieje wariant projektu rozpatrywanego 
w postępowaniu głównym, oznaczony jako 
„odcinek fioletowy”, który w 2004 r. uzyskał 
pozytywną opinię ministerstwa środowiska.
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O gospodarce leśnej pisa-
łem parokrotnie. Ostatnio 
w związku z gradacją kornika 
(Aura 10/2016), a wcześniej, 

nawiązując do uporczywie ponawianych po-
stulatów wypłacania rekompensat w formie 
gruntów leśnych (Aura 6/2008). Oprócz tego 
kwestionowałem nadzieje na łagodzenie 
ograniczania emisji dwutlenku węgla dzięki 
zalesieniom (Aura 3/2017 i 9/2018). Wszyst-
kie te problemy mają w  tle specyficzną 
w Polsce strukturę zarządzania gospodarką 
leśną, z dominacją własności państwowej 
i monopolem Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe mają we władaniu 
ponad 75% gruntów leśnych. Całości do-
pełniają przede wszystkim lasy prywatne, 
ale również tereny zarządzane przez inne 
instytucje państwowe, które nie prowadzą 
gospodarki leśnej. W sumie podaż drewna 
pochodzi głównie z Lasów Państwowych, 
które bywają oskarżane z  tego powodu 
o  praktyki monopolistyczne. Oskarżenia 
te są tylko częściowo zasadne. Rzeczywi-
ście większość krajowej podaży drewna 
pochodzi z Lasów Państwowych. Ale siła 
rynkowa tego przedsiębiorstwa zależy od 
sortymentu. Kilka lat temu na Uniwersyte-
cie Warszawskim przeprowadzono bada-
nie potwierdzające przypuszczenie, że Lasy 
Państwowe mogą liczyć na większą procen-
tową marżę, jeśli sprzedają drewno – np. 
brzozowe – które z powodu stosunkowo 
niskiej ceny nie bywa przedmiotem konku-
rencyjnego importu. Natomiast sprzedając 
drewno – np. dębowe – które z powodu 
wyższej ceny bywa częściej przedmiotem 
handlu międzynarodowego, muszą zado-
wolić się niższą procentowo marżą.

Innymi słowy, Lasy Państwowe wydają 
się mieć silniejszą pozycję na rynku sor-

tymentów drewna spotykanego rzadziej 
w handlu międzynarodowym i słabszą na 
rynku sortymentów drewna spotykanego 
tam częściej. A w ogóle oskarżenia o nad-
używanie pozycji monopolistycznej są czę-
sto nietrafne. Część sprzedaży drewna trafia 
na rynek bez przetargów, a część – w ra-
mach przetargów, które są organizowane 
profesjonalnie, i pozwalają na uzyskiwanie 
cen wyższych niż w transakcjach „tradycyj-
nych”. Tymczasem nabywcy zabiegają, żeby 
kupować drewno „tradycyjnie”, czyli płacąc 
nieco niższe ceny. W zależności od siły po-
litycznej nabywcy (np. IKEA ma jej więcej 
niż lokalna fabryka mebli), zabiegi te mają 
różną skuteczność. Jeżeli jakiemuś dużemu 
nabywcy uda się dotrzeć do władzy odpo-
wiednio wysokiego szczebla, to pewnie wy-
musi obejście przetargu; w końcu leśnikom 
nie zależy na tym, żeby narażać się władzy, 
bo mają sporo do stracenia.

Finanse Lasów Państwowych są tylko 
częściowo widoczne w publikacjach GUS. 
Wiadomo, jakie jest pozyskanie drewna (po-
niższe dane dotyczą 2018 r.). W całej Polsce 
wynosi ono niespełna 46 mln m3, z czego na 
Lasy Państwowe przypada około 43 mln m3. 
Biorąc pod uwagę posiadane grunty (7 mln 
ha), odpowiada to 6 m3/ha. Skoro zasob-
ność przeciętnego hektara w polskim lesie 
wynosi 288 m3, to roczne pozyskanie zabie-
ra mu około 2%. Biorąc pod uwagę fotosyn-
tezę skutkującą przyrostem masy drzewnej, 
mogłoby ono być nawet nieco większe, bez 
narażania się na zarzut o prowadzeniu ra-
bunkowej gospodarki. W porównaniu z za-
sobami leśnymi z 1945 r., które wynosiły 
906 mln m3, zasoby szacowane na 2018 r. 
wynoszą 2618 mln m3, a więc kilkakrotnie 
więcej. Ale nawet jeśli porównać statystyki 
tylko ostatnich kilkunastu lat, to i tak trend 
jest rosnący.

Prywatyzacja polskiego leśnictwa postulowana jest przy różnych oka-
zjach. Politycy chętnie w ten sposób zaspokajaliby różne roszczenia 
majątkowe, zaś zwolennicy ochrony środowiska chcieliby przełamać 
monopol przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Postulaty tego typu abstra-
hują jednak od problemów związanych z tym, że tylko produkcja drewna 
daje się łatwo skomercjalizować. inne korzyści dostarczane przez lasy 
wymagają rozwiązań znacznie bardziej skomplikowanych niż zwykła 
prywatyzacja.

The privatisation of Polish forestry is being suggested on many occa-
sions. Politicians are eager to use forested land in order to compensate 
owners expropriated by the earlier regime, while environmentalists would 
like to break the monopoly of the state Forest enterprise. suggestions 
like these ignore the fact that only timber production can be commercia-
lised easily. non-timber benefits provided by forests require much more 
complicated institutions.

Prywatna własność w lasach
Private Property in forestry

Trudno więc byłoby z  tego powodu 
oskarżać Lasy Państwowe o prowadzenie 
rabunkowej gospodarki. Niepokojące są 
natomiast doniesienia o wycince starych 
drzew albo o wycinkach organizowanych 
w lasach o szczególnych walorach przyrod-
niczych. Zważywszy na to, że np. Puszcza 
Białowieska ma 150 tysięcy ha, z czego na 
Polskę przypada 42%, czyli około 63 tysięcy 
ha, stanowi ona mniej niż 1% polskich la-
sów. Tak więc wyłączenie jej z planowanych 
wyrębów – jak chcą tego jej obrońcy – nie 
musiałoby oznaczać katastrofy gospodar-
czej. Tym bardziej, że 10,5 tysięcy ha i tak 
znajduje się w parku narodowym, na któ-
rym wyrębów Lasy Państwowe przecież nie 
mogą prowadzić.

Lasy Państwowe są także źle oceniane 
ze względu na gospodarkę finansową. GUS 
nie przytacza pełnych danych. Podaje tylko, 
że w 2018 r. koszty stanowiły 9,2 mld zł, zaś 
nadwyżka – 0,6 mld zł. Można się zatem do-
myślać, że przychody wyniosły około 10 mld 
zł. Płacony przez Lasy Państwowe podatek 
leśny wyniósł 0,2 mld zł. Odtworzony z do-
stępnych informacji bilans wskazuje zatem, 
że przychody pochodzą głównie ze sprze-
daży drewna, pozwalają na sfinansowanie 
przyzwoitych pensji, opłacenie skromnego 
podatku i pozostawiają niewielką nadwyżkę. 
Wydaje się, że Lasy Państwowe prowadzą 
politykę utrzymywania nadwyżki na niskim 
poziomie, pozwalającym na kontynuowa-
niu status quo w  zakresie podatków. Ich 
rozliczenia z budżetem państwa są bardzo 
ograniczone. Z jednej strony płacą niski po-
datek, z drugiej zaś korzystają z symbolicz-
nych dotacji. W wielu krajach wymagane 
od leśników działania – takie jak edukacja 
ekologiczna, nowe zalesienia, czy ochrona 
przyrody – bywają subwencjonowane z bu-
dżetu. Ale jednocześnie leśnicy są tam ob-
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ciążani wyższymi podatkami. Bilans bywa 
dla nich korzystny, choć nie są finansowo 
samowystarczalni.

Tymczasem polskie Lasy Państwowe 
są w dużym stopniu finansowo samowy-
starczalne: są jak gdyby odseparowane 
od budżetu państwa, który teoretycznie 
odzwierciedla preferencje społeczeństwa 
wobec narodowego bogactwa. Lasy Pań-
stwowe zarządzają olbrzymim majątkiem. 
Jeśli pozyskanie drewna stanowi 2% cało-
ści, to można szacować, że roczny przychód 
10 mld zł odpowiada majątkowi rzędu 500 
mld złotych. Są ludzie, którzy chętnie za-
rządzaliby takim majątkiem. Powtarzane od 
czasu do czasu pomysły, aby posługiwać 
się nim przy wypłacaniu rekompensat oso-
bom skrzywdzonym przez poprzedni ustrój 
stanowią przykład takiego rozumowania.

Olbrzymi majątek pozostający w dyspo-
zycji Lasów Państwowych zachęca również 
do formułowania pomysłów na poprawę 
efektywności. Rzeczywiście, rekompensa-
ta świadczona społeczeństwu w wysokości 
0,2 mld zł podatku leśnego (czyli 0,04% ma-
jątku) wydaje się niepoważna. Od prywat-

nego właściciela oczekiwałoby się przecież 
znacznie więcej. Ale ów prywatny właściciel 
mógłby liczyć na zwrot tylko 2% posiadane-
go kapitału (na tyle bowiem pozwala foto-
synteza). Jest to niesatysfakcjonująca stopa 
zwrotu, tym bardziej, że obarczona ryzykiem 
pożaru, gradacji szkodnika, kradzieży itp. 
Ewentualny prywatny właściciel oczekiwał-
by znacznie więcej niż trwała gospodarka 
leśna dopuszcza. Mógłby to osiągnąć na 
dwa sposoby. Albo wycinając więcej drzew 
niż mu wolno, albo żądając rekompensaty 
za dostarczane przez las korzyści poza-
produkcyjne (non-timber benefits). W  tym 
drugim przypadku mógłby żądać opłaty za 
wstęp do lasu, za oddychanie świeżym po-
wietrzem, za biwakowanie, itp. Jest wysoce 
nieprawdopodobne, aby udało się z tego ty-
tułu zebrać wystarczająco dużo pieniędzy 
od indywidualnych beneficjentów. Pozosta-
je więc oczekiwanie, że za owe trudne do 
skomercjalizowania korzyści zapłaci budżet. 
I tak to się dzieje w wielu krajach. Problemy 
pojawiają się jednak wówczas, gdy budżet 
zwleka z wypłatami albo ich wręcz odmawia. 
Wówczas zdesperowani właściciele lasów 
biorą sprawy w swoje ręce i po swojemu 
gospodarują w majątku, który formalnie do 

nich należy, choć stanowi przecież dobro 
narodowe (jeśli nie światowe).

W  polskich Lasach Państwowych 
funkcjonuje tzw. Fundusz Leśny, którego 
szczegółowej organizacji nie udało mi się 
wyjaśnić. Wiadomo tylko, że tworzony jest 
z narzutów na sprzedaż drewna i stano-
wi instrument redystrybucji przychodów: 
zamożniejsze nadleśnictwa są płatnikami 
netto, zaś uboższe nadleśnictwa są jego be-
neficjentami. W sumie jest to kwota rzędu 
1 mld zł rocznie (a więc dużo większa niż 
wykazywana nadwyżka czy podatek leśny), 
pozwalająca leśnikom na realizację pew-
nych celów niezależnie od zaangażowania 
budżetu państwa.

Prywatyzacja polskich lasów jest tylko 
pozornie atrakcyjna. W rzeczywistości wy-
magałaby odważnego postawienia i roz-
wiązania wielu problemów, których dotych-
czas udawało się unikać. Nie oznacza to, że 
organizacja Lasów Państwowych oparta 
jest na optymalnych zasadach. Nie. Nale-
żałoby ją głęboko zreformować. Ale, popra-
wiając organizację Lasów Państwowych, 
trzeba zwracać uwagę na to, że pewnych 
zadań nie da się łatwo sprywatyzować.
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prof. dr inż. Ryszard TYTKO 
prezes firmy Eco Investment Sp. z o.o.

Słoneczne instalacje grzewcze (II)

 odnawialne Źródła energii
  

Parametry techniczne instalacji 
solarnej do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.)

W skład wyposażenia standardowego 
instalacji solarnej dla domu jednorodzin-
nego zamieszkałego przez 3–5 osób, do 
ogrzania c.w.u. wchodzą:
a) zestaw ok. 40 rur próżniowych lub 3 kolek-
torów płaskich, zamontowanych w zależno-
ści od konstrukcji domu i zaleceń inżyniera 
nadzoru: na dachu, obok domu od strony 
południowej lub na ścianie południowej;
b) zasobnik ciepłej wody o pojemności 
minimalnej 300 l wyposażony w:
 � dwie wężownice, grzałkę elektryczną, 

anodę magnezową, dwa gniazda na czuj-
niki do pomiaru temperatury;
 � emaliowane, izolowane naczynie zbiorcze;

c) inny typ zasobnika, np. płaszczowy;
d) zespół pompowy (grupa pompowa) 
składający się z: pompy cyrkulacyjnej, za-
woru bezpieczeństwa, rotametru, zaworu 
spustowego, manometru, dwóch czujni-
ków temperatury, zaworu do napełniania, 
odpowietrznika.
e) sterownik;
f) naczynie zbiorcze o pojemności ok. 30 l;

g) instalacja wykonana rurami miedzia-
nymi lub rurami karbowanymi stalowymi, 
nierdzewnymi (zdaniem instalatorów są 
one wygodniejsze w montażu, bezpieczne 
i odporne na wysokie temperatury);
h) izolacja termiczna odporna na tempe-
raturę powyżej 200°C i promieniowanie 
UV, zabezpieczona przed zniszczeniem 
przez ptaki i gryzonie;
i) wszystkie złącza w obiegu instalacji so-
larnej – muszą być odporne na szkodliwe 
działanie glikolu  i wysokich temperatur;
j) konstrukcja wsporcza;
k) elementy łączeniowe;
l) płyn solarny – odpowiednio dobrana 
mieszanina wody i propylenu.

Tak wykonana instalacja może być roz-
budowana. Po rozbudowie może również 
wspomagać centralne ogrzewanie domu. 
Zakłada się, że instalacja solarna współpra-
cować będzie z istniejącą już w budynku 
instalacją grzewczą. Dodatkowym źródłem 
ciepła, współpracującym z instalacją solar-
ną, może być m.in.: kominek z płaszczem 
wodnym, kocioł gazowy, piec węglowy, 
grzałka elektryczna. Instalacja powinna być 
wykonana przez koncesjonowaną firmę.

w kolejnym artykule dotyczącym grzania wody i powietrza z wykorzystaniem instalacji solarnej przedstawiam kilka rozwiązań technicznych 
instalacji grzewczych. Coraz częściej wykorzystuje się instalacje grzewcze z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp 
ciepła  w gospodarstwach rolnych. Brałem udział w projektowaniu i montażu instalacji grzewczej w gospodarstwie rolnym w okolicach Mie-
chowa. Schemat instalacji przedstawiłem na rys. 3. Uważam, że tego typu rozwiązania techniczne są efektywne energetycznie i opłacalne 
finansowo (po dofinansowaniu z nFoŚigw) dla rolnika.

Instalacja solarna dla ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.)  
i wspomagania ogrzewania 
budynku (c.o.)

Kolektory mogą być również wyko-
rzystane do instalacji wspomagających 
ogrzewanie budynku. Przy projektowaniu 
instalacji należy zwrócić jednak uwagę 
na następujące uwarunkowania:
 � aby udział energii z kolektorów w ogrzewa-

niu był znaczący, budynek powinien zapew-
niać niskie straty energii cieplnej do otoczenia;
 � zastosowany system ogrzewania powinien 

opierać się na niskich parametrach tempe-
raturowych (np. ogrzewanie podłogowe);
 � ze względu na konieczność zastosowa-

nia większej ilości kolektorów należy prze-
widzieć możliwość wykorzystania nadwyżki 
ciepła w okresie letnim, np. do ogrzewania 
basenu kąpielowego, co spowoduje poprawę 
wskaźnika nakładów inwestycyjnych do uzy-
skanego efektu;
 � należy prawidłowo dobrać zasobnik 

(jego wielkość w sposób zasadniczy, deter-
minuje efektywność układu solarnego). 

Zaleca się zamontować zasobnik 
płaszczowy lub kombinowany o pojem-
ności ok. 500 litrów.

Podstawowym zadaniem kolektorów jest 
ogrzewanie c.w.u. Dodatkowo jednak propo-
nuje się zastosowanie zbiornika pełniącego 
rolę akumulatora ciepła. Po uzyskaniu nasta-
wionej w sterowniku temperatury następuje 
podgrzewanie wody w zasobniku. Zgroma-
dzone tam ciepło może być wykorzystywane 
do podniesienia temperatury wody powra-
cającej z instalacji c.o. do kotła. Odpowiedni 
kierunek przepływu wody w instalacji jest 
wymuszany zaworem trójdrogowym, które-
go położenie jest ustalane sterownikiem róż-
nicowym. Dodatkowo, szczególnie w okresie 
letnim, za pośrednictwem wymiennika i pom-
py obiegowej, ciepło jest przekazywane do 
wody w podgrzewaczu, np. w przypadkach 
zwiększonego poboru wody lub mniej ko-
rzystnych warunków pogodowych.

Rys. 1. Instalacja grzewcza do c.w.u., system solarny z zasobnikiem jednowężownicowym o poj. 300 l, 
kocioł gazowy z zasobnikiem jednowężownicowym o poj. 140 l [1] 
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Na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń firm montażowych można wy-
snuć wniosek, że udział energii słonecznej 
przy ogrzewaniu c.w.u. nie przekracza 60%, 
ale może osiągnąć 70%, w przypadku prze-
wymiarowania instalacji i gdy zużycie c.w.u. 
nie przekracza 50 l/m2 powierzchni kolektora.

Z uwagi na niskie parametry pracy ko-
lektory znakomicie nadają się do ogrzewa-
nia wody w basenach kąpielowych, zarów-
no krytych jak i otwartych, przedłużając ich 
okres wykorzystania. 

Propozycja powyższa opiera się m.in. 
na wykorzystaniu podgrzewacza z dwoma 
wymiennikami ciepła (zasobnik kombino-
wany). Dolny wymiennik podgrzewacza 
w strefie napływu zimnej wody przezna-
czony jest do współpracy z kolektorami 
słonecznymi. W przypadku nie uzyskania 
wymaganej temperatury uruchamiany jest 
kocioł, który dogrzewa wodę w górnej czę-
ści zasobnika. Przy temperaturze mierzo-
nej czujnikiem T1, wyższej o nastawioną 
wartość w stosunku do temperatury w za-
sobniku, mierzonej czujnikiem T2, sterow-
nik uruchamia pompę obiegową instalacji 
solarnej. W przypadku istniejącej instalacji 
i jej dalszej rozbudowy o instalację solarną, 
należy przewidzieć zastosowanie dodatko-
wego zasobnika z jednym wymiennikiem, 
montowanego przed właściwym dogrze-
waniem c.w.u. Na wyjściu z podgrzewacza 
zaleca się zainstalowanie zaworu mieszają-
cego, który w przypadku wystąpienia wyso-
kich temperatur zabezpieczy użytkowników 
przed oparzeniem i pozwoli na oszczędniej-
sze zużycie ciepłej wody.

Aby prawidłowo dobrać instalację so-
larną dla dowolnego obiektu, firmy insta-
lacyjne wykonują obliczenia symulacyjne 
na przykładzie pracującej instalacji. Do 
obliczeń przyjmują parametry rzeczywiste 
obiektu (m.in. powierzchnię, ilość osób, usy-
tuowanie budynku, stromość dachu).

Instalacje solarne w rolnictwie
Energia cieplna wytwarzana przez kolek-

tory może również z powodzeniem zostać 
wykorzystana m.in. w przedsiębiorstwach 
przetwórstwa żywności i napojów (np. do my-
cia butelek), rolnictwie np. do mycia urządzeń 
wykorzystywanych w mleczarstwie, suszenia 
pasz itp. Przykładowe rozwiązanie technicz-
ne takiej instalacji przedstawiłem na rys. 3.

Literatura
[1]  R. Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odna-

wialnej. Wydanie XIII, 2020, Wydawnictwo i Dru-
karnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków. 

Rys. 2. Schemat instalacji c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i kotła na pelet [1]

Rys. 3. Instalacje grzewcze w gospodarstwie rolnym [1]
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rech uczniów to pierwszoklasiści, którym 
należą się szczególne gratulacje. Poniżej 
przedstawiamy ich oceny stanu środowi-
ska w miejscu zamieszkania w dziedzinie 
ochrony powietrza, wód i odpadów.
 �  Praca pt.  „Smog trawi Janowo” – 

Anna Doroszkiewicz, klasa I, II Liceum 
Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Elblągu; opiekunką merytoryczną pracy 
była Hanna Pietras.
 � Praca pt. „Ochrona powietrza przed 

szkodliwą emisją z  gospodarstw do-
mowych” – Oliwia Żurawik, klasa I, II 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza 
w  Słupsku, opiekunka merytoryczna 
Katarzyna Nowacka.
 � Praca pt. „Ochrona i  gospodaro-

wanie zasobami wód w  Hajnówce” – 
Natalia Dmitruk, klasa III, II Liceum 
Ogólnokształcące z dodatkową nauką ję-
zyka białoruskiego w Hajnówce, opiekun-
ka merytoryczna Alina Plis. 
 � Praca pt. „Zanieczyszczenia a stan wód 

jeziora Trzesiecko” – Urszula Begiedza, 
klasa I, I  Liceum Ogólnokształcące im. 
Księżnej Elżbiety w Szczecinku, opiekun-
ka merytoryczna Ewa Jankun.
 � Praca pt. „Problem azbestu – na czym 

polega i jak go rozwiązać” – Karolina Rolek 
klasa II, Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, opie-
kunka merytoryczna Bożena Piekarska. 

Czytając te prace z  dumą możemy 
powiedzieć, że mamy już godnych następ-
ców, gdyż to od tego młodego pokolenia 
Polaków zależeć będzie stan i przetrwanie 
przyrody i nas samych.

Mając nadzieję, że kolejna edycja Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej przebiegać bę-
dzie już tradycyjnie, zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w niej, bo jak twierdzą 
członkowie naszej ogromnej olimpijskiej 
rodziny, są to niepowtarzalne przeżycia 
i niezapomniana lekcja praw przyrody.

                      
                                                                        

 dr Małgorzata FaleNcka-JaBłOńska
    Przewodnicząca GK OWE

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (DzU poz. 493), polega-
jące m.in. na uregulowaniu kwestii związanych 
z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów, 
wprowadzone zostały następujące rozstrzy-
gnięcia:

1. w roku szkolnym 2019/2020 regulami-
ny konkursów mogą być zmienione w ciągu 
roku szkolnego, w szczególności w zakresie 
liczby stopni konkursu, warunków uzyskania 
wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty kon-
kursu;

2. od dnia wejścia w życie rozporządze-
nia, tj. od 26 marca br., olimpiady i turnieje 
są organizowane jako dwustopniowe zawody 
wiedzy.

Kierując się dobrem młodego pokolenia 
przyrodników, Główny Komitet Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej rozważył innowacyjną 
formę przeprowadzenia etapu okręgowego 
XXXV edycji, tym samym dostosowując się 
do obowiązujących wytycznych MEN, wska-
zujących konieczność dwóch etapów.

Jedyną formą przystąpienia do etapu 
okręgowego było przesłanie w określonym 
terminie pracy badawczej na następujący 
temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochro-
ny środowiska w miejscu Twego zamiesz-
kania wymaga pilnych działań oraz podaj 
praktyczny plan naprawczy, zmierzający do 
korzystnych zmian”.

Jury w województwach oceniło według 
jednolitych kryteriów otrzymanych z  GK 
OWE nadesłane prace, a siedmiu najlep-
szych autorów otrzymało tytuł finalisty oraz 
preferencje wstępu na publiczne uczelnie 
wyższe.

Główny Komitet OWE, po zapoznaniu 
się z dokumentacją, postanowił, aby autorzy  
10 najlepszych prac w  kraju (96,5–99 
punktów na 100 możliwych) przygotowa-
li ich streszczenia oraz własne zdjęcia do 
publikacji.

Prace, które poniżej zostaną zaprezen-
towane, zawierają własny plan naprawczy 
wybranej dziedziny środowiska, która ich 
zdaniem wymaga interwencji. Cieszy nas, 
że wśród autorów najlepszych prac aż czte-

Świat jest wspaniałym darem od prawieków,
I nie zastąpi go komputer żaden.
Więc nie zapomnij dorosły człowieku,
Pozwolić nam iść jego darów śladem.
Zostawcie nam czysty kawałek świata.
Zostawcie nam strumyka czysty bieg,
Zostawcie nam lasy i ogrody w kwiatach…

                                      Marek Grechuta

To ważne przesłanie, zawarte w słowach 
utworu pt. „Zostawcie nam” Marka Grechuty 
jednoznacznie wskazuje, czego młode poko-
lenie oczekuje od nas, aby zagwarantować 
przetrwanie zasobów przyrody.

O tym, że młodzi ludzie potrafią ocenić 
trafnie stan środowiska przyrodniczego 
świadczy jednoznacznie ich zaangażowa-
nie i udział w tej najpopularniejszej w Polsce 
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – w ciągu 
trzydziestu pięciu lat startowało ponad 1,8 
mln uczniów szkół średnich wszystkich 
typów. Mimo wieloletnich starań nie do-
czekaliśmy się w programach szkolnych 
przedmiotu ekologia i ochrona środowiska. 
Jednak młodzież samodzielnie, często 
przy wsparciu nauczycieli, zgłębia tajniki 
praw przyrody. Doceniają to od lat senaty 
64 uczelni wyższych, przyznając finalistom 
i  laureatom indeksy bez postępowania 
kwalifikacyjnego na najbardziej atrakcyj-
ne kierunki studiów. Ci, którzy startowali 
w olimpiadzie, są chlubą, gdyż często pełnią 
ważne funkcje w resorcie ochrony środo-
wiska, administracji, na uczelniach. Wśród 
naszych olimpijczyków było już dwóch wi-
ceministrów środowiska.

Mimo, że we współpracy z  Urzędem 
Marszałkowskim województwa małopol-
skiego przygotowaliśmy finał centralny ju-
bileuszowej olimpiady, który miał się odbyć 
5-7 czerwca br. w pięknej scenerii polskich 
gór, niestety warunki pandemii uniemożliwiły 
nam realizację tego wspaniałego przedsię-
wzięcia. Nie mogliśmy też przeprowadzić 
zaplanowanego na 25 kwietnia etapu okrę-
gowego, gdyż: Zgodnie z podpisanym 25 mar-
ca br. rozporządzeniem  (opublikowane w DzU 
poz. 530) wprowadzające zmiany w  rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
20 marca 2020 r. w  sprawie szczególnych 

Jubileusz XXXV-lecia Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
i prace badawcze najlepszych finalistów
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Smog trawi wieś Janowo

Na terenach wiejskich w Polsce występuje wiele problemów 
ochrony środowiska. Jednym z nich jest smog (...).

Niestety problem smogu zauważany jest najczęściej w aglo-
meracjach miejskich, w okolicach zakładów przemysłowych lub 
ciepłowniczych. W tych miejscach skupiamy się też na pomiarach 
zanieczyszczeń, monitoringu powietrza i podejmujemy wszelkie 
działania naprawcze. Brak tego typu działań na terenach wiejskich.

Tym właśnie problemem zajęłam się w swojej pracy badawczej 
pt. „Smog trawi wieś Janowo”, przygotowanej na etap okręgowy 
XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Od kilku lat mieszkam we wsi Janowo, oddalonej 7 km od El-
bląga. Zauważyłam, że w przeciwieństwie do mieszkańców miast, 
problem złej jakości powietrza dotyka mieszkańców wsi przez cały 
rok. Przyczynami smogu na wsiach jest niewłaściwe ogrzewanie 
domów, w tym wykorzystywanie pieców o przestarzałej techno-
logii, stosowanie opału niskiej jakości oraz spalanie śmieci i two-
rzyw sztucznych w domowych paleniskach oraz bezpośrednio na 
polach.

Aby zdiagnozować ten 
problem przeprowadziłam 
telefoniczną sondę oraz 
rozmowy z mieszkańcami 
wsi i sołtysem (diagnozę 
przeprowadzałam w cza-
sie pandemii, niemożliwe 
więc były bezpośrednie 
spotkania).

Z wywiadów wynikało, 
że większość gospodarstw 
we wsi ogrzewa domo-
stwa spalając paliwa sta-
łe, głównie drewno wierzby 
oraz węgiel. Tylko cztery 
gospodarstwa domowe korzystają z ogrzewania gazowego, które 
generuje znikome ilości zanieczyszczeń powietrza. Niewielka liczba 
mieszkańców korzysta z energii spalania peletu oraz ekogroszku. 
Żadne gospodarstwo nie wykorzystuje rekuperacji ani pomp ciepła, 
jedno ma kolektory słoneczne.

Na pytanie: „Jak Pan(i) ocenia jakość powietrza w miejscowości 
Janowo?” 64% mieszkańców odpowiedziało, że jakość powietrza 
jest raczej zła. Potwierdzeniem tego są obserwacje autorki pracy 
oraz zdjęcia. Dla 48% badanych zanieczyszczenie powietrza stano-
wi bardzo ważny problem, jedynie 14% badanych nie dostrzega tego 
problemu. Warto podkreślić, że istnieje związek między sposobem 
postrzegania tego problemu a wykształceniem mieszkańców. An-
kietowani z wykształceniem podstawowym miały zdecydowanie 
mniejszą wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza oraz rzadziej 
zauważały problemy ochrony środowiska niż ankietowani z wy-
kształceniem średnim lub wyższym. 70% ankietowanych twierdziło, 
że spalanie drewna w domowych piecach i kotłach ma wpływ na 
pogorszenie jakości powietrza. Mimo to, że większość badanych 
zauważa tę̨ korelację, w rozmowie telefonicznej nikt nie deklarował, 
że zmieni rodzaj opału w następnym sezonie grzewczym.

Prawie połowa mieszkańców uważa, że władze nie podejmują 
wystarczających działań w celu wyeliminowania problemu zanie-
czyszczenia powietrza. Jest to zgodne z obserwacjami autorki 

pracy, gdyż nie zauważono żadnej prośrodowiskowej akcji edu-
kacyjnej dotyczącej wyeliminowania zanieczyszczeń powietrza 
we wsi. Dostrzeżono także niedostateczny dostęp do aktualnych 
informacji o jakości powietrza w miejscowości oraz brak wiedzy 
mieszkańców, gdzie takie informacje można znaleźć. 

Aby zapoczątkować pozytywne zmiany w ochronie środowiska, 
zaproponowałam plan naprawczy, którego podstawą jest monito-
ring powietrza. Wprowadzenie stacji pomiarowych umożliwiłoby 
systematyczne kontrole przeprowadzane przez straż międzygmin-
ną, policję lub zdalnie przez drony. Dzięki pomiarom zanieczysz-
czeń mieszkańcy będą na bieżąco informowani o aktualnej jakości 
powietrza. Dane te mogłyby być również zamieszczane w czę-
sto uczęszczanych miejscach, na portalach społecznościowych, 
na stronie internetowej gminy lub też wysyłane bezpośrednio do 
mieszkańców przez wiadomość SMS.

Aby zachęcić mieszkańców do zmian, ważna jest edukacja, 
uświadamianie społeczności lokalnej o wpływie zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie. Edu-
kacja powinna być prowa-
dzona wielotorowo, obej-
mować wszystkie grupy 
wiekowe, zarówno dzieci, 
osoby dorosłe, jak i senio-
rów. Dobrym sposobem 
byłoby przekazywanie tych 
informacji podczas za-
jęć w szkole, spotkań kół 
gospodyń wiejskich oraz 
w kościołach.

Ważne jest też rozpo-
wszechnianie informacji 
o  rządowych i  gminnych 
programach finansujących 

wymianę pieców typu „kopciuch” na nowsze, efektywne piece, które 
korzystają z bardziej ekologicznych źródeł energii.

Istnieją programy rządowe służące poprawie jakości powietrza: 
program „Czyste powietrze 2020”, w którym można otrzymać dofi-
nansowanie na wymianę starych nieefektywnych pieców; program 
„Stop smog” – dotacje dla gmin na wymianę źródeł energii lub sieci 
ciepłowniczych. Aby spopularyzować wiedzę o tych programach 
oraz zachęcić mieszkańców do udziału w nich, przygotowałam oraz 
rozwiesiłam w często uczęszczanych miejscach plakaty informują-
ce o nowej edycji programu „Czyste powietrze 2020”. Zachęcałam 
także przedstawicieli lokalnej społeczności do segregacji śmieci 
i ekologicznej utylizacji odpadów.

Tak jak przedstawiłam w pracy „Smog trawi wieś Janowo” 
problem zanieczyszczeń powietrza na terenach wiejskich jest 
poważny. Świadomość mieszkańców jest niska, wymaga to pro-
wadzenia ciągłej edukacji i kampanii informacyjnych. Przeszkodą 
w poprawie jakości powietrza jest status materialny mieszkańców, 
niepozwalający na użytkowanie nowoczesnych i mniej emisyjnych 
źródeł energii. Dlatego potrzebne są gruntowne zmiany systemowe 
(ustawodawcze), dotacje gminne i rządowe oraz lokalne programy 
dopłat. Mam nadzieję, że przez te działania jakość powietrza na 
wsiach poprawi się.

Anna DOROSZKIEWICZ

Olimp.indd   17 2020-10-11   15:36:01



18
10 /2020 AURA

W pracy wykonanej na XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej 
zajęłam się jednym z najważniejszych obecnie problemów środo-
wiska, jakim jest niedobór wody i niewłaściwe gospodarowanie 
wodą.  Anomalie klimatyczne, które w ostatnim czasie pojawiają 
się coraz częściej, nie wpływają pozytywnie na ilość dostępnej 
wody. Zauważyłam, że ten problem jest mi bliski, bo występuje też 
w moim miejscu zamieszkania, jakim jest Hajnówka – brama do 
Puszczy Białowieskiej. Po rozmowach z mieszkańcami zrozumia-
łam, że mimo iż tak wiele robi się dla propagowania właściwych 
wzorców zachowania, które mają chronić środowisko, to problem 
niewiedzy i nieświadomości występuje w mniejszych miejscowo-
ściach. Stereotypy są silnie zakorzenione w ludzkiej świadomości. 

Jednak ludzie są otwarci i gotowi na zmiany, trzeba tylko dać im 
ciekawe pomysły i uświadomić, jak wiele w swoich domowych go-
spodarstwach mogą zrobić dla ochrony zasobów wody na naszej 
planecie. Również wprowadzenie programów dofinansowań, które 
są już coraz bardziej dostępne, może pomóc lokalnym samorzą-
dom. Mimo zmodernizowanej, nowoczesnej sieci wodociągów 
i kanalizacji, wykorzystującej nowe technologie, z powodu zmian 
klimatu i ludzkiej nieświadomości w moim mieście nadal występuje 
deficyt wody.  Problem ten może być jeszcze poważniejszy w ko-
lejnych latach, jeśli mieszkańcy nie zrozumieją powagi zmian i nie 
wprowadzą nowoczesnych rozwiązań, jak np. na wykorzystywanie 
wody opadowej w swoich gospodarstwach.

Ochrona i gospodarowanie zasobami wody w Hajnówce

Mam szczęście mieszkać w bardzo malowniczej okolicy. Jako 
mieszkańcy staramy się zapobiegać szkodliwej działalności czło-
wieka, dbamy o lasy, wody, zwierzęta – wszystko co namacalne, 
i widoczne dla oczu. Ale co z powietrzem? 

Tu pojawia się realizowany przeze mnie temat: ochrona powie-
trza przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń, głównie z przestarza-
łych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Podjęłam się tej 
kwestii, gdyż priorytetem jest dla mnie zdrowie człowieka. Ważny 
jest również stan naszej planety. Uważam, że działania każdego 
z nas wpływają na sytuację globalną i tylko podejmując właściwe 
wybory, możemy doprowadzić do znaczących zmian. 

Słuszność mojego projektu potwierdziły przeprowadzone ba-
dania. Podczas spaceru po okolicy przeanalizowałam kolor dymu 
z kominów. Tylko w czterech z trzynastu domów emitowany był 
bezpieczny dla środowiska dym biały. 

Studiując literaturę na temat ekologii, natknęłam się na dane 
związane z negatywnymi skutkami emisji zanieczyszczeń powie-
trza. W prezentacji wymieniłam m.in. główne źródła wydzielanych 
do atmosfery pyłów i gazów, w których wyraźnie dominuje ogrze-
wanie gospodarstw domowych oraz transport. 

Podany przeze mnie plan naprawczy skupia się na rzetelnej 
edukacji ekologicznej, zarówno wśród młodego, jak i starszego 
pokolenia. Poznanie problemu pobudza do chęci zmiany, zadbania 
o siebie, bliskich i Ziemię. 

Pandemia uniemożliwia nam fizyczne spotkanie się. Opracowa-
łam więc alternatywne rozwiązanie: zorganizowanie wideokonferen-
cji, w której udział wezmą uczniowie mojego liceum. W udostępnio-
nej słuchaczom prezentacji omówię poruszany przeze mnie temat 
i przedstawię plan naprawczy, który każdy może podjąć. Pierwszym 
punktem będzie zachęcanie do chodzenia pieszo, korzystania z ko-
munikacji publicznej, zastępowania samochodów rowerami, czy 
w większych miastach coraz popularniejszymi elektrycznymi hu-
lajnogami. Jeżeli decydujemy się na zakup nowego samochodu, 
warto rozważyć pojazdy hybrydowe. Według informacji podanych 
przez jedną z firm zużywają one średnio 3–4 razy mniej paliwa niż 
ich wersje benzynowe. Jako drugie rozwiązanie podam ogranicze-
nie transportu lądowego i lotniczego przez wybieranie produktów 
lokalnych, a przy tym wspieranie miejscowych przedsiębiorców. 

Nie wolno zapominać o starszym społeczeństwie, któremu czę-
sto brakuje wiedzy na temat ochrony powietrza. Mimo możliwości, 
jakie dają ekologiczne źródła ciepła, wciąż korzystają oni z tych za-
truwających środowisko. Postanowiłam więc przeprowadzić kilka 
ankiet na temat sposobów ogrzewania gospodarstw domowych. 
Posłużyły mi jako źródło wiedzy, na którym oparłam dalsze działa-
nia. Niestety, ze względu na ograniczoną długość mojej wypowiedzi 
nie mogę podać ich wyników, ale utwierdziły mnie one w przekona-
niu, że edukacja ekologiczna jest niezbędna w ochronie powietrza. 
Oto kolejny pomysł: wraz z sołtysem mojej wsi zorganizowalibyśmy 
otwarte spotkanie z doradcą energetycznym. Wydarzenie eduka-
cyjne pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, a każdy chętny będzie 
mógł zaczerpnąć rady dotyczącej ograniczenia zużycia energii, 
zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz wymiany źródła cie-
pła w gospodarstwie. 

Zaoferowany przeze mnie plan naprawczy skupił się na edu-
kacji ekologicznej. Kształcąc młodzież, inwestujemy w  naszą 
przyszłość. Wyposażenie mieszkańców mojej wsi w niezbędne 
informacje na temat ochrony powietrza przed szkodliwą emisją 
szkodliwych substancji umożliwi powstanie idealnego miejsca 
do życia dla nas wszystkich. Tylko działając wspólnie, a przede 
wszystkim świadomie, osiągniemy oczekiwany efekt: czystą pla-
netę oraz zdrowego siebie. 

Oliwia ŻURAWIK

Ochrona powietrza przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń, głównie 
z przestarzałych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
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transportu lądowego i lotniczego poprzez wybieranie produktów lokalnych, a przy tym 

wspieranie miejscowych przedsiębiorców. 

Nie wolno zapominać o starszym społeczeństwie, któremu często brakuje fundamentalnej 

wiedzy na temat ochrony powietrza. Sprowadza się to do tego, że mimo pełnego wachlarzu 

możliwości jakie dają ekologiczne źródła ciepła, wciąż korzystają oni z zatruwających 

środowisko metod. Postanowiłam przeprowadzić kilka ankiet na temat sposobów ogrzewania 

gospodarstw domowych. Posłużyły mi jako źródło wiedzy, na którym oparłam dalsze 

działania. Niestety ze względu na ograniczoną długość mojej wypowiedzi nie mogę podać 

ich wyników, ale jasno utwierdziły mnie one w przekonaniu, że edukacja ekologiczna 

stanowi niezbędny punkt ochrony powietrza i wpadłam na kolejny pomysł: wraz z sołtysem 

mojej wsi zorganizowalibyśmy otwarte spotkanie z doradcą energetycznym. Wydarzenie 

edukacyjne pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości a każdy chętny będzie mógł zaczerpnąć 

spersonalizowanej rady dotyczącej ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia 

zanieczyszczeń powietrza oraz wymiany źródła ciepła w indywidulanym gospodarstwie.  

Zaoferowany przeze mnie plan naprawczy skupił się na kluczowej edukacji ekologicznej. 

Kształcąc młodzież inwestujemy w naszą przyszłość. Wyposażenie mieszkańców mojej wsi 

w niezbędne informacje na temat ochrony powietrza przed szkodliwą emisją szkodliwych 

substancji, umożliwi powstanie idealnego miejsca do życia dla nas wszystkich. Tylko 

działając wspólnie, a przede wszystkim świadomie, osiągamy oczekiwany efekt: czystą 

planetę oraz zdrowego siebie.  

OLIWIA ŻURAWIK 
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Dlatego postanowi-
łam zaznajomić ludzi 
mieszkających w  mojej 
okolicy m.in. z pomysłem 
na stworzenie przydomo-
wych ogrodów deszczo-
wych. W tym celu opraco-
wałam dla mieszkańców 
specjalną ulotkę. Dzięki 
temu mogli oni poznać 
rozwiązania, które są 
przyjazne dla środowi-
ska, a jednocześnie mogą 
stanowić piękną ozdobę 
przydomowego ogród-
ka, są łatwe w realizacji 
i utrzymaniu. Istotne jest 
rozpowszechnianie in-
formacji i  praktycznych 
rozwiązań w  dziedzinie 
małej retencji, ponieważ 
uważam, że to może po-
móc w ochronie zasobów 
wody na Ziemi. 

Ogród deszczowy 
to nasadzenie roślin na 
specjalnie dobranych 
warstwach filtracyjnych, 
zasilane wodą opadową 
z rynny. Na pierwszy rzut 
oka przypomina zwykłe 
kompozycje roślinne 
w  donicach, ale dzięki 
swojej konstrukcji wy-
maga podlewania tylko 
w  okresach wyjątkowej 
suszy. Ogród deszczowy 
można zrobić w  pojem-
niku lub skrzynce – takie 
rozwiązanie świetnie sprawdzi się na terenach zurbanizowanych 
z nawierzchniami utwardzonymi, bez powierzchni biologicznie 
czynnej i o dużym spływie powierzchniowym. Poprawia estetykę 
i mikroklimat miejsca, ale też oczyszcza wodę i zatrzymuje ją w kra-
jobrazie. Nie jest to jedyny sposób na zagospodarowanie wody 
deszczowej. Wielu ludzi nie wyobraża sobie do ilu codziennych 
czynności możemy ją wykorzystywać w naszych przydomowych 
gospodarstwach. Woda ta przyda się przy podlewaniu ogródka 
(świetnym pomysłem jest zainstalowanie na posesji specjalnych 
zbiorników gromadzących wodę opadową). Jest wodą miękką 
– nie zawiera magnezu, potasu i chloru, więc rośliny doniczko-
we i ogrodowe lepiej przyswajają deszczówkę. Można ją również 
wykorzystywać do prania, sprzątania, mycia okien, a nawet do 
czyszczenia chodnika i mycia samochodu. Deszczówka ma też 
jeszcze jedną poważną zaletę – nic nie kosztuje, więc jej zbieranie 
i zużywanie naprawdę się opłaca. 

Bardzo istotne są inwestycje zwiększające retencję, które spra-
wiają, że woda opadowa nie jest od razu odprowadzana do kana-
lizacji. Należą do nich stawy, oczka wodne, zielone dachy i ściany 
oraz zbieranie deszczówki na cele gospodarcze, np. do podlewania 

roślin. Bardzo ważna dla 
retencji wody jest także 
budowa nawierzchni 
przepuszczalnych, przez 
które woda przesiąka do 
podłoża. Zwiększanie 
retencji wody oznacza 
zwiększenie ilości lub 
wydłużenie czasu „prze-
bywania” wody w krajo-
brazie. 

 W  mojej pracy pt. 
„Ochrona i  gospodaro-
wanie zasobami wody 
w Hajnówce” położyłam 
nacisk na rozpowszech-
nianie wiedzy wśród Haj-
nowian na temat racjo-
nalnego gospodarowania 
wodą, ale też na pomysły, 
które mogłyby zostać wy-
korzystane w przestrzeni 
miejskiej i mogłyby stwo-
rzyć świetny mikroklimat. 
Wiele dużych miast po-
dąża za trendami i wciela 
sposoby na zwiększenie 
małej retencji w  życie, 
ale w  mniejszych miej-
scowościach jest to 
niestety rzadsze. Nowo-
czesne miasto powinno 
być piękną zieloną oazą. 
Istnieje wiele przyjaznych 
dla środowiska, pro-re-
tencyjnych rozwiązań 
poprawiających komfort 
życia w miastach. Ogro-
dy deszczowe posado-

wione pod rynnami i zasilane wodą opadową, pasaże roślinne, 
kwietne łąki, zielone dachy, ażurowe chodniki, skrzynie chłonne, czy 
zbiorniki na deszczówkę to jedne z wielu pomysłów, które sprawią, 
że miasta będą miały lepszy mikroklimat. Na szczególną uwagę 
zasługują skrzynie chłonne, które można umieszczać pod parkinga-
mi, dużymi placami na terenach supermarketów. Kiedy pojawia się 
deszcz, skrzynie pochłaniają olbrzymią ilość wody. Taka woda jest 
stopniowo uwalniana, pozostaje dłużej w gruncie, co zmniejsza ry-
zyko suszy, zasila też wody gruntowe. Tego typu rozwiązanie zapo-
biega podtopieniom w przypadku silnego deszczu. Wiele polskich 
miast już wciela te pomysły w życie.  Dlatego swoją pracą chciałam 
zachęcić wszystkich, aby zainteresowali się tematem racjonalnego 
gospodarowania wodą, który dla wielu kojarzy się pewnie tylko  
z kampaniami dotyczącymi zakręcania kranu i brania prysznica 
zamiast kąpieli. Oczywiście to też jest ważne, ale w swojej pracy 
pokazuję, że można iść o krok dalej i robić znacznie więcej dla 
środowiska, dla ochrony zasobów wody i że wbrew pozorom nie 
jest to aż takie trudne.

         
  Natalia DMITRUK
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Jezioro Trzesiecko to średniej wielkości jezioro rynnowe o po-
chodzeniu polodowcowym i powierzchni ok. 300 ha, położone 
w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim na pograni-
czu Pojezierza Szczecineckiego i Pojezierza Drawskiego. Z uwagi na 
położenie w centrum 40-tysięcznego miasta, jezioro jest poddane 
silnej antropopresji i obciążone zanieczyszczeniami komunalnymi, 
rolniczymi i przemysłowymi. Na podstawie aktualnej literatury, wła-
snych obserwacji i fotografii, w pracy opisałam skutki:
 � Hydrologicznego połączenia jeziora Trzesiecko ze zeutrofizowa-

nym jeziorem Radacz, które w przeszłości było regularnie obcią-
żane ściekami komunalnymi.
 � Wylewania wody z dodatkiem detergentów do kratek kanaliza-

cyjnych służących do odprowadzania wody deszczowej z terenów 
zabudowanych do jeziora Trzesiecko. 
 � Dostawania się odpadów stałych do zbiornika, co może skutko-

wać wydzielaniem metali ciężkich na dnie, stanowiących zagroże-
nie dla organizmów wodnych.
 � Posypywania ulic solą drogową podczas zimy, co powodu-

je wzrost zasolenia zbiornika, zmiany gęstości wody czy tzw. 
„przyduchę”.
 � Odprowadzania szamba przez działkowców do rowów meliora-

cyjnych znajdujących się na terenie ogródków działkowych, które 
łączą się bezpośrednio z jeziorem Trzesiecko(bakteria Escherichia 
coli wykrywana jest w zbiorniku kilka razy w ciągu sezonu letniego).
 � Stosowania nawozów sztucznych, pestycydów i środków ochro-

ny roślin w pobliżu cieków wodnych łączących się z  jeziorem 
Trzesiecko.
 � Zanieczyszczeń przemysłowych – odprowadzania ścieków 

deszczowych z terenów przemysłowych, co wielokrotnie skutko-
wało obecnością związków ropopochodnych i formaldehydu, a tak-
że bardzo wysokim stężeniem azotanów i fosforanów w jeziorze.

Skutkiem wszystkich wymienionych źródeł zanieczyszczeń jest 
zakłócenie równowagi biologicznej organizmów wodnych i postę-
pująca eutrofizacja jeziora. Zostało to również udowodnione w spe-
cjalistycznych badaniach przeprowadzonych w 2019 r. na zlecenie 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. 
Zespół badawczy potwierdził, że jezioro Trzesiecko reprezentuje typ 
abiotyczny 3b i III klasę czystości wody. Stwierdzono zbyt niskie 
nasycenie tlenem na poszczególnych głębokościach i zbyt wysoka 
koncentracja związków azotu i fosforu. Przewaga RWO nad ZWO 
w połączeniu ze stosunkiem ChZT-Mn/>1 zilustrowała obciążenie 
głównie materią allochtoniczną.

W  samodzielnych badaniach wykazałam, jak bardzo róż-
nią się od siebie próbki wody pobrane z jeziora śródmiejskiego  
(j. Trzesiecko – III kl.) i próbki pobrane z jezior wokół których nie 

znajdują się miejscowości liczące więcej niż 5 tysięcy mieszkańców  
(j. Komorze – I kl.; j. Pile – II kl.). W doświadczeniach wzięłam pod 
uwagę barwę, zapach, przejrzystość oraz pH. Próbki pobrane z je-
zior, o I i II klasie czystości były do siebie bardzo podobne pod 
względem parametrów fizykochemicznych. Woda w pojemnikach 
była bezbarwna, przejrzysta i bezwonna, o odczynie pH ok. 7,5–8, 
natomiast woda pobrana z j. Trzesiecko miała odczyn pH ok. 8,5, 
lekko żółtawą barwę, była znacznie mniej przejrzysta, zapach był 
ostry i charakterystyczny (tzw. zapach mułu), a na dnie pojemnika 
wytrącił się brązowy osad.

Doświadczenie wykazało, że próbki pobrane z trzech jezior 
znacznie się od siebie różnią, co wynika najpewniej z różnego na-
silenia antropopresji na zbiorniki wodne.

Kolejną metodą badawczą było przeprowadzenie anoni-
mowej ankiety internetowej wśród mieszkańców Szczecin-
ka. Wzięło w  niej udział 116 osób w  wieku od 15 do 70 lat. 
Respondenci odpowiadali m.in. na pytania, czy – ich zdaniem  
– jezioro Trzesiecko jest zanieczyszczone, jak bardzo i co jest tego 
powodem. Biorąc pod uwagę odpowiedzi, można stwierdzić, że 
mieszkańcy nie pozostają obojętni na stan ekologiczny lokalnego 
zbiornika. Aż 82% badanych stwierdziło, że jezioro jest zanieczysz-
czone, połowa za najpowszechniejszy rodzaj zanieczyszczeń uzna-
ła zanieczyszczenia komunalne, a niemal 78% opowiadało się za 
podjęciem pilnych działań zmierzających do poprawy stanu wód.

Ostatnią częścią mojej pracy był plan naprawczy. W przypadku 
rekultywacji jeziora Trzesiecko najkorzystniejsze byłoby zastoso-
wanie synergizmu, a nie tylko skupienie się na jednym rodzaju 
działań. Należy podejmować środki prewencyjne, regularnie pro-
wadzić badania specjalistyczne, utrzymywać działanie aeratorów 
czy stosować koagulanty. Owocne skutki mogłaby przynieść także 
biomanipulacja, przemywanie jeziora, regularne spuszczanie wody 
czy filtry na kolektory. Jednak działania prowadzone jedynie na 
jeziorze Trzesiecko mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. 
Należałoby również zadbać o rekultywację jeziora Radacz, które 
w przeszłości było obciążane ściekami komunalnymi, gdyż Kanał 
Radacki wnosi do szczecineckiego jeziora aż 61% wód i łączy te 
dwa zbiorniki.

Urszula BEGIEDZA

Zanieczyszczenia a stan wód jeziora Trzesiecko
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Praca badawcza pt. „Problem azbestu – na czym polega i jak 
go rozwiązać” porusza problem szkodliwego azbestu rozpowszech-
nionego szczególnie na wsiach. W pracy przedstawione zostały: 
charakterystyka, rodzaje, zastosowanie, wpływ i utylizacja azbestu. 
Znajduje się tam również ankieta badająca wiedzę mieszkańców 
na temat azbestu. 

Na początku pracy wyjaśniam, skąd wzięła się tak duża po-
pularność azbestu oraz kiedy nastąpiło jego rozpowszechnienie. 
W charakterystyce zawarto opis poszczególnych rodzajów azbe-
stów oraz ich szkodliwych właściwości. Przedstawione są również 
wyroby, w których się on znajduje. Zostały one podzielone na dwie 
kategorie: ze względu na gęstość objętościową oraz zawartość 
azbestu. Opisane jest również oddziaływanie azbestu na zdrowie 
człowieka. Ukazane są przykłady chorób, jakie może on wywoły-
wać, ich objawy oraz co może spowodować dodatkowe ryzyko 
zachorowania.

Moja praca dotyczy głównie miejscowości Boreczek w gminie 
Sędziszów Małopolski. Przedstawiłam problem dzikich wysypisk 
zlokalizowanych w tej miejscowości oraz licznych wyrobów azbe-
stowych znajdujących się na domach i budynkach gospodarczych. 
W pracy opisałam plan utylizacji azbestu, który wprowadził Urząd 
Gminy oraz zadania, jakie w związku z nim podjął. Przedstawiłam 
harmonogram prac na lata 2012–2032.

W pracy zaproponowałam również plan naprawczy, który doty-
czy szerszej edukacji społeczeństwa przez imprezy adresowane do 
lokalnych społeczności, na których przedstawiony byłby problem 
azbestu i jego szkodliwości. Jednocześnie celem popularyzacji tej 
wiedzy skuteczne byłoby przeciwdziałanie niewłaściwej praktyce 
postępowania z nim.

W planie naprawczym zawarte są również propozycje, jakie 
należałoby podjąć, aby jak najszybciej usunąć wyroby azbestowe 
przekraczające dozwoloną ilość na posesjach osób prywatnych 
oraz działania w celu zlokalizowanie nielegalnych składowisk wy-
robów azbestowych, w jaki sposób należy oznaczać dzikie składo-
wiska azbestu i jak je w bezpieczny sposób przewozić w specjalne 
dla nich wyznaczone miejsca.

Praca przedstawia też ogólny problem azbestu na wsiach oraz 
w lasach, gdzie został nielegalnie wywieziony, przez co powstały 
dzikie uciążliwe wysypiska, bardzo niebezpieczne i stwarzające 
zagrożenie dla środowiska oraz ludzi. Zwraca uwagę, aby nie lek-
ceważyć problemu azbestu i starać się skutecznie temu przeciw-
działać, w tym m.in. zgłaszać istnienie „azbestowych” wysypisk 
do odpowiednich urzędów, aby chronić środowisko oraz dbać 
o zdrowie mieszkańców.

Karolina ROLEK

Problem azbestu – na czym polega i jak go rozwiązać
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na łatwo obrabiać, stąd chętnie sięgają po 
nią rzeźbiarze. Najgłośniejszym był mistrz 
z Norymbergii – Wit Stwosz, który użył jej 
przy tworzeniu słynnego ołtarza mariackie-
go w Krakowie.

W średniowieczu wielu wybitnych arty-
stów sięgało po lipowe tworzywo. Tak ro-
dziły się znane figury Chrystusa na krzyżu, 
Marii Panny i apostołów. Zrozumiałe więc, 
że do lipy przylgnęła nazwa „linum sacrum” 
– święte drzewo. 

A  i  dziś artyści plastycy i  amatorzy 
z ochotą sięgają po lipę. Jej pniaki chęt-
nie poddają się stalowym rylcom i dłutom. 
W  Szczebrzeszynie, na Zamojszczyźnie, 
miałem okazję przyjrzeć się lipowemu wi-
zerunkowi najsłynniejszego chrząszcza, co 
to brzmi w trzcinie…

O dębie mówi się, że mocny, dostojny, 
urodziwy. W istocie jest niekwestionowa-
nym królem drzew. Cenią go leśnicy i ekolo-
dzy. Ale nisko kłaniają się także mistrzowie-
-gorzelnicy. Nazywają go „Czarnym Anio-
łem” piwnic. Tam bowiem nadaje trunkom 
swoisty aromat i barwę. Ryszard Kapuściń-
ski też był pod wrażeniem, gdy pisał o konia-
ku: „Cały jego sekret ukryty jest w słojach 
dębowych. Dąb bowiem rośnie i gromadzi 
w sobie słońce niczym bursztyn na dnie 
morza”. Znawcy twierdzą, że dobra beczka 
dębowa powinna wytrzymać sto lat i oddać 
trunkowi to co najlepsze – zapach i kolor. 
Najszlachetniejsze koniaki dojrzewają dziś 
w kadziach zrobionych z dębów, które wy-
rastały w czasach Rewolucji Francuskiej.

 Krzesło nr 14 składało się z 6 elemen-
tów drewnianych, 10 śrub i dwóch wkrętów. 
Jego ostateczna wersja powstała w 1859 r, 
po 17 latach eksperymentów. Od tego cza-
su warsztat uzdolnionego Niemca otrzy-
mywał tysiące zamówień z całej Europy. 
Jego krzesło pasowało bowiem idealnie 
do XIX. wiecznych wnętrz, a i później miało 
wielu zwolenników, także w krakowskich 
i warszawskich kawiarniach. „Czternastka” 
była wygodna, lekka, idealnie wyważona, 
elegancka i  tania. Kosztowała nie więcej 
niż butelka dobrego wina. Za krzesło nr 14 
Thonet otrzymał złoty medal na Wystawie 
Światowej w Paryżu.

Wierzba uchodzi za drzewo symbolicz-
ne, od wieków wrosła w polski krajobraz. 
Pisał poeta: „Gdzie polem powiewa wierz-
bina, wiem, że się kończy Polska lub zaczy-
na”. Drzewo rośnie szybko. Lubi jałowe gle-
by i bliskość wody. Ma kilkanaście odmian. 
Jest elastyczne. Jego młode pędy stanowią 
doskonały surowiec dla wikliniarzy. Z koloro-
wych witek powstają powszechnie cenione 
wyroby: koszyki, kufry, tace, rozmaite no-
sidła, a także meble ogrodowe, lampiony 
i bujane fotele. Zdumienie budzi najwięk-
szy polski kosz stojący od 2006 roku w ma-
teczniku wikliniarzy w Nowym Tomyślu. Ma 
prawie 10 metrów długości i jest wyższy od 
transportowego TIR-a. 

Cisa pospolitego można spotkać 
wszędzie. Jest wiecznie zielony. Owocuje 
późnym latem. Żywi ponad 30 gatunków 
ptaków i ssaków. Rośnie powoli i długo. Naj-
starszy polski cis usadowił się w Henryko-
wie Lubańskim na Dolnym Śląsku. Pamięta 
czasy Piastów. Drzewo przez wiele wieków 
uchodziło za ważny materiał strategicz-
ny. Król Władysław Jagiełło wydał nawet 
specjalny statut chroniący cisy. Ich konary, 
twarde i  sprężyste, były bowiem dosko-
nałym surowcem do produkcji łuków. Jak 
wspomina Jan Chryzostom Pasek strzały 
przebijały wrogich żołnierzy na wylot. Polscy 
rzemieślnicy – łuczarze mieli dobrą markę. 
Wiele ościennych krajów kupowało u nas 
broń, płacąc szczerym zlotem.

Lipa to symbol kobiecości, łagodności 
i spokoju. Jest miękka, lekka i plastyczna. 
Zdolne ręce mogą z niej zrobić wiele poży-
tecznych rzeczy, choćby kuchenne sztućce, 
boazerie, okleiny, chodaki, zapałki, węgiel 
kreślarski i przynęty dla wędkarzy. Lipę moż- Olgierd WIECZOREK
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Tytuł książki brzmi dramatycznie  
– „Porąb i spal”. Jej autor, nor-
weski dziennikarz, Lars Mytting, 
wbrew tytułowi nie wywołuje 

jednak złych uczuć i  krytycznych opinii. 
Przeciwnie, uchodzi za znawcę i wielkiego 
miłośnika drewna. Na okładce tak pisze: 
„Wiele rzeczy można pozyskać z natury, lecz 
praca przy drewnie zawsze daje szczególną 
satysfakcję. W przeciwieństwie do połowu 
ryb, polowania czy zbierania jagód w tym 
wypadku efekt mamy praktycznie gwaranto-
wany. To porządna robota. Nie ma też chyba 
innej czynności, której droga od wysiłku do 
rezultatu jest krótsza”

Jest to wyznanie tyle uniwersalne, co 
ponadczasowe. Tak było zawsze. Koło było 
drewniane, maczuga i oszczep z drewna, 
Kon-Tiki z polinezyjskiej balsy, a i Koń Tro-
jański zbity został z jodłowych desek. Ma 
rację Mytting – nie ma chyba wdzięczniej-
szego tworzywa dla ludzkich rąk i ludzkiej 
pomysłowości.

 Świerk i jawor przeszły do legendy. Do 
dziś sięgają po nie rzeźbiarze i lutnicy. To 
z nich słynny Antonio Stradivari, włoski ar-
cymistrz z Cremony, tworzył najwspanialsze 
instrumenty. W ciągu swojego pracowite-
go życia zbudował ponad tysiąc skrzypiec, 
z których część przetrwała do naszych cza-
sów. Jest spór – czy to drewniane pudło re-
zonansowe daje tak anielskie tony, czy też 
tajemnica dźwięku leży w lakierze sprepa-
rowanym przez artystę. Tak czy owak, fe-
nomenalny Włoch uczynił z kilku deszczułek 
instrument warty dziś krocie. Na ostatniej 
aukcji w Nowym Jorku sprzedano stradiva-
riusa za 2 miliony dolarów, ale są jeszcze 
w obiegu egzemplarze, które wycenia się na 
10 i więcej milionów dolarów. 

Buki są powszechnie cenione. Rosną 
w dużych skupiskach leśnych, a także w par-
kach. Ich drewno jest twarde, ciężkie, spoiste 
i elastyczne. Idealne do produkcji mebli. Te 
walory, prawie dwa wieki temu, wykorzystał 
niemiecki stolarz Michael Thonet tworząc 
mebel wszechczasów – krzesło nr 14. Od 
razu zdobyło ono powszechne uznanie ary-
stokratów, nauczycieli, mieszczan i bywal-
ców kawiarń. Francuski architekt La Corbu-
sier mówił o nim z zachwytem: „Nigdy nie 
stworzono niczego bardziej eleganckiego 
i praktycznego”, a wielki August Flaubert 
z lubością zaciągał się bukową fajką.
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Gleby i zmiana klimatu
Soils and climate change

dopiero pod koniec XVIII wieku nauka zwróciła uwagę na znaczenie życia 
w glebie. do dzisiaj badania biologii gleby są słabo rozwinięte. mimo że 
gleby przechowują ogromne ilości węgla, współczesne modele klimatycz-
ne w niewielkim stopniu uwzględniają wpływ gleb na zmiany klimatu. eks-
perymenty w glebach w lasach umiarkowanych i borealnych wykazały, że 
uwalniają one spore ilości Co2 wraz ze wzrostem temperatury. podobnie 
w glebach tropikalnych wzrost temperatury powoduje uwolnienie o 55% 
więcej Co2. naukowcy szacują, że do 2100 roku tylko z gleb tropikalnych 
do atmosfery może dostać się 65 miliardów ton węgla – ponad sześć 
razy więcej niż roczna emisja ze wszystkich antropogenicznych źródeł.
Słowa kluczowe: gleba, globalne ocieplenie, emisja Co2, gleby tropikalne

It was not until the end of the 18th century that science recognized the 
importance of soil life. Until today, research in soil biology is poorly deve-
loped. despite the fact that soils store huge amounts of carbon, modern 
climate models take little account of the impact of soils on climate chan-
ge. experiments in soils in temperate and boreal forests have shown that 
they release large amounts of Co2 as temperature increases. Similarly, 
in tropical soils, a rise in temperature releases 55% more Co2. Scientists 
estimate that by 2100 65 billion tons of carbon could be released into the 
atmosphere from tropical soils alone – more than six times more than 
the annual emissions from all anthropogenic sources.
Keywords: soil, global warming, Co2 emissions, tropical soils

P rzez wieki ludzkość nie intereso-
wała się tym, co pod stopami. 
Dopiero dwa wieki temu, w 1788 
roku, Gilbert White zwrócił naszą 

uwagę na życie w glebie. Omówił siedem 
funkcji dżdżownic w życiu gleby [1]. Zna-
czenie dżdżownic w systemie glebowym 
jest lepiej znane z książki Charlesa Darwi-
na The formation of vegetable mould through 
the action of worms with observations on their 
habits. Leonardo da Vinci miał powiedzieć: 
„Więcej wiemy o  ruchu ciał niebieskich 
niż o glebie pod stopami” [10]. I prawda ta 
pozostaje aktualna do dzisiaj. Biologia gle-
by zaczęła się rozwijać po drugiej wojnie 
światowej. Zadziwiającym jest, że mimo iż 
rozkład dokonujący się w glebie jest równie 
ważny, jak fotosynteza pod względem zna-
czenia dla ekosystemu, a połowa lub wię-
cej lądowej bioróżnorodności jest związana 
z systemem gleby i ściółki, badania biologii 
gleby są wciąż zaniedbane [12].

Gleba to żywy organizm o  bajecznej 
złożoności. Znajdziemy w niej jedne z naj-
bardziej bogatych w  gatunki zgrupowań 
w przyrodzie. Dobrze rozwinięte gleby leśne 
strefy umiarkowanej mogą zawierać do ty-
siąca gatunków fauny glebowej [2]. W ama-
zońskim lesie deszczowym fauna glebowa 
stanowi 80% biomasy zwierząt [5]. Do tej 
pory opisano tylko niewielką część wszyst-
kich gatunków zwierząt żyjących w glebie 
i wciąż niewiele wiemy o ich roli, strukturze 
i dynamice ich zgrupowań.

Raporty naukowe dokumentujące kry-
tyczny stan biosfery ukazują się z coraz 
większą częstotliwością. W kwietniu 2020 

roku w Nature ukazał się raport opisujący 
możliwy scenariusz, w którym ekosyste-
my padają jak kostki domina [11]. Autorzy 
wykorzystali roczne prognozy (od 1850 do 
2100) temperatury i opadów w odniesieniu 
do ponad 30 tysięcy gatunków morskich 
i lądowych, aby oszacować czas ich nara-
żenia na potencjalnie niebezpieczne warunki 
klimatyczne. Do tej pory zwykle uważaliśmy, 
że zmiana klimatu będzie procesem stop-
niowym, tymczasem autorzy przewidują, 
że przyszłe zakłócenie zespołów ekologicz-
nych w wyniku zmian klimatu będzie nagłe. 

Okazuje się, że modele klimatyczne w nie-
wielkim stopniu uwzględniają wpływ gleb na 
zmiany klimatu. Problemem jest, że nie do 
końca wiemy, jak najlepiej to zrobić. W mo-
delach klimatycznych należałoby uwzględ-
nić reakcje mikroorganizmów glebowych nie 
tylko na temperaturę, ale także wilgotność 
gleby, dostęp składników odżywczych. 

Cienka warstwa gleby pokrywająca 
znaczną część lądu naszej planety przecho-
wuje ogromne ilości węgla. Jest go w niej 
więcej niż we wszystkich roślinach i atmos-
ferze razem wziętych. Jeżeli ocieplenie an-

modele klimatyczne w niewielkim stopniu uwzględniają związek pomiędzy stanem gleb a globalnym 
ociepleniem  Fot. Piotr Skubała 
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tropogeniczne będzie stymulować utratę 
tego węgla do atmosfery, może to napędzać 
dalsze ocieplenie planety [3]. Już na począt-
ku lat 90. ekolodzy zaczęli budować aparaty 
do sztucznego podgrzewania gleby, stara-
jąc się prognozować przyszłość. W 2016 r. 
przeprowadzono eksperymenty w glebach 
lasów umiarkowanych i borealnych, które 
wykazały, że gleby bogate w węgiel prawie 
zawsze uwalniają dwutlenek węgla wraz ze 
wzrostem temperatury. Autorzy oszacowali, 
że do 2050 r. gleby mogą uwalniać tak dużo 
gazu powodującego ocieplenie planety, że 
byłoby to jak dodanie emisji CO2 z nowego 
kraju wielkości Stanów Zjednoczonych [4].

Badania te pomijały jednak gleby w eko-
systemach o  niezwykłej bioróżnorodno-
ści w tropikach. Do tej pory uważano, że 
ocieplenie powinno spowodować jedynie 
niewielką utratę węgla z gleb tropikalnych, 
w porównaniu z glebami na wyższych sze-
rokościach geograficznych. W glebach tro-
pikalnych znajduje się jedna trzecia całego 
węgla zmagazynowanego w  glebach na 
całym świecie [7]. Destabilizacja materii or-
ganicznej gleby spowodowana ociepleniem 
przewidywanym dla regionów tropikalnych 
w tym stuleciu może znacząco przyspieszyć 
zmiany klimatyczne przez uwolnienie dodat-
kowego CO2 do atmosfery [8].

W  połowie sierpnia 2020 r. w  Nature 
zaprezentowano wyniki eksperymentu, 
w którym obserwowano reakcję gleby w wil-
gotnym lesie tropikalnym na przewidywany 

[2]  Anderson J. M. 1975. The organization of soil animal 
communities. W: Lohm U., Persson T. (eds) Soil Or-
ganisms as Components of Ecosystems. Ecological 
Bulletin 25: 15-23.

[3]  Bellamy P. H., Loveland P. J., Bradley R. I., Lark R. 
M., Kirk G. J. D. 2005. Carbon losses from all soils 
across England and Wales 1978–2003. Nature 437: 
245–248.

[4]  Crowther T., Todd-Brown K., Rowe C., W. R. Wie-
der J. C. Carey et al. 2016. Quantifying global soil 
carbon losses in response to warming. Nature 540: 
104–108.

[5]  Fittakau E. J., Klinge H. 1973. On biomass and tro-
phic structure of the central Amazonian rainforest 
ecosystem. Biotropica 5: 2-4.

[6]  Global Warming Could Unlock Carbon From Tropical 
Soil, The New York Times, 12 sierpnia 2020, https://
www.nytimes.com/2020/08/12/climate/tropical-
-soils-climate-change.html; dostęp 22.08.2020.

[7]  Jackson R. B., Lajtha K., Crow S. E., Hugelius G., 
Kramer M. G. et al. 2017. The ecology of soil carbon: 
pools, vulnerabilities, and biotic and abiotic controls. 
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 
48: 419–445.

[8]  Melillo J. M., Frey S. D., DeAngelis K. M., Werner W. 
J., Bernard M. J. et al. 2017. Long-term pattern and 
magnitude of soil carbon feedback to the climate 
system in a warming world. Science 358: 101–105.

[9]  Nottingham A. T., Meir P., Velasquez E., Turner B. L. 
2020. Soil carbon loss by experimental warming in 
a tropical forest. Nature 584: 234–237.

[10] Soil Quotations, Natural Resources Conservation 
Service,  https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/
nrcs/detail/soils/edu/?cid=nrcs142p2_054312; 
dostęp 22.08.2020.

[11]  Trisos C. H., Merow C., Pigot, A. L. 2020. The pro-
jected timing of abrupt ecological disruption from 
climate change. Nature 580: 496-501.

[12]  Walter D. E., Proctor H. C. 1999. Mites. Ecology, Evolu-
tion and Behaviour. CABI Publishing, New York, USA.

wzrost średniej temperatury na Ziemi w naj-
bliższych dekadach [9]. Eksperymentalne 
ocieplenie in situ gleby lasów tropikalnych na 
wyspie Barro Colorado w Panamie spowo-
dowało nieoczekiwanie duży wzrost emisji 
CO2 z gleby. Okazało się, że w ciągu dwóch 
lat cieplejsze gleby uwalniały o 55% więcej 
CO2 niż gleby na stanowiskach kontrolnych. 
Wiele z mikroorganizmów glebowych staje 
się bardziej aktywnych w cieplejszych tem-
peraturach, zwiększa się tempo ich oddy-
chania i  trawienia. Wyniki jednoznacznie 
pokazują, że węgiel w glebie lasów tropi-
kalnych jest bardzo wrażliwy na ocieplenie, 
tworząc potencjalnie znaczące pozytywne 
sprzężenie zwrotne ze zmianami klimatu. 
Gdyby wszystkie gleby tropikalne zacho-
wywały się podobnie, naukowcy szacują, 
że do 2100 r. do atmosfery może dostać 
się 65 miliardów ton węgla – ponad sześć 
razy więcej niż roczna emisja ze wszystkich 
źródeł związanych z człowiekiem [9]. Eric 
Davidson (ekolog, University of Maryland 
College of Environmental Science we Frost-
burgu) w reakcji na to odkrycie powiedział, 
że „jest kolejnym przykładem tego, dlaczego 
powinniśmy bardziej się martwić o to, jak 
szybko ociepla się Ziemia” [6]. 

Literatura
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Globalne ocieplenie może uwolnić ogromne ilości węgla z tropikalnych gleb
https://pixabay.com/pl/photos/wodospady-jedna-kropla-gujana-5089714/
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  paragraf i środowisko
Zmiany w prawie budowlanym a ochrona przyrody 
Pytanie: Jakie znaczenie dla interpretacji art. 188 Kodeksu karnego mają 
najnowsze zmiany w ustawie – Prawo budowlane, polegające na kontra-
wencjonalizacji samowoli budowlanej? 

Czytelnik z sosnowca 
Odpowiedź: Aby zagadnienie to rzetelnie rozpoznać, należy cofnąć 
się do nieobowiązującej już od dawna ustawy z 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (DzU nr 114, poz. 492), która w art. 56 
wprowadziła odpowiedzialność za przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny, 
popełniane przez tego, kto na obszarze objętym ochroną przyrody 
albo w otulinie takiego obszaru wznosił lub powiększał istniejący 
obiekt budowlany albo prowadził działalność gospodarczą wbrew 
zakazom lub ograniczeniom obowiązującym na tych terenach. Re-
dakcja tego przepisu była dość jasna, nie chodziło w nim o przepisy 
budowlane, zawarte wtedy w ustawie z 24 października 1974 r. Prawo 
budowlane (DzU nr 38, poz. 229), przewidujące odpowiedzialność 
za samowolę budowlaną (w postaci podstawowej – wykroczenie, 
w postaci kwalifikowanej – przestępstwo; przy czym o kwalifikacji 
samowoli budowlanej jako przestępstwa decydowały m.in. konse-
kwencje zagrażające środowisku), lecz o przepisy obowiązujące na 
obszarach objętych ochroną przyrody. 

Po trzech latach ukazała się nowa ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst pierwotny DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, aktualny 
tekst jednolity DzU z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), która zaostrzyła od-
powiedzialność za samowolę budowlaną. Zgodnie z jej art. 90 samo-
wola budowlana była zawsze przestępstwem, a polegała na wykony-
waniu robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia albo wbrew sprzeciwowi wniesionemu przez właściwy 
organ. Wprawdzie przepisy szczegółowe dotyczące pozwoleń na bu-
dowę, zgłoszeń i sprzeciwów wielokrotnie się zmieniały, ale do 2020 r.  
istota przepisu karnego się nie zmieniła – samowola budowlana była 
zawsze oceniana jako przestępstwo, nigdy jako wykroczenie. 

Po kolejnych trzech latach został wydany nadal obowiązują-
cy Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (aktualny tekst jednolity DzU 
z 2019 r. poz. 1950 ze zm.; dalej w skrócie „k.k.”), który w rozdziale 
XXII „Przestępstwa przeciwko środowisku” w art. 188 stanowi, że 
przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 popełnia ten kto, na terenie objętym 
ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otu-
linie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa 
istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą 
zagrażającą środowisku. 

   Pierwowzorem art. 188 k.k. był art. 56 ustawy z 1991 r. o ochro-
nie przyrody, który wraz z wejściem z życie k.k. utracił moc. Jeżeli 
porównamy przepis kodeksowy z tamtym artykułem ustawy o ochro-
nie przyrody, zauważymy bardzo istotne różnice polegające na tym 
(dla uproszczenia pomijam prowadzenie działalności gospodarczej, 
zajmuję się wyłącznie budownictwem), że wprawdzie istotą przestęp-
stwa było i jest wznoszenie nowego lub powiększanie istniejącego 
obiektu budowlanego, ale: 
 � według art. 56 ustawy z 1991 r. następowało to na obszarze objętym 

ochroną przyrody albo w otulinie takiego obszaru, natomiast według 
art. 188 k.k. następuje to na terenie objętym ochroną ze względów 
przyrodniczych lub krajobrazowych, albo w otulinie takiego terenu, 
 � według art. 56 ustawy z 1991 r. następowało to wbrew zakazom 

lub ograniczeniom obowiązującym na obszarach chronionych, nato-
miast według art. 188 k.k. następuje to „wbrew przepisom” bez wska-
zania o jakie przepisy chodzi. 

Dla porządku dodam, że obowiązująca ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 55 
ze zm.) nie zawiera żadnych odrębnych przepisów o przestępstwie 
bezprawnego budownictwa na obszarach chronionych, ponieważ to 
jest przedmiotem art. 188 k.k. 

Obowiązujący art. 188 k.k. ma zasięg szerszy niż art. 56 ustawy 
z 1991 r., ponieważ obejmuje bezprawne budownictwo na wszystkich 
terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobra-
zowych, a więc nie tylko na obszarach chronionych ustawą o ochronie 
przyrody, ale także np. ustawą o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami oraz ustawą o uzdrowiskach. Jeśli zaś chodzi o drugie istotne 
znamię przestępstwa z art. 188 k.k. ujęte zwrotem „wbrew przepisom”, 
to ono było interpretowane podobnie jak występujące z art. 56 ustawy 
z 1991 r., czyli jako budowa wbrew przepisom obowiązującym na 
obszarach chronionych, a nie przepisom budowlanym. Uzasadnienie 
było zrozumiałe: samowola budowlana była przestępstwem z art. 90  
Prawa budowlanego z 1994 r., a zatem ocena czynu w aspekcie art. 
188 k.k. mogła ograniczyć się do przepisów specjalnych ograniczają-
cych budownictwo na obszarach chronionych, a gdyby jednocześnie 
była to samowola budowlana w rozumieniu art. 90 Prawa budowla-
nego, to następował kumulatywny zbieg obu tych przepisów przewi-
dujących zresztą identyczne sankcje karne. 

Sytuacja zmienia się zasadniczo wraz z wejściem w życie usta-
wy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (DzU poz. 471). Ustawodawca przeprowa-
dził w niej tzw. kontrawencjonalizację, która w języku prawniczym 
oznacza przekształcenie przestępstw w wykroczenia. Otóż uchylił 
art. 90 ustawy – Prawo budowlane, a w jego miejsce wprowadził 
nowy pkt 13 do art. 93 tej ustawy, według którego kto w przypadkach 
określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje roboty 
budowlane (a więc dopuszcza się samowoli budowlanej polegającej 
na braku wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo 
niezastosowania się do sprzeciwu) popełnia wykroczenie zagrożone 
karą grzywny do 5000 zł. 

Zmianę tę oceniam skrajnie negatywnie, nie widzę bowiem żad-
nego racjonalnego powodu tak radykalnego złagodzenia odpowie-
dzialności za samowolę budowlaną. Pojawia się wszakże możliwość 
innej niż dotychczas interpretacji zawartego w art. 188 k.k. znamienia 
„wbrew przepisom”. Nie ma przeszkód, aby przez „przepisy” rozumieć 
także przepisy budowlane, czego dotychczas nie proponowano, bo nie 
było takiej potrzeby, skoro obowiązywał art. 90 Prawa budowlanego. 
Dziś tego przepisu już nie ma, co prowadzi do wniosku, że samowola 
budowlana, także na obszarze chronionym ze względów przyrodni-
czych lub krajobrazowych, jeżeli nie narusza specjalnych przepisów 
o zakazach lub ograniczeniach budownictwa na takich terenach, jest 
tylko wykroczeniem. Sprawa jest istotna w parkach krajobrazowych 
i na obszarach chronionego krajobrazu, gdzie prawne ograniczenia 
„zwykłego” budownictwa są rzadkością. Widzę możliwość takiej in-
terpretacji art. 188 k.k., która pod zwrot „wbrew przepisom” pozwala 
podciągnąć przepisy budowlane. Gdyby pójść tym tropem, powróci-
libyśmy do dawnej całkiem sensowej koncepcji odpowiedzialności 
za samowolę budowlaną. Otóż samowola budowlana na obszarach 
innych niż objęte ochroną byłaby wykroczeniem z art. 93 pkt 13 Pra-
wa budowlanego, ale samowola budowlana na terenach objętych 
ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych byłaby nie 
wykroczeniem, lecz przestępstwem z art. 188 k.k. 

Wojciech Radecki
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Przenośna elektrownia wiatrowa
Większość podmuchów wiatru nad 

powierzchnią lądu jest zbyt delikatna, aby 
poruszyć komercyjne turbiny wiatrowe. 
Tymczasem chińscy naukowcy opracowali 
niewielką turbinę, która może wykorzystać 
energię podmuchów powstających pod-
czas szybkiego marszu. Ich metoda ma 
być tanim sposobem na wykorzystanie 
wiatru jako źródła mikro energii. Nowe 
urządzenie nie jest de facto turbiną, a ra-
czej nanogeneratorem składającym się 
z dwóch pasków plastiku w rurce, które 
drgają lub stykają się przy przepływie 
powietrza. Metoda pozyskiwania ładun-
ku elektrycznego przypomina pocieranie 
włosów nadmuchanym balonem. Wytwo-
rzony ładunek jest następnie wyłapywany 
i  przechowywany. Przedstawiciel Chiń-
skiej Akademii Nauk twierdzi, że można 
w  ten sposób wykorzystać dosłownie 
dowolny powiew powietrza. Podczas 
eksperymentu zamontowano urządzenie 
na ręce przechodnia. Samo poruszanie 
ręką podczas chodzenia wystarczyło, by 
wytworzyć energię. Do rozpoczęcia pracy 
wystarczy podmuch o prędkości 1,6 m/s, 
jednak najlepszą efektywność osiągał przy 
prędkościach od 4 do 8 m/s, bowiem wte-
dy paski plastiku drgały synchronicznie. 
Urządzenia ma efektywność na poziomie 
3,23% w  przypadku silniejszego wiatru, 
co jest wartością wyższą od podobnych 
dotychczasowych rozwiązań. Według na-
ukowców, obecnie urządzenie może zasilić 
do 100 żarówek LED i czujników tempe-
ratury. Naukowcy twierdzą, że nie jest ich 
celem zastępowania tradycyjnych turbin 
wiatrowych, a  znalezienie rozwiązania, 
które działa tam, gdzie nie można ich sto-
sować. Rozwiązanie może być niezwykle 
tanie, a także stosowane w miastach, bo 
nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 
ze względu na brak olbrzymich ruchomych 
mechanizmów. Badacze skupiają się teraz 
na dwóch kierunkach rozwoju urządzenia. 
Pierwszym jest dalsza miniaturyzacja, aby 
mogło on być niewielkie, a jednocześnie 
zasilać telefony czy inne osobiste urządze-
nia elektroniczne. Drugi kierunek to z kolei 
tworzenie większych wersji generatora, 
który będzie w stanie wytworzyć nawet 
1000 watów mocy, co pozwalałoby na 
konkurowanie z  tradycyjnymi turbinami 
wiatrowymi. 

This tiny device can scavenge wind energy from 
the breeze you make when you walk, 
www.sciencedaily.com, 23 września 2020 r.

Zmienią dwutlenek węgla w etylen
Naukowcy z  Caltech zaprezentowali 

interesujący sposób przetwarzania dwu-
tlenku węgla w etylen, który jest ważnym 
składnikiem rozpuszczalników, plastików, 
kosmetyków i  wielu innych produktów. 
Badacze opracowali miedziane przewody 
w nanoskali, których specjalnie ukształto-
wane powierzchnie są idealne do katalizy 
przy tworzeniu etylenu i  jednoczesnym 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. 
Obliczenia wykazały, że kształt katalizato-
ra wspiera produkcję etylenu, ograniczając 
jednocześnie ilość wodoru i metanu. Na 
podstawie eksperymentu i przeprowadzo-
nych obliczeń, naukowcy uważają, że są 
o krok od kolejnego rozwiązania na drodze 
do wykorzystywania i utylizacji dwutlenku 
węgla. Jednocześnie roczna produkcja 
etylenu na świecie to około 158 milionów 
ton. Większość z tego jest przekształcana 
w polietylen, który jest wykorzystywany do 
produkcji plastikowych opakowań. Etylen 
powstaje z węglowodorów, jak gaz ziem-
ny. Pomysł na wykorzystanie miedzi jako 
katalizatora nie jest nowy, ale teraz udało 
się przyspieszyć czas reakcji do poziomów 
przemysłowych. Wykorzystanie miedzi na-
potkało dwie przeszkody. Po pierwsze, reak-
cja inicjująca dodatkowo wytwarza wodór 
i metan, które nie są pożądane w produkcji 
na skalę przemysłową. Po drugie, dotych-
czasowe próby produkcji etylenu nie trwały 
długo – ze znaczną redukcją efektywności 
w czasie działania systemu. Aby przezwy-
ciężyć te przeszkody, badacze skupili się na 
projekcie miedzianych nanodrutów z wy-
soko aktywnymi „stopniami” – podobnymi 
do schodów, ułożonych w skali atomowej. 
Jednym z najważniejszych odkryć było to, 
że taka struktura pozostawała stabilna 
podczas reakcji, choć pierwotnie uważa-
no, że ulegnie wyprostowaniu. To jest klucz 
zarówno do wytrzymałości, jak i selektyw-
ności w  produkcji etylenu. Rozwiązanie 
wykazało efektywność konwersji dwutlen-
ku węgla do etylenu na poziomie 70%, co 
jest znacznym postępem w stosunku do 
dotychczasowych metod. Układ działał oko-
ło 200 godzin, przy niewielkich zmianach 
efektywności, co jest znaczącą poprawą 
wobec innych katalizatorów miedzianych. 
Dodatkowo, zrozumienie funkcjonowania 
struktury otworzyło nowe drogi projekto-
wania wysoko aktywnych katalizatorów 
redukujących dwutlenek węgla.

Effective pathway to convert CO2 into ethylene, 
www.sciencedaily.com, 17 września 2020 r.

Wydajniejsze baterie
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda 

odkryli nową klasę stałych materiałów, 
która może zastąpić łatwopalne elektroli-
ty litu w bateriach litowo-jonowych. Tanie 
materiały, składające się z litu, boru i siarki, 
mogą poprawić bezpieczeństwo i wydaj-
ność samochodów elektrycznych, laptopów 
i innych urządzeń korzystających z baterii. 
Typowa bateria litowo-jonowa składa się 
z  dwóch stałych elektrod zanurzonych 
w płynnym, łatwopalnym elektrolicie. To 
właśnie on musi być zastąpiony ciałem sta-
łym, które jest znacznie mniej łatwopalne 
i prawdopodobnie efektywniejsze. Jednak 
stworzenie takich materiałów jest poważ-
nym wyzwaniem, ponieważ większość 
stałych elektrolitów jest zbyt niestabilna, 
nieefektywna i droga, aby znaleźć komer-
cyjne zastosowanie. Aby wspomóc poszu-
kiwania, naukowcy przygotowali specjalny 
algorytm, który analizował ponad 12 tysięcy 
substancji zawierających lit. W ciągu kilku 
minut zidentyfikował 20 obiecujących ma-
teriałów, w tym cztery z rzadko stosowany-
mi związkami litu, boru i siarki. Stworzone 
z nich baterie mogą być nawet dwa razy 
stabilniejsze niż wiodące stałe elektrolity. To 
z kolei może wpłynąć na ilość energii, jaką 
można przechowywać w baterii. Samocho-
dy elektryczne mogą obecnie przejechać 
od 400 do 500 kilometrów, a przy użyciu 
nowych akumulatorów mogłyby pokonać 
odległości nawet dwukrotnie większe. Może 
byłby to też przyczynek do myślenia o elek-
trycznych pojazdach latających. Zazwyczaj 
w stałych elektrolitach efektywność zna-
cząco spada, gdy zaczynają się rozpadać. 
W badanym związku taki problem nie wy-
stępuje. Do tego dochodzą koszty. Obecne 
stałe elektrolity wykorzystują german, który 
kosztuje nawet 500 dolarów za kilogram. 
Tymczasem połączony koszt litu, boru 
i siarki to zaledwie 26 dolarów za kilogram. 
Odkrycie naukowców może prowadzić 
z czasem do powstania wydajnych i lekkich, 
całkowicie metalowych baterii litowych. Na-
stępnym krokiem naukowców jest synteza 
wybranych materiałów i ich przetestowanie. 

Scientists identify solid electrolyte materials that 
boost lithium-ion battery performance, 
www.sciencedaily.com, 22 września 2020 r.
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