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Działania UE w celu ograniczenia marnowania żywności

W unijnym projekcie FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste 
Prevention Strategies) wykazano, że w UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności  
(w Polsce ok. 9 mln ton). Oznacza to, że statystyczny Europejczyk wyrzuca ok. 173 kg 
żywności rocznie. Fragmenty raportu zamieszczono na firmowanej przez Biuro Analiz 
PE stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl, dotyczącej wpływu UE na 
nasze codzienne życie.

Z raportu wynika, że gospodarstwa domowe i przetwórstwo łącznie produkują 72% 
odpadów spożywczych. Aby pomóc państwom członkowskim radzić sobie z tym proble-
mem, utworzono Unijną Platformę ds. Strat i Marnotrawienia Żywności. KE zapowiedzia-
ła, że będzie wyjaśniać przepisy w celu ułatwiania darowizny żywności bądź wykorzysty-
wania wycofanych z obrotu środków spożywczych w paszach.

KE chce też poprawić oznaczenia dat ważności – chodzi głównie o oznaczenie „naj-
lepiej spożyć przed”, które konsumenci interpretują błędnie i często wyrzucają produkty 
nadające się do spożycia. Na stronie internetowej zamieściła wykaz dobrych praktyk, 
które pozwalają ograniczyć marnowanie żywności. Są tu przykłady programów redystry-
bucji żywności w unijnych krajach. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował spra-
wozdanie w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności. W nowej dyrektywie ramowej 
w sprawie odpadów KE ustanowiła też wspólną metodologię pomiaru marnotrawienia 
żywności.

Państwa UE gromadzą dane dotyczące odpadów żywnościowych od 2020 r., ale do 
połowy 2022 r. mają złożyć sprawozdania na temat krajowych poziomów tych odpa-
dów. Jednocześnie wezwano je do znacznego ograniczenia marnotrawienia żywności  
– o 30% do 2025 r., a do 2030 r. – o 50%.

Marnowanie żywności ma zgubny wpływ na klimat, przyczyniając się do globalnej 
emisji gazów cieplarnianych. Zmarnowana żywność to m.in. zmarnowana woda, energia, 
pola uprawne, nawozy, paliwo potrzebne do transportu, a także praca ludzi. Im bardziej 
żywność ta jest uprzednio przetworzona, tym większy jest jej wpływ na środowisko.

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce: Dorota Łodzińska
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Podano przykłady gatunków drzew rosnących przy szosach w Polsce. 
Krótko omówiono ich znaczenie dla bioróżnorodności. Drzewa przydroż-
ne są w kraju masowo wycinane, z reguły bez sensu. Pretekstem jest 
bezpieczeństwo kierowców. Niszczone są bezpowrotnie siedliska wielu 
gatunków organizmów: ptaków, bezkręgowców, porostów i innych grzy-
bów. Bardzo mało jest alei drzew przydrożnych objętych ochroną prawną.
Słowa kluczowe: drzewa przydrożne, znaczenie drzew, organizmy zwią-
zane z drzewami, ochrona drzew przydrożnych

Examples of the tree species growing along roads in Poland are given. 
Their importance for biodiversity is briefly discussed. The roadside trees 
are massively cut down in the country, usually without any sense. The 
safety of the drivers is the pretext. Habitats of many species of organisms 
(eg. birds, invertebrates, lichens and other fungi) are irretrievably destroy-
ed. There are very few avenues of roadside trees under legal protection.
Keywords: roadside trees, importance of trees, tree-related organisms, 
protection of roadside trees

O drzewach przydrożnych, czyli czy chłostanie 
morza chroni statki przed zatonięciem?

 

About Roadside Trees, or Does the Lashing of the Sea Protect Ships 
from Sinking?

prof. dr hab. Wiesław FAŁTYNOWICZ
badacz niezależny

K serkses I, król Persji, na początku V 
wieku p.n.e. podjął próbę ataku na 

Grecję drogą lądową, budując mosty przez 
cieśninę Hellespont. Wkrótce po zakoń-
czeniu budowy potężny sztorm zniszczył 
przeprawę, a wściekły król rozkazał podda-
nym wymierzyć morzu karę w postaci 300 
batów, wrzucić do wody kajdany, a w końcu 
napiętnować morze rozpalonym żelazem. 
O ile na temat stanu psychicznego Kserk-
sesa nie znamy żadnej diagnozy, to odno-
śnie rzymskiego cesarza Kaliguli (początek 
I wieku n.e.) zarówno obywatele mu współ-
cześni, jak i historycy nie mają wątpliwo-
ści, że był co najmniej szaleńcem, a może 
całkowitym idiotą. On także wypowiedział 
wojnę Posejdonowi po utracie części swojej 
floty i rozkazał żołnierzom zadźgać morze 
mieczami i zakłuć oszczepami.

Inspiracją do tego artykułu byli dla mnie 
współcześni naśladowcy wspomnianych 
wyżej władców – niestety, skuteczniejsi 
od nich, bo i przeciwnik znacznie słabszy 
– a mianowicie rzeźnicy drzew przydroż-
nych, wycinanych pod pretekstem zagro-
żenia w ruchu drogowym. Skuteczniejsze 
byłoby, wzorem wspomnianych władców, 
ukaranie pojazdów przez umieszczenie ich 
na stałe na parkingach lub wymierzenie im 
na przykład stu uderzeń metalową pałką 
teleskopową w maskę silnika. Dobre efekty 
mogłoby też dać zabranie samochodu (nie 
tylko prawa jazdy) osobnikowi kierującemu 
po wypiciu alkoholu.

Sadzenie drzew przy drogach rozpoczę-
ło się tak dawno, że trudno określić jego 
początki, ale na pewno było to kilkaset lat 

temu [6], gdy do napędu wykorzystywano 
żywe konie, a nie mechaniczne. Drzewa 
wzdłuż szos dawały cień, tak istotny dla 
zwierząt pociągowych i urozmaicały kra-
jobraz, czyniąc podróże mniej uciążliwymi. 
Ponad 200 lat temu doceniono ogromną 
rolę szpalerów drzew dla rolnictwa; prekur-
sorem ich wprowadzania był generał Dezy-
dery Chłapowski [4]. Poza zapobieganiem 
erozji wietrznej, szpalery drzew zmniejszały 
także parowanie z gleby oraz dawały schro-
nienie ptakom, które zjadały szkodniki roślin 
uprawnych. To powodowało, że plony roślin 
na polach otoczonych drzewami były wyż-
sze o 10-20%. A jeśli wzdłuż dróg sadzono 
lipy, to dodatkowo stawały się one istotnym 
pożytkiem pszczelim.

Przyrodnicy od dawna doceniają zna-
czenie alei drzew przydrożnych dla bioróż-
norodności – są one siedliskiem licznych 
gatunków owadów i  innych bezkręgow-
ców, schronieniem i miejscem żerowania 
dla ptaków, podłożem dla licznych gatun-
ków epifitycznych porostów i mszaków, 
a także grzybów [1, 5, 7]. Często występu-
ją na nich gatunki bardzo rzadkie, praw-
nie chronione [2, 3, 10]. Nie sposób nie 
wspomnieć o roli militarnej przydrożnych 
zadrzewień w przeszłości – spełniały rolę 
maskującą, utrudniając obserwację ruchu 
drogowego z samolotów w czasie działań 
wojennych; między innymi z tego powodu 
najwięcej takich zadrzewień było (i nadal 
jest) na terenach byłego zaboru pruskie-
go [8].

Drzewa przydrożne wycina się przede 
wszystkim pod pretekstem zagrożenia 

dla ruchu drogowego. Najdelikatniej takie 
postępowanie można nazwać głupotą, ale 
ja nie mam zamiaru być delikatny i okre-
ślę to jako idiotyzm. Dlaczego drzewo ma 
odpowiadać za śmierć kierowcy, który  
– szarżując – nie potrafił zapanować nad 
autem, albo usiadł za kółkiem w  stanie 
wskazującym? Znacznie prościej jest wy-
ciąć drzewo niż zadbać o to, by nawierzch-
nia drogi nie miała dziur lub zakręty były 
lepiej sprofilowane. A  że przy okazji po-
zbawia się siedliska liczne gatunki ptaków, 
owadów, porostów i innych grzybów – mało 
kogo to obchodzi.

Od lat, przemierzając kraj wzdłuż 
i wszerz, bardzo często zatrzymywałem 
się gdzieś na poboczu i  – spacerując 
wzdłuż drogi – oglądałem pod lupą każdy 
pień przydrożnego drzewa, notując, foto-
grafując i zbierając porosty. I z roku na rok 
spostrzegam, że – wbrew swej woli – za-
trzymuję się coraz rzadziej. Powodem nie 
jest moja niechęć do używania hamulca 
w samochodzie, ale coraz większa trud-
ność ze znalezieniem drogi ze starymi drze-
wami. Szpalery drzew przydrożnych powoli 
znikają z krajobrazu. Piękna aleja lipowa 
między Kołobrzegiem a Trzebiatowem już 
prawie cała przeszła do historii. Jazda nią 
była jak poruszanie się zielonym tunelem; 
korony lip sklepiały się, całkowicie zasłania-
jąc niebo, a odroślowe gałęzie na dole pni 
tworzyły ścianę odgradzającą auta od pól 
i łąk. W maju na przydrożu masowo kwitła 
trybuła leśna – jej białe kwiatostany two-
rzyły równą warstwę udając lamperię. Nie 
ma już starych lip, ograniczających szosę 
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tów w  Stańczykach ostatnie kilometry 
przejeżdżamy między szpalerami jarzębów 
szwedzkich, drzewa które spotkać można 
znacznie częściej w parkach niż w naturze, 
wyjątkowo sadzonego przy szosach. Cała 
aleja jest pod ochroną jako pomnik przy-
rody; rośnie tutaj prawie 230 okazów tego 
prawnie chronionego gatunku, kilka razy 
więcej niż w równie chronionych alejach 
w Janowicach Wielkich na Dolnym Śląsku 
czy w Bydgoszczy; niektóre z drzew mają 
ponad 2 metry obwodu.

Do dzisiaj zachowało się też niewiele 
starych alei lipowych, jedną z  piękniej-
szych jest Trakt Królewski w Gdańsku, czy-
li Aleja Zwycięstwa, łącząca stary Gdańsk 
z Wrzeszczem i Oliwą. Ale na poboczach 
dróg można spotkać prawie wszystkie ga-
tunki drzew, które rosną w naszych lasach. 
Częste są klony, jawory, jesiony (np. pięk-
na aleja jesionowa na obrzeżach Puszczy 
Rominckiej przy drodze z  Dubeninek do 
Bludzi), nierzadko spotkać można również 
brzozy i dęby. Jadąc do słynnych wiaduk-

z Wejherowa do Lęborka. Dwadzieścia lat 
temu zbierałem z nich porosty: długie na 
ponad dwadzieścia centymetrów brodate 
plechy odnożyc i duże jak patelnie plechy 
wabnicy kielichowatej, dzisiaj już objętych 
ochroną prawną i ginących, między innymi 
z powodu wycinania drzew przydrożnych. 
Niestety, w ostatnich latach natura zaczy-
na pomagać niszczycielom drzew – nasi-
lająca się choroba jesionów sprawia, że te 
piękne drzewa masowo wymierają, również 
wzdłuż szos.

Drzewa przy szosie koło Połczyna Zdroju

Szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea (porost chroniony) najczęściej 
rośnie na drzewach przydrożnych

Duże owocniki są ozdobą plech wabnicy kielichowatej Pleurosticta  
acetabulum, chronionego gatunku porostu, który zwykle rośnie na przy-
drożnych drzewach
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rzyszenie BORUSSIA, Kadzidłowo-Olsztyn.

[9]  Ziemiańska D., Ł. Dworniczak, M. Piotrowski. 2014. 
Skuteczna ochrona drzew w procesie inwestycyj-
nym. W: Gnach K.W., Tyszko-Chmielowiec (red.), 
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Są różne sposoby ochrony drzew przy-
drożnych przed wycinką; pisze się o tym 
w  wielu poradnikach i  ekspertyzach [9]. 
Czasem wystarczy niewielkie przesunięcie 
w projekcie przebudowy drogi czy wykorzy-
stanie możliwości alternatywnej lokalizacji. 
Drzewo niszczy się w kilka minut. Wartość 
ekonomiczna pozyskanego drewna jest 
znikoma – zwykle nadaje się ono tylko na 
opał, a to dodatkowo generuje emisję za-
nieczyszczeń. Rzadko dochodzi do głosu 
refleksja, że to drzewo często rosło ponad 
sto lat i pracowicie przez ten czas wyłapy-
wało zanieczyszczenia, produkowało tlen, 
dawało schronienie licznym gatunkom zwie-
rząt i było podłożem dla grzybów, porostów 
i mszaków. Drzewa są ważnymi centrami 
różnorodności biologicznej, nie tylko w la-
sach. Ale cóż, gdzie drwa rąbią tam wióry 
lecą – jakże często jest to wygodne uspra-
wiedliwienie dla głupoty i bezmyślności.

Literatura
[1]  Fałtynowicz W. 2013. Porosty jako bioindykatory. 

W: Chmielińska-Bernacka A. (red.), Zrównoważo-
ne kształtowanie siedlisk zadrzewień przydrożnych. 
WFOŚ, Koszalin, s. 85-95.

Jeszcze 20-30 lat temu kierowcy bar-
dzo często widzieli szpalery topól; w latach 
60. i 70. ubiegłego stulecia regułą było sa-
dzenie tych wyjątkowo szybko rosnących 
drzew wzdłuż dróg. Były to w większości 
topole amerykańskie albo mieszańce 
różnych gatunków. Topole w ciągu kilku-
-kilkunastu lat potrafiły sformować ładnie 
wyglądające aleje, ale ich miękkie i kruche 
drewno zwykle wkrótce stawało się pastwą 
różnych owadów i grzybów, a odłamujące 
się suche konary stanowiły realne zagroże-
nie dla kierowców. Na szczęście, z większo-
ści szos te krótkowieczne i obce dla rodzi-
mej przyrody drzewa zostały już usunięte. 
Natomiast do przydrożnych rzadkości na-
leżą olsze, buki i graby, a już wyjątkiem są 
drzewa iglaste, których pojedyncze okazy 
zobaczyć można co najwyżej przy mało 
uczęszczanych, podrzędnych drogach. Wy-
magania siedliskowe tych drzew sprawia-
ją, że nie mogą one rosnąć przy szosach, 
w warunkach permanentnego niedoboru 
wody oraz silnego zanieczyszczenia po-
wietrza i gleby.

Aleja starych jesionów koło Dubeninek na skraju Puszczy Rominckiej
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Uprawa i wykorzystanie konopi siewnych
The Cultivation and Use of Hemp

mgr inż. Patrycja Maria STĘPNIAK, mgr inż. Joanna PYPEĆ, 
dr hab. Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ, 

dr hab. Agnieszka JAMIOŁKOWSKA, dr Marek KOPACKI
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K onopie siewne (Cannabis sativa L.), 
inaczej włókniste (zgodnie z Usta-

wą o  przeciwdziałaniu narkomanii z  29 
lipca 2005 r.) uznawane są za jedynego 
przedstawiciela monotypowego rodzaju 
konopie (Cannabis linnaeus sp. Pl. 1027. 1 
Mai 1753) [28]. Wielu naukowców z dzie-
dziny botaniki i  taksonomii wyodrębnia  
3 gatunki konopi – konopie indyjskie (Can-
nabis indica Lam.), konopie dzikie (Canna-
bis ruderalis Janisch.) oraz konopie siewne 
(Cannabis sativa L.). 

Konopie siewne to rośliny jednoroczne 
dorastające do wysokości 1,5-2,5 m. Mają 
korzeń palowy, sięgający do 2,5 m, zwykle 
nieco krótszy u osobników męskich (pła-
skoni) niż u żeńskich (głowaczy). Części 
nadziemne roślin, szczególnie głowaczy, po-
kryte są gruczołowymi włoskami wydziela-
jącymi intensywny zapach. Łodyga płaskoni 
jest cieńsza niż głowaczy, a jej optymalna 
grubość to 4-8 mm. Długość łodygi zależy 
od wielu czynników agrotechniczno-środo-
wiskowych (nawożenie azotem, długość 
dnia, typ ekologiczny konopi). W przypadku 
uprawy konopi na włókno istotna jest tzw. 
długość techniczna łodygi, czyli odcinek za-
wierający włókno pierwotne odpowiednie 

do dalszego zagospodarowania, mierzone 
od miejsca ścięcia rośliny do połowy kwia-
tostanu. Liście są naprzeciwległe, krótko-
ogonkowe, dłoniastosieczne, składające się 
z 3-7(9) lancetowatych odcinków. 

Konopie są roślinami jednorocznymi 
o  kwiatach rozdzielnopłciowych, jedno- 
lub dwupiennych [13]. Osobniki męskie 
są niższe i najczęściej szybciej usychają. 
Kwiatostany osadzone są w formie wiechy 
na wierzchołku rośliny – luźnej u płaskoni, 
a skupionej i silnie ulistnionej u głowaczy. 
Kwiaty żeńskie są bez okwiatu, wyrastają 
po dwa w kątach długich i wąskich przy-
sadek, a kwiaty męskie mają pięciodzielny 
okwiat o barwie zielonkawej z białym brzeż-
kiem. Owocem są kuliste lub jajowate orze-
chy, barwy szarożółtej.

Pierwsze historyczne wzmianki o upra-
wie konopi pochodzą jeszcze ze staro-
żytnych Chin. Najprawdopodobniej ok.  
2000 r. p.n.e. zostały przeniesione na sub-
kontynent indyjski. Od 800 do 200 r. p.n.e. 
konopie oraz wytworzone z nich produkty 
były istotnym towarem handlu w całej Azji, 
a następnie w północnej Afryce, antycznej 
Grecji oraz w Imperium Rzymskim. Przed 
500 r. p.n.e. konopie rozprzestrzeniły się na 

kontynent europejski. W Polsce wykorzy-
stywane były w czasach prasłowiańskich, 
przede wszystkim przypisywano im właści-
wości magiczne [1]. W 1967 r. zarejestrowa-
no pierwszą polską odmianę konopi włók-
nistych – Białobrzeskie, która dzięki dużej 
wartości gospodarczej wyeliminowała od-
miany importowane. Aktualnie w krajowym 
rejestrze COBORU (Centralny Ośrodek Ba-
dania Odmian Roślin Uprawnych) znajduje 
się 11 odmian konopi włóknistych: Beniko, 
Białobrzeskie, Glyana, Henola, Matrix, Miet-
ko, Rajan, Sofia, Tygra, Wielkoplskie i Wojko. 
Odmiany te różnią się od między sobą wiel-
kością oraz jakością plonów nasion, sło-
my, zawartością i jakością włókna, a także 
ilością celulozy, olejków eterycznych oraz 
różnych kannabinoidów [18]. 

Konopie siewne cieszą się coraz więk-
szą popularnością wśród konsumentów, co 
przyczynia się do wzrostu zainteresowania 
ich uprawą na świecie, a także w Polsce. 
Z  danych z  urzędów marszałkowskich 
w Polsce wynika, że w 2013 r. konopie upra-
wiane były na areale ok. 254 ha, a w 2020 r.  
już na powierzchni ok. 3,6 tys. ha, co ozna-
cza 14-krotny wzrost zainteresowania tą 
rośliną. Jest to roślina uniwersalna wyko-
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Konopie siewne (Cannabis sativa L.) to jeden z pierwszych gatunków roślin 
uprawnych na świecie. W Polsce uprawa tej rośliny ma też wieloletnią 
tradycję, a doceniana była już w czasach prasłowiańskich. Konopie dobrze 
adaptują się do różnych warunków glebowo-klimatycznych, a ich uprawa 
wymaga odpowiedniego przygotowania plantatora. Obecnie roślina zyska-
ła na popularności dzięki wielokierunkowemu wykorzystaniu na potrzeby 
różnych gałęzi przemysłu (włókienniczego, chemicznego, papiernicze-
go, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, energetycznego 
czy budownictwa). Nasiona i kwiaty zawierają grupę cennych związków, 
jak kannabinoidy o działaniu profilaktycznym i leczniczym w przebiegu 
wielu chorób. Jednym z najbardziej charakterystycznych kannabinoidów 
znajdujących się w konopiach jest kannabidiol (CBD), który nie wykazuje 
działania odurzającego – w przeciwieństwie do tetrahydrokannabinolu 
(THC), występującego w znacznych ilościach w konopiach indyjskich. CBD 
ma działanie przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, prze-
ciwzakrzepowe oraz neuroprotekcyjne. Konopie są także cennym źródłem 
wielu składników mineralnych, białka, błonnika, aminokwasów i witamin. 
Słowa kluczowe: konopie siewne, kannabinoidy, właściwości prozdrowotne 
i lecznicze

Hemp (Cannabis sativa L.) is one of the first cultivated plant species in 
the world. In Poland, the cultivation of this plant has a long tradition, and 
it was appreciated already in the pre-Slavic times. Hemp adapts well to 
various soil and climatic conditions, and its cultivation requires appropria-
te preparation of the grower. Currently, hemp has gained popularity due 
to its multi-directional use in various industries (textile, chemical, paper, 
food, cosmetics, pharmaceutical, energy and construction). The seeds 
and flowers of this plant contain a group of valuable compounds, such 
as cannabinoids with prophylactic and healing properties in the course 
of many diseases. One of the most distinctive cannabinoids found in 
cannabis is cannabidiol (CBD), which is non-intoxicating, unlike tetrahy-
drocannabinol (THC), found in abundant amounts in the cannabis plant. 
CBD has anti-epileptic, anti-inflammatory, analgesic, anticoagulant and 
neuroprotective effects. Hemp is also a valuable source of many minerals, 
proteins, fiber, amino acids and vitamins.
Key words: hemp, cannabinoids, pro-health and healing properties
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należy zastosować dwukrotnie: 2/3 daw-
ki podczas uprawek przedsiewnych, na-
tomiast 1/3 pogłównie. Zbyt wysokie 
nawożenie azotem powoduje nadmierny 
przyrost biomasy nadziemnej, co przy in-
tensywnych opadach może przyczyniać 
się do wylegania roślin oraz do kumulo-
wania azotanów w  częściach nadziem-
nych roślin. Nawozy fosforowe w dawce  
70-90 kg.ha-1 P2O5 oraz potasowe w  ilo-
ściach 100-160 kg.ha-1 K2O należy stoso-
wać jesienią pod orkę lub razem z nawoza-
mi azotowymi [18]. Do siewu wykorzystuje 
się wyłącznie kwalifikowany materiał siew-
ny. Termin siewu uzależniony jest przede 
wszystkim od wilgotności gleby oraz wa-
runków pogodowych. Zazwyczaj powinien 
odbyć się tuż pod koniec siewu zbóż jarych 
oraz przed rozpoczęciem siewu kukury-
dzy. Głębokość siewu nasion to 2-3 cm.  
Gęstość siewu oraz rozstawa rzędów 
uzależnione są od przeznaczenia uprawy. 
W przypadku konopi uprawianych na na-
siona norma wysiewu wynosi 10-15 kg.ha-1, 
na słomę – 30 kg.ha-1, na biomasę i celu-
lozę – 40-50 kg.ha-1, natomiast na włókno  
50-60 kg.ha-1. Zalecany rozstaw rzędów 
dla plantacji nasiennych to 40-50 cm, 
natomiast dla plantacji przemysłowych  
7,5-15,0 cm. Obowiązkowym zabiegiem 

niczenie zachwaszczenia oraz na jakość 
biologiczną gleby przez ograniczenie liczeb-
ność drobnoustrojów chorobotwórczych 
i szkodników, przy jednoczesnej stymulacji 
rozwoju pożytecznej mikroflory. Stanowisko 
po uprawie tej rośliny jest odchwaszczone, 
wzbogacone w próchnicę oraz dobrze na-
powietrzone [15]. Najlepszym przedplonem 
dla konopi są rośliny okopowe, wieloletnie 
motylkowe oraz dobrze plonujące zboża. 
Mogą być uprawiane na tym samym sta-
nowisku nawet przez kilka lat, przy czym 
należy pamiętać o zapewnieniu odpowied-
niej żyzności gleby przez zastosowanie od-
powiednio zbilansowanego nawożeniu. Ze 
względu na głęboki system korzeniowy wy-
magają bardzo dobrego przygotowania sta-
nowiska pod uprawę. Obligatoryjnym zabie-
giem jest głęboka, dokładnie wykona orka 
zimowa, na głębokość 25-30 cm. Wiosną, 
w celu zniszczenia kiełkujących chwastów 
oraz spulchnienia wierzchniej warstwy gle-
by, należy wykonać zabiegi pielęgnujące, 
np. agregatem, broną lub kultywatorem [23]. 
Roślina ma bardzo duże wymagania nawo-
zowe. Bardzo dobrze reaguje zarówno na 
nawożenie organiczne (obornik, kompost), 
jak i mineralne. Dawki nawozów uzależnio-
ne są od przedplonu oraz zasobności gleby.  
Nawożenie azotem w ilości 50-70 N kg.ha-1  

rzystywana np. w przemyśle budowlanym, 
energetycznym (ciepło spalania wynosi 
18-19 MJ.kg-1 s.m.), samochodowym, 
lotniczym, kosmetycznym, spożywczym 
a także medycznym. Liczne badania wska-
zują, że konopie mogą być z powodzeniem 
stosowane w fitoremediacji, czyli rekulty-
wacji terenów zdegradowanych w wyniku 
antropopresji [2, 21, 26].

Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych związków występujących w  3 ga- 
tunkach konopi są THC (tetrahydrokan-
nabinol) oraz CBD (kannabidiol). THC jest 
kannabinoidem występującym w dużych 
ilościach w konopiach indyjskich, ma dzia-
łanie psychotyczne, powoduje odurzenie. 
CBD natomiast jest charakterystyczny dla 
konopi siewnych, zmniejsza odurzający 
efekt THC i wykazuje działanie przeciw-
psychotyczne. Konopie siewne zwierają 
śladowe ilości THC – maksymalnie 0,2%, 
co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwie-
rząt i człowieka.

Wymagania środowiskowe 
konopi siewnych

Konopie siewne cechują się niezbyt 
wygórowanymi wymaganiami klimatycz-
no-glebowymi, dlatego można je uprawiać 
na terenie całej Polski. Najważniejszym 
elementem uprawy tej rośliny jest odpo-
wiedni dobór stanowiska. Największy plon 
można uzyskać na glebach żyznych i głę-
bokich, zasobnych w składniki pokarmowe 
i próchnicę oraz wykazujących odczyn obo-
jętny lub lekko zasadowy (optymalne pH 
to 7,1-7,6) [9]. Rośliny te cechują się dużą 
tolerancją na niskie temperatury. Nasiona 
kiełkują w temperaturze 8-10°C w ciągu 
7-12 dni [16]. We wczesnych fazach rozwo-
jowych konopie są odporne na przymrozki 
nawet do -6°C. Zaliczane są do roślin dnia 
krótkiego, u których indukowanie do kwit-
nienia następuje, gdy dzień jest krótszy 
niż noc [27, 29]. Do optymalnego wzrostu 
potrzebują przynajmniej 250-300 mm  
opadów atmosferycznych w okresie wege-
tacji. Największe zapotrzebowanie na wodę 
u tych roślin występuje w czasie strzelania 
w łodygę. Dzięki głębokiemu systemowi 
korzeniowemu konopie pobierają wodę 
z głębszych warstw gleby. Mimo dużego 
zapotrzebowania na wodę, rozwojowi sys-
temu korzeniowego konopi nie sprzyja zbyt 
duże uwilgotnienie gleby (przekraczające 
80% polowej pojemności wodnej) [17]. 

Uprawa i zbiór konopi siewnych
Konopie siewne zaliczane są do roślin 

fitosanitarnych wykazujących właściwości 
allelopatyczne. Wpływają na znaczne ogra-

Fot. 1. Ślinik luzytański żerujący na konopiach  
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w skład którego wchodzą głównie niezbęd-
ne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
a wśród nich kwas linolowy (52,0-62,0%), 
alfa-linolenowy (12,0-23,0%) i  gamma-li-
nolenowy (3,0-4,0%). Szczególnie cenny 
jest kwas gamma-linolenowy, który ogra-
nicza powstawanie prostaglandyn oraz 
przywraca równowagę hormonalną [7].  
Stosunek kwasów omega-6 do omega-3 
w oleju konopnym wynosi 3:1, co jest istotne 
dla zdrowia człowieka ze względu na pra-
widłowy metabolizm lipidów. W oleju tym 
stwierdzono duże ilości fitosteroli, fosfolipi-
dów, chlorofilu, a także witaminy K – odpo-
wiedzialnej za wiele istotnych funkcji w orga-
nizmie. Witamina ta zapobiega zwapnieniu 
żył i tętnic, chroni kości przed pęknięciami, 
jak również działa przeciwbólowo, przeciw-
zapalnie i przeciwbakteryjnie oraz wpływa 
na przemiany metaboliczne kwasów nukle-
inowych. Olej konopny wykorzystuje się do 
pielęgnacji skóry, łagodzenia oparzeń, lecze-
nia trądziku, łuszczycy i atopowego zapale-
nia skóry. Co więcej, olej ten ułatwia również 
gojenie się ran. Podobnymi właściwościami 
prozdrowotnymi odznacza się również olej 
konopny wytwarzany z kwiatów. 

Wieloletnie badania potwierdzają także 
pozytywny wpływ nasion konopi na ogólną 
kondycję zdrowotną człowieka przez obni-
żenie poziomu złego cholesterolu – LDL we 
krwi, wzmocnienie systemu odpornościowe-
go oraz zmniejszenie stresu [4]. 

Nie tylko nasiona, ale również kwiaty i zie-
le konopi mają w składzie związki o właści-
wościach zdrowotnych np. kannabinoidy [33]. 
W zależności od fazy rozwojowej kwiatów 

zboża ozime przed śmietką ozimówką. Po-
nadto konopie wykazują właściwości natu-
ralnych retardantów, hamujących wzrost 
i rozwój niektórych chwastów, np. gwiazd-
nicy pospolitej. Suszone liście, kwiaty oraz 
ekstrakty na bazie konopi (głównie kwiato-
stanów i liści) z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane w ochronie roślin przed 
agrofagami (chwastami, szkodnikami i pa-
togenami chorobotwórczymi) na planta-
cjach celowych. 

Podstawy prawne uprawy 
konopi siewnych

Uprawa konopi siewnych (włóknistych) 
w Polsce jest regulowana przez Ustawę 
o przeciwdziałaniu narkomani z 29 lipca 
2005 r. [30]. Zobowiązuje ona producen-
tów konopi do uzyskiwania zezwolenia na 
produkcję z urzędu gminy lub miasta, wła-
ściwego do położenia planowanej uprawy. 
Legalna plantacja musi być prowadzona na 
określonej powierzchni, w wyznaczonym 
rejonie, z zastosowaniem kwalifikowanego 
materiału siewnego. Uprawę konopi można 
prowadzić wyłącznie na potrzeby przemy-
słu włókienniczego, kosmetycznego, far-
maceutycznego, spożywczego, chemiczne-
go, celulozowo-papierniczego, materiałów 
budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa 
innych gatunków konopi jest zabroniona. 
Legalna plantacja podlega kontroli, a jeśli 
zostaną stwierdzone jakiekolwiek niezgod-
ności, następuje nakaz natychmiastowe-
go zniszczenia uprawy (zazwyczaj przez 
zaoranie lub przekopanie gruntu) na koszt 
rolnika [13]. 

Właściwości prozdrowotnie 
i lecznicze konopi siewnych

Konopie siewne odznaczają się liczny-
mi właściwościami prozdrowotnymi. Są one 
bogatym źródłem składników mineralnych 
– fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), 
wapnia (Ca), siarki (S), żelaza (Fe), manga-
nu (Mn), sodu (Na), krzemu (Si), miedzi (Cu), 
jodu (J) oraz boru (B). Zawierają też wiele 
witamin, m.in. witaminę A, witaminy z grupy 
B, C, E i K. 

Nasiona wraz z łuskami zawierają ok. 
35,0% łatwo przyswajalnego białka. Więk-
szą zawartością tego składnika cechuje się 
jedynie soja. Białko konopne zawiera ok. 18 
aminokwasów korzystnie oddziałujących 
na cały organizm, np. przez wspomaganie 
pracy wątroby, wzmocnienie włosów oraz 
poprawę kondycji cery. Nasiona zawiera-
ją znaczną ilość błonnika pokarmowego, 
który przyczynia się do poprawy pracy 
układu pokarmowego i  sprzyja redukcji 
masy ciała. Zawierają także ok. 30% oleju, 

pielęgnacyjnym jest spulchnianie gleby 
w międzyrzędziach oraz usuwanie z plan-
tacji roślin nietypowych dla danej odmiany 
oraz osobników męskich – płaskoni przed 
ich pyleniem. Płaskonie wyrywa się z ko-
rzeniami, a następnie pali lub zakopuje [23]. 
Okres wegetacji konopi trwa od 80 do 100 
dni [3]. Osadzone w kwiatostanach nasio-
na dojrzewają najpierw w  dolnej części, 
przechodząc stopniowo w górę. W czasie 
dojrzewania zielone nasiona ciemnieją lub 
szarzeją. Zbiór konopi odbywa się zazwy-
czaj w sierpniu i wrześniu. Odmiana, po-
ziom agrotechniki oraz przebieg warunków 
pogodowych w okresie wegetacji mają zna-
czący wpływ na termin zbioru [21]. Nasiona 
w okresie zbioru powinny być twarde. Zbiór 
można przeprowadzić na różne sposoby – 
jednofazowo kombajnem (nasiona są doj-
rzałe w środkowej części wiechy), dwufazo-
wo przy użyciu kosiarki ścinającej wiechy 
(nasiona są dojrzałe w środkowej części 
wiechy) oraz dwufazowo przy użyciu kosiar-
ki ścinającej całe rośliny (nasiona są dojrza-
łe tylko w dolnej części wiechy). Plon nasion 
dla odmian Białobrzeskie i Tygra waha się 
w przedziale 6,0-12,0 dt.ha-1, dla odmiany 
Henola 12,0-15,0 dt.ha-1, natomiast plon sło-
my odziarnionej wynosi ok. 80 dt.ha-1 [12]. 

Zastosowanie konopi siewnych 
w ochronie roślin

W uprawie konopi siewnych z reguły nie 
stosuje się środków ochrony roślin. Roślina 
ta sama w naturalny sposób broni się przed 
agrofagami, co wynika także z jej właściwo-
ści allelopatycznych. Jednak w niesprzyja-
jących warunkach uprawy (np. zbyt duże 
uwilgotnienie, gęsty siew, przenawożenie 
azotem) konopie porażane są przez pa-
togeny grzybowe powodujące np. szarą 
pleśń, zgniliznę twardzikową, fuzariozę, 
szarą plamistość liści. Na plantacji konopi 
można zaobserwować także występowa-
nie szkodników tj. omacnica prosowianka, 
mszyce, skoczki, zwójki, przędziorki, rolnice 
i ślimaki np. śliniki, pomrowy i pomrowiki, 
które najczęściej nie powodują dużych 
strat  (fot. 1, 2). Jednak należy pamiętać, 
że decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony 
roślin powinny być podejmowane w oparciu 
o monitoring występowania organizmów 
szkodliwych, przede wszystkim z uwzględ-
nieniem ekonomicznej szkodliwości.

Należy nadmienić, że konopie upra-
wiane w najbliższym sąsiedztwie innych 
roślin jako roślina towarzysząca wpływają 
na ich zdrowotność przez zwalczanie nie-
pożądanych agrofagów.  Chronią np. rośliny 
kapustne przed bielinkiem kapustnikiem, 
ziemniaki przed stonką ziemniaczaną czy 

Fot. 2. Pomrowik plamisty żerujący na kono-
piach Zdjęcia M. Kopacki
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oraz ich kondycji, zawartość tych substancji 
może być różna. Zbadano, że niezapłodnione 
oraz niecałkowicie rozwinięte kwiaty zawie-
rają największe stężenie kannabinoidów. 
Wśród najważniejszych związków należą-
cych do tej grupy wyróżnia się: delta-9-tetra-
hydrokanabinol (Δ-9-THC), kanabidiol (CBD), 
kanabinol (CBN) oraz kanabigerol (CBG) [6]. 
Najpopularniejszą substancją czynną jest 
THC. Naturalna, surowa forma tego związku 
tj. kwas Δ9-tetrahydrokarboksylowy (THCA) 
nie wykazuje psychoaktywnego działania. 
Dopiero pod wpływem wysokiej temperatu-
ry następuje usunięcie grupy karboksylowej 
i przekształcenie tego związku w substan-
cję psychoaktywną [24, 25]. THC wykazuje 
działanie neuroprotekcyjne, przeciwbólowe, 
przeciwzapalne, rozszerzające oskrzela, ob-
niżające ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz re-
dukujące napięcie mięśniowe i spastyczność 
[11]. Liczne badania potwierdzają, że THC 
ma 2-krotnie silniejsze działanie niż hydrokor-
tyzon oraz aż 20-krotnie silniejsze działanie 
przeciwzapalne niż aspiryna. 

Drugim równie istotnym kannabinoidem 
jest kanabidiol (CBD), który nie wykazuje psy-
choaktywnego działania. Podobnie jak THC, 
kannabidiol powstaje w wyniku termicznego 
przekształcenia naturalnej formy kwasowej. 
CBD zmniejsza psychoaktywny efekt THC 
wpływając na redukcję pobudzenia oraz 
uspokojenie [24]. Kanabidiol wykazuje dzia-
łanie przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe oraz 
neuroprotekcyjne. Ponadto, związek ten ła-
godzi dystonię, zapobiega nudnościom i wy-
miotom oraz jest silnym przeciwutleniaczem 
[10, 5, 34]. Preparaty zawierające porówny-
walne ilości THC i CBD charakteryzują się 
silniejszym działaniem spazmolitycznym 
i przeciwbólowym (zalecane są w stosowa-
niu przy np. w stwardnieniu rozsianym) niż 
środki, w skład których wchodzi jedynie THC. 

Jednym z  ważniejszym fitokanabino-
idów jest kanabinol (CBN). Jest to metabo-
lit powstający w procesie utlenienia THC. 
Świeże konopie zawierają śladowe ilości 
tego związku, a jego ilość wzrasta w miarę 
rozkładu podczas przechowywania. CBN 
charakteryzuje się działaniem przeciwdr-
gawkowym, przeciwzapalnym, a także bak-
teriobójczym w odniesieniu do gronkowca 
złocistego, który jest odporny na antybiotyki 
(MRSA). Dodatkowo w licznych badaniach 
in vitro nad CBN wykazano jego działanie 
przeciwnowotworowe (w raku piersi) oraz 
nasilające kościotworzenie [24, 25].

Kolejnym wyizolowanym z konopi kana-
binoidem jest kanabigerol (CBG). Związek 
ten nie ma właściwości psychoaktywnych, 
wykazuje natomiast działanie przeciwbólo-

we. Obecnie wykorzystywany jest do lecze-
nia jaskry oraz łuszczycy. W badaniach in 
vitro stwierdzono, że CBG ma właściwości 
przeciwnowotworowe oraz przeciwbakte-
ryjne [22].

Kanabinoidy po wyizolowaniu różnymi 
metodami (np. alkoholową, w wyniku eks-
trakcji dwutlenkiem węgla) i oczyszczeniu 
mogą być rozpuszczone w  oleju, tak jak 
obecnie dostępny olejek CBD, lub mogą być 
wykorzystywane jako główny składnik do 
produkcji np. kremów, cukierków, nalewek 
czy liquidów do e-papierosów.

Biorąc pod uwagę dużą ilość różnorod-
nych związków aktywnych o szerokim spek-
trum działania farmakologicznego, konopie 
siewne mogą być wykorzystywane w lecze-
niu wielu jednostek chorobowych. Produkty 
pozyskane z tej rośliny zaleca się stosować 
m.in. w dolegliwościach związanych z nowo-
tworami, padaczką, autyzmem, stwardnie-
niem rozsianym, boreliozą, chorobą Parkin-
sona i Alzheimera, depresją, demencją, lęka-
mi, atakami paniki, niepokojem, schizofrenią, 
bezsennością, bólami, migrenami, astmą, 
jaskrą, cukrzycą, reumatyzmem, osteoporo-
zą, miażdżycą, zapaleniami, chorobą Croh-
na, uzależnieniami, anoreksją, alergiami czy 
stresem [24, 25]. Najbardziej obiecujące 
efekty terapeutyczne ze stosowania konopi 
uzyskuje się głównie w przewlekłych bólach 
neuropatycznych, stwardnieniu rozsianym, 
chorobach nowotworowych oraz zespole 
Touretta – chorobie nerwowych tików [8, 
20, 31-32]. 
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Grzyby są cenione ze względu za niepowtarzalny smak oraz aromat, dzięki 
któremu są powszechnie wykorzystywane w kuchni. Niektóre gatunki 
zostały również docenione na całym świecie ze względu na to, że stano-
wią cenne źródło składników odżywczych, mineralnych oraz związków 
biochemicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie.
Słowa kluczowe: grzyby lecznicze, metabolity, leki, medycyna, metoda 
HCLP

The fungi are valued for their unique taste and aroma, thanks to which 
they are widely used in the kitchen. Some species of them have also been 
appreciated all over the world due to the fact that they are a valuable 
source of nutrients, minerals and biochemical compounds that can be 
used in medicine.
Key words: medicinal fungi, metabolites, medicines, medicine, HCLP 
method

Wykorzystanie grzybów leczniczych 
w medycynie

The Use of Medicinal Fungi in Medicine

mgr inż. Małgorzata OSMENDA
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Olkusz

N a świecie występuje dużo różnych 
gatunków grzybów. Szacuje się, 

że około 700 gatunków grzybów ma wła-
ściwości prozdrowotne [1]. W państwach 
dalekiego wschodu, jak Chiny czy Japonia, 
[2] grzyby uprawiane są od wieków. Zostały 
docenione ze względu na doskonałe skład-
niki uzupełniające dietę oraz właściwości 
lecznicze [1]. Na świecie istnieją grzyby, 
które oprócz możliwości wytwarzania 
cennych substancji, w tym metabolitów 
wtórnych, mają również niezwykły wygląd 
(fot. 1-3), który wyróżnia je spośród innych 
gatunków. Do tych grzybów możemy za-
liczyć: soplówkę jeżowatą – Hericium eri-
naceus (Bull.), błyskoporka podkorowego 
– Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát 
oraz białoporka brzozowego – Fomitopsis 
betulina (dawniej Piptoporus betulinus Bull. 
BK Cui, ML Han and YC Dai).

Soplówka jeżowata, nazywana rów-
nież „lwią grzywą” lub „brodą starca”, jest 
gatunkiem grzyba wielkoowocnikowego, 
który w środowisku naturalnym występuje 
niezwykle rzadko. Znajduję się pod ochroną 
ścisłą w krajach europejskich, jak Polska, 
Czechy czy Słowacja [3].

Należy podkreślić, że soplówka jeżowa-
ta jest hodowana w Chinach i Japonii jako 
grzyb jadalny, wykorzystywany w różnego 
rodzaju potrawach oraz jako grzyb leczni-
czy. Jej owocniki mają wyjątkowy smak, 
przypominający połączenie kilku aromatów 
tj. homara z bakłażanami [4]. Gatunek zo-
stał również doceniony ze względu na wy-
twarzanie różnych substancji biologicznie 
czynnych, które mają właściwości lecznicze 
i bakteriobójcze m.in. egzopolisacharydy 
(EPS) oraz liczne polisacharydy. Związki te 

wpływają pozytywnie na wzrost odporno-
ści organizmu, przyśpieszają leczenie sta-
nów zapalnych, spowalniają rozwój chorób 
nowotworowych i układu nerwowego, jak 
choroba Alzheimera lub Parkinsona [5]. 
Właściwości lecznicze soplówki jeżowatej 
mogą wpłynąć na stworzenie innowacyj-
nych biopreparatów, wykorzystywanych 
na szeroką skalę w medycynie (fot. 1). Ze 
względu na to, że gatunek ten jest niezwykle 
rzadko spotykany w środowisku natural-
nym, można podjąć próby introdukcji tego 
grzyba do środowiska naturalnego, np. 
w parkach narodowych czy rezerwatach 
przyrody. W tym celu przeprowadzono ba-
dania dla określenia preferencji, które mogą 
posłużyć w późniejszym czasie do introduk-
cji grzyba oraz mogą stanowić podwaliny 
do hodowli laboratoryjnych kultur in vitro, 
wykorzystanych do pobierania leczniczych 
związków chemicznych oraz hodowli owoc-
ników i przeznaczenie ich do celów kulinar-
nych. Przeprowadzone metody badawcze 
szczegółowo opisano w pracy dyplomowej 
w latach 2016-2017. Badania laboratoryjne 
wykonano w Katedrze Ochrony Ekosyste-
mów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Opiekunem 
pracy dyplomowej był dr hab. inż. Czesław 
Bartnik. 

Błyskoporek podkorowy, zwany rów-
nież czagą, podobnie jak soplówka jeżo-
wata, jest gatunkiem objętym w Polsce 
ochroną częściową W środowisku leśnym 
możemy go najczęściej spotkać na pniach 
brzóz (fot. 2). W medycynie ludowej wła-
ściwości lecznicze błyskoporka podkoro-
wego były wykorzystywane prawdopo-
dobnie od XVI wieku. Wykorystywano go 

głównie w dolegliwościch żołądkowych, 
bólach wątroby i śledziony. Odwaru uży-
wano do przemywania ran [6]. Współ-
czesne badania wskazują, że w sklerocji, 
tj. stadium amorficznym lub owocniku we-
getatywnym [7] błyskoporka podkorowego 
znajdują się liczne metabolity (np. kwas 
oblikowy), które mają wiele użytecznych 
właściwości. Stwierdzono, że metabolity 
te posiadają właściwości antywirusowe 

Fot. 1. Owocnik soplówki jeżowatej rozwijają-
cy się na substracie w postaci trocin. Grzybnia 
zakupiona na potrzeby pobrania materiału ba-
dawczego do testów z kulturami in vitro
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owocniki były również wyko-
rzystywane z zaburzeniach 
żołądkowych. Na podstawie 
przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że białopo-
rek brzozowy posiada inne 
substancje lecznicze m.in. 
triterpenowe pochodne la-
nostanu, jak kwasy polipo-
renowe. W jego owocnikach 
stwierdzono występowanie 
triterpenów pentacyklicz-
nych, które mają właściwo-
ści przeciwnowotworowe 
oraz immunomodulujące. 
Ekstrakty wyizolowane 
z  owocników tego grzyba 
mają właściwości przeciw-
utleniające, które hamują 
procesy chemiczne w cho-
robie Alzheimera. Stwierdzo-
no również występowanie 
w  ekstraktach substancji 
o  działaniu przeciwzapal-
nym [9]. Silne działanie 
przeciwzapalne oraz prze-
ciwnowotworowe substan-
cji izolowanych z białoporka 
brzozowego mogą posłużyć 
w walce z chorobami cywi-

lizacyjnymi, którymi są różnego rodzaju 
nowotwory złośliwe.

Na podstawie przedstawionych infor-
macji można wnioskować, że grzyby oraz 
substancje biochemiczne przez nie wydzie-
lane mogą być wykorzystane przez człowie-
ka w dalszym  intensywnym rozwoju leków 
oraz w zapobieganiu i zwalczaniu wielu cho-
rób. Obecnie jest możliwe badanie właści-
wości czy budowy substancji chemicznych 
na bardzo wysokim poziomie, przy wykorzy-
staniu np. metody HPLC (metoda wysoko-
sprawnej chromatografii cieczowej), która 
jest wykorzystywana m.in. przy jakościowej 
i ilościowej analizie substancji pochodzenia 
roślinnego [10]. Na świecie opisano jedynie 
około 10% wszystkich możliwie istniejących 
gatunków grzybów wyższych [1]. Stwier-
dzenie to powinno motywować zarówno 
mykologów, jaki i medyków do poszukiwań 
nowych gatunków, dzięki którym możliwy 
będzie postęp w farmakologii.
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Białoporek brzozowy jest gatunkiem, 
który występuje pospolicie na żywych 
osobnikach brzóz lub ich martwym drew-
nie (fot. 3). Właściwości lecznicze biało-
porka brzozowego są znane od dawna. 
W medycynie ludowej był używany z po-
wodu właściwości bakteriobójczych oraz 
stymulacji w procesach gojenia ran. Jego 

oraz przeciwnowotworowe. Stwierdzono 
również, że związki te są także dobrymi 
przeciwutleniaczami [6], zapobiegają mu-
tacjom [8]. Badania nad wydzielanymi sub-
stancjami przez błyskoporka podkorowego 
mogą posłużyć do ulepszenia lub stworze-
nia nowych leków, przydatnych w leczeniu 
szerokiej grupy chorób.

Fot. 3. Owocniki białoporka brzozowego 
 Zdjęcia Małgorzata Osmenda

Fot. 2. Sklerocjum błyskoporka podkorowego
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Pomagamy i badamy 
– wyniki badań miodu z Płocka

dr inż. Piotr MICHALIK
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddz. Płock

C hciałbym szanownym Czytelnikom 
przedstawić pierwszą część wyników 

badań dotyczących jakości i zawartości 
pierwiastków w miodzie z pasieki w Ma-
zowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

Pasieka powstała w 2017 r. i znajduje 
się na terenie MODR przy ul. Zglenickiego 
w Płocku, w odległości ok. 500 m od jed-
nego z największych w Europie zakładów 
rafineryjno-petrochemicznych. 

Głównym celem założenia pasieki była 
pomoc w doradztwie związana z pszczelar-
stwem, a także wzmożenie działań w celu 
ochrony bioróżnorodności przyrodniczej. 
Naszym celem było także podnoszenie 
świadomości mieszkańców Płocka i oko-
lic o roli owadów zapylających w naszym 
życiu. 

Powstanie pasieki to jedno z  wielu 
działań, jakie prowadzę w ośrodku, a moje 
wysiłki na rzecz ochrony pszczoły miodnej 
koncentrują się m.in. na zwiększeniu liczby 
rodzin pszczelich w środowisku i zapew-
nieniu im odpowiedniej bazy pokarmowej. 

Przejdźmy jednak do końca 2019 r., gdy 
dwa lata po jej powstaniu i kolejnym zbiorze 
miodu postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest 
jego jakość w trzech grupach zanieczysz-
czeń, a więc: 
�� metali ciężkich: arsenu, kadmu, ołowiu 

i rtęci, 
�� pestycydów: chloroorganicznych i fosfo-

roorganicznych, oraz pyretroidów,
�� węglowodorów: Benzo(a)pirenu, Benzo(a)

antracenu, Chryzenu, Benzo(b)fluorantenu.
Nie miałem wątpliwości co do kondycji 

i stanu zdrowotnego pszczół – pierwszą 
zimę przeżyły wszystkie rodziny. Niemniej 
jednak nurtowało nas pytanie, czy miód 
zbierany z pożytków, które rosną w pobli-
żu rafinerii, która ma powierzchnię ponad 
800 hektarów – czyli ponad 1120 boisk pił-
karskich – jest wolny od zanieczyszczeń 
i zachowuje właściwości fizykochemiczne. 
Pasieka usytuowana obok rafinerii i czyste 
produkty z niej to była zagadka i wyzwa-
nie, któremu nie wiedziałem, czy podołamy. 
A zdrowie pszczół oraz to, aby produkty były 
smaczne i wolne od niebezpiecznych zanie-

czyszczeń to, obok marketingu sprzedaży, 
jeden z trzech najważniejszych filarów roz-
woju każdej pasieki.

Badania miodu zleciliśmy niezależnemu 
międzynarodowemu, akredytowanemu la-
boratorium. Materiał do badań obejmował 
próby pobierane po jednej z każdego ula, 
przekazywane one były do laboratorium 
jako próba zbiorcza o pojemności ok. 1 litra. 
Całą procedurę powtarzałem trzykrotnie co 
miesiąc – w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Poniżej przedstawiam wyniki badań na 
zawartość metali ciężkich, które braliśmy 
pod uwagę ze względu na ich ogólne wystę-
powanie, także w przemyśle spożywczym 
i produktach. Dla porównania prezentuję 
też wyniki badań miodu, jakie otrzymaliśmy 
z laboratorium.

Arsen 
Obecnie stosowany jest w onkologii, 

głównie u pacjentów z ostrą białaczką pro-
mielocytową. Jest szeroko rozpowszech-
niony w przyrodzie, uważany za silnie tok-
syczny pierwiastek, który jest wchłaniany 
do organizmu przez przewód pokarmowy 
i układ oddechowy (np w wyniku narażenia 
zawodowego). W przeszłości arsen i jego 
związki wykorzystywano w leczeniu m.in. 

cukrzycy, łuszczycy, kiły, owrzodzeń skóry 
i chorób stawów. Długotrwała ekspozycja 
na arsen i  jego związki może doprowa-
dzić np. do zmian w mięśniu sercowym 
lub uszkodzenia wątroby. Z tego powodu 
ważne jest prowadzenie monitoringu za-
wartości tej substancji w glebie, wodzie 
i pożywieniu, a także możliwości narażenia 
zawodowego [1]. W badaniach [2] prowa-
dzono obserwację zawartości metali cięż-
kich (w tym arsenu oznaczonego w 1725 
próbkach) w  produktach zbożowych, 
pszennych, warzywnych i  cukierniczych 
oraz produktach do żywienia niemowląt 
i dzieci. Badanie wykazało niską zawartość 
arsenu w analizowanych produktach, a jego 
największą zawartość ujawniono w produk-
tach zbożowych i sojowych, gdzie średnia 
zawartość arsenu wynosiła 0,017–0,058 
mg/kg. Badania tych samych autorów na 
zawartości arsenu i  innych pierwiastków 
uważanych za szkodliwe w 390 próbach 
grzybów i  ich przetworów również wyka-
zały niską zawartość tego pierwiastka. 
Najwyższa średnia zawartość wyniosła  
0,039 mg/kg i została stwierdzona w grzy-
bach leśnych. W badaniach prowadzonych 
w Hong Kongu największe ilości nieorga-
nicznego arsenu stwierdzono w szpinaku 
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Badania [2] na próbach miodu z 15 pa-
siek woj. warmińsko-mazurskiego miesz-
czą się dla ołowiu w granicach od 0,018 
z pasieki w Giżycku do 0,354 mg/kg w pa-
siece w Ornecie. Te same badania dla kad-
mu wykazują zawartości tego pierwiastka 
od 0,006 dla pasiek w Biskupcu i Mrągo-
wie do 0,121 mg/kg dla pasieki położonej 
w Ornecie. Tak wysokie zawartości kadmu 
i ołowiu w pasiece obok Ornety tłumaczone 
są obecnością poligonu wojskowego. 

Porównując wyniki badań naszego 
miodu do wyników innych autorów mo-
żemy stwierdzić, że pod względem bada-
nych pierwiastków miód z naszej pasieki 
jest miodem czystym, a zawartości metali 
ciężkich, mieszczą się w dolnych granicach 
innych wyników badań,  jakie można zna-
leźć w literaturze.

Literatura:
[1]  Karolina Kulik-Kupka, Aneta Koszowska, Anna 

Brończyk-Puzoń, Justyna Nowak, Katarzyna Gwiz-
dek, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska. Arsen – tru-
cizna czy lek? Medycyna Pracy 2016;67(1): 89–96 
http://medpr.imp.lodz.pl 

[2]  Spodniewska Anna Romaniuk Konstanty. Zawar-
tość ołowiu i kadmu w miodzie w wybranych pa-
siekach województwa warmińsko-mazurskiego. 
Medycyna Wet. 2007, 63. Wojciechowska-Mazurek 
M., Mania M., Starska K. Rebeniak M., Karłowski 
K. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia w grzybach 
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2011;44(2):143–149.

[3]  Wilk Aleksandra, Kalisińska Elżbieta, Różański Ja-
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wania z niej miodu. Tym bardziej, że pasiekę 
otacza szpaler robinii akacjowej oraz lip, 
a w pobliżu znajdują się klony, a także jest 
dużo terenów zielonych dookoła koncernu. 
Na marginesie dodam, że rafineria przepro-
wadziła inwentaryzacje środowiskową wo-
kół zakładu i wyszła ona bardzo ciekawie, 
a nawet dla wielu przyrodników zaskakują-
co. Ale o tym może napiszę innym razem. 

Poniżej przedstawiam wyniki dotyczące 
badanych metali:

Rodzaj 
badania

Metoda Jedno-
stka

Wynik

Arsen PN-EN 15763:2010 mg/kg < 0,010

Kadm PN-EN 15763:2010 mg/kg 0,0012

Ołów PN-EN 15763:2010 mg/kg 0,011

Rtęć PB-30/CVAAS wyd. 
V z dn. 18.09.2012

mg/kg < 0,0006

Otrzymane wyniki potwierdziły, iż mimo 
naszych obaw związanych z  lokalizacją 
pasieki w pobliżu dużego zakładu rafine-
ryjnego, miód jest nie tylko dobrej jakości, 
ale poziom obecności metali ciężkich jest 
bardzo niski, niezagrażający zdrowiu i życiu 
człowieka. 

Wyniki z naszej pasieki można porów-
nać do tych otrzymanych z analogicznych 
badań miodu z toruńskiej pasieki GloRiN, 
które przeprowadzono w tym samym roku 
(2019 r.). Analiza miodu ze stolicy polskie-
go piernika wykazała obecność metali 
ciężkich na poziomie odpowiednio – dla 
arsenu 0,002 mg/kg, chromu 0,006 mg/kg,  
kadmu 0,001 mg/kg, niklu 0,074 mg/kg, 
ołowiu 0,010 mg/kg i rtęci <0,001 mg/kg. 
Za badania odpowiadał Państwowy Insty-
tut Weterynaryjny – PIB w Puławach. 

wodnym, średnio 74 μg/kg; taki poziom 
może być związany z wodnymi warunka-
mi wzrostu i ostrygach, średnio 58 μg/kg. 
Zdaniem badaczy, może to być związane ze 
środowiskowym skażeniem tamtych tere-
nów. Arsenu nieorganicznego nie wykryto 
natomiast w  produktach mleczarskich, 
tłuszczach i olejach, napojach bezalkoho-
lowych ani wodzie [1].

Kadm, Ołów i Rtęć
Z tak zwanych metali ciężkich, tj. o gę-

stości powyżej 4,5 g/cm3 za najbardziej tok-
syczne uznaje się kadm (Cd), ołów (Pb) i rtęć 
(Hg), które nazywane są „trójką metali śmier-
ci” [3]. Narządem krytycznym kumulującym 
te metale są nerki, które w dużym stopniu 
biorą udział w procesie detoksykacji. Na stę-
żenie metali w nerkach mają wpływ czynniki 
środowiskowe, jak palenie tytoniu, dieta czy 
posiadanie amalgamatowych wypełnień 
stomatologicznych (rtęć), a także czynniki 
biologiczne – wiek i płeć. Od niedawna pro-
wadzone są także badania o ich wpływie 
na rozwój raka. Większość ludzi podlega 
długotrwałemu oddziaływaniu niewielkich 
stężeń metali ciężkich (w tym Cd, Pb i Hg), 
w dużym stopniu mających antropogenicz-
ne pochodzenie. Pierwiastki te utrzymują się 
w organizmie człowieka przez pewien czas 
min. w nerkach, co może powodować raka 
nerkowo – komórkowego [3].

Oczywiście czekając na wyniki badań 
nie byłem pewien, jaka będzie jakość mio-
du. Bo gdyby wyniki były niekorzystne, sens 
istnienia pasieki byłby pod znakiem zapy-
tania. Pozostałoby doradztwo, ale mimo 
że jak głosi popularne powiedzenie „szewc 
boso chodzi” nie wyobrażałbym sobie pro-
wadzenia pasieki, bez możliwości uzyski-
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             DRZEWA

Kornel Makuszyński, polski wesoły 
pisarz, autor znanych nam z dzieciństwa 
przygód Koziołka Matołka czy też małpki 
Fiki-Miki, odznaczał się wyjątkowym ape-
tytem, a jabłka jadał przed i po posiłku oraz 
w przerwach między nimi, twierdząc, że 
swój  humor wyssał właśnie z ich sokiem.

Jabłoń pochodzi z  Azji Środkowej 
i Chin, skąd jej 30 dzikich gatunków ruszyło, 
aby zapanować na wszystkich kontynen-
tach w strefie klimatu umiarkowanego. Ak-
tualnie jest ona najpospolitszym drzewem 
owocowym na świecie. Z botanicznych źró-
deł archiwalnych wynika, że w 1650 r. upra-
wiano już 200 odmian jabłoni,  w 1831 r.  
Londyńskie Towarzystwo Ogrodnicze od-
notowało ich 1400, a aktualne dane świad-
czą, że istnieje ponad 30 szlachetnych ga-
tunków jabłoni i ponad 10 000 jej odmian!

W Polsce w lasach liściastych na niżu 
rośnie tylko jeden dziki gatunek – jabłoń 
płonka – Malus sylvestris – obecnie rzad-
ki, a w niektórych regionach bardzo rzadki. 
Jest ona drzewem dorastającym do wy-
sokości 20 m. Koronę ma szeroką i gęstą, 
kształtu kopulastego. Gałązki jabłoni mają 
kolor czerwonobrunatny. Osadzone na nich 
są jajowate liście, które  mają zaostrzone 
wierzchołki. Jabłoń pięknie zakwita w maju, 
ma białe, lekko zaróżowione kwiaty (fot.1). 
W jesieni wykształca malutkie, żółtozielo-

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Jabłoń, w tradycji drzewo poznania dobra i zła

Jabłoń Malus to drzewo, którego owo-
ce są nierozerwalnie związane ze złotą 
polska jesienią, kiedy to kuszą nas swym 
aromatem, barwą i niepowtarzalnym róż-
norodnym smakiem. Jest ona symbolem 
drzewa boskiego, drzewa życia oraz mi-
łości.

Starożytni Grecy prowadzą nas do 
ogrodu pięknych nimf Hesperyd, gdzie spo-
tykamy jabłonie bogini Gai, które rodziły 
złote jabłka, w tradycji helleńskiej symbo-
lizujące szczęście i miłość.

Jabłoń odnajdujemy też w  mitach 
przedchrześcijańskiego średniowiecza 
europejskiego. W mitologii celtyckiej  mo-
tywy jabłoni i  jabłka, odzwierciedla m.in.  
Avalon – wyspa jabłoni, kraina wiecznej 
wiosny, raj Celtów.

Jednocześnie jabłko jest również  
szczególnym symbolem – jabłko władcy 
„globus”, jako znak władzy i panowania, 
traktowany był tak już w  starożytnym 
Rzymie.

Gdy sięgniemy do źródeł historycz-
nych, stwierdzimy, niewątpliwie  ze zdzi-
wieniem, jak wiele jabłkom zawdzięczają 
wielcy tego świata. Oto tylko kilka przykła-
dów. Gdyby nie ten owoc nie wiadomo, czy 
Izaak Newton odkryłby prawo powszech-
nego ciążenia? Wiadomo natomiast, że 
Fryderyk Schiller – wielki poeta niemiecki, 
przedstawiciel europejskiego romantyzmu, 
swą wenę twórczą zawdzięczał wącha-
niu… zgniłych jabłek. Enrico Caruso, włoski 
„król tenorów” pierwszego dwudziestolecia 
ubiegłego wieku, światowej sławy śpiewak, 
przed wyjściem na scenę, wyłącznie dla 
„zdrowotności” wypijał kielich gorzałki, 
zagryzając jabłkiem. Agata Christie, przed 
pisaniem nowego kryminału, długo wiodła 
w myślach dysputy, najczęściej w wannie, 
ze swym bohaterem, znanym detektywem 
Herkulesem Poirot, zajadając się jabłkami.

Już do ciebie serca nie mam                
  w dziką jabłoń cię zaklęłam,                                                                                                                                    

a wspomnienia – czy pan słyszy  
– zamieniłam w polne myszy.

                     Agnieszka Osiecka

1

ne trzycentymetrowe owoce, kwaśne ale 
jadalne.

Piękny opis tej jabłoni znajdziemy 
w książce „Wycieczka do puszczy” au-
torstwa Jana Karpińskiego, wybitnego 
leśnika i dyrektora Białowieskiego Parku 
Narodowego: Obsypane kwieciem korony 
dzikich jabłoni są na wiosnę prawdziwą 
ozdobą grondu niskiego i borów miesza-
nych Białowieży. Jak białoróżowe, olbrzy-
mie bukiety przetykają one strop lasu 
w grondach i borach mieszanych. Jesienią 
czerwienią się na nich lub złocą maleńkie 
jabłuszka, którymi obsypane są gałęzie 
tych drzew. Wiosną z kwiatów jabłoni biorą 
pierwszy pożytek pszczoły; jesienią tuczą 
się na jej owocach dziki, sarny i  jelenie. 
Jabłuszka są również zbierane na użytek 
domowy.

Dzika jabłoń była dawniej często, 
a dziś rzadziej używana jako podkładki 
dla jabłoni uprawnych.

Jabłonie, które dziś królują w naszych 
sadach,  szczególnie słynnych w rejonie 
Grójca, Tarczyna i na Sądecczyźnie, to 
liczne odmiany jabłoni domowej Malus do-
mestica. Gatunek ten dorasta do 10 me- 
trów wysokości, ma liście jajowate, kwiaty 
białoróżowe, a owoce  różnej wielkości 
i barwach od zielonej do żółtej, pomarań-
czowej oraz czerwonej. Może żyć nawet 
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do 200 lat, ale z racji ataku szkodników 
i grzybów najczęściej tylko do lat 50.

Warto podkreślić, że w naszym kraju 
jabłonie były uprawiane zdecydowanie 
wcześniej niż w  innych częściach Eu-
ropy. Jan Długosz wertując stare księ-
gi klasztorne, ustalił, że już w XII wieku 
opat klasztoru lubiąskiego Florenty wraz 
z braćmi przybyłymi z Porty, wyhodowali 
jabłka – daporty, o rewelacyjnym smaku. 
Tak przypadły one wszystkim do gustu, 
że uprawiano je w naszym kraju do XV w. 
Z kolei Marcin z Urzędowa w XVI wieku 
w  „Herbarzu polskim” wspomina o  róż-
nych walorach odmian jabłek,  podkreśla-
jąc szczególnie rajskie jabłonie (fot. 2). 
których jabłuszka wyróżnia niezrównana  
smakowitość.

Gdy nasi rodacy od dawna znali już wa-
lory smakowe jabłek oraz doceniali aromat 
robionego z nich wina, we Francji dopiero 
w XVII w. pierwsze kilkanaście drzewek 
zasadzono w ogrodach Wersalu, by dwór 
królewski też mógł się nimi delektować.

Uprawa jabłoni przeżywała renesans 
dopiero w połowie XIX wieku. Wtedy sa-
downicy prowadzili swoisty „wyścig” w ho-
dowaniu nowych odmian o szczególnych 
barwach i smaku. Aktualnie odmiany zna-
ne jeszcze naszym babciom, jak kronsel-
ki, landsberskie, koksy czy malinówki są 
bardzo rzadko spotykane, a rynek co roku 
zachwycają nowe odmiany oraz mieszań-
ce o bardzo dziwnych, wręcz egzotycznych 
nazwach.

Z polskimi osiągnięciami w dziedzinie 
hodowli i sadów pełnych jabłoniowych od-
mian, nierozerwalnie łączy się postać wy-
bitnego pomologa profesora Szczepana 
Pieniążka, wieloletniego dyrektora Instytutu 
Sadownictwa i Warzywnictwa w Skiernie-
wicach. To jemu zawdzięczamy doprowa-
dzenie do corocznego owocowania jabło-
ni, odmian owocujących naprzemiennie, 
wprowadzenie do uprawy drzew niskopien-
nych, licznych nowych cennych odmian 
oraz opracowanie nowoczesnych metod 
uprawy i pielęgnacji gleby. Powszechnie 
znane są też jego opracowania populary-
zatorskie, jak m.in. „Dookoła sadowniczego 
świata” czy „Gdy zakwitną jabłonie”.

O znaczeniu i  jego nowatorskiej dzia-
łalności świadczą dane mówiące, że przed  
II wojną światową produkcja jabłek w Pol-
sce wynosiła rocznie 400-600 tys. ton, 
a kiedy profesor przechodził na emeryturę 
w 1983 r. osiągnęła 1,7 miliona ton tych 
smakowitych owoców.

Będąc w Skierniewicach na rynku war-
to więc przysiąść na ławeczce z Profeso-
rem, który w  rękach trzyma jabłko  (fot. 3).

Drewno jabłoni  jest czerwonobrązowe  
i charakteryzują je  faliste słoje,  łatwo daje 
się  polerować. Jest jednocześnie bardzo 
twarde, ciężkie i  trudno łupliwe. Gdyby nie 
jego skłonność do paczenia się po wysu-
szeniu, nadawałoby się doskonale  do wy-
robu mebli.

Wykorzystywane jest w stolarstwie; 
wykonuje się narzędzia, czółenka tkackie 
oraz zabawki.

Odrobina historii
Angielski archeolog Artur Evens, ba-

dając ruiny starożytnego miasta Knossos 

2

3
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             DRZEWA

na Krecie, w 1899 roku odkrył ogromne 
pomieszczenie w  pałacu króla Minosa. 
Pałac ten kojarzy się z mitem Tezeusza, 
który zaopatrzony w nić Ariadny krążył po 
labiryncie by zabić potwora Minotaura. Na 
ścianie odkrytej sali  pałacowej  badacz 
znalazł płaskorzeźbę z XVII w. p.n.e., przed-
stawiającą ”stoły z drzewami w środku”. 
Ustalono, że drzewami tymi są jabłonie, 
a w starożytnym Knossos były czczone 
jako drzewo obfitości.

Jabłoń to drzewo prapolskie, gdyż na 
naszych ziemiach była uprawiana przez 
naszych przodków w epoce neolitu. Dowo-
dem na to są ślady jabłoni, odkryte w wyko-
paliskach Biskupina, rosnących tam 3500 
lat temu.

Wzmianki o jabłoni pochodzą również ze 
starożytnego Egiptu, Asyrii, Babilonu. W sta-
rożytnej Grecji Ksenofont, uczeń Sokratesa 
pouczał, jak pielęgnować i sadzić drzewa, 
w tym jabłonie. Podobne zalecenia prak-
tyczne dawał zainteresowanym również 
Teofrast, uczony grecki, wyjątkowo docie-
kliwy obserwator przyrody. 300  lat później 
znany pisarz rzymski Pliniusz Starszy zaj-
mował się wpływem warunków glebowych 
i klimatycznych na rozwój gatunków jabłoni. 
Ciekawe, że w pierwszym stuleciu nowej ery 
Rzymianie znali już kilka gatunków jabłoni 
i ponad 30 ich odmian!

4

Biorąc pod uwagę niezwykle bogatą 
i  długą historię jabłoni rozkoszujmy się 
smakiem i aromatem jabłek zachęcających 
nas do ich poznania… albo do zrobienia 
pysznej szarlotki. Najlepsza jest z anto-
nówek, a z racji choćby nazwiska autorka 
tekstu, może o tym sporo powiedzieć.

Walory jabłek doceniają w pełni też nasi 
skrzydlaci przyjaciele (fot. 4).

EKONOMIA ŚRODOWISKA

Ochrona klimatu w USA
Climate Protection in the USA

Ochrona klimatu w  USA jest zagadnieniem 
kontrowersyjnym. Od wielu lat specjaliści 
spierają się, czy dwutlenek węgla – uważany 
za najważniejszy czynnik psucia światowego 
klimatu – może być uznany za zanieczyszcze-
nie na gruncie krajowych przepisów. Ponadto 
zasadność przyjmowania regulacji w tej spra-
wie w kluczowy sposób zależy od parametrów 
ekonomicznych, których wartości nie są ogól-
nie uzgodnione. Wydaje się jednak, że niedaw-
na ewolucja poglądów rozpowszechnionych 
w USA na ten temat zapowiada podjęcie daleko 
idących zmian w zaostrzeniu wymagań redukcji 
emisji dwutlenku węgla.

Climate protection in the USA has been a con-
troversial issue. For many years, experts have 
disagreed on whether carbon dioxide – consi-
dered the most important factor destroying the 
global climate – can be regarded as a pollutant 
according to domestic legislation. Moreover, 
the rationale of relevant regulations depends 
on economic parameters that are not subject 
to universal consent. Nevertheless, it seems 
that the recent evolution of opinions shared in 
the USA anticipates a far-reaching change in 
carbon dioxide emission restrictions.

Tytuł może się wydawać ironiczny. 
Przecież przynajmniej od Protokołu z Kioto 
(Aura 2/2010) wiadomo, że Stany Zjedno-
czone psują klimat. Wprawdzie delegacja 
amerykańska na COP-3 w 1997 r. podpisała 
ten protokół, ale w złej wierze, bo wiedząc, 
że na pewno nie zostanie ratyfikowany 
przez Senat. Tak też się rzeczywiście stało. 
USA nie są jego sygnatariuszem. Wpraw-
dzie przystąpiły w 2015 r. do Porozumienia 
Paryskiego (Aura 3/2018), ale zaraz po ob-
jęciu prezydentury przez Donalda Trumpa 
odstąpiły od niego. Z kolei po objęciu pre-
zydentury przez Joe Bidena powróciły, ale 
utrzymują się poważne wątpliwości, czy 
rzeczywiście planują coś w tej sprawie.

A problem jest niebagatelny. Amerykań-
ska ustawa o czystym powietrzu (Clean Air 
Act) z 1990 r. (w rzeczywistości jest to no-
welizacja ustawy z 1963 r.) zawiera para-
graf 202, który definiuje zanieczyszczenia 
powietrza i nakłada na rząd obowiązek ich 
regulowania. Czy dwutlenek węgla – naj-
ważniejszy z  tzw. gazów szklarniowych 
(Aura 1/2015) – jest zanieczyszczeniem? 
Wiedząc, jaka jest jego rola w psuciu świa-
towego klimatu, wiele osób nie ma wątpli-
wości, że jest zanieczyszczeniem.

Ale wątpliwości są. Świadczy o  tym 
słynny proces Massachusetts versus EPA. 
W 2003 r. amerykańska agencja ochrony śro-
dowiska (Environmental Protection Agency,  

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

EPA) stwierdziła, że dwutlenek węgla nie 
jest zanieczyszczeniem w rozumieniu pa-
ragrafu 202 i nie będzie przez nią regulowa-
ny. Kilkanaście stanów wniosło przeciwko 
niej pozew, który został jednak oddalony 
w 2007 r. przez Sąd Najwyższy większo-
ścią głosów sędziowskich 5:4.

Wątpliwości polegają na tym, że dwu-
tlenek węgla jest wprawdzie trucizną, bo 
– zabierając przestrzeń tlenowi – prze-
szkadza w  oddychaniu. Jednak, aby ta 
jego zabójcza właściwość się zrealizowała, 
jego stężenie w powietrzu, którym oddy-
chamy musi być wielokrotnie większe niż 
w powietrzu, którym dysponuje atmosfera. 
Z  tego punktu widzenia zanieczyszcze-
niem właściwie nie jest. Jego szkodliwość 
wynika z psucia klimatu. To z kolei spo-
wodowane jest wzrostem stężenia w po-
wietrzu – o połowę w stosunku do okresu 
sprzed rewolucji przemysłowej – którego 
nasze płuca nie zauważają. Zauważa jed-
nak atmosfera, która na zmianę stężenia 
z 0,3 promila na 0,4 promila zareagowa-
ła znanymi zmianami klimatycznymi. Ale 
problem w tym, że ochrona klimatu jest 
dobrem publicznym (Aura 12/2009), a jej 
podejmowanie może być skuteczne tylko 
wtedy, kiedy zaangażowani są wszyscy, 
a nie pojedynczy beneficjenci.

I tu jest sedno problemu. Dwutlenek 
węgla jest zanieczyszczeniem, ale nie 
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zanieczyszczającą i  powinien podlegać 
regulacji, ale – po przyjęciu stopy dys-
kontowej na poziomie wyższym niż 5% – 
mogła „społeczny koszt węgla” wyliczyć 
na poziomie niewiele przekraczającym  
1 USD/tCO2 (uwzględniając przy tym szko-
dy krajowe, a nie światowe). Natomiast 
gdyby przyjąć stopę dyskontową 2,5% 
(nawet ignorując szkody spodziewane 
poza granicami USA), to „społeczny koszt 
węgla” musiałby wzrosnąć do 10 USD/
tCO2. Tymczasem to właśnie „społeczny 
koszt węgla” stanowi punkt odniesienia 
dla ostrości regulacji, które miałyby zostać 
wprowadzone. W związku z tym przepisy 
powinny wymuszać działania zmierzające 
do redukcji emisji dwutlenku węgla, o ile 
– w przeliczeniu na jednostkę unikniętej 
emisji – nie przekraczają „społecznego 
kosztu węgla”. Według wyliczeń z czasów 
prezydentury Donalda Trumpa tą granicą 
była kwota rzędu 1 USD/tCO2. Po przyję-
ciu niższej stopy dyskontowej – a za taką 
opowiadają się ekonomiści, których słucha 
prezydent Joe Biden – granica może wzro-
snąć nawet kilkadziesiąt razy.

W  pierwszym przypadku ochrona 
klimatu była niewielka, bo jakiekolwiek 
ograniczenia wymagające wysiłku prze-
kraczającego 1 USD/tCO2 mogłyby zostać 
uznane za nadmierne. Natomiast w dru-
gim przypadku regulacje mogą być znacz-
nie ostrzejsze. Przepisy przygotowywane 
w  USA sugerują, że przyjmowany tam 
obecnie „społeczny koszt węgla” jest wy-
raźnie wyższy niż poprzednio.

z punktu widzenia pojedynczego kraju – 
choćby tak dużego jak USA – tylko z punk-
tu widzenia całego świata. Tak więc EPA, 
amerykańska agencja ochrony środowi-
ska, mogła utrzymywać, że paragraf 202 
nie ma w tym przypadku zastosowania. 
Jednak mimo orzeczenia Sądu Najwyż-
szego, w 2009 r. EPA uznała, że dwutle-
nek węgla jest zanieczyszczeniem w ro-
zumieniu paragrafu 202 i może być przez 
nią regulowany. Sformułowała przy tym 
słynne „stwierdzenie zagrożenia” (endan-
germent finding), którym posługiwały się 
też władze stanu Massachusetts. Tyle, że 
„zagrożenie” wskazywane przez Massa-
chusetts polegało na utracie terytorium 
(z powodu podnoszenia się poziomu oce-
anu), zaś „zagrożenie” wskazane przez EPA 
polega na zdrowotnych i gospodarczych 
konsekwencjach zmian klimatycznych, po-
wodowanych pośrednio przez emisję dwu-
tlenku węgla (bezpośrednio przez zmiany 
klimatyczne).

To otwiera drogę do zastosowania 
paragrafu 202, ale nie determinuje tempa, 
w jakim emisja dwutlenku węgla ma być 
ograniczana w drodze regulacji. To wszyst-
ko zależy od przyszłych szkód spodziewa-
nych w wyniku jego emisji, czyli od tzw. 
„społecznego kosztu węgla”. Tymczasem 
nie ma zgody co do wielkości „społecznego 
kosztu węgla”. Przede wszystkim, nie jest 
jasne, czy owe szkody powinny być liczo-
ne w skali całego świata, czy w skali kraju, 
który chciałby regulować emisję dwutlenku 
węgla. Gospodarka amerykańska stanowi 

15% gospodarki światowej, więc orienta-
cyjnie przyjmuje się, że „społeczny koszt 
węgla”, uwzględniający tylko szkody kra-
jowe, musiałby tam stanowić zaledwie 1/7 
wartości obliczonej w skali całego świata.

To ogromna różnica, choć i tak mniej-
sza od rozbieżności wynikających z ma-
nipulowania stopą dyskontową. Szkody 
spowodowane zmianami klimatycznymi 
są zatrważające, ale spodziewane dopie-
ro w przyszłości, więc w  rachunku eko-
nomicznym (Aura 3/2008) muszą być 
pomniejszone. To, jak bardzo powinny 
być pomniejszone, zależy od przyjętej 
stopy dyskontowej. Jak pokazują badania 
empiryczne, w rutynowo dokonywanych 
wyborach ta stopa wynosi kilka procent. 
Ale są to wybory, gdzie dystans między 
teraźniejszością a  przyszłością zamyka 
się okresem kilku lat. W przypadku zmian 
klimatycznych, ten okres miałby liczyć kil-
kadziesiąt lat, a nawet dłużej. Nie ma i nie 
może być badań empirycznych obejmują-
cych taką odległość czasową.

Przyjęcie stopy dyskontowej ma więc 
charakter spekulatywny. Można przytoczyć 
rozsądne argumenty za tym, aby ją przy-
jąć na poziomie 5%, ale również za tym, 
aby wynosiła ona np. 2,5%. W pierwszym 
przypadku przyszłe szkody mają niewielką 
wagę, a w drugim – nieporównanie więk-
szą. Za prezydentury Donalda Trumpa 
amerykańska agencja ochrony środowi-
ska była związana wcześniejszym ustale-
niem, że dwutlenek węgla jest substancją 
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Promieniowanie oraz hałas w Polsce 
w świetle danych statystycznych

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W  ramach Państwowego Monitorin-
gu Środowiska bada się w Polsce 

nie tylko emisję typowych zanieczyszczeń 
przemysłowych i komunalnych ale również 
sytuację radiacyjną w kraju oraz w wybra-
nych miejscach, gdzie promieniowanie jest 
większe. Dokonuje się pomiarów mocy 
promieniowania gamma oraz zawartości 
izotopów promieniotwórczych w kompo-
nentach środowiska oraz w żywności. Kon-
trolowanie promieniowania jonizującego, 
jako promieniowania jądrowego, prowadzi 
Państwowa Agencja Atomistyki [1]. Pro-
mieniowanie to ma postać promieniowa-
nia korpuskularnego, obejmującego cząstki 
alfa, beta i protony, oraz promieniowania 
elektromagnetycznego, obejmującego 
promieniowanie gamma i rentgenowskie 
(X) o długości fali poniżej 100 nm (nano-
metrów), a także promieniowanie radiowe 
i  świetlne. Promieniowanie  jonizujące 
przechodząc przez materię (ciała stałe, 
ciecze, gazy, tkankę żywą) jonizuje, czyli 
zmienia ładunki elektryczne obojętnych 
dotąd atomów i cząsteczek, co oznacza 
powstawanie jonów ujemnych i dodatnich, 
które są szkodliwe dla żywych organizmów 
(choroba popromienna). Wtedy niezbędne 
jest ochrona radiologiczna.

Źródła promieniowania jonizującego 
dzielimy na naturalne oraz sztuczne. Pro-
mieniowanie  naturalne jest emitowane 
przez radionuklidy – cząsteczki ulegające 
samorzutnym przemianom jądrowym – za-
warte w składnikach środowiska naturalne-
go (przyrodniczego), czyli w glebie, wodzie 
i powietrzu oraz w materiałach budowla-
nych, a także w organizmie człowieka. Po-
nadto pochodzi ono z przestrzeni kosmicz-
nej. Natomiast promieniowanie sztuczne 
jest emitowane – na skutek działalności 
gospodarczej – przez obiekty i urządzenia 
radiacyjne, jak reaktory jądrowe (promie-
niowanie X, gamma), aparaty rentgenow-
skie, bomby kobaltowe (promieniowanie 
X) oraz izotopy promieniotwórcze, które 
są wytwarzane i stosowane w przemyśle, 
medycynie, nauce. Szczególne zagrożenie 

wywołują substancje promieniotwórcze 
uwalniane do środowiska w wyniku awarii 
oraz prób jądrowych. Jednak nowoczesne 
– i dlatego bardziej kosztowne – elektrow-
nie atomowe emitują do otoczenia znacz-
nie słabsze (lub żadne) promieniowanie 
niż hałdy popiołu i żużla, składowane przy 
ciepłowniach i elektrowniach na węgiel.

Wpływ promieniowania jonizującego 
na materię i organizmy żywe określa się 
za pomocą dawki pochłoniętej w posta-
ci wielkości energii promieniowania na 
jednostkę masy badanej substancji np. 
energia w dżulach (J) pochłonięta w 1kg 
tej substancji. Dla celów ochrony radiolo-
gicznej stosuje się ponadto pojęcie dawki 
równoważnej dla oceny narażenia poszcze-
gólnych narządów oraz dawki skutecznej 
(efektywnej) dla oceny narażenia całego 
ciała człowieka. Ponadto funkcjonują mię-
dzynarodowe standardy bezpieczeństwa 
w postaci wartości progowych promienio-
wania, czyli stawek granicznych, dotyczą-
cych sztucznych źródeł promieniowania 
jonizującego. Podstawowa stawka wynosi 
1 mSv (milisiwert) w ciągu roku, a w pię-
ciu latach nie może przekroczyć 5 mSv. 
Informacje o rodzajach i rezultatach po-
miarów promieniowania dość szczegółowo 
(zwłaszcza w 2016 r.) podaje Główny Urząd 
Statystyczny [2].

Łączna dawka promieniowania jonizują-
cego w Polsce wyniosła w 1986 r. 3,68 mSv  
oraz w 2019 r. 3,86 mSv na mieszkańca, 
tj. o 4,9 % więcej. Na źródła pochodzenia 
naturalnego przypadło 63,5%, a na źródła 
sztuczne tylko 36,5%. Można zatem wnio-
skować – gdyż szczegółów brak – że pro-
mieniowanie sztuczne wyniosło 1,41 mSv,  
a więc znacznie więcej niż międzynarodo-
wa stawka graniczna. Wzrost promieniowa-
nia ogółem jest powodowany przez zwięk-
szenie promieniowania sztucznego w wy-
niku rozwoju gospodarczego. Szczególny 
wzrost promieniowania zanotowano w dia-
gnostyce medycznej (w 2019 r. 1,40 mSv)  
w wyniku stosowania tomografii kompute-
rowej, radiografii i badań rentgenowskich. 

Natomiast promieniowanie naturalne 
w wysokości 2,45 mSv (w tym promienio-
wanie radonu 1,14, gamma 0,41 i kosmicz-
ne 0,39 mSv) malało stopniowo od 1986 r. 
Jednak dane statystyczne są tu niepełne 
– ze względu na trudności pomiaru – i nie-
jasne. Dotyczy to również danych GUS na 
temat struktury branżowej promieniowania 
(bez podziału na naturalne i sztuczne), któ-
ra prezentuje się w sposób następujący:
�� diagnostyka medyczna  36,3%
�� radon i pochodne 1) 31,1%
�� promieniowanie gamma   12,3%
�� promieniowanie kosmiczne  10,1%
�� promieniowanie wewnętrzne       7,3%
�� toron 2) 2,6%
�� awarie i inne przyczyny  0,3%

Według stanu w 2019 r. w ochronie ra-
diologicznej funkcjonuje 13 tys. pracow-
ni (laboratoriów) RTG i  4 tys. pracowni 
stosujących tylko aparaty RTG oraz 108 
ambulansów RTG. W pracowniach jest za-
trudnionych ok. 38 tys. osób pracujących 
w  narażeniu, w  tym 165 osób w  ambu-
lansach RTG. Pracownie i pracownicy są 
objęci kontrolą przez Główny Inspektorat 
Sanitarny. System wczesnego wykrywa-
nia skażeń promieniotwórczych obejmuje  
24 stacje podstawowe, należące do Cen-
tralnego Laboratorium Ochrony Radiolo-
gicznej lub Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej.

Stężenie naturalnych radionuklidów 
(izotopów promieniotwórczych) utrzymuje 
się na podobnym poziomie od kilkunastu 
lat, natomiast od kilku lat maleje stęże-
nie sztucznych radionuklidów, zwłaszcza 
cezu Cs-137 oraz strontu Sr-90, które było 
spowodowane awarią w elektrowni ato-
mowej w Czarnobylu i później w Japonii 

1) Radon Ra 222 – pierwiastek promieniotwórczy, gaz 
szlachetny z grupy helowców; powstaje z  rozpadu 
radu; stosowany w leczeniu nowotworu złośliwych.
2) Tor Tr-228 – ciężki metal promieniotwórczy, trudno 
topliwy, stosowany do produkcji anod lamp rentge-
nowskich, a także do otrzymywania rozszczepionego 
izotopu uranu. Toran – izotop (nuklid) promieniotwór-
czy Th, obecny zwłaszcza w skałach bogatych w tor 
i uran oraz w produktach spalania węgla.
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nia człowieka na promieniowanie gamma 
i promieniowanie radu. 

W  2019 r. zarejestrowano niewielkie 
przekroczenia tych wskaźników w przy-
padku budownictwa mieszkaniowego 
w zakresie popiołów lotnych i żużla pomie-
dziowego. Najniższe wskaźniki w latach 
2018–2019 odnotowano w zastosowaniu 
ceramiki budowlanej (cegła, pustaki cera-
miczne, dachówki) oraz cementu.

Odpady promieniotwórcze powstają-
ce w przemyśle – zwłaszcza w kopalniach 
i  zakładach przerobu rudy uranu oraz 
produkcji paliwa reaktorowego – a także 
w medycynie i placówkach badawczych 
wymagają specjalnego postępowania 
w zakresie ewidencji, składowania, segre-
gowania i przetwarzania [1]. Zajmuje się 
tym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych prowadzący składo-
wisko w Różanie i w Świerku k. Otwocka  
(w. woj. mazowieckie). Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku odprowadza 
m.in. radioaktywne odpady ciekłe. Suma-
ryczna aktywność odpadów promienio-
twórczych w centralnej składnicy w 2019 r.  
wyniosła 47,64 TBq (terabekereli) i była 
o 40% wyższa niż w 2000 r. Zatem problem 
ochrony radiologicznej narasta.

Elektrownia atomowa (jądrowa) sta-
nowi obiekt wytwarzający energię elek-
tryczną z energii cieplnej, którą uzyskuje 
się z  kontrolowanego rozszczepienia 
jąder atomowych pierwiastków ciężkich 
(głównie izotopu uranu U-235). Ciepło to 
jest przekazywane do wytwornicy pary 
napędzającej turbinę produkującą elek-
tryczność. W Polsce jest czynny tylko ba-
dawczy reaktor jądrowy „Maria” w Świerku. 
Jednak w sąsiednich krajach w odległości 
do 300 km działa 8 elektrowni atomowych 
z 21 reaktorami (plus 7 w budowie), o mocy 
zainstalowanej ok. 14,4 GWe (gigawatów), 
tj. 14 400 MW.

Hałas komunikacyjny oraz przemysło-
wy jest to dźwięk o nadmiernym natężeniu 
i niepożądany oraz szkodliwy, gdyż wpły-
wa niekorzystnie na zdrowie. Powoduje 
zmęczenie, zdenerwowanie a w skrajnych 
przypadkach agresję. Obniża sprawność 
intelektualną ludzi a także utrudnia funkcjo-
nowanie biosfery. Zakłócenie ciszy prowa-
dzi bowiem do utraty cech rekreacyjnych 
i turystycznych oraz leczniczych terenów 
wypoczynkowych, szpitalnych, sanatoryj-
nych i  miejsc zamieszkania, a  także do 
zmiany zachowania zwierząt.

Pomiary hałasu – w ramach monito-
ringu środowiska – są wykorzystywane 
m.in. do tworzenia map akustycznych [4]. 
Wieloletnie badania wskazują na wzrost 

Ocenę stężenia potasu, radu i toru w tych 
materiałach dokonuje się według kryteriów 
sformułowanych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 2007 r. w sprawie wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izo-
topów promieniotwórczych w surowcach 
i w materiałach budowlanych w różnych 
typach budownictwa [3]. 

Rozporządzenie wprowadza takie 
wskaźniki aktywności (f1 oraz f2) określają-
ce zawartość tych izotopów w materiałach 
i będących wskaźnikami stopnia naraże-

oraz wcześniejszymi próbami z  bronią 
jądrową. Stężenie maleje zgodnie z natu-
ralnym procesem ich rozpadu, ale przez 
wiele lat. Otóż – przykładowo – średnie 
stężenie cezu w  atmosferze wyniosło 
w 2016 r. 1,07, a w 2019 r. – 0,55 μBq/m³  
(mikrobekereli). Jedynie w 2011 r. z powo-
du awarii w japońskiej elektrowni atomowej 
Fukushima, oddalonej od Polski o ok. 9 tys. 
km, stężenie to wzrosło aż do 7,9 μBq/m³.  
Podobnie stężenia cezu i strontu w wodach 
otwartych rzek i jezior utrzymują się w Pol-
sce jak w latach poprzednich i są porówny-
walne ze stężeniami notowanymi w innych 
krajach europejskich. Stężenie cezu w wo-
dach jest jednak wyższe niż w powietrzu at-
mosferycznym, np. stężenie wody wiślanej 
w Warszawie sięga ok. 2,5 – 3,2 μBq/m³,  
a stężenie to w wodach Odry i Warty jest 
nieco wyższe. Bada się również promie-
niotwórczość gleby, pochodzącą zarówno 
od izotopów naturalnych jak i sztucznych. 
W badaniach tych, szczególnie w odnie-
sieniu do przyziemnej warstwy atmosfery, 
bierze się pod uwagę także aktyn, beryl, 
ołów, potas, rad. Wyniki pomiarów wska-
zują m.in. na zróżnicowanie regionalne, 
np. średnie stężenie cezu jest wyższe 
w Lublinie, Katowicach i Krakowie, a niż-
sze w Gdyni, Łodzi i Sanoku w skali 1,14 – 
1,18 oraz 0,30 – 0,66 μBq/m³ przy średniej 
krajowej 1,07 wynikającej z przedziału 0,08  
– 93,57 μBq/m³.

Tabela 1 przedstawia stężenie cezu 
w wybranych artykułach żywnościowych, 
a tabela 2 zawartość cezu i strontu w mle-
ku. Dane te świadczą, że wskaźniki zawar-
tości izotopów promieniotwórczych w żyw-
ności w 30. latach wyraźnie maleją.

Z kolei tabela 3 przedstawia stężenie 
radionuklidów naturalnych, które występują 
w surowcach i materiałach budowlanych. 

Tab. 1. Średnie stężenie roczne cezu Cs-137 w wybranych artykułach żywnościowych w Bq/kg

Rok Mięso Drób Ryby Ziemniaki Warzywa Zboża Owoce
1990
2000
2010
2015
2018
2019

4,4
2,6
0,8
0,8
1,1
1,1

1,3
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5

2,8
1,8
1,0
0,8
0,8
0,7

0,8
0,6
0,6
0,5
0,6
0,7

0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5

0,8
0,1
0,4
0,5
0,7
0,4

0,8
0,5
0,4
0,3
0,7
0,3

Dynamika 
1990-2019 25,0 38,5 25,0 87,5 62,5 50,0 37,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 181.

Tab. 2. Średnie stężenie cezu Cs-137 oraz strontu Sr-90 w mleku w Bq/dm³

Rok 1985 1986a 1990 2000 2010 2015 2018 2019 2019
1985

Cez
Stront

0,3
0,08

5,2
0,11

1,4
0,08

0,7
0,08

0,5
0,1

0,5
0,05

0,5
0,13

0,4b
0,08

133,3
100,0

a) Awaria w Czarnobylu. b) W przedziale 0,29-2,86 Bq/litr.
Źródło: jak do tabeli 1, s. 182.

Tab. 3. Stężenie radionuklidów naturalnych w su-
rowcach i materiałach budowlanych w Bq/kg

Surowiec 
lub materiał
 budowlany

Potas
K-40

Rad
Ra-226

Tor
Tr-228

   Surowce pochodzenia naturalnego

Marmur
Kreda
Gips
Kamień wapienny
Piasek
Margiel
Klinkier
Glina
Łupek

139,4
78,9
34,9
72,6
331
758
308
588
780

11,2
17,3

8,3
10,2
26,0
43,8
26,6
51,7
86,4

7,4
3,5
3,3
4,4

22,9
23,5
20,4
47,7
62,7

      Surowce pochodzenia przemysłowego

Popioły lotne
Żużel kotłowy
Żużel wielkopie-
cowy
Żużel pomiedzio-
wy
Kruszywo 
z popiołów

703
585

239

681

688

122
85,2

87,3

290

120

111
70,8

36,3

65,3

79,1

    Materiały budowlane

Cement
Beton 
komórkowy
Ceramika budow-
lana

296

475

565

40,8

65,4

52,1

25,6

52,7

47,5

Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, 
s. 183-184.
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zagrożenia hałasem komunikacyjnym, 
szczególnie lotniczym, oraz zmniejsza-
nie się hałasu przemysłowego. W 2019 r. 
spośród 3650 obiektów przemysłowych – 
emitujących hałas i ujętych w centralnej 
ewidencji – 23% zakładów przekroczyło 
dopuszczalne normy hałasu (najwięcej 
w woj. lubelskim, lubuskim i małopolskim 
31–32%, najmniej w łódzkim i podlaskim 
16–17%). Natomiast dopuszczalną nor-
mę hałasu w porze nocnej przekroczyło 
aż 60,5% badanych obiektów (najwięcej 
w woj. łódzkim 74% i mazowieckim 72%).

Hałas drogowy stanowi zagrożenie 
głównie na terenach zurbanizowanych 
i jest odczuwany przez coraz większą licz-
bę mieszkańców. W 2019 r. skontrolowano 
dokładniej 340 km dróg i tylko na 8% ich 
długości oceniono, że hałas na przyle-
głych terenach mieszkalnych mieścił się 
w przedziale do 60 dB (decybeli), a na 92% 
dróg normy hałasu zostały przekroczone. 
Poziom hałasu w miastach wciąż utrzy-
muje się w przedziale 70–80 dB, co staje 
się wielkim wyzwaniem dla ich gospodarzy 
i zapewne dla wszystkich mieszkańców.

Na zakończenie warto dodać, że mało 
zbadanym ale coraz bardziej uciążliwym 
zanieczyszczeniem środowiska natural-
nego jest sztuczne oświetlenie. Światło 
jest niezbędne w nocnym ruchu pieszym, 
a  zwłaszcza samochodowym. Jednak 
oświetla się coraz mocniej nie tylko poza-
miejskie skrzyżowania dróg ale w zamoż-
niejszych krajach również coraz dłuższe 
odcinki autostrad. Ponadto w celach mar-
ketingowych i ostrej reklamy oświetla się 
mocno – wręcz nachalnie – najwyższe bu-
dynki mieszkalne i inne obiekty. Stanowi to 
zagrożenie dla ptactwa i zwierząt, ale jest 
uciążliwe również dla ludzi. Zatem należy 
także tę kwestię przewartościować z eko-
logicznego punktu widzenia.
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Wyrok Trybunału z 4 marca 2021 r. w sprawie 
wycinki lasu w Szwecji, zamieszkałego 
przez gatunki dzikiego ptactwa, C-473/19

 Sentencja
Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30  listopada 2009  r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa należy interpretować 
tak, że sprzeciwia się on praktyce krajowej, 
zgodnie z którą zakazy przewidziane w tym 
przepisie dotyczą jedynie gatunków, które 
są wymienione w załączniku I do tej dyrek-
tywy, są zagrożone na określonym poziomie 
lub których populacja wykazuje tendencję 
do długotrwałego spadku.

Artykuł 12 ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory należy interpreto-
wać tak, że z jednej strony sprzeciwia się 
on praktyce krajowej, zgodnie z którą jeżeli 
przedmiot działalności człowieka, takiej 
jak działalność w zakresie gospodarki le-
śnej lub zagospodarowania gruntów, jest 
w sposób oczywisty inny niż zabijanie lub 
niepokojenie gatunków zwierząt, to za-
kazy przewidziane w tym przepisie mają 
zastosowanie wyłącznie w przypadku ry-
zyka negatywnego oddziaływania na stan 
ochrony danych gatunków, a z drugiej stro-
ny ochrona przyznana przez ten przepis nie 
przestaje obowiązywać w odniesieniu do 
gatunków, które osiągnęły właściwy stan 
ochrony.

Artykuł 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy 92/43 
należy interpretować tak, że sprzeciwia 
się on praktyce krajowej, zgodnie z którą 
w przypadku, gdy wskutek danego działa-
nia, rozpatrywanego oddzielnie lub w połą-
czeniu z innymi, mimo podjętych środków 
zapobiegawczych dochodzi bezpośrednio 
bądź pośrednio do utraty trwałej funkcjo-
nalności ekologicznej w siedlisku przyrodni-
czym danego gatunku na danym obszarze 
w wyniku szkód, niszczenia lub pogorsze-
nia jego stanu, zakaz przewidziany w tym 
przepisie obowiązuje dopiero od momentu, 
w którym zaistnieje ryzyko pogorszenia się 
stanu ochrony danego gatunku.

Stan faktyczny i prawny
Do szwedzkiej dyrekcji lasów zgłoszono 

zamiar wycinki prawie wszystkich drzew 

na obszarze leśnym w  gminie Harryda. 
Na przedmiotowym obszarze występują 
chronione gatunki ptaków, w efekcie czego 
wycinka grozi ich zniszczeniem, podobnie 
jak złożonych jaj. Szwedzkie organy admini-
stracji uznały, że wycinka jest dopuszczalna 
pod warunkiem dochowania wskazanych 
środków ostrożności, i  tym samym nie 
narusza szwedzkiego dekretu w sprawie 
ochrony gatunków. Dekret transponujący 
europejskie dyrektywy ptasią i siedliskową, 
zakazuje celowego zabijania dzikich gatun-
ków wymienionych w załączniku do tego 
dekretu. Dyrektywa ptasia w art. 5 nakazuje 
państwom członkowskim podjąć wszelkie 
kroki w celu ustanowienia powszechnego 
systemu ochrony gatunków ptactwa, wy-
stępującego naturalnie w stanie dzikim na 
terytorium państw członkowskich.

 Problem prawny
Sąd szwedzki, do którego trafiła skar-

ga na decyzję organu, zastanawia się, czy 
zgodna z prawem UE (art. 5 dyrektywy pta-
siej) jest taka regulacja krajowa, w ramach 
której chroni się jedynie te gatunki ptaków, 
które wymieniono w załączniku I do dyrek-
tywy, ewentualnie które są zagrożone, bądź 
ich populacja spada. Zapytuje także, czy 
celowe zabijanie, o którym mowa w dyrek-
tywie, dotyczy również takiej praktyki kra-
jowej, w której działania w zakresie gospo-
darki leśnej są zakazane tylko wówczas, 
gdy istnieje ryzyko, że negatywnie wpłyną 
na stan ochrony gatunków.

Z uzasadnienia
Z  jasnego i  jednoznacznego brzmie-

nia art.  5 dyrektywy ptasiej wynika, że 
stosowanie zakazów, o  których mowa 
w tym przepisie, nie jest ograniczone do 
gatunków wymienionych w  załączni-
ku I do dyrektywy, gatunków zagrożonych 
na określonym poziomie lub gatunków, 
których populacja wykazuje tendencję do 
długotrwałego spadku. Ani kontekst, w jaki 
wpisuje się art. 5 dyrektywy ptasiej, ani 
przedmiot i cel tej dyrektywy nie pozwa-
lają na ograniczenie jej zakresu stosowa-
nia do trzech kategorii gatunków ptactwa, 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
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działalności w zakresie gospodarki leśnej 
lub zagospodarowania gruntów, której cel 
jest ewidentnie inny niż chwytanie lub za-
bijanie, niepokojenie gatunków zwierząt 
lub celowe niszczenie lub wybieranie jaj. 
Uzależnienie stosowania zakazów, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 1 lit. a)–c) dyrek-
tywy siedliskowej, od ryzyka negatywnego 
wpływu rozpatrywanej działalności na stan 
ochrony danego gatunku mogłoby tym-
czasem doprowadzić do obejścia bada-
nia przewidzianego na podstawie art. 16 
tej dyrektywy i skutkowałoby tym samym 
pozbawieniem skuteczności tego artyku-
łu, a także przepisów wprowadzających 
odstępstwa i wynikających z nich ograni-
czeń. Takiej wykładni nie można uznać za 
zgodną z zasadami ostrożności i działania 
zapobiegawczego oraz z podwyższonym 
poziomem ochrony okazów gatunków 
zwierząt i  jaj, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy. Tym samym 
zarówno brzmienie, jak i  kontekst tego 
przepisu wykluczają uzależnienie stoso-
wania przewidzianych w nim zakazów do 
działalności w zakresie gospodarki leśnej 
lub zagospodarowania gruntów od ryzy-
ka negatywnego wpływu na stan ochrony 
danego gatunku zwierząt, przy czym wy-
kładnia ta znajduje również potwierdzenie 
w celach dyrektywy siedliskowej.

Artykuł 4 dyrektywy ptasiej określa z kolei 
szczególnie ukierunkowany i wzmocniony 
system ochrony, który obejmuje szczegól-
ne obowiązki w odniesieniu między innymi 
do gatunków ptaków wymienionych w za-
łączniku I do tej dyrektywy.

Aby spełniona została przesłanka do-
tycząca celowego charakteru figurująca 
w art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy siedlisko-
wej, należy wykazać, że podmiot, który wy-
dał akt, pozwalał na chwytanie lub zabija-
nie okazu chronionego gatunku zwierząt 
lub przynajmniej godził się na możliwość 
takiego chwytania lub zabijania. W szcze-
gólności Trybunał uznał za celowe niepo-
kojenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy siedliskowej fakty takie jak ruch 
motorowerów na plaży, mimo ostrzeżeń 
dotyczących występowania chronionych 
żółwi morskich oraz obecność rowerów 
wodnych i żaglówek w obszarze morskim 
danych plaż i orzekł, że państwo człon-
kowskie uchybia zobowiązaniom ciążą-
cym na nim na mocy art. 12 ust. 1 lit. b) 
tej dyrektywy, w przypadku, gdy nie podej-
muje wszelkich niezbędnych konkretnych 
kroków dla uniknięcia celowego niepoko-
jenia danego gatunku zwierząt podczas 
okresu rozrodu. W związku z tym zakazy 
zawarte w art. 12 ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy 
siedliskowej mogą mieć zastosowanie do 

wymienionych przez sąd odsyłający. 
W tym względzie należy przypomnie, że 
zgodnie z art. 191 ust. 2 TFUE polityka UE 
w dziedzinie środowiska naturalnego sta-
wia sobie za cel wysoki poziom ochrony. 
Ponadto opiera się ona w szczególności 
na zasadach ostrożności i działania zapo-
biegawczego, a także na zasadzie napra-
wiania w pierwszym rzędzie u źródła szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu. 
Jak wynika z motywów 3–5 dyrektywy pta-
siej, liczebność wielu gatunków dzikiego 
ptactwa występujących naturalnie na euro-
pejskim terytorium państw członkowskich 
zmniejsza się, co stanowi poważne zagro-
żenie dla ochrony środowiska. W związku 
z tym ochrona takich gatunków ptactwa, 
które są głównie gatunkami wędrownymi 
i stanowią tym samym wspólne dziedzic-
two, jest konieczna do osiągnięcia celów 
Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i poprawy warunków życia. Ponadto art. 3 
dyrektywy ptasiej nakłada na państwa 
obowiązki o charakterze ogólnym, polega-
jące na zapewnieniu wystarczającej różno-
rodności i powierzchni siedlisk – podobnie 
jak art. 5 tej dyrektywy – wszystkich gatun-
ków ptactwa wymienionych w art. 1 dyrek-
tywy, czyli wszystkich gatunków dzikiego 
ptactwa występujących naturalnie na euro-
pejskim terytorium państw członkowskich. 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Fot. Dorota Łodzińska
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P ark w Strzelcach Opolskich – jego 
pełna nazwa to: zabytkowy park 

miejski w Strzelcach Opolskich w stylu 
angielskim – powstał w XIX w. (1832 r.) 
przy zamku, na zlecenie A. Renarda, ów-
czesnego właściciela miasta, nieopodal 
jego posiadłości (zamku). Hrabia Andrzej 
Maria Renard był osobą bardzo zasłużo-
ną dla Śląska – twórcą nowoczesnego 
przemysłu. Był również właścicielem 41% 
udziałów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 
zwanej „Wiedenką”, a także założycielem 
rezerwatu zwierzyny leśnej. 

Park Renarda o powierzchni 65 ha 
należy do największych i najokazalszych 
na Opolszczyźnie. Występuje tu okazała 
i nigdzie indziej niespotykana roślinność. 
Do parku sprowadzono przede wszystkim  
(z Azji i Ameryki) drzewa liściaste z do-
mieszką iglastych oraz niewiele aklimaty-
zowanych drzew egzotycznych, jak miło-

rzęby, platany i tulipanowce. Oprócz tego w 
parku rosną trzystuletnie topole, cisy, klony, 
daglezje, dęby i inne gatunki, limby, sosny 
wejmutki, kasztanowce, forsycje, buki, lipy, 
rokitniki, jodły, graby i jesiony. Podmokłe 
tereny sprzyjają rozwojowi roślinności łę-
gowej. 

Według publikacji Cezarego Pacyniaka 
z 1992 r., w parku rośnie jeden z najstar-
szych świerków pospolitych w Polsce, któ-
rego wiek wówczas obliczono na 337 lat, 
a obwód na wysokości pół metra od ziemi 
– na 490 cm. Rośnie tu też najwyższy wiąz 
pospolity w Polsce – o wysokości 37,5 m. 
Poza tym występuje także bogactwo: klom-
bów, kompleksów ugrupowań drzewnych, 
krętych dróg i polan oraz stawów i kanałów, 
co widać na zdjęciach. 

W 2006 r. w parku wytyczono i ozna-
kowano ścieżkę ekologiczno-edukacyjną 
„Szlak hrabiego Renarda”. Trasa rozpoczyna 

się spod ruin zamku i prowadzi w kierunku 
alej z różnymi gatunkami drzew. Na ścieżce 
kolejno omówione są następujące gatunki: 
grab pospolity, jesion wyniosły, dąb bezszy-
pułkowy, robinia biała, brzoza brodawkowa, 
wiąz szypułkowy, klon srebrzysty, topola 
biała, bez czarny i wierzba biała i  miłorząb 
japoński.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja 
przybliży Czytelnikom historię strzeleckiego 
parku oraz zachęci wszystkich mieszkań-
ców, a także turystów do aktywnego wypo-
czynku w parku, połączonego z poszukiwa-
niem śladów przeszłości. Promując walory 
historyczno-przyrodnicze parku, mamy też 
nadzieję, iż w niedługim czasie stanie się on 
atrakcją turystyczną całego regionu i będzie 
cieszył się uznaniem oraz zostanie wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Zdjęcia do artykułu na II stronie okładki

dr Marta WĄSIK
mgr Rafał SIMON

Park Renarda w Strzelcach Opolskich
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za „ptaki  nieszczęścia”. W mickiewiczow-
skich „Dziadach” poeta wyznaczył im po-
sępną rolę strażników tajemniczego świata. 
A przecież to ptaki inteligentne i wierne. Żyją 
w stabilnych parach, raczej w odosobnie-
niu. Najchętniej w górach, starych lasach 
i porębach oraz w nadmorskich skałach 
i urwiskach. Są solidarne, co znalazło swój 
wyraz w przysłowiu „kruk krukowi oka nie 
wykole”. I choć od lat są pod ochroną to 
coraz częściej słychać głosy o wpisaniu ich 
na listę zwierząt łownych.

Całe to rozprawianie o  ptakach ma 
swój głębszy sens i  szerszy kontekst. 
Polska, w podpisanej w 1992 r., w Rio de 
Janeiro „Agendzie 21”, zobowiązała się do 
przestrzegania zasad ekorozwoju, a więc 
do użytkowania przyrody w zgodzie z inte-
resem gospodarki, ale także ze zdrowym 
rozsądkiem. Niestety, zbyt często brakuje 
go decydentom. Przykładem urzędniczej 
dezynwoltury był Włocławek. Jak doniosły 
gazety, z dnia na dzień spuszczono z zapo-
ry we Włocławku milion ton wody. Poziom 
rzeki podniósł się o 1 metr. Skutek: woda 
zalała rozliczne wysepki i piaszczyste łachy. 
Zniszczyła tysiące ptasich gniazd, potopiła 
jaja i pisklęta. Spustoszyła cząstkę ekosys-
temu. A wszystko po to, by uwięziona przy 
nabrzeżu, ale bezpieczna barka mogła wy-
płynąć do Gdańska.

Ochrony wymagają więc nie tylko parki 
narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, rze-
ki, rzadkie rośliny i zwierzęta. Ochrony wy-
magają także ludzie. Bitwa o przyrost PKB 
i wpływy do budżetu nie mogą przesłaniać 
funkcji środowiska naturalnego i egzysten-
cji człowieka. Zrównoważony rozwój kraju 
winien stać się naszą racją stanu i ważną 
kartą przetargową w Zjednoczonej Europie.

rodzaj muzyki lepiej brzmi w katedrach, inny 
w klubach jazzowych”. Tak jak echo w wiel-
kim kościele zniekształciłoby saksofonowe 
solo, tak odbijanie dźwięku w  gęstwinie 
leśnego poszycia przekształciłoby wysoki 
ptasi świergot w niezrozumiałe dźwięki. Pta-
ki dobierają więc starannie miejsca swoich 
koncertów. Chcą być dobrze słyszane nie 
tylko w lesie czy w parku. Mój ulubiony kos, 
artysta pierwszej klasy, siada pod wieczór 
na dachowej antenie czy na szczycie przy-
drożnej topoli i przez długie minuty zachwy-
ca swym aksamitnym barytonem.  Niektóre, 
wybitne jednostki, występują wręcz na es-
tradzie. W czasie Mistrzostw Polski Ptaków 
Gadających w  Powsinie koło Warszawy 
pewien gwarek o imieniu Niuniek zdumiał 
jurorów wykonaniem Mazurka Dąbrowskie-
go. Była to bardzo udana imitacja ludzkiego 
głosu. 

Na świecie żyje 8500 gatunków ptaków, 
w Europie 600, a Polsce niewiele ponad 400. 
Co gorsza, niektóre z  nich mają się źle. 
Dotyczy to zwłaszcza kuraków  leśnych – 
głuszca i cietrzewia. Powody tego są dwa: 
presja łowiecka i zmiany siedliskowe. Wedle 
raportu, w ostatnich latach myśliwym skru-
szały nieco serca i nie palą już z dwururek 
do kuraków, natomiast przeganianie ptaków, 
z miejsca na miejsce, nie ustaje. Jak pisze 
prof. Maciej Gromadzki: „Ochrona strefowa 
obu gatunków jest w obecnej formie nie-
skuteczna. Próby tworzenia rezerwatów 
napotykały na zdecydowany opór Lasów 
Państwowych, nawet wtedy gdy propozycje 
skierowane były na obszary byłych poligo-
nów wojskowych...”

Nie najlepiej wiedzie się też krukom – 
z różnych powodów, także wizerunkowych. 
Ich ponury wygląd i charakter ścierwojadów 
wyrobiły im złą opinię wśród ludzi. Uchodzą 
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Olgierd WIECZOREK

Ptasie móżdżki

D ziwny to ptak, najdziwniejszy  jakie-
go w życiu widziałem. Nazywa się 

pluszcz. Ma czarno-brązowe pióra i biały 
śliniaczek. Zobaczyłem go w górach. Na 
moich oczach dał nura w zimną toń rwą-
cego potoku. Samobójca, pomyślałem, czy 
co? Ale po chwili ptaszek wyfrunął, otrzepał 
skrzydełka i zaczął przeżuwać wyciągnięte 
z dna strumyka smakołyki.

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest to 
jedyny w Polsce, nurkujący ptak śpiewający. 
Kiedy zajrzałem do ptasich portretów, spo-
rządzonych przez Adama Wajraka, okazało 
się, że ważący raptem 6 deko ptaszek nie 
odlatuje do ciepłych krajów i w środku zimy, 
z zapałem, rzuca się w spiętrzoną lodowa-
tą wodę. Dla chleba i dla rozrywki. Czyż nie 
przeczy to obiegowej opinii o marności pta-
sich móżdżków?

Móżdżki bywają zresztą różne, tak jak 
różna jest waga polskich ptaków. Mysikrólik 
waży raptem 5 gramów, tyle co odpusto-
wy pierścionek. Największy – łabędź, to 
kolos,  dwa tysiące razy cięższy od mysi-
królika. Osiemdziesiąt procent ptaków nie 
przekracza jednak 2 kilogramów. Ich  wagę 
ograniczają w dużym stopniu – wielkość 
i możliwości motoryczne skrzydeł. Ale i tak, 
większość z nich fruwa z prędkością 50-70 
kilometrów na godzinę.

Tu przychodzi mi na myśl opowiastka 
zasłyszana na Uniwersytecie Śląskim. Pro-
fesor w czasie egzaminu pyta studentkę 
biologii: – Jakie jest najszybsze czworonożne 
zwierzę? Studentka odpowiada: – Gepard, 
biegający prawie 120 km/godzinę. – A naj-
szybszy ptak? Cisza. – Najszybszy ptak – 
powtarza profesor. Cisza. Na to student 
z boku: – Ptaszek geparda. Anegdotka dość  
pikantna, choć, po prawdzie, pikujący sokół 
kobuz jest trzy razy szybszy od geparda.

Piszę o ptakach, bo je lubię. Są  inte-
ligentne i bezinteresowne. Ale jest i drugi 
powód. Z radością przeczytałem w bardzo 
poważnym raporcie Instytutu na  rzecz Eko-
rozwoju, że są one najlepiej poznaną grupą 
organizmów w Polsce, Znaczy to, że pta-
sia rodzina nie ma tajemnic, że wszystko, 
co  fruwa wokół nas – te niezliczone tabu-
ny wróbli, gołębi, gawronów, srok, a bywa 
szpaków, rudzików i sikorek – to nasi dobrzy 
znajomi, przebadani, rozszyfrowani i skla-
syfikowani.

Austriacki ornitolog Erwin Nemeth, mi-
łośnik wiedeńskich filharmoników, porów-
nuje ptaki do muzyków, którzy są świadomi 
koncertów w różnych wnętrzach. „Pewien 
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

prof. dr hab. Piotr SKUBAŁA
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Technomasa versus biomasa
Biodiversity Protection or Ecocide

Jednym z najbardziej wyrazistych przejawów ludzkiej supersprawczości, 
a jednocześnie argumentów na rzecz nazwania obecnej epoki antro-
pocenem, jest ilość antropogenicznej masy. W 2020 r. dorównała ona 
biomasie wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię. Na początku 
XX w. masa antropogeniczna wynosiła 35 gigaton ton i stanowiła ledwie 
3% globalnej biomasy. Masa budynków i infrastruktury jest już wyższa 
niż biomasa drzew i krzewów. Masa plastików jest dwukrotnie wyższa 
niż biomasa wszystkich zwierząt lądowych i morskich. W 2040 r.  tech-
nomasa może już być 3-krotnie większa niż biomasa na Ziemi.
Słowa kluczowe: antropocen, masa antropogeniczna, biomasa, beton, 
plastik

One of the most expressive manifestations of human super-righte-
ousness, and at the same time arguments in favor of calling the present 
epoch the anthropocene, is the amount of anthropogenic mass. In 2020, 
it equaled the biomass of all organisms inhabiting the Earth. At the be-
ginning of the 20th century, the anthropogenic mass was 35 gigatonnes 
of tons and accounted for only 3% of the global biomass. The mass 
of buildings and infrastructure is already higher than the biomass of 
trees and shrubs. The weight of plastics is twice that of all land and sea 
animals. In 2040, technomass may already be 3 times larger than the 
biomass on Earth.
Keywords: anthropocene, anthropogenic mass, biomass, concrete, plastic

Ż yjemy w czasach szczególnych, gdy 
populacja ludzka wciąż dynamicz-

nie rośnie, wzrost gospodarczy dotyczy 
coraz większej liczby mieszkańców glo-
bu. Przemiany cywilizacyjne są powodem 
dumy i zadowolenia dla wielu. Człowiek 
przekształca powierzchnię Ziemi na nie-
spotykaną dotąd skalę. Jednak cena, jaką 
może nam przyjść zapłacić za nieustan-
nie rosnącą presję na energię, glebę, wodę, 
lasy, zwierzęta, może być bardzo wysoka.

Nasza presja na środowisko naturalne 
stała się na tyle znacząca, że w 2000 r. bio-
log Eugene F. Stoermer i badacz atmosfe-
ry Paul J. Crutzen (laureat Nagrody Nobla 

z 1995 r. w dziedzinie chemii) zasugerowali, 
by współczesną epokę geologiczną przestać 
nazywać holocenem, a nadać jej nazwę „an-
tropocen”. W ich opinii żyjemy w nowej epo-
ce geologicznej, ponieważ Homo sapiens stał 
się hipersprawczą siłą o znaczeniu geolo-
gicznym. Modyfikuje dziś wiele parametrów 
funkcjonowania planety równocześnie. Nasz 
wpływ na biosferę i system geologiczny pla-
nety będzie widoczny w empirycznych da-
nych stratygraficznych przez następne milio-
ny lat [3]. Antropocen nie jest wciąż oficjalnie 
uznany za epokę geologiczną, ale prawdo-
podobnie ten moment jest bliski, gdyż wiele 
środowisk naukowych to postuluje.

Kiedy staliśmy się „siłą kształtującą 
planetę”? Crutzen i Stoermer datują po-
czątek antropocenu na narodziny rewolu-
cji przemysłowej, opartej na intensywnym 
spalaniu paliw kopalnych. Inni badacze 
uważają, że za początek antropocenu na-
leżałaby przyjąć dużo wcześniejsze wymie-
ranie wielkich ssaków (megafauny), okres 
między 50 000 a 10 000 lat. Według opinii 
innych, antropocen rozpoczął się wtedy, 
gdy rozpowszechniło się rolnictwo, pojawi-
ła się gospodarka opartą na wypalaniu lub 
też okres po II wojnie światowej, cechujący 
się industrializacją, początkiem procesów 
globalizacji [2].

Betonoza będzie miała swoje tragiczne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania naszej cywilizacji
https://pixabay.com/pl/photos/krajobraz-miejski-miasto-4743559/
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Dowodem na to, że zmieniamy oblicze 
planety są szczególnie takie zjawiska jak: 
gwałtowna urbanizacja świata, eksploata-
cja paliw kopalnych, zanieczyszczenie śro-
dowiska i emisja gazów cieplarnianych [3]. 
Epoka antropocenu charakteryzuje się eks-
ploatacją paliw kopalnych, przebiegającą 
w ekspresowym tempie, a gromadzonych 
w naturze przez setki milionów lat. Jednym 
z najbardziej drastycznych objawów antro-
pocenu jest zanik różnorodności biologicz-
nej, nazywany nawet szóstym wielkim wy-
mieraniem. Wydaje się, że najbardziej spek-
takularnym, ale szczególnie niebezpiecz-
nym przejawem naszej supersprawczości 
jest ilość antropogenicznej masy, zwanej 
też technomasą, w porównaniu do masy 
wszystkich żywych organizmów na Ziemi. 
Przez masę antropogeniczną rozumiemy 
ogół materiałów wytworzonych przez 
człowieka, a szczególnie beton, kruszywa 
(np. żwir), a ponadto cegły, asfalt, metale, 
szkło, plastik. Obejmuje ona to wszystko, 
co budujemy – domy, samochody, drogi, 
samoloty i mnóstwo innych rzeczy.

Pod koniec 2020 r. piątka izraelskich 
naukowców związanych z Weizmann In-
stitute of Science w Rehovot przedstawiła 
wyniki analiz dotyczących masy ludzkiej 
technosfery. W minionym roku dorównała 
ona biomasie organizmów zamieszkują-
cych Ziemię. Jeszcze na początku XX w. 
masa antropogeniczna wynosiła 35 gi-
gaton ton i stanowiła ledwie 3% globalnej 
biomasy. Ok. 120 lat później nasze wy-
twory zaczynają dominować nad masą 
żywych organizmów, w 2020 r. masa wy-
tworzona przez człowieka osiągnęła około  
1,1 teraton. Od lat 70. XX w. obserwujemy jej 

Aż 98% z 500 mld ton betonu wylaliśmy od 
lat 70. XX w. Masa budynków i infrastruk-
tury (1100 Gt) jest już wyższa niż bioma-
sa drzew i krzewów na planecie (900 Gt). 
A przypomnijmy, że rośliny (głównie drze-
wa i krzewy) stanowią około 80% biomasy 
całego świata żywego [1]. Wiele ostatnio 
pisze się o betonozie trapiącej polskie mia-
sta. Jednak ta przypadłość dotyczy całej 
naszej planety. Na 1 metr kwadratowy pla-
nety, łącznie z oceanami, przypada 1 kg 
betonu [4]. 

Masa plastików, które od pewnego 
czasu wzbudzają nasze zainteresowanie 
i zaniepokojenie, jest niewielka w stosun-
ku do betonu i kruszywa, które stanowią 
zasadniczą część masy antropogenicznej 
(około 4/5). Jednak masa plastików (8 Gt) 
jest obecnie dwukrotnie wyższa niż wszyst-
kich zwierząt lądowych i morskich razem 
wziętych [4]. „Plastikowa planeta" – kon-
trowersyjny dokument Wernera Boote’a   
z 2009 r., w którym reżyser przekonuje nas, 
że jesteśmy dziećmi epoki plastiku, zyskał 
obecnie silny argument w omawianym ar-
tykule. 

Od lat 70. XX wieku obserwujemy 
wykładniczy wzrost ilości antropomasy. 
Jeżeli nie zmienimy sposobu funkcjono-
wania naszej cywilizacji, autorzy przewi-
dują, że w 2040 r. antropogeniczna masa 
(łącznie z  odpadami) będzie 3-krotnie 
większa niż biomasa na Ziemi [4]. Izrael-
scy autorzy opracowania z Nature anali-
zowali suchą masę biosfery i technosfery. 
Z technosfery wyłączyli odpady. Gdyby je 
uwzględnić okazuje się, że masa antro-
pogeniczna już 7 lat temu przewyższyła 
biomasę. Gdyby uwzględnić dla obu mas 
zawartą w nich wodę, masa technosfery 
przekroczy biomasę dopiero w 2031 r. [4]. 
Współautor badania Ron Milo komentując 
wyniki badań stwierdził: „Te liczby powin-
ny być dzwonkiem alarmowym. Mówią nam 
coś o naszej odpowiedzialności, biorąc pod 
uwagę, że staliśmy się dominującą siłą” [5].
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wykładniczy wzrost i podwajanie co 20 lat.  
Zmiany w całkowitej masie antropogenicz-
nej są powiązane z globalnymi wydarzenia-
mi, jak wojny światowe i kryzysy gospodar-
cze. Ciągły wzrost masy wytworzonej przez 
człowieka o ponad 5% rocznie odnotowu-
je się od okresu bezpośrednio po drugiej 
wojnie światowej, który charakteryzował 
się zwiększoną konsumpcją i  rozwojem 
miast. Obecnie technomasa gromadzi się 
w tempie 30 gigaton rocznie, co odpowiada 
temu, że każda osoba na Ziemi wytwarza 
tygodniowo więcej niż swoją wagę w wy-
produkowanych materiałach [4]. 

Na taką relację między technomasą 
a biomasą wpływa nie tylko nieustanny 
wzrost tej pierwszej, ale systematyczny 
spadek liczby gatunków i ich liczebności. 
W innym opracowaniu badacze wykazują, 
że od początków cywilizacji spowodowa-
liśmy zmniejszenie biomasy wszystkich 
organizmów o 50% [1]. Prawdopodobnie 
około 12 000 lat temu na początku re-
wolucji rolniczej na Ziemi, zanim ludzie 
zaczęli wycinać ogromne połacie lasów 
pod uprawę ziemi, było dwa razy więcej 
biomasy roślinnej. Obecnie biomasa lu-
dzi i zwierząt gospodarskich jest prawie 
20-krotnie większa niż biomasa wszystkich 
dzikich ssaków i ptaków na Ziemi. Liczba 
tzw. „technogatunków” (różnych wytworów 
naszej działalności) znacznie przekracza 
szacowaną liczbę wszystkich gatunków 
eukariotycznych na Ziemi. A ich policzenie 
przekroczyło możliwości zespołu autorów 
tego opracowania [4].

Beton towarzyszy nam od stosunko-
wo niedawna. A obecnie stanowi on, obok 
kruszywa, aż 4/5 masy antropogenicznej. 

Budynki i infrastruktura przeważają dzisiaj nad drzewami i krzewami
https://pixabay.com/pl/photos/nowy-jork-city-budynk%c3%b3w-wie%c5%bce-690214/
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PARAGRAF I ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko w parku krajobrazowym 
Pytanie: Czy zamieszczony w rozporządzeniu o parku krajobrazowym 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 Prawa ochrony środowiska odnosi się 
do takich przedsięwzięć określonych w obecnie obowiązujących prze-
pisach, mimo że art. 51 Prawa ochrony środowiska został uchylony?

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się na tle rozporządzenia Woje- 
wody Kujawsko-Pomorskiego nr 20/2005 z 8 września 2005 r. w spra-
wie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Określający reżim praw-
ny parku § 5 rozporządzenia ma w pkt 1 brzmienie następujące: 

§ 5. W parku krajobrazowym obowiązują następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
– Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.). 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia – 21 wrze-
śnia 2005 r. W dniu wydania i wejścia w życie rozporządzenia obo-
wiązywały następujące akty prawne mające znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia problemu: 

1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst pier-
wotny DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880, aktualny tekst jednolity DzU 
z 2021 r. poz. 1098) w brzmieniu bliskim pierwotnemu. 

2.  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst pierwotny DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627, aktualny tekst jednolity 
DzU z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej ustawą 
nowelizacyjną z 18 maja 2005 r. (DzU nr 113, poz. 954), zwana dalej 
„PrOchrŚr”. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w spra-
wie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko (DzU nr 257, poz. 2573). 

W ustawie o ochronie przyrody w ówczesnym brzmieniu znajdo-
wały się dwa przepisy mające tu znaczenie: pierwszy kompetencyjny 
– art. 16 ust. 3 upoważniający wojewodę do wydania stosownego 
rozporządzenia oraz drugi wyznaczający reżim prawny parku kra-
jobrazowego – art. 17, który w ust. 1 pkt 1 zawierał normę, według 
której w parku krajobrazowym mógł być wprowadzony zakaz reali-
zacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu art. 51 PrOchrŚr. 

Nieudolność językowa ustawodawcy doprowadziła do tego, że 
pod wspólną nazwą „przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko” kryły się dwie odmienne kategorie takich przed-
sięwzięć: 

· z raportem obowiązkowym – art. 51 ust. 1 pkt 1 PrOchrŚr, 
· z raportem fakultatywnym – art. 51 ust. 1 pkt 2 PrOchrŚr. 
Te dwie odmienne kategorie uszczegółowiało rozporządzenie 

wykonawcze z 9 listopada 2004 r. 
Ten stan prawny utrzymał się z kilkoma zmianami do dnia 15 li-

stopada 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa z 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst pierwotny DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227, aktualny 
tekst jednolity DzU z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwana dalej „ustawą 
o ocenach oddziaływania”). Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany 
zarówno w ustawie o ochronie przyrody, jak i w ustawie PrOchrŚr. I tak 
z mocy art. 150 ustawy o ocenach oddziaływania art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy o ochronie przyrody został zmieniony w ten sposób, że zakaz 
dotyczył przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu przepisów ustawy o ocenach oddziaływania. 

Artykuł 144 pkt 4 ustawy o ocenach oddziaływania uchylił działy 
V i VI w tytule I PrOchrŚr, w tym także ów art. 51. Było to wyrazem 
szerszego zamysłu ustawodawcy, który postanowił przepisy o oce-
nach oddziaływania na środowisko (a także przepisy o informacji 
o środowisku oraz o udziale społeczeństwa) „wyjąć” z ustawy – PrO-
chrŚr i przenieść je, z istotnymi zmianami, do ustawy odrębnej, czyli 
właśnie do ustawy o ocenach oddziaływania. W art. 59 tej ustawy 
wprowadzono podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko na dwie kategorie: 
1) w art. 59 ust. 1 pkt 1 – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko (odpowiedniki przedsięwzięć z art. 51 
ust. 1 pkt 1 PrOchrŚr), 
2) w art. 59 ust. 1 pkt 2 – przedsięwzięcia mogące potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko (odpowiedniki przedsięwzięć z art. 
51 ust. 1 pkt 2 PrOchrŚr). 

W kolejnym art. 60 ustawy o ocenach oddziaływania ustawo-
dawca zobowiązał Radę Ministrów do wydania rozporządzenia okre-
ślającego rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Aby – zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. wydane na podstawie 
art. 51 ust. 8 PrOchrŚr, który z dniem 15 listopada 2008 r. utracił 
moc obowiązującą, nie straciło mocy obowiązującej z tym samym 
dniem, ustawodawca zamieścił w art. 173 ust. 2 ustawy o ocenach 
oddziaływania normę, według której do czasu wydania przepisów 
na podstawie jej art. 60 za przedsięwzięcia mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 1, 
uważa się określone dotychczas przedsięwzięcia z raportem obo-
wiązkowym, a za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2, uważa 
się określone dotychczas przedsięwzięcia z raportem fakultatywnym. 

W tym art. 173 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o ocenach 
oddziaływania znajduje się klucz do rozwiązania badanego problemu 
prawnego. Otóż zgodnie z intencją ustawodawcy nastąpiło z mocy 
samego prawa zastąpienie przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko w rozumieniu art. 51 PrOchrŚr przedsię-
wzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu art. 59 ustawy o ocenach oddziaływania. 
Tym samym została zachowana ciągłość legislacji. Rozporządzenie 
z 9 listopada 2004 r. zostało zastąpione zrazu rozporządzeniem  
z 9 listopada 2010 r., a potem obowiązującym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 r. poz. 1839). 

Nie ma znaczenia, że w § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie Nad-
wiślańskiego Parku Krajobrazowego nadal znajduje się odesłanie do 
art. 51 PrOchrŚr, który utracił moc obowiązującą. Na podstawie art. 
173 ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania doszło do automatycz-
nego zastąpienia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 PrOchrŚr przedsięwzięciami mogą-
cymi znacząco (zawsze lub potencjalnie) oddziaływać na środowisko 
wskazanymi obecnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2019 r. 

Wojciech RADECKI 
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Wydajne ogniwa organiczne
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge zidentyfikowali klu-

czowy mechanizm odpowiedzialny za niższą wydajność orga-
nicznych ogniw słonecznych i wskazali sposób, w jaki można 
pokonać tę przeszkodę. Elastyczne, półprzezroczyste i tanie or-
ganiczne ogniwa słoneczne, mogą znacznie rozszerzyć zakres 
zastosowań energetyki solarnej. Mogłyby być instalowane na 
zewnętrznych ścianach budynków i wykorzystywane do efektyw-
nego odzyskiwania energii zużywanej na oświetlenie wewnętrzne, 
co nie jest możliwe w przypadku konwencjonalnych paneli krze-
mowych. Ich produkcja jest również o wiele bardziej przyjazna dla 
środowiska. Niestety rozwój tej technologii wyhamował w ostat-
nich latach, częściowo z powodu ich niższej wydajności. Typowe 
ogniwo słoneczne oparte na krzemie może osiągnąć wydajność 
nawet 20 do 25%, podczas gdy organiczne ogniwa słoneczne 
około 19% w warunkach laboratoryjnych, a w warunkach rzeczy-
wistych wydajność ok. 10 do 12%. Organiczne ogniwa słoneczne 
wytwarzają energię elektryczną, naśladując naturalny proces 
roślinnej fotosyntezy. Kiedy foton uderza w ogniwo słoneczne, 
elektron zostaje wzbudzony przez światło i pozostawia za sobą 
„dziurę” w strukturze elektronicznej materiału. Połączenie tego 
wzbudzonego elektronu i dziury znane jest jako ekscyton. Jeśli 
wzajemne przyciąganie między ujemnie naładowanym elektro-
nem i dodatnio naładowaną dziurą w ekscytonie zostanie zerwa-
ne, możliwe jest zebranie tych elektronów i dziur w postaci prą-
du elektrycznego. Jednakże elektrony w ogniwach słonecznych 
mogą być tracone w procesie zwanym rekombinacją, w którym 
elektrony tracą swoją energię. Ponieważ w materiałach węglo-
wych istnieje silniejsze przyciąganie między elektronem a dziurą 
niż w krzemie, organiczne ogniwa słoneczne są bardziej podatne 
na rekombinację, co z kolei wpływa na ich wydajność. Wymaga 
to zastosowania dwóch składników, które powstrzymują elek-
trony i dziury przed gwałtowną rekombinacją: materiału „dawcy” 
elektronów i materiału „akceptora” elektronów. Wykorzystując po-
łączenie spektroskopii i modelowania komputerowego, naukow-
cy mogli prześledzić mechanizmy zachodzące w organicznych 
ogniwach słonecznych, od absorpcji fotonów do rekombinacji. 
Odkryli, że mechanizm strat w organicznych ogniwach słonecz-
nych jest spowodowany rekombinacją do szczególnego rodzaju 
ekscytonu, znanego jako ekscyton trypletowy. Naukowcy odkryli, 
że przez zaprojektowanie silnych oddziaływań molekularnych 
między materiałami dawcy i akceptora elektronów, możliwe jest 
utrzymanie elektronu i dziury w większej odległości od siebie, 
co zapobiega rekombinacji. Naukowcy twierdzą, że ich metoda 
jest kluczem do osiągnięcia organicznych ogniw słonecznych 
o wydajności 20% lub większej.

Researchers identify and clear efficiency hurdle for organic solar cells, www.scien-
cedaily.com, 29 września 2021 r.

Nowatorski recykling plastiku

W skali globalnej tylko ok. 20% odpadów z tworzyw sztucz-
nych podlega recyklingowi. Zwiększenie tej wartości pozostaje 
wyzwaniem, ponieważ czysty recykling tworzyw sztucznych jest 
kosztowny i zazwyczaj wytwarza się z niego produkty o niższej 
wartości, co czyni go nieopłacalnym. Nowa metoda opracowana 
przez naukowców z Uniwersytetu RMIT w Melbourne umożliwia 
wytwarzanie z tworzyw sztucznych produktów o wysokiej war-
tości – nanorurek węglowych i czystego paliwa ciekłego – przy 
jednoczesnym recyklingu odpadów rolnych i organicznych. Dwu-

etapowy proces opracowany przez zespół naukowców przekształ-
ca odpady organiczne w bogatą w węgiel i wartościową formę 
węgla drzewnego, a następnie wykorzystuje go jako katalizator 
do recyklingu plastiku. Rozwiązanie pozwala na przekształcanie 
zarówno zużytych tworzyw sztucznych, jak i odpadów organicz-
nych — czy to  biomasy z gospodarstwa rolnego, czy też odpa-
dów spożywczych i ścinków ogrodowych z domowych kompo-
stowników. Rozwiązanie może być wykorzystane do produkcji 
nanorurek węglowych. Te puste w środku, cylindryczne struktury 
mają wyjątkowe właściwości elektroniczne i mechaniczne, dzięki 
czemu znajdują zastosowanie np. w magazynowaniu wodoru, 
materiałach kompozytowych, elektronice, ogniwach paliwowych 
i biomedycynie. Nowa metoda rozpoczyna się od przekształcenia 
odpadów rolnych lub organicznych w biowęgiel. Ten jest używany 
do eliminacji toksycznych zanieczyszczeń, jak wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne. Proces ten eliminuje te zanieczysz-
czenia i przekształca tworzywa sztuczne w wysokiej jakości pa-
liwo płynne. W tym samym czasie węgiel zawarty w plastiku jest 
przekształcany w nanorurki węglowe, które pokrywają biowęgiel. 
Badanie jest pierwszym, które wykorzystuje tani i powszechnie 
dostępny biowęgiel jako katalizator do produkcji wolnego od za-
nieczyszczeń paliwa i nanomateriałów węglowych z plastiku.

From recycling to upcycling: A smarter way of dealing with plastic, www.sciencedaily.
com, 29 września 2021 r.

Nowa metoda wychwytywania węgla

Jednym ze sposobów na spowolnienie zmian klimatycznych 
jest wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla. Niestety 
obecnie wychwytujemy go zbyt mało, aby miało to przełożenie na 
klimat. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin dokonali 
odkrycia, które może w znacznym stopniu to zmienić. Znaleźli 
sposób na przyspieszenie tworzenia struktur krystalicznych opar-
tych na dwutlenku węgla, które mogłyby kiedyś przechowywać 
miliardy ton węgla pod dnem oceanu. Struktury te, znane jako hy-
draty, tworzą się, gdy dwutlenek węgla jest mieszany z wodą pod 
wysokim ciśnieniem i w niskiej temperaturze. Cząsteczki wody 
reorientują się i działają jak klatki, które zatrzymują cząsteczki 
CO2. Jednak proces ten inicjuje się bardzo powoli. Rozpoczęcie 
reakcji może zająć godziny, a nawet dni. Zespół badawczy odkrył, 
że po dodaniu magnezu do reakcji, hydraty tworzyły się 3000 razy 
szybciej niż dotychczas. Jest to najszybsze tempo tworzenia 
hydratów, jakie kiedykolwiek udokumentowano. Hydraty tworzą 
się w reaktorach. W praktyce reaktory te mogłyby być rozmiesz-
czone na dnie oceanu. Wykorzystując istniejącą technologię wy-
chwytywania dwutlenku węgla, ten byłby wyłapywany z powietrza 
i przenoszony do podwodnych reaktorów, gdzie rosłyby hydraty. 
Stabilność hydratów zmniejsza ryzyko wycieków, które występuje 
w innych metodach magazynowania węgla, jak wtłaczanie go 
w postaci gazu do opuszczonych szybów gazowych. Naukowcy 
złożyli wniosek patentowy, aby skomercjalizować swoje odkrycie. 
W następnej kolejności planują zająć się kwestiami wydajności, 
przede wszystkim zwiększeniem ilości CO2, co jest przekształcane 
w hydraty podczas reakcji oraz ustanowieniem ciągłej produkcji 
hydratów.

Metals supercharge promising method to bury harmful carbon dioxide under the 
sea, www.sciencedaily.com, 22 września 2021 r.

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

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

 
CENY PRENUMERATY ROCZNEJ:
 prenumerata papierowa: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 36 zł);
 prenumerata cyfrowa: 300 zł brutto;
 prenumerata plus: 468 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca).

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