
ISSN 0137-3668    e-ISSN 2449-9927
Cena 50,00 zł  w tym VAT 8% 

WYDAWNICTWO
SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

WYDAWNICTWO SIGMA-NOTWYDAWNICTWO
SIGMA-NOT

0kladk1_4.indd   1 2020-07-22   15:29:50



Zamek w Bobolicach
Zdjęcia Dorota Łodzińska

Zamek w Mirowie

0kladk1_4.indd   2 2020-07-22   15:29:58



    2 Kraje Ue mUszą zwięKszyć wysiłKi w celU ograniczenia 
zanieczyszczeń powietrza – Elżbieta Koniuszy

   3 Folie biopolimerowe na bazie FUrcelleranU
  – innowacyjne rozwiązanie w przemyśle 
  spożywczym– Ewelina Jamróz 
 6 sprawdzone oraz nowatorsKie rozwiązania Fizyczne 
  w ochronie roślin – Marek KopackI, Patrycja Maria Stępniak, 

Barbara Skwaryło-bednarz, Agnieszka Jamiołkowska 
 9 prodUKty pszczele w ochronie zdrowia i sUplementacji
  żywienia człowieKa – Janusz R. mroczek, Karolina mroczek
13 pożary w biebrzańsKim parKU narodowym
  (Kwiecień 2020) – Patrycja Majewska, Jakub Sobieszczyk, Andrzej 

ŻarczyńskI
16  Z ORZECZNICTWA TRybuNAłu spRAWIEdlIWOśCI uE
   wyroK trybUnałU z 23 Kwietnia 2020 r. w sprawie 
  zezwolenia na wiosenny odstrzał ptaKów w Finlandii, 
  c– 217/19– Adam Habuda
17 rUszył program „moja woda”
18 EKONOMIA śROdOWIsKA  ochrona środowisKa w chinach 
  – Tomasz Żylicz
20 parK narodowy riły – Piotr Siwek
24 OdNAWIAlNE źRódłA ENERgII   baterie przepływowe 

(redox flow cell) – Ryszard Tytko
27 głóg znany i doceniany jUż w starożytności,
  nie tylKo w Fitoterapii – Małgorzata Falencka-Jabłońska
30 rezerwat przyrody „jasne” – perła iławsKiej ziemi 
  – Anna Grajewska, Andrzej Żarczyński
34 pRZEMyślEĆ pRZyROdĘ NA NOWO  Unijna strategia
  na rzecz bioróżnorodności. czy tym razem się Uda?  

– Piotr Skubała
 36 eKologia serca – Olgierd Wieczorek
37 pARAgRAF I śROdOWIsKO  inspeKcja ochrony 
  środowisKa i osoby Fizyczne – Wojciech Radecki
38 CIEKAWOsTKI TEChNOlOgICZNE ZE śWIATA – Adam Wieczorek
39 REcEnzja  bUłgaria nad poziom morza – Kinga Bonenberg

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

      7–8/2020
Rok  założenia 1973

w nUmerze

OCHRONA ŚRODOWISKAOCHRONA ŚRODOWISKA

3

9

20

Spistresci.indd   1 2020-07-23   12:55:12



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
dr hab. 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

Kraje Ue muszą zwiększyć wysiłki
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza

W większości państw członkowskich UE nie uda się ograniczyć zanieczysz-
czenia powietrza i jego skutków dla zdrowia mieszkańców do 2030 roku – wynika 
z pierwszego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego programów dzia-
łań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Raport opublikowany 26 czerwca br. zwraca uwagę, że wdrażanie europejskich 
przepisów w tej dziedzinie wymaga znacznej poprawy, a państwa członkowskie 
muszą zintensyfikować działania we wszystkich sektorach, aby ochronić obywa-
teli przed chorobami i przedwczesną śmiercią z powodu oddychania zanieczysz-
czonym powietrzem.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius po-
wiedział: Sprawozdanie wysyła jasny sygnał. Zbyt wielu obywateli w  całej Europie 
oddycha powietrzem złej jakości. Potrzebujemy skuteczniejszych środków ogranicza-
jących zanieczyszczenie w wielu państwach członkowskich oraz służących rozwiąza-
niu problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza w różnych sektorach, w tym w rol-
nictwie, transporcie i energetyce. Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje 
w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie 
gospodarki. Ten cel przyświeca Europejskiemu Zielonemu Ładowi i tego właśnie po-
trzebuje środowisko.

Raport dotyczy oceny wdrożenia Dyrektywy w sprawie krajowych zobowiązań 
w zakresie redukcji emisji, która weszła w życie 31 grudnia 2016 r. Wynika z niego, 
że większość państw członkowskich może nie wypełnić zobowiązań dotyczą-
cych ograniczenia emisji zanieczyszczeń, chociaż niektóre kraje stosują dobre 
praktyki, które są godne naśladowania. W  sprawozdaniu wykazano potrzebę 
wzmocnienia działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza; KE bę-
dzie nadal monitorowała i  wspierała krajowe przedsięwzięcia w  tej dziedzinie. 
Szczególnie potrzebne są takie działania w rolnictwie, a najważniejszym wyzwa-
niem UE w tym obszarze jest redukcja emisji amoniaku.

Skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących czystego powietrza stanowi 
istotny wkład w „zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego 
środowiska”, zapowiedziany przez Komisję w Europejskim Zielonym Ładzie i in-
nych inicjatywach.

Obok sprawozdania z wdrażania dyrektywy, KE opublikowała również „ana-
lizę konsultantów” dotyczącą krajowych programów ograniczania zanieczysz-
czenia powietrza i prognoz emisji każdego państwa członkowskiego oraz unijne 
sprawozdanie zawierające wszystkie te informacje.

Dyrektywa w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji jest głów-
nym instrumentem legislacyjnym służącym osiągnięciu celów programu „Czyste 
powietrze dla Europy” na 2030 r. W dyrektywie określono krajowe zobowiązania 
w zakresie redukcji emisji na lata 2020–2029 oraz bardziej ambitne zobowią-
zania od 2030 r. dla pięciu substancji znacząco przyczyniających się do zanie-
czyszczenia powietrza: tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków orga-
nicznych, dwutlenku siarki, amoniaku i pyłu drobnego (PM2,5 ). W pełni wdrożona 
dyrektywa zmniejszyłaby o prawie 50% negatywny wpływ zanieczyszczenia po-
wietrza na zdrowie do 2030 r. i przyniosłaby znaczne korzyści dla środowiska 
i klimatu.

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy zostanie jeszcze w tym roku uzupeł-
nione o drugą prognozę, w której przedstawione będą aktualne wyniki pozwalają-
ce na ocenę, w jakim stopniu państwa członkowskie UE są na dobrej drodze do 
osiągnięcia celów w zakresie czystego powietrza na rok 2030 i lata późniejsze.
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Ze względu na pogłębiający się problem zalegających odpadów, koniecz-
ne jest znalezienie alternatywy dla tworzyw sztucznych. Folie biopolime-
rowe na bazie białek oraz polisacharydów stanowią ciekawy zamiennik 
dla plastiku. Jednakże są jeszcze problemy, które należy zniwelować, 
aby folie biopolimerowe mogły całkowicie zastąpić materiały z tworzyw 
sztucznych. Obecnie prowadzone są badania nad poprawą parametrów 
użytkowych, tj. wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalności wobec 
gazów czy barierowość wobec wody.
Słowa kluczowe: folie biopolimerowe; furcelleran; aktywne i inteligentne 
opakowania

Due to the growing problem of residual waste, it is necessary to find an 
alternative to plastics. Biopolymer films based on proteins and polysac-
charides are an interesting replacement for ‘plastics’. However, there are 
still many problems that need to be solved so that biopolymer films can 
completely replace plastic materials. Currently, research is underway 
to improve performance parameters such as mechanical strength, gas 
permeability or water barrier.
Key words: biopolymer films; furcellaran; active and intelligent packaging

Folie biopolimerowe na bazie furcelleranu
– innowacyjne rozwiązanie w przemyśle spożywczym
Biopolymer Films Based on Furcellaran – innovative solution in the Food industry

Przykładem biopolimeru, który 
może pełnić funkcję składnika 
folii biopolimerowych jest furcel-
leran. Ten siarczanowy polisacha-

ryd jest pozyskiwany z alg czerwonych Fur-
celleria lumbricalis i składa się z fragmentu 
(1–3) β-D-galaktopiranozy z grupą siarcza-
nową w miejscu C-4 i (1–4) 3,6-anhydro-α-
D-galaktopiranozy [1] (schemat).

   Schemat. Wzór strukturalny furcelleranu

W przemyśle spożywczym wykorzysty-
wany jest jako środek żelujący, stabilizują-
cy oraz zagęszczający (E 407). Furcelleran 
potrafi kompleksować z białkami, tworząc 
stabilne kompleksy, które mogą być wyko-
rzystane do otrzymywania folii typu „smart” 
oraz nanokapsułek polimerowych [2].

Obecnie prowadzone są badania słu-
żące zaprojektowaniu aktywnych opako-
wań na bazie biopolimerów. Opakowanie 
aktywne mają w składzie dodatki o właści-
wościach antyoksydacyjnych i/lub przeciw-
drobnoustrojowych. Taki typ opakowania 
ma zapewnić barierę ochronną przed czyn-

nikami zewnętrznymi, a  także wydłużyć 
okres przydatności do spożycia produktów 
spożywczych [3]. Rozwój badań w dziedzi-
nie aktywnych materiałów biopolimerowych 
wynika z dużego zapotrzebowania konsu-
mentów na bezpieczną i stabilną żywność 
oraz z dużej świadomości ludzi dotyczą-
cej negatywnego wpływu na środowisko 
materiałów nieulegających biodegradacji. 
Konkretną odpowiedzią stają się zatem bio-
polimery, które nie tylko pełnią funkcję no-
śnika dla aktywnych składników, ale również 
ulegają biodegradacji w sposób bezpieczny 
dla środowiska. 

Furcelleran może kompleksować z żela-
tyną, co prowadzi do wytworzenia folii, które 
mogą być platformą nośnikową dla różnych 
aktywnych substancji. Do folii furcellerano-
wo-żelatynowych dodano ekstrakt z pu-erh 
oraz z zielonej herbaty. Folie kompozytowe 
charakteryzowały się lepszymi właściwo-
ściami antyoksydacyjnymi. Ponadto folie 
furcelleranowo-żelatynowe wzbogacone 
w ekstrakt z zielonej herbaty miały właści-
wości antymikrobiologiczne wobec Esche-
richia coli oraz Staphylococcus aureus [4]. 
Prezentowane folie zostały wykorzystane 
jako aktywne powłoki do przechowywania 
nigiri łososiowego. Otrzymane wyniki wska-
zały, że nigiri z aktywną powłoką znacząco 
zahamowało proces utleniania oraz nie 
spowodowało istotnych różnic w ocenie 
sensorycznej. Mimo obiecujących wyni-

ków w testach in vitro, aktywne powłoki na 
bazie furcelleranu, żelatyny oraz ekstraktów 
roślinnych nie spowodowały przedłużenia 
okresu przydatności do spożycia nigiri [5]. 

Polisacharyd z alg Furcellaria lumbricalis 
również skompleksowano z izolatem białka 
serwatkowego, a następnie otrzymane fo-
lie wzbogacono w ekstrakty roślinne: yerba 
mate oraz białej herbaty. Dodatek ekstrak-
tów do matrycy furcelleran-izolat białka ser-
watkowego wpłynął znacząco na poprawę 
aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz 
antyoksydacyjnej folii. Również znacząco 
poprawiono właściwości mechaniczne 
(wytrzymałość na zerwanie, wytrzymałość 
na przebicie i elastyczność) oraz wodne 
(rozpuszczalność i zawartość wody) folii. 
Aktywne folie zostały wykorzystane jako 
materiały opakowaniowego dla świeżych, 
miękkich twarogów podpuszczkowych. 
Podczas przechowywania sery zawinię-
te w  aktywne folie charakteryzowały się 
zmniejszoną zawartością wody oraz jej 
aktywnością, całkowitą liczbą bakterii oraz 
liczbą bakterii coli, w porównaniu do serów 
zapakowanych w folie LLDPE. Wśród osób 
w panelu sensorycznym ogólna jakość or-
ganoleptyczna była częściej oceniana jako 
„pożądana” i  „bardzo pożądana” w  serze 
pakowanych w  folie aktywne niż w  folie 
LLDPE [6]. 

Otrzymano folie trójskładnikowe (fur-
celleran-żelatyna-skrobia), które następnie 

dr inż. Ewelina JAMRÓZ
Wydział Technologii Żywności

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

DOI: 10.15199/2.2020.7–8.1
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wykazały aktywność przeciwdrobnoustro-
jową przeciwko patogennym bakteriom 
i grzybom (zwłaszcza Pseudomonas aerugi-
nosa, Enterococcus faecalis i Staphylococcus 
aureus) [11]. 

Do folii furcelleranowych również doda-
no węglowe kropki kwantowe (z ang. carbon 
quantum dots CQDs), nanocząstki maghe-
mitu (z ang. maghemite nanoparticles MAN) 
oraz tlenek grafenu. Otrzymane folie charak-
teryzowały się silną zdolnością usuwania 
wolnych rodników, natomiast folie z CQDs 
miały właściwości przeciwdrobnoustrojowe 
wobec Escherichia coli i Staphyloccocus au-
reus. Folie nanokompozytowe zastosowano 
do przykrycia przeźroczystych szklanych 
pojemników, aby zbadać ich potencjalne 
właściwości blokujące promieniowanie 
UV podczas badania utleniania olejów. 
Otrzymane wyniki porównano z wynikami 
procesu utleniania olejów w pojemnikach 
z barwionego szkła. Po naświetleniu promie-
niowaniem UV-B, próbki przeanalizowano 
pod kątem markerów utleniania (liczba nad-
tlenkowa, wolne kwasy tłuszczowe, zawar-
tość aldehydu malonowego i degradacja 

wzbogacono w  olejki eteryczne: lawen-
dowy [7] oraz z drzewa herbacianego [8]. 
Dodatek olejków spowodował wzrost ak-
tywności przeciwutleniającej oraz przeciw-
drobnoustrojowej folii trójskładnikowych. 
Konieczne są dalsze badania, które ocenią 
wpływ folii aktywnych z dodatkiem olejków 
eterycznych na jakość przechowywania pro-
duktów spożywczych. 

W ciągu ostatnich kilku dekad wzrosło 
zainteresowanie rozwojem materiałów na-
nokompozytowych. Folie nanokompozyto-
we to układ wielofazowy składający się z co 
najmniej dwóch składników, które obejmują 
polimery (faza ciągła), stanowiące matrycę 
foliotwórczą oraz materiały strukturalne 
(faza nieciągła) o rozmiarach nanometrycz-
nych [9]. Istnieją dwie techniki wytwarzania 
folii nanokompozytowych: 

1) metoda in-situ obejmuje wykorzysta-
nie matrycy polimerowej jako miejsca reak-
cji do wytworzenia nanostruktur; 

2) metoda ex-situ dotyczy zastosowania 
matrycy polimerowej jako ośrodka dysper-
syjnego i stabilizującego dla wcześniej od-
dzielnie zsyntetyzowanych nanostruktur [10]. 

Folie na bazie furcelleranu mogą rów-
nież stanowić bazę nośnikową dla nano-
wypełniaczy. Do matrycy furcelleranowej 
dodano tlenek grafenu (z  ang. graphene 
oxide-GO) lub wielościenne nanorurki wę-
glowe (z ang. multi-walled carbon nanotu-
bes-MWCNTs). Nanocząstki srebra (AgNPs) 
przygotowano przez redukcję AgNO3 przy 
użyciu matrycy furcelleranowej jako środka 
stabilizującego. Wszystkie folie nanokom-
pozytowe charakteryzowały się lepszymi 
właściwościami mechanicznymi, jednakże 
folie z dodatkiem AgNPs miały najlepsze 
właściwości mechaniczne i  termicznie 
oraz barierowe wobec pary wodnej. Folie 
nanokompozytowe z AgNPs jednocześnie 

karotenoidów). Otrzymane wyniki wskazały, 
że tylko pokrycie przeźroczystych pojemni-
ków szklanych foliami z MAN było tak samo 
skuteczne w hamowaniu utleniania olejów, 
jak szkło barwione. Zarówno folie z CQDs, 
jak i z GO nie wpływały na hamowanie utle-
niania [12]. 

Podjęto próbę wykorzystania folii fur-
celleran-żelatyna do otrzymania nano-
kompozytowych folii wzbogaconych do-
datkiem nanocząstek selenu (SeNPs) oraz 
nanocząstek srebra (AgNPs). Otrzymane 
folie posiadały ulepszone właściwości me-
chaniczne oraz wodne. Natomiast dodatek 
SeNPs spowodował wzrost aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej wobec Escheri-
chia coli, Staphylococcus aureus oraz MRSA 
(ang. methicyllin-resistant Staphylococcus 
aureus) [13]. Następnie nanocząstki SeNPs 
i AgNPs dodano do matrycy furcelleranowo-
-żelatynowej i sprawdzono jak aktywne folie 
wpłynęły na jakość przechowywania mini 
kiwi (Actinidia arguta). Otrzymane wyniki 
wskazały na wydłużenie okresu trwałości 
owoców o 6 dni w porównaniu do owoców 
w foliach LDPE [14]. Jednakże konieczne są 

Rys. 1. Wygląd A) folii furcelleranowej; B) folii furcelleranowej wzbogacone w ekstrakt z yerba mate

A B

Rys. 2. Folie furcelleranowe wzbogacone w różne ekstrakty roślinne: jako czujniki pH do monitorowania świeżości makreli atlantyckiej
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wobec promieniowania UV oraz wysoką ak-
tywnością przeciwutleniającą. Otrzymane 
folie zostały przebadane pod kątek ich wła-
ściwości inteligentnych. Po obiecujących 
wynikach z testów in vitro zostały wyko-
rzystane jako wskaźnik do monitorowania 
zmian pH podczas przechowywania karpia 
(Cyprinus carpio). Jednakże zmiany w kolo-
rze folii nie były zauważalne gołym okiem, 
co powoduje, że otrzymane folie nie są od-
powiednie do stosowania ich jako wskaź-
niki inteligentne. Natomiast konieczne są 
dalsze badania w celu sprawdzenia tego 
rodzaju folii jako potencjalnego aktywnego 
materiału opakowaniowego dla produktów 
spożywczych [17]. 

Furcelleran może być również jednym 
z komponentów do otrzymywania nano- 
oraz mikrokapsułek. Polisacharyd skom-
pleksowany z albuminą pełnił funkcję rdze-
nia w zaprojektowanych powłokach PSS/
PDADMAC nanokapsułek [2]. Ponadto otrzy-
mano mikrokapsułki, gdzie furcelleran sta-
nowił powłokę dla hydrolizatu żelatynowego 
o wysokich właściwościach antyoksydacyj-
nych. Aktywność mikrokapsułek biopolime-
rowych została potwierdzona w warunkach 
in vitro oraz in vivo [18]. Dodatkowo zostały 
opracowane 4-warstwowe nanokapsułki 
furcelleran-chitosan, w których zamknięto 
lek na raka, doksorubicynę. Badania nad 
toksycznością potwierdziły, że otrzymane 
nanokapsułki są kompatybilne z komórkami 
eukariotycznymi, nie powodując martwicy, 
apoptozy oraz przenikania do DNA. Nato-
miast testy nad złośliwymi liniami komórko-
wymi potwierdzają działanie przeciwnowo-
tworowe otrzymanych nośników substancji 
aktywnie czynnych [19]. 

Otrzymane wyniki dotyczące furcelle-
ranu jako jednego ze składników folii i mi-
kro- oraz nanokapsułek wskazują na wiele 
kierunków przyszłych badań. Konieczne jest 
opracowanie materiału opakowaniowego, 
który jednocześnie będzie wykazywał za-
równo właściwości inteligentne jak i aktyw-
ne. Ponadto biopolimerowe nanokapsułki 
stają się interesującym nośnikiem substan-
cji aktywnie czynnych. 
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dalsze badania, aby sprawdzić potencjalną 
migrację nanocząstek do produktów spo-
żywczych.

Opakowania inteligentne mogą stano-
wić interesującą perspektywę w aspekcie 
jakości i bezpieczeństwa żywności, gdyż ta-
kie rozwiązanie umożliwia monitorowanie 
jakości produktów [15]. Podjęto próbę otrzy-
mania folii inteligentnych oraz aktywnych na 
bazie furcelleranu (rysunek 1A). Folie poli-
sacharydowe zostały zmodyfikowane przy 
użyciu ekstraktów: z yerba mate (rysunek 
1B) i z zielonej herbaty oraz nanocząstek: 
SeNPs i  nanocząstek cynku (ZnONPs). 
Nanokompozytowe folie furcelleranowe 
posiadały różne właściwości w zależności 
od rodzaju składników aktywnych. Dodatek 
SeNPs znacznie poprawił działanie przeciw-
drobnoustrojowe folii furcelleranowych wo-
bec Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
oraz MRSA, natomiast ekstrakt z zielonej 
herbaty znacząco wpłynął na polepszenie 
właściwości antyoksydacyjnych folii. W wa-
runkach in vitro, potwierdzono właściwości 
inteligentne folii na bazie furcelleranu oraz 
ekstraktów. Następnie folie z dodatkiem eks-
traktu z zielonej herbaty oraz z yerba mate 
wykorzystano jako wskaźniki inteligentne 
do monitorowania świeżości karpia pod-
czas przechowywania. Otrzymane wyniki 
potwierdziły, że folie furcelleranowe wzbo-
gacone w dodatek ekstraktów roślinnych 
mogą posłużyć jako wskaźniki inteligentne 
do monitorowania produktów spożywczych 
w trakcie ich przechowywania. 

Dodatkowo opracowano inteligentne 
wskaźniki pH na bazie furcelleranu oraz 
ekstraktów roślinnych: z korzenia buraka, 
czarnego bzu, jeżyn, zielonej herbaty oraz 
yerba mate, które następnie wykorzystano 
do monitorowania świeżości makreli atlan-
tyckiej w  temperaturze 2°C (rysunek 2). 
Jednakże po przeanalizowaniu wszystkich 
parametrów przechowywania (zmian mikro-
biologicznych, fizykochemicznych oraz sen-
sorycznych) nie zaobserwowano korelacji 
między zmianami koloru folii, a zmianami 
wskaźników jakości produktu podczas prze-
chowywania makreli atlantyckiej [16]. 

Oprócz ekstraktów roślinnych, olejków 
eterycznych oraz nanowypełniaczy, inne 
składniki aktywne mogą być dodawane do 
folii furcelleranowych. Dodatek hydroliza-
tu żelatynowego do folii furcelleranowych 
spowodował wzrost aktywności przeciw-
utleniającej już samej matrycy foliotwór-
czej. Następnie dodano do folii ekstrakt 
z rozmarynu (ze świeżych lub suszonych 
liści). Folie kompozytowe charakteryzowały 
się dobrymi właściwościami barierowymi 
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Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin coraz częściej wiąże 
się z licznymi ograniczeniami. Wynikają one m.in. z wprowadzenia kon-
cepcji rolnictwa zrównoważonego czy integracji metod w zwalczaniu 
agrofagów, których celem jest przede wszystkim ochrona środowiska 
i zdrowia człowieka. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie różnych 
metod niechemicznych, w tym wielu sprawdzonych i nowatorskich roz-
wiązań fizycznych. Do tych bardziej znanych i wykorzystywanych na-
leżą: temperatura, promieniowanie, światło, kontrolowana atmosfera, 
specjalne opakowania, ciśnienie, różne dźwięki. Do nowszych i  inno-
wacyjnych rozwiązań, które dają bardzo dobre rezultaty można zaliczyć 
wykorzystanie ozonu i plazmy. Są to szybkie i efektywne czynniki fizyczne 
zwalczania agrofagów odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych 
i ozdobnych, a przy tym nie pozostawiające pozostałości w środowisku 
i surowcach roślinnych.
Słowa kluczowe: ochrona roślin, metody niechemiczne, ozon, plazma 
niskotemperaturowa

The use of chemical plant protection products is increasingly associated 
with numerous restrictions. They result, among others from the intro-
duction of the concept of sustainable agriculture or the integration of 
methods to combat pests, the purpose of which is primarily to protect 
the environment and human health. A sure solution is the use of various 
non-chemical methods, including many proven and innovative physical 
solutions. The more known and used include: temperature, radiation, light, 
controlled atmosphere, special packaging, pressure, and various sounds. 
Newer and innovative solutions that give very good results include the 
use of ozone and plasma. These are fast and effective physical factors 
for controlling pests responsible for crop and ornamental plant diseases, 
and leaving no residue in the environment and plant materials.
Key words: plant protection, non-chemical methods, ozone, non-thermal 
plasma

Sprawdzone oraz nowatorskie 
rozwiązania fizyczne w ochronie roślin
Proven and innovative Physical Solutions in Plant Protection

Głównym zadaniem ochrony ro-
ślin w Polsce i na świecie jest 
obecnie wdrażanie innowa-
cyjnych i bezpiecznych metod 

ograniczania występowania agrofagów 
w uprawach. Jest to związane z realiza-
cją koncepcji rolnictwa zrównoważonego 
propagującego produkcję wysokiej jakości 
żywności w sposób odpowiedzialny spo-
łecznie [32]. Wskazane jest także integro-
wanie różnych metod niechemicznych 
i chemicznych ochrony roślin uwzględnia-
jące wymogi ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi [8]. Istotne jest, aby stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin odbywa-
ło się zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki 
Ochrony Roślin [12]. Zbyt częste i nieroz-
ważne stosowanie pestycydów przyczynia 
się nie tylko do występowania ras odpor-
nych agrofagów, ale także do zanieczysz-
czenia środowiska i powstawania pozo-
stałości w produkowanych surowcach. 
Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie 
różnych metod niechemicznych, w tym wie-
lu sprawdzonych i nowatorskich rozwiązań 
fizycznych. Metoda fizyczna ochrony roślin 
polega na działaniu na organizm szkodliwy 

czynnikami fizycznymi, takimi jak: tempe-
ratura, promieniowanie, światło, kontrolo-
wana atmosfera, specjalne opakowania, 
ciśnienie, różne dźwięki [5], a w ostatnich 
latach również działanie ozonem i plazmą 
niskotemperaturową [19, 33].

Temperatura
Metoda fizyczna z wykorzystaniem ni-

skiej i wysokiej temperatury służy przede 
wszystkim do zwalczania szkodników i pa-
togenów chorobotwórczych. Niska tempera-
tura (wietrzenie zimnym powietrzem o niskiej 
wilgotności, np. magazynów, wymrażanie su-
rowców) nie niszczy agrofagów – patogenów 
chorobotwórczych i szkodników, lecz hamuje 
ich rozprzestrzenianie, rozwój czy żerowanie. 
Wykorzystywana jest również do termoterapii 
roślin zakażonych wiroidami [8].

Bardzo dobre efekty w zwalczaniu szkod-
ników i patogenów chorobotwórczych roślin 
uprawnych przynosi wykorzystanie wysokiej 
temperatury w zakresie 90–100°C w szklar-
niach i tunelach foliowych [8]. Stosowana 
jest także przy dezynfekcji nasion. Jednakże 
należy zaznaczyć, że jest ona niebezpieczna 
dla mikroflory glebowej, dlatego zaleca się 

stosowanie temperatury do 60°C, przy któ-
rej już ginie większość patogenów chorobo-
twórczych, a mikroflora antagonistyczna jest 
w stanie się odnowić [8]. Wodę o temperatu-
rze 43–44°C℃ wykorzystuje się do zanurza-
nia materiału nasadzeniowego (np. sadzonki, 
bulwy, kłącza, cebule) różnych roślin w celu 
zniszczenia grzybów, nicieni i roztoczy [5].  
Znane są również metody termicznego odka-
żania nasion w zróżnicowanym czasie przed 
wirusami, riketsjami, mikoplazmami i grzy-
bami. Wysoka temperatura powietrza czy 
wody stosowana jako odchwaszczanie ter-
miczne wykorzystywana jest również w wal-
ce z chwastami, szczególnie młodymi [31].

Promieniowanie
Promieniowanie jest jedną z metod ogra-

niczania występowania agrofagów. Do zwal-
czania szkodników stosuje się elektromagne-
tyczne promieniowanie, jak ultrafiolet, pod-
czerwień czy promienie Roentgena, a także 
promieniowanie korpuskularne, tzn. protony, 
neutrony i inne [8]. Dzięki tej metodzie znacz-
nie obniża się liczebność populacji szkodnika, 
ponieważ niszczy ona młode larwy, jaja i po-
czwarki. Dawki dostosowane są do rodzaju 
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niu takiego opakowania owady nie przenikają 
do produktów spożywczych [8].

Ciśnienie
Wykorzystywane jest do eliminacji 

szkodników. Stosowane jest w specjalnie 
przystosowanych do tego namiotach, w któ-
rych przechowywane są produkty roślinne. 
Z namiotu wysysa się powietrze. Umożliwia 
to długotrwałe przechowywanie owoców 
i warzyw. Brak powietrza automatycznie eli-
minuje szkodniki [21].

Różne dźwięki
Dźwięki stosowane są często do od-

straszania szkodliwych ptaków. Używane 
są do tego celu armatki na propan – butan 
albo specjalne urządzenia z głośnikiem, któ-
re najczęściej wydają odgłos spłoszonego 
ptactwa. Ta metoda jest bardzo efektywna 
i chętnie stosowana przez sadowników [30].

i wrażliwości szkodliwego owada oraz wła-
ściwości produktu [8].

Podczas promieniowania powstaje jo-
nizacja, która działa destrukcyjnie na tkanki 
organizmów szkodliwych. Celem promienio-
wania w ochronie roślin jest zahamowanie 
rozrodu organizmu szkodliwego oraz upo-
śledzenie jego możliwości rozprzestrzeniania 
się. Napromieniowanie można wykonywać 
podczas pakowania produktów do przewozu, 
przechowywania nasion niezapakowanych 
w pryzmach, gromadzenia nasion w portach 
przeładunkowych. W niektórych przypadkach 
promieniowanie może być zastosowane 
na granicy państwa, w odpowiednio przygo-
towanej strefie na terenie państwa tranzyto-
wego oraz w miejscu docelowym u odbiorcy 
produktu [7]. Metodę promieniowania stosuje 
się w celu zwalczania szkodników oraz stery-
lizacji samców przez ich krótkotrwałe naświe-
tlanie, tak jak to przeprowadzono w przypadku 
muchy z rodzaju Callitroga – groźnego paso-
żyta zwierząt hodowlanych w USA, w latach 
50. XX wieku [11].

Światło
Wykorzystywane jest do wabienia osob-

ników męskich motyli, takich szkodników 
jak: błyszczka jarzynówka, rolnice czy zwój-
ki. Do tego celu używane są specjalne urzą-
dzenia zwane smołówkami. Wewnątrz tego 
urządzenia umieszczone jest źródło światła 
w postaci żarówki. Dzięki temu można stwier-
dzić liczebność szkodliwych owadów w danej 
uprawie oraz ustalić optymalny termin zabie-
gów ochrony roślin [25].

Kontrolowana atmosfera
Jest dość skutecznym sposobem ograni-

czania organizmów szkodliwych w przecho-
walniach. Do tego celu budowane są spe-
cjalne chłodnie, w których można zarządzać 
atmosferą o określonych parametrach. Ma-
teriały przechowuje się w jednej komorze, 
gdzie się je chłodzi [8]. W pomieszczeniu 
chłodniczym obniża się poziom tlenu do 5%. 
Nadzorowana jest zawartość dwutlenku 
węgla w powietrzu, aby był na niezmiennym 
poziomie. Ciśnienie jest identyczne jak poza 
komorą. Takie warunki są nie korzystne dla 
organizmów szkodliwych, przez co zmniejsza 
się ich liczebność [20].

Specjalne opakowania
Opakowania zapobiegające występowa-

niu szkodników są stosowane do owoców 
nietrwałych [8]. Składa się ono z wielu warstw 
razem połączonych. W skład takiego opako-
wania wchodzi najczęściej: papier, folia poli-
etylenowa, folia aluminiowa, polikarbonian, 
poliester oraz polipropylen. Dzięki zastosowa-

Ozon
Ozon (synonim: tritlen) O3 to alotropowa 

odmiana tlenu składająca się z trójatomo-
wych cząsteczek o gęstości 2,14 kg .℃m-3 [38]. 
Jest gazem o niebieskiej barwie, niepalnym, 
ale podtrzymującym i zwiększającym spala-
nie się innych substancji [1]. Ozon przecho-
dzi w stan ciekły w przedziale temperatur 
od –193 do –111°C. Jako ciecz przybiera 
barwę fioletową, a jego temperatura wrzenia 
wynosi –160°C℃. Powstaje naturalnie w gór-
nej części atmosfery ziemskiej, na wysokości 
około 30 km, na skutek działania promienio-
wania UV, które powoduje rozpad cząsteczki 
O2 na pojedyncze atomy, które z kolei łączą 
się z innymi cząsteczkami tego gazu [2]. Moż-
na go również otrzymać przy użyciu specjal-
nych urządzeń zwanych generatorami ozonu. 

Ozon podczas rozkładu uwalnia czą-
steczkę O2 i  atom tlenu, który reaguje ła-
two z  różnymi związkami chemicznymi, 
prowadząc do ich neutralizacji. Ta reakcja 
nazywana jest ozonowaniem. Cechuje się 
dużym zakresem i bezpieczeństwem stoso-
wania dla środowiska i człowieka [33]. Ozo-
nowanie najczęściej wykorzystywane jest do 
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach 
zamkniętych [29]. Dzięki temu procesowi po-
wietrze staje się świeże, pozbawione drob-
noustrojów – bakterii, wirusów oraz innych 
substancji zagrażających zdrowiu ludzi [34]. 
Obecnie, w dobie szerzenia się koronawiru-
sa, ozonowanie najprawdopodobniej będzie 
jedną z najskuteczniejszych metod fizycz-
nych odkażania pomieszczeń, szczególnie 
biurowych. Ze względu na swoje właściwości 
dezynfekujące, a także sterylizacyjne ozono-
wanie często stosuje się, np. w  gabinetach 
lekarskich, przychodniach, klubach, hotelach, 
biurach, szkołach. Wykorzystywane jest 
również do dezynfekcji konkretnego sprzę-
tu, urządzeń, wyposażenia, do oczyszczania 
wentylacji oraz klimatyzacji. Ozon jako utle-
niacz ma duże zastosowanie w uzdatnianiu 
i dezynfekcji wody, eliminuje nieprzyjemne 
zapachy, smak i kolor [10]. Stosowany jest 
także do neutralizacji Fe, Mn, amoniaku oraz 
siarkowodoru w wodzie [2]. Udowodniono, że 
ozon działa utleniająco na tkankę biologiczną 
w wyniku procesu wolnorodnikowego. Dlate-
go uznano go za środek radiometryczny [16].

Ozonowanie coraz częściej wykorzysty-
wane jest w rolnictwie, ogrodnictwie i ich oto-
czeniu [37]. Sterylizacja ozonowa wydaje się 
jedną z obiecujących technik w ochronie ro-
ślin [28], jest efektywniejsza i szybsza w dzia-
łaniu niż stosowane do tej pory środki. Surow-
ce i produkty ozonowane nie tracą  właściwo-
ści i nie muszą być poddawane kwarantannie. 
Ozonowanie uchodzi za metodę ekologiczną 

Wytwarzanie plazmy

Szkodnik drewna – chrząszcz Tycz cieśla 
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że w ochronie środowiska do oczyszczania 
ścieków [27]. Plazma działa na organizmy 
żywe, m.in. przez elektrony wykazujące dużo 
energii, zjonizowane molekuły, promieniowa-
nie ultrafioletowe, wpływ rodników czy dzia-
łanie ozonu. Efektywność stosowania zimnej 
plazmy zależy od rodzaju maszyny ją wytwa-
rzającej, częstotliwości energii elektrycznej, 
czas trwania jednokrotnego impulsu wzbu-
dzającego, długości ekspozycji komórek 
rośliny na plazmę, stosowanego gazu [15]. 
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ści lipidów, które łatwo wchodzą w reakcje 
z ozonem. Dlatego ozon może być z powo-
dzeniem stosowany przeciwko patogenom 
wirusowym. U bakterii natomiast  powoduje 
on w pierwszej kolejności rozerwanie ściany 
komórkowej, a następnie wywołuje peroksy-
dację kwasów tłuszczowych. Wskutek tego 
następują zmiany w błonie komórkowej, co 
prowadzi do utraty żywotności lub możliwo-
ści rozmnażania się bakterii wywołujących 
liczne choroby u roślin.

Należy zaznaczyć, że wysokie stężenie 
ozonu jest bardzo niebezpieczne dla organi-
zmu człowieka, zwierząt i roślin. Przebywanie 
w jego obecności może wywoływać bóle gło-
wy i bóle w klatce piersiowej. Ma właściwości 
mutagenne, dlatego można go stosować tyl-
ko przy nieobecności ludzi, zwierząt i roślin.

Plazma
Nazywana jest często czwartym stanem 

skupienia. Pojawia się podczas zmiany cech 
fizycznych gazu. Odpowiednia temperatura 
wymagana do wytworzenia plazmy powo-
duje przewyższenie siły kinetycznej cząstki 
nad potencjałem jonizującym. Rozróżniamy 
dwa rodzaje plazmy – niskotemperaturową 
oraz wysokotemperaturową. W  ochronie 
roślin używana jest plazma niskotempe-
raturowa, sklasyfikowana pod względem 
energetycznym w przedziale od 0,2 eV do 
3 eV. Temperatura przy takim udziale ener-
gii wynosi od 2000 do 30000 oK. Ten rodzaj 
plazmy cechuje się słabą jonizacją i zawiera 
dużo cząstek obojętnych [26]. Wykorzysta-
nie plazmy niskotemperaturowej (zimnej) 
to nowatorska metoda w ochronie roślin, 
szczególnie do zwiększenia zdrowotności 
materiału rozmnożeniowego [19]. Plazma 
działa sterylizująco dzięki wzajemnemu od-
działywaniu tlenu, azotu oraz pary wodnej, 
co prowadzi do powstawania reaktywnych 
postaci tlenu oraz azotu. Te formy tlenu 
i azotu unieszkodliwiają patogeny oraz ich 
formy przetrwalnikowe. Działanie sterylizu-
jące ma też promieniowanie ultrafioletowe, 
które występuje podczas procesu tworzenia 
się plazmy [4]. Jej zaletą jest to, że niszczy 
wyłącznie komórki patogenów nie uszkadza-
jąc samej rośliny [24]. Wykorzystywana jest 
również do odkażania warzyw i owoców [22].  
Zaobserwowano, że plazma skutecznie re-
dukuje liczebność bakterii z rodzaju Bacillus 
spp. – groźnych patogenów wielu roślin. 
[9]. Plazma zimna, wytwarzana w specjal-
nych reaktorach, wykorzystywana jest też 
do sterylizacji narzędzi, leczenia raka skóry, 
sterylizacji tkanek ludzkich i zwierzęcych, 
terapii próchnicy, diagnostyce medycznej 
oraz dezynfekcji pomieszczeń w szpitalach, 
w zakładach produkujących żywność, a tak-

w dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji [14, 
35]. Ozon często wykorzystywany jest do 
dezynsekcji ziarna i pomieszczeń magazy-
nowych [18] oraz w uprawach pod osłonami 
i magazynach do zwalczania szkodników ro-
ślin ozdobnych, zwłaszcza kwarantannowych 
[6]. Niszczy przetrwalnikowe formy roztoczy 
oraz owadów [36]. Obecnie jest jednym z naj-
popularniejszych sposobów walki z insektami 
domowymi (muchy, komary, pająki, karaluchy, 
pluskwy, wszy, roztocza, mole, mrówki, rybiki 
cukrowe i wszelkiego rodzaju larwy).

Stosuje się go także w przechowalniach 
owoców, co pozwala przedłużyć ich trwałość 
przechowalniczą, w przypadku malin nawet 
do 4 dni [3], a jabłek do 3 miesięcy [23]. Nato-
miast mycie truskawek w wodnym roztworze 
ozonu przed zamrożeniem ogranicza ilość 
drożdży i pleśni nawet o 98%, a organizmów 
saprotroficznych o 95% [13]. Ozon jest sto-
sowany nie tylko do dezynfekcji owoców, ale 
także warzyw i ryb. Wodę ozonowaną można 
też stosować do eliminowania pozostałości 
pestycydów w różnych owocach [17]. Nale-
ży zaznaczyć, że metoda ta może wiązać się 
z dużym ryzykiem fitotoksyczności, dlatego 
nie może być stosowana zbyt długo i przy 
wszystkich gatunkach roślin. 

Ozonowanie nie powoduje powstawania 
pozostałości w środowisku przyrodniczym 
oraz surowcach rolniczych i ogrodniczych. 
Można sugerować, że popularność tego za-
biegu będzie się zwiększała z roku na rok. 
Zastosowanie ozonu w  pomieszczeniach 
gospodarskich poprawia warunki sanitarne, 
a przechowywany produkt jest bardziej od-
porny na zakażenia wirusowe i bakteryjne. 
Ozon  szybko i bezpiecznie  może usunąć nie-
przyjemne zapachy stęchlizny, spalenizny, czy 
odzwierzęce.

W  badaniach naukowych potwierdza 
się, że wirusy szybciej reagują na działanie 
ozonu niż bakterie. Spowodowane jest to 
tym, że mają otoczkę zbudowaną z dużej ilo-

Szkodnik magazynowy – Karaczan Te dwa 
szkodniki można zwalczać ozonem
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W zagrożeniach, jakie niesie rozwój cywilizacji, 
wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem pro-
duktów pszczelich w ochronie zdrowia i suple-
mentacji żywienia człowieka, gdyż są one koja-
rzone z ekologią i naturalnym środowiskiem, z 
którego pochodzą. Zbierane i wytwarzane przez 
pszczoły pełnią rolę stymulatorów prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu oraz są cennym 
uzupełnieniem diety człowieka. Miód pszczeli 
to jeden z bardziej wartościowych pokarmów. 
Jest on bogatym źródłem bioaktywnych związ-
ków, z których większość ma silne właściwości 
przeciwutleniające i bakteriostatyczne, wyko-
rzystywanych w profilaktyce i leczeniu wielu 
schorzeń. Również inne produkty pszczele, jak: 
pyłek kwiatowy, mleczko pszczele czy propolis 
są bardzo cennymi preparatami prozdrowotny-
mi wykorzystywanymi w suplementacji żywie-
nia człowieka.

In the time of hazards linked with the civilisatio-
nal development, there is growing interest in the 
use of bee products in healthcare and dietary 
supplements for people, because they are as-
sociated with ecology and natural environment 
in which they originate. Collected and produced 
by bees, they stimulate effective functioning 
of the human body and they provide valuable 
nutrients. Honey made by bees ranks among 
the most valuable nutritional products. It is a 
good source of bioactive substances majority 
of which have strong antioxidant and bacte-
riostatic properties needed in prevention and 
treatment of various disorders. Other bee pro-
ducts, such as pollen, royal jelly and propolis 
are highly valuable, health-promoting substan-
ces used as dietary supplements for humans.

Produkty pszczele w ochronie 
zdrowia i suplementacji 
żywienia człowieka
Use of Bee Products in Healthcare and Nutritional 
Supplements for Humans

P rodukty pszczele wykorzysty-
wane są nie tylko jako preparaty 
lecznicze, ale również jako arty-
kuły żywnościowe, a  dziedziną 

nauki zajmującą się ich prozdrowotnym za-
stosowaniem jest apiterapia. Obok miodu, 
pszczoły zbierają i wytwarzają niezwykle 
cenne dla organizmu człowieka produk-
ty, jak: pyłek kwiatowy, mleczko pszczele 
i propolis. O ile miód odznacza się wyraź-
nymi cechami żywieniowymi, to pozostałe 
wymienione produkty pszczele służą do 
suplementacji diety [14]. Miód jest wytwa-
rzany z zebranego nektaru kwiatowego lub 
spadzi przez owady z rodzaju Apis, do któ-
rego zalicza się kilka gatunków pszczół. Są 
to m.in.: pszczoła miodna Apis mellifera L., 
pszczoła olbrzymia Apis dorasta, pszczoła 
skalna Apis laboriosa, pszczoła wschodnia 
Apis cerana, pszczoła karłowata Apis florea 
oraz pszczoła buszu Apis andreniformis [28, 

29]. Spadź jest sokiem roślinnym przetwo-
rzonym przez mszyce, czerwce i miodówki. 
Nakłuwają one liście i pędy wysysając sok, 
który po usunięciu białka będącego pokar-
mem dla tych owadów, wydalają go w po-
staci kropelek zwanych spadzią lub rosą 
miodową. Spadź w naszej strefie geogra-
ficznej występuje głównie na jodłach, świer-
kach, sosnach, lipach, klonach i wierzbach. 
W zależności od gatunku drzewa, z jakiego 
jest zbierana przez pszczoły, uzyskuje się 
miody ze spadzi iglastej, liściastej lub mie-
szane. Z kolei miody nektarowe występują 
w różnych odmianach w zależności od po-
zyskiwanego nektaru. Są to miody: wrzoso-
we, akacjowe, lipowe, gryczane, mniszko-
we, słonecznikowe, malinowe, rzepakowe 
oraz wielokwiatowe, pochodzące z nektaru 
z wielu roślin. Zarówno spadź, jak i nektar 
zbierane przez pszczoły, nasycane są en-
zymami, które umożliwiają przekształcenia 
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Stosowany jest także przy niedokrwistości 
oraz w przeziębieniach, schorzeniach górny-
ch dróg oddechowych, nieżycie żołądka, je-
lit, przy niedokrwistości i prewencyjnie przy 
miażdżycy. Ze względu na doskonały smak 
i łagodność działania polecany jest szcze-
gólnie dzieciom. Natomiast miód wrzosowy 
o charakterystycznej galaretowatej konsys-
tencji wskazany jest w schorzeniach dróg 
moczowych, przeroście prostaty oraz przy 
dolegliwościach jelitowych i biegunkach. 
Zwiększa on odporność organizmu i chroni 
przed rozwojem zakażeń. Najbardziej war-
tościowy jest miód spadziowy, gdyż zawiera 
dużo pierwiastków śladowych, a zwłaszc-
za żelaza i  magnezu. Spadziowy iglasty 
ma działanie przeciwzapalne i łagodzące 
kaszel. Wspomaga również leczenie wielu 
chorób, w tym reumatycznych, serca, ukła-
du moczowego, układu nerwowego i skóry. 
Z kolei spadziowy liściasty ma właściwości 
dezynfekujące, przeciwzapalne i wykrztuś-
ne. Jest użyteczny w  chorobach układu 
moczowego i bólach stawów [24].

Najkorzystniej jest spożywać miód 
systematycznie, w ilości 1-2 łyżki dziennie. 
Zwolennicy apiterapii zalecają rozpoczynać 
dzień od wypicia szklanki wody osłodzonej 
jedną łyżką miodu. Taki napój ma działanie 
energetyzujące. Przez wpływ przeciwdrob-
noustrojowy, przeciwzapalny i przeciwutle-
niający miód z pewnością może być sto-
sowany w  stymulowaniu prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Jednak należy 
pamiętać o tym, aby miodu nie podgrzewać 
i nie dodawać do wrzątku. Ma to uzasadnie-
nie, gdyż najwyższa aktywność enzymaty-
czna miodu ma miejsce w momencie, gdy 
jego temperatura wynosi 33-36°C. Wyższa 
temperatura prowadzi do spadku wspom-
nianej aktywności, a uzyskanie tempera-
tury na poziomie 70°C prowadzi do niemal 
całkowitej inaktywacji enzymatycznej i utra-
ty cennych właściwości biologicznych.

Bardzo interesującym ze względów 
zdrowotnych jest miód manuka. Jest on wy-
twarzany przez pszczoły z nektaru kwiatów 
drzewa manuka Leptospermum scoparium, 
które występuje w stanie naturalnym na 
obszarze Nowej Zelandii oraz południowo
-wschodniej Australii. Prozdrowotne właś-
ciwości tego miodu znane były tubylcom 
od wieków. Liczne doniesienia wskazują 
na jego wyjątkowe działanie przeciwdro-
bnoustrojowe, mogące przyczynić się do 
bardziej skutecznego leczenia ran, owr-
zodzeń i odleżyn. Miód manuka wykazu-
je również aktywność przeciwwirusową. 
Wykazano jego skuteczność w infekcjach 
wywoływanych przez wirusa ospy wietrz-
nej i półpaśca. Hamuje również replikację 

W miodzie występuje cholina, czyli witami-
na B4, która reguluje poziom cholesterolu 
i  zapobiega zaleganiu tłuszczów w  nac-
zyniach krwionośnych. Usuwa tłuszcze 
z wątroby i wzmaga działanie pęcherzyka 
żółciowego. Pomaga także przy zatruciu 
ołowiem i innymi metalami ciężkimi. Cholina 
stanowi składnik błon komórkowych i ko-
mórek mózgu. Jako neuroprzekaźnik w pos-
taci acetylocholiny pełni niezwykle ważną 
rolę w przekazywaniu impulsów nerwowy-
ch, wspomaga pamięć i koncentrację [23].

Miody w zależności od surowca, z które-
go powstały, dzielą się na spadziowe i nek-
tarowe. W naszych warunkach przyrodnic-
zo-klimatycznych z miodów nektarowych 
pozyskuje się najczęściej miód: akacjowy, 
lipowy, rzepakowy, malinowy, gryczany, wr-
zosowy i wielokwiatowy. Miody nektarowe 
odznaczają się różnymi właściwościami le-
czniczymi. Gryczany jest wykorzystywany 
przy chorobach serca i  układu krążenia. 
Dostarcza żelaza, a więc używa się go przy 
leczeniu niedokrwistości. Jest pomocny 
w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, układu 
pokarmowego, wrzodów żołądka i  dwu-
nastnicy. Jest także skutecznym środkiem 
przy przeziębieniach i stanach zapalnych 
dróg oddechowych. Miód lipowy działa 
uspakajająco i ma właściwości antysepty-
czne, przeciwskurczowe i rozgrzewające. 
Stosowany przy schorzeniach górnych dróg 
oddechowych, przeziębieniu, zapaleniu za-
tok oraz bezsenności. Miód rzepakowy po-
daje się w chorobach wątroby, trzustki, dróg 
moczowych i nerek oraz układu krwionoś-
nego. Z kolei malinowy ma właściwości ro-
zgrzewające, napotne i przeciwgorączkowe. 

cukrów złożonych w łatwiej przyswajalne 
cukry proste [2, 8, 20].

Miód należy do produktów spożywczych 
łatwo przyswajalnych i dlatego zalecany 
jest w żywieniu dzieci oraz starszych ludzi, 
wyczerpanych chorobą lub osób wykonu-
jących ciężką pracę. Dojrzały miód zawiera 
od 60 do 75% glukozy i fruktozy. Jest bo-
gaty w związki mineralne, substancje za-
pachowe, hormony i enzymy [9, 11, 13, 22].

Cukry proste zawarte w miodzie i biorą-
ce udział w detoksykacji, chronią organizm 
przed skażeniami środowiska oraz osłabiają 
w nim toksyczne działanie alkoholu i niko-
tyny. Z  kolei występujące enzymy, olejki 
eteryczne i  flawonoidy sprawiają, że ma 
właściwości antybakteryjne i antyoksydacy-
jne. Dlatego jest wartościowym produktem 
polecanym szczególnie w chorobach górny-
ch dróg oddechowych i układu pokarmowe-
go. Miód pszczeli odznacza się szerokim 
działaniem leczniczym w chorobach serca 
i  układu krążenia, układu oddechowego, 
żołądka, dwunastnicy i jelita, wątroby i wo-
reczka żółciowego, układu moczowego oraz 
ośrodkowego układu nerwowego. Miód sto-
sowany jest także do leczenia dolegliwości 
kobiecych, chorób metabolicznych i nowo-
tworowych, a także chorób laryngologiczny-
ch oraz stomatologicznych. W medycynie 
ludowej zaleca się smarowanie miodem 
uszkodzonych tkanek skóry i  mięśni, co 
ułatwia gojenie ran. Związane jest to z inhi-
bicyjnym działaniem miodu, którego roztwór 
wodny hamuje rozwój bakterii gnilnych. 
Właściwości antybakteryjne są wynikiem 
wytwarzania nadtlenku wodoru powstają-
cego w procesie utleniania glukozy [4, 12].
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walorach odżywczych. W  mleczku wys-
tępują ponadto związki biologicznie aktyw-
ne, jak: witaminy, mikroelementy, hormony 
i enzymy. Z tego względu jest bardzo cenną 
dla człowieka odżywką wpływającą korzyst-
nie na funkcjonowanie układów: krążenia, 
nerwowego, kostnego, a także odpornoś-
ciowego. Mleczko pszczele polecane jest 
szczególnie dla dzieci, rekonwalescentów 
i osób strasznych.

Skład chemiczny mleczka jest zróżni-
cowany i zależy od wielu czynników. Zawie-
ra ono od 30 do 43% suchej masy, w skład 
której wchodzi: 17-45% białek, 18-52% wę-
glowodanów oraz 3,5-19% tłuszczów. Białko 
mleczka pszczelego jest bardzo odżywcze, 
gdyż zawiera 29 aminokwasów. Znajdują 
się w nim m.in. albuminy i globuliny (w sto-
sunku 4:6). Zawiera również w  składzie 
białkowe substancje aktywne biologicznie, 
czyli enzymy i hormony. W mleczku pszc-
zelim 90% wszystkich węglowodanów to 
cukry proste (glukoza i fruktoza). Jest ono 
produktem bogatym w witaminy. Najlic-
zniej występują w nim kwas pantotenowy 
i kwas nikotynowy. W mniejszych ilościa-
ch występują także witaminy H, B1, B2, B6 
oraz kwas foliowy. Witaminy rozpuszczal-
ne w tłuszczach występują w śladowych 
ilościach. W  mleczku występuje ponad 
20 pierwiastków – najwięcej jest potasu, 
a z innych makroelementów należy wymie-
nić fosfor, sód, wapń i siarkę. Mikroelemen-
ty są reprezentowane głównie przez cynk, 
żelazo, miedź i mangan. Mleczko pszczele 
jest bogate w biostymulatory i substancje 
odżywcze. To zadecydowało o wprowad-
zeniu tego produktu jako odżywki do diety 
człowieka [3, 6].

Z wielu cech mleczka pszczelego do na-
jważniejszych należy zaliczyć właściwości 
stymulujące rozwój komórek i tkanek, po-
dwyższające odporność fizyczną, przeciw-
depresyjne, wpływające na układ nerwowy, 
immunostymulujące, przeciwzapalne, pr-
zeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe 
i przeciwnowotworowe [18].

Pszczoły zbierają także propolis zwany 
kitem pszczelim, który jest wartościowym 
produktem leczniczym. Jest to substancja 
pochodzenia żywicznego, którą pszczoły 
pozyskują głównie z pączków brzozy, ol-
szy, klonu oraz kasztanowca i używają jej 
do uszczelniania i odkażania ula. Propolis 
zawiera 50-55% żywic, 25-30% wosków, 
10% olejków aromatycznych oraz około 
5% takich substancji, jak: garbniki, kwasy 
organiczne, flawony i  terpeny. Preparaty 
otrzymywane z propolisu (nalewki, wyciągi 
alkoholowe, cukierki) stosuje się w prze-
ziębieniach, stanach grypowych i  innych 

innymi do prawidłowej pracy mózgu, prze-
miany lipidowej, budowy mięśni i chrząstek. 
Pyłek zawiera albuminy i globuliny. Albuminy 
są odpowiedzialne za przenoszenie zwią-
zków biologicznie czynnych (leków, witamin, 
hormonów). Natomiast globuliny wchodzą 
w skład komórek tworzących przeciwciała. 
Pyłek dostarcza również energii [10, 17].

Profil witaminowy pyłku jest bardzo 
bogaty. Ma w składzie zarówno witaminy 
hydrofilne, jak i  lipofilne. Zwiera kompleks 
witamin z grupy B, które pełnią ważną rolę 
w funkcjonowaniu organizmu przez wpływ 
na prawidłową pracę układu nerwowego, 
krążenia, odpornościowego, pokarmowego 
oraz uczestnictwo w przemianie węglowoda-
nów, tłuszczów i białek. Pyłek zawiera także 
prowitaminę A, kalcyferol oraz tokoferol, 
które pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Organizmowi 
oprócz witamin są potrzebne również skła-
dniki mineralne. W pyłku jest dużo fosforu, 
magnezu, wapnia, sodu, potasu, żelaza, man-
ganu, cynku i miedzi. Wymienione pierwiastki 
pełnią w organizmie różne funkcje, między 
innymi biorą udział w utrzymaniu równowa-
gi kwasowo-zasadowej w gospodarce wod-
no-elektrolitowej, uczestniczą w sprawnym 
działaniu mięśni i  układu nerwowego, są 
materiałem budulcowym i wchodzą w skład 
komórek, hormonów, enzymów, płynów us-
trojowych i kości [1, 15].

Pyłek kwiatowy jest substancją adap-
togenną, która podwyższa odporność or-
ganizmu, sprawność fizyczną oraz stymu-
luje funkcje mózgowe: pamięć, uczenie się, 
myślenie i zdolność koncentracji. Działanie 
substancji adaptogennych wiąże się także 
z ich wpływem na układ immunologiczny. 
Powodują one mianowicie wzrost odpornoś-
ci organizmu na zakażenia wywołane przez 
drobnoustroje, szczególnie bakterie i wirusy 
[16]. Ze względu na działanie odżywcze ma 
on zastosowanie w diecie u osób starszych 
i niedożywionych. Stanowi również, cenne 
uzupełnienie diety wegetariańskiej czy diet 
redukujących masę ciała o ograniczonej 
kaloryczności. Suplementacja pyłkiem jest 
pożądana w przypadku osób uczących się, 
pracujących umysłowo lub mających pro-
blemy z koncentracją i zapamiętywaniem. 
Pyłek wspomaga także terapię alkoholizmu 
i depresji [21].

Mleczko pszczele jest wydzieliną gru-
czołów gardzielowych pszczół robotnic, 
służącą w rodzinie pszczelej do karmienia 
larw i królowej matki. Jest to gęsta subs-
tancja o jasnokremowym zabarwieniu i gor-
zkawym smaku. Dominującym składnikiem 
mleczka jest białko zawierające wszystkie 
aminokwasy egzogenne, co decyduje o jego 

wirusa grypy. Ma działanie przeciwzapal-
ne i  wpływa korzystnie na układ pokar-
mowy, układ oddechowy i skórę człowieka. 
Głównym składnikiem odpowiedzialnym 
za lecznicze działanie miodu manuka jest 
metyloglioksal, którego źródłem jest nektar 
drzewa herbacianego. Innymi składnikami 
wpływającymi na przeciwbakteryjne odd-
ziaływanie miodu manuka są związki feno-
lowe, to jest fenolokwasy i flawonoidy, które 
występują również w miodach europejskich 
[5, 7, 27, 30].

Pyłek kwiatowy jest cennym produk-
tem odżywczym. Są to komórki rozrodcze 
wytwarzane przez kwiaty i  przynoszone 
do ula przez pszczoły w postaci obnóży 
pyłkowych. Ze względu na bogaty skład 
chemiczny, pyłek kwiatowy jest odżywką 
wzmacniającą organizm. Świeży pyłek 
zawiera około 20-25% wody, podobną ilość 
białka, 20-50% węglowodanów oraz od 2 
do 10% tłuszczów. Działanie regenerujące 
sprawia, że  z  powodzeniem stosowany 
jest w zaburzeniach trawienia i przemiany 
materii. Kuracja pyłkowa poprawia ukrwie-
nie tkanki nerwowej, przez co zwiększa się 
zdolność umysłowej koncentracji. Wpływa 
także korzystnie na psychikę, osłabiając 
działanie stresu i poprawiając samopoczu-
cie. W  zależności od pochodzenia pyłek 
wykazuje różne właściwości lecznicze. Pyłek 
z akacji i lipy działa uspokajająco. Z mniszka 
lekarskiego polecany jest w chorobach pę-
cherza moczowego i nerek, a pyłek z jabłoni 
ma duże znaczenie we wspomaganiu or-
ganizmu w chorobach serca. Pszczoły ze-
brany pyłek odkładają w komórkach plastra, 
dodając do niego niewielkie ilości miodu. 
W tak spreparowanej mieszaninie zachodzi 
fermentacja mlekowa, a przefermentowany 
pyłek określany jest jako pierzga, która od-
znacza się działaniem bakteriostatycznym 
i wzmacniającym organizm. Pozyskiwanie 
jej w takiej postaci jest jednak skomplikowa-
ne technicznie i dlatego preparaty lecznicze 
sporządza się z pierzgi wytwarzanej w spo-
sób sztuczny. W pierzdze na skutek fermen-
tacji mlekowej wzrasta zawartość cukrów 
prostych, a białko ulega częściowemu ro-
zkładowi do aminokwasów, co zwiększa pr-
zyswajalność przez organizm. Podawanie 
pierzgi zalecane jest w okresie rekonwales-
cencji, w  chorobach układu nerwowego 
i schorzeniach jelit.

Pyłek powinien być obecny w codziennej 
diecie. Jest on źródłem pełnowartościowego 
białka i aminokwasów egzogennych, takich 
jak: lizyna, leucyna i izoleucyna, metionina, 
fenyloalanina, treonina, tryptofan oraz walina, 
które są niezbędne do prawidłowego funkc-
jonowania organizmu. Są potrzebne między 
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dłużej oraz rzadziej chorują. Jednak mimo 
tych bezspornych faktów spożycie miodu 
w naszym kraju jest niskie i wynosi zaledwie 
0,6 kg w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca rocznie. Dlatego należy propagować le-
cznicze właściwości produktów pszczelich 
z korzyścią dla naszego zdrowia i rozwoju 
krajowego pszczelarstwa.
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infekcjach wirusowych, w  zakażeniach 
bakteryjnych górnych dróg oddechowych, 
w stanach zapalnych żołądka i dwunastnicy. 
W lecznictwie wykorzystywany jest jego kor-
zystny wpływ na serce i układ krwionośny, 
gdyż działa on przeciwmiażdżycowo, rozs-
zerza naczynia wieńcowe oraz zwiększa 
siłę skurczu mięśnia sercowego, a także 
przyspiesza regenerację tkanek oraz usz-
czelnia naczynia krwionośne [19, 26]. Jest 
także stosowany zewnętrznie w  postaci 
okładów, maści, czopków, globulek, pudrów 
i aerozoli. Aplikuje się go na trudno gojące 
się rany, owrzodzenia, oparzenia, czyraki, 
odleżyny, liszaje, ropnie, pleśniawki i oprys-
zczkę. Powszechnie znaną właściwością 
propolisu jest jego działanie przeciwbak-
teryjne. Już w starożytnym Egipcie kapłani 
wykorzystywali kit pszczeli do balsamowa-
nia zwłok, a w średniowieczu używano go 
do odkażania mieszkań. Z  dobrym sku-
tkiem wykorzystywany jest w leczeniu ran 
i oparzeń. Stosowany w postaci ekstraktu 
spirytusowego lub maści propolisowej pr-
zyśpiesza regenerację nabłonków. Leczy 
stany zapalne dziąseł i zapobiega nawro-
tom tego schorzenia. Propolis jest także 
składnikiem gałek dopochwowych, które 
stosuje się w stanach zapalnych narządów 
rodnych kobiet [25].

W  podsumowaniu warto podkreślić, 
że miód i inne produkty pszczele są mies-
zaniną kilkudziesięciu substancji chemic-
znych, których wspólne działanie korzystnie 
wpływa na przebieg procesów fizjologiczny-
ch organizmu człowieka. Medycyna natu-
ralna jednoznacznie potwierdza, iż osoby 
spożywające miód i produkty pszczele żyją 
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W artykule krótko opisano specyfikę środowiska naturalnego i walory 
Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN). Następnie przedstawiono 
relację z powstawania pożarów torfowisk i lasów w BbPN w dniach 
12-26 kwietnia 2020 r., ich rozprzestrzeniania się, a także przebiegu akcji 
ratowniczo-gaśniczej. Na podstawie materiałów nt. BbPN omówiono wy-
brane skutki ekologiczne kwietniowych pożarów. Ponadto przedstawiono 
sugestie dotyczące możliwości zapobiegania pożarom torfowisk i lasów.
Słowa kluczowe: Pożary lasu, Biebrzański Park Narodowy, torfowiska, 
lasy, ochrona środowiska

Specification of the natural environment and qualities of the Biebrza 
National Park were presented in the article. Then, the report about fire’s 
origin and evolution, as well as the process of the rescue and firefighting 
operation of peat bogs and forests in the Biebrza National Park during the 
period of April 12 to Apirl 26 2020 were presented. Selected ecological 
effects of April fires, based on Biebrza National Park references, were 
shown. In addition, suggestions, regarding to the possibility of preventing 
peat bogs and forests’ fires in the future were made.
Keywords: Forest fires, Biebrza National Park, peat bogs, forests, envi-
ronmental protection

Pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym 
(kwiecień 2020)
Fires in the Biebrza National Park (April 2020)

Powstanie i krótka 
charakterystyka BPN

Biebrzański Park Narodowy (BbPN) 
funkcjonuje od 9 września 1993 r. jako 
największy spośród 23 parków narodo-
wych w Polsce, zajmujący powierzchnię 
592,23 km². Celem jego utworzenia była 
ochrona rozległych torfowisk oraz lasów 
Kotliny Biebrzańskiej, a także niewielkie-
go fragmentu Wzgórz Sokólskich. Otulina 
Parku obejmuje również niewielkie obszary 
przylegające do Kotliny Biebrzańskiej, tj. 
Wysoczyznę Białostocką, Wysoczyznę Kol-
neńską, Dolinę Górnej Narwi. Z kolei w gra-
nicach BbPN znajduje się 8 wyłączonych 
z niego enklaw, głównie tzw. wysp mine-
ralnych w obrębie Kotliny Biebrzańskiej, 
zajętych pod uprawy, łąki i  osadnictwo 
siedmiu wsi [1, 5, 10].

Najcenniejszym walorem przyrodni-
czym Parku jest szeroka dolina silnie me-
andrującej rzeki Biebrzy, z  największym 
w Polsce zespołem torfowisk, nazywanych 
Bagnami Biebrzańskimi. W 2004 r. została 
ona włączona do sieci Natura 2000, a obec-
nie jest ona Obszarem Specjalnej Ochrony 

Ptaków oraz Specjalnym Obszarem Ochro-
ny Siedlisk [5]. Obszar ten uznaje się za jed-
ną z najważniejszych w Europie Środkowej 
ostoi ptaków wodno-błotnych – z tego po-
wodu BbPN został wpisany w 1995 r. na 
listę Konwencji Ramsarskiej o obszarach 
wodno-błotnych, mających znaczenie mię-
dzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko 
życiowe ptactwa wodnego. Znajdują się tu 
miejsca lęgowe lub wypoczynku podczas 
przelotów 298 gatunków ptaków. Dolina 
Biebrzy jest najważniejszą ostoją dubelta, 
wodniczki, kropiatki, orlika grubodziobego, 
rybitwy białoskrzydłej i derkacza. Dla kilku-
nastu kolejnych gatunków jest najważniej-
szą krajową ostoją lęgową. Biebrza jest też 
ważnym „przystankiem” dla migrujących 
siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi. Prócz 
ptaków, bogactwo fauny reprezentowane 
jest przez 48 gatunków ssaków, w  tym  
10 gatunków nietoperzy, 12 gatunków 
płazów, 5 gatunków gadów i 36 gatunków 
ryb, ponad 700 gatunków motyli, w tym 
94 gatunki motyli dziennych. Wykazano tu 
obecność 448 gatunków pająków, wśród 
nich znaczący udział (71) mają gatunki 
rzadkie [11].

Flora jest równie bogata, bowiem wy-
stępuje tu ponad 1000 gatunków roślin 
naczyniowych. Stwierdzono 90 gatunków 
podlegających ochronie całkowitej i 17 pod 
ochroną częściową. Z kolei 45 gatunków 
tu występujących znalazło się na „Czerwo-
nej liście roślin naczyniowych zagrożonych 
w Polsce” [17]. Bogate walory i problemy 
BbPN były przedmiotem wielu publikacji 
[1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17].

Na terenie BbPN leży znaczna część 
Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten jest naj-
większym naturalnym w Europie Środko-
wej kompleksem torfowisk (ok. 90 tys. ha). 
W związku z tym, że powstawanie torfowisk 
przebiega w zróżnicowanych warunkach 
siedliskowych, obszary te różnią się, m.in. 
chemizmem zasilającej je wody, składem 
gleby i dostępnością pierwiastków biogen-
nych [1, 10, 13]. Rozróżniamy: torfowiska 
wysokie, niskie i przejściowe [13]. 

Rodzaje pożarów 
ekosystemów torfowiskowych

Jednym z  najsilniejszych zaburzeń 
funkcjonowania ekosystemów torfowisko-
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wych jest pożar, który może mieć dwojaki 
charakter. Pierwszy to pożar powierzch-
niowy, gdzie spaleniu ulega wyłącznie nad-
ziemna biomasa roślin, natomiast drugi 
– pożar podpowierzchniowy, to taki, gdy 
bezpłomieniowemu spalaniu ulega glebo-
wa materia torfowa [13, 14].

Pożary mogą występować w ekosys-
temach torfowiskowych z przyczyn natu-
ralnych (np. uderzenie pioruna) lub wsku-
tek działalności człowieka (przypadkowe 
zaprószenie ognia, celowe podpalenie). 
Na torfowiska ogień może przedostać 
się także podczas pożarów środowisk są-
siednich, np. z wyżej położonych terenów 
płonących łąk lub lasów. Z kolei pożary 
podpowierzchniowe mogą rozpocząć się 
w formie samozapłonu w głębszych war-
stwach silnie przesuszonej gleby torfowej 
[13, 14]. Celem artykułu jest prezentacja 
okoliczności powstania pożarów w BbPN 
w kwietniu 2020 r., ich rozwoju oraz prze-
biegu akcji gaśniczej, jak również skutków 
ekologicznych.

Wielkanocny pożar w BbPN
W niedzielę wielkanocną 12 kwietnia 

br. pierwszy sygnał o pożarze otrzyma-
no o godz. 11.39 od dyżurnego z Punktu  
Alarmowo-Dyspozycyjnego Ochrony 
Przeciwpożarowej BbPN w  Goniądzu. 
Stwierdzono, że wybuchł pożar torfowiska 
w basenie południowym między groblą na 
tzw. Biały Grąd (sąsiedztwo wsi Mścichy) 
oraz rowem Klimasówka (dawna rzeka 
Klimaszewnica). Po dotarciu na miejsce 
pożaru jednostki Straży Pożarnej rozpo-
częły akcję gaśniczą, co utrudniał bardzo 
silny wiatr, który rozprzestrzeniał zarze-
wia ognia. Dodatkowo teren był trudno 
dostępny dla sprzętu – gaszono więc 
głównie za pomocą tłumic i szpadli. Stra-
żacy starali się nie dopuścić do przerzutu 
ognia na pas trzcin przy Biebrzy oraz za 
rów Klimasówka – co groziło dotarciem 
ognia do rozległego kompleksu suchych 
borów sosnowych. W  związku z  trud-
ną sytuacją do akcji włączono samolot 
gaśniczy, który dokonał pięciokrotnego 
zrzutu wody w najbardziej niedostępnych 
miejscach pożaru [18]. Zaangażowano 9 
jednostek Państwowej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, które wspólnie z pracowni-
kami BbPN, Służbą Leśną i ochotnikami 
z  okolicznych wsi w  czasie 10 godzin 
ugasiły pożar. Ogień objął obszar 176 ha 
i wyrządził znaczne straty ekologiczne, 
bowiem jak stwierdził Andrzej Grygoruk, 
były dyrektor BbPN: „Spłonęły jedne z naj-
cenniejszych siedlisk skrajnie nielicznych 

i rzadkich gatunków ptaków, m.in. takich jak: 
wodniczka, dubelt, błotniak łąkowy, błotniak 
stawowy, podróżniczek, pliszka cytrynowa, 
krwawodziób, a zniszczeniu uległa charak-
terystyczna kępowa struktura torfowiska”. 
Dotychczas nie udało się ustalić przyczyny 
pożaru, jednak jest bardzo prawdopodob-
ne, że powstał on w następstwie wypalania 
traw [18]. Szybkiemu rozprzestrzenianiu 
się ognia sprzyjało znaczne wysuszenie te-
renu, bowiem stany wód gruntowych były 
znacznie niższe od średniej wieloletniej.

Wielki pożar w BbPN
i akcja ratowniczo-gaśnicza

Tydzień po pierwszej akcji gaśniczej 
w BbPN wybuchł nowy pożar (19 kwietnia) 
– tym razem w środkowej części Parku, 
zauważony o godz. 19.27 przez mieszkań-
ca Kopytkowa. Ponownie do akcji przy-
stąpili strażacy Ochotniczej i Państwowej 
Straży Pożarnej. Akcja była tu jeszcze 
trudniejsza ze względu na tereny bagien-
ne, które utrudniały dostęp pojazdom.  
20 kwietnia ok. godz. 9.30 paliło się około 
570 ha. Niestety pożar szybko się rozprze-
strzeniał we wszystkich kierunkach, zagra-
żając wsiom Polkowo i Kopytkowo oraz 
cennym siedliskom przyrodniczym Parku. 
Podjęto decyzję o wykorzystaniu 4 samo-
lotów gaśniczych typu Dromader, z których 
każdy jednorazowo zabierał 1800 litrów 
wody, co skutecznie pomagało strażakom 
w walce z żywiołem [6]. Jednak mimo wy-
siłków ogień dalej rozprzestrzeniał się  
i 21 kwietnia obejmował już 1400 hekta-
rów. Akcja gaśnicza trwała przez kolejne 
dni przez całą dobę, aż do zlikwidowania 
pożaru.

Według informacji Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Białymstoku, w niedzielę  
26 kwietnia po godz. 15.00 zostały za-
kończone działania gaśnicze w  BbPN. 
Ok. godziny 17.00 teren został przeka-
zany BbPN, z  zaleceniem monitorowa-
nia pogorzeliska przez następne dni 
[8]. Mapy obszaru objętego pożarem 
zmieszczono na portalu BbPN [2]. W ak-
cji gaśniczej brało udział 6 samolotów,  
2 śmigłowce gaśnicze, 3 śmigłowce nadzo-
rujące i wykrywające ogniska pożaru. Co-
dziennie w akcji gaśniczej między 20 a 25 
kwietnia brało udział od 160 do 350 stra-
żaków z kilku województw, 50-60 żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jednostka 
wojskowa do organizacji przeprawy przez 
Biebrzę, drony policji i wojska, pracownicy 
LP i BbPN, a także okoliczni mieszkańcy. 
Koszty pożaru wstępne oszacowano na 
co najmniej 10 mln zł [7]. 

Ponadto wyznaczono wysoką nagrodę 
pieniężną za wskazanie ewentualnego pod-
palacza suchej roślinności BbPN oraz prze-
prowadzono zbiórkę pieniędzy pt. „Darowi-
zna Pożar 2020” na rzecz jednostek OSP, 
która do 7 maja przyniosła kwotę ponad  
3,5 mln zł.

Skutki wielkiego pożaru 
w BbPN 

Według informacji BbPN pożar objął 
5526 ha, w tym 4580 ha w granicach Parku 
i 946 ha otuliny, w tym było 3305 ha grun-
tów Skarbu Państwa i 2221 ha gruntów 
prywatnych. Pożar objął zasięgiem siedli-
ska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
o łącznej powierzchni 96 ha, w tym ok. 13 ha 
 płatów siedlisk roślinności trawiastej i tor-
fowiskowej [7]. Pożar objął również zasię-
giem siedliska występowania gatunków ro-
ślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 
mianowicie leńca bezpodkwiatkowego  
(2 stanowiska) i sasanki otwartej (2 stano-
wiska). W enklawie Parku „Las Wroceński”, 
który został objęty pożarem na powierzch-
ni 946 ha, ogień przeszedł przez siedlisko 
grądu środkowoeuropejskiego i subkonty-
nentalnego [7].

Wypaleniu uległo ok. 9,5% powierzch-
ni Parku, ze względu na możliwość prze-
mieszczania się ptaków, mogły nie wy-
stąpić straty wśród dorosłych osobników, 
ale zniszczeniu uległy miejsca lęgów oraz 
gniazda. Straty w lęgach poniosły m.in. żu-
raw, uszatka błotna, czajka, rycyk, kszyk 
i krwawodziób. Niestety spaliły się toko-
wiska dubelta i  jedne z ostatnich miejsc 
występowania cietrzewia w BbPN, gatun-
ku zagrożonego wymarciem. W 2019 r. 
liczebność populacji cietrzewia w Parku 
oceniono na 10-13 samców, z czego 9-11 
w basenie środkowym [7]. Dopiero w wyni-
ku monitoringu w przyszłym roku w okre-
sie tokowym cietrzewia uzyskamy dane na 
temat jego liczebności.

Pożarem zostały objęte drzewostany 
oraz miejsca żerowania orlika grubodzio-
bego, gatunku występującego tylko w do-
linie Biebrzy. Według danych z  2019 r. 
w BbPN zamieszkiwało 5 par orlików gru-
bodziobych oraz 5 par mieszanych (orlik 
grubodzioby z orlikiem krzykliwym). W wy-
niku pożaru zostały poważnie zagrożone 
co najmniej 3 z nich. Częściowo zostały 
wypalone drzewostany, gdzie gatunek ten 
zwykle zakłada gniazda i ograniczona zo-
stała jego baza żerowiskowa, obejmująca 
płazy, gady i gryzonie.

Kolejnym ptakiem zagrożonym wygi-
nięciem jest wodniczka, dla której dolina 
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Biebrzy jest najważniejszą ostoją w Euro-
pie Środkowej i Zachodniej. Gatunek ten 
w czasie występowania pożarów był w 
trakcie powrotów z zimowisk. Jego ob-
szar lęgowy liczący około 3 tysięcy ha w 
basenie środkowym uległ w wysokim stop-
niu zniszczeniu, dlatego spodziewany jest 
drastyczny spadek liczebności wodniczki 
na wypalonym obszarze [7]. Straty w pozo-
stałych gatunkach nie są jeszcze określo-
ne. Stwierdzono padnięcie dorosłego łosia 
wskutek zatrucia dymem. Jednak służby 
BbPN nie stwierdziły padłych tegorocznych 
saren, jeleni oraz łosi, gdyż czas wydawa-
nia młodych na świat u tych zwierząt przy-
pada w okresie nieco późniejszym niż miał 
miejsce pożar. Do Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt BbPN nie trafiło żadne zwierzę po-
szkodowane w pożarze, ale bez wątpienia 
poważne straty poniosła drobna fauna [7]. 
Dwa miesiące po pożarze w dolinie Bie-
brzy widać już odradzającą się z popiołów 
przyrodę, co napawa optymizmem. Tempo 
wiosennego wzrostu roślin nie jest jednak 
zbyt duże z powodu trwającej suszy [16].

Wkrótce uruchomiony zostanie kom-
pleksowy monitoring pożarzyska pod kątem 
wpływu pożaru na środowisko przyrodnicze, 
tj. bezkręgowce, drobne kręgowce (drobne 
ssaki, płazy), ptaki, gleby oraz roślinności 
(flora, odnawianie się struktury kępowej).

Podsumowanie
Wielki pożar w BbPN – jeden z 21 po-

wstałych do 1 czerwca 2020 r. włącznie 
– był nieporównywalny z pozostałymi po-
żarami, które w bieżącym roku czy ostat-
nich latach trawiły torfowiska w Polsce 
[19]. Daje to nadzieję na odrodzenie się 
łąk, torfowisk i trzcinowisk w okresie roku, 
natomiast lasów w ciągu kilkudziesięciu 
lat. Gdyby ogień przedostał się do wnętrza 
torfu, wówczas odbudowanie ekosystemu 
trwałoby znacznie dłużej. Jednak w wyniku 
katastrofy może dojść do wyraźnych, nie-
korzystnych zmian składu gatunkowego 
zbiorowisk mokradłowych, a także właści-
wości gleby [7].

Duże pożary torfowisk, łąk i  lasu 
w BbPN występowały już wcześniej, np. 
w  2002 r., kiedy to objęły powierzchnię 
około 3600 ha. Wówczas miał miejsce, 
m.in. pożar torfowiska niskiego – Biele 
Suchowolskie, położonego w  Basenie 
Środkowej Biebrzy [13]. Pożary torfowisk 
i przylegającej do nich roślinności łąko-
wej nie są rzadkością w  naszym kraju, 
chociaż znacznie częściej ogień ogarnia 
połacie lasów. Należy mieć na uwadze, że 
także w rożnych częściach świata zdarzają 

się wielkopowierzchniowe pożary lasów, 
zwykle ze skutkiem tragicznym dla śro-
dowiska naturalnego, a niekiedy i ludności 
[9, 12, 14]. Pożary lasów, stepów i torfo-
wisk przyczyniają się do uwalniania do at-
mosfery ogromnych ilości ditlenku węgla, 
który wcześniej był trwale zakumulowa-
ny i wyłączony z obiegu. Węgiel zawarty 
w biomasie utletnia się głównie do tlenku 
i ditlenku węgla, ale w procesach spalania 
powstają także lotne związki organiczne 
i  inne toksyczne produkty, jak np. wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne. 
Do atmosfery trafiają również znaczne 
ilości pyłów i dymów, często w ilościach 
zagrażających zdrowiu ludzi. Mogą one 
podwyższać ryzyko wystąpienia ataków 
astmy, chorób płuc oraz niewydolności 
krążenia wśród ludzi narażonych na ich 
oddziaływanie [13]. Występujące w skali 
regionalnej i globalnej pożary naturalnej 
szaty roślinnej prowadzą do występowa-
nia zjawiska, tzw. dodatniego sprzężenia 
zwrotnego między zmianami klimatu 
a częstotliwością pożarów. Zwiększona 
w wyniku procesów spalania emisja ga-
zów cieplarnianych powoduje ocieplenie 
klimatu, a to zjawisko przyczynia się do 
obniżenia poziomu wód gruntowych. 
W przypadku torfowisk oznacza to spa-
dek zawartości wilgoci, co zwiększa praw-
dopodobieństwo wybuchu pożaru [13]. 
    W związku z tym, aby obniżyć ryzyko 
występowania pożarów torfowisk, należy 
zapewniać im odpowiednie nawadnianie. 
Działanie to można realizować przez za-
sypywanie i blokowanie wykopanych nie-
gdyś rowów, zapobieganie rozbiórce tam 
bobrów oraz rezygnację z odstrzału tych 
zwierząt [13]. Wypływa stąd zasadniczy 
wniosek, iż dbając o środowisko lokalne, 
przyczyniamy się do ochrony unikatowych 
ekosystemów, jak np. BbPN oraz ograni-
czamy globalne problemy środowiskowe.

Istotną częścią działań ochronnych 
lasów jest zapobieganie możliwości po-
wstania w nich pożaru stąd liczne zada-
nia prewencyjne dla służb leśnych oraz 
Straży Pożarnej. Prace te są realizowane 
także w BbPN i obejmują, m.in. organizację 
niezawodnego systemu łączności, organi-
zowanie baz sprzętu przeciwpożarowego, 
punktów czerpania wody, systemu monito-
ringu i patrolowania lasu, wykonywanie pa-
sów przeciwpożarowych wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych, a w razie powstania po-
żaru szybkie jego lokalizowanie i gaszenie. 
W BbPN funkcjonują Zakładowe Służby 
Ratownicze, których zadaniem jest bez-
pośredni udział w działaniach gaśniczych 
w przypadku pożaru. Jednostki te wypo-

sażone są oprócz samochodów tereno-
wych w zestawy podstawowego sprzętu 
gaśniczego jak: motopompy pływające, 
węże pożarnicze i prądownice, co pozwa-
la im na podjęcie samodzielnych działań 
gaśniczych w przypadku małych ognisk 
pożaru [19].
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Wyrok Trybunału z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zezwolenia na wiosenny odstrzał 
ptaków w Finlandii, C– 217/19

 Sentencja                                          
Zezwalając regularnie na wydawanie 

zezwolenia na wiosenny odstrzał samca 
edredona (Somateria mollissima) w prowincji 
Åland od 2011 r. do 2019 r. włącznie, Re-
publika Finlandii uchybiła swoim zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 
ust. 4 i art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochro-
ny dzikiego ptactwa.

Stan faktyczny
W prowincji Åland, wiosną, tradycyjnie 

poluje się na samca edredona. Wyrokiem 
z dnia 15 grudnia 2005 r., Komisja/Finlan-
dia Trybunał uznał, że wiosenny odstrzał 
samca edredona, dozwolony w prowincji 
Åland w latach 1998–2001, jest niezgodny 
z dyrektywą 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa. W następstwie tego wyroku rząd pro-
wincji Åland nie wydał zezwoleń na wiosen-
ny odstrzał samca edredona w odniesie-
niu do lat 2006–2010. W 2011 r. Komisja 
otrzymała informacje, zgodnie z którymi 
władze tej prowincji ponownie wydały ze-
zwolenia na prowadzenie tego wiosennego 
odstrzału. Od tego czasu wspomniane or-
gany nadal wydawały corocznie zezwole-
nia. Zdaniem Komisji zezwolenia te nie są 
zgodne z dyrektywą ptasią, która zakazuje 
wiosennego odstrzału, chyba że spełnio-
ne są przesłanki dla odstępstwa określone 
w tej dyrektywie.

Problem prawny
Zgodnie z art. 2 dyrektywy w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa państwa człon-
kowskie podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu zachowania populacji gatun-
ków określonych w art. 1 na poziomie, któ-
ry odpowiada w szczególności wymogom 
ekologicznym, naukowym i kulturowym, 
mając na uwadze wymogi ekonomiczne 
i rekreacyjne lub w celu dostosowania po-
pulacji tych gatunków do tego poziomu. Co 
do zasady, jak wskazuje art. 5 dyrektywy, 
państwa podejmują wszelkie niezbędne 
środki dla ustanowienia systemu ochrony 
wymienionych gatunków ptaków, zabra-

niającego w szczególności ich umyślnego 
zabijania i chwytania. Art. 9 pozwala na 
odstępstwa od systemu ochrony, jeśli nie 
ma innego zadowalającego rozwiązania, 
wskazując przyczyny: jedną z przyczyn jest 
chwytanie, przetrzymywania lub inne legal-
ne wykorzystywanie ptaków „w małych ilo-
ściach”. Władze fińskie tłumaczą, że z taką 
sytuacją mamy do czynienia; Komisja Eu-
ropejska zajmuje przeciwne stanowisko 
podnosząc, że nie wykazano, iż polowania 
nie spowodują obniżenia populacji ptaków 
poniżej zadowalającego poziomu.

Z uzasadnienia
Z przepisów art. 9 dyrektywy ptasiej, 

które wspominają o ścisłym nadzorze nad 
wymienionym odstępstwem i  selektyw-
nych zasadach chwytania, jak i z ogólnej 
zasady proporcjonalności, wynika, że od-
stępstwo, z którego dane państwo człon-
kowskie chce skorzystać, musi być propor-
cjonalne do potrzeb, które je uzasadniają. 
Odstępstwa na podstawie art. 9 dyrektywy 
ptasiej mogą być wprowadzone tylko wte-
dy, kiedy istnieje gwarancja, iż populacja 
danych gatunków zostanie zachowana na 
zadowalającym poziomie. W przeciwnym 
razie polowań na ptaki w żadnym wypadku 
nie można uznać za uzasadnione, a tym 
samym za stanowiące dopuszczalną 
eksploatację. W niniejszej sprawie należy 
zbadać, czy populacja danych gatunków 
jest utrzymywana na zadowalającym po-
ziomie. W przeciwnym razie – jak wynika 
z dotychczasowego orzecznictwa – pozo-
stałe przesłanki z art. 9 ust. 1 dyrektywy 
ptasiej, a w szczególności przesłanka „le-
galnego wykorzystywania”, nie mogą zo-
stać spełnione. W tym względzie należy 
przypomnieć, że dowody wykazujące, iż 
przesłanki wymagane do zastosowania od-
stępstwa od systemu ochrony ustanowio-
nego w tej dyrektywie muszą opierać się na 
utrwalonej wiedzy naukowej. Wystarczy 
stwierdzić, że prace naukowe przywołane 
przez Finów pochodzą z 2015 r., nie mogą 
zatem uzasadniać spornych zezwoleń na 
lata 2011–2014. Ponadto, o ile pierwsza 
z tych prac, dotycząca zaklasyfikowania 
danego gatunku na poziomie światowym, 

niewątpliwie zaliczała dany gatunek do 
kategorii „niewielkich obaw” na poziomie 
światowym, o  tyle ta sama organizacja 
zaliczała ten gatunek w tym samym roku 
do gatunków „zagrożonych” na poziomie 
Unii. Argumenty przedstawione przez stro-
ny postępowania oraz dowody naukowe 
dostarczone na ich poparcie nie pozwalają 
wykazać, co powinna udowodnić Republika 
Finlandii, że w momencie wydania spor-
nych zezwoleń organ krajowy dysponował 
dobrze utrwaloną wiedzą naukową wska-
zującą na to, że populacja danego gatunku 
była utrzymywana na zadowalającym po-
ziomie, tak aby można było uznać prowa-
dzenie działalności za „legalne”. Trybunał 
już orzekł, że „za małą ilość” w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy ptasiej należy 
uznać, zgodnie z aktualną wiedzą nauko-
wą, pozyskiwanie rzędu 1% dla gatunków, 
które mogą być przedmiotem polowań, 
przy czym określenie „dana populacja” 
w odniesieniu do gatunków wędrownych 
oznacza populację w regionach, z których 
pochodzą główne grupy występujące w re-
gionie, w którym obowiązuje odstępstwo, 
w czasie jego stosowania. Z samej oko-
liczności, że tylko państwo członkowskie 
jest jedynym podmiotem uprawnionym 
do zezwalania na stosowanie praktyki, nie 
można wywodzić, iż może przejąć całość 
dostępnej kwoty. Z tego powodu należy 
hipotetycznie rozważyć, jakie inne pań-
stwa członkowskie pragnęłyby skorzystać 
z tych kwot i zastrzec dla każdego z nich 
względną część. Zamiast opierać swoje 
obliczenia na całej populacji migrującej na 
Morzu Bałtyckim/Morzu Wattowym, Repu-
blika Finlandii powinna była wykorzystać 
jako podstawę odniesienia populację roz-
patrywanego gatunku gniazdującego na 
wyspach prowincji Åland. Wynika z tego, że 
w dniu odniesienia władze prowincji Åland 
nie dysponowały danymi pozwalającymi 
im na prawidłowe obliczenie ilości ptaków 
przedmiotowej populacji, która mogła zo-
stać pozyskana. W tych okolicznościach 
wynika z tego, że Republika Finlandii nie 
spełniła warunku dotyczącego „małych 
ilości”, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy „ptasiej”.
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Ruszył program „Moja Woda”
Nawet 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące 

wody opadowe lub roztopowe można otrzymać w nowym pro-
gramie „Moja Woda”.  To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, które przeznaczą 100 mln zł na łagodzenie skutków suszy 
w Polsce. Od 1 lipca br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
przyjmują wnioski od właścicieli domów jednorodzinnych.

– Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji 
przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowo-
dują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu 
wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzy-
ko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – poinformował minister 
klimatu Michał Kurtyka.

W programie „Moja Woda” właściciel domu jednorodzinnego 
będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej 
niż 80% kosztów przedsięwzięcia, NFOŚiGW przekaże pieniądze do 
szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które już 
przyjmują wnioski. Wsparcie można otrzymać na zakup, montaż 
i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód 
opadowych (czyli popularnej „deszczówki”) i wód roztopowych, 
dzięki czemu wody te nie będą odprowadzane do kanalizacji byto-
wo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadują-

ce, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć 
na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wod-
nego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub 
nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do 
nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, 
przy czym podpisywanie umów zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,  
a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach interne-
towych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środo-
wiska.

Ministerstwo Klimatu oraz NFOŚiGW pracują również nad trze-
ma innymi programami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. 
Będą to programy dla samorządów (21 mln zł); pieniądze będzie 
można przeznaczyć na inwestycje służące zatrzymywaniu i reten-
cjonowaniu wody.

Kolejne 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miej-
skich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka 
podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. NFOŚiGW 
ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

(Wg informacji NFOŚiGW)

Nasza Woda
EKOpożyczka na małą retencję  
i przeciwdziałanie skutkom suszy

• do 80 000 zł

• spłata nawet przez 10 lat

• wniosek przez internet

RRSO 

4,55%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,55%, przy założeniu że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi  
32 000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 36 532,33 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,78 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M 
(z dnia 2.06.2020 r. wynosi 0,29%), powiększonej o marżę 3,49 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4 532,33 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 
2,00%, tj. 640 zł, oraz odsetki w wysokości 3 892,33 zł), pożyczka spłacana w 71 równych ratach w wysokości 507,39 zł i ostatnia rata korygująca w wysokości 
507,64 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane 
zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa 
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych 
kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Promocja trwa w okresie od 
dnia 03.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Regulamin Promocji Pożyczki „Nasza Woda” dostępny jest na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku.
Zakres oferty został opracowany przez Bank Ochrony Środowiska przy współpracy z ekspertami programu „Climate Leadership”, zainicjowanego przez 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

bosbank.pl
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C hiny pojawiały się w moich ar-
tykułach parokrotnie. W maju 
2018 r. (Aura 5/2018) relacjo-
nowałem o chińskim ekspery-

mencie handlowania emisjami dwutlenku 
węgla. Droga do poprawy i do możliwości 
uznawania osiągniętych w ten sposób re-
dukcji przez Unię Europejską jest jeszcze 
daleka, ale eksperymentu nie można ba-
gatelizować.

Dewastacja środowiska w  Chinach 
jest ogromna, choć nie bezprecedensowa. 
Prawdopodobnie analogiczne zniszcze-
nia można było stwierdzić na przełomie 
XIX i XX wieku w wielu regionach Europy. 
W Polsce starsi mogą jeszcze pamiętać 
27 tak zwanych „Obszarów Ekologicznego 
Zagrożenia”, ustanowionych w latach 70. 
XX w. O dewastacji środowiska w Chinach 
świat dowiaduje się pośrednio. Na przykład 
organizacja imprez sportowych wiąże się 
z drastycznym ograniczaniem ruchu samo-
chodowego, czasowym zamykaniem fabryk 
itp. Z kolei ciągnąca się w Światowej Orga-
nizacji Handlu (World Trade Organization, 
WTO) sprawa metali ziem rzadkich (17 pier-
wiastków wykorzystywanych w produkcji 
telefonów komórkowych, paneli fotowolta-
icznych i innych nowoczesnych urządzeń) 
też wiąże się z  dewastacją środowiska. 
Chińskie zasoby tych metali stanowią 1/3 
zasobów światowych, ale ich wydobycie 
jest tam znacznie intensywniejsze. Co wię-
cej, w ich międzynarodowym handlu Chiny 
cieszą się pozycją monopolistyczną. Zrobi-
ły z niej użytek, nakładając na ich eksport 

wysokie cła. Argumentowały to potrzebami 
ochrony środowiska, bo tereny kopalniane 
przypominają krajobraz księżycowy, wody 
są zatrute, a  pracownicy chorują. Uda-
ło się jednak stwierdzić, że krajowe ceny 
tych surowców są o ponad 60% niższe od 
światowych. Tymczasem, gdyby chodzi-
ło o ograniczenie wydobycia z powodów 
ekologicznych, to i krajowe ceny powinny 
zachęcać do oszczędności. Ostatnio Świa-
towa Organizacja Handlu uznała, że Chiny 
nadal tolerują wewnętrzną sprzedaż metali 
ziem rzadkich, a o wymaganiach ochrony 

środowiska przypominają sobie dopiero 
przy okazji eksportu.

Zamożność społeczeństwa chińskiego 
jest umiarkowana (PKB per capita wynosi 
średnio niespełna 10 000 USD; w Polsce 
jest to ponad 15 000 USD) i nadal dominu-
je zainteresowanie wzrostem konsumpcji 
materialnej; dbanie o jakość środowiska 
przyrodniczego nie wydaje się stanowić 
priorytetu. W tej sytuacji rozwój instytu-
cjonalnych mechanizmów ochrony środo-
wiska jest bardzo ważny. Pilotażową fazę 

sytuacja ekologiczna w Chinach wzbudza powszechne zainteresowanie, 
ponieważ jest to ogromny kraj i bardzo ważny z punktu widzenia ochrony 
klimatu. ale jest jednocześnie – z racji dość wczesnego etapu rozwoju 
gospodarczego – zaabsorbowany innymi problemami. Pilotażowy etap 
handlu emisjami dwutlenku węgla stanowił ważny czynnik kształtowania 
polityki ochrony środowiska z dwóch powodów. Po pierwsze, doprowadził 
do większego zainteresowania sprawami ekologicznymi. Po drugie zaś, 
unaocznił potrzebę występowania przez rząd chiński z konstruktywnymi 
propozycjami ochrony światowego klimatu.

The environmental predicament in China is of particular interest worldwi-
de due the size of the country and its crucial role in climate protection. 
at the same time, however, the country seems absorbed by other issues 
since its economic development is at an early stage. The pilot phase of 
the carbon dioxide emission trading programme was an important factor 
of environmental policy for two reasons. First, it placed the environment 
higher on the political agenda. second, it demonstrated that Chinese 
firms may gain if their government plays a constructive role in protecting 
the global climate.

Ochrona środowiska w Chinach
Environmental protection in China
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handlu emisjami – która odbyła się w latach 
2018-2019 – należy właśnie traktować jako 
element budowy takich mechanizmów.

Można narzekać, że w wyniku ekspery-
mentalnego handlowania emisje dwutlenku 
węgla w Chinach nie spadły; gospodarka 
tego kraju nadal jest (i długo jeszcze będzie) 
największym światowym emitentem. Ale 
przecież z definicji handlowanie emisjami 
nie prowadzi bezpośrednio do ich obniżki, 
tylko do obniżki sumarycznego kosztu po-
prawy. Dzieje się tak dlatego, że emitenci, 
którzy przewidują u siebie wyższe koszty 
niż u kogoś innego, proponują temu innemu, 
żeby zrobił u siebie więcej (niejako „w ich 
zastępstwie”) i odsprzedał im część swo-
jego rezultatu (Aura 12/2006). Ale dzięki 
temu, że ochrona środowiska sumarycznie 
kosztuje taniej niż się wcześniej wydawało, 
budowane jest społeczne oczekiwanie, żeby 
to środowisko chronić bardziej. A zatem 
pośrednio handel emisjami przyczynia się 
do obniżenia emisji, tyle że nie od razu, ale 
w dalszej perspektywie.

Chiński eksperyment udał się w  tym 
sensie, że oswoił ludzi z myśleniem o emisji 
dwutlenku węgla. Całkowita emisja wpraw-
dzie nie spadła, ale nagle okazało się, że 
u jednych jej ograniczanie kosztuje więcej, 
a  u  innych – mniej. Nade wszystko zaś 
okazało się, że dwutlenek węgla ma jakąś 
cenę (Aura 8/2019). Przy tym pomiar jego 
emisji jest stosunkowo łatwy i dla każdego 
zrozumiały, ponieważ powstaje w reakcjach 
chemicznych, które są dobrze rozpoznane. Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Wystarczy znać ilość wykorzystywanego 
surowca. W przypadku innych zanieczysz-
czeń sprawa jest bardziej złożona, a  od 
władz wymaga bardziej wyrafinowanej in-
spekcji.

Pilotażowa faza handlu emisjami w Chi-
nach została przez władze uznana za uda-
ną. Ale nie chodzi tu o zadowolenie władz. 
Chodzi o  to, że eksperyment unaocznił 
potrzebę stworzenia stanowisk pracy, któ-
re wcześniej wydawały się bezużyteczne. 
A więc okazało się, że w przedsiębiorstwach 
energetycznych kierownictwo powinno inte-
resować się nie tylko produkcją elektryczno-
ści, ale i emisją gazów, które były dotąd uwa-
żane za nieszkodliwe. Uczelnie zaś powinny 
kształcić specjalistów, którzy będą umieli te 
emisje obliczać i kojarzyć z produkcją.

Ale nade wszystko eksperyment musiał 
wzbudzić w specjalistach rozczarowanie, 
że ich próby obniżenia emisji dwutlenku 
węgla nie mają na razie szansy na sprze-
daż w Unii Europejskiej. Cena pozwoleń na 
emisję dwutlenku węgla w ETS (European 
Trading Scheme) przekroczyła w 2019 roku 
20 €/t i pewnie będzie nadal rosła. W chiń-
skim przedsiębiorstwie, w którym istnieje 
możliwość obniżenia emisji z np. 30 mln t 
dwutlenku węgla do 29 mln t – oznacza to 
redukcję, która w Unii Europejskiej miałaby 
cenę rynkową 20 M€. Jednak, póki chiński 
handel emisjami nie jest połączony z ETS, 
rachunek stanowi tylko ciekawostkę i nie 
odzwierciedla żadnego rzeczywistego przy-
chodu.

Przedsiębiorstwa będą zatem naciskać 
na rząd, aby wreszcie umożliwił im transak-
cje z ETS. Połączenie z systemem europej-
skim wymaga jednak spełnienia warunku, 
żeby obniżka przekładała się na faktyczny 
spadek emisji, a nie tylko na przeniesienie 
jej z jednego zakładu do drugiego. Póki co 
tego nie ma, ponieważ – podobnie jak po-
nad 150 innych krajów – Chiny nie mają 
wiążących zobowiązań do redukcji emisji. 
Rząd będzie zapewne początkowo próbo-
wał promować system dziurawy, w którym 
obniżce emisji w jednym zakładzie towa-
rzyszy wzrost emisji w drugim. Na COP-25 
w Madrycie (Aura 1/2020) agitowały za tym 
delegacje z Brazylii i z Kanady. Ale jest mało 
prawdopodobne, żeby Unia Europejska dała 
się na to nabrać. Przedsiębiorstwa chińskie 
na pewno o tym wiedzą, więc będą naci-
skać na swój rząd, aby popierał taki mecha-
nizm, który ma szanse zostać przyjętym dla 
dobra ochrony klimatu.

Chiński handel emisjami nie miał na ra-
zie żadnego wpływu na światową emisję 
dwutlenku węgla. Ale nie można go baga-
telizować z dwóch powodów. Po pierwsze, 
zmusił instytucje w tym kraju do zajęcia się 
problemem, który wcześniej mógł uchodzić 
za egzotyczny. Po drugie, unaocznił lokal-
nym przedsiębiorstwom potrzebę nacisku 
na rząd, aby czynił starania na rzecz kon-
struktywnego włączenia się Chin w politykę 
ochrony klimatu.
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ra jest ujemna (w styczniu i lutym wynosi 
średnio – 10,8oC). W związku z tym opady 
w  tym miejscu przekraczają 1000 mm, 
a opady śnieżne zalegają około 200 dni, 
co ma ogromne znaczenie dla uprawiania 
sportów zimowych i rozwoju bazy. Średnia 
prędkość wiatru w Rile na szczycie Musała 
wynosi 7,6 m/s. Ta parodoksalna różnica 
ze Starą Płaniną jest spowodowana poło-
żeniem geograficznym Riły, gdzie nie ma 
zimnych wiatrów z północy. Inną przyczyną 
są bardziej aerodynamiczne kształty tych 
gór [5].

Roślinność Riły jest bardzo różnorodna. 
Występuje tu około 2000 gatunków roślin, 
z których 100 należy do endemitów na Bał-
kanach. W najniższych partiach rosną kse-
rotermiczne lasy dębowe (głównie w dolinie 
Strumy), graby, jesiony oraz rośliny krzewia-
ste i trawiaste. W pasie o wysokości 1300-
1600 m dominują lasy bukowe z domieszką 
jodły i brzozy. Powyżej rosną głównie świer-
ki, jodły oraz biała i czarna sosna. W strefie 
subalpejskiej, między 2000 i 2400 m domi-
nuje kosodrzewina, a na torfowiskach ro-
ślinność trawiasta (turzyce bagienne, mchy 
torfowe, borowiny). Na najwyżej położonych 
miejscach mogą rosnąć tylko trawiaste ga-
tunki alpejskie. Żyje tu również wiele tych 
samych gatunków zwierząt, które wystę-
pują w Starej Płaninie i w masywie Witoszy 
(głównie ptaki). Jest to związane z dużą po-
wierzchnią tych gór i wpływem nadmorskiej 
wysokości oraz roślinności leśnej [6].

ro (2709 m), a najniżej Łokwata (1800 m).  
Najwięcej jezior znajduje się na wysokości 
2300-2400 m. Ich szerokość wynosi od 10 
do 375 m, a długość od 20 do 800 m. Po-
wierzchnia jezior wynosi od 0,1 do 21,4 ha 
(Smradliwoto Ezoro). Głębokość maksy-
malna – od 0,5 do 37,5 m (Okoto z grupy 
Siedmiu Jezior).

Riła jest ważnym węzłem hydrogra-
ficznym. Z tego pasma wypływają trzy naj-
większe rzeki Bułgarii: Iskyr, Marica i Me-
sta, a także dopływy Strumy – Dżermen 
i Rilska Reka. Marica wypływa z Mariczini 
Ezera i przyjmuje wody ze Wschodniej Riły. 
Wody tych rzek tworzą większość rocz-
nych zasobów wodnych, pochodzących 
z tych gór (1350 mln m3, trzecie miejsce 
po Starej Płaninie i Rodopach). Duże zna-
czenie mają zbiorniki wodne: Belmeken  
(144 mln m3), Beli Iskyr (915 mln m3) oraz 
jeziora zmienione w zbiorniki: Kalin i Czerno-
to Ezero. W strefie otaczającej Riłę znajduje 
się wiele źródeł wód mineralnych i termal-
nych. Do najgorętszych należą źródła Sapa-
rewa Bania (103oC), Dolna Bania i Kostenec 
(45-70oC) [5].

Klimat i przyroda ożywiona
W najwyższych partiach Riły (powyżej 

2300 m) średnioroczna temperatura po-
wietrza wynosi od 0 do –3oC. Szczyt Mu-
sała jest najzimniejszym miejscem w Buł-
garii. Średnioroczna temperatura wynosi 
tam –2,6oC, a przez 8 miesięcy temperatu-

Riła jest najwyższym pasmem 
górskim w Bułgarii i na Półwyspie 
Bałkańskim. Zajmuje 240 000 ha, 
czyli powierzchnię cztery razy 

większą niż Tatry. Nad ogromnym masy-
wem tych gór zamkniętych między dolina-
mi: Samokowską, Dolnobanską, Razłożką,  
Simitlijską, Błagoewgradską, Koczerinowską 
i Dupniszką góruje szczyt Musała (2925 m).  
Z sąsiednimi górami graniczy przez wysokie 
uskoki i kotliny – Awramową z Rodopami, 
a Predeła z Pirynem. Masyw Riły dzieli się 
na cztery części. 

 
Charakterystyka geograficzna 
Riły 

Riła jest zbudowana głównie z grubo-
ziarnistych granitów. Obecne są też między 
nimi metamorficzne skały w postaci gnej-
sów. W czasie zlodowacenia obniżeniu ule-
gła granica śnieżna, która wynosiła 2200 m.  
Z tej wysokości jęzory lodowe schodziły 
do 1200 m, tworząc szerokie doliny kory-
towe (lejowe). W Rile występują wszystkie 
rodzaje form glacialnych. Najbardziej jed-
nak są zauważalne zagłębienia zakończo-
ne progami skalnymi. Większość kotłów 
polodowcowych ma ekspozycję północną. 
W wyniku erozji i działalności lodowcowej 
w wysokich partiach powstało 140 jezior 
stałych i 30 okresowych. Są one położone 
grupowo, głównie w głębokich kotłach. Jed-
nym z największych jest cyrk Siedmiu Je-
zior. Najwyżej położone jest Ledenoto Eze-

Park Narodowy Riły dr hab. inż. Piotr SIWEK, prof. UR
Katedra Ogrodnictwa

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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szczytów Ibyr i Belmeken. W jego teryto-
rium znajduje się dawny rezerwat Ułucite 
(370 ha). Skład biosfery jest tam podobny 
jak w pozostałych trzech rezerwatach.

Rezerwat Skakawica (pow. 71 ha) został 
powołany w 1968 r. i jest typowym rezerwa-
tem leśnym na wysokości 1850–2050 m, 
chroniącym masyw sosny rumelijskiej oraz 
rzadkie gatunki – pełnik europejski (Trollius 
europaeus), orlik złocisty (Aquilegia aurea), 
kozłek górski (Valeriana montana), gruszycz-
ka średnia (Pyrola media) [5].

Około 50% NP Riły oraz PP Rilski Mana-
styr należą do systemu Natura 2000. Naj-
większym zagrożeniem dla tych terenów 
jest duże nasilenie turystów zmotoryzowa-
nych, zbieranie bez zezwolenia ziół i owo-
ców dziko rosnących. Niedawno PN Riły 
otrzymał certyfikat PAN-Parks (Protected 
Area Network of Parks), podobnie jak PN 
Bałkanów Środkowych. Spośród polskich 
parków narodowych takie wyróżnienie zo-
stało nadane tylko Bieszczadzkiemu Parko-
wi Narodowemu.

Szlaki turystyczne w Rile
Jedną z najładniejszych i najczęściej 

odwiedzanych w bułgarskich górach jest 
Riła północno-zachodnia. Punktami wyj-
ścia w miejsca, gdzie w niewielkich odle-
głościach spotkać można pionowe ściany 
alpejskie, wodospady, skalne występy i gra-
nie są wieś Gowedarci, miasto Saparewa 
Bania i  Rilski Manastyr. Nieco mniejsze 
znaczenie w turystyce pieszej mają wsie: 
Bistrica, Klisura oraz Riła. Od wsi Gowe-
darci wędruje się w kierunku kompleksu 
sportowego Maliowica (1720 m). Trasa ta 
jest łatwa i bardzo widokowa. Idąc wzdłuż 
rzeki Maliowiszkiej mija się po drodze wiele 
cyrków polodowcowych z małymi jeziorami 
(Żyłtia Gioł, Łopuszkoto Ezero) i wchodzi 
coraz bardziej w otoczenie najbardziej ska-
listej części Rily. Tam towarzyszą turystom 
najbardziej alpejskie szczyty – Łownica, 
Dwugław, Orłowec, Zlia, Zyb, Diawolskite 
Igli i Maliowica. U podstawy tych szczytów, 
od północy znajduje się schronisko Malio-
wica, z którego stroma ścieżka prowadzi 
na sam szczyt. Ze wsi Gowedarci można 
skierować się w kierunku schronisk Wada, 
Łowna i  Skakawica i  wejść na poziom 
cyrku Siedmiu Jezior. Popularnym wśród 
turystów miejscem wyjścia w stronę Sied-
miu Jezior jest też Saparewa Bania (znana 
z ciepłych wód termalnych). Niedaleko od 
Saparewej Bani można zobaczyć kaskadę 
wodną nazywaną Doliną siedmiu wodo-
spadów. Najbardziej spektakularne są dwa 
ostatnie (przedostatni o wys. 40 m) oraz 
położone wokół nich wiekowe drzewa i skal-

ten status na obszarze 25 020 ha, a w nim zo-
stało wydzielonych kilka rezerwatów. Najniż-
szy punkt znajduje się na wysokości 750 m,  
a  najwyższe to Goliam Kupen (2731 m) 
i Maliowica (2729 m). Cechą wyróżniającą 
ten park jest obecność niektórych płazów 
alpejskich np. traszki alpejskiej. Spotyka się 
tam 1/3 spośród wszystkich występujących 
w Bułgarii 122 gatunków ptaków. Atrakcyj-
ność dla turystów podnosi także obecność 
wielu zabytków historycznych, np. Rilskiego 
Manastyru.

  
Rezerwaty przyrody

Spośród czterech rezerwatów ścisłych, 
dwa z nich obejmują szczególną ochroną 
biosferę i znajdują się pod egidą UNESCO.

Rezerwat Biosfery Parangelica (pow. 
1509 ha) znajduje się w południowej części 
PN Riły i jest jednym z najstarszych w Bułga-
rii (od 1933 r.). Obejmuje źródliskowe tereny 
rzek: Goliama, Małka Parangelica, Hajdusz-
ka Reka. Najwięcej powierzchni zajmuje tu 
świerk i jodła. Rośnie tu najstarszy w Bułga-
rii świerk – ma 62 m wysokości i liczy ok. 
350 lat. Występują także: buk, sosna rume-
lijska, kosodrzewina, a w najwyższych par-
tiach dominują rośliny pastwisk alpejskich. 
Wśród zwierząt żyje tu m.in. niedźwiedź, 
jeleń, sarna, orzeł carski, głuszec.

Ustanowiony w 1992 r. Rezerwat Riły 
Środkowej (pow. 12 394 ha) jest jednym 
z największych w Europie. Na jego teryto-
rium znajduje się szczyt Musała (2925 m). 
Zostały włączone w jego obręb dawne sa-
modzielne rezerwaty Skakawec i Mariczini 
Ezera. Rejon jest bogaty w formy glacjal-
ne i różnorodną szatę roślinną. Występuje 
tam duża populacja dzikich kóz, spotyka się 
niedźwiedzia, wilka, lisa, jelenia, a spośród 
ptaków czerwonego dzięcioła.

Rezerwat Ibyr (pow. 2249 ha) istnieje 
od 1985 r. i  jest położony na wysokości 
1100-2400 m. Obejmuje północne skłony 

Park Narodowy Riły
Riła jest objęta ścisłą ochroną przyrody 

na powierzchni 30%. Obszary prawnie chro-
nione tworzą Park Narodowy Riły, a w jego 
obrębie znajdują się cztery rezerwaty. Park 
został utworzony 24 lutego 1992 r. Celem 
powołania tego największego spośród par-
ków narodowych w Bułgarii była ochrona 
samoregulujących się kompleksów ekolo-
gicznych i bioróżnorodności na tych tere-
nach. Obecnie Park jest objęty szczególną 
troską w  programie pt. „Zrównoważony 
rozwój PN Riła II faza”, który jest finanso-
wany przez UE w latach 2014-2023 [4]. Jego 
powierzchnia wynosi 81 046 ha i charakte-
ryzuje się wieloma przyrodniczymi osobli-
wościami związanymi ze zlodowaceniem 
wysokich partii gór na dużej przestrzeni. 

Wśród występujących w Rile 1400 ga-
tunków roślin większość spotkać można 
w strefie lasu iglastego. W strefie alpejskiej 
żyje 105 gatunków reliktowych m.in. skalni-
ca gronkowa (Saxifraga paniculata), wierzba 
zielna (Salix herbacea), dębik ośmiopłatko-
wy (Dryas octopetala), tymotka alpejska 
(Phleum alpinum), jałowiec syberyjski (Ju-
niperus sibirica).  Występują tu też rośliny 
preglacjalne – jałowiec niebieski (Juniperus 
communis), sosna rumelijska (Pinus peuce) 
oraz 3 lokalne endemity – pierwiosnek ril-
ski (Primula deorum), rilski rabarbar (Rheum 
rhaponticum), przywrotnik pawlowski (Alche-
milla pawlowskii) i 18 bułgarskich endemi-
tów, m.in. rumian rilski (Anthemis orbelica), 
jasieniec bułgarski (Jasione bulgarica), tu-
rzyca trójbarwna (Carex tricolor). W Czer-
wonej Księdze Bułgarii jest wymienionych 
98 gatunków charakterystycznych dla Riły  
(90 rzadkich i 8 chronionych). Park w więk-
szości porastają lasy z dominacją drzew 
iglastych oraz pastwiska [5].

Jedynym chronionym prawnie parkiem 
przyrody jest Rilski Manastyr, który teryto-
rialnie należy do PN Riły. Od 2000 r. zyskał on 
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łudnie położonej kotliny Predeła (1140 m). 
Od trasy wąskotorówki, przystanków w Be-
licy i Jakorudzie wychodzą szlaki, które pro-
wadzą do letnich baz turystycznych Sem-
kowo i Tresztenik. Nad Semkowem można 
zwiedzić ścieżki ekologiczne z unikatowymi 
roślinami i zwierzętami, formami skalnymi 
i śladami lodowca. 

Okolice Belicy są znane z utworzonego 
tam Parku Tańczących Niedźwiedzi. Dzięki 
fundacji Brigit Bardot od 2000 r. zostało tam 
sprowadzonych ponad 20 niedźwiedzi, które 
były torturowane przez właścicieli i oprowa-
dzane jako atrakcja po miastach i wsiach. 
W warunkach naturalnych na powierzchni 
12 ha, podzielonej na 7 sektorów, niedźwie-
dzie (często okaleczone) starają się, pod 
opieką specjalistów z  organizacji Cztery 
Łapy, wrócić do życia, a właściwie nauczyć 
się go od nowa [8]. W ośrodku znajduje się 
małe muzeum „tresury niedźwiedzi”, można 
obejrzeć też filmy dokumentalne. 

Trudnym wyzwaniem do realizacji dla 
średnio zaawansowanego turysty są szlaki 
panoramiczne Riły. Przykładem może być 
całodzienny szlak Jastrebec – szczyty Sza-
tyr, Deno, Ireczek, Musała – Jastrebec. Inny 
prowadzi z Maliowicy przez schron Orło-
wec – szczyty Łownica i Popowa Kapa, Po- 
powa Kapa – schronisko Strasznoto 
Ezero – schronisko Maliowica. Jed-

łę, Riłę i Piryn [1]. Innym międzynarodowym 
szlakiem wiodącym przez najwyższe partie 
Riły (Musała), schronisko i zaporę wodną 
Belmeken, schronisko Smirnenski do Jun-
doły w Rodopach, jest szlak E-8 [3]. 

Najbardziej znanym miejscem wyjścia 
(lub wyjazdu wyciągiem) w wysokie partie 
Riły Wschodniej jest Borowec. Wyciąg na 
Yastrebec (2369 m) wprowadza w krótkim 
czasie w atmosferę jezior i alpejskich łań-
cuchów górskich. W cyrku Musalenskim 
znajduje się 7 jezior, z których Ledenoto 
(2709 m) jest położone najwyżej. Najwyż-
szy szczyt na Bałkanach – Musała (2925 m)  
patrząc od północy ma formę piramidy, z za-
chodu i południa – kopuły, a ze wschodu – 
grzebienia. Otoczony jest głębokim kotłem 
Mariczinskim, Musalenskim i doliną rzeki 
Beli Iskyr. Na szczycie, który jest szóstym 
w kolejności w Europie, w 1932 r. ze środ-
ków Bułgarskiego Towarzystwa Turystycz-
nego została wybudowana pierwsza wyso-
kogórska stacja meteorologiczna [3]. Z Mu-
sały główna grań prowadzi do schroniska 
Grynczar, a dalej można skręcić w stronę 
miejscowości Semkowo i zakończyć wę-
drowanie w Rile albo iść dalej w stronę Riły 
Środkowej i schronisk Ribnite ezera oraz 
Makedonia (2166 m). Z tego miejsca można 
pójść do miejscowości Dobyrsko lub przez 
szczyt Kapatnik (2170 m) do najniżej na po-

ne twory. Z Saparewej Bani do schroniska 
Skakawica (1876 m) prowadzi droga przez 
duży ośrodek wypoczynku Panicziszte. Nad 
schroniskiem Skakawica znajduje się naj-
większy wodospad w Rile – Skakawiszki, 
o wysokości 52 m. Szczególnie piękny wi-
dok przybiera on w maju i w czerwcu, kiedy 
wypływ wody jest największy, a także zimą, 
kiedy zamarza. Stamtąd szlak prowadzi 
do najbardziej obleganych przez turystów 
schronisk – Rilski Ezera i Sedemte Ezera. 
Deniwelacja kolejnych jezior licząc od góry 
na dół: Syłza, Okoto, Bybreka, Bliznaka, 
Trilistnika, Ribnoto i Dolnoto Ezero wynosi 
około 400–450 m [6].

Większość turystów jako miejsce wyj-
ścia w wysokie partie Riły wybiera Rilski 
Manastyr. Zwykle droga prowadzi ich 
w kierunku Siedmiu Jezior. Szlak ma swój 
początek z Bramy Dupniszkiej, przechodzi 
przez bukowy las i dalej granią Czerni Rid 
na schronisko Iwan Wazow. W tym kierunku 
można iść też trudnym i nieoznakowanym 
szlakiem w górę potoku Druszlawica. Z Ril-
skiego Manastyru w kierunku Ribnite Ezera 
można się kierować na Rilecko Biło i leżące 
tam szczyty Pydarska Czuka (2575 m), Baba 
(2609 m) i Teodosiewi Karauli (2671 m).  
Przez wieś Klisura przechodzi Europejski 
szlak E-4 (Pireneje-Alpy-Riła-Peloponez), 
który w Bułgarii łączy masyw Witoszy, Weri-
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żym dziedzińcu znajduje się cerkiew Naro-
dzenia Bogurodzicy z pięcioma kopułami, 
a obok wieża obronna z kamienia i mała 
cerkiewka. Pod arkadami cerkwi widoczne 
są odrestaurowane niedawno freski ilustru-
jące ważne wydarzenia z historii Bułgarii. 
Autorami są artyści ze szkoły samokow-
skiej i banskiej m.in. najbardziej znany Za-
hari Zograf. Wewnątrz cerkwi, pod pięknym 
ikonostasem znajduje się relikwia św. Iwana 
Rilskiego – jego lewa ręka. W bocznej ka-
plicy umieszczony jest nagrobek cara Bo-
rysa III, zabitego przez nazistów w 1944 r.  
W  muzeum – skarbcu wystawione jest 
unikatowe dzieło sztuki sakralnej – „Krzyż 
Rafaela”, wykonany z  jednego kawałka 
drewna. Mnich Rafael przy pomocy ma-
łych narzędzi i soczewek powiększających 
na powierzchni 0,3 m2 wyrzeźbił 104 sceny 
religijne z 650 malutkimi figurkami. Praca 
nad tym arcydziełem trwała 12 lat, a artysta 
po jej ukończeniu stracił wzrok [5].
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asekuracyjną, a ścieżka prowadzi po samej 
grani. Widać z  tego miejsca wypiętrzone 
bloki skalne, które robią wrażenie jakby dla 
nich nie starczyło miejsca w Rile. Schronisko 
Makedonia wyłania się nagle w przełęczy, 
z której wiedzie szutrowa droga w dół w stro-
nę miejscowości Belica.  

 Szlak ze schroniska Iwan Wazow w kie-
runku Rilskiego Manastyru wiedzie po łą-
kach przypominających połoniny. Zostawia 
się za sobą zimowy szlak po płaskowyżu 
Zelen Rid i widok na Dolinę Siedmiu Jezior 
oraz schronisko Rilskite Ezera, gdzie co roku 
zbierają się wyznawcy Nauczyciela – Petera 
Dynowa, tzw. Białe Bractwo. Rejon Siedmiu 
Jezior według nich ma wielką magnetyczną 
siłę i wpływa na powstanie nowego, dosko-
nalszego ducha u człowieka [7]. Im niżej 
się schodzi, tym bogatsza jest roślinność, 
rośnie więcej ziół wśród ruczajów i strumy-
ków. Można też spotkać pasące się swo-
bodnie stada koni. Trasa łagodnie schodzi 
na dół przez Bauczer (nazwa grzbietu po-
chodzi od nazwiska dziennikarza i aktywisty 
politycznego J.D. Bourchiera, doradcy cara 
Ferdynanda, mediatora w  konflikcie Bał-
kańskim 1912–1913). Po drodze mija się 
chatę, zagrodę pasterską i powoli schodzi 
w las mieszany, a później bukowo-olcho-
wy, który pod koniec trasy szczelnie osłania 
przed słońcem. Między drzewami pojawia 
się dach świętego miejsca dla Bułgarów.

Rilski Manastyr został zbudowany w X w.  
i dobrze prosperował do XV w., kiedy został 
zniszczony przez Turków. Został odbudo-
wany w  latach 1833–1844 jako symbol 
nadziei na niepodległość. Główne wejście 
stanowi kamienna brama we fragmencie 
muru obronnego o wysokości 20 m. Na du-

nym z  lżejszych szlaków panoramicz-
nych jest odcinek ze schroniska Ribnite 
Ezera do Smradliwoto ezero (2294 m).  
Dla bardziej zaawansowanych turystów jest 
stąd możliwe wyjście na szczyt Rilec i po-
wrót przez szczyty Kanarata, Pawłow Wryh 
i Jozefica do schroniska Ribnite Ezera [2].

Ścieżkami Riły
Smradliwo Ezero, czyli inaczej „śmier-

dzące jezioro” bierze swoją nazwę od wyda-
rzenia, jakie miało tu miejsce przed II wojną 
światową. W wyniku burzy i silnego gradobi-
cia w jeziorze wymarły ryby, a w okolicy dłu-
go roznosił się trudny do opisania zapach. 
Jest ono położone ok. 40 minut marszu 
od schroniska Ribnite Ezera, trochę poni-
żej jego poziomu. Ścieżka wiedzie wśród 
kosówki z widokiem na masyw Maliowicy 
i drogę do Rylskiego Monastyru w dolinie. 
Latem poziom jezior w górach i rzek na ni-
zinach bywa wyraźnie obniżony. Niektóre 
płytsze jeziora pokazują dno. Największe 
z nich – Smradliwo jest często podzielone 
na dwie części, z dużą wyspą pośrodku, na 
której szczycie zieleni się trawa. W płytkiej 
wodzie można zaobserwować fazy rozwoju 
trawy – porybinu jeziornego (Isoëtes lacu-
stris). Początkowo nasiona kiełkują na dnie, 
dryfują do brzegu i rosną, kładąc się na po-
wierzchni wody. Rośliny kwitną na biało, co 
we wrześniu wygląda bajecznie. Kiedy woda 
wysycha, brzeg zarasta trawą.

Droga do schroniska Makedonia to trud-
ny odcinek, ale wart przebycia dla wprawio-
nego turysty. Trasa ze schroniska Ribnite 
Ezera wiedzie najpierw ostro w górę, a póź-
niej długo w dół i znowu w górę. Po drodze 
jest kilkusetmetrowy odcinek ze stalową liną 
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Baterie przepływowe (redox flow cell)

 odnawialne Źródła energii
  

Budowa akumulatora 
przepływowego

W  akumulatorze przepływowym 
ogniwo jest ładowane za pośrednictwem 
odwracalnej reakcji chemicznej między 
dwoma ciekłymi elektrolitami. Elektrolity 
te nie są zmagazynowane w ogniwie aku-
mulatora, jak w konwencjonalnym akumu-
latorze, lecz w oddzielnych zbiornikach. 
W czasie działania akumulatora elektro-
lity są pompowane przez reaktor elektro-
chemiczny, w  którym zachodzi reakcja 
utleniania – redukcji; energia chemiczna 
jest zamieniana na energię elektryczną. 
Dzięki magazynowaniu elektrolitów na ze-
wnątrz ogniwa parametry akumulatora są 
elastyczne – moc i ilość magazynowanej 
energii elektrycznej mogą być dobierane 
oddzielnie. Zwiększanie ilości elektroli-

tów lub ich wymiana są łatwe. Ponadto 
projektowane ogniwo może być optyma-
lizowane ze względu na wymaganą moc 
znamionową. Akumulator przepływowy 
jest typem akumulatora, który zapewnia 
dużą elastyczność konstrukcji. Może być 
zaprojektowany dla zastosowań dużej 
mocy, jak również dla dużej pojemności 
magazynowania energii elektrycznej. 

Baterie przepływowe to rodzaj maga-
zynów, które do przechowywania energii 
wykorzystują dwa roztwory elektrolitów 
zgromadzone w  osobnych zbiornikach. 
Podczas ładowania oraz rozładowywania 
roztwory te, wprawione w ruch za pomocą 
pomp, przepływają przez wspólne ogni-
wo, w którym dzięki specjalnej membra-
nie oddzielającej obie ciecze, zachodzą 
reakcje elektrochemiczne. Moc zależy od 

w artykule omówiłem zagadnienia związane z magazynowaniem energii elektrycznej w bateriach przepływowych. Sposoby gromadzenia energii 
są ważnym elementem każdego systemu elektro – energetycznego. Profesor Piotr Tomczyk z Katedry Zrównoważonego rozwoju energetycznego 
wydziału energetyki i Paliw agH w opracowaniu pt. „Zasobniki energii” [8] stwierdza m.in. „magazynowanie energii staje się powoli rzeczywistością”. 
Zaznacza, że celem magazynowania energii elektrycznej jest m.in.:  poprawa efektywności wytwarzania energii; lepsza sprawność zarządzania 
systemami produkcji i przesyłu; poprawa jakości energii; lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Można będzie to osiągnąć wykorzystując 
różne typy magazynów energii – również akumulatory przepływowe.

wielkości tej membrany, a ilość zmagazy-
nowanej energii – od pojemności zbiorni-
ków, w których przechowywane są elek-
trolity. Magazyny te można rozpatrywać 
jako technologię łączącą cechy zarówno 
ogniw paliwowych jak i zwykłych baterii. 
Charakteryzuje je dobra sprawność, na 
poziomie ok. 80% oraz długa żywotność. 
Mają jednak gorszą gęstość energetyczną 
niż akumulatory litowo – jonowe. Energia, 
która może być przechowywana w tego 
typu urządzeniach ograniczona jest je-
dynie pojemnością zbiorników. Do tej 
pory instalacje przepływowe korzystały 
z  kosztownych elektrolitów zawierają-
cych trudne w obsłudze i utrzymaniu ak-
tywne składniki chemiczne. Najczęściej 
wykorzystywane w pracy tych aparatów 
są jony metali, a zaawansowane ogniwa 

Rys. 1. Zasada działania ogniwa wanadowego [14] i zdjęcie ogniwa 
przepływowego [7]
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na bazie wanadu (pierwiastek chemiczny 
z grupy metali przejściowych w układzie 
okresowym, minerały: patronit, karnotyt 
i wanadynit). Różnica potencjałów mię-
dzy różnymi formami jonów wanadu daje 
możliwość wytworzenia energii, napięcie 
ogniwa ok. 1.26 V [8]. Membrana jest pro-
tonowa (np. Nafion). Budowane są w for-
mie modułowej. Elektrody wykonane są 
z grafiu w formie włókien. Maksymalna 
gęstość energii dochodzi do 200 Wh/kg. 
Urządzenia te mają wysoką sprawność 
i długą żywotność ponad 30 lat. Są przy 
tym bardzo uniwersalne i bezpieczne. Są 
też odporne na degradację. Wadą ich jest 
wykorzystanie jako nośnika energii żrące-
go elektrolitu (stężonego kwasu siarkowe-
go).  W porównaniu do baterii litowo-jono-
wych, baterie wanadowe mają dużo więk-
szą liczbę cykli ładowania (ok. 15 000), 
są w stanie magazynować energię elek-
tryczną na dłuższy czas oraz mają dużo 
niższy współczynnik samorozładowania. 
Przewaga baterii wanadowych nad litowo 

– jonowymi polega na tym, że mogą być 
jednocześnie ładowane i rozładowywane.  
Obecnie koszt budowy wanadowej baterii 
przepływowej wynosi ok. 400 USD/kWh. 
Przewiduje się, że w roku 2023 wyniesie 
ok. 100 USD/kWh [5]. W ostatnim czasie 
rozpoczęło się na świecie kilka projek-
tów badawczych w celu przetestowania 
przepływowych ogniw wanadowych Va-
nadium Redox Flow Battery (VRFB) jako 
magazynu energii o dużej skali. Magazyny 
przepływowe to technologia alternatywna 
dla dobrze znanych akumulatorów litowo 

– jonowych; energia jest magazynowana 
w elektrolicie zawierającym jony wanadu 
o różnych stopniach utlenienia. Dużą za-
letą tej technologii jest prawie nieograni-

budowane są w oparciu o wanad. Wyso-
ka cena produkcji baterii i przechowania 
w nich energii sprawia, że konstrukcje te 
są obecnie jeszcze nieopłacalne. Jednak 
akumulatory przepływowe w ostatnich la-
tach zdobywają coraz więcej uwagi firm 
zainteresowanych ich rozwojem i produk-
cją. Związane jest to przede wszystkim 
z ograniczeniami baterii litowo-jonowych, 
jak wysoka cena czy ograniczona pojem-
ność, co jest problemem gdy wymagana 
jest większa pojemność. Rozwój aku-
mulatorów przepływowych osiągnął już 
stadium projektów demonstracyjnych. 
Małoskalowe produkty są już dostępne 
na zasadzie komercyjnej, podczas gdy 
projekty demonstracyjne w większej skali 
są obecnie uruchamiane. Projekty demon-
stracyjne są sprawdzianem technologii 
i dowodzą, że może być ona stosowana 
w dużej skali. Koszty technologii ogniw 
ulegną obniżeniu i w ciągu kilku lat bę-
dzie ona dostępna jako produkt handlowy. 
W świetle obecnych studiów wykonalno-
ści koszt cyklu życia baterii będzie niższy 
od kosztu rozwiązań alternatywnych, 
opartego na nakładach inwestycyjnych 
i oczekiwanym okresie eksploatacji. Aku-
mulatory przepływowe mogą być bardzo 
atrakcyjnym rozwiązaniem dla przyszłych 
zastosowań, szczególnie wielkoskalo-
wych, np. dostarczanie mocy szczytowej 
w farmach wiatrowych, fotowoltaicznych 
lub bilansowanie mocy w systemie dys-
trybucyjnym.

Wanadowe akumulatory 
przepływowe (all vanadium)

Przepływowe ogniwa wanadowe (wo-
dorowe, tlenowe, bromowe - roztwory HCl, 
polihalogenkowe) wykorzystują elektrolity 

czona pojemność magazynu, która zależy 
od ilości używanego elektrolitu. Dodat-
kowo, magazyny tego typu w zasadzie 
nie ulegają degradacji, a ryzyko zapłonu 
praktycznie nie występuje (70% elektrolitu 
stanowi woda).

Przykładowe rozwiązania 
techniczne

Omawiane instalacje wanadowe ba-
terii przepływowych mają w niemieckim 
systemie elektroenergetycznym magazy-
nować energię przez dłuższy czas i pełnić 
rolę rezerwy wtórnej (dostosowywania 
poziomu wytwarzania energii elektrycznej 
do zapotrzebowania). Mają one przyczy-
nić się do wzrostu zużycia energii odna-
wialnej.  W  Niemczech buduje się kilka 
magazynów energii na bazie baterii prze-
pływowych. Firma EWE Gasspeicher [10] 
zamierza wykorzystać do budowy baterii 
przepływowej dwie podziemne kawerny 
solne wykorzystywane do tej pory do prze-
chowywania gazu ziemnego. Magazyn pod 
nazwą „brine4power” ma mieć moc 120 
MW i pojemność 750 MWh, a jego ukoń-
czenie przewidywane jest na 2023 r. Firma 
redT [2] ogłosiła podpisanie porozumienia 
mającego na celu budowę w Niemczech 
dwóch instalacji przepływowych baterii wa-
nadowych, o pojemności 40 MWh każda. 
Ponadto porozumienie przewiduje w przy-
szłości możliwość budowy kolejnych ma-
gazynów o łącznej pojemności 690 MWh.

W prowincji Dalian w Chinach powsta-
je największy magazyn energii na świecie. 
Wykorzystano w nim przepływowe ogni-
wa wanadowe.  Będzie posiadał energię 
elektryczną wynoszącą ok. 800 (MWh), 
moc elektryczną ok. 200 (MW). Ma to być 
największy magazyn energii na świecie. 

Rys. 2. Iinstalacja z ogniwami paliwowymi [2]
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Powierzchnia instalacji przekroczy 10 hek- 
tarów [3].

Jeden z  dwóch systemów magazy-
nowania energii w technologii VRFB zo-
stał zainstalowany w Korei Południowej 
przez australijską firmę Protean Energy 
[4]. Podczas prac badawczych został 
przetestowany magazyn o pojemności 4 
MWh. Projekt został zaplanowany na 8 lat, 
a jego głównym celem będzie podwojenie 
gęstości energii elektrolitu wanadu, dzięki 
czemu zostanie zmniejszone oddziaływa-
nie systemów bateryjnych na środowisko. 
Protean Energy stworzyło własną techno-
logię magazynów przepływowych V-KOR, 
która opiera się na małych ogniwach 
wanadowych połączonych w  jeden ma-
gazyn. Jest to rozwiązanie odmienne od 
stosowanych dotychczas pojedynczych 
dużych ogniw. Według producenta roz-
wiązania zastosowane w V-KOR obniżają 
koszty produkcji oraz poprawiają wydaj-
ność baterii.

Innym przedsięwzięciem testu-
jącym możliwości wanadowych ma-
gazynów przepływowych jest projekt 
amerykańskiego dostawcy energii elek-
trycznej National Grid [5]. We współ-
pracy z  Vionx Energy [6], Worcester 
Polytechnic Institute oraz Energy Initia-
tives Group, Spółka National Grid opra-
cowała system łączący magazyn energii 
z  farmą fotowoltaiczną o  mocy 1 MW 
powstałą w  Massahusetts. Inwestycja 
posłuży do przeprowadzenia prac ba-
dawczych nad integracją fotowoltaiki 
z przepływowymi magazynami. Według 
dostawcy technologii firmy Vionx Ener-
gy – przepływowe magazyny są najlepszą 
technologią do magazynowania energii 
w większej skali.

Związki chemiczne w innych 
rozwiązaniach technicznych 
ogniw paliwowych:

a) cynk – brom,
b) brom – wodór,
c)  żelazo – chrom,
d)  cynk – żelazo,
e)  organiczne.

Dalsze badania naukowe nad 
ogniwami przepływowymi

Na Harvard John A. Paul-
son School of Engineering and 
Applied Sciences (SEAS) [11]  
powstał akumulator przepływowy, któ-
ry przechowuje energię w  molekułach 
rozpuszczonych w wodzie o obojętnym 
pH-7. Tym samym stworzono akumula-
tor z bezpiecznym elektrolitem, który ma 
wyjątkowo długi czas życia i może być 
wyjątkowo tani w produkcji. Naukowcy 
z  SEAS zmienili strukturę molekuł uży-
wanych w elektrolicie i spowodowali, że 
można je mieszać z wodą. Stworzyli aku-
mulator, który po 1000 cykli ładowania/
rozładowania traci tylko 1% pojemności.

Naukowcy z Penn State University [12] 
wymyślili sposób na stworzenie ogniwa 
przepływowego produkującego energię 
elektryczną na bazie dwutlenku węgla, 
który wciąż emitujemy do atmosfery. 
Efektem prac jest niedroga bateria prze-
pływowa, która działa na bazie dwutlenku 
węgla oraz powietrza. 

Badacze wymyślili nowy typ odnawial-
nej baterii (akumulatora), który może być 
zasilany płynami wodnymi zawierającymi 
rozpuszczony dwutlenek węgla pochodzą-
cy z emisji paliw kopalnych. Urządzenie 
działa dzięki różnicy koncentracji dwutlen-
ku węgla z emisji oraz powietrza otocze-

nia. Płyny mają różne pH i przez różnicę 
koncentracji CO2 ogniwo może generować 
prąd elektryczny.

Inżynierowie z Politechniki Gdańskiej 
razem ze specjalistami z  Finlandii pra-
cują nad nowym rodzajem baterii prze-
pływowych. Grupa badawcza kierowana 
przez prof. dr hab. inż. Joannę Krakowiak 
z Katedry Chemii Fizycznej PG pracuje 
nad autorskim ogniwem przepływowym 
i nowymi elektrolitami, które można w nim 
zastosować.

Polskie firmy również podążają za 
trendami technologicznymi w dziedzinie 
magazynowania energii. Spółka Nova-
vis [13] oraz amerykańska firma Storion 
Energy podpisały porozumienie w spra-
wie budowy fabryki magazynów energii 
w technologii VRFB. Fabryka ma produko-
wać akumulatory różnych rozmiarów – od 
dedykowanych rozwiązań dla odbiorców 
indywidualnych po średniej wielkości 
miejscowości. Inwestycja pochłonie ok. 
10 milionów euro.
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Borowa Góra) k. Poznania, którego obwód 
pnia wynosi 265 cm.

Kwitnący głóg w Anglii witany i uważa-
ny jest za zwiastun nadejścia lata. Henryk 
VII wybrał głóg na godło Tudorów, gdyż 
właśnie na głogu odnaleziono koronę 
z hełmu poległego Ryszarda III po bitwie 
pod Bosworth, która zakończyła panowa-
nie Plantagenetów. 

Liczne pożytki
Ksiądz Marcin z  Urzędowa w  „Her-

barzu polskim” z 1595 roku pisał: Głogu 
drewno jest twarde, które ma owoc tyli jak 
jagody oliwne, gdy dojrzeją są czerwone. 
Dioscorides pisze, że można je też kwasić 
jak oliwki. Liście głogowe starte albo sok 
z nich-świerzby i liszaje spędza i gubią. Li-
ście rany wszelkie przykładając, ściągają 
a potem goją.

Kwiaty i owoce głogu od stuleci wy-
korzystywane są w  medycynie i  zioło-
lecznictwie. Kwiatostany zawierają ok. 
1% flawonoidów, liczne związki puryno-

smakiem dla wielu ptaków. Dlatego też 
jedna z  ludowych nazw głogu to ptôszi 
chléb.

Pierwsze wzmianki o głogu pochodzą 
od ojca starożytnej botaniki Teofrasta 
(ok. 371-287 r. p.n.e.), który wspomina 
w swych dziełach, że głóg stosowano do 
przygotowywania środków uśmierzają-
cych ból oraz przeciwko podagrze. Teo-
frastowi przypisuje się też nazwę głogu 
Crategus, gdyż wywodzi się ona od grec-
kiego kratys (siła, moc), a odnosi się to do 
twardości drewna głogu.

We Francji głóg nosi nazwę noble e’pi-
ne (szlachetny cierń), co odnosi się do 
korony cierniowej Chrystusa. Ciekawe, że 
za najstarsze drzewo w tym kraju uznano 
głóg rosnący obok kościoła w Saint-Mars-
-sur-la Futaie, Mayenne. Drzewo to ma wy-
sokość 9 m i obwód 265 cm. 

Natomiast najgrubszym głogiem jed-
noszyjkowym w Polsce (prawdopodobnie 
i w Europie) jest okaz rosnący w pobliżu 
miejscowości Trzebania (Nadleśnictwo 

Głóg jednoszyjkowy Crategus mono-
gyna Jacq jest drzewem dorastającym do 
10-12 m wysokości, o gęstej i szerokiej 
koronie (fot.1) lub krzewem. Ma pędy czer-
wonawobrązowe, nagie, pokryte cierniami 
o długości 2 cm. Ciernie to przekształcone 
zdrewniałe części pędu, liścia lub przylist-
ków, rozmieszczone są regularnie, a w ich 
wnętrzu znajdują się wiązki przewodzą-
ce. Z tej racji głogi stanowią bezpieczne 
miejsca lęgowe dla wielu małych ptaków, 
jak: pokrzewki, trznadle lub dzierzby. Kora 
jest grafitowo szara, u starszych okazów 
z charakterystycznymi głębokimi spęka-
niami (fot.2). Liście ma drobne, jajowate 
3-7 klapowe (fot.3). Na spodniej stronie 
w  kątach nerwów mają one kępki wło-
sków. Kwitnie w  maju-czerwcu, kwiaty 
ma białe. Jednak obecnie odmiana najczę-
ściej spotykana w parkach i ogrodach ma 
kwiaty różowe lub koralowe (fot.4). Nazwa 
gatunkowa jednoszyjkowy pochodzi od 
pojedynczej szyjki słupka jego kwiatów, 
w odróżnieniu od kwiatów dwu lub pię-
cioszyjkowych głogów. Tworzy czerwone 
kuliste owoce z jedną pestką (fot.5), które 
dojrzewają we wrześniu-październiku i po-
zostają na drzewie do nadejścia mrozów.

Rośnie dziko w Polsce na niżu w la-
sach, tworzy też gęste zarośla oraz jest 
ceniony w uprawie. Głóg jednoszyjkowy 
wzrasta dość opornie, lubi gleby próch-
niczne, żyzne, preferuje stanowiska lek-
ko ocienione, nie jest wrażliwy na susze 
i mrozy.

Żyje do 200-300 lat, a  jego przyrost 
roczny wynosi 30-60 cm. Owoce są przy-

Głóg znany i doceniany już w starożytności, 
nie tylko w fitoterapii

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Drzewa

     Jedno jedyne ocalało, miedza,
Na której dziki dziś głóg i tarnina

   Odkwita niby pamięć, co wspomina
  Pokój...

  Wsi cicha, którą sercem całem 
wielbiłem w pieśni...

                   
Leopold Staff                                                                                                                                   

1
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we i sole mineralne. Wyciągi z kwiatów 
działają rozkurczowo na naczynia wień-
cowe serca, co powoduje ustąpienie bólu 
i duszności. Preparaty z głogu mają też 
dobroczynny wpływ na naczynia mózgo-
we, gdyż rozszerzając je powodują dopływ 
większej ilości tlenu oraz składników od-
żywczych. ważną zaletą tych preparatów 
jest działanie powolne i łagodne, dlatego 
nie powodują uszkodzeń drobnych naczyń 
krwionośnych. 

Owoce głogu są bogatym źródłem wi-
taminy C, zawierają duże ilości soli mine-
ralnych, mają więc właściwości rozpusz-
czania kamieni dróg moczowych. Dodaje 
się je często do dżemów, marmolad i syro-
pów. Ciekawostką jest wykorzystanie owo-
ców głogu chińskiego do przyrządzania 
tanghulu. Jest to tradycyjny zimowy przy-
smak popularny zwłaszcza w miastach 
takich, jak Pekin czy Tencin, uwielbiany 
przez dzieci. Są to owoce głogu nadziane 
na 20 cm bambus, taki „szaszłyk” jest na-
stępnie zanurzony w cukrowym syropie, 
który zastyga tworząc szklistą warstwę. 
Apetyczny wygląd i smak są gwarancją 
zyskania nowych smakoszy.

My też mamy swoje kulinarne trady-
cje np. staropolska zupa z głogu, a oto 
przepis. Składniki: ¾ litra świeżych lub 
suszonych owoców głogu, 1 bułka pszen-
na (sam miąższ bez skórki), 1/4 butelki 
czerwonego wina, 2 żółtka, cynamon do 
smaku, 1/3 szklanki cukru i 1 l wody. Przy-
rządzenie: dojrzałe i umyte owoce głogu 
zalać wodą i gotować wraz z miąższem 
bułki, aż będą miękkie. Następnie prze-
trzeć przez gęste sito. Ubić żółtka z cu-
krem oraz winem i wlać do gotującej się 
zupy. Zupę zagotować i natychmiast ze-
stawić z ognia, aby się nie zwarzyła. Do-
prawić cynamonem i podać z grzankami.

Drewno głogu jest twarde i  trwałe, 
o  drobnych słojach, bardzo kurczliwe, 
znajduje więc zastosowanie w tokarstwie, 
do wykonywania drzeworytów oraz do 
wyrobu szkatułek i  innych przedmiotów 
ozdobnych.

Głóg jednoszyjkowy często spotyka-
ny jest w zadrzewieniach krajobrazowych, 
a z racji podatności na kształtowanie i for-
mowanie wykorzystuje się go do tworze-
nia żywopłotów i szpalerów.
  
Występowanie i ochrona

Głóg jednoszyjkowy występuje w Eu-
ropie, Afryce Północnej, na Kaukazie w Ar-
menii, na Syberii w Himalajach oraz w Syrii. 
W Alpach spotkać go można do wysoko-
ści 1000 m. n. p. m.  W Polsce występuje 
głównie na niżu, w widnych lasach i na jego 

3
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przed niszczącymi je szkodnikami. Dla-
tego też chłopi w  Wielką Sobotę palili 
w  ogniskach ciernie głogu wierząc, że 
ten magiczny zabieg uratuje plony przed 
zniszczeniem. 

Uważano również, że głóg posadzony 
na grobie odgradza świat rzeczywisty od 
świata umarłych i nie pozwala duchom na 

skrajach. Tworzy on mieszankę z głogiem 
dwuszyjkowym - Crategus oxycantha.

Warto też wiedzieć, że nazwa Głogów 
– miasta o długiej historii, położonego w 
województwie dolnośląskim – wywodzi 
się od tego, że zostało ono założone na 
terenie porośniętym głogami. Głóg ma 
symboliczne znaczenie dla miasta, czego 
wyrazem jest uchwała Rady Miejskiej Gło-
gowa z 24 października 2006 r. ustana-
wiająca pomnikami przyrody 12 głogów 
dwuszyjkowych. Grupa tych drzew zlokali-
zowana jest około 200 metrów na wschód 
od głogowskiego ratusza.
  
Odrobina historii

W starożytnej Grecji gałęziami głogu 
oplatano głowy nowożeńców, a  z  jego 
drewna wykonywano dla nich pochodnie; 
słaby ich płomień zwiastował nieszczę-
ście dla młodego małżeństwa. Zwyczaj 
ten przypisywano Hymenowi, patronowi 
małżeństwa i uroczystości zaślubin. Głóg 
jest również związany ściśle z  Cardeą, 
rzymską boginią drzwi, czuwająca nad 
domem i życiem rodzinnym. Nazywana 
była ona też Białą Boginią, gdyż z nią wią-
że się zwyczaj umieszczania liści głogu 
w kołyskach dla ochrony noworodków.

W Polsce wierzono, że głogi rosnące 
na miedzach skutecznie chronią zboża 

4

powrót do świata żywych. Podobno różdż-
ki czarownic wykonane z drewna głogu 
miały największą moc. 

W Europie i Azji ocenia się, że aktualnie 
występuje około 90 gatunków głogu. Na-
tomiast w Polsce rośnie sześć gatunków, 
a najbardziej pospolite wśród nich to głóg 
jednoszyjkowy i dwuszyjkowy.

5
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łów oraz szkodliwa ingerencja w obszary 
wodne na terenie rezerwatu przyrody [1, 2].

Rezerwat przyrody może podlegać w ca-
łości lub też częściowo ochronie ścisłej, 
czynnej lub krajobrazowej. Gdy dany obszar 
jest objęty ochroną ścisłą, jakakolwiek inge-
rencja w naturalne środowisko rezerwatu 
jest zabroniona. Ochrona czynna pozwala 
jedynie na prace zwiększające bezpieczeń-
stwo danego obszaru, natomiast ochrona 
krajobrazowa dopuszcza prowadzenie go-
spodarki, która uwzględnia potrzeby chro-
nionego terenu.

W Polsce funkcjonuje ok. 1500 rezerwa-
tów przyrody (stan na 24 sierpnia 2019 r.),  
które zajmują 0,54% powierzchni kraju. Za-
liczają się do nich rezerwaty krajobrazowe, 

nia każdego nowo powstałego rezerwatu. 
Dodatkowo w porozumieniu z Regionalną 
Radą Ochrony Przyrody dyrektor może po-
szerzyć lub pomniejszyć obszar rezerwatu, 
a nawet całkowicie go zlikwidować, ale tyl-
ko wtedy, gdy nastąpiła bezpowrotna utra-
ta jego wartości przyrodniczych. Wszelkie 
działania, które mają wpływ na obszar re-
zerwatu, muszą być konsultowane z RDOŚ, 
a piesze wycieczki, biwakowanie, rozpala-
nie ogniska oraz inne aktywności na terenie 
rezerwatu mogą się odbywać wyłącznie 
w miejscach do tego przeznaczonych. Po-
nadto niedopuszczalne jest chwytanie, za-
bijanie, umyślne płoszenie dzikich zwierząt, 
a także zbieranie, niszczenie i uszkadzanie 
roślin, grzybów, skamieniałości i minera-

Wartykule 13 Ustawy o ochro-
nie przyrody z dnia 16 kwiet-
nia 2004 roku z późniejszy-
mi zmianami znajduje się 

zapis definiujący rezerwat przyrody jako: 
teren,  który obejmuje obszary zachowane 
w stanie naturalnym lub mało zmienionym 
– ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodni-
cze, a także siedliska roślin, siedliska zwie-
rząt i siedliska grzybów oraz twory i skład-
niki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi lub walorami kra-
jobrazowymi.

Zgodnie z Ustawą, Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska (RDOŚ) ustala 
szczegółowe ramy oraz cele funkcjonowa-

Anna GRAJEWSKA
dr inż. Andrzej ŻARCZYŃSKI

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Politechnika Łódzka

Rezerwat przyrody „Jasne” – perła iławskiej ziemi
„Jasne” Nature Reserve – A Pearl of Iławska Land

W artykule zaprezentowano rezerwat przyrody „Jasne”, wartościowy od 
strony przyrodniczej, edukacyjnej i turystycznej, położony w zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego. Szczególną uwagę zwró-
cono na walory przyrodnicze jezior Jasne i Luba, a także leśną ścieżkę 
dydaktyczną oraz na pobliskie jezioro Czarne.
Słowa kluczowe: rezerwat przyrody „Jasne”, jeziora, lasy, ochrona śro-
dowiska

The article characterizes the „Jasne” nature reserve. It is located in the 
western part of the Warmian-Masurian Voivodeship and is valuable in 
terms of nature, education and tourism. Particular attention was aimed 
at the natural assets of the Jasne and Luba lakes, as well as the „Jasne” 
Forest Educational Trail and the nearby Czarne Lake.
Keywords: „Jasne” nature reserve, lakes, forests, environmental protection

Panorama jeziora Jasne
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która wynika ze ścierania się na tym obsza-
rze klimatu kontynentalnego i morskiego. 
Zmienność stanów pogody, wahania czasu 
trwania okresu wegetacyjnego i przesunię-
cie pór roku są tutaj normalnością. W ciągu 
roku średnia temperatura powietrza wynosi 
7°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 
kiedy temperatura waha się ok. 17,5°C, 
zaś najchłodniejszym styczeń, gdy średnia 
temperatura wynosi –2,8°C. Na obszarze 
tym okres wegetacji trwa średnio 206 dni, 
a pokrywa śnieżna zalega od 70 do 90 dni. 
Roczna suma opadów wynosi 600 mm, naj-
więcej w lipcu, kiedy suma wynosi 102 mm, 
a najmniej w lutym – 25 mm; przeciętna 
wilgotność powietrza – 81%. Wiatr osiąga 
średnią prędkość 3,5 m/s i najczęściej wieje 

Rezerwat „Jasne” porośnięty jest głów-
nie świeżym borem bagiennym oraz lasem 
grądowym. Z mniejszych form roślinnych 
występuje tu modrzewnica (Andromeda 
polifolia L.). Rezerwat zamieszkują głównie 
ptaki wodne oraz płazy. Możemy tu również 
zobaczyć charakterystyczne budki rozwie-
szone w lesie bukowym. Nie są to jednak 
zwykłe budki dla ptaków, gdyż nie mają 
otworu w przedniej ściance, lecz schronie-
nia dla nietoperzy, które spędzają w nich dni 
w okresie letnim. Nietoperze wchodzą do 
nich od spodu przez wąską szparę. Budki 
te zastępują nietoperzom dziuple w młod-
szych drzewostanach.

Jeśli chodzi o klimat na terenie rezerwa-
tu, to charakteryzuje się on przejściowością, 

przyrody nieożywionej, faunistyczne, flory-
styczne, leśne, torfowiskowe, stepowe, wod-
ne i słonoroślowe [3]. Wśród nich jednak naj-
więcej jest rezerwatów leśnych. Wiele z nich 
przedstawiono na łamach Aury [4–11], a tak-
że innych czasopism. W niniejszym artykule 
zaprezentujemy rezerwat „Jasne”, położony 
w zachodniej części województwa warmiń-
sko-mazurskiego.

Powstanie i walory rezerwatu 
przyrody „Jasne”

Rezerwat „Jasne” jest jednym z trzech 
rezerwatów przyrody położonym w Parku 
Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego [16]. 
Został utworzony 1 lipca 1988 r., w oparciu 
o Zarządzenie Ministra Ochrony Środowi-
ska i Zasobów Naturalnych na terenie gmi-
ny Iława [3, 12]. Jego łączna powierzchnia 
wynosi 106,30 ha. Cechą charakterystyczną 
rezerwatu jest istnienie obok siebie dwóch 
zupełnie różnych ekosystemów, jakimi są 
oligotroficzne1 jezioro Jasne i dystroficzne2 
jezioro Luba, z otaczającymi torfowiskami. 
W rezerwacie „Jasne” rozwija się roślinność 
torfowiskowa, od torfowiska niskiego3, przez 
przejściowe4 do fragmentów zubożałej po-
staci torfowiska wysokiego5 [13, 14].

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskie-
go leży w środkowej części Pojezierza Iław-
skiego, ma powierzchnię 25 045 ha, otoczo-
ny jest otuliną o powierzchni 18 038 ha [16]. 
Park wraz z otuliną leżą w granicach woje-
wództw warmińsko-mazurskiego i pomor-
skiego; w gminach: Stary Dzierzgoń, Susz, 
Iława, Miasta i Gminy Zalewo oraz miasta 
Iławy. Charakteryzuje go młody krajobraz 
polodowcowy oraz obecność pagórków mo-
reny czołowej, morena denna, rozległe pola 
sandrowe i liczne zagłębienia po ustąpieniu 
lądolodu wypełnione wodami jezior. 

1  Jezioro oligotroficzne – zbliżone do stanu pierwot-
nego (po ustąpieniu lądolodu), z  dużą głębokością 
i wysokim nasyceniem tlenu, ubogie w roślinność.
2  Jezioro dystroficzne – przeważnie małe jezioro 
o kwaśnej i brunatnej wodzie, znajdujące najczęściej 
bezodpływowe zagłębienia, często otoczone torfow-
iskiem wysokim z bardzo małą ilością tlenu.
3  Torfowisko niskie – torfowisko żyzne (eutroficzne), 
które jest zasilane żyznymi wodami przepływowymi, 
porośnięte przez roślinność szuwarową lub turzycową, 
przeważnie występujące w szerszych dolinach rzek 
i wokół jezior przypływowych.
4 Torfowisko przejściowe – torfowisko o małej żyzności, 
zasilane w przeważającej części wodami opadowymi, 
porośnięte głównie przez roślinność mechowiskową 
lub mszarną.
5  Torfowisko wysokie – torfowisko ubogie, zasilane 
wyłącznie przez wody opadowe, porośnięte przez mchy 
torfowce i krzewinki z rodziny wrzosowatych; torfow-
iska te często wypełniają bezodpływowe zagłębienia 
wokół jezior dystroficznych.

Drzewa – fragment Leśnej ścieżki dydaktycznej „Jasne”

Fragment Leśnej ścieżki dydaktycznej „Jasne”
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Jezioro owiane jest legendami, w tym 
sięgającymi czasów plemion pruskich [17]. 
Jedną z nich, ale znacznie późniejszą, bo 
z XX wieku, jest opowieść o zatopionej tu 
Bursztynowej Komnacie. Można nie wierzyć 
w legendy, ale faktem historycznym jest, że 
Niemcy przed II wojną światową pobierali 
wodę z jeziora i transportowali ją do produkcji 
piwa w elbląskim browarze. Dzięki specyficz-
nemu ubóstwu przyrodniczemu i ludowym 
legendom, jezioro jest chętnie odwiedzane 
przez turystów. Niestety, każda ingerencja 
turystów, np. kąpiele w jeziorze czy palenie 
ognisk, może przyczynić się do powstania 
zmian w jakości wody i stanie środowiska 
tego unikatowego zbiornika [13, 14, 17].

Charakterystyka jeziora Luba
Jezioro Luba, którego powierzchnia wy-

nosi 2,42 ha, chociaż jest mniej znane, to 
zachwyci każdego. Otoczone jest ono przez 
szeroki swoisty płaszcz wodny, który jest 
tworzony przez roślinność torfowiskową 
na brzegu tego jeziora ciągnący się wą-
ską rynną w kierunku północnym. Z kolei 
na samej tafli jeziora możemy zobaczyć 
kwitnące latem grążele żółte (Nuphar lutea) 
oraz grzybienie białe (Nymphaea alba L.). Na 
torfowiskach, które otaczają jezioro, rosną 
owadożerne rosiczki okrągłolistne (Drosera 
rotundifolia L.), które są objęte ścisłą ochro-
ną gatunkową, czermienie błotne (Calla 
palustris L.), turzyce (Carex L.) z białym pu-
chem na końcu łodyg oraz żurawiny błotne 

ra ma kwaśny odczyn o pH wynoszącym 
tylko 4,3, o ubogiej florze i faunie. Dzięki 
warstwie piasków tworzących podłoże kry-
staliczne jeziora o grubości ok. 30 m, jego 
wody są skutecznie izolowane od żyznych 
warstw gliny, czym przypomina niektóre 
jeziora skandynawskie. Od wielu lat na-
ukowcy i studenci z Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu prowadzą badania 
tego jeziora [17], gdzie żyją skarłowaciałe 
okonie (Perca fluviatilis), które zostały wy-
puszczone tu przez człowieka i jako jedyne 
ryby mogą bytować w trudnych warunkach 
zakwaszonej wody. Żywią się one głównie 
ośliczką wodną (Asellus aquaticus) oraz 
mniejszymi okoniami.

Wśród owadów można wyróżnić m.in. 
larwy żylenicy nadwodnej (Sialis flavilera-
ta), chróścika (Phryganea grandis), ochotka 
(Chironomus antharacinus) i ważek (Odona-
ta). Wokół brzegu jeziora możemy znaleźć 
sit rozpierzchły (Juncus effusus), który wy-
glądem przypomina ogromny szczypior, 
a także mech torfowiec (Sphagnum). Dno 
jeziora porośnięte jest gęsto przez jeden 
z gatunków wodnego mchu, który tworzy 
swoistą podwodną łąkę, co jest teraz rzad-
kością. Dodatkowo na tafli jeziora można 
zaobserwować gągoły krzykliwe (Bucepha-
la clangula), które gnieżdżą się w dziuplach 
wypróchniałych drzew na wysokości od 2 
do 20 m. Gatunek ten został wpisany do 
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako oca-
lały przed wyginięciem. 

z kierunku południowo-zachodniego oraz 
zachodniego [13, 14].

Rzeźba rezerwatu została ukształto-
wana głównie w plejstocenie, a dokładniej 
w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyc-
kiego. Kolejna ewolucja miała miejsce po 
ustąpieniu lądolodu w holocenie. Należy pa-
miętać, że procesy rzeźbotwórcze zachodzą 
również w dzisiejszych czasach. Dlatego 
krajobraz ten jest stosunkowo młody, liczy 
zaledwie kilkanaście tysięcy lat.

Rezerwat położony jest na Obszarze 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Iław-
ska”, gdzie znajduje się sieć ponad 30 jezior 
wraz z najdłuższym w Polsce – jeziorem 
Jeziorak i na Obszarze Specjalnej Ochrony 
Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie”, w któ-
rych żyją 33 gatunki ptaków ważnych dla 
zachowania bioróżnorodności m. in. orzeł 
bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania ruda, 
kania czarna [15, 16].

Charakterystyka jeziora Jasne
Jezioro Jasne (niekiedy nazywane Czy-

ste) o powierzchni 11,19 ha, maksymalnej 
głębokości 19,8 m i średniej głębokości 8,4 m,  
powstało po wytopieniu bryły lodu za-
legającej w  grubych warstwach piasku. 
Jest to jezioro bezodpływowe, położone 
najwyżej w rynnie siemiańskiej, o nazwie 
pochodzącej od wsi Siemiany. Światło 
miejscami dociera na głębokość nawet 
do 15 m. Jezioro cechuje się wyjątkową 
przezroczystością i czystością wody, któ-

Pień sosny zwyczajnej żywicowany metodą żeberkową Sosna guzowata – drzewo o swoistej urodzie
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miast po jej powierzchni pływają kaczki 
krzyżówki (Anas platyrhynchos), a w płytkich 
miejscach brodzą żurawie (Grus grus). Wio-
sną na brzegu jeziora Czarne licznie kwitną 
kaczeńce (Caltha palustris L.).

Pamiętajmy, że gdy wybierzemy się na 
spacer ścieżką dydaktyczną, to powinniśmy 
zachowywać się kulturalnie, z szacunkiem 
względem przyrody oraz przestrzegać regu-
laminu obowiązującego w rezerwacie, aby 
nie niszczyć urokliwych miejsc opisanych 
powyżej.
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(Vaccinium oxycoccos L.), które płożą się na 
płatach mchu torfowca na swoich wiotkich 
pędach [13, 14, 17]. W okolicy jeziora mo-
żemy zachwycać się widokiem oraz zapa-
chem świeżego boru mieszanego.

Leśna ścieżka dydaktyczna „Jasne”
W celu dotarcia do rezerwatu przyro-

dy „Jasne”, powinniśmy z drogi asfaltowej 
łączącej wieś Jerzwałd z Iławą zjechać na 
parking leśny tuż przed wsią Jeziorno. Tutaj 
zaczyna się i kończy trasa Leśnej ścieżki 
dydaktycznej „Jasne”, oznakowanej kolo-
rem zielonym o długości ok. 3 km, wyzna-
czonej w większości przez teren opisywa-
nego rezerwatu przyrody. Ścieżka została 
utworzona w 1997 r. na terenie leśnictwa 
Jeziorno (Nadleśnictwo Susz). Ze ścieżki 
chętni mogą dodatkowo okrążyć jezioro Ja-
sne, idąc trasą spacerową po szlaku żółtym 
o długości 1,5 km [14]. Na ścieżce dydak-
tycznej ustawiono 24 tablice informacyjne: 
1. Las – skarbiec człowieka.
2. Tablica informacyjna – legenda.
3. Tablica informacyjna – miły spacerowiczu.
4. Szkody od zwierzyny.
5. Ciekawostka – zrośnięte drzewa.
6. Użytkowanie lasu.
7. Ciekawostka – sosna „guzowata”.
8. Drzewa.
9. Warstwowa budowa lasu.
10.  Forma ochrony przyrody.
11.  Ciekawostka – żywicowanie sosen.
12.  Czy dzięcioł może mieć wstrząs mózgu?
13.  Śródleśna łąka.
14.  Jasne.
15.  Budki lęgowe.
16.  Ciekawostka – słupek oddziałowy.
17.  Dokarmianie zwierząt.
18.  Drzewo martwe i jego rola.
19.  Jezioro Czarne.
20.  Bór wilgotny.
21.  Gospodarczy drzewostan nasienny.
22.  Ochrona lasu przed owadami.
23.  Przekrój poprzeczny drewna.
24.  Życie leśnych mrówek [14].

Tablice dotyczą prac związanych z go-
spodarką leśną i  walorów edukacyjnych 
lasu. Dodatkową zaletą ścieżki, po minięciu 
tablicy 19, jest możliwość zobaczenia z po-
mostu widokowego eutroficznego Jeziora 
Czarne, które znajduje się poza rezerwatem 
przyrody Jezioro „Jasne”. Obiekt stanowi 
użytek ekologiczny „Jezioro Czarne” utwo-
rzony 30 lipca 2009 r., o powierzchni tylko 
1,12 ha [18], który jest ciekawym, bagiennym 
jeziorkiem o ciemnej toni i bujnej roślinno-
ści. Na jego tafli, podobnie jak i jeziora Luba, 
kwitną grążele żółte i grzybienie białe, a po-
nadto utrzymuje się rzęsa wodna (Lemna L.).  
W wodzie żerują różne gatunki ryb, nato-

Jezioro Czarne jeden z przystanków Leśnej ścieżki dydaktycznej  Zdjęcia A. Grajewska
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Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. 
Czy tym razem się uda?
EU biodiversity strategy. Will it succeed this time?

ważnym momentem we wdrażaniu strategii ochrony różnorodności biolo-
gicznej było podpisanie Konwencji jej dotyczącej na Szczycie ziemi w rio 
de Janeiro w 1992 roku. niestety kolejne działania społeczności między-
narodowej i Unii europejskiej w tej dziedzinie nie przyniosły zadowalają-
cych efektów. w 2020 roku Komisja europejska przedstawiła strategię na 
rzecz bioróżnorodności do roku 2030. plan niezwykle ambitny, zakładający 
m.in. skuteczną ochronę przyrody na co najmniej 30% obszarów lądowych  
i 30% ekosystemów morskich w Unii europejskiej. Strategia podkreśla 
ogromne znaczenie ochrony przyrody dla gospodarki Ue. zdaniem na-
ukowców, którzy w 2019 roku zaproponowali Globalne porozumienie na 
rzecz przyrody tylko objęcie ochroną 30% lądów i oceanów do 2030 roku 
i 50% do 2050 roku daje szansę ludzkości na przetrwanie.
Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, ochrona przyrody, strategia

an important moment in the implementation of the biodiversity protection 
strategy was the signing of the Convention concerning it at the earth 
Summit in rio de Janeiro in 1992. Unfortunately, subsequent activities 
of the international community and the european Union in this field have 
not brought satisfactory results. In 2020, the european Commission 
presented a strategy for biodiversity until 2030. an extremely ambitious 
plan, including effective protection of nature in at least 30% of terrestrial 
areas and 30% of marine ecosystems in the european Union. The stra-
tegy emphasizes the great importance of nature protection for the eU 
economy. according to scientists who proposed the Global alliance for 
nature in 2019, only protecting 30% of lands and oceans by 2030 and 
50% by 2050 gives humanity a chance to survive.
Keywords: biodiversity, nature protection, strategy

starania o  powstrzymanie tempa 
spadku różnorodności biologicznej 
podjęto już jakiś czas temu. W  li-
stopadzie 1988 r. Program Środo-

wiskowy Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych powołał grupę roboczą ekspertów, 
którym powierzono zbadanie potrzeby za-
warcia międzynarodowej umowy w zakresie 
ochrony bioróżnorodności. Do podpisania 
Konwencji o  różnorodności biologicznej 
określającej zasady ochrony, pomnażania 
oraz korzystania z zasobów różnorodności 
biologicznej doszło w 1992 r. na Szczycie 
Ziemi w Rio de Janeiro. Państwa ratyfikują-
ce konwencję zobowiązały się do dokonania 
własnych ocen różnorodności biologicznej 
oraz do opracowania i wdrożenia strategii 
jej ochrony. W 2002 r. podczas Światowego 
Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Jo-
hannesburgu przywódcy zgodnie przyznali, 
że należy zmniejszyć tempo utraty różno-
rodności biologicznej do 2010 r. Ochrona 
bioróżnorodności została włączona rów-
nież, jako jeden z priorytetów do Milenijnych 
Celów Rozwoju. 

W 2001 r. na szczycie Rady Europejskiej 
w Göteborgu podjęto zobowiązanie, by do 
2010 r. powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej. Niestety, chociaż dokonano po-
stępów w niektórych dziedzinach to ogólny 
cel zatrzymania procesu utraty różnorod-
ności biologicznej nie został osiągnięty [3]. 

Rok 2010 został ogłoszony przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności 
Biologicznej. Celem tych obchodów było 
m.in. zwiększenie społecznej i politycznej 
świadomości na temat znaczenia różno-
rodności biologicznej oraz konsekwencji jej 
utraty. Miał on także spowodować większe 

zaangażowania się społeczności międzyna-
rodowej we wdrażanie założeń Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o Różnorodności 
Biologicznej. Gdy okazało się, że cele Unii 
Europejskiej dotyczące zatrzymania utra-
ty bioróżnorodności do 2010 r. nie zostały 
spełnione, w maju 2011 r. Komisja Euro-
pejska przyjęła nową strategię, na okres 

Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności przywraca należne miejsce przyrodzie w naszym życiu
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do 2020 r. Jej celem było powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej i degrada-
cji usług ekosystemowych w UE do 2020 r. 
oraz przywrócenie ich w możliwie najwięk-
szym stopniu, a także zwiększenie wkładu 
UE w zapobieganie utracie różnorodności 
biologicznej na świecie [4].

W 2020 r. świat doświadcza drama-
tycznych skutków pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2, uświadamiamy sobie jeszcze 
wyraźniej, że potrzeba ochrony i przywra-
cania przyrody jest kluczowa, jeżeli chcemy 
m.in. zapobiec groźniejszym pandemiom. 
Komisja Europejska w ramach Europejskie-
go Zielonego Ładu przedstawia strategię na 
rzecz bioróżnorodności 2030. Plan unikalny, 
chyba największy manifest na rzecz przyro-
dy z jakim świat się spotkał w historii. Głów-
ną jego częścią jest plan działań, który ma 
doprowadzić do skutecznej ochrony co naj-
mniej 30% obszarów lądowych i 30% eko-
systemów morskich w Unii Europejskiej do 
2030 r. Oznacza to wzrost obszarów chro-
nionych o dodatkowe 4% dla lądów i 19% 
dla obszarów morskich w porównaniu do 
dnia dzisiejszego. Szczególną uwagę należy 
poświęcić obszarom o dużym potencjale 
różnorodności biologicznej i zapewnić im 
ścisłą ochronę. Obecnie tylko 3% lądów 
i mniej niż 1% obszarów morskich jest ści-
śle chronionych w UE. Strategia zakłada 
wyznaczenie takiej formy ochrony na 1/3 
obszarów chronionych, czyli 10% obszarów 
lądowych i 10 morskich powinna podlegać 
ścisłej ochronie [2]. 

w strategii unijnej jako imperatyw ekono-
miczny. Badania wykazują, że każde euro 
zainwestowane w morskie obszary chro-
nione przyniosłoby zwrot w wysokości co 
najmniej 319 EUR. Odbudowa przyrody 
oznacza tworzenie bezpośrednio i pośred-
nio lokalnych miejsc pracy, które prowadzą 
do ożywienia społeczności lokalnych. Sza-
cuje się, że sieć Natura 2000 przyczyni się 
do powstania 104 tys. miejsc pracy w ra-
mach zarządzania obszarami chronionymi 
i ich ochrony oraz ogółem 174 tys. miejsc 
pracy w UE. W przyszłości oczekuje się, że 
potrzeby w zakresie różnorodności biolo-
gicznej mogą przyczynić się do powstania 
500 tys. miejsc pracy [2].

Z perspektywy tych, którzy są strwożeni 
kryzysem klimatycznym i środowiskowym, 
ta unijna strategia na rzecz przywrócenia 
naturze należnego miejsca w naszym ży-
ciu wygląda wspaniale. Wszyscy będziemy 
(a na pewno powinniśmy) trzymać kciuki za 
jej powodzenie i wielu z nas będzie mocno 
pracować na rzecz wcielenie wszystkich 
jej postulatów w życie. Czy wdrożenie tego 
planu nawet w 100% wystarczy jednak do 
rozwiązania naszych problemów i zażegna-
nia niezwykle groźnych konsekwencji zmian 
w naszym świecie do których się przyczy-
niamy? Edward Osborne Wilson (biolog 
Uniwersytetu Harvarda) w książce pt. „Pół 
Ziemi. Walka o przeżycie naszej planety” 
postulował oddanie połowy planety dzikim 
zwierzętom i roślinom [5]. W 2019 r. zespół 
naukowców zaproponował Globalne Poro-
zumienie na Rzecz Przyrody (Global Deal 
for Nature), które zakłada objęcie ochroną 
30% lądów i oceanów do 2030 r. i 50% do  
2050 r. [1]. Zdaniem tych autorów tylko 
wdrożenie takiego planu daje szansę ludz-
kości na przetrwanie. 
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Osiągnięcie tego celu, przywrócenie 
zdegradowanych ekosystemów lądowych 
i morskich w całej Europie ma się dokonać 
m.in. poprzez nadanie znaczenia rolnictwu 
ekologicznemu, elementy krajobrazu cechu-
jące się znaczną różnorodnością biologicz-
ną mają się pojawić na gruntach rolnych. 
Przewiduje się przeznaczenie 25% pól pod 
uprawy ekologiczne, 10% gruntów rolnych 
ma być wyjęte spod uprawy i przeznaczone 
na ochronę krajobrazu. Ponadto do 2030 r.  
ma nastąpić zmniejszenie o połowę ilości 
stosowanych pestycydów. To m.in. ma 
pomóc w  powstrzymaniu i  odwróceniu 
procesu spadku liczebności owadów za-
pylających. Podobne zamierzenia dotyczą 
ilości środków przeciwdrobnoustrojowych 
stosowanych w hodowli zwierząt i akwakul-
turach. Nie zapomniano o rzekach i planuje 
się przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek 
w UE do stanu charakterystycznego dla rzek 
swobodnie płynących. W ciągu najbliższych 
10 lat zasadzimy w Europie 3 mld drzew. 
Kluczowe znaczenie będzie miała ścisła 
ochrona pozostałych lasów pierwotnych 
i starych w UE, a także działania Unii nie 
mogą prowadzić do wylesienia w innych 
częściach świata. Torfowiska, mokradła, 
namorzyny, siedliska kumulujące znaczne 
ilości węgla powinny podlegać w świecie 
ścisłej ochronie, biorąc pod uwagę przewi-
dywane zmiany stref wegetacji [2]. 

Ochrona przyrody wiąże się ściśle z in-
teresem ekonomicznym. Powiększanie 
obszarów chronionych jest traktowane 

autorzy Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślają, że ma ona zasadnicze znaczenie 
dla naszej przyszłości  Zdjęcia Piotr Skubała
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prof. Lorenza – jest tworem pierwotnym, na 
który składają się naturalne uczucia, emocje 
i wrodzone formy wzorców. Idea głębokiej 
ekologii ma być jej skutecznym wsparciem. 
Człowiek wciąż bowiem potrzebuje bez-
pieczeństwa biologicznego, społecznego, 
egzystencjonalnego. Osoby wojujące, agre-
sywne, zawistne nie mogą zaznać miłości, 
gdyż są ślepo zakochane w sobie.

Norweg, prof. Arne Naessa, twórca  
8 zasad głębokiej filozofii, zawarł w nich 
taką myśl: „Wszystko co żyje jest częścią 
nas”. Kiedy mówimy „ochrona środowiska” 
to wprowadzamy podział na nas i coś na 
zewnątrz nas – środowisko. Dlatego lepiej 
jest mówić „ekologia” niż „środowisko”. Kie-
dy myślimy i mówimy w kategoriach eko-
logii, to mówimy o jednym niepodzielnym 
systemie, którego częścią jesteśmy, a nie 
ustawiamy się w roli obserwatora czy nad-
zorcy”. 

Włodzimierz H. Zylbertal zauważa, że 
w wizji świata ekologicznego, postulującej 
harmonię Człowieka, Natury i Boga, nie ma 
miejsca na indoktrynację. Człowiek powi-
nien żyć świadomie i zgodnie z zasadami, 
które wyznaje. Musi jednak pracować nad 
swoją świadomością duchową, społeczną 
i przyrodniczą – kierować się swoistą „eko-
logią serca”.

Najpopularniejszy od czasów Einsteina 
uczony, zmarły niedawno Stephen Hawking, 
który żartował, że sprzedał więcej książek 
o fizyce niż Madonna o seksie, napisał tak: 
„Przez miliony lat ludzkość żyła jak zwie-
rzęta. Nagle stało się coś, co uwolniło siłę 
naszej wyobraźni. Nauczyliśmy się rozma-
wiać, nauczyliśmy się słuchać. Największe 
osiągnięcia ludzkości wydarzyły się dzięki 
rozmowie, a jej największe niepowodzenia 
są skutkiem braku rozmowy. Nie musi tak 
być. Nasze największe marzenia mogą się 
stać rzeczywistością. Z technologią, którą 
dysponujemy, możliwości są nieograniczo-
ne. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić 
się, że wciąż rozmawiamy”.

Myślę sobie, że mocno przesadzone są 
opinie, jakoby Internet miał już dziś większą 
złożoność niż ludzki umysł. Wierzę, że czło-
wiek rozumny i wrażliwy może skutecznie 
przeciwstawić się hegemonii „białych koł-
nierzyków”. To przecież z buntu wyrósł ruch 
ekologiczny.      
     

różne aspekty ludzkiej egzystencji. Nie ma 
w nich pytań z gatunku: czy człowiek jest 
fantomem, a środowisko szklaną górą? Są 
za to skupione wywody.

Wczytuję się w  słowa prof. Henryka 
Skolimowskiego, twórcy ekofilozofii, au-
tora sentencji: „Wiek XXI będzie wiekiem 
ekologii albo nie będzie go wcale”. Uczony 
nie ma wątpliwości – to wszechobecna 
technika rujnuje środowisko naturalne. 
Jest bezwzględna i agresywna, bo agre-
sywni są jej twórcy. Zachowują się niczym 
jaskiniowcy, którzy zamienili maczugi na 
komputery. Trzeba ich powstrzymać. Sku-
tecznie rozwijać edukację ekologiczną na 
wszystkich poziomach ludzkiej percepcji. 
Pobudzać wrażliwość społeczną i empatię 
wobec przyrody. Tak wychowany człowiek 
będzie tworzył technologie harmonizujące 
ze środowiskiem. Dziś mamy już tego przy-
kłady, choćby pozyskiwanie energii ze słoń-
ca, wiatru i małych przepływów wodnych. 
Człowiek jest najpotężniejszą silą sprawczą 
i ma obowiązek baczyć na to, co dzieje się 
dookoła, nie zamykać oczu na degradację 
środowiska. Ginąca przyroda sama się bo-
wiem nie obroni. Trzeba jej pomóc.

Austriacki noblista prof. Konrad Lorenz, 
doktor medycyny, socjolog, porównuje spo-
łeczeństwo do organizmu ludzkiego. Każde 
zbiorowisko posiada mechanizm obronny, 
który dąży do wewnętrznej równowagi. Każ-
dy wrażliwy człowiek musi mieć odwagę 
i rozumieć, że ulżenie cierpieniu indywidu-
alnemu możliwe jest jedynie przez ulżenie 
cierpieniu świata jako całości. Umysł czło-
wieka współczesnego rozwija się gwałtow-
nie, a konserwatywna dusza nie nadąża za 
galopującym umysłem. Dusza – według 

Olgierd WIECZOREK

Ekologia serca
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„Mój diabeł stróż wygnał mnie od rana 
do ogrodu. Było cicho i bardzo zielono. Zro-
biłam sobie kawę, włączyłam magnetofon 
i zasiadłam wygodnie z plikiem kartek i dłu-
gopisem. Oczywiście zaczęłam od ukocha-
nego Bacha, który „ustawia” mi zawsze wła-
ściwe proporcje świata. Nieodmiennie zadzi-
wiam się – ciągle pierwszym zdziwieniem 
nad genialną przewrotnością natury. Nad 
konsekwencją kształtów i  ich powtórzeń, 
nad duplikacją – a właściwie multiplikacją 
kwiatów, nasion, owoców. Gdzie wszystko 
od tysięcy lat powtarzalne, niezmienne, 
trwałe. Kosmos w harmonii dźwięków, za-
pachów, kolorów”. Tak budzi się do życia 
poetka Ewa Zelenay.

 Inaczej mój sąsiad – wstaje podenerwo-
wany. Wyznał mi, że przyłapuje się na „świę-
tokradztwie”. Coraz częściej irytują go dobre 
teksty. Czytuje je z bólem zębów, bo nie jest 
w stanie ogarnąć tych wszystkich wspania-
łych myśli, zdań i słów, którymi chciałby się 
posługiwać. Wkurzony, uporczywie zapisuje 
je w notesie. Z reguły dotyczą one relacji: 
człowiek – przyroda.

Myślę, że to chwalebny zwyczaj. Sam 
gromadzę od lat różne teksty, które nawet 
jeśli już nieco zwietrzały, mają w  sobie 
urodę słów. Bo słowo dobrze użyte jest 
skutecznym środkiem komunikacji. Zbliża 
ludzi, rozjaśnia umysł. Dzisiaj – z pośpiechu 
i wygody – patrzymy na świat przez dziurkę 
od klucza. Nasze sądy są często powtórką 
medialnych opinii, zlepkiem cudzych uprosz-
czonych myśli i poglądów. Nie mamy czasu, 
a coraz częściej i ochoty, do głębszej analizy 
faktów i zdarzeń.

Na szczęście robią to specjaliści. Ostat-
nio natknąłem się na teksty omawiające 
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  paragraf i środowisko
Inspekcja Ochrony Środowiska i osoby fizyczne 
Pytanie: Czy Inspekcja Ochrony Środowiska może kontrolować prze-
strzeganie wymagań ochrony środowiska przez osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej? 

Uczestnicy zielonogórskiego szkolenia ioś 

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się na tle art. 2 ust. 1 ustawy 
z 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2019 r. poz. 
1355 ze zm.), który do zadań Inspekcji zalicza kontrolę podmio-
tów korzystających ze środowiska w zakresie m.in. przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska. Chodzi o to, że operując poję-
ciem podmiotów korzystających ze środowiska ustawa o Inspekcji 
wskazuje wprost na przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (DzU z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). Ta zaś usta-
wa traktuje podmiot korzystający ze środowiska jako kategorię 
prawną i w art. 3 pkt 20 nakazuje rozumieć przez to: 

a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcę zagraniczne-
go w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach 
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospo-
darczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw 
rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumie-
niu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r, – Prawo przedsiębiorców, 

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. 
a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze 
środowiska wymaga pozwolenia. 

Wyliczenie podmiotów korzystających ze środowiska w pkt 20 
art. 3 Prawa ochrony środowiska jest niewątpliwie wyczerpujące, 
żaden podmiot, który nie należy do którejkolwiek z grup wskazanych 
w trzech literach tego przepisu,  nie jest podmiotem korzystającym 
ze środowiska w rozumieniu Prawa ochrony środowiska, a tym sa-
mym nie jest podmiotem, który mógłby być kontrolowany przez In-
spekcję Ochrony Środowiska. Jeżeli więc osoba fizyczna ani nie jest 
przedsiębiorcą, ani nie prowadzi działalności wytwórczej w rolnictwie 
w oznaczonym pod lit. b zakresie, ani jej korzystanie ze środowiska 
nie wymaga pozwolenia, na które wskazuje lit. c – to nie może być 
kontrolowana przez Inspekcję. Wynika to z podstawowego założenia 
każdego demokratycznego państwa prawnego: zasada „co nie jest 
zabronione, jest dozwolone” ma zastosowanie tylko do obywatela, 
który może robić wszystko czego mu prawo nie zabrania, natomiast 
organ administracji musi kierować się inną zasadą, według której 
może robić tylko to, do czego prawo go upoważnia, jeżeli zatem 
Inspekcja Ochrony Środowiska została upoważniona do kontrolowa-
nia podmiotów korzystających ze środowiska w ściśle określonym 
znaczeniu, to nie może kontrolować nikogo, kto nie należy do kręgu 
tak określonych podmiotów korzystających ze środowiska. 

Nie oznacza to, aby podmiot niebędący podmiotem korzysta-
jącym ze środowisku w rozumieniu prawnym, nie podlegał kontroli 
organów ochrony środowiska. Problem w jakimś stopniu dotyczy 
także właścicieli budynków mieszkalnych, którzy wprawdzie nie 
mają obowiązku uzyskania pozwolenia na palenie w paleniskach 
domowych, ale musza przestrzegać reguł określonych chociażby 
w przepisach prawa miejscowego wydanych w celu zapobiega-
nia sytuacjom smogowym. Do nich ma zastosowanie art. 379 
Prawa ochrony środowiska przyznający uprawnienia kontrolne 
marszałkowi województwa, staroście oraz wójtowi, burmistrzowi 

i prezydentowi miasta. Organy te mogą upoważnić do wykony-
wania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów 
marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funk-
cjonariuszy straży gminnych. 

Trzeba przy tym zauważyć, że uprawnienia kontrolne organów 
samorządowych są wprawdzie węższe od uprawnień Inspekcji, ale 
dość szerokie, obejmują bowiem zgodnie z art. 379 ust. 3 upraw-
nienia do: 

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem 
przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach 
od 6 do 22 – na pozostały teren, 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbęd-
nych czynności kontrolnych,

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania 
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego, 

4) żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich 
danych mających związek z problematyką kontroli. 

Stosownie do art. 379 ust. 5 Prawa ochrony środowiska wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek wojewódz-
twa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, 
jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kon-
trolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występu-
je uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 
przekazując dokumentację sprawy. W tym przepisie mamy do czy-
nienia z wyraźną sekwencją czasową polegającą na tym, że organ 
samorządowy przeprowadza kontrolę, na jej podstawie stwierdza 
co najmniej podejrzenie naruszenia przepisów o ochronie środo-
wiska, ale sam nie może już nic więcej zrobić. Wtedy występuje do 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpo-
wiednich działań i przekazuje mu dokumentację sprawy. 

W postawionym mi pytaniu chodzi natomiast o inną sekwen-
cję czasową. Organ samorządu terytorialnego, a praktycznie jego 
reprezentant lub funkcjonariusz straży gminnej chce sam przepro-
wadzić kontrolę, ale nie ma niezbędnego sprzętu albo po prostu nie 
czuje się na siłach, aby to odpowiednio zrobić, występuje przeto 
do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o pomoc. Jeżeli 
osoba, która ma być kontrolowana, nie jest podmiotem korzystają-
cym ze środowiska ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa 
ochrony środowiska, to inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska 
nie może zrobić tego sam, powstaje natomiast pytanie, czy może 
wraz z, powiedzmy, funkcjonariuszem straży gminnej udać się na 
kontrolę. Rozwiązania należy szukać w art. 17 ust. 4 ustawy o In-
spekcji Ochrony Środowiska, który stanowi, że Inspekcja Ochrony 
Środowiska udziela pomocy organom samorządu terytorialnego 
w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. 
Zwróćmy uwagę na kategoryczne brzmienie przepisu: Inspekcja 
udziela pomocy (a nie np. może udzielać pomocy), a to oznacza, 
że udzielenie pomocy organom samorządu terytorialnego nie jest 
tylko uprawnieniem, lecz obowiązkiem Inspekcji. Jak daleko ma 
sięgać ta pomoc, to już inne zagadnienie, ale nie wykluczałbym 
nawet udania się przez inspektora na kontrolę wraz z funkcjona-
riuszem straży gminnej, z tym tylko, że prowadzącym kontrolę jest 
ten funkcjonariusz, a inspektor jest tu tylko jego pomocnikiem. 

Wojciech Radecki
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Adam Wieczorek

Paliwo z wody morskiej
Chemicy z Uniwersytetu Rochester wraz 

z badaczami z Wydziału Badań Morskich 
Uniwersytetu w  Pittsburghu zaprezento-
wali nowatorski katalizator, który pozwala 
skutecznie i wydajnie zmieniać dwutlenek 
węgla w tlenek węgla. Katalizatory wyko-
nane z węglika molibdenu z dodatkiem po-
tasu służą do przetwarzania wody morskiej 
w paliwo okrętowe. Naukowcy chwalą się, 
że jest to pierwszy przykład zastosowania 
takiego katalizatora na skalę przemysłową. 
Jednak droga do sukcesu była długa i wy-
magała wielu eksperymentów oraz progra-
mów pilotażowych. Gdyby okręty marynarki 
mogły wytwarzać paliwo z wody morskiej 
podczas rejsu, mogłyby dłużej działać 
w newralgicznych rejonach świata. Poza 
kilkoma lotniskowcami i okrętami podwod-
nymi zasilanymi reaktorami atomowymi, 
większość jednostek musi pracować na 
paliwie dostarczanym z tankowców. Jest to 
nie tylko kłopotliwe podczas wysokiego sta-
nu morza, ale powoduje, że tankowce stają 
się potencjalnym celem ataku. Dodatkowo 
mazut używany w  transporcie morskim 
jest uznawany za wyjątkowo mało ekolo-
giczne paliwo. Dlatego od wielu lat trwają 
prace nad pozyskaniem alternatywnego 
źródła energii. W 2014 roku ogłoszono, że 
udało się użyć katalizatora do wydobycia 
dwutlenku węgla i wodoru z wody morskiej 
i następnie przekształcenia gazów w płynne 
węglowodory, osiągając 92 proc. efektyw-
ność reakcji. Od tego czasu skupiano się na 
zwiększeniu efektywności i skalowaniu całe-
go procesu do poziomu pozwalającego pro-
dukować paliwo w wymaganych ilościach. 
Wydobyty z wody morskiej dwutlenek węgla 
jest wyjątkowo trudny do szybkiego prze-
kształcenia w  płynne węglowodory przy 
użyciu klasycznych metod. Dlatego należy 
go najpierw przekształcić w tlenek węgla 
przez konwersję z parą wodną, a następnie 
przeprowadzić konwersję syntezą Fischera-
-Tropscha. Najczęściej używane katalizatory 
zawierają drogie metale szlachetne i szybko 
tracą swoje właściwości. Jednak modyfi-
kowany potasem katalizator z węglika mo-
libdenu powstał z tanich materiałów i nie 
zdradza oznak deaktywacji do nieprzerwa-
nym 10-dniowym działaniu w warunkach 
pilotażowych. Potas zmniejsza ogranicze-
nia związane z konwersją dwutlenku węgla 
z użyciem pary wodnej, a porowata struk-
tura katalizatora udostępnia olbrzymią po-
wierzchnię dla reakcji. Dalsze badania mają 
na celu sprawdzenie, czy rozwiązanie moż-
na zastosować do wychwytywania dwutlen-
ku węgla w elektrowniach, gdzie pojawiają 

się jeszcze zanieczyszczenia związkami 
rtęci, siarki, kadmu i chloru.

Low-cost catalyst helps turn seawater into fuel 
at scale, www.sciencedaily.com, 15 lipca 2020 r.

energetyczne okna
Okna mogą pełnić nie tylko funkcję oświe-

tleniową i dekoracyjną, ale także zapewniać 
energię elektryczną potrzebną do funkcjono-
wania domu. Inteligentne okna w połączeniu 
z technologią paneli fotowoltaicznych mogą 
zmienić sposób, w jaki pozyskujemy prąd. 
Niestety na drodze do pełnego wdrożenia 
takich rozwiązań jest wiele przeszkód. Przy-
kładowo, żonglowanie przejrzystością po-
trzebną do funkcjonowania ogniw wymaga 
kompleksowego podejścia do projektowa-
nia materiałów. Naukowcy z Departamentu 
Energii Stanów Zjednoczonych oraz uniwer-
sytetów Northwestern, Chicago i Wisconsin-
-Milwaukee połączyli niedawno technologię 
ogniw słonecznych z nowatorskim rozwią-
zaniem optymalizacyjnym. Powstał proto-
typ inteligentnego okna, które dopasowuje 
projekt według zadanych kryteriów. Algorytm 
optymalizacyjny korzysta ze złożonych mo-
deli fizycznych i zaawansowanych technik 
obliczeniowych, aby maksymalnie wyko-
rzystać zużycie energii przy jednoczesnym 
balansowaniu wymaganiami dotyczącymi 
temperatury i oświetlenia wewnątrz budynku 
o dowolnej porze roku. Badacze twierdzą, że 
rozwiązanie jest uniwersalne i może zostać 
zastosowane do dowolnego budynku na 
świecie. Parametry można dostosować tak, 
aby zapewnić optymalne naświetlenie czy 
ogrzewanie. Algorytm pozwala projektować 
okna skrojone do potrzeb użytkownika. Pro-
mienie słoneczne potrzebne do oświetlenia 
i ogrzania pomieszczenia są przepuszcza-
ne do środka, podczas gdy pozostałe są 
wychwytywane na ogniwach słonecznych 
i przekształcane w elektryczność. Wielokry-
teriowa optymalizacja dostosowuje grubość 
warstw paneli fotowoltaicznych w projekcie 
okna, aby sprostać wymaganiom użytkowni-
ka. Przykładowo, aby zmniejszyć ilość energii 
potrzebnej do chłodzenia budynku latem, mi-
nimalizowana jest ilość i rodzaj światła prze-
chodzącego przez okno, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego doświetlenia. 
Zimą parametry są inne, przystosowane do 
ogrzewania budynku. W obliczeniach brano 
pod uwagę całkowity bilans energetyczny 
budynku, a nie tylko pojedynczych pomiesz-
czeń. Algorytm korzysta ze skomplikowa-
nych modeli fizycznych, określających zależ-
ności między światłem, a poszczególnymi ro-
dzajami materiałów w inteligentnych oknach. 

Jednocześnie bierze pod uwagę, jak zostanie 
zużyta cała energia, pod jakim kątem padają 
promienie słoneczne w poszczególnych dnia 
w wybranych miejscach na świecie. Naukow-
cy twierdzą, że ich rozwiązanie pozwala na 
tworzenie milionów unikatowych projektów, 
przypominając trochę ewolucję. Aby pokazać 
działanie algorytmu stworzono niewielki pro-
totyp inteligentnego okna. Składa się z dzie-
siątek warstw, stworzonych z różnorodnych 
materiałów, które kontrolują częstotliwość 
pasma promieni słonecznych, a także ilość 
energii wykorzystanej do wytwarzania elek-
tryczności. Każda warstwa ma grubość 
zaledwie kilkudziesięciu mikronów, a  ich 
ułożenie pozwala na optymalne wykorzy-
stanie nasłonecznienia o każdej porze dnia. 
Naukowcy uważają, że ich rozwiązanie da się 
zastosować na skalę przemysłową, a sukces 
prototypu powinno dać się przenieść na peł-
nowymiarowe okna. Dalsze badania mają na 
celu przystosowanie rozwiązania do użycia 
w już istniejących oknach.

Customizable smart window technology could 
improve energy efficiency of buildings, www.
sciencedaily.com, 14 lipca 2020 r.

Perowskitowe ogniwa
Naukowcy z singapurskiej Politechniki 

w Nanyang stworzyli mini moduł perowski-
towego ogniwa solarnego, który osiągnął naj-
wyższą skuteczność dla urządzeń większych 
niż 10 cm2. Perowskity są relatywnie nowy-
mi materiałami stosowanymi w energetyce 
słonecznej jako alternatywa dla ogniw krze-
mowych. Perowskity pozwalają na tworzenie 
lekkich i elastycznych ogniw, które idealnie 
nadają się do zastosowania w budynkach 
i terenach zurbanizowanych. Kolejne bada-
nia prowadzą do zwiększenia ich stabilności, 
efektywność i rozmiarów. Teraz naukowcom 
udało się wykorzystać powszechną techno-
logię powlekania do stworzenia ogniwa o po-
wierzchni 21 cm2 z wyjątkową efektywnością 
na poziomie 18,1%. To najlepszy wynik, jaki 
osiągnęło ogniwo perowskitowe. Zastoso-
wana technologia jest obecnie powszech-
nie używana do produkcji elektroniki, w tym 
telewizorów OLED. Naukowcy twierdzą, że 
możliwość połączenia technologii perow-
skitowej z procesami technologicznymi daje 
szansę na upowszechnienie tych ogniw na 
masową skalę. Rozwiązanie jest skalowalne 
i naukowcy liczą, że znajdzie zastosowanie 
w budynkach na całym świecie.

Perovskite solar cells record highest power co-
nversion, www.sciencedaily.com, 14 lipca 2020 r.
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Na szczyty nie da się wchodzić samotnie 
– muszą być ludzie, promotorzy, przewod-
nicy i wspomagający. Książka ma charak-
ter informacyjno-wspomnieniowy, w wielu 
miejscach osobisty. W tekście i po każdym 
rozdziale jest cytowana literatura. Jest pod-
sumowaniem kilkunastoletnich wypraw 
w bułgarskie góry zorganizowanych po wielu 
latach przerwy. W tekście zawarte są cytaty 
stanowiące swoiste kredo dotychczasowe-
go życia Autora. 

Piotr Siwek jest absolwentem kierunku 
Ogrodnictwo i  Uprawa Winorośli Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Płowdiw, doktorem 
habilitowanym Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie w dziedzinie Ogrodnictwa. Au-
tor przedstawia się jako miłośnik przyrody, 
kultury oraz historii bułgarskiej. Dzięki czę-
stym wizytom w tej części Europy zdoby-
wa, aktualizuje, a także dokumentuje wiedzę 
o bułgarskich górach i zamieszkujących je 
ludziach. Dobrze czuje się na szlakach Piry-
nu, Riły, Starej Płaniny i Rodopów, po których 
wędruje z aparatem fotograficznym oraz 
kamerą. Ceni bułgarską kuchnię, medycynę 
naturalną, przede wszystkim zaś otwartość 
i gościnność Bułgarów. 

Prezentowana książka została podzielo-
na na sześć rozdziałów, przedstawiających 
kolejne etapy podróży Autora. Dodatkowo 
odnaleźć tam można liczne kolorowe foto-
grafie dokumentujące wędrówki. Przedsta-
wiają one charakterystyczną dla tego regio-
nu florę i  faunę, ludność oraz miejscową 
architekturę. 

Książkę rozpoczyna rys historyczny tu-
rystyki górskiej w Bułgarii. Pierwsze zorga-
nizowane wyprawy górskie w Bułgarii datują 
się na drugą połowę XIX wieku. Natomiast 
już w 1895 r. ponad 200 uczestników za-
aranżowało wspólne wejście na szczyt 
Czerni Wrych. Na przełomie wieków kluby 
turystyczne przeobraziły się w Bułgarskie 
Towarzystwo Turystyczne (BZT), istniejące 
do dziś, propagujące powszechny kontakt 
z przyrodą. Zaczęły powstawać pierwsze 
schroniska oraz oznakowane szlaki ułatwia-
jące coraz liczniejszym miłośnikom turysty-
ki obcowanie z górską przyrodą. W latach  
30. XX wieku na szczytach powstały pierw-
sze stacje meteorologiczne. Obecnie BZT 
skupia około 160 stowarzyszeń turystycz-
nych, działających głównie w Sofii i obwo-
dzie Płowdiwskim. 

Drugi rozdział wprowadza w tematykę 
Starej Płaniny. Nazwa Bałkan pochodzi od 
tureckiego słowa balkan, którym określano 

Starą Płaninę („Stare Góry”). Słowo to ozna-
cza urwistą i porośniętą gęstym lasem górę. 
W XIX wieku, zgodnie z panującym wśród 
geografów zwyczajem, półwysep otrzymuje 
nazwę od łańcucha górskiego. Ze względu 
na budowę obszar ten miał duże znaczenie 
militarne, dlatego Bałkan często uważa się 
za miejsce walk między Wschodem a Za-
chodem. Na temat bałkańskich gór powstało 
wiele mitów oraz legend, co więcej od przy-
wołania Starej Płaniny rozpoczyna się hymn 
Bułgarii. Góry te położone są w centralnej 
części Bułgarii. Najwyższy szczyt tego pa-
sma to Botew wznoszący się na wysokości 
2376 m, oprócz niego znajduje się tu jeszcze 
20 dwutysięczników.

W kolejnym rozdziale książki Autor pre-
zentuje krajobrazy między Starą Płaniną 
a Rodopami. Skupia się w szczególności na 
Dolinie Róż, znajdującej się u podnóża Starej 
Płaniny oraz mieście Płowdiw, położonym 
na siedmiu wzgórzach, otoczonym górami 
– Rodopami i Starą Płaniną. W Dolinie Róż 
od 300 lat uprawiana jest róża damasceńska 
oraz biała. W Kazanłyku znajduje się nawet 
muzeum róż, a co roku w czerwcu odbywa 
się popularne Święto Róż. Historia Płowdiw 
natomiast datuje się na około drugie tysiąc-
lecie p.n.e. Miastem tym rządzili Trakowie, 
Macedończycy, Rzymianie, Słowianie oraz 
Turcy, z końcem XIX wieku miasto przyłą-
czono do Bułgarii.

Rodopy to tematyka czwartego rozdziału 
publikacji. Góry te zajmują największą część 
masywu Tracko – Macedońskiego. Od in-
nych pasm górskich odróżniają się labiryn-
tem pasm, podzielonych głębokimi dolinami 
rzek i kotlinami. W tym rejonie znajdują się 
liczne jaskinie, skalne mosty i wąwozy. W za-
chodniej części dominuje górska roślinność 
łąkowa, lasy bukowe oraz sosny i świerki. 
W części wschodniej występują: grab, dąb 
kosmaty, dwukolczak śródziemnomorski, 
zaś na całym obszarze spotkać można około 
2000 gatunków roślin. Według legendy Rodo-
pa była jednym z dwojga dzieci boga mórz, 
które za karę zostało zamienione w góry.

Przedostatni rozdział zawiera charak-
terystykę Riły. Jest to najwyższe pasmo 
górskie na Półwyspie Bałkańskim, którego 
powierzchnia jest cztery razy większa niż 
Tatry. Od sąsiednich pasm górskich oddzie-
lona jest wysokimi uskokami i kotlinami, jej 
najwyższym szczytem jest Musała sięgają-
ca 2925 m. Na terenie masywu Riły znajduje 
się główny wododział dla Morza Czarnego 
i Egejskiego. W Rile obecne są wszystkie ro-

dzaje form glacjalnych, zaś w jej wysokich 
partiach powstało 140 jezior stałych oraz 
30 okresowych, zlokalizowanych głównie 
w głębokich kotłach. Z tego pasma wypływa-
ją trzy największe rzeki Bułgarii: Iskyr, Marica 
i Mesta. Znajduje się tu również wiele źró-
deł wód mineralnych oraz termalnych. Park 
Narodowy Riły utworzony w 1992 roku jest 
największym tego typu parkiem w Bułgarii. 
Zgodnie z  legendą na piękną dziewczynę 
o imieniu Riłka rzucono klątwę i zmieniała 
się ona w pasmo górskie, zaś jej dzieci prze-
obrażone zostały w największe lokalne rzeki.  

Ostatni rozdział książki zabiera czytel-
nika do Pirynu. Góry te znajdują się w po-
łudniowo zachodniej Bułgarii i są częścią 
masywu Riło – Rodopskiego, zbudowane-
go głównie z  granitu, ale również ze skał 
metamorficznych. Długość tego łańcucha 
górskiego to 80 km, a  szerokość 40 km. 
Spośród szczytów trzy przekraczają 2900 m 
(Wihren, Kuteło I i Kuteło II), a ponad 90 – 
2500 m. Pasmo Piryn dzieli się na Północny, 
Środkowy oraz Południowy Piryn i charak-
teryzuje się wąskimi graniami, jeziorami 
polodowcowymi, licznymi rzekami, progami 
skalnymi oraz morenami. Rosną tu szarotki, 
czarne sosny, lasy bukowe, żyją dzikie kozy, 
niedźwiedzie oraz orły. Na obszarze Północ-
nego Pirynu znajduje się założony w 1962 
roku Narodowy Park Pirynu, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa przyrody i kultury 
UNESCO. Z tym pasmem górskim związane 
są legendy o dawnych bogach Perunie i jego 
siostrze Perunice, opiekujących się górami 
oraz wodnym baranie, który strzeże dostępu 
do jeziora.

Na końcu publikacji umieszczono słow-
nik botaniczny roślin wymienionych w tek-
ście i aneks zawierający trasy wybranych 
wypraw górskich Autora. 

Piotr Siwek, Bułgaria nad poziom morza, Wydaw-
nictwo WITKM, Kraków 2020, str. 184.

Bułgaria nad poziom morza

Kinga BonenBerg

Książkę można nabyć 
w sklepie internetowym
Wydawnictwa Instytutu 

Teologicznego Księży Misjonarzy 
w Krakowie

tel. 604 895 388
wydawnictwo@witkm.pl

www.witkm.pl
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nawiająca się co roku (czasopisma w wersji papierowej z dostępem do  
e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na Portalu Informa-
cji Technicznej www.sigma-not.pl),

•  prenumerata roczna PLUS – 420 zł (czasopisma w wersji papierowej 
z dostępem do e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na 
Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl),

•  prenumerata roczna – 300 zł (czasopisma wyłącznie w wersji
 papierowej),

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl – to największa 
polska baza artykułów  technicznych, umożliwiająca dostęp on-line do po-
nad 120 000 publikacji. Naszym bezpośrednim prenumeratorom czaso-
pism w wersji PLUS oferujemy dostęp do zawartości Portalu w obrębie za-
prenumerowanych tytułów za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni, w której 
znajdują się elektroniczne wersje artykułów z poszczególnych czasopism. 
Prenumerator może nimi dowolnie zarządzać, np. układając je na stworzo-

ne przez siebie tematyczne półki, dodając własne notatki czy zaznaczając 
interesujące go fragmenty. Artykuły z 2020 roku dostępne będą na Portalu
po miesiącu od ich ukazania się w wersji papierowej.

Prenumeratę można zamówić:
• telefonicznie: 22 840 30 86, 840 35 89,
• faksem: 22 891 13 74,
• e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl,
• listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa,
• dokonując wpłaty na konto:
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Do cen prenumeraty (poza wersją PLUS) doliczana jest opłata pocztowa 
za dostarczenie czasopism – 30 zł rocznie.

Ogłoszenia przyjmuje Dział Reklamy i Marketingu ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa, tel./faks: 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Zamówienia na ogłoszenia w AURZE przyjmuje również redakcja 
– tel. 12 422 63 76. Obowiązują ceny umowne. Orientacyjna cena za ca-
łostronicowe ogłoszenie – około 1800 zł (620 euro) czarno-białe, 3500 zł 
(1200 euro) kolorowe. Udzielamy rabatu za powtórzenia. Za treść reklam
i ogłoszeń redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.
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Park Narodowy Riły
Zdjęcia Piotr Siwek

Zamek w Bobolicach
Zdjęcia Dorota Łodzińska

Zamek w Mirowie
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