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Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska

Elżbieta KONIUSZy

Przyroda Europy nadal pod presją
Co sześć lat państwa członkowskie UE przedstawiają informacje dotyczące 

ochrony gatunków i typów siedlisk chronionych, zgodnie z unijnymi dyrektywami. 
Sprawozdanie KE, opublikowane w październiku br., jest największą i najszerszą 
w historii informacją o stanie przyrody Europy. Zawiera dokładną analizę danych 
na temat stanu i tendencji w odniesieniu do wszystkich gatunków dzikiego ptac-
twa (460 gatunków), 233 typów siedlisk i prawie 1400 innych gatunków dzikich 
roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim.

Z raportu wynika, że stan chronionych siedlisk i gatunków nadal się pogar-
sza. Odpowiada za to głównie intensywna uprawa rolna, urbanizacja, niezrówno-
ważona gospodarka leśna i zmiany w siedliskach słodkowodnych. Negatywny 
wpływ na siedliska ma również zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby oraz 
zmiana klimatu, a także nadmierna eksploatacja zwierząt, m.in. w wyniku polo-
wań i  połowów. Jeżeli problemy te nie zostaną rozwiązane, doprowadzi to do 
dalszej dewastacji różnorodności biologicznej i  jej usług, zagrażając przez to 
zdrowiu i dobrobytowi ludzi.

Z oceny Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że chociaż pewne chronio-
ne gatunki i siedliska utrzymują się w stopniu zadowalającym mimo poważnej 
presji, to stan większości z nich jest niezadowalający lub zły, a w przypadku nie-
których gatunków obserwuje się stałą tendencję spadkową. Nadal kurczą się 
populacje ptaków ściśle związanych z rolnictwem, natomiast najwyższy odsetek 
złego stanu ochrony (38%) dotyczy ryb słodkowodnych, za co głównie odpowia-
dają zmiany w zbiornikach i ciekach oraz elektrownie wodne. Co do siedlisk, je-
dynie 15% z nich jest w dobrym stanie. Odtwarzanie torfowisk i innych terenów 
podmokłych może nie tylko przynieść korzyści dla przyrody, ale również znaczą-
co przeciwdziałać zmianom klimatu.

Opracowanie pokazuje również, że ukierunkowane działania ochronne przy-
noszą pozytywne efekty – odnawiają się populacje gatunków poddanych zabie-
gom ochronnym, np. rysia iberyjskiego, renifera fińskiego i wydry. Inicjatywy po-
dejmowane w unijnym programie LIFE, specjalne programy rolno-środowiskowe 
oraz działania w ramach sieci Natura 2000 przynoszą rezultaty, ale potrzebne 
jest wzmocnienie tych działań.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i  rybołówstwa Virginijus Sinkevičius 
oświadczył: – Sprawozdanie jest najbardziej kompleksową oceną stanu zdrowia 
przyrody, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w UE. Kolejny raz pokazuje ono bardzo 
wyraźnie, że postępują straty w naszym niezbędnym systemie wsparcia życiowego. 
Aż 81% chronionych siedlisk w UE jest w niezadowalającym stanie. Musimy jak naj-
szybciej realizować zobowiązania zawarte w nowej unijnej strategii na rzecz różno-
rodności biologicznej, aby odwrócić ten szkodliwy trend z korzyścią dla przyrody, ludzi, 
klimatu i gospodarki.

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska Hans Bruyninckx po-
wiedział: – Z naszej oceny wynika, że ochrona zdrowia i odporności przyrody Euro-
py oraz dobrostanu ludzi wymaga od nas fundamentalnych zmian sposobu, w  jaki 
produkujemy i konsumujemy żywność, zarządzamy lasami i je wykorzystujemy oraz 
budujemy miasta. Wysiłkom tym musi towarzyszyć lepsze wdrażanie i egzekwowa-
nie polityki ochrony przyrody, koncentracja na odbudowie zasobów przyrodniczych, 
a także coraz bardziej ambitne działania w dziedzinie klimatu, zwłaszcza w sektorach 
transportu i energetyki. 

W podsumowaniu raportu czytamy m.in. ”W niniejszej ocenie przyrody pod-
kreśla się znaczny potencjał w zakresie odbudowy chronionych siedlisk, zarówno 
w odniesieniu do ich obecnego stanu, jak i dodatkowej powierzchni, która jest 
niezbędna do osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Obejmuje to odbudowę 
siedlisk bogatych w węgiel, które mogą przynieść dodatkowe korzyści w zakre-
sie łagodzenia zmiany klimatu. Ocena ma również bezpośrednie znaczenie dla 
mierzenia sukcesów działań podejmowanych w ramach strategii, które mają na 
celu złagodzenie kluczowych presji, związanych z użytkowaniem gruntów i wody, 
w szczególności rolnictwa, które doprowadziło do największej liczby złych ocen 
w odniesieniu do gatunków i siedlisk w państwach członkowskich. W połączeniu 
ze strategią „od pola do stołu”, działania mające na celu promowanie rolnictwa 
ekologicznego, ograniczenie stosowania pestycydów i ryzyka z nimi związanego, 
ochronę i odbudowę ekosystemów gleb oraz poprawę elementów krajobrazu na 
gruntach rolnych powinny wspierać odnowę gatunków i siedlisk chronionych na 
mocy dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, w tym zapylaczy i ich siedlisk”.

Kolejna ocena stanu przyrody w UE planowana jest na 2026 r. Oby pokazała 
znaczące postępy w realizacji celów ochrony przyrody, zgodnie z nową unijną stra-
tegią na rzecz bioróżnorodności.
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W artykule omówiono porosty – swoistą grupę grzybów, szeroko rozpo-
wszechnionych w różnych środowiskach i rosnących na wielu podłożach. 
Porosty mają swoiste właściwości, wytwarzając między innymi ponad 
tysiąc sobie tylko właściwych związków chemicznych. Są świetnymi bio-
indykatorami zmian w środowisku i na całym świecie są wykorzystywane 
m.in. do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Odgrywają 
znaczącą rolę w przyrodzie w retencji wody oraz jako pokarm i siedlisko 
dla zwierząt. Są jednocześnie modelowym przykładem organizmów silnie 
zagrożonych w wyniku antropopresji. 
Słowa kluczowe: porosty; właściwości chemiczne, zagrożenia; bioindy-
kacja; rola w przyrodzie

The article describes lichens – a specific group of fungi widespread in 
various environments and growing on many substrates. Lichens have 
specific properties, producing, among other things, over a thousand 
of only specific chemical compounds. They are great bioindicators of 
changes in the environment and are used around the world, for example, 
for the assessment of atmospheric air pollution. They play a significant 
role in nature in water retention and as food and habitat for animals. They 
are also a model example of organisms that are highly endangered as  
a result of human pressure. 
Keywords: lichens; chemical properties, threats; bioindication; role in 
nature 

Porosty – grzyby o niezwykłych właściwościach 
Lichens – fungi with Unusal Properties

prof. dr hab. Wiesław FAŁTYNOWICZ
Zakład Botaniki 

Uniwersytet Wrocławski

Z definiowanie porostów i umiesz-
czenie ich w systemie świata ży-
wego zawsze było problemem. 
Jeszcze nie tak dawno uważano 

je za rośliny, potem po prostu za porosty 
(jako samodzielna gromada), ale obecnie 
wiadomo już, że są to niewątpliwie grzyby, 
które przyjęły osobliwą i oryginalną strate-
gię życiową. Jak powszechnie wiadomo, są 
grzyby pasożytnicze, są też mikoryzowe, 
żyjące w symbiozie z korzeniami roślin, są 
saprotroficzne, które odżywiają się martwą 
materią organiczną. A strategia porostów 
polega na tym, że już wiele milionów lat 
temu zaczęły współżycie z samożywnymi, 
fotosyntetyzującymi organizmami: roślinny-
mi glonami – zielenicami, a także z cyano-
bakteriami, czyli sinicami, tworząc z nimi nie-
rozdzielną jedność w owej dwoistości [1, 6]. 
To współżycie nie jest prostą symbiozą mu-
tualistyczną, jak to przedstawia się w więk-
szości podręczników, jest ono bardziej 
zbliżone do pasożytnictwa, a nawet używa 
się określenia – niewolnictwo. Glony są 
niewolnikami grzybów, aczkolwiek ich sytu-
ację lepiej oddaje porównanie ich do owiec, 
a grzyba do bacy. Może to mało naukowe 
ujęcie, ale najlepiej oddaję istotę relacji, ja-
kie zachodzą w plechach porostów między 
ich komponentami. Okazało się jednak, że 
przyroda jest bardziej skomplikowana, niż 
to sobie wyobrażaliśmy i prawdopodobnie 
mało jest gatunków porostów dwuskładni-
kowych (grzyb + glon). Z reguły w plechach 
porostów, oprócz podstawowych obu or-
ganizmów wymienionych wyżej, znajdują 
się bakterie cudzożywne, jeden lub dwa 
gatunki grzybów oprócz tego głównego, 
czasem obok zielenicy jest jednocześnie 

cyanobakteria. W rzeczywistości w naturze 
nie sprawdza się równanie, którym z upodo-
baniem wcześniej opisywano porosty:  
1 + 1 = 1 (grzyb + glon = porost); arytmetyka 
porostowa zna inne równie szokujące rów-
nania: 2 + 2 = 1, albo 1+2+2 = 1. Niezależnie 
od tego, ile komponentów tworzy plechę po-
rostów, to zawsze mamy do czynienia z jed-
nym organizmem – porostem, często zwa-
nym także grzybem lichenizowanym (czyli 
uporoszczonym) [4]. Budowa anatomiczna 
i morfologiczna porostów jest równie orygi-
nalna, jak skład ich plechy, ale – ze względu 
na niewielką objętość artykułu – odsyłam 
PT Czytelników do jednej ze swoich książek 
dostępnej w Internecie [2] – tam można zna-
leźć podstawowe wiadomości o budowie 
tych organizmów. 

Porosty są wszędobylskie – nie ma 
ich tylko na polach uprawnych, wilgotnych 
łąkach, w szuwarach, a bardzo mało jest 
w wodzie. Rosną na wszelkich dostępnych 
podłożach: korze drzew i krzewów, kamie-
niach, głazach, skałach, murach, dachów-
kach, drewnie, znaleźć je można na porzu-
conych kościach, na kawałkach szkła, na 
metalu, tworzywach sztucznych, a w stre-
fach cieplejszych – na liściach roślin. To 
opanowywanie różnorakich podłoży zapew-
niają im przede wszystkim liczne związki 
chemiczne, produkowane przez grzyby po-
rostowe indukowane przez swoich współ-
partnerów w plesze (żaden z organizmów 
budujących plechy porostów nie jest w sta-
nie sam wytworzyć tych substancji) [9].  

Chrobotek reniferowy, Cladonia rangiferina, Wiele

DOI: 10.15199/2.2020.11.1
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ułatwiają wrastanie plechy w skały, szkło, 
a nawet w metale. Na jednym z parkingów 
w północnej Polsce znalazłem samochód, 
na którym zidentyfikowałem sześć gatun-
ków porostów (auto było sprawne). 

Porosty są znane i propagowane głów-
nie jako wyśmienite biowskaźniki (bioindy-
katory) zanieczyszczenia powietrza; o skali 
porostowej wspomina się już w szkole pod-
stawowej [3]. Wrażliwość wielu gatunków 
na toksyczne związki chemiczne zawarte 
w powietrzu wynika głównie z bardzo ma-
łej tolerancji samożywnych glonów poro-
stowych, a konkretnie z dezaktywacji ich 
chlorofilu. Bez niego glony obumierają, 
a grzyb również ginie albo żyje dalej, ale 
już jako samodzielny organizm, nie będący 
porostem. Po rewolucji przemysłowej, pod 
koniec XIX wieku, poziom toksycznych sub-
stancji w powietrzu zaczął szybko rosnąć, 
a na wielu terenach dochodziło wręcz do 
klęski ekologicznej (w Polsce przykładem 
są Górny Śląsk i Sudety). Świat porostów 
doznał wyjątkowo dużego uszczerbku; wy-
ginęło wiele gatunków; w Polsce około 10%, 
ale np. w Holandii już ponad 40% ogółu ga-
tunków w kraju. Wymierały przede wszyst-
kim, rosnące na pniach drzew, duże porosty 
o plechach krzaczkowatych i listkowatych, 
u których powierzchnia styku z zanieczysz-
czonym powietrzem była znacznie większa 
niż u porostów o plechach skorupiastych. 
Na miejsca przez nich opuszczone zaczę-
ły wchodzić gatunki bardziej wytrzymałe, 
toksytolerancyjne, stając się dominantami. 
Szczególnie dwa z nich, misecznica prosz-
kowata Lecanora conizaeoides i  szadziec 
ciemnozielony Scoliciosporum chlorococcum, 
szybko stały się porostowymi symbolami 
zanieczyszczonego środowiska i zdomino-
wały korę drzew oraz drewno. Na szczęście, 
sytuacja zaczęła odwracać się pod koniec 
XX wieku. Coraz większa dbałość o środo-
wisko sprawiła, że rozpoczął się proces re-
kolonizacji, czyli powrotu porostów na miej-
sca, z których zostały wcześniej wyparte. 
Obecnie w wielu miejscach coraz trudniej 
znaleźć gatunki toksytolerancyjne, a coraz 
częściej w  terenie napotykamy wybitnie 
wrażliwe krzaczkowate brodaczki Usnea, 
włostki Bryoria i odnożyce Ramalina, które 
z kolei stają się symbolami odradzającego 
się świata porostów [7]. Ale skutki XX-wiecz-
nej katastrofy będą jeszcze widoczne przez 
dziesięciolecia, a porostom zaczyna grozić 
inne niebezpieczeństwo – eutrofizacja. 
Gleba, wody, powierzchnie skał, kora drzew 
stają się coraz bardziej żyzne. Mimo zmniej-
szania się zawartości toksycznych gazów 
w powietrzu atmosferycznym, w wielu re-
gionach nieustająco wzrasta zapylenie, a to 

Związki te często są swoiste – znamy ich już 
ponad tysiąc wytwarzanych w przyrodzie 
tylko przez porosty. Wiele z tych substancji 
ma charakter bakteriobójczy (antybiotycz-
ny), wirusobójczy, grzybobójczy, hamują 
one kiełkowanie nasion roślin, zarodników 
mszaków i innych grzybów, ograniczają też 
wzrost siewek roślin. Porosty, zapewne jako 
jedne z pierwszych w przyrodzie, zaczęły 
stosować broń chemiczną, która znacznie 
zwiększa ich siłę konkurencyjną. Te same 
związki (np. kwas usninowy) są też wyko-
rzystywane przez ludzi do produkcji leków, 
a prawie każdy zna i korzystał z syropów 
i  tabletek produkowanych z  płucnicy is-
landzkiej (tzw. porostu islandzkiego). Rola 
tych swoistych związków (będących de fac-

to wtórnymi metabolitami grzyba porosto-
wego) jest trudna do przecenienia w życiu 
porostów. Jak wspomniałem wyżej, są one 
orężem w walce z konkurentami. Skutecz-
nie działają też jako repelenty, odstraszając 
zwierzęta konsumujące porosty, ponieważ 
są albo skrajnie gorzkie i niesmaczne, albo 
– chociaż rzadko – śmiertelnie trujące. 
Z drugiej strony, nadając plechom często 
jaskrawe kolory, zwabiają owady, które roz-
noszą zarodniki grzyba i fragmenty plechy 
ułatwiając rozsiewanie się (tego rodzaju 
oszustwa są normą w przyrodzie). Wtórne 
metabolity ułatwiają porostom osiedlanie 
się na rozmaitych podłożach; część z nich to 
są kwasy, które rozpuszczają podłoże, toru-
jąc drogę strzępkom grzyba, a w ten sposób 

Pawężniczka arktyczna, Nephroma arcticum, Syberia

Pustułka pęcherzykowata, Hypogymnia physodes
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stów, jak i tych między tymi swoistymi orga-
nizmami, a innymi gatunkami. I też, akurat 
teraz w czasie pandemii Covid-19, powin-
niśmy zdawać sobie sprawę, że większość 
leków, które będą nas leczyły w przyszłości, 
będzie pochodziła od porostów i od innych 
grzybów, chociaż na razie nie wiemy od któ-
rych. I chociażby z tego powodu warto dbać 
o porosty i o całą przyrodę. 
Zdjęcia zob.– II strona okładki
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go leśnego drobiazgu zwierzęcego – wielu 
bezkręgowców (skoczogonków, roztoczy, 
ślimaków). Są też dla nich siedliskiem; nie-
które gatunki skoczogonków rodzą się, żyją 
i umierają w jednej plesze porostu, którą na 
dodatek się odżywiają – taki mikrokosmos, 
o którym ciągle jeszcze mało wiemy. Po-
rosty bywają istotnym składnikiem gniazd 
ptasich; w Borach Tucholskich stwierdzono, 
że stanowią aż 25% suchej masy niektórych 
gniazd zięb. Ptaki, niosąc plechy do gniazd, 
przy okazji rozsiewają je; wielokrotnie udo-
wadniano znaczącą rolę tych zwierząt 
w dyspersji porostów nawet na duże odle-
głości. Niektóre arktyczne gatunki porostów 
mają swoje pojedyncze stanowiska na niżu 
europejskim i są one położone prawie wy-
łącznie na głównych szlakach jesiennych 
wędrówek ptaków na południe. Można też 
założyć, że bakterio- i wirusobójcze wtórne 
metabolity porostów wbudowanych w ścia-
ny gniazd chronią pisklęta przed infekcjami 
i podnoszą udatność lęgów. 

Jedną z najważniejszych ról porostów 
w lasach jest ich znaczenie w retencji wody, 
a przez to w kształtowaniu klimatu w fitoce-
nozach leśnych [2]. Przykładowo, porosty 
gromadnie rosnące w runie suchego boru 
sosnowego podczas deszczu akumulują 
w plechach na jednym hektarze do sześciu 
ton wody, a te, które rosną na korze drzew 
– dodatkową tonę. Jest to znaczący zasób, 
dostępny dla innych organizmów w  tym 
ekosystemie i przez nie wykorzystywany. 

Mimo gigabajtów danych oraz mimo za-
pisanych tysięcy stron nasza wiedza o po-
rostach, jak i o całej przyrodzie, jest wciąż 
w powijakach. Szczególnie mało wiemy o in-
terakcjach między organizmami, zarówno 
tych, które zachodzą wewnątrz plech poro-

oznacza nic innego, jak tylko ciągłą dostawę 
użyźniających podłoża pierwiastków i związ-
ków chemicznych. Bardzo dużo gatunków 
porostów to organizmy oligotroficzne, dla 
których eutrofizacja oznacza kolejną klę-
skę. W  ostatnich dniach szukałem poro-
stów w Wielkopolskim Parku Narodowym. 
To duży kompleks leśny otoczony polami 
uprawnymi i miejscowościami, przylegają-
cy do Poznania. Ciągła dostawa biogenów 
wywiewanych głównie z pól sprawia, że drze-
wa na terenie parku zdominowały porosty 
azotolubne i pyłolubne z rodzajów złotorost 
Xanthoria i obrost Physcia. Występują one 
coraz częściej i  w  wielkich ilościach nie 
tylko tam, ale również w innych regionach 
kraju. Zajmują również podłoża skalne na 
niżu, co jest szczególnie niebezpieczne dla 
porostów zasiedlających głazy narzutowe. 
Na nich właśnie znajdowano liczne gatunki, 
które często trwały tam od czasu ostatnie-
go zlodowacenia, będąc reliktami minionych 
wieków. Teraz giną i w ten sposób tracimy 
bezpowrotnie świadectwa dawnych czasów. 

Porosty są biowskaźnikami nie tylko za-
nieczyszczonego powietrza. Równie szybko 
reagują na inne przekształcenia w środo-
wisku, na przykład na zmianę oświetlenia 
i wilgotności. Dlatego też mogą być wykorzy-
stane do oceny stopnia przekształcenia zbio-
rowisk leśnych. Profesor Stanisław Cieśliński 
z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach stworzył skalę porostową do oce-
ny naturalności ekosystemów leśnych, ana-
logiczną do skali wykorzystywanej w ocenie 
czystości powietrza [10]. Niestety, wydruko-
wana w niskonakładowym specjalistycznym 
czasopiśmie nie została odpowiednio spo-
pularyzowana i jest praktycznie nieznana. 
Porosty mogą być również wykorzystywane 
jak bioindykatory odczynu podłoża (są ga-
tunki kwasolubne i zasadolubne), zawartości 
niektórych typów związków chemicznych, 
jak azot (wspomniane wyżej gatunki azo-
tolubne). Na ich podstawie można nawet 
ocenić zmiany klimatyczne w skali makro; 
przykładem są liczne gatunki ciepłolubne, 
które powoli migrują z  południa kraju na 
północ, wykorzystując globalne ocieplenie. 

Rola porostów w  przyrodzie jest tak 
samo duża, jak i niedoceniana [5, 8]. Są po-
żywieniem dla wielu zwierząt. Prawie każdy 
słyszał o reniferach i chrobotku renifero-
wym, ale nie ma potrzeby sięgać tak daleko. 
Nasze jelenie również potrafią uzupełniać 
menu porostami, a znane są przypadki, że 
aktywnie poszukują dużych listkowatych 
plech porostów zawierających związki 
o charakterze antybiotyków, omijając „mniej 
wartościowe” dla nich gatunki. Porosty są 
jednak przede wszystkim pokarmem całe-

Usnea filipendula, Karnieszewice
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Tytuł nawiązuje, do artykułu, 
jaki ukazał się w zeszłym roku 
(Aura 9/2019). Wyjaśniał on, 
że sprawiedliwość ekologicz-

na, rozumiana jako równomierne naraże-
nie na zanieczyszczenie środowiska, nie 
jest w Polsce (ani gdzie indziej) spełnio-
na. Pokazywał jednocześnie, że – wbrew 
obiegowym opiniom – obserwowane 
różnice nie korelują się z zamożnością 
regionów. Ten artykuł dotyczy sprawie-
dliwości ekologicznej rozumianej jako 
równomierność obciążeń związanych 
z ochroną przyrody.

Dogodnym punktem wyjścia analizy są 
oczekiwania, żeby Brazylia wreszcie zaczęła 
chronić puszczę amazońską, która przecież 
jest cenna dla nas wszystkich. Rzeczywiście 
puszcza amazońska jest dewastowana, ale 
liczni politycy brazylijscy podkreślają, że nikt 
poza Brazylią nie powinien wtrącać się w to, 
co się tam dzieje. Załóżmy na chwilę, że sy-
tuacja się poprawia, bo Brazylijczycy zaczęli 
chronić puszczę, zakazywać wylesiania, ści-
gać kłusowników, dofinansowywać strażni-
ków, itd. Innymi słowy, podatnik brazylijski 
zaczął ponosić koszt, którego wcześniej nie 
ponosił. Zmiana jest korzystna – wszyscy 
się z niej cieszymy. Ale czy partycypujemy 
finansowo? Nic nie przychodzi za darmo. 
Również ochrona puszczy amazońskiej 
kosztuje. Jeżeli płaci za nią tylko Brazylia, 
mimo że my wszyscy odnosimy korzyści, 
to sprawiedliwości nie ma. Dopiero byłoby 
sprawiedliwiej, gdyby inni beneficjenci (tak-
że poza Brazylią) partycypowali w kosztach. 
Zupełnie zaś sprawiedliwie byłoby wtedy, 
gdyby udział w kosztach był taki sam, jak 

udział w korzyściach. Gdyby więc – przy-
kładowo – Brazylia miała 40% udziału w ko-
rzyściach, to jej udział w kosztach powinien 
wynosić również 40%. Innymi słowy, reszta 
świata powinna pokrywać 60% kosztów 
ochrony.

Stosując tę logikę w  mniejszej skali, 
trzeba pytać, czy rygory związane z ochroną 
środowiska – z której dobrodziejstw wszy-
scy korzystają – również wszystkich obcią-
żają. W Polsce parki krajobrazowe i obszary 
chronionego krajobrazu pokrywają, odpo-
wiednio, 8,4% i  22,7% powierzchni kraju. 
Dodatkowe obciążenia z tym związane nie 
są bardzo kłopotliwe. Dotyczą zaostrzonych 
rygorów prawa budowlanego, prowadze-
nia działalności gospodarczej, stosowania 
pestycydów, itp. Skutkują pewnymi ogra-
niczeniami, dzięki którym powstają korzy-
ści, materializujące się w formie większej 
atrakcyjności turystycznej lub w większym 
potencjale edukacyjnym. Owe korzyści 
odnoszone są nie tylko przez ogół społe-
czeństwa, ale również przez mieszkańców 
dotkniętych na co dzień ograniczeniami. 
Jeśli beneficjenci partycypują w kosztach 
proporcjonalnie do osiąganych korzyści, to 
rozwiązanie jest sprawiedliwe. W przeciw-
nym razie sprawiedliwe nie jest.

Czy przyjęty w Polsce system ochrony 
środowiska jest w tym sensie sprawiedliwy? 
W opinii wielu osób nie jest. Podnoszone są 
argumenty o drastycznych ograniczeniach, 
które nie skutkują adekwatnym zwiększe-
niem atrakcyjności turystycznej regionu. 
Sprawa jest jednak dość skomplikowana. 
Znalezienie się w  parku krajobrazowym 

sprawiedliwość ekologiczna może być badana w przekroju geograficz-
nym: regiony obarczone kosztami ochrony środowiska powinny mieć 
odpowiedni udział w korzyściach z jej tytułu. może być również badana 
w przekroju społecznym: podmioty gospodarcze – mieszkańcy i fir-
my – poddane rygorom ochronnym powinny mieć odpowiedni udział w 
korzyściach. w przeciwnym razie przewaga sumy korzyści nad sumą 
kosztów uzasadnia podjęcie ochrony, ale ochrona może nie być uznana 
jako sprawiedliwa, skoro rozkłady korzyści i kosztów nie są zgodne.

environmental equity can be analysed geographically: regions affec-
ted by the costs of environmental protection should enjoy an adequate 
share in its benefits. in addition, equity can be analysed from the social 
point of view: economic agents – consumers and firms – subjected to 
environmental requirements should enjoy an adequate share in their be-
nefits. otherwise the advantage of the total benefits over the total costs 
justifies environmental protection, but its equity is questionable unless 
the distributions of both are consistent with each other.

Sprawiedliwość ekologiczna raz jeszcze
Environmental equity once again

zwiększa narażenie na konflikt z prawem 
budowlanym. W szczególności rośnie ryzy-
ko wykrycia i likwidacji samowoli budowla-
nej. Jednak w praktyce okazuje się często, 
że konflikt z prawem budowlanym miałby 
miejsce nawet wówczas, gdyby feralna nie-
ruchomość znajdowała się poza parkiem 
krajobrazowym. Wtedy jednak prawdopo-
dobieństwo jej wykrycia byłoby mniejsze, 
ponieważ nie byłoby urzędników parkowych 
tropiących nieprawidłowości.

Formalnie rzecz biorąc, kłopot dla wła-
ściciela nieruchomości nie jest w tym przy-
padku związany z  ustanowieniem parku 
krajobrazowego. Natomiast w praktyce park 
jest postrzegany jako źródło dodatkowych 
obciążeń. Innymi słowy, gdyby prawo było 
skrupulatnie egzekwowane, park nie stano-
wiłby powodu poniesienia kosztu. Jeśli jed-
nak tak nie jest, to ochrona środowiska sta-
nowi de facto źródło dodatkowych kosztów.

Mieszkańcy chronionych terenów 
osiągają różnorakie korzyści wynikające 
z ochrony. Ich region jest chętniej odwiedza-
ny przez turystów, którzy wydają tam więcej 
pieniędzy. Strażnicy ochrony są finansowani 
przez budżet. Ów budżet finansuje również 
przedsięwzięcia ochronne, których benefi-
cjentami są lokalne społeczności.

Sprawiedliwość polega na równoważe-
niu udziału w kosztach z udziałem w korzy-
ściach. W przypadku ochrony środowiska 
analiza jest skomplikowana, ponieważ za-
równo koszty, jak i korzyści nie poddają się 
łatwo kwantyfikacji. Jak bowiem szacować 
utrudnienie wynikające ze znalezienia się 
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nieruchomości w parku krajobrazowym? 
Być może, formalnie go nie ma, ponieważ jej 
właściciel i tak powinien spełnić takie same 
wymagania. Tylko że ich niespełnienie poza 
parkiem zostałoby niezauważone, a w parku 
może spowodować przykre konsekwencje. 
Kwantyfikacja kosztów jest zatem kontro-
wersyjna. Jedni mogą się upierać, że kosz-
ty wcale nie rosną. Drudzy jednak mogą 
wskazywać, że w  odbiorze społecznym 
jest inaczej.

Korzyści są również trudne do określe-
nia. Mieszkańców terenów chronionych 
przekonuje się, że zarabiają dzięki wzrosto-
wi atrakcyjności turystycznej. Oni z kolei 
twierdzą – i często mają rację – że atrak-
cyjność turystyczna ich regionu mogłaby 
wzrosnąć również dzięki inwestycjom zu-
pełnie niezwiązanym z ochroną środowiska. 
Zwolennicy ochrony środowiska tłumaczą, 
że na razie rzeczywiście park rozrywki może 
się wielu osobom podobać bardziej niż park 
krajobrazowy, ale to się w przyszłości zmie-
ni, bo podaż parków rozrywki może być do-
wolnie zwiększana, zaś podaż dóbr przyrod-
niczych – nie. W konsekwencji, atrakcyjność 
turystyki krajobrazowej będzie relatywnie 
większa. To jednak dotyczy przyszłości, a na 
razie parki rozrywki skutecznie konkurują 
z innymi atrakcjami.

Indywidualne korzyści z tytułu lokaliza-
cji na terenie chronionym są nieoczywiste. 
Dotyczy to również korzyści przypadających 
regionowi jako całości. Pouczające są pod 
tym względem starania rządu o powięk-
szenie Białowieskiego Parku Narodowego. 
Kilkanaście lat temu gminy puszczańskie 
otrzymały ofertę znacznych środków inwe-
stycyjnych w zamian za wycofanie weta wo-
bec rozszerzenia parku. Oferta wydawała się 
w oczywisty sposób atrakcyjna dla regionu: 
dodatkowe środki inwestycyjne były bez po-
równania większe niż obciążenia z tytułu po-
większenia parku. Tym niemniej nie została 
przyjęta, zapewne na skutek histerycznej 
obrony status quo przez tych, których pre-
stiż zostałby naruszony bez wystarczająco 
atrakcyjnej rekompensaty.

Potwierdza to potrzebę analizowania 
ochrony środowiska z  punktu widzenia 
sprawiedliwości. Nie wystarczy przekonanie 
o tym, że suma korzyści przekracza sumę 
kosztów. To co efektywne ekonomicznie nie 
musi być postrzegane jako sprawiedliwe 
(Aura 8/2009). Należy dołożyć starań, żeby 
rozkład kosztów był zgodny z rozkładem 
korzyści.

Fot. Dorota Łodzińska
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Czujnik Airly działa w oparciu o zjawisko 
dyfrakcji laserowej – wbudowany laser 
emituje wiązkę światła, która rozprasza 
się na cząsteczkach pyłu, co pozwa-
la oszacować liczbę cząstek w 1 m3.  
Oprócz pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 
i PM1 sensor mierzy temperaturę powie-
trza zewnętrznego, wilgotność względną 
oraz ciśnienie atmosferyczne. Pomiar rze-
czywisty w danej lokalizacji można spraw-
dzić na stronie internetowej Airly. Dane 
zebrane przez czujnik są przesyłane do 
bazy przez sieć komórkową lub Internet, 
skąd mogą być pobierane, odczytywane 
na mapie (pomiary z ostatnich 24 godzin) 
lub za pomocą aplikacji mobilnej Airly. 
Pomiary były porównane z wartościami 
dopuszczalnymi, określonymi w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (DzU 
2012 poz. 1031) oraz z normami Świa-
towej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization – WHO) (tab. 1.) 

Po porównaniu wyników pomiarów 
stężenia PM10, PM2,5 i PM1 z obowiązu-
jącymi normami przystąpiono do oblicze-
nia współczynników korelacji liniowej. Ko-
relacja liniowa to narzędzie statystyczne 
pozwalające na określenie stopnia powią-
zania między zmiennymi, którymi są tem-
peratura powietrza zewnętrznego w ba-
danym okresie oraz stężenie pyłu PM10/
PM2,5/PM1 w powietrzu atmosferycznym. 
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
oblicza się następująco:

PM2,5 i PM1 oraz wartości temperatury 
powietrza zewnętrznego w okresie trzech 
miesięcy – od 1 grudnia 2019 r. do 29 lu-
tego 2020 r. Punkt pomiarowy znajduje 
się w Białymstoku w województwie pod-
laskim. W okolicy dominuje zabudowa 
jednorodzinna oraz usługowa, sąsiednie 
budynki mają indywidualne kotłownie lub 
są podłączone do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Badanie zostało przeprowadzone 
za pomocą czujnika Airly, którego lo-
kalizację oznaczono na mapie (rys. 1). 

Pyły zawieszone są znaczącym problemem w zanieczyszczeniu środo-
wiska. PM10, PM2,5 i PM1 wpływają na pogorszenie jakości powietrza, 
którym oddychamy. Emisja z sektora energetycznego, a zwłaszcza tzw. 
niska emisja, jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powie-
trza pyłami zawieszonymi, które szczególnie nasila się podczas okresu 
grzewczego. Celem artykułu jest zbadanie zależności korelacyjnej między 
temperaturą powietrza atmosferycznego a stężeniem PM10, PM2,5, PM1 
podczas okresu grzewczego. 
Słowa kluczowe: pyły zawieszone, PM10, PM2,5, PM1, zanieczyszczenie 
powietrza, korelacja, temperatura powietrza, sezon grzewczy

Particulate matter is a significant problem in the context of environmental 
pollution. PM10, PM2.5 and PM1 deteriorate the quality of the air we 
breathe. Emissions from the energy sector, especially low emission is 
one of the main sources of air pollution with particulate matter, which 
is particularly intensified during the heating season. The aim of this 
article is to investigate the correlation between the temperature of the 
atmospheric air and the concentration of PM10, PM2.5, PM1 during 
heating period.
Key words: particulate matter, PM10, PM2.5, PM1, air pollution, correla-
tion, air temperature, heating season

Stężenie pyłów zawieszonych a temperatura 
powietrza atmosferycznego – analiza zależności 
Particulate matter concentration and atmospheric air temperature  
– analysis of dependence

mgr inż. Monika ZAŁUSKA
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku 

Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechnika Białostocka

N ieustanny rozwój gospodarki 
wiąże się ze wzmożoną emisją 
zanieczyszczeń do powietrza. 
Sektor przemysłowy, transpor-

towy i energetyczny emitują wiele związków 
obniżających jakość powietrza atmosferycz-
nego, a są nimi m.in.: pyły zawieszone PM10, 
PM2,5, PM1, metale ciężkie związki azotu 
i siarki. W czasie sezonu grzewczego to głów-
nie energetyka, a konkretnie niska emisja jest 
odpowiedzialna za złą jakość powietrza [1, 2]. 

Na terenach miejskich podwyższone stę-
żenia odnotowuje się zazwyczaj w obszarze 
zabudowy jednorodzinnej, która często nie 
korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej i ga-
zowej, a jest wyposażona w kotłownie indy-
widualne, zasilane paliwem słabej jakości. 
Dodatkowo niska temperatura spalania spra-
wia, że paliwo generuje spore ilości cząstek 
stałych, zawieszonych w powietrzu wokół 
budynku. Cząstki te wchodzą w interakcję 
z wilgocią zawartą w powietrzu, tworząc 
smog. Szczególnie szkodliwe cząstki to te 
o średnicy poniżej 10 μm, czyli pyły zawieszo-
ne PM10, PM2,5 i PM1. Wykazują działanie 
kancerogenne, są przyczyną schorzeń układu 
oddechowego, a ze względu na niewielkie 
rozmiary łatwo wnikają do naczyń krwiono-
śnych, powodując mutacje i zaburzenia pracy 
układu krwionośnego [3, 4]. 

Obiekt i metoda badawcza
W celu określenia stopnia zależności 

między stężeniem pyłów zawieszonych 
a temperaturą w czasie sezonu grzewcze-
go, dokonano pomiarów stężenia PM10, 

DOI: 10.15199/2.2020.11.2

Rys. 1. Lokalizacja sensora Airly 
(źródło: materiały własne oraz https://airly.
org/map/pl/)

* Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)
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14 razy w ciągu badanego okresu. Najwię-
cej przekroczeń odnotowano w styczniu, 
który charakteryzował się najniższą śred-

nią miesięczną temperaturą wynoszącą 
0,7°C.

Pomiary stężenia pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz wartości temperatury przed-
stawione na wykresie (rys. 3) również 
obrazują pewną zależność korelacyjną, 
jednak jej intensywność pozwoli określić 
współczynnik korelacji. Analiza przebie-
gu linii na wykresie, podobnie jak w przy-
padku PM10, pozwala stwierdzić, że im 
niższa temperatura, tym wyższe stężenie 
pyłu PM2,5. W badanym okresie przekro-
czenie normy 25 µg/m3 (wg WHO) odno-
towano aż 35 razy, najwięcej w styczniu. 

W przypadku stężenia pyłu PM1 oraz 
temperatury powietrza atmosferycznego 
(rys. 4) sytuacja wygląda podobnie jak dla 
pyłu PM10 i PM2,5 – im niższa tempe-

 

gdzie:
C(X,Y) – kowariancja między cechami X i Y,
Sx2 – wariancja cechy X,
Sy2 – wariancja cechy Y,
Sx – standardowe odchylenie cechy X,
Sy – standardowe odchylenie cechy Y.

Otrzymaną wartość współczynnika ko-
relacji liniowej interpretujemy następująco:
 �  |rXY|< 0,2 – nie ma liniowej zależności 

między cechami,
 �  0,2<|rXY|< 0,4 – niska (słaba) rela-

cja liniowa,
 �  0,4<|rXY|< 0,7 – umiarkowana (średnia) 

zależność korelacyjna,
 �  0,7<|rXY|< 0,9 – znacząca (silna) zależ-

ność liniowa,
 �  |rXY|>0,9 – bardzo silna zależność  

liniowa,

Rys. 2. Stężenie PM10, wartość temperatury powietrza atmosferycznego oraz norma dla pyłu 
PM10 (źródło: materiały własne)

Tab. 1. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza (źródło: [5. 6])

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu wg 

Rozporządzenia

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

wg WHO
[µg/m3] [µg/m3]

Pył zawieszony 
PM10

24 godziny 50,00 50,00
rok kalendarzowy 40,00 20,00

Pył zawieszony 
PM2,5

24 godziny nie określono 25,00
rok kalendarzowy 25,00

20,00*
10,00

Pył zawieszony 
PM1

24 godziny nie określono nie określono
rok kalendarzowy nie określono nie określono

* Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)

 �  |rXY|=1,0 – zależność funkcjonalna  
(1 – rosnąca funkcja liniowa, –1 – liniowa 
funkcja malejąca),
 �  |rXY|=0 – brak jakiejkolwiek zależności 

między funkcjami.

Omówienie wyników
Na wykresach (rys. 2, 3, 4) przed-

stawiono poziom stężenia pyłów oraz 
temperaturę powietrza atmosferyczne-
go, odnotowane od 1 grudnia 2019 r. do  
29 lutego 2020 r. (91 dni) przez czujnik 
zlokalizowany na osiedlu Młodych w Bia-
łymstoku.

Analiza pomiarów przedstawionych 
na wykresie (rys. 2) pozwala zauważyć, 
że istnieje pewna zależność między stę-
żeniem pyłu zawieszonego PM10 a war-
tością temperatury powietrza atmosfe-
rycznego, mianowicie w okresie spadku 
temperatury można zaobserwować 
wzrost stężenia pyłu PM10. Ponadto po-
ziom PM10 przekroczył normę dobową 
50 µg/m3 (wg Rozporządzenia oraz WHO) 

Rys. 3. Stężenie PM2,5, wartość temperatury powietrza atmosferycznego oraz norma dla pyłu 
PM2,5 (źródło: materiały własne)
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atmosferycznego, tym wyższe stężenie 
pyłu PM10/PM2,5/PM1 w powietrzu,
 �  wartości współczynnika korelacji wy-

niosły odpowiednio: -0,265, -0,256, -0,207 
i zawierają się w przedziale 0,2<|rXY|< 
0,4, zatem zależność między stężeniami 
PM10, PM2,5 i PM1 a temperaturą powie-
trza atmosferycznego można scharakte-
ryzować jako niską korelację liniową (sła-
ba zależność).

Wnioski
Zła jakość powietrza wiąże się z niepo-

żądanymi skutkami, zarówno ekonomicz-
nymi, jak i zdrowotnymi czy społecznymi. 
Pyły zawieszone PM10, PM2,5 i PM1 są 
poważnym problemem, którego przyczyną 
jest głównie tzw. niska emisja w sezonie 
grzewczym. Długofalowe działania jak mo-

dernizacja kotłowni przydomowych, zmiana 
paliwa czy możliwość podłączenia do miej-
skiej sieci ciepłowniczej z pewnością przy-
czynią się do polepszenia jakości powietrza. 

Analiza stężeń pyłów zawieszonych 
w Białymstoku na osiedlu Młodych po-
zwoliła określić ilość przekroczeń w cią-
gu trzech miesięcy okresu grzewczego. 
Stężenie PM10 przekroczyło normę do-
bową 50 µg/m3 (wg Rozporządzenia oraz 
WHO) 14 razy, natomiast poziom stężenia 
pyłu PM2,5 osiągnął stężenie wyższe niż 
25 µg/m3 (wg WHO) aż 35 razy w ciągu 
badanego okresu. Najwięcej przekroczeń 
odnotowano w styczniu, który charakte-
ryzował się najniższą średnią miesięczną 
temperaturą wynoszącą 0,7°C. Niestety, 
zarówno prawo krajowe, przepisy unijne 
i zalecenia WHO nie określają dopuszczal-
nych norm stężenia pyłu PM1 w powie-
trzu. To niepokojący problem, ponieważ 
pył PM1 ma mikroskopijną średnicę, za-
tem jeszcze łatwiej wnika do organizmu 
ludzkiego niż pył PM2,5, który wykazuje 
działanie mutagenne i kancerogenne.

Analiza korelacji stężeń pozwoliła 
na stwierdzenie zależności – im niższa 
temperatura powietrza atmosferyczne-
go, tym wyższe stężenie pyłu PM10/
PM2,5/PM1 w powietrzu. Zależność 
korelacyjna w odniesieniu do badanych 
stężeń i temperatury jest niska.
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ratura powietrza, tym wyższe stężenie 
PM1. Niestety, prawo krajowe i WHO nie 
określiły dopuszczalnych norm stężenia 
pyłu PM1 w powietrzu.

Analiza przebiegu linii obrazujących 
stężenie pyłów oraz wartość temperatu-
ry powietrza nie do końca oddaje zależ-
ność między tymi dwoma czynnikami. 
W tym celu przeprowadzono obliczenia 
statystyczne, aby określić siłę zależności 
między stężeniem pyłu a temperaturą. 
W tabeli 2. przedstawiono obliczenia 
statystyczne. 

Obliczony współczynnik korelacji linio-
wej Pearsona zawiera w sobie istotne in-
formacje:
 �  dla wszystkich pyłów współczynnik ma 

wartość ujemną, co oznacza zależność od-
wrotną – im niższa temperatura powietrza 

Rys. 4. Stężenie PM1, wartość temperatury powietrza atmosferycznego (źródło: materiały własne)

Tab. 2. Obliczenia statystyczne 
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Elementy słonecznej instalacji grzewczej

 odnawialne Źródła energii
  

Zbiorniki na wodę 
– charakterystyka ogólna

Zadaniem zbiorników na ciepłą wodę 
użytkową (c.w.u.) jest:
 � magazynowanie c.w.u.;
 � zapewnienie rezerwy c.w.u. w czasie 

pochmurnych dni;
 � pokrycie chwilowego zwiększonego zapo-

trzebowania na c.w.u.
Jeżeli kolektory mają być podłączone 

do tego samego zbiornika, co piec c.o., 
potrzebny będzie zbiornik z dwoma wy-
miennikami. Zasobniki, produkowane spe-
cjalnie na potrzeby słonecznych instalacji 
grzewczych, umożliwiają podłączenie na-
wet trzech źródeł ciepła (3 wymienniki), np. 
kolektorów słonecznych, pieca c.o. i pom-
py ciepła (lub kominka z płaszczem wod-
nym). Najczęściej stosowane są zasobniki 
dwustrefowe, których wysokość jest przy-
najmniej trzykrotnie większa od średnicy. 
Takie proporcje powodują rozwarstwienie 
temperatury wody na dwie strefy; dolna 
o niższej i górna o wyższej temperaturze 
(zjawisko stratyfikacji).

Aby wzmocnić zjawisko stratyfikacji, sto-
suje się dwa zbiorniki w jednym zasobniku 
(zasobnik kombinowany). Zwiększa się wte-
dy temperaturę pobieranej wody z górnego 
zasobnika ciepła (wewnętrznego). Równo-
cześnie następuje obniżanie temperatury 
w dolnych warstwach głównego zasobnika, 
co ma istotny wpływ na efektywność pracy 
kolektora słonecznego. Nośnik ciepła z ko-
lektora przez wymiennik podgrzewa wodę 
pobieraną z dolnej strefy zasobnika. Woda 
jest dodatkowo ogrzewana w kotle i powraca 
do zasobnika, zasilając w ciepło górną strefę, 
gdzie znajduje się wężownica wymiennika 
ciepła instalacji c.w.u. Nieco niżej, bliżej środ-
ka zbiornika znajduje się zasilanie niskotem-
peraturowej instalacji c.o. Zasobniki c.w.u. 
standardowo stosowane w systemach 
słonecznych mają dwa spiralne wymienniki 
ciepła do współpracy z instalacją słonecz-
ną i kotłem c.o. Zasobniki zabezpieczone są 
przed korozją przez pokrycie wewnętrznej 

powierzchni emalią i dodatkowo zastosowa-
ną anodą magnezową. W wyniku pęknięcia 
szkliwa w warstwie wewnętrznej zbiornika 
cząsteczki wody dostają się do gołej blachy 
zbiorników stalowych, które następnie mogą 
rdzewieć (utleniać się). Anoda magnezowa 
obniża różnicę potencjałów między wodą 
(elektrolitem) a pokrytym emalią płaszczem 
ogrzewacza, co praktycznie eliminuje ogni-
ska korozji elektrochemicznej w zasobniku. 
Anoda utlenia się i koroduje zamiast zasob-
nika. Czas korodowania anody zależy od 
jej parametrów (średnicy, długości) oraz 
od warunków, w jakich eksploatowany jest 
zbiornik, czyli jakości i agresywności wody, 
rozkładu pól elektromagnetycznych, prądów 
błądzących w zbiorniku itp. Przyjmuje się, 
że przeciętna anoda w normalnych warun-
kach powinna służyć od roku do trzech lat. 
Po skorodowaniu należy ją wymienić, prze-
dłużając tym samym żywotność zbiornika.

Przed utratą ciepła zasobniki chronione 
są warstwą pianki poliuretanowej o grubo-
ści ok. 10 cm. Przed wzrostem ciśnienia za-
bezpieczone są naczyniem zbiorczym prze-
ponowym.

w artykule omawiam budowę, zasadę działania kilku rodzajów zasobników na ciepłą wodę użytkową w instalacjach solarnych. Czołowi pro-
ducenci zasobników w Polsce wykonują wiele rodzajów tych urządzeń. duża część ich produkcji jest eksportowana. Zasobniki montowane 
w Polsce cechuje najwyższy poziom technologiczny, potwierdzony wieloma wyróżnieniami w kraju i za granicą.

Zasobniki mogą pracować w połącze-
niu z zewnętrznymi przepływowymi wy-
miennikami ciepła. Rozwiązanie z dwoma 
wymiennikami jednowężownicowymi jest 
o wiele bardziej wydajne od wykorzystania 
jednego zasobnika dwuwężownicowego. 
Korzyść wynika z możliwości pełniejszego 
wykorzystania energii solarnej.

W pierwszym zasobniku podgrzewana 
jest przez instalację solarną zawsze zimna 
woda. Gdy woda wpływająca do zasobnika 
osiągnie temp. ok. 12°C, instalacja solarna 
zacznie pracować przy temperaturze płynu 
solarnego ok. 17°C (ΔT = 5°C). W okresie 
jesienno-zimowo-wiosennym, ze względu 
na mniejszą ilość energii słonecznej absor-
bowanej przez kolektory, woda w zasobniku 
podgrzana zostanie do temperatury, np. ok. 
33°C. Woda z zasobnika solarnego przepły-
nie do drugiego mniejszego (np. 120 l) za-
sobnika, gdzie zostanie podgrzana do tem-
peratury ok. 50°C przez drugie źródło ciepła.
Pierwsze źródło dostarczy energię:

QN = m · cp · (T2 – T1) = 300 · 0,0011  
· (33 – 12) = 6,93 [kWh] 

Rys. 1.  Dwie wężownice wewnątrz stojącego zasobnika 
SB-200 Termo Solar firmy Kospel [2]

Rys. 2. Zasobnik z jedną wężownicą [1]
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 � pojemność – 150÷800 litrów (dla domów 
jednorodzinnych);
 � temperatura wody – 10÷90°C;
 � czas nagrzewania – od kilkunastu minut 

do 2 godzin;
 � wydatek dziesięciominutowy – im jest 

większy, tym bardziej komfortowo korzysta 
się z ciepłej wody;
 � wydatek trwały – ilość ciepłej wody o sta-

łej temperaturze w dłuższym okresie czasu;
 � czas dogrzewania przy stałej temperatu-

rze i stałym poborze wody – im krótszy, tym 
szybciej zasobnik podgrzeje wodę;
 � moc – dobrana do zapotrzebowania na cie-

płą wodę użytkową;
 � straty postojowe, w dobrze zaizolowanym 

zasobniku nie przekraczają 2 kWh na 24 h.
Odpowiada to spadkowi temperatury 

w zasobniku o ok. 8°C.
Typowe dane techniczne: maksymalne 

ciśnienie – 10 barów; temperatura – 95°C; 
powierzchnia wężownicy – 1,5 m2; moc ciepl-
na – 29,1 kW, zgodnie z PN-EN 4708 (80°C, 
10/45°C); spadek ciśnienia – 180 mbar.

Przeciwdziałanie bakteriom 
Legionella Pneumophila 
w instalacji c.w.u.

Bakterie te rozwijają się w środowisku 
wodnym. Optymalna temperatura ich życia 
i rozwoju wynosi ok. 25–50°C. Rozwojowi 
bakterii sprzyjają zastoje ciepłej wody w in-
stalacjach, zasobnikach – na wewnętrznych 
ścianach pod osadami związków żelaza lub 
wapnia (kamienia kotłowego).

Wśród wielu sposobów przeciwdziałania 
temu zjawisku, najczęstszym jest regularne 
przegrzewanie wody ciepłej w zasobniku i in-
stalacji do temperatury 70–80°C przez okres, 
co najmniej 5 minut. Przegrzana woda po-

Drugie źródło dostarczy energię:

QN = m · cp · (T3 – T2) = 140 · 0,0011  
· (50 – 33) = 2,62 [kWh]

W czasie pracy zasobnika dwuwężownico-
wego drugie źródło musi dostarczyć ener-
gię:

QN = m · cp · (T3 – T1) = 300 · 0,0011  
· (50 – 12) = 12,54 [kWh] 

Instalacja solarna nie załączy się do cza-
su, gdy temperatura płynu solarnego będzie 
niższa niż 56°C.

Z analizy wynika, że przygotowanie 
c.w.u. w dwóch zasobnikach jednowężow-
nicowych nastąpi szybciej i przy mniej-
szym zużyciu energii konwencjonalnej, niż 
w przypadku zasobnika dwuwężownicowe-
go. Koszt tych zasobników porównywalny 
jest z ceną zasobnika dwuwężownicowego 
o pojemności 300 l. Przykład ten obrazuje, 
jak ważny jest prawidłowy dobór urządzeń 
do instalacji solarnej, współpracującej z in-
nymi źródłami energii. W systemach solar-
nych wykorzystywane są zasobniki o pojem-
nościach: 100÷5000 l.

Zasobniki w instalacji solarnej
Obecnie w instalacjach grzewczych 

wspomaganych solarnie montuje się najczę-
ściej 4 rodzaje zasobników: z jedną, z dwoma 
wężownicami, płaszczowy, kombinowany. 
Zasobniki stanowią swoiste „magazyny” cie-
pła. Zaleca się stosowanie dobrze dobranych 
wielkościowo zbiorników, dzięki czemu będą 
one mogły akumulować i dłużej utrzymywać 
ciepło, jednocześnie zaspokajając zapotrze-
bowanie na c.w.u. oraz c.o.

Najważniejsze parametry zasobnikowych 
podgrzewaczy wody to:

winna spłynąć z instalacji przed ponownym 
wykorzystaniem c.w.u.

Wymiennik ciepła 
we wnętrzu zasobnika

To bardzo ważny element całej instalacji. 
Wymiennik to spiralna, żebrowana rura (naj-
częściej miedziana), umieszczona w zbiorni-
ku wody. Przepływa przez nią ciecz robocza 
(płyn solarny), ogrzewając wodę w zbiorniku. 
Powierzchnia wężownicy w zasobniku 300 l 
wynosi ok. 1,5 m2. Stosunek powierzchni wę-
żownicy do powierzchni czynnej (apretury) 
kolektora to parametr, na podstawie które-
go można oszacować efektywność pracy 
całej instalacji solarnej. Większy stosunek 
powierzchni wężownicy do powierzchni ko-
lektora, tym samym większa jest efektyw-
ność instalacji.

Przykłady: 1,5 m2 : 3 m2 = 0,5 
lub 1,5 m2 : 5 m2 = 0,3.

Gorący płyn solarny z instalacji odda 
więcej energii cieplnej wodzie w zasobni-
ku pierwszym niż w drugim. Przy doborze 
zasobnika do instalacji, właściciel i insta-
lator powinni zwracać uwagę na wielkość 
powierzchni wężownicy solarnej i porównać 
ją z innymi ofertami.

Zasobnik z jedną wężownicą
Współpracuje z jednym konwencjonal-

nym źródłem ciepła, woda w nim może być 
również ogrzewana energią elektryczną.
1. Zbiornik
2. Obudowa
3. Izolacja
4. Anoda magnezowa
5. Otwór rewizyjny
6. Grzałka elektryczna

Rys. 3. Zasobnik dwuwężownicowy UB INOX SOLAR 200-2 [1] Rys. 4. Zasobnik płaszczowy [1]
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jest do zasobnika od góry, dzięki czemu ciepło 
solarne jest wykorzystywane efektywniej.

Zbiorniki takie wykonywane są ze stali 
nierdzewnej, co stanowi najlepsze zabezpie-
czenie przed korozją oraz pozwala w sposób 
higieniczny przygotować ciepłą wodę użytko-
wą, a także czyni zasobnik bezobsługowym 
w tym zakresie. Ten typ zbiornika jest coraz 
częściej zalecany użytkownikom przez firmy 
instalacyjne, wykonujące instalacje solarne.

Zasobniki kombinowane 
(multiwalentne)
 – typu zbiornik w zbiorniku

Zasobnik ten służy do magazynowania 
ciepłej wody dla celów grzania c.w.u. i c.o.

Współpracuje z instalacjami grzewczy-
mi: solarną, kominkiem, kotłem gazowym, 
piecem węglowym. Zasobnik jest kombi-
nowanym zbiornikiem stojącym o pojem-
ności 300÷1000 l. Jest to zbiornik buforowy 
ciepłej wody grzewczej ze zintegrowanym 
zbiornikiem c.w.u. o poj. 200 l i rurowym 
wymiennikiem ciepła, wspawanym na stałe 
w dolnej części, do wykorzystania zewnętrz-
nego źródła energii (np. instalacja solarna).

Ogrzanie wody następuje przez wyko-
rzystanie zewnętrznego źródła energii np. in-
stalacji solarnej, pompy ciepła, kotła grzew-
czego lub opcjonalnie montowanej grzałki 
elektrycznej. Izolacją cieplną jest 100 mm 
miękkiej pianki, powleczonej z zewnątrz folią 
PCV. Wyprowadzenia: mufa na termometr, 
tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury, 
zestaw cyrkulacyjny, obiegi: grzewcze, zim-
nej wody, c.w.u. i c.o.
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7. Wężownica
8. Króciec odprowadzający ciepłą wodę
9. Króciec doprowadzający czynnik grzewczy
10. Króciec odprowadzający czynnik grzewczy
11. Króciec zasilania zbiornika wodą
12. Króciec do czujnika temperatury

Zasobniki z dwiema wężownicami
Może współpracować z każdym rodza-

jem kotłów c.o. i instalacją solarną. Jest wy-
konany z blachy stalowej pokrytej emalią ce-
ramiczną lub blachy nierdzewnej, natomiast 
zabezpieczenie antykorozyjne stanowi elek-
troda magnezowa, która wymaga okresowej 
kontroli. Możliwy jest także montaż grzałki 
elektrycznej wspomagającej ogrzewanie 
wody. Tego typu zasobniki umożliwiają wspo-
maganie c.o. przez instalację solarną.
Parametry zasobnika
1. Przystosowany do bezpośredniego podłą-
czenia kolektorów słonecznych.
2. Naczynie przeponowe c.w.u. (8 l).
3. Naczynie przeponowe solarne (18 l).
4. Grupa pompowa solarna (wys. podnosze-
nia: 6 m).
5. Regulator solarny.
6. Grupa bezpieczeństwa.
7. Sonda temperatury zasobnika.
8. Podwójna wężownica.

Zasobnik płaszczowy
W tradycyjnym zasobniku, woda podgrze-

wana jest za pomocą wężownicy. W przed-
stawionym poniżej zasobniku podgrzewanie 
wody zachodzi przez ścianki zbiornika, a więc 
powierzchnia przekazywania ciepła jest dwu-
krotnie większa niż w przypadku wężownicy, 
przez co wzrasta efektywność, zwłaszcza 
w przypadku instalacji wspomaganej solar-
nie. Zasobnik pozwala na współpracę w do-
wolnej konfiguracji wspomagania solarnego. 
Energia z kolektorów słonecznych ładowana 

Rys. 5. Widok i przekrój zasobnika kombinowanego [1]

drzewa

Że zimno w jesiennej porze?
Zaraz to wszystko odmienię,
Ot, wsadzam ręce w kieszenie
I już jest cieplej na dworze.
 
Wiosna z daleka się kłania
Wiatr niesie dobre nowiny
I stare smutki rozgania
Czerwony gniew jarzębiny.

                   Leopold Staff

Jarząb pospolity Sorbus aucuparia L.  
powszechnie nazywany jarzębiną, to 
drzewo, które jesienią dodaje niezwykłe-
go uroku polskiej złotej jesieni czerwienią 
owoców. Łacińska nazwa tego drzewa 
(Aucuparia-avis capere) świadczy o tym, że 
owoce jarzębu były używane przez ptasz-
ników jako przynęta do łowienia ptaków 
(avis-ptak,capre-chwytać).

Drzewo to dorasta do wysokości  
20 metrów, a jego pień pokryty jest gładką 
szarobrązową korą (fot.1) łuszcząca się 
okrężnie. Korona jest luźna i zaokrąglona. 
Młode pędy są szaro owłosione, potem 
pozostają nagie. Pączki jarzębu są wydłu-
żone, brunatno-czarne i szaro owłosione. 
Liście ma nieparzysto pierzaste o długości 
15–20 cm, osadzone na 3 cm ogonkach, 
złożone z 9–15 listków eliptycznych o dłu-
gości 3–5 cm, ostro piłkowanych (fot. 2). 
Wierzchnia ich strona jest barwy ciemno-
zielonej, a spodnia szarozielonej, liście po 
roztarciu pachną gorzkimi migdałami.

Kwitnie w maju, jego kwiaty są białe, 
zebrane w duże okazałe baldachogrona 
o średnicy ok. 15 cm; mają zapach migda-
łowy. Dostępność ich nektaru sprawia, że 
chętnie odwiedzają je pszczoły. 

Owoce jarzębu mają prawie kulisty 
kształt o  średnicy 0,9 cm; początkowo 
mają one barwę żółtą, potem pomarań-
czową, a po dojrzeniu w sierpniu-wrześniu 
stają się intensywnie koralowoczerwone 
(fot. 3). Pozostają na gałęziach najdłużej 
spośród wszystkich gatunków drzew, 
krzewów i są pokarmem dla ptaków, któ-
re biorą czynny udział w ich rozsiewaniu. 
Każdy owoc zawiera dwa półksiężycowate 
nasiona o długości 4 mm. 

Jarząb pospolity rośnie w lasach, zaro-
ślach,  jest gatunkiem odpornym na mrozy, 
ma też małe wymagania glebowe. Jest po-
wszechnie spotykany na nizinach i w gó-
rach, gdzie rośnie do piętra kosodrzewiny. 
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go. Kora i owoce są cennym surowcem 
dla przemysłu farmaceutycznego

Często uprawiane są odmiany jarzębu 
o słodkich owocach np. Edulis, z których 
sporządza się kompoty i marmolady lub 
używa do wyrobu likierów.

Występowanie
Jarząb pospolity jest gatunkiem typowo 

europejskim, rośnie w Europie Zachodniej 
i Środkowej od niżu po granicę lasów w gó-
rach, a w Europie Północnej sięga nawet 
poza koło podbiegunowe. Występuje on 
również w Azji Mniejszej, na Syberii. W Pol-
sce rośnie na niżu i w górach. Gatunek ten 
ma duże możliwości adaptacji do warunków 
środowiska, dobrze rośnie zarówno na tere-
nach suchych jak i wilgotnych, w widnych la-
sach mieszanych oraz w warstwie podszy-
tu. Od wieków znajduje zastosowanie w ob-
sadzaniu ulic i dróg, zwłaszcza na terenach 
górskich, gdzie spotykamy go do wysokości  
2000 m n.p.m.

Gatunek ten zaaklimatyzował się 
również w niektórych regionach Ameryki 
Północnej.

chowania wyrzynać. Gałązki młode z liśćmi 
zdatne są garbarzom do garbowania skór. 
Kora i w  jesieni liście mogą być paszą dla 
bydła, ale nie dla koni, konie bowiem od tego 
sierść utracają. Jagody nie tylko są pożywie-
niem dla ptaków, lecz w Kamczatce suszą, 
mielą i chleb z nich pieką. Powidełka z jagod 
albo tylko jagody dojrzałe lub ususzone za-
żywane są skuteczne w febrze i biegunkach.

Drewno jarzębu jest twarde i  ela-
styczne o wyjątkowym rysunku słojów, 
połyskliwe, trudno łupliwe. Dlatego też 
wykorzystywane jest w stolarstwie, ko-
łodziejstwie, tokarstwie oraz lutnictwie. 
Wyrabia się z  niego m.in. flety i  laski. 
Z jego owoców, bogatych w witaminę C , 
wytwarza się się soki, syropy, alkoho-
le. Aby zlikwidować nieco gorzki smak 
owoców należy je zblanszować lub prze-
mrozić. Wtedy konfitury, kompoty oraz 
dżemy zyskają niepowtarzalny, jarzębi-
nowy smak. Owoce te zawierają kwasy 
organiczne, karotenoidy (prowitamina A), 
liczne garbniki, sorbitol. Działają przeciw-
zapalnie i ściągająco, co jest wskazane 
przy dolegliwościach układu pokarmowe-

Znosi dobrze zarówno warunki suchych 
piasków, żyzne gleby o umiarkowanej wil-
gotności, jak i podmokłe siedliska olsów. 
Zdecydowanie natomiast unika kwaśnych 
torfowisk wysokich.

Zasiedla zręby oraz tereny o słabych 
glebach, co ma duże znaczenie dla go-
spodarki leśnej. W młodości rośnie bar-
dzo szybko, jest gatunkiem światłolubnym, 
radzi sobie również w warunkach zacienio-
nych. Często sadzony przy drogach. Ma 
duże znaczenie jako domieszka bioceno-
tyczna, jest drzewem dekoracyjnym w par-
kach, gdzie szczególnie pięknie wygląda 
w okresie obfitego owocowania.

Należy do drzew krótkowiecznych, 
najczęściej dożywa 90 lat, rzadko osiąga 
wiek ponad 100 lat. Jeden z najstarszych 
okazów rośnie w Lubiniu w gminie Świno-
ujście i liczy ponad 140 lat, a jego pierśnica 
wynosi 63 cm.

Liczne pożytki
 W „Dykcyonarzu Roślinnym” Krzyszto-

fa Kluka z 1811 r. o zastosowaniu jarzębu 
czytamy: Drzewo to do wielu robót zdatne 
stelmachom, stolarzom i tokarzom daje się 
przednio polerować. Dobre jest na osady 
strzelb, na śruby w prasach i różne roboty 
we młynach; można też na nim różne szty-

Jarząb pospolity, jesienią strojny 
w czerwone korale

dr Małgorzata FALeNcKA-JABłOńSKA
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
drzewa

2

1

15
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Odrobina historii

Rodowód jarzębu sięga epoki trzecio-
rzędu. Aktualnie obejmuje 80 gatunków 
rosnących na półkuli północnej. W Polsce 
rośnie dziko 5 gatunków, a wśród nich:
 � jarząb brekinia (brzęk), którego jeden 

z najstarszych okazów (185-letni) rośnie 
w  Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie. 
Jest on gatunkiem chronionym. W rezer-
wacie „Skarpy Ślesińskie” w pobliżu linii 
kolejowej Ślesin-Naklo rośnie ponad 100 
okazów, dorodnych brzęków o wysokości 
ponad 20 m,
 � jarząb mączny (mąkinia), którego 

owoce (fot.4) dawniej zbierano na prze-
cier lub używano jako namiastkę mąki 
do pieczenia chleba. W  Polsce wystę-
puje w Karkonoszach, Tatrach i Pieninach, 
rzadko na niżu.

W historii jarząb był symbolem dobra. 
W Wielkiej Brytanii ceniono go za to, że 

3

4

odstraszał czarownice. Przedmioty z jego 
drewna w stodołach i oborach gwaran-
towały zdrowie zwierząt gospodarskich. 
W Irlandii uważa się, że jarząb to jedyne 
drzewo, w które nie uderzają pioruny. 

W  mitologii greckiej Hebe – bogini 
młodości, córka Zeusa i Hery, która po-
dawała bogom ambrozję, pewnego dnia 
została pozbawiona kielicha Zeusa. Zeus 
wysłał orła, aby go odzyskał, w trakcie 
walki z  demonem, w  każdym miejscu, 
gdzie spadła kropla krwi orła, wyrosła 
jarzębina. Stąd też drzewo to ma liście 
przypominające swym kształtem ptasie 
pióra, a owoce czerwone jak krople krwi.

We wszystkich krajach Europy jarząb 
cieszył się życzliwością, a w podaniach 
i  legendach uznany został za symbol 
ozdoby świata oraz pociechy pustelników, 
zamieszkujących leśne ostępy.

We Włoszech podróżny, który miał 
przy sobie jego gałązkę w  torbie, bez-
piecznie wędrował nawet nocą. Podobne 
wierzenia spotykane były również w pol-
skiej kulturze i tradycji. Gałązka jarzębiny 
wpleciona w wieniec dożynkowy gwaran-
towała obfite zbiory w przyszłym roku. 
W dawnych czasach drzewo to trakto-
wano też jako swoistego wróżbitę: kiedy 
jesienią po zrzuceniu liści zaczynało ono 
także zrzucać czerwone owoce, czyli „pła-
kało krwawymi łzami” traktowano to jako 
znak, że nadchodzi zaraza lub wojna.

Dla współczesnych ludzi czerwień 
owoców tego drzewa to nieodłączny znak  
nadejścia najbogatszej w  barwy pory 
roku, która zachęca do długich spacerów 
i podziwiania piękna przyrody.
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ue
dr hab. Adam HAbudA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 9 lipca 2020 r. w sprawie ochrony rybitwy czarnej w Szlezwiku- 
-Holsztynie, C–297/19
Sentencja  

Pojęcie „normalnego zarządzania sie-
dliskiem, określonego w kartotekach siedli-
ska lub dokumentach założeniowych bądź 
uprzednio prowadzonego przez właścicieli 
lub podmioty gospodarcze”, znajdujące się 
w akapicie trzecim załącznika I do dyrekty-
wy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpo-
wiedzialności za środowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania szkodom wy-
rządzonym środowisku naturalnemu, należy 
interpretować jako obejmujące, po pierwsze, 
każdy środek administracji lub organizacji, któ-
ry mógłby mieć wpływ na chronione gatunki 
i siedliska przyrodnicze  na danym obszarze, 
wynikający z dokumentów zarządzania przy-
jętych przez państwa członkowskie na pod-
stawie dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrek-
tywy PE i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
interpretowanych, w razie potrzeby, przez od-
niesienie do wszystkich przepisów prawa we-
wnętrznego transponujących te dwie ostatnie 
dyrektywy, lub w ich braku, przez odniesienie 
do wszystkich przepisów wewnętrznych zgod-
nych z celem tych dyrektyw, oraz, po drugie, 
każdy środek administracji lub organizacji 
uznany za zwyczajowy, powszechnie uznany, 
utrwalony i stosowany przez wystarczająco 
długi okres czasu przez właścicieli lub podmio-
ty gospodarcze do czasu wystąpienia szkody 
wyrządzonej w wyniku tego środka chronio-
nym gatunkom i siedliskom przyrodniczym, 
przy czym ogół tych środków powinien być 
ponadto zgodny z  celami dyrektyw 92/43 
i 2009/147 oraz z powszechnie dopuszczal-
nymi praktykami rolniczymi.

Stan faktyczny
Znajdujący się w kraju związkowym Szle-

zwik – Holsztyn półwysep Eiderstedt został 
sklasyfikowany jako obszar ochrony rybitwy 
czarnej. Zgodnie z planem zarządzania ob-
szar ochrony tego gatunku jest w przeważa-
jącej mierze wykorzystywany tradycyjnie jako 
obszar użytków zielonych i stanowi najwięk-
szy obszar lęgowy w tym kraju związkowym. 
Półwysep Eiderstedt wymaga odwadniania 
dla celów osadniczych i  rolniczych (prze-
ważnie rowy melioracyjne, prowadzące do 
rurociągów, utrzymywanych przez użytkow-
ników odpowiednich obszarów przyległych). 
Koszt utrzymania kanalizacji melioracyjnej 
spoczywa jako na odbiorcach wody, na 17 

stowarzyszeniach wodno-gruntowych zlo-
kalizowanych na półwyspie. Deich- und 
Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, stowarzyszenie 
wodno-gruntowe, utworzone w formie jed-
noosobowej osoby prawnej prawa publicz-
nego, zrzesza te 17 stowarzyszeń. Jednym 
z zadań powierzonych mu na mocy ustawy 
jest utrzymywanie wód powierzchniowych 
jako obowiązek publicznoprawny. W  celu 
realizacji tego zadania stowarzyszenie eks-
ploatuje m. in. instalacje w Adamsiel (śluzę 
i stację pomp). Stacja odwadnia cały obszar 
zarządzany przez zrzeszone stowarzysze-
nia dzięki pompie, która jest automatycznie 
uruchamiana przy osiągnięciu określonego 
poziomu wód. Zainicjowany w ten sposób 
proces przepompowywania powoduje obni-
żenie poziomu wód. Zdaniem organu ochro-
ny przyrody powoduje to szkodę w środo-
wisku naturalnym, z negatywnym skutkiem 
dla rybitwy. 

Problem prawny
Spór prawny ma miejsce między orga-

nem ochrony przyrody, a powiatem Nordfrie-
sland. W istocie chodzi o to, czy podejmowa-
ne czynności, w tym melioracyjne, mieszczą 
się w ramach normalnego zarządzania siedli-
skiem. Działania te, zgodnie z dyrektywą, nie 
prowadzą do poważnych szkód. W pewnych 
sytuacjach państwa mogą, przy transpozy-
cji przepisów dyrektywy, rozstrzygać, które 
szkody są poważne. Czy pojęcie „zarządza-
nia” należy rozumieć jako odpowiadające je-
dynie działaniom rolniczym, czy też obejmuje 
ono eksploatację stacji pomp w celu irygacji 
i odwadniania powierzchni rolnych, oraz czy 
„normalne” zarządzanie należy oceniać wy-
łącznie w świetle kartoteki siedliska i doku-
mentów założeniowych, czy też może ono 
zostać ocenione w świetle innych ogólnych 
zasad prawa krajowego.

Z uzasadnienia   
Wśród szkód, których państwa członkow-

skie mogą nie kwalifikować jako „poważne 
szkody” na podstawie akapitu trzeciego za-
łącznika I do dyrektywy 2004/35, tiret drugie 
tego akapitu wymienia negatywne zmiany, 
które albo są spowodowane naturalnymi 
przyczynami, albo wynikają z  interwencji 
spowodowanych normalnym zarządzaniem 
siedliskiem, określonym w kartotekach sie-
dliska lub dokumentach założeniowych bądź 
uprzednio prowadzonym przez właścicieli lub 
podmioty gospodarcze. Dyrektywa 2004/35 

zawiera szeroką definicję szkód wyrządzo-
nych gatunkom i siedliskom przyrodniczym, 
przewidując, że podmioty gospodarcze pono-
szą odpowiedzialność za wszelką poważną 
szkodę, z wyjątkiem szkód wymienionych 
w art. 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 
2004/35 oraz z wyjątkiem szkód uznanych 
przez państwa członkowskie za niestano-
wiące poważnych szkód na podstawie aka-
pitu trzeciego załącznika I do tej dyrektywy.  
W związku z tym, ponieważ wyjątki te skut-
kują brakiem stosowania systemu odpowie-
dzialności za środowisko naturalne do nie-
których szkód, które mogą mieć wpływ na 
chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, 
odchodząc w ten sposób od głównego celu 
dyrektywy 2004/35, jakim jest ustanowienie 
wspólnych ram dla zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku natural-
nemu w celu skutecznego zwalczania zanie-
czyszczenia siedlisk i zwiększania zanikania 
różnorodności biologicznej, przepisy te należy 
bezwzględnie interpretować w sposób ści-
sły. Uznanie, tak jak to wynika z niemieckiej 
wersji językowej akapitu trzeciego tiret drugie 
załącznika I do dyrektywy 2004/35, że pań-
stwa członkowskie mają możliwość zwolnie-
nia podmiotów gospodarczych i właścicieli 
z wszelkiej odpowiedzialności z tego tylko 
powodu, że szkoda została spowodowana 
przez uprzednie środki zarządzania, a tym 
samym niezależnie od ich normalnego cha-
rakteru, mogłoby naruszać zarówno zasady, 
jak i cele leżące u podstaw tej dyrektywy. Ta-
kie podejście sprowadzałoby się bowiem do 
przyznania państwom członkowskim możli-
wości przyjęcia, wbrew wymogom wynika-
jącym z zasady ostrożności oraz z zasady 
„zanieczyszczający płaci”, oraz na samej tylko 
podstawie, że wynikają one z uprzedniej prak-
tyki, środków zarządzania, które mogłyby być 
nadmiernie szkodliwe i niedostosowane do 
obszarów, na których znajdują się chronione 
gatunki lub siedliska przyrodnicze, mogłyby 
nawet je zniszczyć i zwiększyć ryzyko za-
niku różnorodności biologicznej z narusze-
niem obowiązków zachowania ciążących 
na państwach członkowskich na podstawie 
dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Pojęcie „nor-
malnego zarządzania” może w szczególności 
obejmować działalność rolniczą prowadzoną 
na obszarze występowania chronionych ga-
tunków i siedlisk przyrodniczych, to znaczy 
obejmować tę działalność, która może być jej 
nieodzownym uzupełnieniem, jak nawadnia-
nie i odwadnianie, a tym samym eksploatację 
stacji pomp.    
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Dawno temu, w czasach pogań-
skich, ludzie mieszkający wokół 
gór nazywanych Perin wierzyli 
w boga Peruna, władcę jedy-

nych wysokich gór, które znali. Kiedy nastała 
wiara chrześcijańska, dotychczas wyznawa-
ny bóg stopniowo zaczął opuszczać swoje 
terytorium, aż przeniósł się w niedostępne 
wysokie miejsca. Zamieszkał tam z siostrą 
Peruniką, która słynęła z niezwykłej urody 
i pracowitości. Przez całą zimę tkała płótna, 
a kiedy nadchodziła wiosna, schodziła wy-
bielać je w wielkim jeziorze. Później rozcią-
gała je na pobliskim szczycie, aby schły. Od 
tego czasu to miejsce nazwano Panieńskim 
Dworem. Perunika zmarła w młodym wieku, 
a na jej grobie wyrósł niebieski kwiat – irys, 
który nosił jej imię. Kwitnie on tylko w maju, 
wtedy, kiedy Perunika schodziła z gór do 
jeziora bielić swoje płótna i wszyscy mo-
gli podziwiać jej urodę. Pewnego razu pop 
z pobliskiej górom cerkwi usiadł nad tym 
jeziorem, a strącony przypadkiem kamień 
przez Peruna trafił w niego i wepchnął do 
jeziora. Od tego czasu nazywa się ono Po-
powo, a pod turecką władzą nazywano go 
Papazgioł. Wsród miejscowej ludności za-
chowała się wiara, że w jeziorze żyje wodny 
baran, który nie pozwala innym zwierzętom 
zamieszkać w wodzie. Ryby, żaby, żmije 
przenoszone w  to miejsce znajdowano 
martwe na brzegu [6].

Charakterystyka geograficzna 
Pirynu

Góry te znajdują się w południowo-za-
chodniej części Bułgarii i sąsiadują z Riłą 
oraz Rodopami. Piryn jest częścią ma-
sywu Riło-Rodopskiego, który wypiętrzył 
się 56–23 mln lat temu i jest zbudowany 
głównie z granitu. Tworzą go także skały 
metamorficzne – marmury, gnejsy i amfi-
bolity. W wysokich partiach granity tworzą-
ce pojedyncze bloki skalne i poruszające 
się pod nogami mniejsze kamienie chło-
ną wodę i pękają. Grań główna biegnie od 
kotliny Predeła (1140 m), którą przechodzi 
droga między Simitli i Razłog do kotliny Pa-
rilskiej (1140 m) w kierunku południowym. 
Długość tego łańcucha górskiego wynosi 
80 km, a szerokość 40 km. Trzy szczyty 
sięgają ponad 2900 m (Wichren, Kuteło I, 
Kuteło II), 7 – ponad 2800 m, 14 – ponad 
2700 m, 32 – ponad 2600 i ok. 40 – ponad 
2500 m. W budowie morfologicznej pasmo 
to dzieli się na trzy nierówne części [5].

Piryn Północny położony jest między 
kotliną Predeła i kotliną Todorowa Poliana 
(1883 m). Ta część jest najwyższa i zajmuje 
74% powierzchni całego Pirynu. Charakte-
rystyczne są tam wysokie szczyty, głębo-
kie i  rozległe cyrki polodowcowe, jeziora 
polodowcowe, progi skalne i moreny. Od 
głównej grani Pirynu odchodzi wiele bocz-

nych grani. Pod względem geologicznym 
w najbardziej na północ wysuniętej części 
Pirynu dominują marmury, a  im bardziej 
na południe tym więcej jest granitów, tylko 
z niewielkim udziałem marmurów. Od stro-
ny cyrku Okadenskiego biegnie unikalna, 
wąsko i ostro zakończona grań Konczeto. 
Stopniowo rozszerza się ona (najwęższy od-
cinek ma 50 cm szerokości) i dochodzi do 
szczytu Wihren (2914 m). Od grani głównej 
odchodzą na boki trudno dostępne odnogi, 
tworzące cyrki i głębokie doliny. Granitowa 
część wiodąca na południe znajduje się mię-
dzy przełęczą Kabata i Todorowa Poliana. 
Po drugiej stronie Doliny Byndericy wyrasta 
masywny szczyt Todorka (2746 m).

W tej części Pirynu znajduje się kilka-
dziesiąt jezior polodowcowych. Największe 
z nich to Włachini Ezera, Ribno Ezero, Dył-
goto Ezero i inne.

Piryn Środkowy położony jest między 
przełęczą Todorowa Poliana i Popowi Liwa-
di (Papazczair), gdzie biegnie droga z Goce 
Delczew do Petricz. Od północy grań jest 
wąska, rozszerza się stopniowo na po-
łudniu, gdzie wyrasta najwyższy szczyt  
– Oreliak (2099 m). Środkowy Piryn zajmuje 
powierzchnię 6,7%. Ta część Pirynu jest po-
rośnięta lasem bukowym, nie ma tu jezior.

Piryn Południowy sięga od przełęczy 
Popowi Liwadi do przełęczy Parilskiej i zaj-
muje powierzchnię 19,3%. Ta część Pirynu 

Popowo Ezero

Park Narodowy Pirynu

prof. dr hab. inż. Piotr SIWEK 
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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W parku żyje 159 gatunków ptaków, 
z których gniazduje lokalnie 110 gatunków. 
Liczne są też chronione zwierzęta – ryś, wy-
dra, wilk, niedźwiedź brunatny, dzika koza 
i inne [5]. Na terenie parku wyznaczone są 
dwa rezerwaty ścisłe.

Rezerwat Bajuwi Dupki-Dżindżirica 
(2873 ha) – jeden z pierwszych w histo-
rii rezerwatów na terenie Bułgarii. Został 
utworzony jeszcze w 1934 r. i jest jednym 
z  17 rezerwatów biosfery. Wyróżnia się 
dużą ilością jaskiń, uskoków skalnych 
i przepaści. Rosną tam liczne białe i czar-
ne sosny w średnim wieku 250–300 lat. 
Przykładem najstarszych drzew czarnej 
sosny jest Bajkuszewa mura (sosna bo-
śniacka), rosnąca nieopodal schroniska 
Bynderica. Liczy ona wg botaników 1300 
lat, ma 26 m wysokości, ma obwód 7,8 m 
i średnicę 2,2 m. Do jej korony można do-
stać się po schodkach [8].

jest relatywnie niska, a najwyższymi szczy-
tami są Swesztennik i Mutorok (1970 m) po-
rośnięte lasem mieszanym. Nie ma na tym 
terenie jezior ani większych rzek. 

W  historii geologicznej jest różnica 
w  ocenie ilości okresów zlodowacenia 
na tych terenach. Uważa się, że było jed-
no lub dwa zlodowacenia, a granica śnie-
gu wynosiła 2200-2300 m. Nad nią skały 
stopniowo przekształcały się w firn, a po-
tem w lód firnowy, który stopniowo rozbijał 
strukturę skał i budował kotły polodowcowe 
– ogromne doliny korytowe. Najsilniejsze 
zlodowacenie wystapiło w  plejstocenie 
(2,5 mln – 12 tys. lat temu). 

Klimat tych gór formuje się pod wpły-
wem nadmorskiej wysokości. Średnia tem-
peratura w najwyższych partiach wynosi  
0 do – 3oC. Typowy jest długi okres śnieżny, 
duże zachmurzenie i silne wiatry. Średnie 
opady przewyższają 1000 mm. Największą 
grubość pokrywy śnieżnej odnotowano tu  
5 kwietnia 1963 r. Przy schronisku Wihren 
wynosiła ona 472 cm. Ukształtowanie tere-
nu powoduje, że spada tu dużo lawin.

Wododziałowa grań rozdziela wody 
Pirynu na zlewiska rzek Struma i Mesta. 
Wszystkie jeziora w Północnym Pirynie po-
łożone są na wysokości powyżej 2000 m. 
Najniżej położone jest Suhoto ezero 
(1963 m), a  najwyżej Gorno Poleżansko 
(2710 m). Większa część jezior (ok. 100) 
występuje od strony miejscowości Bansko, 
Goce Delczew i Dobriniszte – wychodzące 
z nich rzeki spływają do doliny Mesty. Pozo-
stałe 60 zasila wody rzeki Struma. Jeziora 
w tych górach mają przeważnie nierówną 
linię brzegową i różne kształty. Dominują 
jeziora o długości 50-100 m, a tylko 5 jezior 
ma długość powyżej 400 m (np. Dolnokre-
menskoto). Szerokość jezior także jest zróż-
nicowana (najszersze Popowoto 336 m, jed-
nocześnie najgłębsze 29,5 m). Największe 
są jeziora z grup Popowite, Bynderiszkite, 
Waliawiszkite i Spanopolskite.

W strefach przyległych do Pirynu w wie-
lu miejscach wypływają wody mineralne 
oraz termalne wykorzystywane w balneolo-
gii. Duże centra z długą tradycją znajdują 
się w miejscowościach Sandanski, Dobri-
nishte i Bania. W okolicy wsi Musomiszta 
na powierzchnie wypływają w formie źródeł 
termalnych wody karstowe, które, jak się 
przypuszcza, mieszają się z wodami mine-
ralnymi z dużej głębokości [4].

Narodowy Park Pirynu
Został założony w 1962 r. na powierzch-

ni 6200 ha. W 1974 r. jego obszar zwięk-
szono do 27400 ha. Obecnie obejmuje 
prawie cały Piryn Północny i roztacza się 

Przełęcz pomiędzy szczytami Kuklite i Zyb,  w stronę schroniska Begowica

Sinanica i Momin Wryh

Park Narodowy Pirynu

na powierzchni 40332 ha. W 1983 r. Park 
Narodowy Pirynu został wpisany na listę 
UNESCO jako obiekt światowego dziedzic-
twa przyrody i  kultury. Jest on unikalny 
pod względem alpejskiego ukształtowania 
terenu po przejściu okresów zlodowacenia. 
Wyjatkowe bogactwo flory wyraża się licz-
bą 2000 gatunków specyficznych dla tych 
gór. Oprócz południowych, śródziemnomor-
skich gatunków drzew (czarna sosna i czar-
ny świerk, trawy) na terenie Parku rośnie 86 
bałkańskich i 31 bułgarskich endemitów. 
Kilkanaście z nich w nazwie gatunkowej 
ma słowo pirynska (np. turzyca, tymianek, 
przywrotnik). Występuje też kilka roślin re-
liktowych (preglacjalnych), np. cis, świerk, 
jodła, grab wodny. W CKB został opisany 
jeden wymarły gatunek – turzyca skalna, 
15 chronionych i 98 rzadkich gatunków. 
Zgodnie z międzynarodowymi konwencja-
mi chronionych jest 30 gatunków.
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Rezerwat Julen został utworzony 
wzdłuż doliny rzeki Damianica w 1944 r. 
na powierzchni 3156 ha, a większość jest 
pokryta lasem i ma na celu ochronę unikal-
nej roślinności i zwierząt.

W Pirynie Środkowym obszarem chro-
nionym w randze lokalnego rezerwatu jest 
okolica szczytu Oreliak. Wyróżnia się obec-
nością lasów bukowych oraz endemitów 
bałkańskich. W jego bliskości znajdują się 
Melniszki Piramidi zbudowane z piaskow-
ców, często odwiedzane przez turystów. 
Ochroną objęty jest też lokalny rezerwat 
Tisata (574 ha), który znajduje się w doli-
nie rzeki Struma. Rozdziela się on na Ma-
leszewska Płanina (500 ha) i miejscowość 
Hyłm koło ujścia rzeki Włahinska (75 ha). 
Rezerwat jest znany z największej koncen-
tracji jałowca i bogactwa ptaków [5].

Szlaki turystyczne w Pirynie
Te góry mają czysto alpejski, skalisty 

charakter i przyciągają turystów z całego 
świata. Mają też dobrą bazę noclegową. Na-
leży jednak uważać na podawane na szla-
kach czasy przejść, które zwykle są zaniżo-
ne. Szczególnie dotyczy to średniozaawan-
sowanych turystów z ciężkimi plecakami. 

Wyprawę w Piryn można zacząć od stro-
ny północnej z przełęczy Predeła (1140 m), 

Piryn z przełęczy Todorinej

gdzie znajduje się dużo domów wypoczyn-
kowych, kampingowych i punktów żywienio-
wych, czynnych w sezonie letnim. W Piryn 
prowadzi szlak czerwony, kierujący się do 
schroniska Jaworow. Ścieżka przechodzi 
przez ścisły rezerwat Baiuwi Dupki – Dżin-
dżirica. Po koniecznym wypoczynu i noclegu 
na schronisku najładniejszy widokowo szlak 
Pirynu prowadzi w kierunku wąskiej grani 
Konczeto i dalej do szczytu Wihren. Drugim 
punktem wyjścia jest miasto Bansko, gdzie 
dociera kolejka wąskotorowa oraz autobu-
sy z wszystkich kierunków (Błagoewgrad, 
Sofia, Płowdiw, Goce Delczew). Miasto ma 
bardzo bogatą bazę hotelową – liczne hotele 
rodzinne i kwatery. Na wyskokość powyżej 
2000 m można dostać się kolejką linową 
na szczyt Todorka lub wyjechać samocho-
dem pod schronisko Wihren. Po drodze wi-
doczne są liczne wyciągi i trasy narciarskie, 
gdzie często odbywaja się międzynarodo-
we zawody w zjeździe, slalomie i bieganiu. 
Do węzłów szlaków można podejść także 
pieszo i w zależności od dalszego kierun-
ku odbić obok schroniska Bynderica przez 
Kazanite w kierunku Konczeto, albo wcze-
śniej kierować się na schronisko Damiani-
ca. Trzeci kierunek to podejście szosą do 
samego schroniska Wihren. Ten budynek, 
położony na wysokości 1950 m powstał 

na progu skalnym w latach 1939-41 i był 
wielokrotnie remontowany. Wyjątkowe po-
łożenie schroniska pozwala na osiągnięcie 
w jeden dzień wszystkich szczytów w Piry-
nie Północnym [1]. Oprócz szczytu Wihren 
i Albutin (2688 m) w kierunku południowo-
-wschodnim przechodzi się przez najpięk-
niejsze grupy jezior polodowcowych, oto-
czone kotłami (Bynderiszkite, Prewalskite, 
Waliawiszkite, Popowite). W cyrku Beleme-
to (Ezernik) na wysokości 2515 m znajduje 
się Tewnoto ezero (dł. 450 m, szer. 175 m). 
W jego pobliżu schronienie turystom daje 
solidny, wyremontowany w ostatnich latach 
schron o tej samej nazwie.

Ze schroniska Wihren, w górę doliny rze-
ki Bynderiszkiej, wspinając się ostro w górę, 
osiąga się przełęcz Bynderiszką, z której 
rozciąga się rozległa panorama na dolinę 
Bansko-Razłożką. Przez majestatyczny 
Spanopolski Cyrk szlak prowadzi do prze-
łęczy Sinaniszkiej i dalej w dół do schro-
niska Sinanica, położonego nad jeziorem 
o tej samej nazwie. Nad nim wznosi się 
szczyt Sinanica (Sini Wryh, 2516 m), uzna-
wany za jeden z piękniejszych w Pirynie. 
Inną opcją jest wędrówka przez Spano Pole 
w kierunku schroniska Begowica (Kameni-
ca) przez schron Spano Pole i dalej w środ-
kowy Piryn, do Rożen i Melnika.

Często wybierana przez turystów jest 
wędrówka z Banska, doliną rzeki Damiani-
ca. Przed osiągnięciem Julenskiego Mostu 
słychać wodospad Julenski Skok, którego 
wody wymyły kocioł skalny, spadając z dużej 
wysokości. Innym, pobliskim wodospadem 
jest Demianiszki Skok (wys. 11 m). Ponadto 
okolice schroniska Demianica są pełne ar-
tefaktów polodowcowych (moren, progów 
skalnych, wygładzonych głazów). Miejsce 
to jest dobrym punktem wyjścia do Walia-
wiszkite Ezera i Wojwodski Wryh (2761 m).

Miejscowość Dobrinishte, leżąca u pod-
nóża Pirynu środkowego jest znana z wód 
termalnych i ostatniego przystanku kolejki 
wąskotorowej. Jest to także punkt wyjścia 
w stronę kolejnej perły Pirynu, jakim jest 
Bezbog (2237 m). Wspinając się na tę wy-
sokość trudno nie zauważyć wyciągów 
narciarskich i  bazy turystycznej. Od no-
wego budynku schroniska (dwa zostały 
zmiecione przez lawiny) można wspiąć 
się w kierunku Polażanskoto Biło mając od 
południowej strony piękne jeziora Kremen-
skie lub przez Żelezni Wrata (dawniej De-
mirkapia) zejść mając przed sobą Popowi 
Ezera. Poniżej ich poziomu szlak rozchodzi 
się w kierunku schroniska Malina i Pirin lub 
opuszcza się w dolinę rzeki Walawica.

Na granicy Pirynu Południowego i Środ-
kowego znajduje się zwornik szlaków Schronisko Bezbog 2240 m n.p.m.
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i  schronisko Popowi Liwadi (Papazczir). 
Z tego miejsca można wędrować w kierun-
ku szczytu Oreliak (2099 m) lub na południe 
zdobyć najwyższy szczyt Pirynu Południo-
wego – Swesztnik (1975 m). Dostępne 
dla turystów jest też przejście w kierunku 
schroniska Pirin i wsi Rożen oraz Melnika 
i jego piramid z piaskowca [3, 7].

Melnik jest najmniejszym miastem 
w  Bułgarii, liczącym 275 mieszkańców 
i 100 domów (2005 r.). Miejscowości dali 
początek Słowianie w VI w. i była ona oto-
czona murem, a jego położenie między pi-
ramidami piaskowców uzupełniało dobre 
warunki do jego obrony w razie najazdu. 
W okresie 1205–1229, kiedy włodyką był 
Aleksiej Sław powstało wokół wiele mo-
nastyrów i  cerkwi. Rozwój miasta oparł 
się na doskonałych (do dziś) produktach 
winiarskich, które uzyskiwano z syryjskiej 
odmiany winorośli (odmiana czerwonych 
winogron nosi obecnie nazwę Sziroka 
melniszka łoza). Miasto przeżywało swą 
świetność na przełomie XVIII i XIX w., kiedy 
liczyło 22 tys. mieszkańców i 3 tys. domów 
(prawie tyle co Sofia), a w najbliższej okolicy 
było ok. 70 cerkwi. W czasie bułgarskiego 
odrodzenia (po wojnie rosyjsko-tureckiej 
1877–78) do wina dołączył też aroma-
tyczny tytoń, uprawiany i  sprzedawany 
na dużą skalę. Niestety Melnik na mocy 
traktatu berlińskiego został zwrócony Tur-
cji. Bojownikiem o wolność tego rejonu był 
Jane Sandanski, którego grób znajduje sie 
w pobliżu Rożenskiego Monastyru. Dopiero 
po I wojnie bałkańskiej z 1912–1913 r. moc-
no zniszczony Melnik wrócił do Bułgarii. 
O świetności miasta świadczą dziś niektóre 
domy np. Kordopulowata Kyszta z 1754 r. 
– własność sprzedawcy wina. Mieści sie 
w niej muzeum z bogatym wystrojem po-
mieszczeń mieszkalnych, mebli, strojów 
ludowych. Na uwagę zasługują 24 bogato 
zdobione weneckie okna. Warte uwagi są 
też domy Boliarska (Bizantyjska z XI w) i Pa-
szowa kyszta, gdzie mieści się muzeum hi-
storyczne. W wielu domach wzdłuż głównej 
ulicy biegnącej wzdłuż rzeki znajdują się 
restauracje z bułgarską kuchnią i winem 
z lokalnych winnic. Stamtąd można odbyć 
wycieczkę pieszą do Rożenskiego Mona-
styru. Dla przyrodników to niezapomniane 
przeżycie i widoki zapierające dech [4]. 

Po zachodniej stronie Pirynu leży naj-
bardziej ciepła i słoneczna część Bułgarii. 
Od wieków za miejsce znane z wód mne-
ralnych i termalnych (różnica temperatury 
na wypływie od 33 do 83oC) oraz zwykłej re-
kreacji uważane jest miasto Sandanski. Tu 
według historyków urodził się też Spartakus, 
przywódca powstania przeciw Rzymianom. 

Jest to także miejsce wyjścia na szlaki Piry-
nu, prowadzące najpierw kilkanaście km szo-
są do schroniska Jane Sandanski (1230 m), 
a później do schroniska Begowica (1750 m). 
Nieopodal schroniska znajduje się Popinolsz-
ki Wodospad o wyskości 10–11 m [1, 2].

Ścieżkami Pirynu
Odkryłem urok Pirynu w 1981 r. Pierw-

szy wyjazd w te góry był od początku szalo-
nym planem przejścia zimowego z Banska 
do Sandanski przez najwyższe jego partie. 
Dla trzech studentów z Polski skończyło się 
to żałośnie – pierwszego dnia dotarciem 
resztkami sił z Banska do schroniska Byn-
derica. Noc spędzona pod pięcioma koca-
mi w nieogrzewanym budynku nie należała 
do najmilszych. Jednak nawet zamarznięta 
herbata i szybki powrót do Płowdiw nie znie-
chęciły do przyjazdu w te miejsca za kilka 
miesięcy. Po całym dniu ostrych podejść 
w schronisku Sinanica nie zastaliśmy wtedy 
nikogo. Następnego dnia dotarł samotny 
turysta z Niemiec. To tam pozwoliliśmy so-
bie na rozrzutne ucztowanie, które w kon-
sekwencji doprowadziło do dwudniowej 
głodówki. Nie było to jednak jedyne zmar-
twienie dalszej drogi. Na szlaku z Synanicy 
do Tewnoto Ezero przeliczyliśmy się z cza-
sem oraz własnymi możliwościami i noc 
wypadło spędzić przy ognisku na skalnych 

głazach. Dzięki temu, że wzięliśmy na se-
rio przestrogę o noszeniu ze sobą drewna 
w placaku mogliśmy siedzieć w ciepłym 
kręgu ognia przez całą noc i podziwiać mi-
liony gwiazd na niebie. Omijając Tewnoto 
ezero zeszliśmy w  kierunku schroniska 
Kamenica (dawniej Begowica) i dalej do 
Jane Sandanski. Dopiero tam bułgarscy 
alpiniści podzielili się swoim prowiantem. 
Pierwszym napotkanym na dworcu autobu-
sowym w Sandanski był człowiek z polskim 
paszportem konsularnym. Wróciłem w Pi-
ryn w 2008 r. i wracam, kiedy tylko mogę. 
Jest to szczególny, górski zakątek Bułgarii, 
który za każdym razem swoich gości zosta-
wia w zachwycie i zadumie.
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i stać się skutecznym remedium na każdą 
łysiejącą głowę. Jego skład chemiczny jest 
osnuty tajemnicą. Wiadomo tylko, że jest 
wyszukanym serum kosmetycznym opar-
tym głównie na ekstraktach soi i gwarantuje 
przyspieszenie odrastania włosów o 43%. 
Ciekawe. 

Baczmy jednak na słowa Wojtka, bo to 
ważne.  Skoro już bozia dała nam włosy, nie 
ważne jakie: ciemne, rude czy blond – trze-
ba je pieścić. Są bowiem mocne, ale struktu-
ralnie delikatne i kapryśne. I choć wyrastają 
z żywych mieszków, niemal natychmiast 
stają się martwą, zrogowaciałą masą – nie 
ukrwioną i nie unerwioną. Można je więc 
przycinać, golić, skręcać i na różne sposoby 
fryzować – bez bólu i kłopotów.

Z włosami jest trochę tak jak z drzewa-
mi – każdy nowy słój pnia oznacza jeden 
rok życia. W przypadku włosów, każdy nowy 
centymetr to miesiąc jego życia.

Wbrew podejrzeniom pojedynczy włos 
nie rośnie jednak przez całe życie. Przeciw-
nie, żyje krótko – od 3 do 6 lat i wypada. 
To, czy jest gruby czy cienki, kręcony czy 
prosty, jaki ma kolor i kiedy zaczyna siwieć 
zależy od kodu genetycznego. Można włosy 
farbować i kręcić, ale nie można zmienić ich 
cech odziedziczonych po przodkach. 

Jeśli fryzura przyrasta o 1 cm miesięcz-
nie, to najdłuższy warkocz, po 6 latach, 
może mieć, góra 70 centymetrów. Bywają 
jednak wyjątki. Należy do nich odnotowany 
w Księdze Guinnessa, Hindus Swami  Pan-
darasan, który wyhodował loki długości  
7 metrów i 93 centymetrów. To prawie tyle 
co trzy piętra. Strach pomyśleć, jak taki roz-
koszny ogonek myć i rozczesywać?

Mówi się, że włosy mają magiczną moc. 
Kiedyś, właśnie w Indiach, uważano je za 
siedlisko życia, siły i potencji seksualnej. 
Były jak owoce szczęścia.

Dziś każde – długie czy krótkie, cienkie 
czy grube wymagają, podobnie jak płuca, 
wentylacji i świeżego powietrza. Źle reagu-
ją na ostre słońce, na marne odżywianie, 
rozmaite zatrucia, choroby i nadmiar przyj-
mowanych leków. Dbajmy więc o nie, bo 
zawsze lepiej mieć, lansowaną ostatnio, 
fryzurę „na Ronaldo” niż wypieszczoną, 
udrapowaną treskę.

Wojtek nie kryje, że 120 tysięcy włosów 
na przeciętnej głowie to wielki kapitał. I trze-
ba go strzec. Bo choć moda się zmienia, to 
przecież w naszej kulturze włosy są wciąż 
wyznacznikiem młodości, urody i sukcesu. 
Czy wobec tego ich utrata oznacza klęskę 
i starość? Niekoniecznie, choć bez wątpie-
nia niesie z sobą poczucie pewnego dys-
komfortu. Kiedyś, w królewskich pałacach 
z kompleksów leczyły peruki. Dzisiaj robią 
to z powodzeniem fryzury „na zero”. Nie-
gdysiejsze sukcesy Jula Brynera czy Telly 
Savalasa, a i dzisiejszych celebrytów są tego 
dowodnym przykładem.

Bywają jednak osoby niepogodzone 
z łysiną. Sfrustrowane, bezradne. Cudowne 
diety, magiczne olejki i szampony nie po-
magają. Nadzieję budzi Artras – pierwszy 
w Polsce robot do transplantacji włosów. 
Jest najnowszą wersją amerykańskiego pa-
tentu sprzed kilku lat. Działa automatycznie 
i szybko. W ciągu godziny pobiera z karku 
pacjenta 1200 włosów. Pozwala to chirur-
gowi wszczepić je do specjalnie przygoto-
wanych poletek na łysej skórze.  Niestety, 
zabieg jest bolesny. Operacja transplantacji 
czterech tysięcy włosów trwa kilkanaście 
godzin. W jej wyniku powstaje szansa od-
tworzenia bardzo skromnej, ale trwałej czu-
pryny. Jak mówią lekarze – przeszczepione 
włosy nigdy nie wypadają. Koszt zabiegu, 
bagatelka, 20 tysięcy złotych. 

 Bywają jednak tańsze oferty. Wystarczy 
zajrzeć do Internetu, by znaleźć dziesiątki 
„cudownych” sposobów na porost włosów. 
Ostatnio włoscy specjaliści wymyślili pre-
parat, który ma być rewolucją w kosmologii Olgierd WIECZOREK

Pod włos 
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Przy barze, na wysokich stołkach, 
siedzi dwóch facetów. Jeden 
rudy, drugi łysy. Po dwóch głęb-
szych rudy mówi zaczepnie: – Nie 

dała bozia włosków, nie dała… Na to łysy:  
– Owszem, dawała, ale rude i nie wziąłem.

Ta anegdota potwierdza relatywizm es-
tetycznej wrażliwości i ważną rolę włosów 
w życiu, nie tylko zresztą bywalców barów. 
Niejaki Sadi Sahiba, przyjaciel i powiernik 
Mahometa, nosił przy sobie trzy włosy Pro-
roka. To był bez wątpienia honor, ale i droga 
prowadząca wprost do sławy nadwornego 
fryzjera. Na jego cześć do dziś w tunezyj-
skim Kairouan – czwartym, najważniej-
szym mieście islamu po Mekce, Medynie 
i Jerozolimie - stoi Meczet Cyrulika. Budowla 
okazała, o surowym, tajemniczym wnętrzu, 
przyciągająca co roku tysiące turystów.

Mój mistrz fryzjerski, wielce szanowny 
Wojtek W., choć powiernik, nie dba o za-
szczyty. Za to, co i rusz, straszy mnie złym 
wpływem środowiska na resztki mojej czu-
pryny. Szczególnie – dowodzi – groźne są 
związki metali ciężkich, dym z papierosów 
i kurz. Jednakże, pociesza, codzienny ubytek 
100 włosów nie powinien nikogo niepokoić. 
To po prostu norma fizjologiczna.

 Holenderscy naukowcy przeprowadzili 
eksperyment. Pobrali od dwustu seniorów 
3 centymetrowe próbki włosów i poddali je 
szczegółowym badaniom. Chcieli dociec, 
w jakim stopniu hormon stresu – kortyzon 
wpływa na ludzką kondycję. Okazało się, że 
osoby o wysokim poziomie tego hormonu 
częściej zapadają na groźne choroby.

W istocie, włosy są jak ekologiczny ba-
rometr – czułe i wrażliwe na różne bodź-
ce. Bardzo nie lubią, gdy ich właściciele są 
poirytowani. Nie znoszą złego powietrza, 
nerwowego trybu życia, nadmiaru alkoho-
lu i używek. Kochają za to czystość i dobrą 
szczotkę.

Historycznie pielęgnacja włosów prze-
chodziła różne fazy. Na przykład: XVII. wiecz-
ne Europejki, także te z wyższych sfer, myły 
je pieczołowicie… 2 razy do roku. Dzisiejsi 
dermatolodzy radzą mycie naszych głów co 
najmniej raz w tygodniu.

Włosy, jak nietrudno zauważyć, mają 
swoje konotacje filologiczne. Weszły one 
na trwałe do potocznego języka. Do dziś 
mówimy: „o mały włos” „wisieć na włosku”, 
„rwać włosy z głowy”, „dzielić włos na czwo-
ro”, „brać kogoś pod włos”. 
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  paragraf i środowisko
Opłata za usunięcie drzew w razie samowoli budowlanej 
Pytanie: Jak ma postąpić organ gminy, jeżeli będący osobą fizyczną 
właściciel nieruchomości usunął drzewo na podstawie zgłoszenia, że 
usuwa je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, po czym 
przed upływem 5 lat rozpoczyna budowę, która ma związek z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej bez wystąpienia o pozwolenie na 
budowę? 

Czytelniczka z olkusza 

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się na tle art. 83f ustawy  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DzU z 2020 r.  
poz. 55 ze zm.). Obowiązujący stan prawny jest taki, że nie wymaga 
zezwolenia usuwanie m.in.: 
 � drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków (art. 83f ust. 1 pkt 3), 
 � drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowią-

cych własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a). 

Zamiast zezwolenia ustawodawca przewidział następującą dro-
gę prawną: W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel 
jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do 
organu gminy (nie mam żadnych wątpliwości, że w analizowanym 
stanie faktycznym chodzi tylko o wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta; właściwość wojewódzkiego konserwatora zabytków ani 
starosty bądź marszałka województwa tu akurat nie wchodzi w ra-
chubę), jeżeli obwód pnia przekracza owe 80 cm, 65 cm lub 50 cm 
(art. 83f ust. 4); gdyby nie przekraczał, to zgłoszenie byłoby zbędne 
wobec treści art. 83f ust. 1 pkt 3. Po otrzymaniu zgłoszenia organ 
gminy w terminie 21 dni przeprowadza oględziny w celu ustalenia 
m.in. nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia (art. 83f ust. 6), z cze-
go sporządza protokół (art. 83f ust. 7). Teraz organ ma 14 dni na 
wniesienie sprzeciwu, jeżeli sprzeciwu nie wniesie, to właściciel po 
upływie tych 14 dni może drzewo usunąć (art. 83f ust. 8), rzecz 
jasna bez obowiązku poniesienia opłaty. 

Pytanie dotyczy sytuacji opisanej w art. 83f ust. 17 ustawy 
o ochronie przyrody, który stanowi, że jeżeli w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodar-
czej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo, organ gminy, uwzględniając dane ustalone na pod-
stawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze 
decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 
drzewa. Stosownie do art. 83f ust. 18 ustawy o ochronie przyrody 
opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ gminy, 
przy czym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 85 
(stawki opłat) i art. 87 (uiszczanie opłat) ustawy o ochronie przyrody. 

Intencja art. 83f ust. 17 i 18 ustawy o ochronie przyrody jest 
jasna – mają one zapobiegać sytuacjom, w których właściciel nie-
ruchomości usuwa drzewo na podstawie zgłoszenia zamiaru jego 
usunięcia i braku sprzeciwu, czyli na cele w założeniu niezwiązane 
z działalnością gospodarczą, ale faktycznie taką działalność po-
dejmuje. Wtedy powinno nastąpić obciążenie właściciela opłatą 
za usunięcie drzewa w drodze odrębnej decyzji; wysokość opłaty 
łatwo ustalić, skoro w protokole oględzin organ ma gatunek drzewa 

i obwód pnia, czyli informacje niezbędne do obliczenia wysokości 
opłaty. Ta opłata (nazwijmy ją „opłatą ex post”) jest rodzajem sankcji, 
ale niemającej charakteru represyjnego, lecz odszkodowawczy, ma 
w jakimś stopniu wyrównać uszczerbek w przyrodzie wynikający 
z usunięcia drzewa na cele w istocie gospodarcze. 

Takie nałożenie opłaty ex post jest możliwe tylko w jednym przy-
padku, mianowicie jeżeli w terminie 5 lat właściciel nieruchomości 
występuje o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadze-
niem działalności gospodarczej, a taka budowa będzie realizowana 
na tej części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo. Sam 
art. 83f ust. 17 nie daje wszakże odpowiedzi na pytanie, a co będzie, 
kiedy właściciel rozpocznie realizację budowy wymagającej pozwo-
lenia na budowę bez wystąpienia o takie pozwolenie, innymi słowy 
dopuści się tzw. samowoli budowlanej. Jego odpowiedzialność za 
samowolę budowlaną jest bezsporna w świetle ustawy z 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity DzU z 2019 r.  
poz. 1186 ze zm.). W czasie, kiedy art. 83f ustawy o ochronie przyro-
dy był wprowadzany, a potem zmieniany, samowola budowlana była 
przestępstwem z art. 90 Prawa budowlanego, po wejściu w życie 
ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 471) jest tylko wykrocze-
niem z art. 93 pkt 13 Prawa budowlanego, ale na pewno jest to czyn 
bezprawny, zabroniony pod groźbą kary. Wobec tego, jeżeli w razie 
wystąpienia o pozwolenie na budowę nakłada się ową opłatę ex 
post, to tym bardziej należy ją nałożyć w przypadku realizacji budo-
wy wymagającej pozwolenia na budowę bez takiego pozwolenia. 
Sprawca samowoli budowlanej nie może być bowiem w sytuacji 
„lepszej” (brak opłaty za usunięte drzewo) od tego, który o pozwole-
nie na budowę wystąpił (obowiązek poniesienia opłaty za usunięte 
drzewo). Można i trzeba posłużyć się tu jednym z podstawowych 
narzędzi logiki prawniczej zwanym argumentum a minore ad maius: 
Jeżeli sankcjonuje się (w postaci opłaty ex post) „mniej” (realizacja 
budowy na podstawie pozwolenia na budowę), to tym bardziej sank-
cjonuje się (w postaci opłaty ex post) „więcej” (realizacja budowy bez 
wymaganego pozwolenia na budowę). 

   Owszem, w razie przyjęcia zaproponowanej interpretacji wła-
ściciel nieruchomości za jeden czyn (realizacja budowy w miejscu, 
w którym niegdyś rosło usunięte drzewo, bez wymaganego pozwo-
lenia na budowę) poniesie jednocześnie trzy sankcje: 

1) przymusowa rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części 
na podstawie art. 49c Prawa budowlanego (a w przypadku legaliza-
cji samowoli budowlanej – wysoka opłata legalizacyjna), 

2) odpowiedzialność za wykroczenie z art. 93 pkt 13 Prawa 
budowlanego, 

3) opłata ex post za usunięte niegdyś drzewo na podstawie art. 
83f ust. 17 i 18 ustawy o ochronie przyrody. 

Pojawia się pytanie, czy nie jest to naruszeniem jednej z fun-
damentalnych zasad prawa represyjnego ne bis in idem [nie wolno 
karać dwa razy (a tym bardziej więcej razy) za to samo]. Moim zda-
niem nie, ponieważ zasada ne bis in idem stosuje się tylko do sankcji 
o charakterze represyjnym, a taki charakter ma w tym przypadku 
tylko druga sankcja, pierwsza to typowa sankcja administracyjna 
niemająca charakteru represyjnego, trzecia to sankcja odszkodo-
wawcza, także niemająca charakteru represyjnego. 

Konkludując, nie mam najmniejszej wątpliwości, że art. 83f ust. 
17 i 18 ustawy o ochronie przyrody mają zastosowanie także w przy-
padku samowoli budowlanej. 

Wojciech Radecki
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Dżdżownice i rozmarzanie Arktyki
Soils and Climate Change

zmniejszanie się zasięgu lodu morskiego w arktyce jest jednym z punk-
tów krytycznych dla klimatu ziemi, który już się uaktywnił. przyczynia się 
do tego m.in. spalanie paliw kopalnych, a także docierające z uprzemysło-
wionej półkuli północnej drobinki sadzy, osadzające się na powierzchni 
lodu i śniegu, i w efekcie zmniejszające jego albedo. arktyka w ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat może być zupełnie pozbawiona lodu. 
Stosunkowo nowym zagrożeniem dla arktyki jest pojawienie się dżdżow-
nic. wzrost roślin jest uzależniony od azotu, a dżdżownice dostarczają 
go roślinom, wspomagając ich wzrost. rośliny wyrastają coraz wyższe, 
wystają ze śniegu, zmieniają albedo w regionie i przyspieszają topnienie 
śniegu. dżdżownice dostają się do arktyki podobnie jak nasiona roślin, 
zawleczone przez człowieka. Spalanie paliw kopalnych okazuje się być 
tylko jednym z wielu zagrożeń dla tej części świata.
Słowa kluczowe: arktyka, zmiany klimatu, dżdżownice, gatunek zawle-
czony, albedo

The decline in the extent of sea ice in the arctic is one of the critical points 
for the earth’s climate that has already become active. Combustion of 
fossil fuels, as well as particles of soot coming from the industrialized 
northern hemisphere, depositing on the surface of ice and snow and, as 
a result, reducing its albedo, contribute to this largely. The arctic may 
be completely ice-free in the next few decades. a relatively new threat 
to the arctic is the emergence of earthworms. plant growth is reliant on 
nitrogen, and earthworms provide nitrogen to plants, promoting their 
growth. plants grow taller, stick out of the snow, change the albedo in 
the region and accelerate snow melting. earthworms reach the arctic 
similar to plant seeds introduced by humans. The burning of fossil fuels 
turns out to be just one of many threats facing this part of the world.
Keywords: arctic, climate change, earthworms, introduced species, al-
bedo

W 2008 roku grupa specja-
listów w zakresie klimato-
logii, fizyki oceanów oraz 
analityków zajmujących 

się wpływem ludzkości na systemy Ziemi, 
pod kierunkiem Timothy Lentona z Univer-
sity of East Anglia wyróżniła 13 „punktów 
krytycznych” dla systemu klimatycznego. 
Przestrzegali, aby społeczeństwo nie pogrą-
żyło się w fałszywym poczuciu bezpieczeń-
stwa, obserwując powolne globalne zmiany 
klimatu. Ich synteza wskazuje, że różnorod-
ne elementy klimatu mogą osiągnąć swój 
krytyczny punkt w ciągu tego stulecia w wa-
runkach antropogenicznej zmiany klimatu. 
Jako największe zagrożenie ocenili zanik 
pokrywy lodowej w Arktyce i na Grenlandii. 
Zwrócili uwagę, że co najmniej pięć innych 
punktów krytycznych może wkrótce zostać 
przekroczonych [4]. W 2019 roku okazało 
się, że 9 z 13 „punktów krytycznych” już zo-
stało uaktywnionych. Oznacza to, że niedłu-
go mogą one uruchomić kaskadę zdarzeń 
gwałtownie pogarszających sytuację klima-
tyczną na Ziemi. Jednym z tych punktów 
krytycznych dla klimatu Ziemi, który już się 
uaktywnił, jest zmniejszenie zasięgu lodu 
morskiego w Arktyce [5]. 

Topnienie Arktyki będzie niezwykle 
trudno zatrzymać z  powodu ogromnej 
ilości gazów cieplarnianych wyemitowa-
nych w przeszłości i nadal uwalnianych. 
Niepokojącym jest, że nawet jeśli zostaną 

spełnione cele Porozumienia paryskiego, to 
zimowe temperatury w Arktyce wzrosną aż 
o 3-5oC do 2050 r. w porównaniu z pozio-
mem z okresu 1986–2005. Arktyczny lód 
morski już zmniejszył się o 40%. Topnienie 
lodowców arktycznych i pokrywy lodowej 
Grenlandii odpowiada za jedną trzecią wzro-
stu poziomu morza na świecie. Zdaniem 
ekspertów, konsekwencje tego, co dzieje 

się w  Arktyce odczuje reszta świata [2]. 
Ogromnym zagrożeniem, którego skutki 
mogą zniweczyć wysiłki na rzecz ochrony 
klimatu, jest rozmarzanie wiecznej zmarz-
liny. Konsekwencje uwolnienia ogromnych 
ilości gazów cieplarnianych uwięzionych do-
tąd w zmarzlinie, bez wątpienia przyczynią 
się do wzrostu tempa zmian klimatycznych 
na całym świecie. 

arktyka się topi – tempo zmian jest nadzwyczajne
https://pixabay.com/pl/photos/arctic-morze-ocean-wody-antarktyda-139396/
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Inne bolączki Arktyki to wzrastające 
zakwaszenie wód oraz zanieczyszczenie 
chemikaliami i  plastikiem. W  tutejszym 
oceanie, na dnie morskim i na linii brzego-
wej gromadzą się zanieczyszczenia z ca-
łego globu. Ponadto aerozole absorbujące 
promieniowanie słoneczne, drobinki sadzy, 
które docierają tu z uprzemysłowionej pół-
kuli północnej, osadzają się na powierzchni 
lodu i śniegu, i w efekcie zmniejszają jego al-
bedo. Obecnie Arktyka ociepla się dwa razy 
szybciej w porównaniu z resztą świata [2]. 
Najnowsze badania wskazują, że Arktyka 
wkrótce doświadczy ekstremalnych zmian 
w lodzie morskim, temperaturze i opadach. 
Szybko ocieplający się obszar wokół biegu-
na północnego zaczął przechodzić od stanu 
przeważnie zamarzniętego w zupełnie inny 
klimat. Arktyka w ciągu najbliższych kilku-
dziesięciu lat może być zupełnie pozbawio-
na lodu [3].

Obok wielu powyższych zagrożeń dla 
Arktyki pojawiło się kolejne. Wzrost roślin 
arktycznych jest głównie ograniczany do-
stępem do azotu. Spowodowane jest to 
wolnym przebiegiem procesów mikrobio-
logicznych w glebie, który z kolei wynika z ni-
skich temperatur. Przepływ azotu między 
roślinami a glebą jest również utrudniony 
z powodu braku większych detrytusożerców 
(np. dżdżownic). Coraz wyższe temperatu-
ry w tym regionie ułatwiają osiedlenie się 
i przetrwanie południowych najeźdźców – 
dżdżownic. Wcześniej zamarznięte gleby 
ograniczały ich zadomowienie się. Ostatnio 
w tym regionie pojawiają się coraz liczniej 

odległych i chronionych środowisk arktycz-
nych w północnej Europie. Te pożyteczne 
zwierzęta glebowe okazują się być bardzo 
niebezpiecznym gatunkiem inwazyjnym 
[6]. Arktyka doświadcza dzisiaj wielu per-
turbacji, które mogą prowadzić do szybkiej 
i głębokiej restrukturyzacji ekosystemów. 
Zmieniamy ten rejon świata na wiele spo-
sobów i nie tylko spalanie paliw kopalnych 
stanowi zagrożenie dla Arktyki.
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dżdżownice i sprawiają, że gleba staje się 
coraz bardziej żyzna. W  tym przypadku 
działalność dżdżownic stwarza ogromne 
zagrożenie, gdyż efektem jest utrata pokry-
wy śnieżnej. Wzrost roślin jest uzależniony 
od azotu, a dżdżownice dostarczają go ro-
ślinom, wspomagając ich wzrost. Ponadto 
stymulują one procesy mikrobiologiczne. 
Rośliny wyrastają coraz wyższe, wystają ze 
śniegu, zmieniają albedo w regionie, odbi-
jają mniej światła, pochłaniają więcej cie-
pła i przyspieszają topnienie śniegu. W ten 
sposób dżdżownice utrwalają błędne koło 
ocieplenia [1].

 Od niedawna wiemy, w  jaki sposób 
dżdżownice przedostają się w okolice bie-
guna północnego. Zwiększenie liczby wizyt 
ludzi w regionach polarnych w połączeniu 
z ociepleniem klimatu zwiększa potencjał 
wprowadzenia i osiedlenia się obcych ga-
tunków. W jednym z badań okazało się, że 
podróżni przybywający samolotem w region 
Svalbardu przenoszą na butach nasiona. 
Przeciętnie stwierdzono 3,9 nasion na obu-
wiu jednej osoby. W laboratorium, w symu-
lowanych warunkach arktycznych 26% tych 
nasion wykiełkowało [7].

Dżdżownice przemieszczają się w tem-
pie od pięciu do dziesięciu metrów rocznie. 
Oznacza to, że   nigdy nie byłyby w stanie 
samodzielnie dotrzeć w  ten region po 
epoce lodowcowej. Badania dowiodły, że 
dżdżownice dostają się do Arktyki podobnie, 
jak nasiona roślin, zawleczone przez czło-
wieka. Dżdżownice mogą stanowić poważ-
ne zagrożenie dla niektórych z najbardziej 

dżdżownice w arktyce stały się niebezpiecznym gatunkiem inwazyjnym
https://pixabay.com/pl/photos/d%C5%BCd%C5%BCownice-perspektywa-%C5%BCaby-2773457/
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Pozbyć się ołowiu
Powszechnie dostępne filtry do wody 

dość skutecznie wychwytują ołów, który 
może pochodzić z rur.  Jednak nie infor-
mują użytkownika o tym, jak wiele szko-
dliwej substancji wyłapały. Aby ocenić, 
jak dużo ołowiu znajduje się w wodzie, 
dotychczas naukowcy musieli pobrać 
dużą próbkę i zmierzyć poziom substancji. 
Tymczasem badacze z Uniwersytetu w St. 
Louis opracowali nową metodę, która po-
zwala wydobywać ołów bezpośrednio 
z filtrów, dzięki czemu otrzymywany jest 
lepszy obraz tego, co wypływa z kranów. 
Badanie zajmuje mniej niż godzinę. Do-
tychczas najwięcej problemów dostarcza-
ło nie tyle pobranie próbki, co właściwa 
ocena, jak długo woda miała kontakt ze 
szkodliwymi substancjami. Pobieranie li-
trowej próbki nie było dobrym sposobem 
na ocenę ilości ołowiu w wodzie, dlatego 
konieczne było znalezienie innego sposo-
bu. Może nim być zebranie ołowiu z filtra, 
który był używany od dłuższego czasu. To 
powinno dać dokładny pomiar ilości tej 
substancji w całościowym zużyciu wody. 
Zwykłe filtry dostępne w sklepach star-
czają na około 400 litrów wody. Sposób 
nie jest nowy, ale nie był dotąd efektywnie 
wykorzystywany, głównie dlatego, że filtry 
są tak skuteczne w zatrzymywaniu oło-
wiu. Pomysł pojawił się podczas rozmowy 
na temat analizy jakości powietrza przez 
stosowanie analizy jego przepływu. Mając 
gotowe rozwiązanie w postaci filtrów, na-
leżało znaleźć tylko sposób na odzyskanie 
z nich ołowiu. Zazwyczaj filtry to blok akty-
wowanego węgla, przez którego pory prze-
sącza się woda i pozostawia na nich ołów 
i  inne zanieczyszczenia. Są one mocno 
związane w filtrze, zatem potrzeba czegoś 
równie silnego, aby je z niego wydobyć. 
Rozwiązaniem jest kwas. Przepuszcza-
ny powoli przez zużyty filtr uwolni 100% 
zawartego w nim ołowiu. Potrzebne jest 
około dwóch litrów kwasu, a cały proces 
zajmuje pół godziny. Naukowcy uważają, 
że w przyszłości filtry będą wysyłane do 
ośrodków badawczych, zamiast wyrzuca-
ne do śmieci. Dzięki temu dostawcy wody 
będą wiedzieli, gdzie mają do czynienia 
z ewentualnymi zanieczyszczeniami i pod-
jąć odpowiednie działania zaradcze.

Researchers devise new method to get the lead 
out, www.sciencedaily.com, 30 października 
2020 r.

Energia z gleby
Inżynierowie z Uniwersytetu w Bath wy-

kazali, że możliwe jest wyłapanie i użycie 
energii wytworzonej przez naturalne reakcje 
mikroorganizmów w glebie. Chemicy i elek-
trycy pokazali potencjał tkwiący w tanich 
i  prostych „mikrobowych ogniwach pali-
wowych”. Zakopane w ziemi mogą zasilać 
elektrochemiczny reaktor, który oczyszcza 
wodę. Prototyp wykorzystano podczas 
testów polowych w północnowschodniej 
Brazylii w 2019 r. Okazało się, że rozwią-
zanie może oczyścić trzy litry wody dzien-
nie – czyli dość, aby zapewnić przeżycie 
człowiekowi. Testy prowadzono w odludnej 
okolicy, gdzie głównym źródłem wody pit-
nej jest deszczówka i nie ma dostępu do 
sieci elektrycznej. Deszczówka powinna 
być oczyszczona, najlepiej chlorowana, co 
z kolei powoduje, że ma nieprzyjemny smak 
i zapach, a sam chlor także może być szko-
dliwy. Dlatego znalezienie innych metod 
oczyszczania wody jest tak ważne. Nowe 
rozwiązanie wytwarza energię z aktywno-
ści metabolicznej wybranych mikroorgani-
zmów występujących naturalnie w glebie. 
Mogą one przenosić elektrony poza swo-
imi komórkami. Rozwiązanie składa się 
z dwóch węglowych elektrod umieszczo-
nych w odległości 4 cm i połączonych ze-
wnętrznym obwodem. Anoda jest zakopana 
w ziemi, a katoda jest wystawiona na dzia-
łanie powietrza na powierzchni. Organizmy 
na powierzchni anody zjadają organiczne 
składniki obecne w  glebie i  wytwarzają 
przy tym elektrony. Te są transportowane 
do anody i dalej do katody przez zewnętrz-
ny obwód, wytwarzając prąd. Łącząc kilka 
takich urządzeń i podłączając je do akumu-
latora można gromadzić i przechowywać 
energię. Jej z kolei można użyć do zasilania 
elektromechanicznego reaktora oczyszcza-
jącego wodę. Koszt urządzenia to zaledwie 
kilka funtów i powinien być zmniejszony po 
wprowadzeniu masowej produkcji, a także 
przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Ce-
lem dalszych badań w Brazylii jest zwięk-
szenie wydajności rozwiązania, aby mogło 
oczyszczać wodę potrzebną dla jednej ro-
dziny. To z kolei stawia trzy wyzwania. Po 
pierwsze trzeba wytworzyć wystarczającą 
ilość energii, po drugie trzeba ją zgroma-
dzić i przechować, a po trzecie wykorzystać 
efektywnie do oczyszczenia wody. Podczas 
badań w 2019 roku, urządzenie zainstalo-
wano w miejscowej szkole. Dalsze prace 
nad zwiększeniem wydajności system 

trwają, ale naukowcy twierdzą, że są bar-
dzo obiecujące.

Soil-powered fuel cell promises cheap, susta-
inable water purification, www.sciencedaily.
com, 28 października 2020 r.

Nowy sposób pozyskiwania siarki
Badacze z Penn State University twier-

dzą, że odkryty przez nich prosty sposób 
katalitycznego przekształcania dwutlenku 
siarki w siarkę z gazów wydechowych może 
zastąpić wieloetapowy, termiczny proces 
absorpcji i katalizy. Dwutlenek siarki jest 
wyjątkowo niepożądanym gazem, będą-
cym jednym z powodów kwaśnych desz-
czy. Z kolei sama siarka w powietrzu jest 
niezwykle szkodliwa dla ludzi. Szacuje się, 
że wystawienie na związki tego pierwiast-
ka powoduje 4,2 miliona przedwczesnych 
zgonów na całym świecie i prowadzi do róż-
nych form kalectwa. Obecne sposoby wy-
chwytywania siarki są dość skuteczne, ale 
mają kilka niedogodności. Jeden z nich po-
woduje powstanie siarczanów metali w for-
mie stałej, które wymagają umieszczenia na 
składowiskach odpadów. Do tego powstaje 
duża ilość ścieków, które również wymagają 
oczyszczenia. Można redukować dwutlenek 
siarki przez katalizę i wykorzystać powstały 
materiał jako nawóz. Jednak sam proces 
wymaga wysokich temperatur, aby utrzy-
mać wysoki wskaźnik konwersji. Dlatego 
naukowcy poszukiwali nowej metody, który 
nie wymaga wysokich temperatur i wytwa-
rza mniej odpadów. W  ramach ekspery-
mentu użyli zimnej plazmy w katalizatorze 
o temperaturze około 150oC. W reakcji uży-
to też wodoru. Po eksperymencie zbadano 
ilości obu gazów, a także powstałą siarkę 
w stanie stałym. Reakcja utrzymywała sta-
bilność przez kilka godzin, co dobrze wróży 
na przyszłość. Temperatura 150oC nie zo-
stała wybrana bez powodu, bo jest to po-
wyżej punktu topnienia siarki i zapobiega jej 
osadzaniu się na katalizatorze. Naukowcom 
udało się też zwiększyć redukcję dwutlenku 
siarki, zmieniając gaz reaktywny z wodoru 
na metan. Celem dalszych badań jest usta-
lenie, jak duży wpływ na cały proces miała 
plazma. Jeżeli uda się skomercjalizować 
metodę, będzie to znaczący krok na drodze 
do redukcji dwutlenku siarki.

New sulfur dioxide conversion method may 
transform current industrial techniques, 
www.sciencedaily.com, 28 października 2020 r.
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Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) informu-
je, że na świecie co roku marnuje się 1,3 mld 
ton żywności nadającej się do spożycia, co 
stanowi jedną trzecią produkowanej żyw-
ności. Globalnie, tracimy około 14% wypro-
dukowanej żywności na różnych etapach, 
od zbiorów do sprzedaży detalicznej. Co 
więcej, z badań wynika, że straty żywności 
odnotowywane są na każdym etapie handlu 
oraz konsumpcji, od przetwórstwa, trans-
portu, magazynowania, nieodpowiedniej 
dystrybucji i sprzedaży, na złych nawykach 
konsumentów skończywszy. 

Warto również pamiętać, że gdy docho-
dzi do utraty żywność lub jej marnotraw-
stwa, wszystkie zasoby użyte do jej produkcji 
– w tym woda, gleba, energia, nakłady pracy 
oraz kapitału obracane są wniwecz. Ponadto 
składowanie utraconej żywności i odpadów 
na wysypiskach prowadzi do emisji gazów 
cieplarnianych, przyczyniając się do zmiany 
klimatu. To zaś sprawia, że marnotrawstwo 
żywności jest problemem, który w ostatnich 
latach stał się globalnym dylematem środo-
wiskowym, społecznym i ekonomicznym. 

Dlatego FAO stworzyło indeks strat 
żywności (FLI), który koncentruje się na 
odsetku żywności usuniętej z  łańcucha 
dostaw. Indeks FLI monitoruje zmiany tych 
wartości w czasie w stosunku do okresu 
bazowego, obecnie ustalonego na rok 
2015. Ponadto wyznaczyło 29 września 
jako Międzynarodowy Dzień Świadomości 
o Stratach i Marnowaniu Żywności (Interna-
tional Day of Awareness of Food Loss and 
Waste). W UE wprowadzono strategię „Od 
pola do stołu” jako podstawę Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz w celu usprawnienia 
i  stworzenia zrównoważonego systemu 
żywnościowego.

Niszczenie i marnotrawstwo żywności to 
coraz poważniejszy problem także w Polsce. 
Zgodnie z danymi Eurostatu z 2006 roku, 
w  naszym kraju aż 9 mln ton artykułów 
spożywczych jest wyrzucanych do kosza. 
Jako powód podaje się najczęściej zepsucie 
żywności, przeoczenie daty ważności oraz 
przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia.

Prezentowana monografia naukowa po-
wstała na podstawie wyników badań prowa-
dzonych przez wielu specjalistów, w ramach 
projektu „Opracowanie systemu monitoro-
wania marnowanej żywności i efektywnego 
programu racjonalizacji strat i ograniczania 

marnotrawstwa żywności – PROM”, finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. 

Publikacja jest wyjątkowa, ponieważ jest 
pierwszą obejmującą kompleksowe omó-
wienie zagadnień związanych z  powsta-
waniem strat i marnotrawstwem żywności 
w Polsce. 

Do strat i  marnotrawstwa żywności 
dochodzi na każdym etapie łańcucha rolno-
-żywnościowego, jednak zarówno poziom, 
jak i przyczyny są różne. Dla lepszego zro-
zumienia tematyki, publikacja została po-
dzielona na sześć rozdziałów. 

Definicje pojęć, prezentacja skali, przy-
czyny oraz miejsca powstawania strat, 
a także opracowania metod badawczych 
oraz określenie punktów newralgicznych, 
to tematyka pierwszego rozdziału. 

Kolejny rozdział monografii omawia 
obszary produkcji podstawowej. Podsta-
wowy etap produkcji w  łańcuchu rolno-
-żywnościowym obejmuje działalność 
rolniczą, akwakulturę, rybołówstwo i  inne 
procesy, w wyniku których powstają surow-
ce spożywcze. Przez działalność rolniczą 
rozumie się wszystkie działania związane 
ze zbiorem (działania żniwne), przetwa-
rzaniem i przechowywaniem produktów 
rolniczych po zbiorach przed przejściem 
do kolejnej fazy jaką jest przetwarzanie lub 
dystrybucja. Do produktów wytwarzanych 
w ramach produkcji podstawowej należą: 
produkty pochodzące z hodowli, chowu, 
polowań i połowów, produkty pochodze-
nia roślinnego – zboża, nasiona roślin 
oleistych, owoce, warzywa, zioła i grzyby 
hodowlane, produkty pochodzenia zwierzę-
cego – mleko, miód, produkty rybołówstwa, 
żywe małże oraz produkty zbierane w ich 
naturalnym środowisku – grzyby, jagody, 
ślimaki itp.

Trzeci dział poświęcony jest przetwór-
stwu spożywczemu. Przetwórstwo uściśla-
ne jest zgodnie z definicją przyjętą w projek-
cie PROM, tj. punkt wejścia znajduje się przy 
bramie zakładu przetwórczego, gdzie trafia 
surowiec, uwzględniane są także wszystkie 
czynności wykonywane w zakładzie, prze-
prowadzane w celu uzyskania gotowego 
produktu, w tym przechowywanie i magazy-
nowanie produktu końcowego. Punkt końco-
wy ogniwa przetwórczego znajduje się przy 
bramie, którą gotowe produkty opuszczają 
zakład przetwórczy.

Transport i magazynowanie żywności 
powszechnie uznawane są za ważniejszy 
element łańcucha żywnościowego. Etap ten 
obejmuje czynności związane z przygoto-
waniem przewozu, właściwy przewóz oraz 
jego zakończenie. Do czynników determinu-
jących efektywność transportu zalicza się: 
rodzaj opakowania transportowego, rodzaj 
i  stan środka transportu, rozmieszczenie 
i zabezpieczenie towaru w przestrzeni ładun-
kowej pojazdu, dostępność przy załadunku 
i rozładunku urządzeń manipulacyjnych oraz 
ich stan, infrastruktura zaplecza magazy-
nowego (obecność lub brak rampy), a także 
sama dynamika jazdy. 

Następny rozdział zajmuje się marno-
trawstwem w sektorze handlu. Szacuje się, 
że marnotrawstwo w tym sektorze stano-
wi 5% ogólnej ilości marnowanej żywności 
w UE. Według FAO największe marnotraw-
stwo w handlu w Europie dotyczyło owoców 
i warzyw (10%), następnie ryb i owoców mo-
rza (9%) oraz warzyw korzeniowych (7%). 
Produktem marnowanym w najmniejszym 
stopniu było mleko (0,5%). Dane wskazują, 
że główną przyczyną marnotrawstwa w tym 
sektorze są standardy handlowe nakazują-
ce obowiązek utrzymania pełnych półek, 
co dotyczy zwłaszcza sklepów o dużej po-
wierzchni.

Ostatni rozdział analizuje przyczyny 
marnotrawstwa żywności w polskich gospo-
darstwach domowych. W krajach rozwinię-
tych podaż żywności przekracza popyt, co 
w konsekwencji skutkuje szerzeniem się idei 
konsumpcjonizmu oraz upowszechnianie-
się nieracjonalnych żywieniowo zachowań. 
Mimo że konsumenci postrzegają marno-
trawstwo żywności jako duży problem śro-
dowiskowy, etyczny, moralny i ekonomiczny, 
w strukturze strat to gospodarstwa domowe 
odpowiedzialne są za generowanie najwięk-
szej ilości trwonionej żywności. 

Ewaluacja oraz zrozumienie czynników 
determinujących nieoszczędne gospodaro-
wanie żywnością pozwoli na opracowanie 
i wdrożenie skutecznych programów edu-
kacyjnych kierowanych do konsumentów, 
dzięki którym możliwe będzie ograniczenie 
zjawiska niegospodarności pożywienia.

Sylwia Łaba (red. naukowa), Straty i  marno-
trawstwo żywności w  Polsce. Skala i  przyczyny 
problemu. Monografia, Wydawnictwo IOŚ–PIB, 
Warszawa 2020, str. 127.

Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. 
Skala i przyczyny problemu

Kinga BonenBerg
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Dolina Żabnika
Zdjęcia: Marta Wąsik

Wihren i Konczeto, widok z przełęczy Bynderiszkiej

Todorino Ezero

Wihren z poziomu Rybnego Jeziora

Park Narodowy Pirynu
Zdjęcia Piotr Siwek

Spano Pole – baza noclegowa

Mozaika porostów naskalnych

Odnożyca mączysta, Ramalina farinacea, Karnieszewice

Tarczownica skalna, Parmelia saxatilis
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Park Narodowy Pirynu
Fot. Piotr Siwek
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