
ISSN 0137-3668    e-ISSN 2449-9927
Cena 25,00 zł  w tym VAT 8% 

WYDAWNICTWO
SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOTWYDAWNICTWO
SIGMA-NOT

0kladk1_4.indd   1 2020-12-07   17:42:19



Chrobotek rosochaty, Cladonia foliacea

Płucnica islandzka, Cetraria islandica

Porosty na głowie kamiennego lwawięcej informacji: 22 840 30 86, prenumerata@sigma-not.pl

Sprawdź to!

Prenumerata AURY
w   

Tańsza u Wydawcy
2021

PRENUMERATA CYFROWA – Cena: 300 zł brutto
PRENUMERATA PAPIEROWA – Cena: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł)

PRENUMERATA PLUS – Cena: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca)

Wersja papierowa + cyfrowa + dostęp do archiwalnych treści AURY w Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl

Bonus! Każdy czytelnik, który jeszcze w tym roku zamówi i opłaci prenumeratę PLUS na 2021 r.,
otrzyma dostęp do wersji cyfrowej i internetowego archiwum miesięcznika już w bieżącym roku.
OD STYCZNIA 2021 r. KAŻDY NUMER AURY KOSZTUJE 27 ZŁ – w prenumeracie taniej

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY:
22 840 35 89
prenumerata@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl

Ceny prenumeraty dotyczą wyłącznie zamówień składanych w Wydawnictwie SIGMA-NOT.

prenumerata 2021 dziewczyna AURA.indd   1 2020-12-07   17:34:50
0kladk1_4.indd   2 2020-12-07   17:42:20



    2 Jakość powietrza w europie – Elżbieta Koniuszy
   3 etyka w ochronie środowiska naturalnego
  – Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier
 6 na stole i w apteczce, czyli o porostach w życiu 
  człowieka – Wiesław Fałtynowicz
 9 Z ORZECZNICTWA TRybuNAłu spRAWIEdlIWOśCI uE
   wyrok trybunału z 14 października 2020 r. w sprawie 

kwalifikacJi osadów powstałych w procesie oczyszcza-
nia ścieków w austriackieJ styrii, c– 629/19

  – Adam Habuda
10 EKONOMIA śROdOWIsKA  współspalanie – Tomasz Żylicz
12 niepołomice walczą ze smogiem – Klaudia Kowalczyk,  

Konrad Lembas 
14 OdNAWIAlNE źRódłA ENERgII   wytwarzanie biopaliw 

silnikowych metodami ii generacJi– Ryszard Tytko
16 makrofotografia nie tylko z obiektywem makro 
18 świadomość ekologiczna społeczeństwa gminy 
  żarnowiec – Edyta Juzaszek, Wiktoria Sobczyk
20 orzech włoski – Jego królewska mość – Małgorzata 
  Falencka-Jabłońska
 23 cicha noc – Olgierd Wieczorek
24 pRZEMyślEĆ pRZyROdĘ NA NOWO  biomasa organizmów 

żywych na ziemi dawnieJ i dzisiaJ – Piotr Skubała
26 pARAgRAF I śROdOWIsKO  stacJa demontażu poJazdu  

a pozwolenie zintegrowane – Daria Danecka
27 CIEKAWOsTKI TEChNOlOgICZNE ZE śWIATA – Adam Wieczorek

Wersja pierwotna – papierowa  
Artykuły w AURZE są recenzowane

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie AURA otrzymuje 5 pkt. 
zgodnie z rozporządzeniem  

MNiSW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Indeks 351792Mies ięczn ik  Nacze lne j
 Organ izac j i  Techn iczne j 

poświęcony  ksz ta ł towan iu 
i  ochron ie  ś rodowiska 

A monthly for the protection and shaping of human environment

      12/2020
Rok  założenia 1973

w numerze

OCHRONA ŚRODOWISKAOCHRONA ŚRODOWISKA

6

12

24

Spistresci.indd   1 2020-12-07   18:11:14



RedaktoR naczelna: 
mgr inż. Elżbieta Koniuszy

HonoRoWY RedaktoR naczelnY: 
doc. dr inż. Edward Garścia

kolegium RedakcYjne:
prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek 
prof. dr hab. Florian Gambuś 
dr inż. Jerzy Grela 
mgr inż. Elżbieta Tyralska-Wojtycza

Rada naukoWo-PRogRamoWa:
prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki – honorowy 
przewodniczący
prof. Giuseppe Amoruso
prof. Stefano Brusaporci
prof. Özgür Dinçyürek
dr Badri Gechbaia
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
prof. dr hab. Kazimierz Górka
dr inż. Andrzej Jagusiewicz 
dr Tomasz Jeleński
mgr inż. Krzysztof Kamieniecki 
prof. dr hab. Iwan Kowalczuk
prof. Viktor Koval
dr Józef Kozioł
prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski 
prof. dr hab. Romuald Olaczek 
prof. Nikolay Panayotov
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski 
dr Olga Pylypovych
prof. dr hab. Wojciech Radecki 
prof. dr hab. Piotr Skubała  
dr Daniel A. Tennant  
mgr inż. Tadeusz Trzmiel
prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Redakcja:
tel. 12 422 63 76
http://www.aura.krakow.pl
e-mail: redakcja@aura.krakow.pl

Fotoskład: 
Studio DTP SIGMA-NOT
Projekt graficzny numeru: Beata Włodarczyk

dRuk: 
Drukarnia Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Popiełuszki 21, 01-595 Warszawa
Nakład  2000 egzemplarzy

WYdaWca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Sp. z o.o. 
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Reklama: 
tel. 12 422 63 76,  redakcja@aura.krakow.pl
tel. 22 827 43 65,  reklama@sigma-not.pl

Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska

Elżbieta KONIUSZy

Jakość powietrza w europie
Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ostatnich dziesięciu latach  

i mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem – wynika z oficjalnych 
danych Europejskiej Agencji Środowiska (European Environmental Agency – EEA). 
Raport pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020”, opublikowany w  listopadzie br., 
pokazuje jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanie-
czyszczenia powietrza. Według oceny EEA, narażenie na drobny pył zawieszony 
(PM2,5) przyczyniło się do ok. 417 tys. przedwczesnych zgonów w 41 państwach 
europejskich w 2018 r., z czego ok. 379 tys. – miało miejsce w UE-28.

Nowa analiza EEA opiera się na oficjalnych danych dotyczących jakości powie-
trza z ponad 4000 stacji monitoringu w Europie, pokazuje zmiany stężeń głównych 
zanieczyszczeń powietrza w latach 2009–2018 oraz szacunkowe skutki oddziały-
wania tych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i ekosystemy. Wynika z nich, że w 2018 r.  
sześć państw UE przekroczyło unijną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu za-
wieszonego (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Włochy). Tylko cztery 
państwa – Estonia, Finlandia, Irlandia i Islandia – odnotowały stężenia PM2,5 poni-
żej bardziej rygorystycznych wartości, określonych przez WHO. 

Według sprawozdania EEA, polityka unijna, krajowa i  lokalna oraz redukcja 
emisji w kluczowych sektorach poprawiły jakość powietrza w Europie. Od 2000 r.  
emisje głównych zanieczyszczeń powietrze z  transportu, w  tym tlenków azotu, 
obniżyły się, mimo rosnącego zapotrzebowania na mobilność i związanego z tym 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze. Odnotowano również znacz-
ne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z  produkcji energii, nato-
miast postępy w ograniczaniu emisji z budynków i rolnictwa są powolne.

Dzięki lepszej jakości powietrza w Europie w 2018 r. około 60 tys. osób mniej 
zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia pyłem drobnym – w porówna-
niu z 2009 r. W przypadku dwutlenku azotu redukcja jest jeszcze większa, bo liczba 
przedwczesnych zgonów w ostatniej dekadzie zmniejszyła się o ok. 54%.

Mimo że w większości krajów UE statystyki poprawiają się, w naszym kraju 
odnotowano wzrost liczby zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza. Według 
danych EEA, w Polsce w 2018 r. z powodu zanieczyszczenia PM2.5 zmarło 46 300 
osób (o 3200 więcej niż w 2016 r.).

Dodatkowo autorzy raportu przeanalizowali wpływ ograniczeń w komunikacji 
i transporcie, wprowadzonych wiosną br. w związku z epidemią COVID-19, na wyniki 
pomiarów zanieczyszczenia powietrza w tym okresie. Stwierdzono, że obostrzenia 
doprowadziły do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu 
drogowego, lotnictwa i żeglugi międzynarodowej we wszystkich europejskich kra-
jach. Znacznie obniżyły się stężenia dwutlenku azotu – największe redukcje odno-
towano w rejonach, gdzie wprowadzono najbardziej rygorystyczne środki służące 
ograniczeniu transmisji wirusa. Zmniejszyły się również szacowane stężenia pyłu 
zawieszonego PM10, niezależnie od warunków meteorologicznych. W niektórych 
krajach redukcja sięgała 30%. Na razie EEA nie dysponuje szacunkami dotyczącymi 
potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie czystszego powietrza w 2020 r.

W sprawozdaniu zauważono również, że długotrwałe narażenie na zanieczysz-
czenia powietrza powoduje choroby układu krążenia i układu oddechowego, któ-
re to choroby uznano za czynniki ryzyka zgonu u pacjentów z COVID-19. Związek 
przyczynowy między zanieczyszczeniem powietrza a ostrością przebiegu zakażeń 
COVID-19 nie jest jednak jasny i potrzebne są dalsze badania epidemiologiczne.

Naszym Czytelnikom,
Autorom, Sympatykom 
i Przyjaciołom
życzymy radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego nowego roku
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gospodarczego. Ponadto, w imię wolności 
działań gospodarczych, niechętnie podej-
mowano zagadnienia społecznych kosztów 
funkcjonowania sektora prywatnego.

Kwestie etyczne w problematyce ochro-
ny środowiska pojawiały się wraz z  roz-
wojem ekologii, czyli nauki przyrodniczej 
(biologicznej) o  powiązaniu organizmów 
żywych z ich otoczeniem. Stworzył ją Ernest 
Haeckel (1834–1919) i z upływem czasu 
została ugruntowana jako nauka badająca 
florę i faunę w środowiskach biotycznych 
i abiotycznych. Potocznie jest utożsamia-
na z  nauką o  ochronie środowiska, lecz 
bezzasadnie, gdyż jest nią sozologia, której 
podstawy sformułował w latach 60. XX wie-
ku Walery Goetel, rektor AGH w Krakowie 
(ale przymiotnik „ekologiczny” stosuje się 
w szerszym ujęciu). 

W połowie XX wieku powstała ekolo-
gia człowieka i ekologia społeczna. Ekolo-
gia człowieka koncentruje się na badaniu 
wpływu czynników środowiska społecz-
nego i przyrodniczego na organizm ludzki 
oraz nad możliwościami jego adaptacji do 
środowiska. Natomiast ekologia społeczna 
bada zjawiska z pogranicza socjologii, geo-
grafii i ekologii. 

Pod koniec XX wieku powstała pilna 
potrzeba wyodrębnienia dodatkowej dys-
cypliny naukowej lub rozwiniętego działu 

Szczególnie w krajach objętych procesem 
transformacji rynkowej największy wpływ 
na pomniejszanie wartości środowiska mia-
ły następujące czynniki:
 � ugruntowane w  myśli ekonomicznej 

twierdzenia o podrzędnej roli środowiska,
 � dążenie do osiągnięcia porównywalnych 

do krajów wysoko rozwiniętych dochodów 
na mieszkańca (mimo wyższych kosztów),
 � osłabienie finansów publicznych oraz 

wahania cyklów koniunktury gospodar-
czej, których negatywne skutki łagodzone 
są najczęściej intensywną eksploatacją za-
sobów naturalnych.

Zwolennicy poglądów o niewielkiej war-
tości środowiska naturalnego, do których 
należał m.in. John Locke, argumentują, że 
przede wszystkim praca jest najważniej-
szym czynnikiem produkcji. Ziemia, bez na-
kładu pracy i wykorzystania technologii, nie 
przynosi żadnych pożytków, poza niewielki-
mi korzyściami ze zbieractwa i łowiectwa. 
Z kolei w 1819 r. James Maitland zauważył, 
że na dobra obficie i bezpłatnie oferowane 
przez przyrodę nie można znaleźć kupca. 
Skoro za takie dobra nie da się uzyskać żad-
nej ceny, nie mają one wartości ekonomicz-
nej [11]. Brak większego zainteresowania 
stanem środowiska wynikał zatem z prze-
konania, że zasoby naturalne są względnie 
obfite i dlatego nie stanowią bariery wzrostu 

Kwestie etyczne w ochronie środowiska naturalnego zaczęły być podno-
szone stopniowo, podobnie jak koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu, która uwzględnia też problematykę ekologiczną. Jednak problem 
szacunku wobec zwierząt i roślin podjął A. Schweitzer już w 1915 r.,  
a więc przed powstaniem sozologii. W artykule omówiono podejście 
do etyki środowiskowej zarówno w ujęciu antropologicznym – z punktu 
widzenia szczególnego statusu człowieka w świecie przyrody, jak również 
w ujęciu biocentrycznym. Z kolei wśród czynników upowszechniających 
koncepcję CSR, w tym także w ochronie środowiska, ważną rolę może 
odegrać wprowadzenie normy jakości ISO 26000 oraz rozwój sektora 
gospodarki społecznej (ekonomii społecznej i solidarnej).

Ethical issues in the environmental protection began to be raised gradual-
ly,just like the concept of corporate social responsibility which also takes 
into account environmental issues. However, the problem of respect 
towards animals and plants was undertaken by A. Schweitzer already in 
1915, that is before the rise of sozology. The article presents an approach 
to environmental ethics presented both from an anthropological point 
of view – from the point of view the special status of man in the natural 
world – as well as in terms of a biocentric approach. In turn, among 
the factors popularizing the concept of CSR, also in the environmental 
protection, the introduction of ISO 26000 quality standard can play an 
important role as well as the development of the social economy sector 
(social and solidarity economy).

Etyka w ochronie środowiska naturalnego
ethics in the protection of the natural environment

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż., prof. PO Marcin ŁUSZCZYK
Politechnika Opolska

dr Agnieszka THIER
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Znaczenie gospodarcze i społeczne 
środowiska naturalnego (przyrod-
niczego) jest już w miarę dobrze 
rozpoznane jako przestrzeń do 

zamieszkania (tzw. habitat) i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz pozyskiwa-
nia surowców mineralnych dla gospodarki 
i odbiorcy jej odpadów (z ich asymilacją), 
a także – czy przede wszystkim – warun-
ków klimatycznych, atmosferycznych, zdro-
wotnych i innych czynników sprzyjających 
pracy oraz wypoczynkowi. 

Obecnie monitoring i badania naukowe 
coraz bardziej koncentrują się nad oceną 
stopnia zanieczyszczenia i degradacji po-
szczególnych składników środowiska oraz 
wyczerpywania się jego zasobów, czyli nad 
ekologicznymi ograniczeniami czy wręcz 
barierami rozwoju gospodarczego i cywi-
lizacyjnego. W ślad za tym tworzy się co-
raz bardziej rozbudowany system narzędzi 
i  sposobów ochrony środowiska (w  tym 
środki techniczne oraz instrumenty prawno-
-administracyjne, ekonomiczno-finansowe 
i informacyjno-perswazyjne). Spośród czyn-
ników społecznych coraz większą uwagę 
zwraca się na kwestie etyczne i głosi się, 
że ochrona środowiska jest obowiązkiem 
moralnym człowieka [2].

Niedocenianie wartości środowiska 
jest spowodowane przez wiele czynników. 

DOI: 10.15199/2.2020.12.1
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zujące wartość przyrody. Można tu jeszcze 
przytoczyć wypowiedź papieża Jana Pawła 
II: „Zły stan ekologii jest przejawem głębokie-
go moralnego kryzysu człowieka, bowiem 
brak poczucia wartości osoby i życia ludz-
kiego powoduje obojętność w stosunku do 
innych i świata. Powściągliwość i umiar, 
dyscyplina wewnętrzna i duch poświęcenia 
winny panować w codziennym życiu, ażeby 
ogół nie musiał ponosić negatywnych kon-
sekwencji niedbalstwa niewielu” [10]. Przy-
toczone opinie świadczą o występowaniu 
poglądów antropocentrycznych również 
w religii. Jednak poglądy o dominującej roli 
człowieka w świecie przyrody ulegają prze-
wartościowaniu w kierunku biocentryzmu, 
czyli przeciwieństwa antropocentryzmu.

Biocentryzm (greckie bios = życie) jest 
to pogląd, że wszystko, co żyje, ma przyro-
dzoną wartość i każde życie jest tak samo 
wartościowe jak inne życie (tzw. równość 
biocentryczna). Zatem biocentryzm włącza 
w ludzką moralność całą biosferę, gdyż każ-
da żywa istota stanowi składnik ekosys-
temu i przyczynia się do jego równowagi 
w wyniku trwałych i zrównoważonych relacji 
z innymi istotami [5].

W II połowie XX wieku wiele przemian 
o charakterze cywilizacyjnym zaczęło sprzy-
jać propagowaniu haseł i postaw etycznych, 
w  tym w  zakresie ochrony środowiska. 
Przede wszystkim wygasło wiele konflik-
tów zbrojnych, a zaczęto intensyfikować 
międzynarodową współpracę w  handlu 
(zapoczątkowaną w 1948 r. Układem Ogól-
nym w sprawie Ceł i Handlu, GATT), a na-
stępnie integrację gospodarczą w ramach 
Wspólnoty Węgla i Stali oraz od 1993 r. Unii 
Europejskiej. Podobne przedsięwzięcia in-
tegracyjne występują w innych regionach 
świata, a także w innych dziedzinach, na 
przykład w życiu religijnym, czego przykła-
dem jest ruch zjednoczeniowy kościołów 
chrześcijańskich, czyli protestantów (inicja-
torzy), prawosławnych i katolików (Dekret 
o ekumenizmie II soboru watykańskiego 
w 1964 r.). Na marginesie, globalizacja jako 
ujednolicenie tych procesów na skalę świa-
tową jest oceniana krytycznie w zakresie 
kultury i obyczajów. Z kolei nurt w formie 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
(Corporation Social Responsibility – CSR) 
funkcjonował najpierw tylko wśród naukow-
ców i w ich publikacjach, ale szybko zaczął 
przenikać do gospodarki jako element dłu-
gofalowej strategii rozwoju przedsiębior-
stwa, opierając się na trosce o  ochronę 
środowiska naturalnego i  jego zasobów, 
a przede wszystkim na przedsiębiorczości 
społecznej i takich wartościach, jak uczci-
wość, dbałość o pracowników oraz klientów 

drowicz (1908-1988), orędownik sumienia 
ekologicznego, które nazywał także cenzurą 
moralną [1].

W  podejściu do etyki środowiskowej 
(ekologicznej) zauważamy, że nadal prze-
waża antropocentryczny punkt widzenia, 
chociaż biocentryzm staje się już widoczny. 
Nie można też pominąć teocentryzmu. Otóż 
antropocentryzm zakłada hierarchiczny 
porządek świata, w którym to człowiekowi 
przyznany zostaje szczególny status moral-
ny. Ten zaś opiera się na oczywistej tezie, że 
to człowiek w sposób racjonalny organizuje 
i wykorzystuje środowisko naturalne. Jest 
on postawiony w centrum świata, ponieważ 
tylko on ma zdolność, aby objąć świadomo-
ścią swoją relację ze środowiskiem [7]. Od 
samego początku refleksji moralnych ich 
przedmiotem był człowiek oraz jego czyny 
w odniesieniu do siebie i  ludzi, a w etyce 
na gruncie teologii – również w stosunku 
do Boga. Jednak w XX wieku sytuacja ta 
zmieniła się wskutek zachwiania równowagi 
w środowisku, zmuszając do rozszerzenia 
badań, z uwzględnieniem stosunku czło-
wieka do przyrody i ochrony środowiska 
naturalnego.

Teocentryzm (greckie theos = Bóg) 
w etyce oznacza kierunek nakazujący roz-
patrywanie wszelkich działań człowieka, 
szczególnie moralnych, w odniesieniu do 
Boga jako najwyższej i jedynej wartości. We-
dług zwolenników teocentryzmu (np. św. 
Augustyna i św. Tomasza z Akwinu) tylko 
taka perspektywa umożliwia prowadzenie 
refleksji nad sensem, celem czy przeznacze-
niem ludzkiej egzystencji. Takie pojmowanie 
teocentryzmu na gruncie etyki środowisko-
wej nakazuje rozpatrywać wszelkie relacje 
między działaniami człowieka wobec przy-
rody w odniesieniu do Boga jako Stwórcy 
przyrody i kosmosu. Przyroda ma bowiem 
wartość ze względu na Boga, który ją stwo-
rzył i nadal ją utrzymuje. Człowiek, jako isto-
ta wyjątkowa, powinien pełnić rolę dobrego 
strażnika, gospodarza i opiekuna przyrody, 
którą otrzymał w darze od Stwórcy. Nato-
miast niszcząc przyrodę, sprzeciwiamy się 
Bogu, a więc grzeszymy i czynimy zło. Nie-
stety, w literaturze ekofilozoficznej można 
spotkać się z opiniami obciążającymi spu-
ściznę judeo-chrześcijańską za kryzys eko-
logiczny. Zawinić miał przy tym charaktery-
styczny dla tej tradycji skrajnie pojmowany 
antropocentryzm. Przykładem są słynne 
fragmenty z Księgi Rodzaju, w którym Bóg 
daje człowiekowi wszystkie zwierzęta oraz 
samą Ziemię w posiadanie. Naturalnie bibli-
ści odrzucili taką antyekologiczną interpre-
tację Biblii, wskazując na wiele fragmentów, 
w których wyeksponowane są treści uka-

ekologii człowieka, a mianowicie – ekologii 
rodziny ludzkiej. Równolegle z tymi naukami 
zaczęto mocniej podnosić kwestie etyczne 
pod nazwami etyki środowiskowej (ekolo-
gicznej) lub ekoetyki.

W znaczeniu potocznym etyka jest to 
ogół norm moralnych uznawanych w pew-
nym czasie przez daną zbiorowość spo-
łeczną jako punkt odniesienia dla oceny 
i regulacji postępowania w celu integracji 
grupy wokół pewnych wartości (synonim 
moralności). W sensie filozoficznym etyka 
to nauka dotycząca moralności, rozpatry-
wana w aspekcie normatywnym jako nauka 
moralności oraz w aspekcie opisowo-wyja-
śniającym jako nauka o moralności. Etyka 
środowiskowa jest to nauka zajmująca się 
zasadami i normami postępowania człowie-
ka wobec środowiska przyrodniczego (bio-
tycznego i abiotycznego) oraz społecznego. 
Wyróżnia się w niej kilka orientacji:
 � holistyczna odmiana etyki środowiskowej,
 � biocentrycznie zorientowana etyka śro- 

dowiskowa,
 � etyka ochrony zwierząt,
 � antropocentryczna odmiana etyki śro- 

dowiskowej.
Etyka środowiskowa ciągle się rozwi-

ja i pojawiają się coraz to nowe orientacje 
związane z kierunkami filozoficznymi lub re-
ligiami albo z określonym światopoglądem 
[3]. Zawsze jednak chodzi o poszanowanie 
świata przyrody.

Jednym z najbardziej znanych prekurso-
rów etyki środowiskowej – chociaż wtedy 
ten termin jeszcze nie funkcjonował – był 
Albert Schweitzer (1875–1965), alzacki 
teolog, filozof, lekarz i noblista, orędownik 
poszanowania życia. W 1915 r. Schweitzer 
stworzył program moralny, który nazwał 
„Etyką czci dla życia”. Jego podstawowym 
przesłaniem jest stwierdzenie: „Jestem ży-
ciem, które chce żyć wśród innego życia, 
które też chce żyć. Muszę więc szanować 
życie”. Etyka czci dla życia jest etyką uni-
wersalną, ponadgatunkową i zgodną z na-
turą człowieka, opartą na solidarności ze 
wszystkimi przejawami życia. Realizacja 
tego programu wymaga od ludzi: dobroci, 
trudu i odpowiedzialności, a konsekwencją  
jest obowiązek ratowania wszelkiego życia 
oraz łagodzenia cierpienia i bólu. Schweitzer 
głosił, że cześć dla życia wymaga szacun-
ku nie tylko wobec ludzi, ale także wobec 
zwierząt i roślin. Człowiek jest „etyczny tylko 
wówczas, jeśli mu zarówno rośliny i zwie-
rzęta, jak też życie człowieka jest święte, 
i jeśli jest w stanie ofiarować się życiu, które 
jest w potrzebie” [12]. W Polsce głównym 
z prekursorów etyki środowiskowej był kra-
kowski lekarz hematolog Julian Aleksan-
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norma ISO stają się elementem europej-
skiego modelu gospodarczego. Z proble-
mami tymi wiąże się również zagadnienie 
ekonomii społecznej (social economy) lub 
ekonomii solidarnej bądź ekonomii spo-
łeczności lokalnej, co jednak z powodów 
merytorycznych, a także anglosaskiej ter-
minologii lepiej jest określać gospodarką 
społeczną (ale w literaturze polskiej po-
wszechniejszy jest ten pierwszy termin). 
Otóż ekonomia społeczna stanowi sektor 
gospodarki, który pełni istotną rolę w reali-
zacji programów nastawionych na pełne 
zatrudnienie, partycypację załogi w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem, bezpieczeń-
stwo socjalne, walkę z biedą, ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz tworzenie 
spójności społeczeństwa obywatelskiego. 
Sektor ten obejmuje spółdzielnie socjalne, 
spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy, 
przedsiębiorstwa społeczne (komercyjne, 
ale nie nastawione na zysk), organizacje 
pozarządowe (NGO-s, społeczne) prowa-
dzące działalność gospodarczą, zakłady 
pracy chronionej, warsztaty terapii zaję-
ciowej, kluby integracji społecznej itp. [6]. 
W Polsce częściowo reguluje te sprawy 
„Krajowy program rozwoju ekonomii spo-
łecznej do 2030 roku” [8]. W koncepcjach 
CSR oraz ekonomii społecznej i związa-
nych z nimi dokumentach i poradnikach 
kwestia etyki ekologicznej odgrywa zna-
czącą rolę, podejmując także problemy 
poszanowania zwierząt i roślin. Problem 
niektórych zwierząt hodowlanych nabiera 

i konsumentów, tradycje wielopokoleniowe. 
Początkowo koncepcja CSR znalazła prze-
ciwników wśród kręgów liberalnych i zwo-
lenników pełnej gospodarki rynkowej – jak 
np. Friedrich A. von Hayek (1899–1992) oraz 
Milton Friedman (1912–2000) z Chicago – 
ale mimo to zapanowała dość powszechna 
zgoda, że przedsiębiorstwa realizują nie tyl-
ko cele ekonomiczne (pomnażanie zysku 
właściciela i dywidendy akcjonariuszy) ale 
również cele społeczne.

Wszystko to zapowiadało, że wiek XXI 
będzie stuleciem spokoju międzynarodo-
wego i rozwoju techniki oraz uspołecznia-
nia działalności gospodarczej. Jednak oka-
zuje się, że nie będzie to łatwe, co potwier-
dzają liczne przykłady. Mimo to procesy 
integracji gospodarczej i ekumenizmu no-
tują postępy. Szczególnie dużego znacze-
nia nabrała kwestia społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zwłaszcza gdy w 2010 
r. wprowadzono w tej sprawie normę ISO 
26000. Normę należy przestrzegać w orga-
nizacjach gospodarczych po dobrowolnym 
jej wdrożeniu do systemu zarządzania, co 
odbywa się ze względu na nacisk społecz-
ny, a także marketing. Norma ISO 26000 
wyróżnia 7 obszarów odpowiedzialności: 
ład gospodarczy, prawa człowieka, praktyki 
z zakresu zatrudnienia i warunków pracy, 
ochrona środowiska naturalnego, uczciwe 
praktyki operacyjne (m.in. brak korupcji, 
zdrowa konkurencja), zaangażowanie spo-
łeczne i rozwój społeczności lokalnej. Zda-
niem Unii, koncepcja CSR i związana z nią 

ostatnio w Polsce kontrowersji w związku 
z przygotowaniem tzw. ustawy futerkowej.
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Wtórne metabolity porostów są zwykle swoiste dla nich i mają wyjątkowo 
duże znaczenie w przyrodzie. Są też wykorzystywane przez ludzi, głównie 
jako pożywienie i lekarstwa. W artykule podano przykłady niektórych 
gatunków porostów i wytwarzanych przez nie związków chemicznych, 
stosowanych od dawna w medycynie ludowej i oficjalnej. 
Słowa kluczowe: porosty, wtórne metabolity, wykorzystanie w medycynie, 
pożywienie

Secondary metabolites of lichens are usually specific to them and are 
of exceptional importance in in the life of the lichens and in nature. They 
are also used by humans, mainly as food and medicine. The article gives 
examples of some species of lichens and their chemical compounds, 
which have been used for a long time in traditional and official medicine.
Keywords: lichens, secondary metabolites, use in medicine, food

Na stole i w apteczce, czyli o porostach 
w życiu człowieka 
On the Table and in the First Aid Kit, that s about Lichens in Human Life 

prof. dr hab. Wiesław FAŁTYNOWICZ
Zakład Botaniki 

Uniwersytet Wrocławski

P ierwsza wzmianka o porostach 
pojawiła się najprawdopodobniej 
w  Piśmie Świętym w  Księdze 
Wyjścia. Naukowcy od lat wio-

dą spór o mannę (tę biblijną). Hipotezy są 
różne. Badacze porostów (lichenolodzy) do-
łożyli jeszcze jedną – manna to były plechy 
dzbanusznika jadalnego (Aspicilia esculen-
ta), (A. dessertorum), porostu powszechnie 
występującego na stepach i półpustyniach 
Ameryki Południowej, Azji, a także w basenie 
Morza Czarnego i Kaspijskiego, w Australii 
oraz na preriach Ameryki Północnej [1]. 
Zaliczany jest on do niewielkiej grupy tzw. 
porostów wędrujących (vagrant lichens) [2], 
które są luźno przytwierdzone do podłoża, 
a ich plechy oderwane od gleby i niesione 
przez wiatr często przemierzają znaczne 
odległości. Nomadzi z Półwyspu Arabskie-
go do dzisiaj zbiegają plechy dzbanusznika, 

które wiatr zgromadził w zagłębieniach te-
renu i wykorzystują jako pokarm dla siebie 
i swoich zwierząt (w suchej masie zawie-
ra do 23% węglowodanów), a wcześniej 
wielokrotnie ratował on ludzi w czasach 
głodu i wojen. Porost ten był też wykorzy-
stywany do produkcji napojów (również 
alkoholowych) i  jako lekarstwo. W Polsce 
takim przykładem porostu wędrującego 
jest chrobotek rosochaty (Cladonia foliacea); 
jego długie do 1,5 cm łuski w stanie suchym 
zwijają się i toczą się z wiatrem m.in. po 
wydmach. 

W wielu regionach świata porosty były 
znane i wykorzystywane. Jako pożywienie, 
podobnie jak wspomniany wyżej dzbanusz-
nik, była używana również kruszownica ja-
dalna (Umblicaria esculenta), rosnąca przede 
wszystkim na skałach w archipelagu wysp 
japońskich [3]. Zachowały się stare rysunki, 

przedstawiające zbiór tego porostu meto-
dami alpinistycznymi ze ścian skalnych [4]. 
Kruszownicę używano do sałatek albo przy-
rządzano na niej słodką zupę. Liczne gatun-
ki z tego rodzaju są obecne również u nas, 
przede wszystkim w górach [5], ale nie są one 
jadane, głównie ze względu na gorzki smak, 
a przede wszystkim z braku tradycji kulinar-
nych. W okresie drugiej wojny światowej Ro-
sjanie zbierali naziemne chrobotki (Cladonia), 
które masowo rosną w tundrze i w tajdze, 
i uzyskiwali z nich cukier. Wydajność była 
niewielka, ponieważ 11 robotników po roku 
pracy otrzymywało z około 30 ton porostów 
tylko 100 kg glukozy po mało skomplikowa-
nym, ale długotrwałym procesie rozkładu 
skrobi. Porosty najpierw były traktowane 
rozcieńczonym roztworem wodorotlenku po-
tasu, potem płukane wodą i następnie trafiały 
do kwasu siarkowego, a uzyskany produkt 
był neutralizowany wapnem. Cała produkcja 
była bardzo kosztowna, ale należy pamiętać, 
że było to w czasie wojny [4]. 

Porosty jako pożywienie były znane 
także Indianom północnoamerykańskim. 
Zbierali oni nitkowate plechy włostek (Bry-
oria), zatapiali je w łoju zwierzęcym i robili 
z tego zapasy na zimę. Taka mieszanina 
służyła nie tylko jako pożywienie, ale wyko-
rzystywano ją również do ochrony nowo-
rodków – wcierano ją w pępek po urodze-
niu się dziecka w celu zapobieżenia infekcji. 
Włostki, rosnące również u nas, zawierają 
kwasy porostowe o działaniu antybiotycz-
nym, a także witaminę B12 [6]. 

Największą przeszkodą w spożywaniu 
porostów była ich gorycz – wtórne meta-
bolity porostowe mają zwykle bardzo gorzki 
smak, ale już na początku XIX wieku tę prze-

Chrobotek alpejski (Cladonia stellaris) na Syberii
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dy czasem się sprawdzało, ale częściej nie. 
W przypadku porostów z reguły przynosiło 
jakieś pozytywne efekty, ale inne organizmy 
dawały często co najwyżej efekt placebo. 
Przełomem było odkrycie w XIX wieku istoty 
wtórnych metabolitów porostowych (zwa-
nych czasami błędnie kwasami porostowy-
mi). Okazało się, że wiele z tych substancji 
ma działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, 
grzybobójcze, przeciwbólowe, przeciwza-
palne, a niektóre nawet cytostatyczne, przez 
co mogą być wykorzystane do hamowania 
rozwoju komórek nowotworowych. 

Pod względem chemicznym wtórne 
metabolity porostów to zwykle wielopier-
ścieniowe związki organiczne z  grupy 
depsydów, depsydonów, dibenzofuranów, 
antrachinonów i  ksantonów, rzadkością 
są związki alifatyczne, najczęściej będące 
kwasami tłuszczowymi [9]. Są one wytwa-
rzane w plesze porostów przez grzyba, ale 
ów jest indukowany przez swoich partne-
rów; samodzielnie nie może tych wtórnych 
metabolitów wytwarzać. Chociaż wcześniej 
uważano, że wtórne metabolity nie pełnią 
żadnej roli w organizmie i są produktami „od-
padowymi”, to ten pogląd został już dawno 
zarzucony. Porosty są świetnym przykła-
dem ważnej roli wtórnych metabolitów w ży-
ciu ich producentów [9]. Jak wspomniałem 
wyżej, są one z reguły bardzo gorzkie, co 
odstrasza potencjalnych konsumentów. 
Mimo tego porosty mają licznych zagorza-
łych smakoszy – są to, poza reniferami i ka-
ribu, przede wszystkim liczne bezkręgowce, 
z których część to obligatoryjne lichenofagi, 
np. niektóre skoczogonki [10]. Znane są też 
silnie trujące wtórne metabolity; przykładem 
jest kwas wulpinowy, spotykany w nielicz-
nych – na szczęście – gatunkach porostów 
u nas rosnących, np. w pospolitej płucnicy 

szkodę pokonano. Szwedzki chemik Jacob 
Berzelius zalecał „kąpiel” porostów w 1-pro-
centowym roztworze wodorotlenku sodu 
lub potasu, a następnie płukanie w czystej 
wodzie z dodatkiem popiołu drzewnego. In-
nym sposobem było zalanie plech mlekiem 
na około dobę, co również pozbawiało je go-
ryczy (chociaż nie całkiem – sprawdziłem!). 
Na szczęście dla porostów nie był to sygnał 
do powszechnego zastąpienia nimi bigosu 
i schabowego. Niemniej, mój już nieżyjący 
przyjaciel, słowacki lichenolog dr Ivan Pišut 
(1935–2017), w swojej świetnej książce po-
pularyzującej porosty podał m.in. przepisy 
na klopsiki oraz pudding z porostów [4]. 

W Polsce nigdy nie było tradycji jedzenia 
porostów, ale o ich właściwościach leczni-
czych wiedziano już od dawna. Już w książ-
ce Rzaczyńskiego [7], traktującej o roślinach 
leczniczych Polski, autor wymienia cztery 
gatunki porostów wykorzystywanych od 
dawna w medycynie ludowej na Kaszubach. 
Są to płucnica islandzka (Cetraria islandica), 
tarczownica skalna (Parmelia saxatilis), pa-
wężnica psia (Peltigera canina) oraz chrobo-
tek (Cladonia). W „Dykcyonarzu roślinnym” 
księdza Jan Krzysztofa Kluka [8] znajduje 
się dokładny przepis na leczniczy kisiel 
z płucnicy islandzkiej; przygotowałem go 
kiedyś i nie był to przysmak, ale nigdzie nie 
jest powiedziane, że lekarstwa muszą być 
smaczne; mimo wielogodzinnego moczenia 
w mleku był bardzo gorzki. 

Opis wykorzystywania porostów w me-
dycynie właściwie należałoby rozpocząć od 
Paracelsusa, zwanego „ojcem nowożytnej 
medycyny”. Ten urodzony w Austrii lekarz, 

pracujący w I połowie XVI wieku początko-
wo w Bazylei, a potem Niemczech i Austrii, 
rozwinął w ziołolecznictwie zasadę, znaną 
od prawie dwóch tysiącleci, że podobne le-
czy się podobnym (similia similibus curantur). 
Z tej zasady wynika np. stosowanie granicz-
nika płucnika Lobaria pulmonaria do leczenia 
chorób płuc i górnych dróg oddechowych, 
ponieważ plecha nieco przypomina płuca 
(efekty stosowania były pozytywne). Złoto-
rost ścienny (Xanthoria parietina) używany 
był jako środek przeciw żółtaczce – bo żółty 
(tu z kolei efekty były niewielkie), a duże list-
kowate porosty wykorzystywano (skutecz-
nie) jako opatrunki na rany, np. tarczownice 
(Parmelia), pawężnice (Peltigera) i kobierniki 
(Parmotrema). Stosowanie tej prostej zasa-

Masowy pojaw płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica)

Porośnięta porostami rzeźba w klasztorze kamedułów w Wigrach

Porrosty 2.indd   7 2020-12-07   14:29:56



8
12 /2020 AURA

tysiąc związków chemicznych swoistych 
dla tej specyficznej grupy grzybów, co roku 
identyfikuje się i opisuje dziesiątki nowych. 
Z około 20 tysięcy gatunków porostów zna-
nych na Ziemi większość nie została jeszcze 
przebadana pod kątem wytwarzanych przez 
nie wtórnych metabolitów i możliwości ich 
potencjalnego zastosowania w medycynie. 
Zapewne czeka nas w tej dziedzinie wiele 
rozczarowań, ponieważ na pewno nie znaj-
dziemy w porostach leków na wszystko, ale 
też można spodziewać się dużej ilości pozy-
tywnych zaskoczeń. A na razie jest to samo, 
co w większości dziedzin wiedzy, czyli ciągle 
więcej nie wiemy niż wiemy! 
Zdjęcia zob. – III str. okładki
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płucnica islandzka występuje powszechnie 
w górach oraz w tundrze i tajdze, a nie jest 
prawnie chroniona (w Polsce jest objęta 
ochroną częściową). Często sięga się też po 
brodaczki (Usnea) i inne gatunki, zwłaszcza 
te, które wytwarzają kwas usninowy, chyba 
najbardziej znany, przebadany i przetesto-
wany porostowy antybiotyk [13], mający 
również właściwości przeciwbólowe i prze-
ciwgorączkowe. Podobne cechy ma również 
wiele innych wtórnych metabolitów [14],  
a liczne nie zostały jeszcze przebadane pod 
tym kątem i o ich właściwościach nic na 
razie nie wiemy. Kwas usninowy występuje 
powszechnie w wielu rodzajach porostów, 
zwłaszcza tak zróżnicowanych i bogatych 
w gatunki jak: misecznica (Lecanora), bro-
daczka (Usnea), tarczownica (Parmelia), 
chrobotek (Cladonia) i włostka (Bryoria). Po-
nieważ często jest odkładany w korze, to 
nadaje plechom lekko żółtawy odcień. Poza 
wspomnianymi wyżej właściwościami, udo-
wodnione jest również jego działanie prze-
ciwwirusowe – może służyć do zwalczania 
wirusów opryszczki, brodawczaka, a nawet 
HIV [15], a także przeciwnowotworowe – 
między innymi hamuje rozwój białaczki, 
glejaka i raka mózgu. W tak krótkim tekście 
nie sposób omówić wszystkich sposobów 
wykorzystania porostów, które ponadto 
były używane do produkcji kosmetyków, 
barwienia tkanin, do balsamowania zwłok 
(już w starożytnym Egipcie) i miały jeszcze 
wiele innych zastosowań. Na temat właści-
wości porostów i ich stosowania w różnych 
dziedzinach, w tym również w medycynie 
współczesnej i ludowej, napisano już tysią-
ce prac. Wiele aktualnych informacji można 
znaleźć w niedawno wydanym opracowaniu 
zbiorowym pod redakcją B. Ranković’a [16], 
a  bogatym źródłem wiedzy jest również 
Internet (polecam wpisanie hasła „ethnoli-
chenology”). Nad właściwościami porostów 
trwają intensywne badania w wielu labo-
ratoriach świata. Jak dotąd znamy ponad 

jaskrawej (Cetraria pinastri) i w wysokogór-
skiej płucnicy halnej (C. tilesii); ta ostatnia 
masowo rośnie m.in. w górach Ałtaj. Oba 
te gatunki były wykorzystywane przez ludy 
dalekiej północy do polowania na lisy polarne 
– wykładano mięso panierowane w sprosz-
kowanych plechach płucnicy i potem tylko 
zbierano martwe lisy o skórze nieuszkodzo-
nej kulami. Poza odstraszaniem, wtórne 
metabolity pełnią również rolę atraktantów. 
Nadają one plechom lub tylko samym owoc-
nikom jaskrawe barwy zachęcające owady 
do odwiedzin, które kończą się dla zwie-
rzęcia rozczarowaniem, ale dla porostu są 
korzystne, ponieważ owady roznoszą w ten 
sposób zarodniki albo inne części służące do 
rozmnażania. Związki te pomagają również 
w osiedlaniu się porostów na skrajnie nieko-
rzystnych i twardych podłożach – skałach, 
szkle, metalu. plastiku itp. Dzięki nim strzępki 
grzyba porostowego wrastają w kanaliki wy-
drążone w podłożu przez wtórne metabo-
lity o charakterze kwasów. Ta właściwość 
porostów staje się w niektórych regionach 
zmorą człowieka i już niejedną konferencję 
naukową poświęcono biologicznej korozji 
zabytkowych budowli i rzeźb niszczonych 
przez rosnące na nich porosty [11]. Niektóre 
z substancji wytwarzanych przez porosty 
mogą pochłaniać szkodliwe promienie UV, 
co umożliwia plechom wegetację w miej-
scach najbardziej eksponowanych na świa-
tło. Są też takie, jak powszechna atranoryna 
obecna w plechach wielu gatunków, które 
wspomagają fotosyntezę u okazów rosną-
cych w miejscach nadmiernie zacienionych, 
pochłaniając dodatkowe ilości światła. Rolę 
wtórnych metabolitów dla porostów trud-
no przecenić; wspomnę jeszcze tylko, że 
chronią one plechy przed infekcjami, ale też 
znacznie zwiększają ich siłę konkurencyjną 
w walce o przetrwanie, hamując kiełkowanie 
nasion, zarodników mszaków i innych grzy-
bów, wzrost siewek. 

Porostem współcześnie niewątpliwie 
najczęściej wykorzystywanym przez czło-
wieka jest płucnica islandzka (Cetraria islan-
dica). W każdej aptece znajdziemy syropy 
i  tabletki na nieżyty gardła, zawierające 
w swoim składzie „mech islandzki” (taka 
jest stara, ale wciąż używana nazwa tego 
porostu). Często po wykładzie żułem kilka 
kawałków plechy płucnicy i zdecydowanie 
łagodziło to podrażnienia strun głosowych. 
Cetraria islandica jest częsta w  Polsce, 
miejscami rośnie masowo, ale w niektó-
rych regionach została już bardzo mocno 
wyeksploatowana przez zbieraczy [12].  
Obecnie firmy farmaceutyczne intensyw-
nie poszukują dostawców surowca, głównie 
w Rosji, na Ukrainie i w Skandynawii, gdzie 

Złotorost jaskrawy (Xanthoria calcicola), klasztor w  Lubiążu
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ue
dr hab. Adam HAbudA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 14 października 2020 r. w sprawie kwalifikacji osadów powstałych 
w procesie oczyszczania ścieków w austriackiej Styrii, C– 629/19
Sentencja  

Artykuł 2 ust. 2 lit. a), art. 3 pkt 1 i art. 6 
ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów należy interpre-
tować w ten sposób, że osady ściekowe wy-
twarzane podczas wspólnego oczyszczania, 
w oczyszczalni ścieków, ścieków przemysło-
wych i bytowych lub komunalnych, które są 
spalane w spalarni odpadów resztkowych do 
celów odzysku energii z produkcji pary wod-
nej, należy uznać za niestanowiące odpadów, 
jeżeli przed ich spaleniem są spełnione wa-
runki ustanowione w art. 6 ust. 1 dyrektywy 
2008/98. Do sądu odsyłającego należy usta-
lenie, czy tak jest w sprawie rozpatrywanej 
w postępowaniu głównym.

Stan faktyczny
Spółka Sappi prowadzi zakład produkcji 

papieru i celulozy. Eksploatuje także, wraz 
ze związkiem wodnym Wasserverbrand, 
oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia 
znajduje się przy zakładzie produkcyjnym 
i oprócz ścieków z produkcji celulozy i pa-
pieru, oczyszcza również ścieki komunalne. 
W procesie oczyszczania powstają osady 
ściekowe, następnie spalane w kotle należą-
cym do Spółki. Powstała para wodna zasila 
produkcję papieru i celulozy. Organ admini-
stracji uznał, że użytkowanie kotła wymaga 
pozwolenia, przyjmując przy tym, że zdecy-
dowana większość (97%) spalanych osadów 
pochodzi z produkcji papieru i celulozy, jed-
nak reszta (3%) spalanych osadów pochodzi 
ze ścieków komunalnych.

Problem prawny
Kwestia prawna sprowadza się do roz-

strzygnięcia, czy spalany osad jest odpadem, 
czy produktem ubocznym. Jeżeli jest odpa-
dem, to potrzebne jest pozwolenie. Europej-
skie prawo o odpadach (dyrektywa 2008/98/
UE w sprawie odpadów), a w ślad za nim pra-
wo austriackie (ustawa federalna z 2002 r.  
o gospodarowaniu odpadami) odróżnia od-
pady od produktu ubocznego. Odpadem jest 
każdy przedmiot lub substancja, których po-
siadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub 
do których pozbycia się został zobowiązany. 
Za produkt uboczny (a nie odpad) może być 
uznana substancja lub przedmiot, powsta-
jący w wyniku procesu produkcyjnego, któ-
rego podstawowym celem nie jest ich pro-
dukowanie, jeżeli spełnione są następujące 
warunki: 1) dalsze wykorzystanie substancji 
jest pewne, 2) substancja może być dalej wy-
korzystana bezpośrednio, bez dalszego prze-

twarzania, z wyjątkiem normalnej praktyki 
przemysłowej, 3) substancja jest produkowa-
na jako integralna część procesu produkcyj-
nego, 4) dalsze wykorzystywanie jest zgodne 
z prawem, to znaczy spełnia wszelkie istotne 
wymagania dla określonego zastosowania 
w zakresie produktu, ochrony środowiska 
i zdrowia, i nie doprowadzi do ogólnych nie-
korzystnych oddziaływań na środowisko lub 
zdrowie ludzkie. Sąd odsyłający (austriacki 
trybunał administracyjny) zastanawia się, czy 
skoro oczyszczanie ścieków komunalnych 
nie wpisuje się w proces produkcyjny, to czy 
nie oznacza to, że nie jest spełniony warunek 
uznania za produkt uboczny. Z drugiej jed-
nak strony osady ściekowe są doprowadzane 
w obręb zakładu za pomocą zamkniętego, 
zautomatyzowanego systemu, są one po-
nadto w pełni wykorzystywane, a proces ten 
nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowi-
ska i zdrowia ludzkiego. Ponadto taki sposób 
działania ma dodatkowo na celu zapobiega-
nie powstawaniu odpadów i zastępowanie 
surowców kopalnych.

Z uzasadnienia
Pojęcia „odpadów” w rozumieniu art. 3 

pkt 1 dyrektywy 2008/98 nie można inter-
pretować w sposób zawężający. Z przepisów 
dyrektywy wynika, że wyrażenie „pozbywać 
się” obejmuje zarówno „odzysk”, jak i „uniesz-
kodliwianie” danej substancji lub przedmiotu. 
W szczególności to, czy można mówić o „od-
padach” w rozumieniu dyrektywy 2008/98, 
należy potwierdzić w  świetle wszystkich 
okoliczności, z uwzględnieniem celu tej dy-
rektywy i jej skuteczności, która nie powinna 
zostać naruszona. Pewne okoliczności mogą 
zatem stanowić wskazówkę występowania 
działania polegającego na pozbywaniu się, 
zamiaru pozbycia się lub zobowiązania do 
pozbycia się substancji lub przedmiotu w ro-
zumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98. 
Wśród okoliczności, które mogą stanowić 
wskazówkę występowania takiego działania, 
znajduje się przypadek, w którym wykorzy-
stywana substancja stanowi pozostałość 
z produkcji lub konsumpcji, to jest produkt, 
który nie był zamierzony jako taki. W tym za-
kresie wskazówką taką może być również 
to, że dana substancja stanowi pozostałość 
z produkcji, której ewentualne wykorzystanie 
musi odbywać się w warunkach zachowania 
szczególnej ostrożności ze względu na to, 
że jej skład stanowi zagrożenie dla środo-
wiska. Ponadto z orzecznictwa Trybunału 
wynika, że metoda przetwarzania lub sposób 
wykorzystywania substancji nie przesądza-

ją o uznaniu jej za „odpady” oraz że pojęcie 
odpadów nie wyklucza substancji i przed-
miotów, które mogą być ponownie wykorzy-
stane gospodarczo. Ponadto należy zwrócić 
szczególną uwagę na okoliczność, że rozpa-
trywany przedmiot lub substancja nie są jej 
posiadaczowi przydatne lub nie są mu już 
przydatne, skutkiem czego przedmiot ten lub 
ta substancja stanowią obciążenie, którego 
posiadacz zamierza się pozbyć. Gdy taka 
sytuacja rzeczywiście ma miejsce, istnieje 
ryzyko, że posiadacz pozbędzie się danego 
przedmiotu lub substancji, które do niego na-
leżą, w sposób mogący szkodzić środowisku 
naturalnemu, w szczególności porzucając, 
wysypując lub unieszkodliwiając je w niekon-
trolowany sposób. W tym względzie stopień 
prawdopodobieństwa ponownego wykorzy-
stania towaru, substancji lub produktu bez 
wstępnego przetwarzania stanowi istotną 
przesłankę w kontekście oceny, czy są one 
odpadami w rozumieniu dyrektywy 2008/98. 
Okoliczność, że w oczyszczalni ścieków do 
ścieków pochodzących z produkcji papieru 
i celulozy dodaje się jedynie niewielkie ilości 
ścieków komunalnych, nie ma znaczenia dla 
ustalenia, czy osady ściekowe będące efek-
tem wspólnego oczyszczania tych ścieków 
stanowią „odpady”. Do sądu odsyłającego 
należy ustalenie czy warunki określone 
w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98 zostały 
już spełnione przed spalaniem osadów ście-
kowych. W szczególności należy ustalić, na 
podstawie analizy naukowej i technicznej, 
czy osady ściekowe są zgodne z przewidzia-
nymi prawem dopuszczalnymi wartościami 
zanieczyszczeń i czy ich spalanie nie rodzi 
żadnych ogólnych, szkodliwych skutków 
dla środowiska naturalnego lub zdrowia 
ludzkiego. W ramach tej oceny istotna jest 
w szczególności okoliczność, że ciepło wy-
tworzone w trakcie spalania osadów ście-
kowych jest ponownie wykorzystywane 
w procesie produkcji papieru i celulozy, jak 
również okoliczność, że proces taki przynosi 
znaczną korzyść dla środowiska ze względu 
na stosowanie materiałów z odzysku w celu 
ochrony zasobów naturalnych, jak również 
na stworzenie gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Jeżeli na podstawie takiej analizy sąd 
odsyłający uznałby, że warunki określone 
w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98 są speł-
nione przed spaleniem osadów ściekowych, 
to należałoby stwierdzić, że nie stanowią one 
odpadów. W przeciwnym wypadku należa-
łoby uznać, że wspomniane osady ścieko-
we były jeszcze objęte pojęciem „odpadów” 
w chwili owego spalania.
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Specjaliści z zakresu ochrony śro-
dowiska ze zdumieniem przyjęli 
planowane zmiany przepisów 
ułatwiające spalanie drewna 

w energetyce. Polska energetyka oparta 
jest na węglu kamiennym i  brunatnym. 
Większość produkcji energii elektrycznej 
pochodzi z węgla. Elektryczność produko-
wana z odnawialnych źródeł energii stano-
wi na razie niewielki odsetek całości i rząd 
głowi się, jak sprawić, by podniósł się on 
do poziomu obiecywanego w porozumie-
niach międzynarodowych. Rzeczywiście, 
„współspalanie” – polegające na wrzucaniu 
do pieca z węglem biomasy – będzie mo-
gło podreperować statystyki, ale z ochroną 
środowiska ma niewiele wspólnego.

Współspalanie miało dobrą prasę, 
zwłaszcza przed rokiem 2010. Pojawiały 
się artykuły na temat możliwości wrzuca-
nia biomasy do instalacji, które były pier-
wotnie przewidziane dla paliw kopalnych. 
Pozwalało to na wykorzystanie biomasy bez 
ponoszenia nakładów inwestycyjnych, któ-
re byłyby potrzebne, żeby ją w energetyce 
wykorzystać.

Eksperymentowano z  tym również 
w  Polsce. Kiedyś miesięczna produkcja 
elektryczności w procesach współspalania 
biomasy z węglem wynosiła blisko 1 TWh 
(około 7% całości). Obecnie jest kilka razy 
mniejsza. Spadek jej popularności wynika 
z powodów technologicznych. Wrzucenie 
do kotła węglowego biomasy rzeczywiście 
pozwala wyprodukować ciepło, a  nawet 
elektryczność. Ale cena, jaką trzeba za to 
zapłacić, jest spora. Instalacje energetyczne 

są dość czułe na skład spalin. A te mogą się 
różnić drastycznie w zależności od tego, co 
się spala. Jeśli się spala węgiel z domieszką 
biomasy, to korozja jest znacznie szybsza. 
Duże elektrownie zawodowe mają zazwy-
czaj po kilka kotłów, różniących się od siebie 
wiekiem i zużyciem. Bywało, że dla współ-
spalania przeznaczano kocioł, który już i tak 
był przewidziany na złom, bo lepszego było 
szkoda.

Ale szkodliwość współspalania wynika 
przede wszystkim z przeszkadzania w roz-
woju odnawialnych źródeł energii. Głównie 
dlatego Komisja Europejska uznała w 2018 
roku, że energia uzyskana z tzw. wielopali-
wowego spalania biomasy z węglem nie bę-
dzie traktowana jako odnawialna (począw-
szy od 2021 roku). Wrzucanie biomasy do 
kotła z paliwem tradycyjnym opóźnia pro-
ces odchodzenia od takich paliw, a ponadto 
wprowadza zakłócenia na rynku odnawial-
nych źródeł energii. Zakłócenia związane 
są z rządowymi programami wsparcia dla 
owych źródeł. W Polsce dotyczy to przede 
wszystkim opłaty zastępczej wnoszonej 
przez elektrownie niemające dostatecznej 
ilości tzw. zielonych certyfikatów. Od daw-
na producenci „zielonej energii” narzekali, że 
na sprzedawane przez nich certyfikaty nie 
ma dostatecznego popytu. W konsekwen-
cji ich cena jest mała i uzależniona od niej 
wysokość opłaty zastępczej też jest niska. 
Ma to dwojakiego rodzaju konsekwencje. 
Po pierwsze, elektrownie spalające paliwa 
kopalne nie muszą się zbytnio starać o ry-
nek. Po drugie, odnawialne źródła energii nie 
cieszą się wsparciem budżetowym, jakiego 
się spodziewały.

Jeszcze kilkanaście lat temu współspalanie cieszyło się dobrą opinią. 
dopiero w 2018 roku komisja europejska wielopaliwowemu spalaniu 
biomasy z węglem odmówiła statusu odnawialnego źródła energii.  
w jego efekcie ograniczenie emisji dwutlenku musiałoby bowiem zostać 
okupione poważnymi szkodami dla środowiska i gospodarki. niemniej 
pomysły, by drewno wyprodukowane w Lasach Państwowych spalać 
w energetyce nie znikają, a ostatnio nabrały waloru walki ze skutkami 
pandemii.

some time ago, especially prior to 2010, co-combustion enjoyed politi-
cal and scientific support. it was as late as in 2018 that the european 
Commission refused to treat co-combustion as renewable energy. when 
biomass is mixed with a fossil fuel, carbon dioxide emission can be 
constrained, but the price paid by the environment and economy is rather 
high. nevertheless, the idea of selling timber produced by the Polish 
state Forestry to power plants has not disappeared and is lately being 
portrayed as anti-CoVid policy.

Współspalanie
Co-combustion

Spalanie odpadów z produkcji drewna 
– podobnie jak spalanie niektórych odpa-
dów rolniczych – ma swoje zalety. Najle-
piej by było unikać tych odpadów w ogóle; 
w końcu na tym polega gospodarka obiegu 
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giego drewna. W latach 2005-2015 mebla-
rze konkurowali z energetykami o drewno 
z Lasów Państwowych. Elektrownie mogły 
zaoferować wyższe ceny, bo za współspala-
nie dostawały zielone certyfikaty, które mają 
wartość handlową. Wyglądało jednak na to, 
że w 2015 roku – w wyniku pokonania pseu-
doekologicznych argumentów – meblarze 
wygrali tę konkurencję. Tymczasem koro-
nawirus sprawił, że surowiec jednak łatwiej 
trafi teraz do elektrowni.

Awantura o współspalanie ma charak-
ter ekonomiczny. Chodzi o to, kto skorzysta 
z budżetowego wsparcia. Podreperowa-
nie statystyk ma znaczenie drugorzędne 
i mogłoby zostać zrealizowane za pomocą 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł ener-
gii. Według planów rządowych, współspa-
lanie miałoby dać w ciągu 10 lat 21 TWh 
„zielonej” energii (czyli 2,1 TWh rocznie). 
Tymczasem według realistycznych planów 
z mikroinstalacji mogłoby – już od 2022 
roku – pochodzić rocznie 4,2 TWh, czyli 
dwukrotnie więcej. Nie da się uzasadnić 
współspalania koniecznością podrepero-
wania statystyk.

można ich do tego jakoś przekonać. Sko-
rzystają na tym kopalnie węgla, bo program 
odchodzenia od paliw kopalnych ulegnie 
zapewne wydłużeniu.

Koszt całej operacji jest spory. Po-
czątkowo rząd planował wsparcie nawet 
w wysokości 4,5 mln zł za 1 MW mocy, tj. 
w kwocie porównywalnej z oczekiwaniami 
fotowoltaiki. Dopiero później, po skrupulat-
niejszym przyjrzeniu się potrzebnym na-
kładom inwestycyjnym skonstatował, że 
będzie ono 10-krotnie mniejsze. W świetle 
badań nad realiami transformacji ener-
getycznej jest ono i  tak kontrowersyjne. 
Doprowadzi do podrożenia energii elek-
trycznej, za co zapłacą podatnicy, ale 
w międzyczasie pozwoli na godziwy zaro-
bek sektorów, które bez takiej interwencji 
byłyby mniej zyskowne.

Wszystko zaś zadeklarowane jest jako 
forma walki z koronawirusem, który zagra-
ża „deprecjacją surowca drzewnego”. Albo-
wiem w wyniku pandemii zakłady przemy-
słowe – zwłaszcza meblarskie – ograniczyły 
produkcję i nie kwapią się do zakupów dro-

zamkniętego. Ale skoro nie wszystko da 
się powtórnie wykorzystać, to pozostaje 
spalanie. Ma to sympatyczniejszą nazwę 
„odzysku energii”. Może być zresztą przyja-
zne dla środowiska. Poddana odpowiedniej 
obróbce biomasa nie musi śmierdzieć ani 
wydzielać toksycznych emisji przy spala-
niu. Jej „odzysk energetyczny” ma sens, 
jeśli nie wymaga zbyt długiego transportu. 
Natomiast transportowanie drewna na da-
lekie odległości, żeby je wrzucić do pieca 
jakiejś elektrowni jest kuriozalne.

Znowelizowana ustawa o  odnawial-
nych źródłach energii ma dopisany artykuł 
184 f, który podaje nową definicję drewna 
energetycznego sporządzoną w taki spo-
sób, żeby kilka firm zarządzanych przez 
urzędników podległych władzy państwo-
wej mogło sprawnie funkcjonować na 
rynku. Nowa definicja drewna energetycz-
nego wygodna jest przede wszystkim dla 
Lasów Państwowych. Narzekają one na 
niedostateczny popyt na drewno. Gdyby 
więc mogły je sprzedawać energetykom, 
to miałyby łatwiej. Energetycy się do tego 
nie palą (bo drewno niszczy im kotły), ale 

Fot. Pixabay
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Jako czwarta gmina w Polsce podpisała Po-
rozumienie z Ministerstwem Rozwoju na reali-
zacje przedsięwzięć niskoemisyjnych w latach 
2020–2023. Dzięki temu w 140 budynkach 
zostanie przeprowadzona termomodernizacja 
wraz z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii – mówi Stanisław 
Nowacki, kierownik Referatu Energii Odna-
wialnej i  Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Niepołomicach. – Dopro-
wadzi to do poprawy efektywności energetycz-
nej budynków, a tym samym poprawy efektu 
ekonomicznego gospodarstw domowych przez 
obniżenie zużycia energii elektrycznej i ciepl-
nej oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery. 
W ramach działań wyłoniony został operator 
projektu, który weryfikuje złożone wnioski oraz 
przeprowadza audyty energetyczne budynków 
wybranych do realizacji projektu. W następnej 
kolejności zostanie wybrany wykonawca, który 
będzie realizował inwestycje.

 Do tej pory tylko 7 gmin zawarło po-
rozumienie w sprawie realizacji programu 
„Stop Smog”. W listopadzie prezydent pod-
pisał nowelizację ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów, która reguluje 
jego zasady. Ustawa ta upraszcza proce-
dury, łagodzi wymagania, a co za tym idzie 
umożliwi podjęcie wzmożonych działań 
antysmogowych. Niepołomice, podpisując 
porozumienie z  Ministerstwem Rozwoju, 
opierały się o starą metodykę. Jej modyfika-
cja wprowadzi wiele zmian w realizacji pro-
jektu. Zmniejszony zostanie minimalna ilość 
budynków jednorodzinnych, wymaganych 
do udziału w programie z 2% do 1% lub do 
20 budynków. W programie będą mogły brać 
udział również budynki z zasobów mieszka-
niowych gminy, a nie tylko prywatne domy 
jednorodzinne. Oprócz gmin, aplikować będą 
mogły powiaty, związki międzygminne oraz 
metropolia górnośląska. Zmianie może ulec 
również ich rola. Dotychczas jako jednostki 
samorządu terytorialnego, pełniły one jedy-
nie funkcję inwestora, realizującego wszyst-
kie prace związane z projektem. Teraz będą 
mogły również być podmiotem udzielającym 
dotacji. W razie trudności technicznych, wła-
ściciel budynku objętego programem, może 
zwrócić się do gminy o zakup urządzeń jako 

pów programu wymieniono łącznie 407 
kotłów. W najbliższych dniach ruszy także 
projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej 
energii Małopolski”, który pozwoli na dofi-
nansowanie ponad 50% kosztów zainsta-
lowania 332 instalacji fotowoltaicznych 
w gospodarstwach domowych. W ostatnim 
czasie gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie ze środków Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
projektu termomodernizacji i  instalacji od-
nawialnych źródeł energii w trzech szkołach 
wschodniego rejonu gminy. 

W czerwcu tego roku podpisano poro-
zumienie, dzięki któremu możliwe będzie 
poddanie termomodernizacji i wymianie źró-
dła ciepła 140 budynków jednorodzinnych. 
Mowa o programie „Stop Smog”, który skie-
rowany jest do mieszkańców o najwyższym 
stopniu ubóstwa energetycznego. 70% kosz-
tów inwestycji zostanie sfinansowane przez 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 
natomiast 30% pokryje gmina. Zakładane 
dofinansowanie na jedną inwestycję może 
wynosić maksymalnie 53 tysiące złotych. 
Zakładany jest wkład własny mieszkańców 
wynoszący 10% kosztów. Gmina ma rozdy-
sponować pozyskane środki w ciągu trzech 
lat. Efektem będzie zmniejszenie o 54,55% 
zapotrzebowania na energię potrzebną 
do wytworzenia ciepła. Aby wziąć udział 
w programie trzeba posiadać co najmniej 
50% udziałów we własności budynku i fak-
tycznie w nim zamieszkiwać. Należy także 
spełnić kryterium dochodowe ustalone 
w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, które 
w gospodarstwie jednoosobowym wynosi  
1743 zł netto, natomiast w wieloosobowym 
1245 zł netto na osobę.  Pod uwagę brane 
są dochody sprzed 3 miesięcy od złożenia 
wniosku. Istotne jest, że inwestorem w pro-
gramie „Stop Smog” jest gmina, zatem to 
ona wybiera wykonawców projektu, a miesz-
kaniec udostępnia lokal do zrealizowania in-
westycji. Czas utrzymania efektów projektu 
wynosi 10 lat od zakończenia jego realizacji. 

– Po zrealizowanym projekcie montażu 
instalacji solarnych na budynkach użytecz-
ności publicznej oraz domach prywatnych 
i ciągłym procesie wymiany nieekologicznych 
źródeł ciepła na gazowe kotły kondensacyjne 
Gmina zdecydowała o pomocy mieszkańcom 
dotkniętym tzw. ubóstwem energetycznym. 

Niepołomice walczą ze smogiem

W 2018 roku Niepołomice 
znalazły się na 29 miej-
scu w  rankingu najbar-
dziej zanieczyszczonych 

miast Unii Europejskiej. Jakość powietrza 
w gminie, mimo poprawy (w 2016 roku było 
to 15 miejsce) nadal nie jest dobra. Najwięk-
szym problemem jest tzw. niska emisja, któ-
rej głównym źródłem są nieefektywne pie-
ce i kotłownie węglowe. Gmina podejmuje 
wiele działań służących poprawie jakości 
powietrza, m.in. bierze udział w  licznych 
projektach i programach, których celem jest 
ograniczenie niskiej emisji i poprawa efek-
tywności energetycznej zarówno w budyn-
kach użyteczności publicznej, jak i domach 
prywatnych. W ostatnich latach były to m.in. 
„Instalacja systemów energii odnawialnej 
w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina 
oraz Miechów na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych”, w ra-
mach którego zainstalowano 660 instalacji 
solarnych w domach prywatnych oraz in-
stalacje fotowoltaiczne w 13 obiektach uży-
teczności publicznej, 4 pompy ciepła w bu-
dynkach komunalnych, a termomodernizacji 
poddano szkoły i domy kultury (w sumie  
15 budynków). Wymianę starych, wysoko-
emisyjnych kotłów węglowych Niepołomice 
opierają na udzielaniu dofinansowania w ra-
mach „Programu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Gminy Niepołomice finansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Małopolskiego na lata 2014– 
–2020”. Od 2017 roku w ciągu dwóch eta-
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miczan. W ich planach jest przeprowadzenie 
warsztatów dla dzieci i młodzieży, konkur-
sów o tematyce poprawy jakości powietrza, 
a także pokazów i spotkań z mieszkańcami. 

– Niestety pandemia pokrzyżowała nasze 
plany związane z wyjściami w teren – mówi 
Anna Szewczyk. – Mam nadzieję, że na wio-
snę uda nam się przeprowadzić zaplanowane 
działania.

Uchwała antysmogowa dla Małopol-
ski narzuca obostrzenia, które zostały 
uzgodniona przez Sejmik Województwa. 
Rozwiązania prawne przewidują kontrolę 
kotłów, którą prowadzić będą: straż miej-
ska, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Po-
licja oraz Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Mieszkaniec poddany kontroli będzie musiał 
przedstawić dokumenty potwierdzające, że 
piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta, 
spełnia wszystkie wymogi określone przez 
uchwałę. Jeśli mieszkaniec nie ma takich 
dokumentów, instalacja zostanie uznana za 
niespełniającą kryteriów. Nieprzestrzeganie 
przepisów będzie skutkować mandatem 
w wysokości 500 zł. Może zostać również 
skierowany wniosek do sądu o  ukaranie 
karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może być 
nałożona ponownie w każdym przypadku 
eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwa-
łą antysmogową. Zatem warto skorzystać 
z dostępnych programów dofinansowania, 
a  wnioski aplikacyjne pomogą wypełnić 
mieszkańcom Ekodoradcy, zatrudnieni 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomi-
cach.

Klaudia KowalczyK 
Konrad lembas 

Zespół Ekodoradców UMiG Niepołomice

z  programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój 
Prąd”. Posiadamy stanowisko komputerowe, 
dzięki któremu razem z mieszkańcami możemy 
krok po kroku wypełnić wnioski aplikacyjne. 

Najszerszym zakresem cieszy się  pro-
gram „Czyste Powietrze”, za którego re-
alizację odpowiedzialny jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Z programu mogą sko-
rzystać właściciele budynków jednorodzin-
nych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie 
na wymianę m.in. źródła ciepła, podłączenie 
do sieci gazowniczej, termomodernizację 
budynków, obejmującą nie tylko docieplenie, 
ale także wymianę okien i drzwi oraz nie-
zbędną dokumentację projektową. Dochód 
roczny beneficjenta nie możne przekroczyć 
100 tysięcy złotych rocznie. Od października 
możliwe jest skorzystanie z podwyższone-
go progu dofinansowania. Warunkiem do 
jego skorzystania jest wypełnienie zaświad-
czenia o dochodach oraz potwierdzenie go 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Niepołomicach. Kryterium dochodowe 
wynosi 1400 zł na osobę w przypadku go-
spodarstwa wieloosobowego i 1960 zł przy 
gospodarstwie jednoosobowym. Elemen-
tem drugiej edycji programu „Czyste Po-
wietrze” jest jego integracja z programem 
Mój Prąd. Dzięki temu można uzyskać także 
do 50% dofinansowania, lecz nie więcej niż  
5 tysięcy złotych – na instalację paneli fo-
towoltaicznych. W ramach porozumienia 
między WGOŚiGW a  gminą Niepołomice 
Ekodoradcy pomagają zarówno przy skła-
daniu wniosku, jak i przy rozliczaniu.

Ekodoradcy prowadzić będą spotkania 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także 
podnosić świadomość ekologiczną Niepoło-

środka trwałego, zamontowanie ich i udo-
stępnienie. Możliwy zakres inwestycji został 
poszerzony o modernizację przyłącza cie-
płowniczego, instalację odnawialnych źródeł 
energii oraz źródeł ciepła zasilanych energią 
elektryczną. Nie będzie możliwe natomiast 
zainstalowanie kotłów na paliwa stałe klasy 
5. Wyliczanie dochodów mieszkańca będzie 
oparte o ustawę o świadczeniach rodzin-
nych. W konsekwencji zmieniono próg do-
chodowy na 2100 zł netto w gospodarstwie 
jednoosobowym i 1500 zł netto na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym. 424 ty-
siące zł, które stanowiły próg majątkowy 
kwalifikujący mieszkańca do udziału w pro-
gramie, zostaną zastąpione 53 tysiącami 
złotych. Kwota ta nie będzie jednak obej-
mować wartości nieruchomości, w której 
realizowana będzie inwestycja. Złagodzeniu 
uległa wymagana redukcja zapotrzebowania 
na ciepło grzewcze w budynkach objętych 
inwestycją na 30%, natomiast okres trwało-
ści projektu wynosić będzie 5 lat. Zniesiony 
został wymóg tworzenia gminnego progra-
mu niskoemisyjnego, a okres przechowy-
wania dokumentów uległ zmniejszeniu z 10 
do 5 lat. Za rozdysponowanie i rozliczanie 
środków odpowiedzialny będzie Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, działający w imieniu ministra wła-
ściwego do spraw klimatu.

Nabór wniosków prowadzony jest w try-
bie ciągłym. Na podstawie ankiety w nich 
zawartej ustalana jest wartość punktowa, 
która pozwala na wyłonienie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców. Można je 
pobrać ze strony internetowej gminy lub 
u Ekodoradców, którzy służą pomocą przy 
jego wypełnianiu. 

Od maja tego roku gmina zatrudniła  
4 osoby, które w ramach porozumienia mię-
dzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakow-
ska a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
mają pomagać mieszkańcom. Głównym 
obowiązkiem Ekodoradców jest doradztwo 
w sprawie wymiany nieekologicznych źródeł 
ciepła i poprawy efektywności energetycznej 
budynków. Oprócz udzielenia informacji, po-
magają oni także uzyskać dofinansowanie 
na wyżej wymienione działania. 

W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy ostat-
nie umowy w gminnym programie wymiany 
pieców – mówi Anna Szewczyk, główny 
Ekodoradca. – W  gminie zostało jeszcze 
2636 kotłów niespełniających wymagań 5 kla-
sy lub ekoprojektu. Zgodnie z przyjętą Uchwałą 
Antysmogową dla Małopolski do końca 2022 
roku należy wymienić wszystkie pozaklasowe 
piece, natomiast od początku roku 2026 nie 
będzie można palić także w tych 3 i 4 klasy. 
Obecnie w naszej gminie można skorzystać 
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Wytwarzanie biopaliw silnikowych  
metodami II generacji

 odnawialne Źródła energii
  

Stan prawny produkcji  
biopaliw II generacji w UE

Regulacje dla OZE, które zostały zapi-
sane w dyrektywie 2018/2001/WE RED II,  
zakładają również zwiększenie roli bio-
paliw drugiej generacji. Do 2030 roku co 
najmniej 14% paliw wykorzystywanych 
w transporcie ma pochodzić ze źródeł od-
nawialnych. Od 2019 roku udział biopaliw 
pierwszej generacji w realizacji tych celów 
ma stopniowo maleć, aż do osiągnięcia 
zerowego poziomu w 2030 roku. Wdroże-
nie dyrektywy RED II ma na celu realiza-
cję nowego unijnego celu zakładającego 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii w unijnym miksie energii do roku 
2030 do poziomu co najmniej 32%. Cel na 
poziomie 32% (14% w transporcie drogo-
wym) będzie wiążący tylko na poziomie 
całej Unii Europejskiej [2]. 

Europejski Komitet Ekonomiczno – 
Społeczny (EKES) [3] stwierdził, iż KE zdaje 
sobie sprawę z tego, że tzw. zaawansowa-
ne biopaliwa produkowane z odpadów lub 
alg zasadniczo będą droższe niż konwen-
cjonalne agropaliwa powstające z upraw 
roślin przeznaczonych do spożycia (I ge-
neracji). Ponieważ KE wychodzi z założe-
nia, że zaawansowane paliwa są niezbęd-
ne do osiągnięcia celu 14%, stosuje taką 
metodę obliczeniową, która zapewni jego 
uzyskanie. Każdy litr biopaliwa II generacji 
produkowanego ze słomy, obornika, osadu 
ściekowego, łupin orzechów, kory, trocin 
i wiórów lub liści jest opatrywany współ-
czynnikiem 4, czyli jest obliczany jako  
4 litry biopaliw I generacji.

Zakłada się, że emisje z  transportu 
stanowią ok. 25% wszystkich emisji w UE. 
Paliwa II generacji spowodują redukcję 
emisji gazów cieplarnianych względem 
paliw kopalnych o ok. 60 % (ok. 100 mln 
ton CO2) [3]. 

Na podstawie własnych wyliczeń 
stwierdzam, że w 2030 r. zapotrzebowanie 
na biopaliwa II generacji w Polsce będzie 
wynosiło ok. 800 tys. ton (biodiesel ok. 80%, 
bioetanol ok. 20% – ok. 15% w formie do-
datku ETBE).

Produkcja biopaliw II generacji
Zrębki drewna (składające się z  ok. 

25% ligniny oraz ok. 75% polimerów wę-
glowodanowych – celulozy i hemicelulozy) 
poddaje się trójstopniowemu procesowi 
zgazowania. Zgazowanie biomasy jest 
złożonym procesem termochemicznym, 
na który składa się szereg reakcji che-
micznych. Proces zgazowania przebiega 
w dwóch etapach.

Pod pojęciem biopaliw ii generacji rozumiemy wszelkiego rodzaju biopaliwa (głównie biodiesel, bioetanol) otrzymywane z biomasy, które nie sta-
nowią żadnej konkurencji dla żywności. Pod względem ilościowym najbardziej powszechnymi surowcami do otrzymywania biopaliw ii generacji 
(Btl) są materiały zawierające tzw. kompleks lignocelulozowy, np. słoma, drewno, roślinne odpadki przemysłu spożywczego, osady ściekowe 
czy odpadki z produkcji papieru.  Zastosowanie takich surowców umożliwia potencjalnie wydajną produkcję bioetanolu, jednak sama zamiana 
odpadków roślinnych na alkohol etylowy jest dużym wyzwaniem technologicznym i finansowym. obecnie potencjał tego typu paliw jest dość mały. 
Zakłada się, że paliwa silnikowe z biomasy (ii generacji) ograniczają światową emisję Co2 oraz działają efektywnie na rolnictwo i leśnictwo, 
tworząc w nich również nowe miejsca pracy. Po roku 2025 biopaliwa ii generacji powinny być konkurencyjne finansowo w stosunku do produkcji 
paliw z ropy naftowej, węgla. 

W  etapie pierwszym, w  temperatu-
rze ok. 600°C – 1000°C, surowiec pod-
lega procesowi pirolizy, czyli rozkładowi 
termicznemu. W  wyniku tego procesu 
wydzielają się substancje lotne oraz po-
wstaje stały półprodukt zwany karboniza-
tem (bioslurra). Substancje składają się 
ze smoły, olejów, wody, wodoru, tlenku 
węgla. Karbonizat ulega następnie reak-
cjom w generatorze z medium zgazowu-
jącym, najczęściej w postaci mieszaniny 
pary wodnej i powietrza. Wydzielające 
się substancje lotne ulegają reakcjom 
wtórnym, których zasięg jest uzależniony 
od sposobu prowadzenia procesu zga-
zowania.

Produktami tego procesu chemicznego 
są węgiel drzewny i gaz pirolityczny o warto-
ści opałowej ok. 6–10 MJ/m3 (ok. 3 kWh/m3)  
zawierający: tlenek węgla (CO), wodór (H2) 
oraz metan (CH4) [4].

Wytworzony gaz syntezowy podlega 
kilkustopniowemu oczyszczaniu. Pozyski-
wany tą drogą gaz syntezowy przetwarza 

Tab. Parametry wybranych biopaliw wykorzystywanych do zgazowania [4]
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rzepaku uzyskuje się jedynie jedną tonę bio-
diesla rocznie, a w powyższych procesach 
II generacji wytwórczości BtL otrzymuje się 
aż 4 tony paliw silnikowych. SynFuel jest 
dobrym paliwem dla silników i w dodatku 
znacznie ograniczającym obecność w spa-
linach składników szkodzących środowisku 
naturalnemu [5]. Do ok. 2025 roku ten pro-
ces będzie opłacalny.

Przykładowe rozwiązania 
techniczne

Instalację pilotażową do produkcji 
biopaliw II generacji o nazwie „Carbo-V-

-Technologie” o mocy 15 000 t/rok, wy- 
budowała firma niemiecka Choren Indu-
stries we Freibergu [1]. Drewno zostaje 
najpierw przetworzone na drodze piro-
lizy do biokoksu, który zgazowuje się 
następnie tlenem z parą wodną do gazu 
syntezowego, a  zawarty w  nim tlenek 
węgla z  wodorem w  kolejnej operacji 
katalitycznej przerabia się na metanol, 
i dalej na biodiesel (BtL). Na tej instalacji 
rozpracowuje się optymalne parametry 
procesowe, selektywności różnych ka-
talizatorów oraz ekonomikę procesu pro-
dukcji biopaliw II generacji.

Zastosowanie biomasy roślinnej, osa-
dów ściekowych, itd. umożliwia potencjal-
nie wydajną produkcję bioetanolu, jednak 
sama zamiana odpadków roślinnych na 
alkohol etylowy stanowi dziś duże wyzwa-
nie technologiczne i finansowe. Potencjał 

się pod ciśnieniem ok. 10 MPa, w tempe-
raturze ok. 2500C do metanolu na katali-
zatorze miedziowo-cynkowo-glinowym. 
Metanol zostaje następnie katalitycznie 
przetworzony do eteru dimetylowego, któ-
ry przez katalityczną oligomeryzację prze-
mienia się do najwyższej jakości SunDiesl 
(biodiesel II generacji). Metoda nosi nazwę 
Fischera-Tropscha [5]. 

Tego typu instalacje przemysłowe BtL 
(biopaliwa II generacji) dystansują procesy 
przetwarzania biomasy do paliw silniko-
wych pierwszej generacji, obejmujące głów-
nie biodiesel z olejów roślinnych oraz eta-
nol. Są one w porównaniu z wytwórczością 
olejów roślinnych czy etanolu kilkakrotnie 
efektywniejsze w przeliczeniu na jednostkę 
uprawianej ziemi agrarnej. Z 1 ha uprawy 

produkcji tego typu paliw jest obecnie dość 
mały.

Nowa inwestycja firmy Choren Indu-
stries to wytwórnia biopaliwa II generacji 
w okolicach miasta Schwedt w Branden-
burgii. Jej wydajność to ok. 1 mln ton/rok 
paliw silnikowych BtL, produkowanych na 
bazie drewna oraz z możliwością zgazo-
wywania szlamów z oczyszczalni ścieków, 
mączki zwierzęcej, itp. odpadów organicz-
nych [1]. 

Polski koncern PKN Orlen zawarł umo-
wę na zakup licencji i projektu bazowego 
dla instalacji do produkcji bioetanolu  
II generacji w zakładzie w Jedliczu. Celem 
inwestycji jest wzmocnienie pozycji spół-
ki na rynku biokomponentów i sprostanie 
unijnym wyzwaniom zobowiązującym 
Polskę do stosowania paliw odnawialnych 
i biokomponentów w transporcie.

Zakłada się, że wydajność instalacji 
planowanej w jedlickiej rafinerii wyniesie 
ok. 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produ-
kowany będzie ze słomy, pozyskiwanej od 
polskich rolników. Pozwoli to na wykorzy-
stanie potencjału lokalnego rolnictwa w re-
gionie południowo-wschodniej Polski [6].
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kryją w sobie niezwykle szczegóły, ale ro-
biąc im zdjęcia koniecznie trzeba pamiętać, 
że powiększenia bezlitośnie uwidaczniają 
wszelkie niedoskonałości. Na fotografiach 
makro zobaczymy każdą rysę i każde za-
brudzenie. Jeżeli nie chcemy, aby szpeciły 
one kadry, warto przed sesją oczyścić foto-
grafowane przedmioty i dobrze przemyśleć 
każde ujęcie.   

i całkowicie zepsuje zdjęcie. Zaplanowanie 
kadru w ten sposób, aby światło docierało 
do nas z boku pozwoli skutecznie uniknąć 
tego problemu. 

Inną trudnością, z jaką często trzeba się 
zmierzyć robiąc zdjęcia makro w plenerze, 
jest wiatr. Nawet najsłabsze podmuchy po-
trafią wprawić rośliny w ruch i uniemożliwić 
wykonanie ostrej fotografii. Z problemem 
tym można sobie jednak łatwo poradzić. 
Wystarczy, że zaopatrzymy się w arkusz 
grubego, najlepiej jasnego, papieru, którym 
będziemy mogli osłonić fotografowaną ro-
ślinę. Do ochrony przed wiatrem doskonale 
nadaje się również blenda fotograficzna, 
która pozwoli nam dodatkowo na bardziej 
precyzyjne doświetlenie kadru. 

Równie ważne jest przygotowanie me-
rytoryczne. Przed każdą sesją plenerową 
powinniśmy ustalić, co właściwie chcemy 
fotografować. Rośliny, w  zależności od 
gatunku, najbardziej okazale prezentują 
się o różnych porach roku. Podobnie jest  
z kwiatami, które na dodatek potrafią zmie-
niać swoją orientację względem słońca lub 
całkowicie zamykać się na noc. Jeśli nato-
miast tematem naszej plenerowej wyprawy 
mają być owady, powinniśmy zawczasu 
poznać ich zwyczaje. Niektóre gatunki nie 
należą do ruchliwych i cierpliwie „pozują” 
do zdjęć. Kłopot mogą natomiast sprawić 
np. owady latające, które ciągle pozostają 
w ruchu. Uchwycenie ich w kadrze będzie 
już wymagać znacznie więcej cierpliwości 
i starannego przygotowania. Dobrze też 
wiedzieć, gdzie najłatwiej spotkać okre-
ślony gatunek owada. Dzięki temu zwięk-
szymy swoją szansę na udane zdjęcia 
i będziemy mogli odpowiednio wcześniej 
przygotować się do sesji. 

Zdjęcia makro pod dachem
Wiele zasad obowiązujących w terenie 

sprawdza się także w czterech ścianach, 
więc fotografując pod dachem również po-
winniśmy pamiętać o bocznym oświetleniu 
(naturalnym lub sztucznym) oraz o wyko-
rzystaniu blendy. 

Dodatkową zaletą sesji realizowanych 
w zamkniętych pomieszczeniach jest nato-
miast możliwość podjęcia tematów, które 
w makrofotografii pojawiają się stosun-
kowo rzadko. Chodzi o obrazy, na których 
przedstawione są szczegóły przedmiotów 
codziennego użytku, czyli np. naczyń lub 
biżuterii. Banalne z pozoru obiekty także 

Makrofotografia nie tylko z obiektywem makro

F otografia makro pozwala uchwy-
cić na zdjęciach to, czego ludzkie 
oko nie może zobaczyć. Ekstre-
malne powiększenia ukazują nam 

mikroskopijny i fascynujący świat ukryty 
w otaczającej nas przyrodzie oraz w zwy-
czajnych z pozoru przedmiotach. Czy moż-
na go odkryć bez specjalistycznej optyki? 
Okazuje się, że tak. 

Fantastyczne wzory widoczne tylko 
w powiększeniu potrafią zachwycić swoją 
niezwykłą kolorystyką i fakturą. Nic więc 
dziwnego, że zdjęcia makro cieszą się 
wśród miłośników fotografii wyjątkową 
popularnością. Motywy, które najczęściej 
pojawiają się na zdjęciach makro związane 
są głównie z roślinami, owadami, płatkami 
śniegu czy kroplami wody. Nie każdy zda-
je sobie jednak sprawę, że dzięki makro-
fotografii stworzyć możemy obrazy, które 
w niesamowity sposób ukażą wiele innych 
obiektów. Fantazyjne wzory widoczne na 
rdzewiejących konstrukcjach, abstrakcyjne 
kształty ukryte w przedmiotach codzienne-
go użytku lub detale ludzkiej skóry to tylko 
kilka pomysłów na zjawiskowe powiększe-
nia. W fotografii makro jedynym ogranicze-
niem jest nasza wyobraźnia.

Sesja makro w plenerze
Niezależnie od tego, jaki będzie temat 

naszych zdjęć, w  makrofotografii obo-
wiązuje kilka uniwersalnych zasad, które 
sprawdzą się podczas każdej sesji. Najważ-
niejsze oczywiście jest oświetlenie i to na 
nie powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej 
kolejności. Podczas zdjęć w plenerze warto 
skorzystać z doświadczeń fotografów kraj- 
obrazu i zaplanować sesję podczas tzw. 
„złotej godziny”, czyli krótko po wschodzie 
słońca i na kilka chwil przed jego zajściem. 
Docierające do nas w tym czasie światło 
doskonale podkreśla szczegóły fotografo-
wanych obiektów i  ich kolorystykę. Dzięki 
temu będziemy mogli zrobić udane ujęcia 
kwiatów na łące lub kropelek rosy zalega-
jących na liściach. 

W fotografii makro najlepiej sprawdza 
się światło boczne, które bardzo skutecznie 
wydobywa najmniejsze nawet detale foto-
grafowanych przedmiotów. Warto o tym 
pamiętać także z innego powodu. Robiąc 
powiększenia makro, często koniecznie jest 
zbliżenie się do fotografowanego obiektu 
na niewielką odległość. Łatwo wtedy rzucić 
cień, który przesłoni znaczną część kadru 

Jak zrobić ostre zdjęcie?
Chyba w żadnej innej dziedzinie foto-

grafii ostrość nie ma tak wielkiego znacze-
nia, jak w przypadku zdjęć makro. Duże 
powiększenia i ujęcia wykonane z niewiel-
kiej odległości są szczególnie podatne 
na poruszenie. Z problemem tym można 
sobie jednak łatwo poradzić. Najbardziej 
oczywistym rozwiązaniem jest wykorzy-
stanie statywu. Trójnóg nie tylko zapewnia 
stabilne oparcie dla aparatu, lecz także po-
maga w precyzyjnym kadrowaniu. Poszu-
kując statywu najbardziej odpowiedniego 
do fotografii makro zwracajmy uwagę na 
modele, które umożliwiają robienie zdjęć  
z niewielkiej wysokości. Takie trójnogi bar-
dzo ułatwią zrobienie zdjęć tuż przy gruncie  
i pozwolą nam sfotografować najmniejsze 
rośliny. 

Jeśli nie mamy do dyspozycji statywu 
pomocna może być zwykła poduszka. 
Może ona z powodzeniem pełnić funkcję 
„amortyzatora” i także uchroni ułożony na 
niej aparat przed poruszeniem. 

Innym rozwiązaniem jest użycie aparatu 
z wydajnym systemem stabilizacji obrazu.  
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takularne, pokazujące piękno mikroświata, 
powiększenia, powinniśmy eksperymento-
wać. Nie bójmy się odważnych rozwiązań, 
bo makrofotografia nie ma ograniczeń. 

Owszem, najlepsze jest światło boczne, 
ale oświetlając fotografowany obiekt z in-
nych kierunków również możemy uzyskać 
bardzo ciekawe rezultaty. Podobnie jest 
z głębią ostrości. W makrofotografii stoso-
wać możemy z powodzeniem zarówno bar-
dzo duże, jak i bardzo małe wartości przysło-
ny obiektywu. W pierwszym przypadku uzy-
skamy obrazy, na których w całej okazałości 
ujrzymy np. budowę wewnętrzną kwiatu.  
W drugim – wyeksponujemy pojedynczy 
płatek lub inny szczegół. 

Imponujące efekty dają też ujęcia wyko-
nywane pod różnym kątem. To zdumiewają-
ce, jak bardzo mogą różnić się od siebie zdję-
cia tego samego przedmiotu, ale zrobione  
z wielu kierunków. Jeden przedmiot może 
skrywać w sobie mnóstwo tajemnic, któ-
re tylko czekają, aby odkryć przy pomocy 
aparatu.

Pamiętajmy też, że tematy w makro-
fotografii wcale nie muszą się ograniczać 
do popularnych motywów przyrodniczych. 
Oprócz roślin czy owadów fotografować 
możemy właściwie wszystko. Niezwykłe 
wzory odnaleźć można na zwykłych do-
mowych przedmiotach, a nawet na samym 
sobie. Detale ludzkiej skóry, włosy, oczy 
również mogą być materiałem na fascy-
nujące zdjęcia makro. Nie trzeba szukać 
daleko i każdego poranka spędzać na łące. 
Kreatywność fotografa i  doświadczenie 
zdobyte w praktyce pozwolą odnaleźć cie-
kawe tematy także tam, gdzie z pozoru ich 
nie ma. Trzeba tylko cierpliwości i trochę 
wyobraźni.   

piej sprawdzi się w fotografii makro? Po-
wszechne jest przekonanie, że powiększe-
nia zrobić można wyłącznie przy pomocy 
profesjonalnych szkieł, zapewniających 
odwzorowanie w  skali 1:1 lub większej. 
To nie do końca prawda. Bardzo udane 
zdjęcia makro możemy też wykonać te-
leobiektywem. Przykładem szkła, które 
idealnie sprawdzi się w  makrofotografii 
jest obiektyw M. Zuiko Digital ED 100-400 
mm F5.0-6.3 IS. Jego wykorzystanie po-
zwoli zrobić zdjęcia z większej odległości, 
co bardzo ułatwi fotografowanie płochli-
wych i z natury bardzo ruchliwych owadów. 
Zwiększenie dystansu od fotografowanego 
obiektu pozwoli też uniknąć wspomniane-
go wcześniej problemu z cieniem przesła-
niającym kadr. 

M. Zuiko Digital ED 100-400 mm F5.0-
6.3 IS zapewnia powiększenie obrazu 
o wartości do 0,57x i charakteryzuje się 
minimalną odległością ostrzenia wyno-
szącą 1,3 m dla całego zakresu ognisko-
wych. Można powiedzieć, że w przypadku 
fotografii makro jest to dystans niemal 
idealny. Wciąż pozostajemy bardzo blisko 
fotografowanego przedmiotu, ale nie na 
tyle, aby w jakikolwiek zakłócić fotografo-
waną scenę. 

Zoom Olympusa zamknięty został 
w kompaktowej i lekkiej obudowie. Obiek-
tyw również posiada system uszczelnień 
chroniących układ optyczny przed wilgo-
cią i zabrudzeniami oraz wyposażony jest 
w wewnętrzną stabilizację. Połączenie tej 
ostatniej z możliwościami wspomnianego 
wcześniej aparatu zapewni ostre zdjęcia  
w najtrudniejszych warunkach.  

– Miłośnicy makrofotografii nie są skaza-
ni na robienie zdjęć wyłącznie przy pomocy 
kosztownych, specjalistycznych obiektywów 
makro. Swoją pasję mogą z powodzeniem 
realizować również przy pomocy dużo bar-
dziej uniwersalnego zoomu M. Zuiko Digital 
ED 100-400 mm F5.0-6.3 IS. Obiektyw ten 
idealnie nadaje się do zdjęć, które możemy 
określić mianem ‘telemakro’. Pozwala wyko-
nywać spektakularne powiększenia z odległo-
ści nawet 1,3 metra, a dzięki uszczelnieniom 
niestraszne są mu wilgoć i  pył, z  którymi 
muszą zmagać się fotografowie przyrody. 
Jego zaletą jest też stabilizacja obrazu, za 
sprawą której wykonanie ostrego ujęcia jest 
wyjątkowo łatwe – mówi Ireneusz Walędzik, 
ambasador marki Olympus.

Wszystko jest możliwe
W przypadku zdjęć makro, podobnie jak 

w innych dziedzinach fotografii, nie istnie-
ją reguły, których nie moglibyśmy złamać. 
Jeśli chcemy uzyskać na zdjęciach spek-

W  fotografii makro doskonale sprawdzi 
się bezlusterkowy Olympus OM-D E-M1 
Mark III, który wyposażono w stabilizację 
matrycy o wartości do 7 EV. W połączeniu  
z precyzyjnym, 121-punktowym systemem 
szybkiego autofokusa aparat ten gwaran-
tuje ostre zdjęcia nawet w trudnych warun-
kach oświetleniowych. 

Robiąc zdjęcia makro będziemy mogli 
również wykorzystać funkcję Focus Brac-
ketingu. Po jej uruchomieniu aparat Olym-
pusa automatycznie wykona serię zdjęć 
z różnymi ustawieniami pola ostrości, a my 
będziemy mogli samodzielnie w  odpo-
wiednim programie złożyć je w całość. Do 
ustawień mamy dwa parametry. Pierwszy 
z nich to wielkość skoku w skali od 1 do 10, 
a drugi to ilość zdjęć, gdzie maksymalna 
ilość wynosi 999 zdjęć. Uzupełnieniem tego 
trybu jest rewelacyjna funkcja stackingu. 
Dzięki niej Olympus OM-D E-M1 Mark III sa-
modzielnie połączy serię obrazów (od 3 do 
15 zdjęć) w jeden kadr o głębi ostrości roz-
ciągającej się od najbliższego po najdalszy 
plan. Na takim zdjęciu wyraźnie widoczny 
będzie absolutnie każdy szczegół. 

Chcąc uzyskać ekstremalne powięk-
szenia, możemy również skorzystać z tryb 
High Res. Umożliwia on wykonanie foto-
grafii większych niż rozdzielczość matrycy. 
Jak to możliwe? Korzystając z funkcji sta-
bilizacji obrazu, Olympus OM-D E-M1 Mark 
III potrafi zrobić serię zdjęć przy równo-
czesnym przesunięciu sensora. Stworzo-
ne w ten sposób kadry są automatycznie 
łączone w  jedno ujęcie o  rozdzielczości 
aż do 80 megapikseli. Co istotne, zdjęcia 
w trybie High Res zrobić możemy z ręki, 
bez konieczności użycia statywu i wtedy 
otrzymamy zdjęcie o  rozdzielczości 50 
megapikseli.

Dodatkową zaletą aparatu, szczególnie 
ważną podczas sesji makro realizowanych  
w  plenerze, jest trwała konstrukcja sa-
mego aparatu. Korpus Olympusa OM-D 
E-M1 Mark III wykonany został ze stopu 
magnezu i dokładnie uszczelniony. Dzię-
ki temu jest odporny na wilgoć, pył, kurz 
i  inne zabrudzenia, które zagrażają nam 
podczas zdjęć w  lesie lub na łące. Na-
wet jeśli do wnętrza korpusu dostaną się 
jakiekolwiek zanieczyszczenia i  tak nie 
musimy się obawiać. W takim przypadku  
z pomocą przyjdzie nam ultradźwiękowy 
system oczyszczania matrycy, który sku-
tecznie usunie z sensora wszystkie nie-
chciane drobiny.  

Nie tylko obiektywy makro
Aparat to jedno, ale równie ważna 

jest kwestia optyki. Jaki obiektyw najle-

Zdjęcia Ireneusz Walędzik
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W niniejszym artykule opisano międzynarodową ideę edukacji ekolo-
gicznej oraz pojęcie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Część 
badawcza zawiera pytania ankietowe skierowane do dorosłych miesz-
kańców oraz uczniów szkoły podstawowej w gminie Żarnowiec, woj. 
śląskie. Celem było pozyskanie opinii społeczeństwa na temat ochrony 
środowiska w gminie. Badania wykazały, że ankietowani deklarują chęć 
ochrony środowiska, lecz w praktyce takie zachowania są rzadkie.
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, ochrona środowiska

This article describes the international idea of ecological education and 
the concept of ecological awareness of society. The research part con-
tains survey questions addressed to adult residents and primary school 
students in the municipality of Żarnowiec, Silesian Voivodeship. The goal 
was to obtain public opinion on the subject of environmental protection 
in the commune. Studies have shown that respondents declare a desire 
to protect the environment, but in practice such behavior is rare.
Key words: ecological awareness, environmental protection

Świadomość ekologiczna społeczeństwa
gminy Żarnowiec
Ecological Awareness of the Society of Żarnowiec Community
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P od pojęciem edukacji rozu-
miemy ciągły proces kształ-
cenia i nauki z wykorzysta-
niem dostępnych materia-
łów, publikacji naukowych, 

ja także przez przyswajanie mądrości od 
ekspertów w danej dziedzinie. Edukacja to 
również w pewnym stopniu przekazywanie 
i czerpanie wiedzy, umiejętności oraz war-
tości. Edukacja pozwala zrozumieć nasze 
miejsce w świecie, w którym żyjemy, oraz 
relacje z otoczeniem [1].

Termin ekologia w dzisiejszych cza-
sach stał się bardzo popularny. Niestety 
coraz częściej spotykamy się z jego błęd-
nym zastosowaniem i określaniem wszyst-
kiego przymiotnikiem „ekologiczny”.  Pier-
wotnie ekologią określano naukę zajmują-
cą się powiązaniami między organizmami 
zwierzęcymi i roślinnymi a otaczającym 
środowiskiem naturalnym. W 1869 roku 
niemiecki zoolog E. Haeckel wprowadził 
w życie to pojęcie naukowe. Wywodzi się 
ono od greckich słów oikos, co oznacza 
dom, miejsce bytowania, oraz od słowa 
logos, znaczącego naukę. Dosłownie 
ekologia jest nauką prowadząca badania 
z zakresu wzajemnych powiązań miedzy 
organizmami i środowiskiem, w którym 
występują. Bardzo ważne jest, aby czło-
wiek potrafił oddzielić potoczne rozumie-
nie ekologii od jej rozumienia naukowego 
[2]. Obecnie ekologię określamy mianem 
nauki o ekonomice przyrody. W szerszym 
pojęciu jest to nauka o strukturze i funk-
cjonowaniu ekosystemu. Ekologię może-
my rozumieć jako dziedzinę wiedzy, której 

celem jest odkrycie struktury i funkcjono-
wania przyrody. To ona pozwala zrozumieć 
naukowe przesłanki ochrony ekosystemu 
na naszej planecie. Łączy wszystkie działy 
badań biologicznych i służy pomocą w po-
dejmowaniu właściwych decyzji środowi-
skowych [3].

Edukacją ekologiczną nazywamy pro-
ces pedagogicznego i  wychowawczego 
oddziaływania na ludzi w celu poszerze-
nia i  ukształtowania jego świadomości, 
osobowości oraz postawy proekologicz-
nej. Edukacja środowiskowa wpływa na 
rozwój osobowości człowieka, pobudza 
aktywność w reagowaniu na degradację 
oraz nawołuje do większej wrażliwości 
na niszczenie środowiska naturalnego. 
W większości przypadków edukacja eko-
logiczna jest zadaniem spadającym na bar-
ki oświaty oraz szkolnictwa. Ich rola jest 
szczególnie ważna, ponieważ w  trakcie 
ścieżki naukowej najwięcej czasu spędza-
my pod okiem nauczycieli, którzy kształtują 
naszą świadomość. Oddziaływanie eduka-
cji ekologicznej na młode pokolenia może 
przyczynić się w przyszłości do podniesie-
nia jakości życia oraz zwiększenia kom-
petencji osób młodych w zakresie wiedzy 
o środowisku naturalnym [1].

Międzynarodowa idea edukacji ekolo-
gicznej przyjmuje koncepcję, że edukacja 
środowiskowa jest procesem otwartym. 
W  trakcje jego trwania społeczeństwo 
wchłania wiedzę, nabywa nowe umiejęt-
ności, zdobywa doświadczenie, kreuje chęć 
działania w celu analizowania oraz rozpra-
cowywania problemów środowiskowych.

Badania własne

Badania dotyczyły poznania stanu wie-
dzy oraz oceny poziomu świadomości eko-
logicznej mieszkańców gminy Żarnowiec 
(woj. śląskie, powiat zawierciański). Ich ce-
lem było pozyskanie opinii społeczeństwa 
na temat potrzeby ochrony środowiska 
w najbliższym otoczeniu. Badania sonda-
żowe zostały przeprowadzone w grupie 24 
uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Żarnowcu. Podobne pra-
ce badawcze wykonano w grupie 24 do-
rosłych mieszkańców gminy (25-81 lat). 
Badana zbiorowość nie była jednorodna: 
byli to ludzie różnych zawodów, o  zróż-
nicowanym wykształceniu, pochodzący 
z różnych miejscowości. Techniką badaw-
czą zastosowaną w doświadczeniu było 
ankietowanie w formie pisemnej. Narzę-
dziem pomiaru był kwestionariusz ankiety. 
Badanie odbyło się w grudniu 2019 roku. 
Ankieta była anonimowa. Wypełnianie an-
kiety trwało 15 minut. 

Ankietowanych zapytano o stan środo-
wiska w badanej miejscowości. Udzielane 
odpowiedzi były subiektywnym odczuciem 
badanych. Wśród młodszych respodnden-
tów najwięcej głosów uzyskała odpowiedź 
o zadowalającym stanie środowiska. Oso-
by dorosłe zaznaczyły odpowiedź okre-
ślającą dobry stan przyrody w  miejscu 
zamieszkania. 

Drugie pytanie dotyczyło segregacji od-
padów w gospodarstwie domowym. W obu 
grupach badanych przeważała odpowiedź 
o każdorazowej i pełnej segregacji. Dorośli 
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(ponad 85% odpowiedzi). W ankiecie za-
pytano o opinię na temat wypalania traw 
na łąkach i w rowach. Wszyscy ankieto-
wani z grupy dorosłych odpowiedzieli, że 
wypalanie traw jest szkodliwe dla biosfe-
ry. W grupie dzieci odsetek poprawnych 
odpowiedzi stanowił 75. 

Jedno z pytań ankiety dotyczyło nazwy 
gęstej mgły zanieczyszczonej spalinami. 
Wszyscy ankietowani z  grup dorosłych 
oraz dzieci znali prawidłową odpowiedź 
na to pytanie: to zjawisko smogu. Według 
respondentów najważniejszymi źródłami 
powstawania zanieczyszczeń w  gminie 
są: pozbywanie się odpadów w miejscach 
niedozwolonych (pobocza, pola, rowy, lasy), 
ogrzewanie posesji przez spalanie niskiej 
jakości paliwa lub odpadów (opony, pla-
stik), emisja spalin ze środków transport 
oraz stosowanie oprysków w gospodar-
stwach rolnych.

A jakie działania podejmuje społeczeń-
stwo dla poprawy stanu środowiska? Mło-
dzież zaproponowała następujące rozwią-
zania: niewyrzucanie odpadów do lasów, 
organizowanie miejsc zbiórki posegregowa-
nych odpadów, sprzątanie okolicy, wykorzy-
stywanie odnawialnych źródeł energii przez 
montaż paneli słonecznych, ograniczenie 
korzystania z samochodów. Dorośli nama-
wiają do oszczędzania wody i energii. Po-
stulują zalesianie nieużytków rolnych oraz 
wybudowanie obwodnicy miejskiej. Pojawiły 
się też propozycje korzystania z odnawial-
nych źródeł energii w transporcie (samocho-
dy z napędem hybrydowym).

Znakomitym przykładem zmiany pozio-
mu świadomości społeczeństwa w gminie 
Żarnowiec była w 2017 r. likwidacja dzi-
kiego wysypiska odpadów, które znajdo-
wało się w niewielkiej odległości od drogi 
głównej [4]. 

Wnioski z badań
Respondenci z dwóch badanych po-

pulacji wykazują zróżnicowany poziom 
wiedzy na temat środowiska. Ankietowani 
deklarowali częste segregowanie odpadów, 
oszczędzanie energii a także szanowanie 
zieleni. Dorośli opowiadają się za oszczę-
dzaniem energii i wody. Młodzież nie zajmu-
je się sprawami domu, stąd proekologiczne 
zwyczaje i zachowania są rzadkie. System 
nauczania dzieci w szkołach odzwiercie-
dla wiedzę uczniów i wykorzystywanie jej 
podczas wypełniania ankiety. Grupa ta bar-
dzo dobrze radziła sobie z pytaniami, które 
wymagały wykorzystania wiedzy szkolnej. 
Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, 
że wyższym poziomem wiedzy z zakresu 
świadomości ekologicznej odznaczają się 

Kolejne zagadnienie dotyczyło bardzo 
znanej w  Polsce kampanii „Sprzątanie 
Świata”. Dorośli w zdecydowanej większo-
ści bardzo rzadko uczestniczyli w tej akcji 

zadeklarowali taką postawę w ponad 80%, 
natomiast dzieci w 50%. Warto zauważyć, 
że w żadnej z grup nie było odpowiedzi 
o braku sortowania odpadów (rys.). 
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Rys. Odpowiedzi respondentów na pytanie o segregację odpadów w gospodarstwie domowym

 Zrekultywowany teren po dzikim wysypisku odpadów w gminie Żarnowiec, 2019 r.
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dorośli. Wynika to z większego doświad-
czenia i poczucia odpowiedzialności. Klu-
czem do zmiany zachowań dzieci i mło-
dzieży może być stosowanie atrakcyjnych 
i  zróżnicowanych środków nauczania, 
a także wprowadzanie lepszego systemu 
nagradzania aktywnych słuchaczy. 

Podsumowanie
Obecnie poziom świadomości ekolo-

gicznej społeczeństwa polskiego nie jest 
zadowalający. Żyjemy coraz szybciej, zapo-
minając, że jesteśmy nierozerwalną częścią 
przyrody. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono średni poziom świado-
mości ekologicznej mieszkańców gminy 
Żarnowiec. Lekceważymy wpływ emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z naszych 
domów, nie mając poczucia odpowiedzial-
ności. Największą motywacją dla człowie-
ka do ochrony środowiska naturalnego 
jest przede wszystkim dbałość o  zdro-
wie oraz troska o przyszłe pokolenia [5].  
Ogromne znaczenie w edukacji mają zróż-
nicowane formy informacji środowiskowej, 
do których należą: instytucjonalna (środki 
masowego przekazu: Internet, telewizja, 
radio, ulotki, materiały reklamowe), poza-
instytucjonalna (wywiady, relacje, opowie-
ści innych ludzi, poglądy indywidualne), 
naukowa i popularnonaukowa (publiczne 
rozmowy, zebrania ekologów, wystawy, 
publikacje, konferencje, filmy ekologicz-
ne). Te formy edukacji powinny nauczać, 
formować poglądy, oceny i opinie postaw 
ludzkich. 

Głównym zadaniem edukacji ekologicz-
nej jest rozbudzanie poczucia obowiązku 
względem przyrody a także uzmysłowie-
nie, jak ważne jest racjonalne korzystanie 
z dóbr i zasobów środowiska. Niszczenie 
środowiska nie prowadzi do niczego dobre-
go, powinniśmy zwracać większą uwagę 
na aspekty środowiskowe w codziennym 
życiu, pracy i wypoczynku oraz starać się 
ograniczać negatywny wpływ na przyrodę. 
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 Orzech włoski Juglans regia L. już jego 
sama nazwa jednoznacznie wskazuje, że 
to  orzech królewski, który był zawsze 
uważany za jedno za najszlachetniejszych 
drzew owocowych. Drzewo to osiąga wy-
sokość 15–25 metrów. Gdy rośnie samot-
nie, wytwarza krótki pień i charakteryzuje 
sią szeroką, rozłożystą koroną (fot. 1). Kora 
jego początkowo jest jasnoszara i gładka, 
potem staje się na starych egzemplarzach 
szara i podłużnie spękana (fot. 2). 

Spośród drzew owocowych orzech na-
leży do tych, których korzenie sięgają naj-
głębiej w glebę. O tym już pisał Krzysztof 
Kluk w Dykcyonarzu Roślinnym (1808 r.) tak: 

 Orzech włoski 
– jego królewska mość 

dr Małgorzata FAlEnCKA-JABłOńSKA
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Drzewa

1

Łatwiej byłoby się domyślić na podstawie 
zmarszczek na skorupce, co                                            

 kombinuje orzech włoski…
   Stephen King

„korzeń tego orzecha piękny, słoje w sobie 
mający, nie tylko idzie głęboko w ziemię ile 
i daleko się rozchodzi; stąd w jego bliskości 
inne rośliny nikczemnieją”. 

Orzech włoski wytwarza substancję 
juglone, która działa ujemnie na inne ro-
śliny np. pomidory czy ziemniaki (zjawi-
sko allelopatii), ograniczając tym samym 
konkurencję, a preferując rozwój własnych 
siewek. 

Orzech włoski ma liście nieparzysto-
pierzaste, o długości 25–35 cm, złożone 
najczęściej z 3–4 par listków, które po roz-
tarciu wydzielają przyjemny zapach. Na 
początku mają one barwę czerwonawą, 
a potem stają się zielone i ciemnozielone.  
Kwitnienie u tego gatunku rozpoczyna się 
w drugiej połowie maja (fot. 3), co pozwala 
mu skutecznie unikać wiosennych przy-
mrozków. Ciekawe, że według „Posłańca 
z Galicji Zachodniej” z 1800 r., żyzny rok 
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Liście i niedojrzałe orzechy zawierają 
dużą ilość witaminy C, przewyższającą 
nawet 50-krotnie owoce cytrusowe (967  
i 230 mg%).  Dlatego też są często kon-
sumowane świeże, a na Kaukazie i w Azji 
Środkowej cieszą się wielkim popytem 
młode orzechy kandyzowane wraz z zie-
lonymi okrywami i miękkimi jeszcze pest-
kami, serwowane w gęstym syropie.

Znaczenie mają również garbniki 
zawarte w  liściach, zielonych owocach 
i korze oraz brunatny barwnik, który jest 
wykorzystywany przy bejcowaniu drewna. 
Służy on również do nadawania oryginal-
nego koloru  tkaninom oraz włosom.

bezpieczyć zwierzęta przed ukąszeniami 
owadów, to nacieramy ich skórę sokiem 
z liści orzecha lub odwarem z jego okryw. 

Suszone liście orzecha włoskiego za-
wierają liczne garbniki, flawonoidy, witami-
ny oraz sole mineralne i dzięki temu znajdu-
ją liczne zastosowania w ziołolecznictwie. 
Mają one silne właściwości bakteriobójcze, 
dlatego działają ściągająco i przeciwzapal-
nie na błony śluzowe jamy ustnej i przewo-
du pokarmowego oraz uszkodzenia skóry.

Już od czasów Hipokratesa zielona 
okrywa orzecha włoskiego jest uznawana 
w medycynie ludowej za bardzo skuteczny 
środek stosowany przeciw robakom.

Warto wiedzieć, że na Kaukazie za-
chował się do dziś obszar o powierzchni  
50 000 ha, na którym naturalnie występują 
orzechy włoskie.

Największym światowym producentem 
orzechów włoskich są Chiny, gdzie w 2015 r.  
ogółem zebrano ich 979 tys. t, drugie miej-
sce przypadło w udziale USA – 376 tys. t, 
trzecie Turcji –177 tys. t, czwarte Iranowi  
– 141 tys. t. Na piątym miejscu znalazła się 
Ukraina – 83 tys. t, szóste zaś zajął Meksyk 
– 70 tys. t. 

Liczne pożytki
Rozgniecione świeże liście orzecha 

włoskiego skutecznie odstraszają koma-
ry, muchy i wszechobecne mrówki, które 
nie lubią ich zapachu. Jeżeli chcemy za-

prognozowano, gdy „na orzechu więcej 
kwiatów niż liści widać”.

Orzech ten zaczyna owocować w wie-
ku 8–10 lat. Owocuje w  październiku, 
a jego owoce to duże pestkowce o średnicy  
6–7 cm, które osłonięte są zewnętrzną, 
zieloną okrywą (fot. 4).  Po dojrzeniu pęka 
ona odsłaniając twardą, kulistą pestkę zło-
żoną z dwóch połówek (owocnię), zwaną 
orzechem. Zawartość, czyli oleiste jego na-
siona (tzw. jądra) są bardzo smaczne i z tej 
racji często goszczą na naszych stołach, 
a wśród bakalii bożonarodzeniowych zde-
cydowanie wiodą prym, zdobiąc tradycyjne 
ciasta (fot. 5).

Orzech włoski to drzewo należące do 
długowiecznych, dożywające do 400 lat, 
a w warunkach optymalnych nawet do 500 
lat. Najstarszym w Polsce jest 135-letni 
okaz rosnący w miejscowości Celbowa, 
w gminie Puck.

2
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Ważną rolę pełnią owoce orzecha spo-
żywane na surowo, nie tylko ze względu na 
ich walory smakowe, ale również na wyso-
ką zawartość w nich związków fenolowych 
o  właściwościach przeciwutleniających 
oraz witaminy C i E. Eksperci, analizując 
wszystkie jadalne orzechy wykazali też, że 
najbardziej korzystna dla naszego zdrowia 
proporcja zawartości kwasów omega-3 do 
omega-6 jest właśnie w orzechach wło-
skich.  

W cukiernictwie i przemyśle spożyw-
czym to one decydują o wybornym sma-
ku ciast, tortów i czekolad nadziewanych 
masą orzechową.

Istotne znaczenie ma także olej z orze-
chów, który wprawdzie jest minimalnie wy-
korzystywany w celach spożywczych ze 
względu na koszty produkcji, ale w przemy-
śle odgrywa znacznie większą rolę. Służy 
między innymi do wyrobu doskonałych, 
szybko schnących i trwałych farb malar-
skich i drukarskich oraz tuszu i kosmety-
ków. Oprócz tego pozostałości w postaci 
wytłoków stanowią treściwy pokarm dla 
zwierząt, które zawierają 45% białka i 8% 
tłuszczu.

Drewno tego gatunku o  kremowym 
bielu i brunatnoczerwonej twardzieli jest 
twarde i  trwałe, należy do najdroższych 
gatunków drewna na świecie. Im starszy 
orzech tym bardziej oryginalny jest rysunek 
słojów jego drewna. Stanowi ono szcze-
gólnie cenny surowiec w  meblarstwie 
i snycerstwie. Biorąc pod uwagę jego wy-
soki koszt, używa się go tylko na okleiny 
zewnętrzne drogich mebli, czy też ozdob-
nych parkietów. Jest ono też poszukiwane 
przez rusznikarzy – na osady broni palnej, 
a wcześniej do kusz.

Występowanie
Regionem naturalnego występowania 

tego drzewa jest Azja Mniejsza i Środkowa 
oraz Chiny. Aktualny zasięg występowania 
orzecha włoskiego biegnie od Grecji przez 
Kaukaz, Azję Mniejszą, Iran, Afganistan 
i Azję Środkową aż do Himalajów i Chin Za-
chodnich. W Europie Środkowej największe 
jego uprawy są w krajach południowych, 
gdzie na północnych zboczach Alp spotkać 
je można do wysokości 830 m n.p.m., a na 
południowych do 1200 m n.p.m. 

Warunki klimatyczne zadecydowały 
o tym, że uprawy orzecha włoskiego nie 
przekraczają 56° północnej szerokości 
geograficznej. Na kontynencie azjatyckim 
są najbardziej rozpowszechnione w rejonie 
Kaukazu i w Azji Środkowej, przede wszyst-
kim na górzystych obszarach Fergany i Ko-
pet-dagu, a także na zboczach Tien-szanu.  

Siostry jej z zazdrości opowiedziały o tym 
ojcu. Głęboko dotknięty bóg zemścił się 
zamieniając je w kamienne posągi. Jednak 
Karia bardzo przeżywała tę stratę rodzinną 
i z żalu zakończyła swe życie. Wówczas 
zrozpaczony Dionisos sprawił, że z  jej 
zwłok powstało drzewo orzechowe. To od 
imienia tej księżniczki podpory architekto-
niczne w kształcie kobiecych wizerunków, 
zdobiące budowle jońskie, nazywamy ka-
riatydami.

We Włoszech niegdyś traktowano 
orzech jako drzewo dające schronienie 
wiedźmom. Nawet jedna z legend mówi 
o tym, że papież Paschalis II uroczyście 
kazał ściąć orzech w Rzymie, gdyż uwa-
żał, że mieszka w nim duch Nerona. Na 
miejscu ściętego drzewa zlecił w 1099 r. 
wybudować kaplicę. 

Zgodnie z filozofią dawnych medyków 
uważano, że orzech przypominający swym  
kształtem i budową mózg powinien mieć 
właściwości leczące choroby głowy.

Dawniej panował zwyczaj, że orzech 
włoski rzucano nowożeńcom pod nogi, 
aby zapewnić im liczne potomstwo oraz 
związek tak ścisły, jak zespolenie dwóch 
połówek owocu. Delektując się wybornym 
smakiem orzechów włoskich, poczujemy 
prawdziwą magię Świąt Bożego Narodze-
nia, tak pięknie przedstawioną w „Dziadku 
do orzechów” przez Piotra Czajowskiego.

Orzech włoski jest kultywowany również 
w Chinach, Japonii oraz Indonezji, a także 
w Afryce Północnej i Australii. Do Nowe-
go Świata dotarł on dzięki franciszkanom, 
którzy w 1769 r. obdarowali nim Kalifornię, 
gdzie do dziś istnieją największe jego sady.

W Polsce obecnie rośnie około 1,7 mln 
drzew orzechowych, a  najważniejszym 
terenem uprawy jest południowa i połu-
dniowo- wschodnia część kraju. Dominuje 
uprawa amatorska, z jednego drzewa moż-
na otrzymać 50 kg owoców, przy plonie 
wynoszącym od 800 do 1200 kg z 1 ha.

Odrobina historii
W  Europie świadectwem obecności 

orzecha włoskiego są jego ślady w  po-
staci pyłku pochodzące z interglacjałów 
i z wczesnych utworów polodowcowych. 
Z  kolei resztki jego owoców znaleziono 
w szwajcarskich osadach palowych, bu-
dowanych na terenach przybrzeżnych, 
pochodzących z młodszej epoki kamienia 
oraz z okresu brązu.

Przed epoką lodowcową, dzięki po-
myślniejszym warunkom klimatycznym, 
orzech włoski był powszechny na naszym 
terytorium. Świadczą o tym jego resztki 
odkryte w  Wieliczce i  innych miejscach 
Małopolski. Gdy klimat stawał się coraz 
chłodniejszy, opuścił Europę, a dalej egzy-
stował na Kaukazie oraz w Azji Mniejszej. 
We wczesnym średniowieczu powrócił do 
nas z południowego wschodu. 

Według jednego z mitów greckich, Dio-
nisos, bóg winnej latorośli i sił przyrody, za-
kochał się w księżniczce lakońskiej Karii. 

5
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na gruzach zniszczonego przez powódź ko-
ścioła św. Mikołaja.

Pół świata słucha „Cichej nocy” w ko-
ściołach, przez radio i z płyt. Bywa że, przez 
długie tygodnie Adwentu.  Także, co oczywi-
ste, w Boże Narodzenie. Inaczej w krajach 
alpejskich.  One wciąż trzymają się żelaznej 
zasady – kolęda może być śpiewana tylko 
raz w roku – 24 grudnia, w wigilię.

„Cicha Noc” ma swą moc. W 2011 roku 
uznana została za światową pieśń pokoju 
i wpisana na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO.

 Kto nie dotrze do Austrii może – jak po-
daje dziennik „Salzburger Nachrichten” – wy-
ręczyć się YouTubem i obejrzeć – bagatelka 
– 14 milionów filmików odnoszących do „Ci-
chej Nocy”. Niestety, miłośnicy archiwalnych 
staroci nie zobaczą oryginałów. Pierwszy za-
pis nutowy i premierowy śpiewnik, w którym 
znalazła się austriacka kolęda zaginęły. Naj-
wcześniejszy odpis pochodzi z 1822 roku. 
W połowie XIX wieku kopie dzieła Mohra 
i Grubera dotarły do Lipska i Berlina, otwie-
rając kolędzie światowy rozgłos.

W Polsce, nie mniejszą sławą cieszy się 
rodzima kolęda „Bóg się rodzi”. Ma równie 
piękną i długą historię, wartą oddzielnego 
felietonu. Powstała z głębokiej wrażliwości 
dwóch utalentowanych twórców o podob-
nie brzmiących nazwiskach. Melodię skom-
ponował Karol Kurpiński, a  słowa ułożył 
Franciszek Karpiński. Tekst powstał w Du-
biecku nad Sanem z inspiracji księżnej Iza-
beli z Czartoryskich Lubomirskiej. Pieśń za-
brzmiała po raz pierwszy w Starym Kościele 
Farnym w Białymstoku w 1792 roku, a więc 
26 lat przed „Cichą nocą”. Przetłumaczona 
na kilka języków, budzi do dziś w wielu ka-
tolickich krajach szczere uznanie za koloryt 
melodii i wzruszające słowa.

wali najwybitniejsi artyści, gwiazdy tamtych 
lat: Ela Fitzgerald, Frank Sinatra, Elton John, 
Elvis Presley, Taylor Swift.  Pierwszy był jed-
nak Bing Crosby. To on zaśpiewał w Holly-
wood „Silend Night”.  Jak podają kronikarze, 
w połowie lat sześćdziesiątych wystąpił dla 
40 milionów Amerykanów w telewizyjnym 
show, akompaniując sobie na gitarze, na któ-
rej grał kolędę Joseph Mohr. Skąd ją wziął? 
Wypożyczył. Było łatwo, albowiem z inicja-
tywy Carletona Smitha, dyrektora National 
Arys Foundation of New York, gitara dwu-
krotnie objechała Stany Zjednoczone, gdzie 
pokazywano ją na tłumnie odwiedzanych 
wystawach.

Zachęcony sukcesem Bing Crosby na-
grał również na płytę słynne „White Christ-
mas”. Płyta okazała się szlagierem i roze-
szła się w 50. milionowym nakładzie. W ten 
sposób artysta stał się – trochę mimo woli 
– prawdziwym ambasadorem kościoła kato-
lickiego i przyczynił się do znacznego rozwo-
ju popkulturowego mitu Bożego Narodzenia.

Wedle niektórych śpiewników „Stille Na-
cht”, ze względu na swój pastoralny charak-
ter, uchodzi za „prawdziwą pieśń tyrolską”. 
Dobrze bowiem pasuje do „rozśpiewanych 
wąsatych panów w skórzanych portkach 
i kapeluszach z piórkiem oraz do wysoko-
górskich śniegów i drewnianych chatek”.

Kolęda powstała jednak bliżej soli niż 
lodowców – raptem 20 kilometrów od Sal-
zburgu, miasta zakochanego w muzyce. To 
w nim urodził się i tworzył wielki Wolfgang 
Amadeusz Mozart, tu też przyszedł na świat 
wybitny dyrygent Herbert von Karajan. Nie-
mal w każdym zakątku miasta wyczuwa 
się kult wielkich mistrzów. W  niedalekim 
Oberndorfie nie ustaje wielbienie światowej 
kolędy. Także przez turystów. Niemal co-
dziennie zjeżdżają tu setki ludzi gotowych 
czekać w kolejce do małej kaplicy, powstałej Olgierd WIECZOREK

Cicha Noc

Fo
t. 

Pi
xa

ba
y

Było to 202 lata temu. Parafianie nie-
wielkiej austriackiej miejscowości 
przyszli, jak co roku, na paster-
kę. I jak co roku, ze śpiewnikami. 

Jakież było ich zdumienie, kiedy w środku 
nabożeństwa rozległy się słowa nie znanej 
im pieśni kościelnej – „Stille Nacht, Heilige 
Nacht…”. Dziś zna ją cały świat. Brzmi upoj-
nie – łączy, nad wyraz harmonijnie, tekst 
i muzykę. Uchodzi za najpiękniejszą kolędę 
wszechczasów.  

Opowieść o „Cichej Nocy” rozpoczyna 
się w 1816 roku, w niewielkiej wiosce Ma-
riapfarr koło Salzburga. Wikary tamtejszej 
parafii, Joseph Mohr, pisze piękny bożonaro-
dzeniowy wiersz o Betlejemskiej Nocy. Dwa 
lata później, ksiądz – poeta namawia znajo-
mego organistę – Franza Xavera Grubera, by 
skomponował melodię do jego tekstu. W cią-
gu kilkudziesięciu godzin, tuż przed paster-
ką, Gruber tworzy kołysankę. Jest to rodzaj 
powolnego walca w radosnej tonacji D-dur, 
na chór, dwa głosy solowe oraz… gitarę. To 
budzi zdziwienie wiernych, albowiem na gita-
rze grywano wówczas jedynie w karczmach. 
Wieść, jakoby myszy przegryzły miechy ko-
ścielnych organów była fałszywa. Gruber 
wybrał gitarę świadomie. 

Premiera odbyła się w wigilię 1818 roku 
w  Oberndorfie pod Salzburgiem. Wikary 
śpiewał partię tenorową i grał na gitarze. 
Organista towarzyszył mu basem. Od tej 
chwili „Cicha Noc” nieustannie niesie pokój 
„ludziom wszem”. Jest magiczna. Nie usta-
je w budzeniu pociechy i nadziei – zawsze 
z tą samą siłą. Staje się pieśnią jednoczącą 
wszystkich kolędników na świecie.

Oryginał zawierał 6 zwrotek. Dziś, z re-
guły, śpiewa się wersję skróconą – pierw-
szą, drugą i szóstą strofkę. Wszystkie one 
przetłumaczone zostały na 300 języków 
i dialektów, czasem bardzo egzotycznych. 
„Nuit Pezib”, „Malam Kodus”, „Tyli Naktis”, 
„Paca nokt” – to tylko cztery tytuły w języ-
kach: haitańskim, indonezyjskim, litewskim 
i esperanto. Pierwszego przekładu na język 
polski dokonał w 1930 roku Piotr Maszyński 
– kompozytor, dyrygent i pedagog. Z dużym 
wyczuciem utrafił w charakter tej prostej, ale 
jakże ciepłej kościelnej pieśni. 

Gruber, choć utalentowany, nie napisał 
już potem nic szczególnego, mimo, że kata-
log jego utworów liczy ponad sto kościelnych 
pieśni i mszy.

Prawdziwy wzrost popularności kolędy 
zaczął się wraz z rozwojem filmu, głównie w   
Stanach Zjednoczonych. „Silend  Night” śpie-
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Biomasa organizmów żywych na Ziemi 
dawniej i dzisiaj
Biomass of Living Organisms on Earth in the Past and Today

Skalę przeobrażenia życia na Ziemi dokonaną przez człowieka obrazują 
wyniki badań dotyczące biomasy różnych grup organizmów. Całkowita 
biomasa planety wynosi około 550 miliardów ton węgla, biomasa ludzi 
to zaledwie promil tej liczby. Od początków cywilizacji spowodowaliśmy 
zmniejszenie biomasy wszystkich organizmów o połowę, a dzikich ssa-
ków o 83%. W tym czasie globalna masa dziko żyjących ssaków spadła 
6-krotnie i dzisiaj stanowią one zaledwie 4% biomasy ssaków. 10 tysięcy 
lat temu biomasa wszystkich ludzi na świecie wraz z udomowionymi 
zwierzętami stanowiła 0,1% masy kręgowców lądowych. Obecnie na 
ludzi i zwierzęta hodowlane przypada 97% biomasy, tymczasem biomasa 
dzikich kręgowców (3%) jest znikomo mała.
Słowa kluczowe: biomasa, kręgowce, ludzie, zwierzęta hodowlane, dzikie 
ssaki

The scale of human transformation of life on Earth is illustrated by the 
results of research on the biomass of various groups of organisms. The 
total biomass of the planet is about 550 billion tons of carbon, the biomass 
of humans is only one thousandth of that number. Since the beginning 
of civilization, we have reduced the biomass of all organisms by half, 
and of wild mammals by 83%. During this time, the global mass of wild 
mammals decreased 6 times and today they account for only 4% of the 
biomass of mammals. 10,000 years ago, the biomass of all humans in the 
world, including domesticated animals, accounted for 0.1% of the mass 
of terrestrial vertebrates. Currently, humans and livestock account for 
97% of biomass, while the biomass of wild vertebrates (3%) is negligible.
Keywords: biomass, vertebrates, humans, farm animals, wild mammals

Nasz wpływ na biosferę stał się 
przeogromny. W skali globalnej 
połączone efekty ludzkich dzia-
łań są już większe niż siły samej 

natury. Całkowita ilość ziemi przemieszcza-
nej rocznie tylko w rolnictwie dziesięciokrot-
nie przewyższa osady wypłukiwane i niesio-
ne z prądem przez wszystkie rzeki świata. 
W sztucznych zbiornikach zgromadziliśmy 
już sześć razy więcej wody niż spływa ich 
w rzekach. Emitujemy do powietrza wielo-
krotnie więcej ołowiu, kadmu, miedzi, arse-
nu, siarki i azotu, niż czyniła to przed nami 
natura w naturalnych cyklach obiegu tych 
pierwiastków [9]. Wykorzystujemy 50% lą-
dów pod uprawę roślin jadalnych lub na pa-
stwiska, zużywamy 60% zasobów słodkiej 
wody, wycięliśmy ponad 50% pierwotnych 
lasów [6]. Gatunek ludzki zawłaszcza dzi-
siaj blisko połowę produkcji pierwotnej na 
lądach [7]. 

Efektem naszych działań jest m.in. szó-
ste plejstoceńsko-holoceńskie wymieranie. 
Obserwujemy Wielkie Przyspieszenie w od-
niesieniu do utraty różnorodności biologicz-
nej na Ziemi. Naukowcy opisują obecną sy-
tuację terminem „biologiczna anihilacja” [2]. 
W latach 1970 do 2014 odnotowano spadek 
liczebności populacji kręgowców aż o 60%. 
Od 1500 roku straciliśmy 75% gatunków 
roślin i kręgowców, jako efekt nadmiernej 
eksploatacji zasobów i rolnictwa [10]. 

W połowie 2019 roku ukazał się raport 
Międzyrządowej Platformy do spraw Róż-
norodności Biologicznej i Funkcji Ekosys-
temu (IPBES) na temat stanu bioróżnorod-
ności na świecie. Wynika z niego, że stan 
zdrowia ekosystemów, od których zależą 
ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza 
się szybciej niż kiedykolwiek. Autorzy oce-

niają, że milion gatunków roślin i zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. Tysiące z nich 
mogą zniknąć w ciągu najbliższych dzie-
sięcioleci [3]. Przypomnijmy, że do tej pory 
opisaliśmy około 1,9 miliona gatunków na 
Ziemi. Opisując postępującą skalę ekstynk-
cji gatunków posługujemy się zwykle miarą, 
która wyraża liczbę gatunków jaką tracimy 

pokazując piękne sceny obrazujące dziką przyrodę zafałszowujemy prawdziwy stan życia na ziemi
https://pixabay.com/pl/photos/hipopotam-nilowy-zwierz%C4%99ta-przyrody-95472/
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w ciągu roku, dnia czy godziny. Obecne tem-
po wymierania gatunków wynosi, według 
konserwatywnych ocen, 5000 gatunków na 
rok. Szacunki pesymistyczne mówią nawet 
o 150 000 gatunków znikających każdego 
roku z Ziemi [4]. 

Ogromne zmiany różnorodności biolo-
gicznej, które dokonaliśmy pokazują bada-
nia dotyczące aktualnej biomasy zwierząt, 
roślin i mikroorganizmów na Ziemi. Bar-On 
z  zespołem naukowców przeanalizowali 
literaturę światową w poszukiwaniu infor-
macji na temat biomasy poszczególnych 
grup organizmów. Uczeni zdefiniowali bio-
masę jako zawartość węgla w organizmach 
żywych, co odzwierciedla masę cząsteczek 
zbudowanych ze związków organicznych, 
takich jak białka i  DNA, z  wykluczeniem 
wody. Całkowita biomasa planety wynosi 
około 550 miliardów ton węgla. Aż 80% 
całkowitej biomasy stanowią rośliny (450 
miliardów ton). Drugą grupą w tej skali sta-
nowią bakterie – 70 miliardów ton (13%). 
Chociaż badacze mają tutaj spore wątpliwo-
ści, bo nie są pewni co do biomasy bakterii 
żyjących głęboko pod ziemią, w skałach li-
tosfery. Kolejna grupa to grzyby stanowiące 
12 miliardów ton. Masa zwierząt to zaledwie 
2 miliardy ton węgla (1%), z czego połowę 
stanowią stawonogi. Na lądach jest 50 razy 
więcej biomasy niż w oceanach. Organizmy 
w nich żyjące to około 1% całej biomasy [1]. 

Jeżeli chodzi o  ludzi nasza łączna 
biomasa to 0,06 miliardów ton węgla, 
co stanowi zaledwie 0,01%, dokładnie 
tyle co kryl czy termity. Mimo tak małej 

około 450 milionów sztuk bydła i bawołów. 
Sto lat później liczba dużych zwierząt ho-
dowlanych przekroczyła 4,3 miliarda, w tym 
1,65 miliarda sztuk bydła i bawołów oraz 
900 milionów świń [8]. Proces ten trwa dalej. 
Liczba dzikich zwierząt i ich masa gwałtow-
nie spada, a ludzi i zwierząt gospodarskich 
rośnie.

Statystyki dotyczące biomasy różnych 
grup organizmów są porażające. Homo 
sapiens, który stanowi zaledwie promil bio-
masy na Ziemi, dokonał tak daleko idącego 
przekształcenia biosfery w odniesieniu do 
niemal każdej grupy i znaczącego zmniej-
szenia liczebności i biomasy dzikich zwie-
rząt. Czy wysiłek badaczy i ukazanie z tej 
perspektywy naszej dominującej roli na Zie-
mi cokolwiek zmieni w naszym podejściu 
do zwierząt i przyczyni się do odwrócenia 
omawianych trendów? Profesor Ron Milo, 
jeden z  liderów omawianych badań nad 
globalną biomasą organizmów na Ziemi, 
w  następujących słowach skomentował 
te badania: Kiedy układam puzzle z córkami 
zwykle na obrazku jest słoń obok żyrafy i no-
sorożca. Jednak gdybyśmy chcieli zachować 
prawdziwe proporcje powinny to być krowa 
obok krowy, a potem jeszcze kurczak [5].
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wagi zdominowaliśmy krajobraz Ziemi, 
wpływając w istotny sposób na wszystkie 
inne grupy organizmów. Od początków 
cywilizacji spowodowaliśmy zmniejszenie 
biomasy wszystkich organizmów o poło-
wę, a dzikich ssaków o 83%. Nasz ogromny 
niepokojący wpływ na życie innych organi-
zmów jest najbardziej widoczny w biomasie 
zwierząt hodowlanych. Stanowią one dzisiaj 
60% wszystkich ssaków na Ziemi (0,1 mi-
liarda ton węgla). Biomasa dzikich ssaków 
lądowych (0,003 miliardów ton węgla i mor-
skich (0,004) jest o rząd wielkości mniejsza 
niż biomasa ludzi. Od czasu pojawienia się 
człowieka globalna masa dziko żyjących 
ssaków spadła 6-krotnie i dzisiaj stanowią 
one zaledwie 4% biomasy ssaków. Wśród 
ptaków z kolei obserwujemy ogromną domi-
nację hodowlanego drobiu (przede wszyst-
kim kurcząt), który stanowi 70% biomasy 
wszystkich ptaków [1]. 

Vaclav Smil przedstawił wyliczenia 
dotyczące biomasy kręgowców lądowych 
w historii ludzkości. Podzielił kręgowce na 
trzy kategorie: ludzi, zwierzęta domowe, ho-
dowane przez ludzi i dzikie zwierzęta. 10 ty-
sięcy lat temu biomasa wszystkich ludzi na 
świecie wraz z udomowionymi zwierzętami 
stanowiła 0,1% masy kręgowców lądowych. 
Obecnie na ludzkość (30%) i zwierzęta ho-
dowlane (67%), które zjadamy przypada 
97% biomasy. Biomasa dzikich kręgowców 
(3%) jest teraz znikomo mała w porównaniu 
z biomasą zwierząt hodowlanych i domo-
wych. W 1900 roku było około 1,6 miliarda 
dużych zwierząt udomowionych, w  tym 

Krowy, świnie i ludzie to blisko 97% biomasy żyjących kręgowców
https://pixabay.com/pl/photos/krowa-czerwono-pomara%C5%84czowy-ciekawy-1509258/
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  paragraf i środowisko
Stacja demontażu pojazdu a pozwolenie zintegrowane
Pytanie:  Czy stacja demontażu pojazdu (w rozumieniu art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r., o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, DzU z 2019 r., poz. 1610 z późn. zm.) przetwarzająca 
więcej niż 10 Mg na dobę (łącznie więcej niż 3650 Mg/rok) odpadów 
niebezpiecznych – zużytych pojazdów – klasyfikowanych jako odpady 
niebezpieczne zawsze powinna posiadać pozwolenie zintegrowane?

   właściciel stacji demontażu pojazdów

Odpowiedź: Ustawodawca w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
Prawo ochrony środowiska (DzU z 2020, poz. 1219 z późn. zm. 
– dalej: p.o.ś.) określił, jakie instalacje wymagają uzyskania po-
zwolenia zintegrowanego. Zgodnie z treścią art. 201 ust. 1 p.o.ś.  
pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, 
której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej 
w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wy-
łącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów, lub 
procesów technologicznych.

Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczysz-
czenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości określa załącznik do rozporządzenia ministra środowi-
ska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogą-
cych powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU z 2014 r.,  
poz. 1169 – dalej: rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r.).  
W punkcie 5 ppkt 1 tego załącznika ustawodawca wymienił enu-
meratywnie następujące instalacje w gospodarce odpadami: do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdol-
ności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem na-
stępujących działań:
a) obróbki biologicznej; b) obróbki fizyczno-chemicznej; c) spo-
rządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremu-
kolwiek z procesów wymienionych w  lit. a, b oraz d-k i pkt 2;  
d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów 
wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2; e) regeneracji lub odzyski-
wania rozpuszczalników; f) recyklingu lub regeneracji materiałów 
nieorganicznych innych niż metale i związki metali; g) regeneracji 
kwasów lub zasad; h) odzyskiwania składników stosowanych do 
usuwania zanieczyszczeń; i) odzyskiwania składników z kataliza-
torów; j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego 
wykorzystania oleju; k) retencji powierzchniowej; 
Sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji został 
określony w rozporządzeniu ministra gospodarki pracy z dnia 28 
lipca 2005 r., w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demonta-
żu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Zgodnie z treścią §11 tego rozporządzenia demontaż pojazdów 
prowadzi się w sposób polegający na:

1) usunięciu:
a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one 
w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do 
ponownego użycia; b) czynnika chłodniczego z układu klimaty-
zacyjnego za pomocą specjalnego urządzenia bądź zlecenie tej 
operacji wyspecjalizowanej firmie;

2) wymontowaniu:
a) filtra oleju; b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych 
do ponownego użycia; c) akumulatora; d) zbiornika z gazem bez 
jego opróżniania bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomo-

cą specjalnego urządzenia; e) (uchylona); f) katalizatora spalin; 
g) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem  
1 stycznia 1986 r.; h) elementów zawierających rtęć; i) szyb; j) opon; 
k) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzie-
lane w następującym po demontażu procesie strzępienia; l) na-
dających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, 
w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na 
płyny, jeżeli części te nie będą oddzielane w procesie strzępienia 
w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu.

3) wymontowaniu lub unieszkodliwieniu elementów zawie-
rających materiały wybuchowe przez ich wyzwolenie w sposób 
elektryczny lub mechaniczny wewnątrz, lub na zewnątrz pojazdu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. 
(II OSK 296/18, LEX nr 2608871) wskazał, że „z art. 201 ust. 1 p.o.ś. 
wynika obowiązek prawny posiadania pozwolenia zintegrowanego. 
Obowiązek ten nie jest ustalany w odniesieniu do danej instalacji 
indywidualnie przez sprawdzenie, czy ma cechy określone w ust. 1, 
ale wprowadzony jest w drodze aktu powszechnie obowiązującego, 
ustalającego rodzaje instalacji uznanych za mogące powodować 
znaczne zanieczyszczenie środowiska. W odniesieniu do konkret-
nej instalacji wymagane jest jedynie sprawdzenie, czy mieści się 
w jednej z kategorii określonych rozporządzeniem”.

Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie, czy stacja demonta-
żu pojazdu przetwarzająca więcej niż 10 Mg odpadów na dobę 
(łącznie więcej niż 3650 Mg/rok) powinna posiadać pozwolenie 
zintegrowane, należy sprawdzić, czy konkretna instalacja służą-
ca do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji mieści 
się w jednej z kategorii określonych w rozporządzeniu ministra 
środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. Wyjaśnić należy, że aby – 
w oparciu o przepisy tego rozporządzenia – określona instalacja 
została zaliczona do instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości, musi nie tylko być instalacją określonego 
rodzaju, ale jednocześnie wykorzystywać określone enumeratywnie 
w załączniku tego rozporządzenia działania. Warunki te muszą 
zostać spełnione łącznie.

Ustawodawca w pkt 5 ppkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 
2014 r. ściśle określił rodzaj działań wykorzystywanych do odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę w instalacjach w gospodarce 
odpadami. Jeżeli żadne z wymienionych tam działań nie jest prze-
prowadzone w instalacji stacji demontażu pojazdów, wówczas, aby 
móc prowadzić gospodarkę odpadami za pomocą instalacji służą-
cej do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przetwa-
rzając więcej niż 10 Mg na dobę (łącznie więcej niż 3650 Mg/rok) 
odpadów niebezpiecznych (zużytych pojazdów), nie musi ona 
posiadać pozwolenia zintegrowanego. Taka stacja demontażu 
pojazdu powinna jednak posiadać pozwolenie na wytwarzanie od-
padów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez 
marszałka województwa, w przypadku, gdy stacja demontażu 
położona jest na terenie zamkniętym, organem właściwym jest 
regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

dr Daria Danecka
Instytut Nauk Prawnych PAN
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  CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

Adam Wieczorek

Wykrywacz arszeniku
Naukowcy z Singapuru opracowali no-

watorski nanobioniczny czujnik optyczny, 
który może wykrywać i monitorować w cza-
sie rzeczywistym poziom arsenu w glebie. 
Ten wyjątkowo toksyczny metal ciężki jest 
poważnym problemem w procesie produk-
cji żywności. Skażenia arsenem najczęściej 
odnotowuje się w ryżu, warzywach i liściach 
herbaty. Długotrwałe wystawienie na działa-
nie arsenu może prowadzić do poważnych 
schorzeń układu sercowo-naczyniowego, 
zawałów, cukrzycy, defektów płodu, pato-
logicznych zmian skórnych, a także raka 
skóry, pęcherza i płuc. 

Podniesione poziomy arsenu w glebie 
są rezultatem działalności człowieka zwią-
zanych z kopalnictwem i hutnictwem. Mogą 
być szkodliwe dla roślin, ograniczając ich 
wzrost. Co więcej, rośliny mogą absorbo-
wać arsen i tym samym zatruwać żywność. 
Dlatego ważne jest opracowanie dokład-
nych, efektywnych i łatwych do wdrożenia 
czujników arsenu, aby chronić zarówno 
rolnictwo, jak i środowisko. 

Nowatorskie optyczne nanoczujniki 
zmieniają natężenie fluorescencji w zależ-
ności od stężenia tego metalu. Można je 
łączyć z tkankami roślinnymi bez efektów 
ubocznych i  jednocześnie monitorować 
zmiany poziomu szkodliwego pierwiastka. 
Tym samym rośliny stają się samozasilają-
cymi wykrywaczami arsenu w środowisku 
naturalnym. To znaczący postęp w porów-
naniu z drogimi i zajmującymi dużo cza-
su konwencjonalnymi metodami badań. 
Czujnik jest pierwszym takim w historii, ale 
pomijając nowatorstwo jest także szybszy, 
tańszy i mniej kłopotliwy w obsłudze niż tra-
dycyjny. Poza wykrywaniem arsenu w ryżu 
I szpinaku, naukowcy badali także paprocie, 
które mogą akumulować olbrzymie ilości 
szkodliwego pierwiastka. Co więcej, pteris 
cretica toleruje wysokie poziomy metalu bez 
skutków ubocznych. Dlatego postanowio-
no wykorzystać ją jako wykrywacz arsenu, 
który potrafi wskazać poziomy nawet 0,2 
cząstek na miliard. W przypadku czujników 
arsenu wymagana jest czułość na pozio-
mie 10 cząstek na miliard. Co więcej, nowe 
rozwiązanie może być łączone z  innymi 
gatunkami roślin. To pierwszy przypadek 
w historii, gdy udało się stworzyć żyjący 
roślinny wykrywacz arsenu, co może przy-
czynić się do dalszego rozwoju badań w tej 
dziedzinie. Dotychczasowe metody wyma-
gały pobierania próbek gleby, przetwarza-

nia próbek roślin oraz skomplikowanego 
i  czasochłonnego instrumentarium. Do 
rejestrowania zmian wystarczy niedrogie 
urządzenie elektroniczne, jak np. platforma 
Raspberry Pi z podpiętą kamerą. Rozwiąza-
nie może pomóc w zabezpieczeniu roślin 
przed szkodliwymi substancjami, nie tylko 
arsenem, a tym samym zwiększyć jakość 
żywności trafiającej na nasze stoły.

Researchers develop plant nanobionic sensor 
to monitor arsenic levels in soil, www.science-
daily.com, 2 grudnia 2020 r.

Skuteczne wyłapywanie jonów miedzi
Jednym ze sposobów pozbywania się 

metali z wody jest proces adsorpcji, czyli 
wyłapywania ich cząstek. Dotychczas nie 
opracowano skutecznych rozwiązań po-
zwalających na wyłapywanie na dużą ska-
lę miedzi. Jednak badacze z laboratoriów 
Berkeley opracowali nowy materiał, który 
potrafi wykrywać i wyłapywać jony miedzi 
ze ścieków z niespotykaną dotąd precyzją 
i szybkością. Naukowcy uważają, że roz-
wiązanie może być krokiem na drodze do 
stworzenia technologii oczyszczania wody 
z wybranych metali ciężkich przy poziomie 
kontroli na poziomie atomowym. Badacze 
próbowali odtworzyć zaawansowane proce-
sy naturalne, jak te pozwalające proteinom 
w komórkach bakterii wybierać pewne me-
tale, aby regulować metabolizmem. Dzięki 
temu możliwe było stworzenie mechanizmu 
wyłapywania miedzi bez innych cennych 
substancji. Tak wysoki stopień specjaliza-
cji może prowadzić do stworzenia tańszych 
metod oczyszczania ścieków i odzyskiwa-
nia cennych metali. Kryształy, z  których 
składa się wynalazek, są niezwykle stabilne 
w wodzie, bo aż do 52 dni. W przeciwień-
stwie do metalowo-organicznych struktur, 
dobrze radzą sobie w kwaśnych roztworach, 
jak np. ścieki z kopalni. Dodatkowo wyła-
pują jony miedzi od 30 do 50 razy szybciej 
niż najlepsze dotychczasowe adsorbenty. 
Naukowcy podkreślają, że udało im się osią-
gnąć sukces dzięki interdyscyplinarnemu 
podejściu do zagadnienia. Dalsze praca 
mają pokazać, czy uda się zastosować roz-
wiązanie także do wychwytywania innych 
szkodliwych substancji.

New material 'mines' copper from toxic wa-
stewater, www.sciencedaily.com, 24 listopada 
2020 r.

Trwały elektrokatalizator
Powszechny, czysty i elastyczny. Taki 

jest wodór, który uznawany jest za pali-
wo przyszłości. Jednak jego pozyskanie 
może stwarzać pewne problemy, zwłasz-
cza, że woda, której jest częścią, nie może 
być samoczynnie rozbita na podstawowe 
atomy. Do tej reakcji potrzeba wysokoak-
tywnych elektrokatalizatorów. Bazujące na 
metalach szlachetnych, jak ruten czy iryd, 
mogą przyspieszyć produkcję gazu, ale są 
drogie i mały stabilne przy długotrwałych 
procesach. Naukowcom z  Uniwersytetu 
Sungkyunkwan w Korei Południowej udało 
się stworzyć długotrwały elektrokatalizator 
oparty o kobalt, żelazo i niewielką ilość ru-
tenu. Naukowcy wykorzystali właściwości 
stopu kobaltu i żelaza, w którym stabiliza-
torem reakcji jest pojedynczy atom rutenu. 
Najlepsze warunki do działania katalizatora 
występują podczas trwającego cztery go-
dziny wyżarzania w temperaturze 750°C 
w atmosferze argonowej. Zespół badaw-
czy ocenił katalityczną efektywność przy 
wartościach przepięcia potrzebnych do 
produkcji tlenu z  wody. Zaawansowany 
szlachetny elektrokatalizator potrzebował 
zaledwie 180 mV (miliwoltów) przepięcia, 
aby uzyskać gęstość na poziomie 10 mA 
na centymetr kwadratowy katalizatora. 
W przypadku tlenku rutenu ta wartość wy-
nosiła aż 298 mV. Dodatkowo obecność 
pojedynczego atomu rutenu w stopie wy-
dłużyła stabilność o  kolejne 100 godzin 
bez potrzeby zmian strukturalnych. Stop 
żelaza i kobaltu z grafitowanym węglem 
skompensował przewodnictwo elektrycz-
ne, zwiększył prędkość pozyskiwania tlenu 
i uwalniania wodoru. Naukowcy uważają, 
że ich badania to kolejny krok na drodze do 
gospodarki wolnej od węgla i opartej na czy-
stym wodorze. Wysoka efektywność i niskie 
koszty wytworzenia tlenu w elektrokatali-
zatorze pomogą przezwyciężyć wyzwania 
związane z pozyskiwaniem czystego paliwa 
w korzystnej cenie.

Highly efficient, long-lasting electrocatalyst to 
boost hydrogen fuel production, www.science-
daily.com, 24 listopada 2020 r.
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

my opłatę roczną;
prenumerata cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej, dostępne na Portalu Infor-

macji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny link dostępu do 
logowania na Portalu;

prenumerata pLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz 
cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji 
Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym linkiem do logowania.

 
CENY pRENUMERATY ROCZNEJ:
 prenumerata papierowa: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł);
 prenumerata cyfrowa: 300 zł brutto;
 prenumerata plus: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca).

pORTAL INFORMACJI TECHNCZEJ  www.sigma-not.pl – to największa polska interne-
towa baza czasopism i artykułów technicznych, wyposażona w szybką i skuteczną wyszukiwarkę tematyczną, umożliwiającą 
dostęp on-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.
Dla Państwa wygody logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze. Portal zyskał nową, przejrzy-
stą szatę graficzną, pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy prenumera-
tor wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany link z kodem dostępu do zamówionego czasopisma.  
Cena brutto zawiera 8% VAT na czasopisma w wersji papierowej oraz cyfrowej. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki 
VAT na czasopisma i w konsekwencji zmiany ceny brutto, prenumerator zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  
Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego 
datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

   
      22 840 35 89
        prenumerata@sigma-not.pl
        www.sigma-not.pl    www.aura.krakow.pl 

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY  
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Dolina Żabnika
Zdjęcia: Marta Wąsik

Spano Pole - baza noclegowa

Chrobotek rosochaty, Cladonia foliacea Jaskrawiec, Caloplaca w Ałtaju

Płucnica islandzka, Cetraria islandica Płucnica halna, Cetraria tubulosa w tajdze syberyjskiej

Porosty na głowie kamiennego lwa Złotorost ścienny, Xanthoria parietina

Na stole i w apteczce, czyli o porostach w życiu człowieka 
Zdjęcia: Wiesław Fałtynowicz

więcej informacji: 22 840 30 86, prenumerata@sigma-not.pl

Sprawdź to!

Prenumerata AURY
w   

Tańsza u Wydawcy
2021

PRENUMERATA CYFROWA – Cena: 300 zł brutto
PRENUMERATA PAPIEROWA – Cena: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł)

PRENUMERATA PLUS – Cena: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca)

Wersja papierowa + cyfrowa + dostęp do archiwalnych treści AURY w Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl

Bonus! Każdy czytelnik, który jeszcze w tym roku zamówi i opłaci prenumeratę PLUS na 2021 r.,
otrzyma dostęp do wersji cyfrowej i internetowego archiwum miesięcznika już w bieżącym roku.
OD STYCZNIA 2021 r. KAŻDY NUMER AURY KOSZTUJE 27 ZŁ – w prenumeracie taniej

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY:
22 840 35 89
prenumerata@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl

Ceny prenumeraty dotyczą wyłącznie zamówień składanych w Wydawnictwie SIGMA-NOT.
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