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Szczyt klimatyczny zakończony kompromisem
13 listopada br. zakończył się szczyt klimatyczny COP26 w  Glasgow. Porozumienie 

końcowe zostało przyjęte – dokument z poprawkami zaakceptowali przedstawiciele pra-
wie 200 państw. 

Pakt klimatyczny z Glasgow jest pierwszym w historii porozumieniem klimatycznym, 
w którym wyraźnie napisano o redukcji emisji węgla – paliwa, które w największym stopniu 
przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych. W pakcie obiecano też więcej pie-
niędzy dla krajów rozwijających się, aby pomóc im w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

Prawie do końca trwały negocjacje w  sprawie zapisu dotyczącego zobowiązania 
państw do rezygnacji z wycofywania węgla. Najmocniej sprzeciwiały się Indie. Ostatecznie 
w tekście deklaracji końcowej kraje zgodziły się na zwrot mówiący o „stopniowym zmniej-
szaniu”, a nie „wycofywaniu” węgla, co zostało odebrane jako rozczarowanie przez wielu 
uczestników. Sekretarz generalny ONZ António Guterres nazwał wynik „kompromisem od-
zwierciedlającym interesy, sprzeczności i stan woli politycznej w dzisiejszym świecie”. Mó-
wił m.in.: „To ważny krok, ale to nie wystarczy. Nadszedł czas, by przejść na tryb awaryjny. 
Bitwa klimatyczna jest walką naszego życia i ta walka musi być wygrana”.

W porozumieniu kraje zobowiązały się do spotkania w 2022 r., by ustalić dalsze reduk-
cje emisji dwutlenku węgla, aby cel 1,5°C mógł być osiągnięty. Obecne zobowiązania, jeśli 
zostaną spełnione, mogą jedynie ograniczyć globalne ocieplenie do 2,4°C. Ale naukowcy 
twierdzą, że jeśli średnia globalna temperatura wzrośnie o więcej niż 1,5°C, na Ziemi od-
czuwalne będą poważne skutki zmian klimatycznych, a miliony ludzi narażonych będzie na 
ekstremalne upały. Elżbieta KONIUSZY
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Róża dzika 
– cenna roślina w lecznictwie i krajobrazie
Wild Rose – a Valuable Plant in Medicine and Landscape

dr hab. Mariusz SZMAGARA, dr Marek KOPACKI
dr hab. Barbara MARCINEK, dr hab. Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ

dr hab. Agnieszka JAMIOŁKOWSKA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W ielkość i zmienność występowania 
gatunków róż, a przede wszystkim 

łatwość, z jaką krzyżują się między sobą 
sprawiły, że te rosnące obecnie w stanie na-
turalnym są w większości mieszańcami [6]. 
Jednym z najważniejszych stanowisk wy-
stępowania róż w Polsce i Europie są Góry 

Pieprzowe k. Sandomierza, gdzie znajduje 
się naturalne rosarium. Krzewy róży tworzą 
tam niepowtarzalny fenomen natury, a ich 
liczba to kilkanaście tysięcy [11, 12].

W  Polsce naturalnie występuje dwa-
dzieścia pięć gatunków róż, z  czego je-
denaście to zadomowione u nas gatunki 

obcego pochodzenia [6]. Do najczęściej 
spotykanych należą: róża dzika (Rosa ca-
nina L.), a w dalszej kolejności – róża sina 
(Rosa dumalis Bechst.), róża rdzawa (Rosa 
rubiginosa L.) oraz róża kutnerowata (Rosa 
tomentosa Sm.). Na południu kraju na mura-
wach kserotermicznych rośnie róża francu-
ska (Rosa gallica L.), która jest objęta ścisłą 
ochroną. Oprócz nich rośnie kilkanaście ga-
tunków obcego pochodzenia, dziczejących 
czy nawet zadomowionych, są to: róża po-
marszczona (Roosa rugosa Thunb.), róża 
wielokwiatowa (Rosa multiflora Thunb.), 
róża damasceńska (Rosa x damascena 
Mill.) i róża stulistna (Rosa x centifolia L.) 
[18]. Ponadto występuje półdziko kilka sta-
rych ogrodowych form mieszańcowych, jak 
róża białokwiatowa (Rosa x alba L.) i róża 
stulistna (Rosa x centifolia L.) [6, 18].

Biologia i morfologia
Róża dzika zwana jest psią, polną lub 

szypszyną. W średniowieczu jej korzeń wy-
korzystywano jako środek przeciw wście-
kliźnie po zranieniu przez psa, stąd nazwa 
łacińska canina. Z kolei nazwa słowiańska 
szypszyna lub szypszyniec nawiązuje do 
słowa szyb – oznaczającego kolec [10, 18].  
Rosa canina w  stanie dzikim występuje 

W stanie naturalnym w Polsce występuje dwadzieścia pięć gatunków róż, 
z czego jedenaście to zadomowione u nas gatunki obcego pochodzenia. 
Do najczęściej spotykanych należy róża dzika (Rosa canina L.). Jej owoce 
i kwiaty wykazują właściwości prozdrowotne – zwiększają odporność 
organizmu na choroby, działają przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, 
odtruwająco oraz są zalecane w rekonwalescencji. Z tych względów 
róża dzika powinna zagościć w naszej codziennej diecie, a szczególnie 
w obecnych czasach, kiedy wiele osób zmaga się z różnymi stanami 
zapalnymi. Ponadto należy podkreślić, że róża dzika od wielu lat jest 
nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu, nie tylko pól i lasów, ale 
i ogrodów wiejskich. Piękno rustykalnej róży możemy podziwiać w par-
kach, ale i w krajobrazie otwartym, a naszym zadaniem jest utrzymanie 
tego stanu dla przyszłych pokoleń.
Słowa kluczowe: róża dzika, właściwości prozdrowotne, właściwości 
lecznicze, róża w krajobrazie, tradycja, symbolika roślin, obrzędowość

In Poland, twenty-five species of roses are found in the natural state, ele-
ven of which are native species of foreign origin. The wild rose (Rosa ca-
nina L.) is one of the most common. Its fruits and flowers show pro-health 
properties - they increase the body’s resistance to diseases, have anti-in-
flammatory, anti-cancer and detoxifying properties, and are recommended 
for convalescence. For these reasons, wild rose should be a permanent 
part of our daily diet, especially nowadays when many people struggle with 
various inflammations. In addition, it should be emphasized that the wild 
rose has been an inseparable element of the Polish landscape for many 
years, not only fields and forests, but also rural gardens. We can admire 
the beauty of a rustic rose in parks, but also in an open landscape, and 
our task is to maintain this state for future generations.
Key words: wild rose, pro-health properties, healing properties, rose in the 
landscape, tradition, plant symbolism, rituals
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Fot. 1. Kwitnąca Rosa canina  
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cych charakterystyczne objawy chorobo-
we, zarówno na stanowiskach naturalnych, 
terenach zieleni, jak i w uprawach produk-
cyjnych na kwiat cięty należy zaliczyć pa-
togeny ścisłe: mączniaka rzekomego (Pero-
nospora sparsa) i mączniaka prawdziwego 
róż (Sphaeroteca pannosa var. rosae) oraz 
czarną plamistość liści (Diplocarpon rosae). 
W uprawach róż te patogeny należą do jed-
nych z najczęściej występujących i najgroź-
niejszych. Niezwalczane w odpowiednim 
czasie mogą doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia plonu kwiatów i  znacznego 
osłabienia roślin [19, 15, 16]. Również sza-
ra pleśń, którą wywołuje Botrytis cinerea jest 
jedną z najgroźniejszych chorób róż (fot. 3).| 
Występuje w każdym okresie rozwojowym, 
powodując zgorzel siewek, zgniliznę sadzo-
nek, zamieranie pędów, zgniliznę kwiatów 
w czasie wegetacji i w przechowalni; duże 
problemy sprawia w utrzymaniu zdrowotno-
ści róż uprawianych w tunelach foliowych 
[19, 20, 15, 16]. Do najprostszych zabiegów 
pielęgnacyjnych o działaniu profilaktycz-
nym, ograniczających w znacznym stop-
niu występowanie tych patogenów, należy 
zaliczyć usuwanie opadłych liści, w których 
zimują formy przetrwalnikowe patogenów. 
Profilaktycznie można stosować ochronę 
biologiczną w postaci biopreparatów, które 
wykazują dużą skuteczność. Jednakże przy 
silnym porażeniu przez patogeny i szkodni-
ki konieczne jest zastosowanie odpowied-
nich środków ochrony roślin.

Róże są atakowane przez wiele szkodni-
ków, do których m.in. w pierwszej kolejności 
należy zaliczyć mszyce, w tym różano-szcze-
ciową (Macrosiphum rosae), różano-rutewko-
wą (Longicaudus trirhodus), różano-trawową 

stawiało często Matkę Najświętszą wśród 
pięknych kwiatów róż. Stały się również 
emblematem wielu świętych, a w wiekach 
średnich symbolizowały nawet rany Chry-
stusa [1, 3, 10].

Wśród narodów słowiańskich róża od 
zawsze była symbolem piękna, młodości 
i miłości oraz męskiej stałości oraz mło-
dzieńczej odwagi. Byłą rośliną świętą, 
rytualną i wykorzystywano ją w różnych 
obrzędach. Pleciono z niej wieńce dla pa-
nien młodych, bohaterów i  poetów. We 
wschodniosłowiańskiej tradycji znanych 
jest wiele legend związanych z przemianą 
młodej, nieszczęśliwie zakochanej dziew-
czyny w różę [13].

Niegdyś sady dworskie odznaczały 
się wielką ilością różnych gatunków róż, 
którymi obsadzano całe kwatery, były też 
pospolite w ogrodach wiejskich [4]. Z róż 
tworzono bukiety do pokojów, wplatano 
je również w wieńce i warkocze, strojono 
nimi figury i ołtarze. Przygotowywano wodę 
różaną, którą wykorzystywano do kąpieli 
i odświeżano pomieszczenia mieszkalne.

Choroby i szkodniki róż
Odmiennym przykładem szerokiego 

zastosowania róż jest ich wykorzystanie 
w winnicach jako swoistych roślin sygna-
lizacyjnych, porażanych szybciej przez 
drobnoustroje chorobotwórcze (tzw. sy-
gnalizator antymączniakowy). Tradycyj-
nie posadzone (np. odmiana ‘Dionisia’) 
na obrzeżach winorośli ułatwiają szybką 
diagnostykę i pozwalają prowadzić szybką 
i racjonalną ochronę winorośli [1].

Do najczęstszych patogenów róż po-
rażających organy nadziemne i wywołują-

w całej Polski, głównie przy drogach, wąwo-
zach, na miedzach, nasypach kolejowych, 
przychaciach i obrzeżach lasów [6]. Jest 
krzewem dorastającym do 3 m wysokości, 
ale może osiągać również znacznie więk-
sze rozmiary, bo nawet do 10 m – w wyso-
kich zaroślach i obrzeżach lasów. Tworzy 
zazwyczaj łukowato wygięte pędy, pokryte 
silnymi hakowatymi kolcami. Jej liście są 
5-7 listkowe koloru zielonego lub sinawego 
o zmiennym kształcie, z wąskimi przylist-
kami. Kwiaty pojawiają się w czerwcu i są 
jasnoróżowe, rzadziej białe o delikatnym 
zapachu, osadzone na pędach pojedynczo 
lub po kilka (fot. 1). Owoce róży są gładkie, 
purpurowo-czerwone, podłużne lub okrą-
gławe, dojrzewają we wrześniu i paździer-
niku (fot. 2). Cechują się wysokimi warto-
ściami prozdrowotnymi i leczniczymi.

Należy zaznaczyć także, że wyselekcjo-
nowane odmiany tego gatunku na szeroką 
skalę wykorzystywane są także w szkółkar-
stwie jako podkładki do odmian uprawnych 
róż [6, 14].

Róża w wierzeniach
Kwitnący krzew różany jest odwiecz-

nym symbolem piękna i czystości, a także 
przemijającego czasu, którego urzekają-
cy zapach różany nie potrafi zatrzymać 
w tym samym miejscu. Żyjąca czterysta 
lat przed naszą erą helleńska poetka Safo-
na nazwała różę królową wszystkich kwia-
tów ziemi i dumą roślin [10]. Szczególne 
miejsce ta roślina ozdobna zajmowała 
w antycznej Grecji. Uważano, że narodzi-
ła się wraz z Afrodytą z morskiej piany. 
W jej kwiaty stroił się Dionizos – bóg wina 
i pijaństwa. W starożytnym Rzymie kwiaty 
róż były jednym z atrybutów świąt urzą-
dzanych na cześć bogini Flory, dlatego, 
aby zapewnić ciągłość zdobienia, te pięk-
ne kwiaty sprowadzano statkami z Egiptu, 
Fajum, Cyrenaiki i Kartaginy, gdzie rozwi-
jały się znacznie wcześniej niż w Italii. Od 
dawna róża, zależnie od barwy, symboli-
zowała miłości cielesną (czerwona) lub 
miłość mistyczną i czystość (biała). Poje-
dyncza róża to również symbol sukcesu 
i doskonałości. W Egipcie miłośniczką róż 
była także królowa Kleopatra. O walorach 
ozdobnych tej rośliny pisał już rzymski 
botanik Pliniusz Starszy w dziele Historia 
naturalis, czy grecki poeta Straton w tzw. 
Antologii Palatyńskiej [1, 10]. Jednak na-
leży też wspomnieć, że w początkowym 
okresie chrześcijaństwa różę uważano też 
za symbol rozwiązłości.

Wraz rozwojem kultu maryjnego róża 
biała stała się symbolem czystości. Wła-
śnie z tego powodu wielu artystów przed-

 Fot. 2. Owoce Rosa canina 
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lazo, potas, mangan, sód, fosfor, cynk, ma-
gnez, molibden, siarka) [8, 17].

Należy dodać, że dzięki zawartości wielu 
cennych składników róża jest prawdziwym 
panaceum na współczesne czasy. Produkty 
z róży są nadzieją dla chorych na reuma-
tyzm, artretyzm, pomagają w leczeniu sta-
nów zapalnych stawów. Owoce róży są nie-
zastąpioną bronią przed wolnymi rodnikami 
i obrońcą przed zawałem serca i udarem 
mózgu [10]. W celu uśmierzenia bólu przy 
nieżytach gardła można stosować napar 
z jej płatków. Z kolei wodę różaną można 
stosować do mycia cery ze zmianami trą-
dzikowymi, a także łagodzi bóle po stłucze-
niach i zwichnięciach. Przetworzone płatki 
i owoce róży stanowią atrakcyjny dodatek 
do napojów, sałatek i wypieków. Stosowa-
ne przez cukierników kandyzowane płatki 
i owoce stanowią element dekoracyjny ich 
wyrobów [2, 17].

Róże w krajobrazie
Współczesne ogrody są zdominowane 

przez odmiany szlachetne róż (wielko i wie-
lokwiatowe, rabatowe, okrywowe, pnące), 
a ich bogactwo jest zadziwiające. O starych 
odmianach zapomniano, a niektóre uległy 
zdziczeniu. Należy również wspomnieć, że 
jej bardziej szlachetne kuzynki zaliczane 
do odmian wielkokwiatowych są bardzo 
ważną gałęzią przemysłu w  uprawie na 
kwiat cięty pod osłonami (szklarnie, tunele 
foliowe). Od lat są na pierwszym miejscu 
w światowym obrocie rynkowym kwiatami 
ciętymi [16].

Z kolei róże występujące w naturalnych 
stanowiskach, w tym róża dzika, stanowiły 
bardzo często element polskiego krajobra-
zu, nie tylko pól i lasów, ale i ogrodów wiej-
skich. Róża dzika dość silnie się rozrasta, 
a jej kolczaste pędy stanowią schronienie 
dla ptaków i drobnych zwierząt. Obsypana 
kwiatami, a następnie owocami jest piękną 
ozdobą, a jej owoce są pożywieniem dla 
wielu zwierząt. Róża dzika sprawdza się 
doskonale nie tylko jako podkładka dla od-
mian szlachetnych, ale również w postaci 
nieformowanego żywopłotu, stanowiącego 
barierę nie do przebycia przez intruzów. Ze 
względu na jej walory nie powinno jej za-
braknąć w otaczającym nas krajobrazie. 
Jej piękno powinniśmy podziwiać nie tylko 
w parkach, ale i w krajobrazie otwartym. 
Różne odmiany powinny być nasadzane 
również z przeznaczeniem na owoce, jak 
to czyniono wcześniej.

Należy zaznaczyć, że róża dzika należy 
do gatunków wytrzymałych i niezbyt wy-
magających pod względem jakości środo-
wiska glebowego. Nie jest też szczególnie 

(Metopolophium dirhodum) i smugową (Ma-
crosiphum euphorbiae). Bardzo duże zagro-
żenie sprawia przędziorek chmielowiec (Te-
tranychus urticae), którego larwy i osobniki 
dorosłe żerują na dolnej stronie liści i wysy-
sają zawartość komórek. Z czasem w miej-
scu ich żerowania, po górnej stronie liści, 
tworzą się żółtoszare mozaikowate plam-
ki. Przy dużym występowaniu szkodników 
liście żółkną, zasychają i opadają [20]. Do 
groźnych szkodników róż uszkadzających 
pędy należy zaliczyć również bruzdownicę 
pędówkę (Ardis brunniventris) i zwiota róża-
nego (Cladardis elongatula) [19, 20].

Właściwości prozdrowotne 
i lecznicze

Pierwsze zachowane wzmianki na te-
mat możliwości wykorzystania owoców 
róży pochodzą z pierwszego wieku przed 
naszą erą z dzieła Aemilusa Macera – Her-
barum virtutibus cum veris figuris herbarium. 
Uważano, że owoce tej rośliny mają dzia-
łanie chłodzące i osuszające na „rozgrza-
ne organy trawienne” oraz wspomagają 
leczenie biegunki, oparzeń i ropni [10]. To 
właśnie Rzymianie rozwinęli uprawę róż, 
czyniąc z nich ważną gałąź rolnictwa. Słu-
żyła nie tylko do sporządzania leków, ale 
też kosmetyków oraz olejku różanego [1]. 
Olejek różany oraz wodę różaną od wielu 
lat wytwarza się przez destylację płatków 
róży damasceńskiej, a największymi obec-
nie jego producentami na świecie są Buł-
garia i Turcja.

Współcześnie róże mają bardzo szero-
kie zastosowanie w przemyśle spożywczym, 
kosmetycznym, farmaceutycznym i aroma-
terapii. Ostatnio coraz częściej wykorzystuje 
się je do produkcji konfitur, dżemów, marmo-
lad, syropów, a także herbat. Owoce róży są 
stosowane tradycyjnie przy przeziębieniach, 
ale również profilaktycznie w zapaleniach 
błony śluzowej i wrzodach żołądka, a także 
jako środek diuretyczny i przeczyszczający. 
Owoce i kwiaty mają właściwości zwiększa-
jące odporność na choroby, działają prze-
ciwzapalnie, odtruwająco, są wskazane 
w rekonwalescencji, a dzięki ich wysokiemu 
potencjałowi antyoksydacyjnemu wykazują 
działanie przeciwnowotworowe [8, 17]. Zale-
ca się stosowanie przetworów z dzikiej róży 
kobietom w ciąży i okresie karmienia [5]. 
Owoce i płatki róży są bogatym źródłem wi-
taminy C, ale również i innych bioaktywnych 
składników, co jest bardzo ważne przy prze-
twarzaniu i witaminizacji produktów, których 
surowcem bazowym mogą być inne owoce 
[17]. Szacuje się, że w owocach róży może 
znajdować się nawet 130 dobroczynnych 
związków. Są absolutnym rekordzistą pod 
względem zawartości witaminy C przeważa-
jąc wszystkie inne rośliny [10]. Jej zawartość 
waha się na poziomie 130-6700 mg/100g. 
W owocach róży znajdują się również wita-
miny: A, B1, B2, B3, (PP), E i K, flawonoidy, 
kwasy organiczne, nienasycone kwasy tłusz-
czowe, karetenoidy, olejki eteryczne, cukry, 
garbniki, pektyny, tokoferole, antocjany oraz 
aminokwasy i związki mineralne (wapń, że-

Fot. 3. Szara pleśń widoczna na róży Zdjęcia Marek Kopacki
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[10]  Nowak Z.T. 2018. Róża przedłuża życie. Wyd. Aro-
mat Słowa, Kraków.

[11]  Popek R. 2002. Róże dzikorosnące Polski. Wyd. 
Plantpress, Kraków.

[12]  Popek R. 2007. Dziko rosnące róże Europy. Wyd. 
Officina Botanica, Kraków.

[13]  Szczęśniak K. 2013. Świat roślin światem ludzi na 
pograniczu wschodniej i zachodniej słowiańszczyzny. 
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

[14]  Seneta W., J. Dolatowski. 2011. Dendrologia. Wyd. 
PWN.

[15]  Szmagara M. 2013. Grzyby występujące na liściach 
i pędach róż uprawianych w tunelu foliowym. Annales 
UMCS, Sectio EEE 23(2), 21-28.

[16]  Szmagara M. 2019. Optymalizacja technologii 
uprawy róż w nieogrzewanych tunelach foliowych 
z wykorzystaniem metody przyginania pędów, Wyd. 
UP w Lublinie.

[17]  Telichowska A., J. Kobus-Cisowska, J. Mikołajczyk, 
S. Byczkiewicz. 2019. Zawartośc polifenoli oraz ak-
tywność przeciw utleniająca owoców wybranych 
gatunków dzikiej róży. Technika rolnicza, ogrodnicza 
i leśna, 6,18-20.

[18]  Wielgosik B. https://annaland.pl/download/at-
tachment/5269/roza-i-bez-przy-chacie-powrot-
do-ludowej-tradycji.pdf

[19]  Wojdyła A. T., M. Kamińska, G. Łabanowski,  
L. Orlikowski. 2004. Ochrona róż. Wyd. Plantpress, 
Kraków.

[20]  Wojdyła A.T. (red.) 2016. Metodyka integrowanej 
ochrony róży uprawianej pod osłonami. Instytut 
Ogrodnictwa, Skierniewice.

nale w idee szeroko rozumianego postępu 
ekologicznego.
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wrażliwa na agrofagi, dlatego odpowiednia 
ocena zagrożeń związanych z występo-
waniem szkodników i patogenów na tej 
roślinie pozwoli na dobór odpowiednich 
niechemicznych metod profilaktycznych 
i  leczniczych. W  przypadku problemów 
w jej uprawie (głównie odmian szlachet-
nych) ważne jest, aby rośliny chronić 
w sposób rozważny i przemyślany oraz 
zbytnio nie ingerować w kruche mecha-
nizmy ekosystemu. Należy pamiętać, że  
w miejscach służących do wypoczynku 
i relaksu, a także w warunkach miejskich 
stosowanie środków chemicznych może 
przynieść więcej strat niż korzyści lub 
jest nawet niewskazane. Zatem decyzja 
o wprowadzeniu ochrony chemicznej po-
winna być przemyślana i wyważona, i nie 
należy podejmować jej zbyt pochopnie. 
Wówczas należy sięgnąć po inne rozwią-
zania, szczególnie niechemiczne bezpo-
średnie metody ochrony roślin, tj. metoda 
biologiczna. Trzeba pamiętać również, że 
konieczna jest troska nie tylko o rośliny, 
ale również o otaczające nas środowisko 
i człowieka, dlatego należy minimalizować 
stosowanie środków chemicznych na 
rzecz wprowadzania gatunków i odmian 
mało podatnych, i odpornych na agrofagi 
oraz cały zespól zabiegów uprawowych. 
Takie działanie są promowane w syste-
mie integrowanej ochrony roślin, który 
obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Zakłada 
on racjonalne korzystanie z metod walki 
z patogenami, szkodnikami i chwastami 
przy wykorzystaniu metod biologicznych, 
biotechnicznych, agrotechnicznych, me-
chanicznych i fizycznych. Celem takiego 
działanie jest zredukowanie oddziaływa-
nia środków chemicznych na ludzi oraz 
inne organizmy i środowisko [9, 20, 7]. Jest 
to również zgodne z komunikatem, który 
ogłosiła 11 grudnia 2019 r. Komisja Euro-
pejska w sprawie Europejskiego Zielonego 
Ładu. Wpisuje się on w koncepcję zrów-
noważonego rozwoju w celu przekształ-
cenia wspólnoty europejskiej w neutralnie 
klimatyczne, sprawiedliwe społeczeństwo 
o nowoczesnej zeroemisyjnej gospodarce. 
Ma ona dotyczyć nie tylko rolnictwa, ale 
i  ochrony elementów krajobrazu z  jego 
bogatą bioróżnorodnością, zwiększeniem 
populacji owadów pożytecznych, w tym 
również populacji owadów zapylających 
oraz ich ochrony, przy jednoczesnym bar-
dzo radykalnym ograniczeniu stosowania 
pestycydów [7]. To właśnie troska o nasa-
dzenia z dużą ilością różnych gatunków 
roślin w naszym otoczeniu, w tym również 
róż, przyjaznych dla owadów zapylających, 
ptaków, jak i człowieka, wpisuje się dosko-
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Krakowski Holding Komunalny SA 
– tradycja i nowoczesność

W  1996 roku Rada Miasta Krakowa 
utworzyła Krakowski Holding Komunalny 
oraz podatkową grupę kapitałową. – Jej 
siłę zbudowały nasze znakomite spółki. To 
bezprecedensowe, unikatowe w skali kraju 
rozwiązanie – wciąż nie ma w Polsce drugiego 
takiego holdingu – z powodzeniem funkcjonu-
je do dzisiaj. Trudna i – wydawać by się mogło 
– ryzykowna decyzja o powołaniu holdingu 
i grupy, przyniosła i nadal przynosi wymier-
ne korzyści mieszkańcom Krakowa – mówi  
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. 

Powołanie holdingu było możliwe dzięki 
szerokiemu konsensusowi politycznemu 
oraz zaangażowaniu organów zarządczych 
i kadry miejskich spółek. Decyzja została 
wypracowana w wyniku szeroko prowa-
dzonych konsultacji z przedstawicielami 
wszystkich gminnych firm, które miały 
wejść w  skład grupy podatkowej. Dziś, 

z perspektywy minionych 25 lat możemy 
podsumować ten trudny i owocny zarazem 
okres zakończony licznymi sukcesami, 
których owoce służą mieszkańcom. Funk-
cjonowanie podatkowej grupy kapitałowej 
pozwoliło na osiągniecie ok. 120 mln zł 
oszczędności podatkowych, które w ca-
łości zostały przeznaczone na inwestycje 
w infrastrukturę miejską. Prezes Tadeusz 
Trzmiel, który odegrał niebagatelną rolę 
w powstaniu podatkowej grupy kapitałowej 
KHK podkreśla, że ważne z punktu widze-
nia miasta jest też to, że spółki faktycznie 
zaczęły funkcjonować jako grupa, wspólnie 
budując dobrą markę i dostarczając miesz-
kańcom coraz wyższej jakości usługi ko-
munalne. Można powiedzieć, że budując 
wspólną tożsamość, odczuwając wspólną 
odpowiedzialność za miasto – wspólnie 
dbamy o Kraków.

– Krakowski Holding Komunalny to jedno 
z najważniejszych innowacyjnych rozwiązań 
finansowych nie tylko w Krakowie, ale i w Pol-
sce. To dowód, że mądra, ponadpolityczna pra-
ca przynosi efekty. To powód do dumy dla kra-
kowskiego samorządu. To także jeden z moich 
najważniejszych sukcesów samorządowych 
i powód do ogromnej satysfakcji, że brałem 
czynny udział w  tak ważnym projekcie – 
mówi Bogusław Kośmider, współautor po-
mysłu utworzenia ze spółek komunalnych 
podatkowej grupy kapitałowej oraz powo-
łania KHK SA, obecnie zastępca prezydenta 
Krakowa. Kośmider, wspólnie z „ojcami-za-
łożycielami” grupy, samorządowcami na 
czele z prezydentem Krakowa Jackiem Maj-
chrowskim oraz obecnymi i byłymi preze-
sami spółek i pracownikami w maju 2021 r.  
zasadzili 25 dębów na 25-lecie KHK SA. 
Dzięki temu krakowski Przylasek Rusiecki 
wzbogacił się o dębowy lasek, a okoliczni 
mieszkańcy zyskali kolejne zalesione miej-
sce do spacerów i rekreacji.

Ważnym wydarzeniem w historii Spółki 
było powierzenie jej budowy Zakładu Ter-
micznego Przekształcania Odpadów. Ta de-
cyzja władz miasta podyktowana była nie 
tylko możliwościami zarządczymi, ale była 
również wyrazem zaufania do doświadcze-
nia i kompetencji całego zespołu firmy. 

Warto zaznaczyć, że przygotowanie 
dokumentacji do przetargu, konkurs archi-
tektoniczny, wybór lokalizacji, konsultacje 
społeczne i przygotowanie wniosku o do-
finansowanie budowy zakładu ze środków 
europejskich trwało kilka lat. Sama budowa 
– zaledwie dwa lata.  – W 2008 roku Hol-
ding otrzymał od władz Krakowa niezwykle 
ważne zadanie – wybudowanie Ekospalarni, 
jednej z najbardziej strategicznych i najdroż-
szych inwestycji ostatnich lat. Jakie korzyści 
z jej pracy mogą odczuć mieszkańcy Krako-
wa? KHK na jej budowę uzyskał blisko 60% 
dofinansowanie z Unii Europejskiej, co dzi-

W tym roku minęło 25 lat od powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w skład 
którego wchodzą spółki: Wodociągi Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Arena Kraków. 2021 to 
także rok jubileuszu 5-lecia Ekospalarni Kraków – jednej z największych i najbardziej 
strategicznych krakowskich inwestycji ostatnich lat.
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go wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamknię-
tym, byłby wykorzystany między innymi jako 
napęd do autobusów komunikacji miejskiej, 
które mieliśmy już okazję testować w Krakowie 
– podsumowuje Tadeusz Trzmiel.

Krakowski Holding Komunalny SA to 
także lider kilku grup zakupowych. Na naj-
większą uwagę zasługuje przeprowadzo-
ny przez spółkę przetarg na zakup zielonej 
energii dla instytucji miejskich. – Przez 
najbliższe dwa lata zielona energia napędzi 
krakowskie tramwaje i elektryczne autobusy, 
oświetli ulice oraz miejskie budynki użytecz-
ności publicznej. Można powiedzieć, że od 1 
lipca 2021 r. budynki i podmioty Gminy Miej-
skiej Kraków w mniejszym stopniu przyczy-
niają się do pogłębiania efektu cieplarnianego. 
Oznacza to, że w okresie dwóch lat unikniemy 
ponad 325 tys. ton emisji dwutlenku węgla. 
Będzie to znaczący wkład Krakowa w ochronę 
klimatu – mówi prezes Tadeusz Trzmiel. 
– Nie bez znaczenia są także wymierne 
oszczędności, które odniesie miasto. Będzie 
do minimum 6 mln zł w ciągu dwóch lat. To 
nasz kolejny wkład w lepsze i bardziej ekolo-
giczne funkcjonowanie miasta.

Dominika BIESIADA-KLIMCZAK
rzecznik prasowy KHK SA

siaj pozwala na znaczne obniżenie kosztów 
unieszkodliwiania odpadów, a  tym samym 
mniejsze obciążenia dla mieszkańców. Na-
sza spalarnia pracuje bezproblemowo już 5 
lat. W sposób bezpieczny przetwarzamy ok. 
225 tys. ton odpadów rocznie. Należy pamię-
tać, że nasz zakład nie tylko unieszkodliwia 
odpady, ale produkuje również energię elek-
tryczną i cieplną dla mieszkańców – działa 
więc jak elektrociepłownia ze wszystkimi 
jej uwarunkowaniami technicznymi. W roku 
2020 wyprodukowaliśmy ponad 1 mln GJ 
ciepła i 94,3 tys. MWh energii elektrycznej. 
Pod kątem produkcyjnym to najlepszy rok, 
jaki Ekospalarnia ma za sobą – mówi Jakub 
Bator, członek zarządu KHK SA, dyrektor 
Ekospalarni Kraków. Jak dodaje, instalacja 
jest stale modernizowana. – To potrzeba 
naszych czasów i nasza, jako Zarządu KHK 
ambicja, żeby nie osiadać na laurach.

Co ważne, w Zakładzie Termicznego 
Przekształcania Odpadów prowadzona 
jest edukacja ekologiczna. – Ekospalarnią 
chwalimy się w Polsce i w świecie. W czasie, 
kiedy nie ogranicza nas pandemia Covid-19 
po wiedzę i doświadczenie przyjeżdżają do 
nas samorządowcy i przedstawiciele biznesu 
z całej Polski i z zagranicy. Wielu przedstawi-
cieli gmin przymierzających się do budowy 
podobnego zakładu chce zobaczyć naszą in-

stalację i porozmawiać ze specjalistami. Byli 
u nas np. samorządowcy ze Starachowic, Za-
mościa, Żywca, Łodzi czy Warszawy, ale także 
z Ukrainy, Mołdawii czy Izraela. Uczestniczy-
my w licznych konferencjach tematycznych, 
gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami 
z etapów przygotowania projektu oraz eks-
ploatacji zakładu. Jesteśmy jednak przede 
wszystkim otwarci dla mieszkańców Krakowa 
– już nie możemy się doczekać, kiedy pande-
mia zelżeje i będziemy mogli wrócić do stałych 
kontaktów z mieszkańcami Krakowa, których 
rocznie odwiedzało nas kilka tysięcy – mówi 
Marcin Kandefer, członek Zarządu KHK SA 
ds. korporacyjnych, odpowiedzialny w Spół-
ce m.in. za edukację i promocję.

Z Ekospalarnią Kraków związane są ko-
lejne projekty rozwojowe planowane do re-
alizacji na najbliższe kilka lat. Jednym z nich 
jest połączenie zakładu bezpośrednią linią 
kablową z podstacją tramwajową Pleszów. 
– Chcemy z naszą instalacją docelowo dotrzeć 
do zajezdni w Nowej Hucie. Natomiast naszym 
celem na kolejne kilka lat jest realizacja pro-
jektu produkcji zielonego wodoru z odpadów. 
Dzięki członkostwu w Europejskim Sojuszu Wo-
dorowym, w gronie wysokiej klasy specjalistów 
pracujemy nad wytwarzaniem go w oparciu 
o energię pochodzącą z odpadów komunal-
nych. Produkowany wodór, w ramach szerokie-
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Ekoinnowacje w transporcie miejskim 
na przykładzie Krakowa
Eco-innovations in Urban Transport on the Example of Krakow

mgr inż. Joanna PAŁCIK
prof. dr hab. inż. Wiktoria SOBCZYK

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

E kologiczne formy podróżowania są 
najbardziej pożądaną formą trans-

portu w  mieście. Do takich form trans-
portu można zaliczyć wszelkie pojazdy 
napędzane siłą mięśni osoby prowadzącej 
oraz podróże piesze. Uchwała Rady Miasta 
Krakowa określa sposoby, którymi miasto 
ma zachęcać do odbywania podróży ekolo-
gicznych przez: rozwój sieci publicznych ro-
werów miejskich, wyznaczanie stref ruchu 
uspokojonego i stref zamieszkania. Reali-
zuje się inwestycje w dziedzinie zwiększe-
nia gęstości przejść dla pieszych, budowy 
kładek dla pieszych i kładek pieszo-rowe-
rowych. Prowadzi się stopniową eliminację 
parkowania na chodnikach.

Ważnym elementem promowania eko-
logicznych form transportu jest również 
budowa parkingów: Park&Ride, Bike&Ride, 
Kiss&Ride oraz parkingów wielopoziomo-
wych. Atrakcyjna oferta komunikacji zbioro-
wej zachęca do pozostawienia samochodu 
na obrzeżach miasta i udania się w dalszą 
podróż komunikacją miejską. Zachętą do 
odbywania tego typu podróży jest idea 
stworzenia parkingów Park&Ride. Obec-
nie w Krakowie funkcjonuje kilka tego typu 
obiektów np. Park&Ride „Nowy Bieżanów”, 
Park&Ride „Kurdwanów” lub Park&Ride 
„Czerwone Maki”. Osoba pozostawiająca 
samochód na parkingu objęta jest opłatą 
za miejsce postojowe w wysokości 10 zł. 
Przy zakupie biletu parkingowego zyskuje-
my bezpłatne przejazdy komunikacją miej-
ską na czas pozostawienia samochodu na 
parkingu. Dodatkowo przy parkingach typu 

Park&Ride znajdują się węzły przesiadkowe 
umożliwiające dojazd do różnych dzielnic 
miasta.

Parking Bike&Ride polega na podróży 
rowerem do miejsca, w którym możemy 
w bezpiecznym miejscu pozostawić rower 
oraz udać się komunikacją miejską w dal-
szą podróż. Obecnie w Krakowie działają 
3 parkingi Bike&Ride. Zlokalizowane są 
na osiedlach „Bieżanów”, „Płaszów” oraz 
„Kurdwanów”. Jest to alternatywa dla po-
dróży pieszych dla osób mieszkających  

w zbyt dużej odległości od węzła przesiad-
kowego.

Kiss&Ride to wyznaczone miejsca, słu-
żące do krótkiego, kilkuminutowego posto-
ju w celu ułatwienia przesiadki do innego 

Miasto Kraków prowadzi liczne działania zmierzające do zrównoważo-
nego rozwoju w transporcie. W artykule omówiono przykłady podróży 
multimodalnych, proekologiczne formy transportu, inwestycje w budowę 
parkingów: Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride oraz parkingów wielopozio-
mowych. Opisano udogodnienia w komunikacji miejskiej dla podróżnych 
oraz sposoby eliminacji hałasu drogowego. Podano przykłady prawidło-
wego funkcjonowania i rozwoju miejskiego systemu transportowego. 
Wskazano na rolę planowania przestrzennego na zmniejszenie ruchu 
tranzytowego na obszarze miasta.

The City of Krakow is carrying out numerous activities aimed at susta-
inable development in transport. The article discusses examples of 
multimodal travel, pro-ecological forms of transport, investments in the 
construction of car parks: Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride and multi-
-storey car parks. Facilities in urban transport for travellers and ways of 
eliminating road noise are described. Examples of proper functioning and 
development of the urban transport system are given. The role of spatial 
planning in reducing transit traffic in the city area is indicated.

Parking Park&Ride w Kurdwanowie
https://www.krakow.pl/aktualnosci/216225,1912,komunikat,parking

   Parking Kiss&Fly w Balicach
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zaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu). 
Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 
przysługują również pasażerom w liczbie 
określonej przez dowód rejestracyjny, który 
okazuje kierowca [3]. W celu wykluczenia 
z ruchu pojazdów, które emitują najwięcej 
zanieczyszczeń, w Krakowie prowadzi się 
kontrole stanu technicznego pojazdów oraz 
kontrole jakości spalin.

Hałas drogowy jest bardzo uciążliwy 
dla mieszkańców korzystających z prze-

ciągów pieszych. Sygnalizatory świetlne 
i dźwiękowe informują pieszych o możli-
wości przejścia przez jezdnię.

Władze Krakowa planują aktywizację 
Wisły w transporcie osób i towarów. Zało-
żenie realizowane jest przez wprowadzenie 
tramwaju wodnego. Jest to forma transpor-
tu oparta na okresowym dopuszczeniu do 
użytku barki, pozwalającej na przemiesz-
czanie się między przystankami tramwaju 
wodnego. Tramwaj kursuje od 1 maja do  

rodzaju transportu. W Krakowie parkingi 
Kiss&Ride zlokalizowane są na lotnisku 
w  Balicach (zmianą środka transportu 
przez pasażerów z samochodu na samo-
lot), na Małopolskim Dworcu Autobusowym 
(zmiana środka transportu z samochodu 
na autobus miejski lub dalekobieżny), przy 
węzłach przesiadkowych (zmiana środka 
transportu przez pasażerów z samochodu 
na komunikacje miejską), a nawet w pobliżu 
szkół (dowóz dziecka na lekcje). Wykorzy-
stanie każdego typu parkingu jest przykła-
dem podróży multimodalnej.

Kraków dąży do dostępności komunika-
cji miejskiej dla wszystkich mieszkańców. 
Cały tabor został zaopatrzony w system 
głosowego zapowiadania na przystankach. 
Ponadto przystanki wyposażono w tabli-
ce informacji pasażerskich z  głosowym 
powiadomieniem o aktualnym rozkładzie 
jazdy, dzięki czemu osoby niewidzące lub 
niedowidzące mogą swobodnie podróżo-
wać komunikacją miejską. Wszystkie au-
tobusy kursujące na regularnych liniach 
są autobusami niskopodłogowymi, co jest 
udogodnieniem dla osób z  ograniczoną 
mobilnością. Każdy z autobusów ma ram-
pę przeznaczoną dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Dla niepełno-
sprawnych wyznaczono miejsca siedzące 
wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W po-
jazdach funkcjonuje system hydraulicznego 
zawieszenia, pozwalający dostosować wy-
sokość pojazdu do wysokości krawężnika 
na przystanku.

W Krakowie na przystankach oraz 
przejściach dla pieszych zaprojektowano 
specjalne płytki chodnikowe informujące 
o zbliżaniu się do jezdni lub krawędzi pero-
nu przystankowego. Na ciągach pieszych 
coraz popularniejsze są również płytki na-
prowadzające, wskazujące główny kierunek 

Parking Park&Ride w Kurdwanowie 
https://www.krakow.pl/aktualnosci/216225,1912,komunikat,parking

Parking Park&Ride w Kurdwanowie 
https://www.krakow.pl/aktualnosci/216225,1912,komunikat,parking

Parking Park&Ride w Kurdwanowie
[https://www.krakow.pl/aktualnosci/216225,1912,komunikat,parking]

30 września codziennie 
w  godz. 10.00-18.45. 
Rejsy tramwaju wod-
nego są obsługiwane 
przez jednostki pływa-
jące, mogące pomie-
ścić do 12 pasażerów, 
oraz statek zabierający 
jednorazowo do 90 pa-
sażerów [1].

Zmniejszenie 
uciążliwości 
transportu 
oraz wzrost
bezpieczeństwa 
mieszkańców

Kraków podjął wal- 
kę z zanieczyszczenia- 
mi powietrza genero- 
wanymi przez transport. 
Duży ruch samocho- 
dowy jest źródłem 
emisji pyłów oraz tlen- 
ków azotu [2]. W okre- 
sach wysokich stężeń 
pyłu zawieszonego 
w  powietrzu kierowcy 
mogą odbywać bez-
płatne podróże komu-
nikacją miejską (za oka- Fo
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 6 listopada 2021 r. zmarł w Krakowie w wieku 90 lat

prof. dr hab. LESZEK STARKEL

wybitny geograf fizyczny, geomorfolog, paleograf czwartorzędu,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,

członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,
członek honorowy International Association of Geomorphologists,

International Union for Qaternary Research,
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geografów,

wieloletni kierownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Uhonorowany licznymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi,

w tym Gold Founder Medal – najwyższym wyróżnieniem Royal Geographical Society.
Był również Autorem AURY.
Pozostanie w naszej pamięci

wie. W skład osiedla wchodzą: zabudowa 
mieszkaniowa  o charakterze zabudowy 
wielorodzinnej, punkty usługowe, w tym 
lokale gastronomiczne, placówki banko-
we oraz administracji publicznej, obiekty 
usług medycznych, obiekty sportu i  re-
kreacji i obiekty oświaty. Zróżnicowana 
zabudowa osiedla przyczyniła się do 
zmniejszenia zapotrzebowania na podró-
że w  celu zaspokojona podstawowych 
potrzeb mieszkańców.

Planowanie przestrzenne może mieć 
również wpływ na zmniejszenie ruchu 
tranzytowego na obszarze miasta. Taki 
efekt można uzyskać przez rozwój centrów 
logistycznych oraz centrów przeładunko-
wych na obrzeżach miasta z pominięciem 
centrum. Działania powodują ogranicze-
nie ruchu na drogach klasy lokalnej oraz 
niższych. Miasto Kraków podjęło działa-
nia dążące do ograniczenia ruchu tranzy-
towego wewnątrz II obwodnicy miasta, 
relokując ruch na III oraz IV obwodnicę. 
Dzielnica Nowa Huta w rejonie Mittal Steel  
Poland (dawniej Huta im. T. Sendzimi-
ra) została zagospodarowana w sposób 
przystosowany do obsługi przemysłu [6]. 
Zlokalizowano tu liczne firmy logistyczne, 
centra przeładunkowe i magazyny dużych 
firm. Obecnie prowadzi się liczne działania  
w celu bezpośredniego doprowadzenia 
ruchu tranzytowego do miejsca docelo-
wego. Jednym z takich działań jest roz-
budowa trasy S7 do węzła „Nowa Huta”.

Literatura
[1]  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Miasta Krakowa - Dokument 
ujednolicony 2014, https://www.bip.krakow.pl/id48, 
dostęp 30 VI 2021.

[2]  Sobczyk W., Lepa D. 2015. Co nas truje w mieście? 
Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery, 
Refleksje 2015, nr 4, s. 36-38.

[3]  Klimatyzacja w 50 wagonach Bombardiera coraz 
bliżej, https://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualno-
sci/news,9651,klimatyzacja-w-50-wagonach-
bombardiera-coraz-blizej.html, dostęp 31 III 2021.

[4]  https://www.bip.krakow.pl/, dostęp 2 IV 2021.

[5]  Rada Miasta Krakowa 2016. Uchwała nr 
XLVII/848/16 w sprawie przyjęcia Polityki Transpor-
towej dla Miasta Krakowa na lata 2016-2025 z dnia  
8 czerwca 2016 r., Kraków.

[6]  http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/huta-
+sendzimiraHuty, dostęp 30 VI 2021.

strzeni miejskiej, w miejscach pracy lub 
zamieszkania. Liczne inwestycje w Kra-
kowie skierowane są na ograniczenie 
hałasu. Działaniami ograniczającymi 
emisję hałasu są: umieszczenie ekranów 
akustycznych w okolicach dróg, stoso-
wanie cichych nawierzchni drogowych, 
mat wibroizolacyjnych oraz zieleni izo-
lacyjnej. W wytycznych do projektowa-
nia linii tramwajowych obowiązkowym 
elementem konstrukcyjnym są maty 
wibroizolacyjne. Element ten zmniejsza 
wibracje wywoływane przez przejeżdża-
jący tramwaj, przez co emitowana jest 
mniejsza ilość drgań, które generują ha-
łas oraz wpływają negatywnie na oko-
liczne budynki. W  ciągu największych 
arterii miejskich zostały wybudowane 
panele akustyczne, które pochłaniają 
hałas generowany przez ruch pojazdów. 
Przykładem takiego rozwiązania jest aleja  
29 listopada w Krakowie, na której zabu-
dowa mieszkaniowa została oddzielona 
od drugiej obwodnicy miasta za pomocą 
paneli.

Ważnym elementem systemu trans-
portowego jest bezpieczeństwo osobiste 
pasażerów. Zagrożenie napadami chuli-
gańskimi lub rabunkowymi często powo-
duje rezygnację z podróży komunikacją 
zbiorową. Z tego względu miasto prowadzi 
cykliczną akcję „Bezpieczny powrót”. Po-
lega ona na podróżowaniu komunikacją 

miejską policjantów lub straży miejskiej 
i  interweniowaniu w przypadku łamania 
regulaminu podróży [4]. Każdy pojazd wy-
posażony jest w system monitoringu.

Poprawa efektywności
gospodarki przestrzennej 
i transportu

Planowanie przestrzenne ma bezpo-
średni wpływ na efektywność transportu. 
Obecnie prowadzona polityka kształtowa-
nia struktury przestrzennej zakłada ogra-
niczenie zapotrzebowania na podróże, 
w szczególności z wykorzystaniem samo-
chodu osobowego. Działania planistycz-
ne skupione są na tworzeniu lokalnych 
centrów przez stymulowanie koncepcji 
miejsc zamieszkania, pracy, usług, rekre-
acji, edukacji i kultury. Intensyfikacja za-
gospodarowania, w tym lokalizacja obiek-
tów biurowych, handlowych, usługowych 
i mieszkaniowych, nastąpi w korytarzach 
obsługiwanych przez transport zbiorowy. 
Podjęte zostaną działania dla ochrony 
rezerw komunikacyjnych przewidzianych 
w  „Studium uwarunkowań i kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Krakowa” [5]. Rezerwy komunikacyjne 
są niezbędnym elementem prawidłowe-
go funkcjonowania i  rozwoju systemu 
transportowego. Przykładem tego typu 
działań jest osiedle Na Lotnisku w Krako-
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�� tworzeniem terenów zielonych, wpro-
wadzaniem elementów, zazieleniających 
– nasadzeniami odpowiednich nieinwazyj-
nych roślin pod względem wymagań wod-
nych i miejsc nasadzeń, sadzeniem drzew 
owocowych,
�� budowaniem powierzchni ekoeduka- 

cyjnych,
�� tworzeniem ścieżek edukacyjnych, ście-

żek korekcyjnych/sensorycznych, ogród-
ków dydaktycznych,
�� wspieraniem bioróżnorodności,
�� tworzeniem eko ogródków, budowaniem 

domków dla zwierząt.

Fundusze EOG i fundusze norweskie 
reprezentują wkład Islandii, Liechtenste-
inu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji spo-
łecznej. Działania edukacyjno-informayjne 
prowadzone w ramach kozienickiego pro-
jektu przyczynią się do zrealizowania, do 
końca 2023 roku, pięciu różnych działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych powiąza-
nych tematycznie z:
�� wprowadzeniem małej retencji wodnej 

i zagospodarowaniem wód opadowych,
�� budową nawierzchni przepuszczalnych 

i naziemnych na wodę opadową,
�� zakładaniem zielonych ścian,

Gmina Kozienice 
– wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

26 października 2021 r. w siedzibie Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w  Warszawie bur-
mistrz Piotr Kozłowski podpisał umowę 
w ramach programu „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatyczne Finansowego Mecha-
nizmu Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego 2014-2021”.

Gmina Kozienice w  ramach dotacji 
z  tzw. funduszy norweskich i  funduszy 
EOG realizować będzie projekt pn.: „Szkoły 
dobrego klimatu – budowa edukacyjnych 
stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Ko-
zienicach na rzecz łagodzenia zmian kli-
matu i adaptacja do ich skutków”. Kwota 
dofinansowania tego zadania to prawie  
2,7 miliona złotych.

Gmina Kozienice po raz pierwszy w historii 
sięgnęła po środki finansowe z tzw. Funduszy 
Norweskich. Konkurowaliśmy z dużymi aglo-
meracjami miejskimi, jak Warszawa, Poznań, 
Łódź, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz czy Katowi-
ce. Tym bardziej cieszy fakt, iż nasz wniosek 
jako jeden z sześciu z całej Polski był jednym 
z najwyżej ocenionych – podkreśla burmistrz 
Piotr Kozłowski. Głównym celem projektu jest 
pogłębienie wiedzy uczniów odnośnie proble-
mów związanych z zachodzącymi zmianami 
klimatu oraz opracowanie sposobów na ła-
godzenie i przystosowanie się do nich przez 
realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych 
i mitygacyjnych, w których uczniowie wezmą 
czynny udział – dodaje burmistrz.

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Kozienice.indd   11 2021-12-13   12:35:05
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego 
(a-Si) budowane  w technologii HJT
W ogniwach standardowych PV typu PERC warstwy półprzewodnikowe typu p i typu n są utworzone na tym samym materiale bazowym, krystalicz-
nym krzemie, są więc urządzeniami homozłącznymi.  Natomiast ogniwa heterozłączowe wytwarzane są przez połączenie dwóch różnych rodzajów 
materiałów. W ogniwach fotowoltaicznych HJT (różnozłącza – heterozłącza) połączenie jest utworzone między krystalicznymi a bezpostaciowymi 
(a-Si) materiałami krzemowymi (technologia – cienkowarstwowa). Nazywane są ogniwami PV III generacji.

Budowa urządzenia
Heterozłącze jest utworzone między 

wzbogaconym krystalicznym podłożem 
krzemowym a amorficzną warstwą krzemu 
o przeciwnym przewodnictwie (odpowied-
nio typu p lub typu n). Technologia ogniw PV 
budowanych na bazie heterozłącza krzemo-
wego (SHJ) jest już opanowana i ogniwa są 
już produkowane na dużą skalę.

Heterozłączowe ogniwa słoneczne 
łączą dwie różne technologie w  jedno 
ogniwo: krystaliczne ogniwo krzemowe 
umieszczone między dwiema warstwa-
mi bezpostaciowego „cienkowarstwowe-
go” krzemu amorficznego, naniesionego 
na krzem krystaliczny w  formie filmu. 
W przeciwieństwie do krzemu krystalicz-
nego, amorficzny krzem nie ma regularnej 
struktury krystalicznej. Zamiast tego ato-
my krzemu są losowo uporządkowane. 
W przypadku produkcji ogniw HJT ozna-
cza to, że amorficzny krzem jest osadza-
ny na  jego przedniej i tylnej powierzch-
ni wafla krzemowego. Jest to prostsze 
i tańsze niż hodowanie i cięcie krzemu. 
W rezultacie powstaje kilka warstw,  które 
absorbują dodatkowe fotony z promienio-
wania słonecznego, które w przeciwnym 
razie nie zostałyby uchwycone przez 
środkowy krystaliczny wafel krzemowy.  
Część  promieni słonecznych przechodzi 
bezpośrednio przez komórkę, a niektóre 
również odbijają się od powierzchni. Górna 
warstwa amorficznego cienkowarstwowe-
go krzemu, który wychwytuje trochę świa-
tła słonecznego, zanim trafi w warstwę 
krystaliczną, a  także pochłania światło 
słoneczne, które odbija się od warstw po-
niżej. Krzem amorficzny jest bardzo cien-
ki i przezroczysty więc przepuszcza dużo 
światła słonecznego. Generuje również 
wystarczającą ilość dodatkowej energii 
elektrycznej. Środkowa warstwa monokry-
stalicznego krzemu wykonuje większość 

pracy, przekształcając światło słoneczne 
w energię.

Technologia produkcji ogniw SHJ
1. Czyszczenie na mokro i teksturowanie 
wafli krzemowych.
2.  Osadzanie a-Si: H metodą chemicznego 
osadzania z fazy gazowej wspomaganej 
plazmą (PECVD  –  Plasma Assisted Che-
mical Vapour Deposition).
3. Osadzanie przezroczystych warstw 
przewodzących tlenków (TCO) metodą 
fizycznego osadzania z  fazy gazowej – 
PVD w piecach próżniowych, zwykle przez 
napylanie).
4. Sitodruk srebrnych siatek.

Do napylania warstw TCO (cienkich 
warstwy przezroczystych tlenków) wyko-
rzystuje się tlenek indu (In2O3), domiesz-
kowany cyną (Sn), zwany ITO). Należy za-
znaczyć, że ind jest drogi, jednak trudno go 
zastąpić cynkiem (niższa przewodność).

Ten przezroczysty, przewodzący tlenek, 
ma niską rezystywność cienkich warstw 
(niskie rezystancje styku z  warstwami 
krzemu domieszkowanego n i p, a także 
z  siatką metalową są obowiązkowe dla 
warstw TCO po obu stronach) i wystarcza-
jącą przezroczystość w zakresie długości 

fal od 300 do 1100 nm. ITO jest osadzane 
przez napylanie magnetronowe prądu sta-
łego na dużych obszarach.  Napylanie jest 
najbardziej znaną metodą masowej pro-
dukcji. Napylanie jest procesem  niskotem-
peraturowym (do 200°C). Ze względu na 
procesy niskotemperaturowe  i symetrycz-
ny stos urządzeń można uniknąć zginania 
i pękania płytek pod wpływem naprężeń, 
co oznacza, że można stosować cienkie 
płytki, oszczędzając w ten sposób koszty 
materiałowe i energię. Tylna ściana może 
być ze szkła lub folii izolacyjnej.

Jeżeli ogniwo ma konstrukcję szkło-
-szkło to na tylnej stronie krystalicznego 
krzemu znajduje się kolejna cienkowar-
stwowa struktura. Tylna warstwa ogniwa 
dodaje pewną ilość energii elektrycznej 
z powodu odbicia światła słonecznego od 
ziemi. Warstwy zewnętrzne, dolna i gór-
na, tworzą szyby ze szkła hartowanego 
z powłoką  ARC (Anti Reflective Coating – 
warstwa antyrefleksyjna, fluorek magne-
zu, MgF2), która ma na celu zwiększenie 
przenikania światła w głąb modułu, dzięki 
czemu ogniwa PV uzyskują gwarantowaną 
wyższą moc z mniejszej powierzchni,  co 
znacznie wpływa na jakość modułów i ich 

mgr inż. Kamil ANDRUSZKIEWICZ 
Katedra Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji

Politechnika Białostocka
prof. dr inż. Ryszard TYTKO

prezes Eco Investment Sp. z o.o. 

Rys.1. Schemat komórki heterozłączowej (HJT) wraz  
z 3 elektrodami ze srebra na górnej i dolnej powierzch-
ni komórki. Konstrukcja komórki typu  bifacial (obu-
stronne – szkło – szkło) [2]
Oznaczenia na rysunku
1. TCO –  napylona warstwa przezroczystych tlenków 
indu (In2O3) domieszkowana cyną (Sn); grubość  war-
stwy – 100  nm;
2. a – SI:H (n) – nanowarstwa z krzemu amorficznego 
o grubości 5 – 7 nm;
3. a – SI:H (i) –  nanowarstwa z krzemu amorficznego 
o grubości 5 – 6 nm;
4. a – SI:H (p)– nanowarstwa z krzemu amorficznego 
o grubości 8 – 10 nm;
5. n – type c – SI – wafel monokrystaliczny typ n  
o grubości 200 nm.
6. Warstwa zewnętrzna szkło hartowane z powłoką 
ARC o grubości ok. 3 mm.
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Technology (SWCT – gęsta siatka połą-
czeń). 

Ogniwa łączone są za pomocą 18-32 
mikrowłókien (max 38), co daje 990-1760 
punktów kontaktowych z ogniwem (max 
2090). W  porównaniu z  tym wynikiem 
Bus-Bar, w którym ogniwa łączone są za 
pomocą 3 lub 4 elektrod przewodzących,  
uzyskuje się 160-220 punktów kontakto-
wych z ogniwem (max 275).

Dzięki temu, że ogniwa fotowoltaiczne 
są  ze sobą łączone w niskiej temperaturze 
w procesie laminacji możliwe jest stoso-
wanie ogniw wielozłączowych.

Produkuje się również dwustronne 
szklane moduły PV (HJT) – SmartWire 
Bifacial.

Dane techniczne modułu SW Premium 
SLIM Hanplast Solar™ [2]
 �  Moc znamionowa Pmax: 315 W, 320 W, 

325 W.
 �  Wymiary: 1672 x 1002 x 35 mm.
 �  Grubość szkła: 3,2 mm szkło hartowa-

ne z powłoką ARC (Anti Reflective Coating).
 � Struktura laminatu: szkło/ TPO / ogniwa 

lub szkło/TPO / folia izolacyjna.
 � Waga: 18,5 kg.
 � Typ ogniwa: monokrystaliczne-HJT 

N-typ c-Si.
 � Ilość ogniw 60.
 � Technologia łączenia ogniw: SmartWire 

Connection Technology (SWCT).
 � Współczynnik temperaturowy (Pmpp): 

– 0,29%/C.
 � Gwarancja mocy: 85% mocy nominalnej 

po 30 latach (87,25% po 25 latach).
 � Badanie ogniwa HJT wykonane przez 

niemiecki instytut Fraunhofer ISE, wyka-
zało rekordową sprawność na poziomie 
25,4% [2].
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tywniejszych modułów bifacial (szkło – 
szkło), umożliwiających produkowanie 
energii ze światła odbitego, padającego 
na tylną stronę modułu.

 Współczynnik bifacjalności (im spraw-
niejsze ogniwo na jego tylnej stronie, tym 
więcej energii można odzyskać z odbitego 
światła) dla ogniw HJT wynosi ok. 92,7%. 
Ma to o tyle istotne znaczenie, że energia 
światła odbitego jest niewielka. W niektó-
rych ogniwach HJT zastosowano  tech-
nologię tzw. back-contact, zakładającą 
umieszczenie styków na tylnej stronie 
ogniwa. Produkowane są również ogniwa 
HJT jako jednostronne monofacial (szkło 
– folia elektroizolacyjna) [2].

Polskie rozwiązania techniczne
Z  ogniw HJT polska firma Hanplast 

Energy  z Bydgoszczy pod marką Hanplast 
Solar™ produkuje  moduły fotowoltaiczne 
SW Premium SLIM (HJT) o mocach 315W, 
320W, 325W, które łączą w sobie najwyż-
szą wydajność heterozłączowych ogniw 
nowej generacji z  krzemu typu-N (HJT) 
oraz rewolucyjną technologię połączeń 
SmartWire.  Na linii produkcyjnej zasto-
sowano najnowocześniejszą i najbardziej 
wydajną technologię SmartWire Connection 

gwarantowaną przez 25 lat wydajność. 
Szkło ma grubość ok. 3 mm.

W modułach HJT, dzięki połączeniu za-
let monokrystalicznego krzemu ze świetną 
absorpcją światła przez cienką warstwę 
krzemu amorficznego, możliwe jest osią-
gnięcie nawet 24% wydajności pojedyn-
czego ogniwa (wynik zmierzony na ogni-
wie o powierzchni 240,6 cm2 przez firmę  
Sharp) [2].

Ogniwa HJT gwarantują mniejszą wraż-
liwość na wysokie temperatury. Niewątpliwą 
zaletą technologii HJT jest  niski współczyn-
nik temperaturowy (ok. – 0,29%/0C), który 
oznacza relatywnie wyższe uzyski energii 
przy wzroście temperatury ogniw.

Istotną zaletą ogniw HJT jest również 
ograniczenie efektu LID, czyli degradacji 
wywołanej pierwszą ekspozycją na świa-
tło słoneczne. Degradacja ta może trwale 
obniżyć produkcję energii po pierwszych 
godzinach użytkowania ogniwa nawet do 
3%. Ogniwa HJT są także znacznie mniej 
narażone na wystąpienie efektu PID, czyli 
degradacji wywołanej różnicą potencja-
łów między ogniwami a uziemioną ramą 
modułu. 

Należy zaznaczyć, że  budowa ogniw 
(HJT) stwarza możliwość tworzenia efek-

 Rys.  2. Moduły bificjal (szkło – szkło) firmy Hanplast Energy [2]

Rys. 4. Moduł HJT monofacial firmy Hanplast Energy [2]Rys. 3. Ogniwo HJT firmy Hanplast Energy [2]

TYTKO Andruszkiewicz.indd   13 2021-12-13   11:38:39



14 12/2021  AURA

Zasady oceny oddziaływania na zdrowie  
w kontekście ochrony środowiska
The Principles for Assessing the Impact on Human Health
within the Context of the Environmental Protection

mgr Anna TARGOSZ

Ocena oddziaływania na zdrowie po-
winna wspomagać podejmowanie decyzji 
gospodarczych, które są związane m.in. z in-
westowaniem, gdyż skutki realizacji takich 
projektów mają zwykle negatywny wpływ 
na organizmy ludzi, a także zwierząt i roślin. 
Dlatego ocena oddziaływania na zdrowie 
jest traktowana jako uzupełnienie obowią-
zującej w Polsce oceny oddziaływania na 
środowisko, a należy sprawić, aby stanowiła 
jej immanentny element, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze Aury.

Stosowanie oceny oddziaływania na 
zdrowie (Health Impact Assessment) zale-
ciła Światowa Organizacja Zdrowia (World 
Health Organization). Według WHO ocena 
ta oznacza połączenie różnych procedur 
i  metod, które umożliwiają oszacowanie 
potencjalnego wpływu projektowanych 
inwestycji i  innych programów gospodar-
czych na „zdrowie rozumiane jako stan fi-
zyczny, psychiczny i społeczny dobrostanu 
a nie tylko brak choroby lub ułomności” [1]. 
Wprawdzie definicja ta jest jasna, ale jedno-
cześnie zbyt ogólna dla celów praktycznych. 
Dlatego pełne rozwiązanie problemu polega 
na opracowaniu i wdrożeniu krajowych za-
sad oceny i normatywnej metodyki bada-
nia skutków zdrowotnych realizacji przed-
sięwzięć technicznych i  gospodarczych. 
Niestety, obowiązujące w  Polsce oceny 
oddziaływania na środowisko wprawdzie 
pozwalają na szczegółową analizę skutków 

ekologicznych każdego projektu gospodar-
czego w zakresie jego wpływu na zasoby 
naturalne oraz infrastrukturę techniczną, 
lecz kwestie zdrowia ludzi są niedoceniane 
lub nawet pomijane. Z tych właśnie powo-
dów formułuje się postulaty pod adresem 
Ministerstwa Zdrowia  oraz  Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska w sprawie wdrożenia 
zasad i metodyki oceny skutków zdrowot-
nych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydaje 
się, że właściwą formą byłoby uwzględnie-
nie oceny oddziaływania na zdrowie (oceny 
skutków zdrowotnych) jako obowiązkowe-
go składnika oceny oddziaływania na śro-
dowisko, co zresztą ogłoszono we wspo-
mnianych postulatach i  jest stosunkowo 
łatwe. Drugim, trudniejszym rozwiązaniem 
może się okazać wprowadzenie obowiąz-
kowej oceny oddziaływania na zdrowie do 
programów rozwoju – a ściślej do ich doku-
mentów strategicznych – w dziedzinie ener-
getyki, transportu i planowania przestrzen-
nego [1], gdyż właśnie te sektory najmocniej 
wpływają nie tylko na zasoby środowiska 
naturalnego lecz także zdrowie ludzi. Ponad-
to postuluje się zastąpienie dotychczaso-
wych opinii wydawanych przez Inspektorat 
Sanitarny uzgodnieniami, które są wiążące 
dla organu decyzyjnego (bowiem nie jest on 
prawnie związany ze stanowiskiem organu 
opiniującego).

Rozwiązania normatywne w zakresie 
oceny oddziaływania na zdrowie obowią-

zują już w kilku krajach i są powszechnym 
postulatem w większości innych państw. 
Przepisy prawne bardziej angażują inwesto-
rów oraz organy administracji państwowej, 
a  także organizacje pozarządowe (spo-
łeczne) do brania pod uwagę względów 
zdrowotnych przy podejmowaniu lub oce-
nianiu decyzji inwestycyjnych. jak również 
do monitorowania procesów inwestowania 
i upowszechniania wyników ich oceny. Po-
nadto łatwiej jest wtedy o rekomendacje, 
jak ograniczać negatywne skutki zdrowotne 
lub wzmacniać pozytywne oddziaływania 
projektu na zdrowie mieszkańców.

Przytoczona definicja WHO została upo-
wszechniona w 1999 r.  przez europejskie 
biuro WHO oraz później przez Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie ds. Ocen Oddziaływa-
nia (International Association for Impact As-
sessment), aby procedury oceny ułatwiały 
analizę rozkładu przewidywanych skutków 
zdrowotnych dla danej populacji oraz za-
rządzanie potencjalnymi skutkami zdrowot-
nymi. W ten sposób ocena oddziaływania 
na zdrowie staje się czynnikiem troski o ja-
kość życia mieszkańców oraz racjonalizację 
kosztów opieki zdrowotnej, jak również pod-
nosi znaczenie kategorii „zdrowie publicz-
ne” [2] w polityce społeczno-gospodarczej 
i  w  koncepcji rozwoju zrównoważonego 
i trwałego.

Mimo braku formalnej procedury prze-
prowadzania oceny oddziaływania na zdro-

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i znaczenia oceny oddziały-
wania na zdrowie, wspomagającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
oraz możliwości uznania jej za immanentny składnik, obowiązującej w Pol-
sce oceny oddziaływania na środowisko. Definicja i zasady oceny zostały 
wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia oraz rozwinięte m.in. 
przez Unię Europejską, lecz brakuje dotąd powszechnej, ujętej w przepi-
sach procedury przeprowadzania takiej oceny (z wyjątkiem niektórych 
krajów). W Polsce podejmuje się pewne próby w tej dziedzinie. W artykule 
zwrócono m.in. uwagę na czynniki środowiskowe chorób cywilizacyjnych, 
z podziałem na negatywne oraz pozytywne.
Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, czynniki środowiskowe chorób cywi-
lizacyjnych, badanie skutków zdrowotnych, skutki ekologiczne projektów 
gospodarczych, walory krajobrazowe, tereny zielone

This article aims to present the essence and the significance of the impact 
made on human health. This impact supports making investment deci-
sions. The assessment of that impact may be considered an immanent 
constituent part of the natural environment impact, currently binding in 
Poland. The definition and the methods of the assessment have been 
enforced by the World Health Organization (WHO), and further developed 
by the European Union. However, for the time being, there is no common, 
supported by the law procedure for making such assessment (with the 
exception of a few countries). In Poland, certain attempts have been made 
in this area. The article highlights the environmental factors of civilization 
illnesses, subdivided into positive and adverse ones.
Key words: public health, environmental factors of civilization illnesses, 
testing health consequences, ecological consequences of economic 
projects, landscape assets, green areas
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i warsztaty, organizowane przez samorządy 
terytorialne.
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możliwość widoku drzew przez okno jest 
czymś łagodzącym. Z kolei zaobserwowano 
spadek przestępczości w uboższych dziel-
nicach miast, gdy utrzymuje się tam zieleń 
w dobrym stanie. Zatem parki pełnią funkcję 
nie tylko estetyczną ale również zdrowotną.

W Polsce postępy we wdrażaniu pro-
cedury oceny oddziaływania na zdrowie 
są dotąd niewielkie. Dane sprzed 10 lat na 
temat znajomości tej idei w naszym kraju 
okazały się bardzo słabe, a w przypadku 
przeprowadzania chociażby pierwszych 
prób ocen jeszcze gorsze, zwłaszcza na tle 
wyróżniającej się Litwy, a także w porów-
naniu do Bułgarii czy Węgier [5]. Ze wzglę-
du na brak zainteresowania inwestorów 
i  ekspertów, nie udały się również próby 
podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia 
w ramach Narodowego programu zdrowia na 
lata 2016-2020. Obecnie jednak pojawia się 
coraz więcej  publikacji zachęcających do 
przeprowadzania ocen; również szkolenia 

wie, literatura w Polsce podaje już wzorce, 
jak to robić. Zaleca się najpierw zaplanowa-
nie 5-7 etapów postępowania, zaczynając 
od analizy wstępnej i określenia celowości 
oceny. Na ogół przyjmuje się, że gdy projekt 
inwestycyjny jest objęty oceną oddziaływa-
nia na środowisko, to również niezbędna 
jest ocena oddziaływania na zdrowie [3]. 
Trzeba również powołać zespół wykonaw-
czy i określić warunki techniczne oceny oraz 
źródła finansowania tego przedsięwzięcia. 
W niektórych krajach, np. na Litwie do ze-
społu powołuje się licencjonowanych eks-
pertów i instytucje. Wśród autorów oceny 
niezbędni są eksperci zdrowia publicznego 
i epidemiolodzy. Raport końcowy powinien 
zawierać zalecenia i  rekomendacje oraz 
ewentualnie zarys monitoringu wdrażania 
zaleceń.

W Polsce za funkcjonowanie systemu 
ocen oddziaływania na środowisko odpo-
wiadają generalna oraz regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska, wydziały środowiska 
urzędów miejskich i  gminnych. Jednak 
w  odniesieniu do skutków zdrowotnych 
i epidemiologicznych trzeba zasięgać opi-
nii Państwowej Inspekcji Sanitarnej (opinii 
dotąd prawnie niewiążącej). Obecnie wy-
mienione instytucje powinny podejmować 
również kwestie ocen oddziaływania na 
zdrowie.

Nowoczesna prewencja chorób zakaź-
nych spowodowała znaczne zmniejszenie 
zagrożenia tego typu – mimo obecnej pan-
demii Covid – natomiast notuje się wzrost 
obciążenia chorobami cywilizacyjnymi, 
jak cukrzyca, powikłania układu krążenia 
czy niektóre nowotwory. W poszukiwaniu 
sposobów przeciwstawiania się tym cho-
robom zwrócono uwagę na czynniki śro-
dowiskowe, które w coraz większym stop-
niu decydują o zdrowiu ludności. Są to nie 
tylko powszechnie znane i  już docenione 
czynniki o  charakterze negatywnym, jak 
zanieczyszczenie powietrza i wody, hałas 
oraz promieniowanie radioaktywne i elek-
tromagnetyczne, lecz także czynniki po-
zytywne, jak walory krajobrazowe i tereny 
zielone. Okazuje się bowiem, że odcięcie 
osiedli i budynków mieszkalnych od zieleni 
przez budowę dróg szybkiego ruchu oraz 
wycinanie podmiejskich lasów i miejskich 
zagajników oznacza utratę terapeutycznych 
walorów krajobrazu. Otóż wartość terapeu-
tyczna krajobrazu jest istotna, choć mało 
doceniana. Przebywanie w lesie to ważny 
sposób regeneracji, co wykazały badania 
naukowe w kilku krajach [4]. Świadczy o tym 
też teoria biofilii wskazująca na naturalny 
mechanizm łagodzenia reakcji stresowych 
w  wyniku kontaktu z  naturą. Już sama 

Przykłady specyficznych uwarunkowań zdrowia

Grupa uwarunkowań zdrowia Specyficzne uwarunkowania zdrowia

Warunki społeczno-ekonomiczne, 
kulturowe i środowiskowe

Międzynarodowe, krajowe i lokalne przejawy polityki (np. ekonomia, zdrowie, 
zatrudnienie, edukacja, obrona, transport, mieszkalnictwo, imigracja, opieka 
społeczna)

Międzynarodowe, krajowe i lokalne usługi publiczne kierowane do określonej 
społeczności (np. ratownictwo, opieka zdrowotna i społeczna, imigracja, 
edukacja, transport, opieka nad dziećmi, rekreacja)

Wyrażane (postrzegane) normy i wartości społeczno-kulturowe (np. dyskry-
minacja, lęk przed dyskryminacją, postawy wobec różnych grup w populacji, 
równość i sprawiedliwość)

Relacje między państwem a obywatelem

Warunki życia i pracy (środowisko 
fizyczne)

Warunki mieszkaniowe (np. jakość, dostępność)

Warunki pracy (np. ekspozycja na czynniki szkodliwe i inne ryzyko zawodowe)

Jakość powietrza, wody. gleby

Hałas

Postępowanie z odpadami

Wykorzystanie energii i zrównoważone wykorzystanie źródeł energii

Zagospodarowanie terenów

Bioróżnorodność

Dostępność miejsc i produktów

Wpływy społeczne (środowisko 
społeczno-ekonomiczne)

Wsparcie społeczne i integracja

Wykluczenie społeczne

Zaangażowanie społeczności w procesy podejmowania decyzji odnośnie 
polityki publicznej

Zatrudnienie (np. dostępność pracy, jakość)

Edukacja szkolenie (np. dostępność, jakość, koszty)

Czynniki związane z indywidual-
nym stylem życia

Zachowania jednostek (np. dieta, aktywność fizyczna, palenie, alkohol, nar-
kotyki i leki)

Bezpieczeństwo osobiste

Status zatrudnienia

Zdobyte wykształcenie

Dochód, oszczędności

Samoocena, wiara w siebie

Postawy, przekonania, miejsce kontroli

Czynniki biologiczne Wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne

Źródło: D. Cianciara, M.J. Wysocki. 2008. Rozwój i dylematy oceny wpływu na zdrowie. Przegląd Epidemiologiczny 
nr 62, s. 628.
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EKONOMIA ŚRODOWISKA

Prosumenci
Prosumers

To dziwne słowo po raz pierwszy zostało użyte w 1980 r. przez amerykań-
skiego futurologa, Alvina Tofflera. Stanowi skrzyżowanie „konsumentów” 
i „producentów”. Każdy z nas trochę produkuje i trochę konsumuje. Ale 
chodzi głównie o produkcję i konsumpcję elektryczności. Choć każdy 
z nas wykorzystuje energię elektryczną, to tylko niektórzy występują w 
roli jej producenta. Tymczasem każdy potencjalnie mógłby uczestniczyć 
także w produkcji. Jeśli by robił to na własny użytek, to nie musiałby 
spełniać żadnych warunków. Gdyby jednak chciał swoją produkcję łączyć 
z elektrycznością z sieci, to sprawa robi się skomplikowana. Nie tylko 
techniczne okoliczności, ale również uwarunkowania ekonomiczne stoją 
na przeszkodzie szybkiego rozwoju tego zjawiska.

This strange concept was first used by Alvin Toffler (an American futurist) 
in 1980. It is a blend of two words: “consumers” and “producers”. Each 
of us both produces and consumes things. Yet only few of us produce 
electricity. Basically anybody can be its producer. No conditions need to 
be met if one produces electricity for one’s individual use. However, if 
one wishes to combine that production with what is available in public 
networks, then things become complicated. Not only technological, but 
also economic circumstances need to be addressed carefully.

”
Prosumpcja” (czyli produkcja i  kon-

sumpcja) elektryczności wydaje się być 
dość oczywista. Każdy zużywa energię 
elektryczną i każdy wie, że mógłby ją produ-
kować. Każdy, kto jeździ samochodem wie, 
że paliwo nie tylko wprawia koła w ruch, ale 
ładuje akumulator i zasila reflektory. Ale nie 
chodzi tylko o produkowanie elektryczności 
w pojazdach. Każdy mógłby na podwór-
ku, albo choćby na balkonie zainstalować 
wiatrak, a na dachu położyć panele foto-
woltaiczne. Starsi rowerzyści pamiętają tak 
zwane dynama, które pozwalały świecić 
lampkom, skoro tylko rower jechał. Jeśli 
dysponujemy energią, np. jeśli wieje wiatr 
albo świeci słońce, to można produkować 
prąd, bez którego nie wyobrażamy sobie 
życia.

Jednak problem w tym, że ani słońce 
nie zawsze świeci, kiedy nam prądu potrze-
ba, ani nie możemy niezawodnie liczyć na 
wiatr. Jeśli chcemy ogrzać mieszkanie, to 
trochę wcześniejsze albo trochę później-
sze włączenie instalacji nie stanowi kata-
strofy. Również lodówki, które w zasadzie 
bez przerwy powinny być podłączone do 
prądu, zniosą nawet parogodzinną awarię 
w jego dostawie. Natomiast korzystając 
z lampy, nie tolerujemy zaniku napięcia, ani 
nawet jego wahań wykraczających poza 
kilka procent. Innymi słowy, jak pogoda jest 
właściwa, to prąd z sieci nie byłby nam po-
trzebny, ale od czasu do czasu musimy się 
nim posługiwać.

I tu zaczyna się problem. Polska Usta-
wa o Podatku od Towarów i Usług (tzw. 

VAT) przewiduje, że produkcja – również na 
własne potrzeby – podlega opodatkowa-
niu. Jeśli więc ktoś produkuje elektryczność 
na własne potrzeby, to właściwie powinien 
się opodatkować. Jeśli robi to chałupniczo, 
to dziwne by było, gdyby się rzeczywiście 
rozliczał z urzędem skarbowym; podobnie 
jak nie opłacamy podatku za samodzielną 
naprawę kranu, choć zlecając taką usłu-
gę hydraulikowi powinniśmy domagać się 
wystawienia faktury VAT. Tak więc korzy-
stając z wyprodukowanego przez siebie 
prądu moglibyśmy sprawę zostawić bez 
dodatkowych formalności.

Ale w  istocie problem jest trudniej-
szy. Nie chcielibyśmy mieć w mieszkaniu 
dwóch instalacji elektrycznych: jednej pod-
łączonej do sieci, a drugiej podłączonej do 
urządzenia, które produkuje dla nas prąd. 
Chcemy mieć jedno wspólne okablowanie, 
które raz czerpałoby prąd z naszego urzą-
dzenia, a wtedy, gdy okazuje się ono niewy-
starczające, przełączałoby się na dostawy 
energii z sieci zewnętrznej, z którą mamy 
umowę. Jednak takie rozwiązanie wpro-
wadzone bez zgody operatora sieci jest 
nielegalne. Byłoby niebezpieczne i groziło-
by krótkim spięciem, zwłaszcza jeśli prze-
łączniki byłyby zrobione i konserwowane 
po amatorsku.

Jednak prosumentowi chodzi o więcej; 
nie tylko o produkcję na własne potrzeby, 
ale również o  możliwość sprzedawania 
nadwyżek. Łączą się z tym dwa problemy: 
techniczny i ekonomiczny.

Gdyby operator sieci miał kupować na-
sze nadwyżki, to musiałaby mieć pewność, 
że jakość naszego produktu jest zadowala-
jąca. Tymczasem prąd prądowi nierówny. 
Nawet jeśli ma napięcie mniej więcej 230 V, 
to przecież może trochę oscylować wokół 
tej wartości. O ile odchylenia są niewielkie, 
to nie ma kłopotu, ale gdyby były większe 
– to jest, bo w węzłach sieci i u odbior-
ców zgromadzonych wokół najbliższego, 
wspólnego transformatora uległoby waha-
niu. A poza tym fazy muszą być w miarę 
jednakowo obciążone i zsynchronizowane 
z tymi, które płyną po liniach przesyłowych. 
Są to ważne problemy techniczne, które 
muszą znaleźć zadowalające rozwiązanie, 
zanim sieć miałaby od nas kupować. Trze-
ba bowiem pamiętać, że to właśnie opera-
tor sieci staje się odpowiedzialny za jakość 
tego, co sprzedaje komuś innemu.

Problem ekonomiczny wiąże się z rozli-
czeniami z fiskusem. Handlowanie energią 
elektryczną jest obciążone VAT-em. Jako 
konsumenci płacimy podatek od każdej 
nabytej jednostki elektryczności. Jako pro-
ducenci powinniśmy płacić od każdej jed-
nostki sprzedanej. Natomiast od jednostek, 
które wykorzystujemy na własne potrzeby 
nie chcielibyśmy płacić wcale.

Przypuśćmy więc, że w skali kilku czy 
kilkunastu dni wychodzimy 

”
na zero”; to 

znaczy sprzedaliśmy do sieci nadwyżki, 
powiedzmy, w wysokości 30 kWh i zakupi-
liśmy tyle samo, czyli też 30 kWh. Oprócz 
tego na własne potrzeby zużyliśmy 100 
kWh. Od czego mielibyśmy zapłacić poda-

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
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tek? Jeśli fiskus obciąża nas saldem za mie-
siąc, to nie musimy nic płacić, bo przecież 
owo saldo wynosi 0. Gdyby jednak naliczał 
VAT codziennie, to mogłoby się okazać, że 
któregoś dnia mieliśmy nadwyżkę 10 kWh 
i wtedy – jako sprzedawcy – powinniśmy 
zapłacić VAT od owych 10 kWh. Mając zaś 
jakiegoś pochmurnego lub bezwietrznego 
dnia deficyt 10 kWh powinniśmy zapłacić 
VAT – jako nabywcy – od tego, co doku-
piliśmy. Natomiast przy rozliczeniach mie-
sięcznych, owe różnice by się uśredniły i ob-
ciążenie podatkowe by zniknęło.

Podobno wątpliwości związane z okre-
sem uśredniania są jednymi z najpoważ-
niejszych problemów, jakie należałoby 
rozwiązać w związku z upowszechnieniem 
działalności 

”
prosumenckiej”. Im dłuższy 

okres uśredniania, tym korzystniejsze dla 
prosumentów warunki obciążenia VAT-em.  
Natomiast jego jednostkowa stawka po-
winna być wtedy wyższa, żeby budżet nie 
został zbytnio uszczuplony (w 2019 r. przy-
chody budżetu z VAT wyniosły 45%, czyli 
181 mld zł).

Teoretycznie prosumenci mogliby 
produkować energię elektryczną coś tam 
spalając w przydomowym kociołku. Prak-
tycznie elektryczność sprzedawana przez 
prosumentów pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii, a zwłaszcza z fotowoltaiki 
(przyrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki 

wileju sprzedaży dowolnej zaoferowanej 
ilości, to operatorzy sieci muszą sami prze-
widywać produkcję i korzystać z tzw. 

”
gorą-

cej rezerwy”, czyli utrzymywania w stanie 
gotowości instalacji opartych o paliwa kon-
wencjonalne i wykorzystywanie ich tylko 
w momentach, w których podaż pochodzą-
ca ze źródeł 

”
kapryśnych” raptownie (i nie-

przewidywalnie) spada. Nikt nie chce płacić 
za ową 

”
gorącą rezerwę”, czy gotowość do 

dostarczenia energii wtedy gdy jest ona po-
trzebna. Dlatego wytwórcy energii z węgla 
wymyślili rynek mocy, na którym pobiera 
się tzw. 

”
opłatę mocową” (która pojawia 

się na naszych rachunkach za prąd). Elek-
trownie węglowe dostają corocznie kilka 
miliardów złotych za bycie w gotowości. 
Takie rozwiązanie jest konieczne, dopóki 
nie rozwiną się 

”
inteligentne sieci” (Aura 

4/2010), dzięki którym popyt na energię 
będzie mógł elastycznie dostosowywać 
się w ciągu sekund do aktualnie dostępnej 
podaży lub magazynować nadwyżki energii 
(np. w postaci ciepłej wody w domowym 
bojlerze elektrycznym). Nawiasem mówiąc, 

”
opłata mocowa” i inne tego typu składniki 

naszych rachunków za prąd są zdecydowa-
nie wyższe niż VAT i niemożliwe do uniknię-
cia nawet przez prosumentów.

Cieszymy się z postępów w rozwoju 
energetyki prosumenckiej, ale nie jest ona 
bezproblemowa,  jak by się mogło wyda-
wać na pierwszy rzut oka.

wyniósł w 2020 r. ponad 2,4 GW, z czego 
niemal 80% powstało u  prosumentów) 
i z wiatru. Podlega więc przepisom doty-
czącym takich źródeł. Z tym też są pro-
blemy natury technicznej i ekonomicznej. 
Wobec trudności magazynowania energii, 
jej rynek musi równoważyć podaż i popyt 
w bardzo krótkim okresie czasu – sekund 
raczej, aniżeli dni. W związku z tym ope-
ratorzy sieci muszą bardzo precyzyjnie 
planować swoje działania.

Popyt na energię elektryczną jest nie-
pewny, bo pochodzi od milionów drobnych 
użytkowników, którzy nie mają obowiąz-
ku włączania i  wyłączania urządzeń na 
komendę. Tym niemniej można go dość 
precyzyjnie prognozować. Planowanie 
podaży elektryczności dostarczanej przez 
instalacje oparte na paliwach kopalnych 
również jest stosunkowo łatwe. Natomiast 
produkcja energii elektrycznej z fotowol-
taiki i z wiatru zależna jest od kaprysów 
pogody. Właściciele profesjonalnych wia-
traków prognozują podaż energii na 48 go-
dzin naprzód. Natomiast prosumenci, przy 
obecnej technologii i praktycznie dostępnej 
im wiedzy, nie są w stanie prognozować 
podaży nawet na parę godzin. Z kolei ope-
ratorzy sieci oczekują, że będą mogli sprze-
dawać tyle energii, ile mają zaplanowanej 
w kontraktach, a wszelkie odchylenia są 
dotkliwie karane. Jeśli drobni dostawcy – 
tacy jak prosumenci – cieszą się z przy-
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całkowitego zignorowania przesłanki geogra-
ficznej przewidzianej w art. 4 ust. 2. Wszędzie 
tam, gdzie trudno jest zastosować skuteczne 
oczyszczanie biologiczne ze względu na ni-
skie temperatury, należałoby dopuścić mniej 
rygorystyczne oczyszczanie, pod warunkiem 
że szczegółowe badania wskazują, że takie 
zrzuty nie wpływają niekorzystnie na środo-
wisko. Szwecja żąda zatem wykładni prze-
ciw prawu, podnosząc tym samym w sposób 
dorozumiany zarzut częściowej nieważności 
art. 4 ust. 2 w odniesieniu do przesłanki umiej-
scowienia w strefie wysokogórskiej. Nadrzęd-
ne przepisy prawa przemawiają wprawdzie 
za zasadnością tego argumentu, ale państwa 
członkowskie nie mogą podważać ważności 
prawa wtórnego w postępowaniu w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa człon-
kowskiego, podnosząc takie zarzuty. Ograni-
czenie zastosowania art. 4 ust. 2 dyrektywy 
91/271 do stref wysokogórskich mogłoby 
być niezgodne z  nadrzędnymi przepisami 
prawa. W myśl art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze 
Traktatu o UE Unia szanuje równość państw 
członkowskich wobec traktatów. Ponadto 
z art. 191 ust. 3 tiret drugie Traktatu o funk-
cjonowaniu UE wynika, że przy opracowy-
waniu polityki w dziedzinie środowiska Unia 
uwzględnia warunki środowiska w różnych 
regionach Unii. Ograniczenie zastosowania 
wyjątku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 dy-
rektywy 91/271, do wyraźnie wskazanych 
obszarów w strefie wysokogórskiej mogłoby 
skutkować nierównym traktowaniem państw 
członkowskich niezgodnym z tymi zasada-
mi. Pewne obszary w określonych państwach 
członkowskich byłyby zwolnione z wymagań, 
a w innych państwach członkowskich już nie, 
mimo że podlegające uwzględnieniu warunki 
środowiskowe w obu przypadkach powodują 
podobne trudności w spełnieniu tych wyma-
gań, a warunkiem odstępstwa jest brak nieko-
rzystnego wpływu na środowisko.

Państwo członkowskie nie może skutecz-
nie powoływać się na odstępstwo przewidzia-
ne w art. 4 ust. 2 dyrektywy 91/271, w związku 
z  czym uchybienie zobowiązaniom, o  któ-
rych mowa w art. 4 dyrektywy 91/271, na-
leży uznać za zasadne. Ponadto, jeśli chodzi 
o obowiązek przewidziany w art. 10 tej dyrek-
tywy, zgodnie z którym oczyszczalnie ścieków 
powinny być projektowane, budowane, eks-
ploatowane i utrzymywane w sposób zapew-
niający wystarczającą wydajność w każdych 
normalnych warunkach klimatycznych, jego 
przestrzeganie zakłada m.in. spełnienie wy-
mogów przewidzianych w art. 4 tej dyrektywy.

dr hab. Adam HABUDA
profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wyrok Trybunału z 2 września 2021 r. w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych w Szwecji, C-22/20
Sentencja

Królestwo Szwecji uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na podstawie art. 4 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991  r., dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych, zmienionej rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) 
nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r., 
w związku z art. 10 dyrektywy 91/271, zmie-
nionej rozporządzeniem nr 1137/2008, po-
nieważ nie zapewniło, aby ścieki komunalne 
z aglomeracji Lycksele, Malå i Pajala były pod-
dane przed odprowadzeniem wtórnemu lub 
innemu równie skutecznemu oczyszczaniu.

Królestwo Szwecji uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na podstawie 
art. 4 ust. 3 TUE, ponieważ w postępowaniu 
poprzedzającym wniesienie skargi nie prze-
kazało KE informacji, których potrzebowała 
do oceny, czy oczyszczalnie ścieków aglome-
racji Habo i Töreboda spełniają wymogi dy-
rektywy 91/271, zmienionej rozporządzeniem 
nr 1137/2008.

Stan faktyczny i prawny
W  trwającej od 2010 r. koresponden-

cji Komisja Europejska zarzucała władzom 
szwedzkim brak zapewnienia, by ścieki z kil-
kunastu aglomeracji były poddane wtórnemu 
albo innemu skutecznemu oczyszczaniu. 
Wymaga tego dyrektywa 91/271 dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych. Cho-
dzi m.in. o niedochowanie parametrów, jak 
ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) 
oraz BZT (biochemiczne zapotrzebowanie 
na tlen). Dyrektywa stanowi o odpowiednim 
oczyszczaniu ścieków komunalnych, wymaga 
należytej budowy i eksploatacji oczyszczalni, 
skutecznych w każdych normalnych warun-
kach klimatycznych. Państwa mają gromadzić 
informacje na ten temat, i na wniosek KE je 
udostępnia

Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy dopuszcza 
mniej rygorystyczne oczyszczanie ścieków 
komunalnych w  strefach wysokogórskich 
(powyżej 1500 m), gdzie trudno zastosować 
oczyszczanie biologiczne ze względu na niskie 
temperatury, jeżeli szczegółowe badania wy-
każą, że takie zrzuty nie wpływają niekorzyst-
nie na środowisko.

                                                    
Problem prawny

Aby usprawiedliwić uchybienie, rząd 
szwedzki stwierdza, że wymogi dotyczące 
stężeń ChZT i BZT5 zostaną spełnione pod 
koniec 2020 r. Komisja twierdzi, że bierze pod 
uwagę 9 stycznia 2019 r. – bowiem w tym dniu 

Szwecja powinna zastosować się do uzasad-
nionej opinii. Ponadto Szwecja odstępstwo 
przewidziane w art. 4 ust. 2 dyrektywy 91/271 
interpretuje w ten sposób, że czynnikiem po-
zwalającym na jego zastosowanie są niskie 
temperatury, które utrudniają biologiczne 
oczyszczanie; jednak wcale nie muszą one 
wiązać się z wysokością. Komisja natomiast 
uważa, że aby zastosować odstępstwo, mu-
szą być spełnione kumulatywnie cztery prze-
słanki: 1) odprowadzanie ścieków do stref wy-
sokogórskich, zdefiniowanych jako położone 
powyżej 1500 m, 2) z tego powodu trudności 
dla zastosowania oczyszczania biologicznego, 
3) skuteczne oczyszczanie biologiczne byłoby 
trudne do zastosowania ze względu na niskie 
temperatury, 4) szczegółowe badania wskazu-
ją brak negatywnego oddziaływania zrzutów 
na środowisko.

 Z uzasadnienia
Należy przypomnie, że ponieważ istnie-

nie uchybienia powinno być oceniane według 
stanu faktycznego w danym państwie człon-
kowskim istniejącym w chwili upływu terminu 
wyznaczonego w uzasadnionej opinii, zmiany, 
które nastąpiły w  okresie późniejszym, nie 
mogą być uwzględnione przez Trybunał. Ponie-
waż w niniejszej sprawie termin wyznaczony 
w uzasadnionej opinii upłynął w dniu 8 stycznia 
2019 r., ewentualne przestrzeganie wymogów 
dyrektywy 91/271, które nastąpiło po tym ter-
minie, nie może zostać uwzględnione.

Jeśli chodzi o wykładnię art. 4 ust. 2 dy-
rektywy 91/271, aglomeracje Malå i Pajala nie 
znajdują się wprawdzie w strefie wysokogór-
skiej, ale Szwecja podnosi, że warunki klima-
tyczne w północnym regionie kraju utrudniają 
skuteczne oczyszczanie biologiczne ścieków, 
podobnie jak w strefach wysokogórskich w in-
nych częściach Unii. Szwecja wyciąga na tej 
podstawie wniosek, że art. 4 ust. 2 dyrekty-
wy 91/271 znajduje zastosowanie do wspo-
mnianych aglomeracji. Zakres stosowania 
tego przepisu jednoznacznie ogranicza się do 
jasno zdefiniowanych stref wysokogórskich 
leżących powyżej 1500 m n.p.m. Wykładnia 
tego przepisu przyjmowana przez Królestwo 
Szwecji, która zakłada, że odstępstwo zale-
ży od niskich temperatur, a nie wysokości, 
oznaczałaby zatem wykładnię contra legem, 
w związku z czym nie można się z nią zgodzi

We wszystkich wersjach językowych 
jednoznacznie ogranicza się on do jasno zde-
finiowanych stref wysokogórskich leżących 
powyżej 1500  m n.p.m. W  rzeczywistości 
stanowisko Szwecji sprowadza się zatem do 
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             DRZEWA

na nagłe spadki temperatury, w tym wio-
senne przymrozki.

Wiele lat temu migdałowce uprawia-
no na niewielkich poletkach, głównie dla 

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Migdały – niepowtarzalny aromat i smak 
Świąt Bożego Narodzenia

Migdałowiec zwyczajny (Amygdalus 
comunis, Prunus amygdalus) to drzewo 
z rodziny różowatych, które pochodzi z Azji 
Mniejszej i  Azji Centralnej. Jest bliskim 
krewniakiem brzoskwini (fot. 1).

Drzewo to dorasta do wysokości  
8-10 m, a w Azji Środkowej tworzy lasy 
migdałowe na obszarze ok. 20 tys. ha. 
Jest gatunkiem uprawianym w klimacie 
śródziemnomorskim. Kwitnie od stycznia 
do kwietnia, a kwitnące sady migdałowe 
są urokliwym widokiem w czasie wczesnej 
wiosny. Tworzą wtedy prawdziwe morze 
białych i różowych kwiatów, o upajającym 
zapachu. Ich niezwykłej urodzie poświęcił 
też obraz jeden z najwybitniejszych post-
impresjonistycznych malarzy Vincent van 
Gogh (fot. 2).

Niektóre odmiany migdała tworzą 
piękne duże kwiaty, barwy od białej do 
czerwonej; stanowią ozdobę wielu parków 
i ogrodów. Wszystkie odmiany uprawne 
migdałowca są obcopylne i do zawiązania 
owoców wymagają pyłku innej odmiany 
oraz owadów zapylających.

W  Kalifornii, z  której pochodzi 80% 
światowej produkcji migdałów, coroczne 
zapylanie ich kwiatów jest największym 
wydarzeniem sezonu, ponieważ w  tym 
właśnie celu przywozi się do tego stanu 
ponad 1,1 miliona pszczelich uli.

Gdy owoce migdałowca rosną i dojrze-
wają, zaczynają przypominać brzoskwinie 
(fot. 3).  Kiedy ich skórzaste otoczki – sko-
rupki pękają (fot. 4), jest to sygnał do zbio-
ru migdałów. Aktualnie roczna światowa  
produkcja  migdałów wynosi 3 214 522 t.  
Jej liderami jest Kalifornia dostarczająca  ich  
ponad 2 mln t i   Hiszpania z 202 339  t/r.

Słodkie migdały są intensywnie ho-
dowane w wybranych regionach, jednak 
jeśli wystąpią tam przymrozki w trakcie 
kwitnienia, to ich uprawa jest zagrożona. 
Migdałowce bowiem są bardzo wrażliwe 

    Jesteśmy razem, ale myślimy 
o niebieskich migdałach,                                                                                               

Każde z nas myśli o własnych 
niebieskich migdałach.                                                                                                                                       

    

Jan Brzechwa

2

potrzeb rodzin, mieszanych z innymi ro-
ślinami różniącymi się wiekiem, stanem 
i wielkością poszczególnych osobników. 
Migdały zbierano jedynie ręcznie, czasem 
przy pomocy prostych narzędzi.

Obecni hodowcy migdałowców na 
skalę przemysłową, uprawiając je na 
znacznym areale,  do zbioru ich owoców 
wykorzystują specjalne maszyny, po-
trząsające gałęziami, zaś do zapylania 
kwiatów w czasie kwitnienia, zamawia 
się specjalnie pszczoły miododajne.

Wyłuskane pestki, dostępne w han-
dlu noszą nazwę migdałów. Migdały są 
zazwyczaj niewielkich rozmiarów, mają 
około 1.5 cm długości. Po wyłuskaniu 
są w brązowej otoczce (fot. 5), a po jej 
zdjęciu białe (fot. 6) i te ostatnie właśnie 
zdobią smakowite torty, pierniki oraz inne 
ciasta.

Migdały najlepiej przechowywać  
w szklanych naczyniach, by nie straciły 
swego aromatu.

Nasiona  migdałów zalicza się do 
orzechów, gdyż mają one podobny smak 
i skład chemiczny – zawierają  ok. 55% 
tłuszczui 21% białka i 16% węglowodanów.

Najczęściej uprawia się odmiany 
słodkie (var.sativa), wykorzystywane 
w  przemyśle spożywczym i  cukierni-

1
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czym do produkcji marcepanu, chałwy, 
czekolady i lodów oraz wypieków tortów, 
nugatów, ciasteczek. 

Według badań naukowych, spożycie 40 g  
migdałów dziennie skutecznie obniża po-
ziom tzw. złego cholesterolu i zabezpiecza 
nasz organizm przed chorobami układu 
krążenia. Obecnie migdały zalecane są 
również  dla osób cierpiących z powodu 
zgagi.

Migdały mają duże zastosowanie 
w kuchni Bliskiego i Środkowego Wscho-
du. W kuchni europejskiej używa się ich 
głównie do potraw z ryb.

Są również odmiany gorzkie migdałów, 
o których już w starożytnym Rzymie  pisał 
Pliniusz Starszy w „Historii naturalnej”. 

Migdały odmiany gorzkiej (var. amara) 
zawierają w składzie glikozyd cyjanogenny 
amigdalinę, która pod wpływem enzymu  
b-glukozydazy uwalnia trujący cyjanowo-
dór. W  starożytnym Rzymie wiedziano 
już, że gorzkie migdały są niebezpieczne, 
zwłaszcza spożyte w  dużych ilościach, 
dlatego usuwano z nich gorycz przez mo-
czenie w wodzie, po uprzednim rozgniece-
niu na papkę. Dopiero w 1802 r. berliński 
aptekarz Bohm wykrył, że sprawcą zatruć 
gorzkimi migdałami jest właśnie cyjanowo-
dór. Czystą amigdalina została wyizolowa-
na w 1830 r. przez francuskich chemików 
Pierre-Jean Robiquet i Antoine François 
Boutron-Charlard.

Aktualnie z gorzkich migdałów wyci-
ska się bardzo aromatyczny olejek, który 
wykorzystywany jest w przemyśle farma-
ceutycznym i kosmetycznym.

Według mitologii greckiej, migdałowiec 
utożsamiany jest ze zdradzoną nimfą Phyl-
lis, nad którą zlitowali się bogowie i zamie-
nili ją właśnie w to drzewo. Kiedy powrócił 
niewierny Demophoo cały we łzach i objął 
migdałowiec, ten natychmiast obsypał się 
pięknym kwieciem.

Po hebrajsku migdałowiec oznacza – 
budzący się do życia. W Biblii znajdziemy 

też zapisy o lasce Aarona wykonanej z ga-
łęzi tego drzewa.

Drzewo migdałowe zostało sprowa-
dzone do Europy przez Greków, a w śre-
dniowieczu orzechy jego stały się ważnym 
artykułem handlowym. W  starożytnej 
Grecji migdały uważane były za symbol 
miłości, a obecnie istnieje przekonanie, że 
działają jak afrodyzjak.

Warto wiedzieć, że w  staropolskim 
wigilijnym jadłospisie gościła zupa mig-
dałowa. Należało ją przyrządzić według 
poniższego przepisu:

Składniki:
250 g migdałów, kilka gorzkich mig-

dałów, 1 litr mleka, kawałek kory cynamo-
nowca, 2 łyżki cukru, 2 łyżki rodzynek, 0.5 
szklanki ryżu.

Ryż gotujemy na sypko. Migdały spa-
rzamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, roz-
gniatamy w moździerzu, podlewając odro-
biną wody, aby nie wytworzył się olej. Jed-
nolitą migdałową masę rozprowadzamy 
świeżo zagotowanym mlekiem, dodajemy 
cukier i cynamon oraz rodzynki, podgrze-
wamy na małym ogniu. Podajemy z ryżem.

W naszej codzienności i tempie życia 
„z prędkością światła” jak dobrze  poddać 
się cudownej sonacie spokoju, ciepła, bla-
sku gwiazd i wzajemnej miłości. Oby ten 
czar trwał dłużej niż same święta!

Wszystkim Państwu życzę stałej obec-
ności w Waszych domach niezwykłego 
domownika, o którym w „Niebieskich mig-
dałach” w 1922 r. Maria z Kossaków Paw-
likowska tak napisała:

Siedzi cicho, przeważnie z nikim się nie 
czubi,

Kaftan sobie wyszywa paciorkami 
i złotem,

A gdy szczęście chce uciec, jak to ono 
lubi,

To je zaraz za uszy, przyprowadzi 
z powrotem.

43

5

6

Drzewa art.indd   21 2021-12-13   11:38:01



22 12/2021  AURA

PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

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

Nowy enwironmentalizm w dobie kryzysu 
środowiskowego
New Environmentalism in the Age of Environmental Crisis

Edward Wilson, „ojciec bioróżnorodności”, proponuje całkowitą zmianę 
w naszym podejściu do różnorodności. Używa on terminu „nowy enwi-
ronmentalizm” na określenie rewolucji w sposobie myślenia na temat 
biologicznej ochrony przyrody. Jej celem jest opracowanie nowych spo-
sobów uzyskiwania dochodu z przyrody, bez jej uśmiercania. Badania 
podjęte w dżungli tropikalnej pokazują, że większe dochody generuje 
racjonalna gospodarka jej zasobami niż bezwzględna eksploatacja. Carl 
Sagan podkreśla, że kluczem do przeżycia jest współdziałanie z przyrodą 
i ono jest w istocie w naszej naturze.
Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, nowy enwironmentalizm, 
dżungla tropikalna, współdziałanie

Edward Wilson, “the father of biodiversity”, proposes a complete change 
in our approach to diversity. He uses the term “new environmentalism” 
to describe a revolution in the way of thinking about biological nature 
conservation. Its aim is to develop new ways of obtaining an income from 
nature without destroying it. A number of studies undertaken in the tropi-
cal rainforest show that rational management of its resources generates 
more income than ruthless exploitation. Carl Sagan emphasizes that the 
key to survival is interaction with nature and it is in fact in our nature.
Keywords: biodiversity, new environmentalism, tropical jungle, coope-
ration

N asze działania w trosce o różnorod-
ność biologiczną, powstrzymanie 

tempa jej utraty, mimo wielu prób, kończyły 
jak dotąd porażką. Trafnie podsumował to 
raport „Global Biodiversity Outlook 5”, opu-
blikowany przez ONZ we wrześniu 2020 
roku. Zawierał on analizę postępów w osią-
ganiu celów różnorodności biologicznej, 
tzw. celów Aichi. Żaden z 20 celów Aichi 
nie został w pełni osiągnięty na poziomie 
światowym, zaledwie 6 z nich udało się 
zrealizować częściowo. Degradacja i frag-
mentacja ekosystemów, szczególnie tych 
bogatych w różnorodność biologiczną, po-
zostaje wysoka. Naturalne siedliska dzikich 

zwierząt nadal zanikają, ogromna liczba 
gatunków jest zagrożona wyginięciem 
w wyniku naszej działalności. Postępuje 
zanieczyszczenie środowiska, w tym odpa-
dami z tworzyw sztucznych. Ich produkcji 
nie udało się ograniczyć do poziomu bez-
piecznego dla ekosystemów i  różnorod-
ności biologicznej [4]. W myśl koncepcji 
granic planetarnych to właśnie bioróżno-
rodność pozostaje systemem, dla którego 
obserwujemy największe przekroczenie 
progu bezpieczeństwa, aż 10-krotne [8].  
Od początków cywilizacji spowodowaliśmy 
zmniejszenie biomasy wszystkich organi-
zmów o połowę, a dzikich ssaków o 83% [3].  

Niestety obecnie jest już pewne, że czło-
wiek stał się przyczyną wielkich wyginięć 
reprezentantów megafauny już kilkadzie-
siąt tysięcy lat temu. Wyniki badań wskazu-
ją jednoznacznie, że wskaźniki wymierania 
w miejscach pojawiania się Homo sapiens, 
np. w Australii, Ameryce Północnej i na Ma-
dagaskarze, drastycznie wzrastały po jego 
przybyciu [1]. Czy 15 Konferencja Stron 
Konwencji o  różnorodności biologicznej 
w  Kunming w  Chinach (COP15) zmieni 
ten obraz i zdołamy powstrzymać utratę 
różnorodności biologicznej na Ziemi?

Wydaje się, że nade wszystko potrze-
bujemy całkowicie odmiennego sposobu 
podejścia do korzystania z różnorodno-
ści biologicznej. Taką receptę proponuje 
Edward Osborne Wilson – ekolog, jeden 
z najwybitniejszych naukowców obecnej 
dekady, określany przydomkiem „ojciec 
bioróżnorodności”. W książkach jego au-
torstwa, m.in. „Różnorodność życia” (1999, 
The Diversity of Life 1992), czy „Przyszłość 
życia” (The Future of Life 2002), głośno 
woła o podjęcie natychmiastowego dzia-
łania, by ocalić zagrożone unicestwieniem 
niezwykłe bogactwo życia na Ziemi oraz 
przedstawia sposoby przeprowadzenia 
takiej akcji ratunkowej. Dla Wilsona życie 
jest cudowną tajemnicą, tworzą go milio-
ny gatunków, każdy odgrywa ważną uni-
katową rolę w stosunku do całości. Autor 
zna receptę, jak uniknąć katastrofy eko-
logicznej, pogodzić ekologię z ekonomią, 

Poradzimy sobie  z kryzysem środowiskowym, gdy nauczymy się korzystać z zasobów środowiska bez ich 
destrukcji
https://pixabay.com/pl/photos/po%c5%bcar-lasu-duchowe-jezioro-jaspis-1498012/
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przełamać stare i zakorzenione stereoty-
py myślowe. Proponuje konstruktywne 
rozwiązania problemów ekologicznych 
i ekonomicznych [9].

Wilson używa terminu „nowy enwiron-
mentalizm” na określenie rewolucji w spo-
sobie myślenia na temat biologicznej 
ochrony przyrody [9]. Jej celem jest opra-
cowanie nowych sposobów uzyskiwania 
dochodu z przyrody, bez jej uśmiercania. 
Brakuje nam rozsądku, mądrości w korzy-
staniu z przyrody. Nauczyliśmy się kreować 
nasze wygodne życie, wykorzystując bo-
gactwa naturalne. Robimy to jednak jed-
nocześnie niszcząc je. Musimy nauczyć 
się na nowo korzystania z bogactw świata 
żywego w taki sposób, aby nie uszczuplać 
jednocześnie jego zasobów.

Przyjrzymy się na wstępie,   jak korzy-
stamy z  bogactwa jednego z  głównych 
biomów Ziemi – puszczy tropikalnej. Tro-
pikalne lasy deszczowe odznaczają się naj-
większą na Ziemi różnorodnością żywych 
organizmów. Chociaż pokrywają mniej niż 
2% powierzchni naszej planety, stanowią 
dom dla ponad połowy zamieszkujących 
ją gatunków roślin i zwierząt. Niestety trwa 
największa katastrofa ekologiczna, jaka 
przytrafiła się naszej planecie – wycinka 
lasów tropikalnych. Karczowanie lasów 
dla wielu mieszkańców tych regionów jest 
głównym źródłem dochodów. W miejscu 
wyciętych lasów deszczowych powstają 
pastwiska, plantacje bananowców, trzciny 
cukrowej, kawy czy palm kokosowych. Czy 
nie ma innego wyjścia? Czy jest możliwe 

czeniu medycznym, pozyskanych z tych 
drzew. Roczny dochód z takiej działki, ze 
sprzedaży 7 owoców, trzech rodzajów kory 
o znaczeniu medycznym i jednego typu ży-
wicy wahał się od 1257 do 2830 dolarów. 
Tymczasem dochody z wycinki drzew czy 
hodowli bydła na tym obszarze były o rząd 
wielkości niższe, wahały się między 50 
a 220 dolarów [5]. Autorzy nie wzięli pod 
uwagę ziół, czy innych roślin o znaczeniu 
medycznym, kwiatów, różnych gatunków 
zwierząt, które też mogą dostarczyć nie-
bagatelnych dochodów, zysków z turysty-
ki, czy całej gamy usług ekosystemowych 
świadczonych przez dżunglę.

Carl Sagan, amerykański astronom, pi-
sarz i popularyzator nauki, w taki sposób 
opisał konieczną transformację naszego 
podejścia do przyrody: „Chcąc nie chcąc, 
my, ludzie, jesteśmy powiązani ze sobą 
oraz ze wszystkimi roślinami i zwierzęta-
mi na całym świecie. Nasze życia łączą 
się ze sobą. (...) Rośliny, zwierzęta, mikro-
by bardzo długo pracowały wspólnie. (...) 
Skłonność do współdziałania wykształciła 
się w procesie ewolucji. Organizmy, któ-
re nie współdziałały z  innymi, umierały. 
Współdziałanie to nasza natura. Klucz do 
przeżycia” [7].
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pozyskiwanie wystarczających dochodów 
z produktów ubocznych z lasu tropikalnego 
bez wycinki drzew?

Charles Peters z Institute of Economic 
Botany wraz z współautorami postanowi-
li odpowiedzieć na te pytania [6]. W Peru, 
niedaleko miasta Mishana, ok. 30 km od 
Iquitos, wybrali jednohektarową działkę. 
Zidentyfikowali na niej 275 gatunków 
drzew. Siedemdziesiąt dwa gatunki drzew 
dostarczyły: owoce, warzywa, dziką czeko-
ladę i kauczuk, które można sprzedać na 
pobliskich peruwiańskich rynkach. Roczny 
dochód ze sprzedaży tych kilku produktów 
wyniósł 700 dolarów. Warto zwrócić uwa-
gę, że zysk ten mógłby zostać wielokrotnie 
powiększony, gdyby wykorzystać walory 
tysięcy innych gatunków roślin i zwierząt, 
które mieszkają w  dżungli. Tymczasem 
roczny jednorazowy dochód z  wycinki 
drewna wynosi 1000 dolarów. Z kolei Mi-
chael Balick i Robert Mendelsohn, wyliczy-
li, że wartość zbioru dziko rosnących ziół 
leczniczych w dwóch fragmentach lasu tro-
pikalnego w Belize wyniosła, odpowiednio 
726 dolarów i 3327 dolarów na hektar [2]. 
Tymczasem wartość plonów z hektara lasu 
tropikalnego przekształconego w grunty 
uprawne oszacowano na 228 dolarów 
w Gwatemali i 339 dolarów w Brazylii [10].

Podobnej wyceny produktów ubocz-
nych lasu równikowego w Ekwadorze do-
konała grupa 12 badaczy. Wybrali drzewa 
o średnicy 10 cm na trzech hektarowych 
działkach. Wzięli pod uwagę aktualną cenę 
rynkową owoców oraz kory i żywicy, o zna-

Racjonalna gospodarka bogactwami dżungli tropikalnej może przynieść wielokrotnie większe dochody niż 
wycinka drzew, czy zamiana na pastwiska
https://pixabay.com/pl/photos/d%c5%bcungla-las-drzewa-zielony-natura-601542/
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Nie ma co kryć – otyłość to choroba. 
A skoro tak, to wymaga leczenia. Recept 
jest niemal tyle, ilu doradców. Wystarczy 
kliknąć w laptopa. Wypowiadają się tu za-
równo wybitni specjaliści, jak i zwykli lu-
dzie, którzy mozolnie zwalczają nadmiar 
tłuszczu. Profesorski autorytet z Warszawy 
mówi wprost: otyłość to przekleństwo  XXI 
wieku – rujnuje ludzkie zdrowie, deformuje 
ciało, wywołuje różne choroby. Wiadomo, 
że wstrzemięźliwość przy stole na ogół nie 
szkodzi. Fizjologia człowieka nie wymaga 
bowiem 5 posiłków dziennie.  To mit, stwo-
rzony przez producentów żywności. Dzięki 
Bogu, ludzie są coraz bardziej otwarci i sły-
szą, co do nich mówią fachowcy.

Parę dni temu natknąłem się na rady 
doświadczonej dietetyczki. Jak sądzę, 
mądre i skuteczne. Streszczę  je  w kilku 
zdaniach.

Zapisuj wszystko, co bierzesz do ust 
– każdy plaster szynki, każdy kufel piwa, 
każdą kromkę chleba i   każdy herbatnik. 
Ważne są nie kalorie, ale twój dzienny pro-
gram jedzenia. Sam się zdziwisz, jak dużo 
i  jak często jesz. Ureguluj pory posiłków, 
staraj się by wypadały one o stałych po-
rach. Nie dojadaj – to tuczy. Maskuj zapasy 
żywności. Otwarta lodówka nie może ku-
sić widokiem apetycznych potraw. Pakuj 
jedzenie w papier, folie i nieprzeźroczyste 
pojemniki. Jedz tylko w pozycji siedzącej. 
Koncentruj się na jedzeniu. Przed posiłkiem 
wypij szklankę wody. Naucz się jeść powoli. 
Po każdym kęsie odkładaj nóż i widelec.  
Unikaj dokładek, rezygnuj z deserów i ulu-
bionych potraw. Jedz na małym talerzu. 
Chudnij!

Wiem dobrze, koszt tych zabiegów 
jest wysoki, szczególnie w okresie świąt. 
Wymaga wyrzeczeń, dyscypliny, wyzbycia 
się złych nawyków i rezygnacji z ukocha-
nych smakołyków. Ale innej drogi nie ma. 
Cudowne diety, bransoletki, klipsy i piguł-
ki – to mit. Chudniemy tylko wtedy, gdy 
mniej jemy. I gdy się ruszamy. Prawie po-
łowa ludzkich mięśni wymaga regularnej 
aktywności fizycznej. Nie poddajmy się 
więc lenistwu i presji telewizyjnego pilota. 
Bądźmy kreatywni i skuteczni. I słuchajmy 
tego, co mówi prof. Henryk Bieniok: najlep-
szymi lekarzami są – doktor Dieta, doktor 
Ruch i doktor Dobry Humor.

strukcyjnym działaniu tłuszczu, którym obra-
sta co trzecia Polka i co piąty Polak. Lekarze, 
gwiazdy filmowe, dietetycy, dziennikarze – 
nawołują do opamiętania. Argumentują, że 
to niezdrowe, że cholesterol, cukrzyca, zwy-
rodniałe stawy, zadyszka, zawały serca, rak. 
Nic nie pomaga. Chęć sięgania po rozmaite  
fast-foody i ciasteczka jest ponad wszystko. 
Mówię o tym otwarcie, bo sam nie jestem 
bez winy. Mój wskaźnik BMI (masy ciała) 
dawno już przekroczył liczbę 27. 

Swego czasu, światowej  sławy tenor 
Luciano Pavarotti wyznał szczerze: „Żałuję 
tylko jednej rzeczy w moim życiu – że tyle 
jadłem”. Inna znakomitość  opery – Mario 
Lanza próbował różnych chwytów. Za na-
mową przyjaciół dał się zamknąć w klinicz-
nej izolatce. Nie liczył się z groszem – płacił 
suto za każdy dzień opieki. Jadł tylko to, co 
mu przynosił personel. Wytrzymał tydzień. 
W drugim tygodniu przekupił pielęgniarkę, 
która za równie duże pieniądze otwierała 
mu na oścież szpitalną lodówką.

Odchudzanie przypomina trochę wal-
kę z własnym ciałem. A ciało, czego wielu 
z nas doświadcza, jest niepokorne i trud-
ne do okiełznania. Ma swoje kaprysy i za-
chcianki. Niezależnie, czy jest smukłą blon-
dynką, czy zwalistym brunetem. Badania 
pokazują, że otyli nie zawsze jedzą więcej 
od szczupłych. Jedzą za to daleko więcej 
niż zużywają.  Skutkuje to dodatnim bilan-
sem energetycznym i wywołuje nadmierne 
gromadzenie tłuszczu. A przecież – powta-
rzam – rada na stabilną i dobrą wagę jest 
banalnie prosta – mniej jadła, więcej ruchu. 
Inaczej cierpią stawy, mięśnie, kręgosłup 
i serce. 
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Olgierd WIECZOREK

Doktorów trzech

N a reprodukcji wygląda jak muśnię-
cie motyla. W istocie jest wyraź-

nym śladem stopy odciśniętej w  skale. 
Fakt, że małej, ale jednak stopy i to nie byle 
czyjej – bo najstarszej kobiety świata. Ska-
mielinę szacuje się bowiem na 4 miliony 
lat. Wedle naukowych hipotez właścicielka 
miała prawie 150 cm wzrostu i 35 kg wagi.

Czas minął, ewolucja zrobiła swoje. 
Dziś, niejedna dama, zwłaszcza w  USA, 
może konkurować z championami sumo. 
Tam, kobiety powyżej 100 kilogramów, 
spotyka się niemal na każdym kroku. Ale 
nie może być inaczej, skoro dietę dawnych 
lat wyparły hamburgery, kebaby, frytki, 
czekoladki  i słodkie napitki.  Jest w tym 
duża zasługa reklamy. Tylko jeden futbo-
lista – słynny Ronaldinho – za publiczne 
okazywanie miłości do chipsów dostawał 
od producentów 3,5 miliona euro rocznie.

Ludzie lubią jeść. Ktoś wyliczył, że w cią-
gu życia każdy z nas zjada 14 ton węglo-
wodanów oraz 2,2 tony białka i tłuszczów. 
Wypija ponad 56 ton wody. Oznacza to, że 
przerabiamy masę tysiąckrotnie większą 
od wagi naszego ciała.

Ta nadzwyczajna zdolność do obżar-
stwa fascynuje nie tylko badaczy. Także 
artystów. Do historii kina przeszły wstrzą-
sające sceny z „Wielkiego żarcia” w reżyserii 
Marco Ferriniego i „Sensu życia wg Mon-
ty  Pythona”. Najsłynniejszy polski temat 
gastronomiczny – „Ostatnia paróweczka 
hrabiego K.”,  niestety, nie został nakręcony. 
A szkoda, bo według ekspertów WHO w Pol-
sce na nadwagę cierpi 8 milionów ludzi. 

Jak każdy, oglądam telewizję, czytam 
gazety. Nie ma dnia bym nie słyszał o de-
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Uzgodnienie projektu „przyrodniczej” uchwały rady gminy

Pytanie: Na jakim etapie postępowania regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska uzgadnia projekt uchwały rady gminy o ustanowieniu lub znie-
sieniu formy ochrony przyrody oraz co jest przedmiotem uzgodnienia? 

Biuro Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się w postępowaniu o ustano-
wienie lub zniesienie czterech form ochrony przyrody pozostających 
całkowicie w gestii samorządu gminnego, mianowicie przewidzianych 
w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2021 r.  
poz. 1098): 
1) pomników przyrody w rozumieniu jej art. 40, 
2) stanowisk dokumentacyjnych w rozumieniu jej art. 41, 
3) użytków ekologicznych w rozumieniu jej art. 42, 
4) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w rozumieniu jej art. 43. 

Stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usta-
nowienie którejś z tych form następuje uchwałą rady gminy, która 
to uchwała w myśl ust. 2 określa nazwę danego obiektu lub obsza-
ru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, 
w razie potrzeby ustalenia dotyczące czynnej ochrony oraz zakazy 
właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. 

Ustanowiona w tym trybie bądź też na podstawie wcześniej obo-
wiązujących przepisów forma ochrony przyrody może być zniesiona 
uchwałą rady gminy wydaną na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy 
o ochronie przyrody, przy czym zgodnie z ust. 4 zniesienie takiej formy 
następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, 
ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w ra-
zie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych lub dla zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 

Istotą rozważanego problemu prawnego jest art. 44 ust. 3a usta-
wy o ochronie przyrody, który stanowi, że projekty uchwał, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 (tj. w sprawie ustanowienia formy ochrony 
przyrody) i w art. 44 ust. 3 (tj. w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody) wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. Art. 44 ust. 3b precyzuje, że uzgodnienia dokonuje się 
w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, co ozna-
cza, że regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowie-
nie, którego treścią może być uzgodnienie bądź odmowa uzgodnienia, 
przy czym brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od 
otrzymania projektu uchwały jest uważany za uzgodnienie projektu. 

Użyte przez ustawodawcę w art. 44 ust. 3a pojęcie uzgodnienia 
jest najdalej idącą formą prawną współdziałania między organami 
administracji samorządowej (w tym przypadku organu wykonawcze-
go gminy, przygotowującego projekt uchwały) i administracji rządo-
wej (w tym przypadku regionalnego dyrektora ochrony środowiska). 
Uzgodnienie to nic innego niż zgoda, a zatem brak zgody regional-
nego dyrektora ochrony środowiska na przygotowany przez organ 
wykonawczy gminy projekt uchwały uniemożliwia radzie gminy pod-
jęcie uchwały w sprawie ustanowienia lub zniesienia formy ochrony 
przyrody. Innymi słowy, tylko projekt uzgodniony przez regionalnego 
dyrektora może być następnie uchwalony przez radę gminy. 

Sam art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody nie przesądza, na 
jakim etapie postępowania następuje uzgodnienie projektu. Z istoty 
uzgodnienia wynika jednak, że następuje ono na ostatnim etapie, 
kiedy projekt uzyskał ostateczny kształt gotowy do przedstawie-
nia radzie gminy do uchwalenia. Chodzi o to, że regionalny dyrektor 
ochrony środowiska musi mieć pewność, że projekt, który uzgodnił, 

nie zostanie już w żaden sposób zmieniony i w tej postaci zostanie 
przedstawiony radzie gminy do uchwalenia. Zrozumiałe jest, że wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) sam projektu nie przygotowuje, ma do 
tego pracowników bądź komórki organizacyjne. Przebieg prac nad 
projektem jest zazwyczaj uregulowany w statucie lub odpowiednim 
zarządzeniu wewnętrznym, które wskazuje m.in. na zasięganie opinii, 
przeprowadzanie konsultacji itp. Jeżeli organ wykonawczy gminy 
zastrzega, że projekt wymaga na końcu parafowania przez niego, 
to dopiero tak parafowany projekt jest ostateczny i przedstawiany 
regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska do uzgodnienia. 

Nie ma podstaw prawnych ku temu, aby regionalny dyrektor 
ochrony środowiska kilkakrotnie uzgadniał projekt, np. projekt wstęp-
ny, jakiś projekt przejściowy i wreszcie projekt ostateczny. Uzgod-
nienie jest aktem jednorazowym i jego przedmiotem jest projekt 
ostateczny, który po uzgodnieniu zostaje przekazany radzie gminy 
do uchwalenia. 

Odpowiedź na drugą część pytania jest nieco bardziej złożo-
na. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem uzgodnienia są kwestie 
przyrodnicze pozostające w kompetencji regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, a zatem te komponenty, na które wskazuje art. 
44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do ustanowie-
nia formy ochrony przyrody (zwłaszcza sam cel ochrony, ustalenia 
dotyczące ochrony czynnej, zasadność wprowadzonych zakazów 
i ich zgodność z wzorcem określonym w art. 45 ustawy o ochronie 
przyrody) oraz przesłanki wskazane w art. 44 ust. 4 tej ustawy w od-
niesieniu do zniesienia formy ochrony przyrody. Nie jest podstawą 
odmowy uzgodnienia np. pomyłka w oznaczeniu daty lub publikacji 
aktu o ustanowieniu formy ochrony przyrody, która ma być zniesiona. 
Zupełnie wystarczy, jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska 
zwróci na to uwagę w postanowieniu uzgadniającym, po czym rada 
gminy sama pomyłkę skoryguje. 

Czy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić 
uzgodnienia projektu uchwały o objęciu drzewa ochroną jako po-
mnika przyrody, uzasadniając swoje stanowisko tym, że stan drzewa 
zagraża bezpieczeństwu? Można z jednej strony argumentować, że 
drzewo zagraża bezpieczeństwu niezależnie od tego, czy jest objęte 
ochroną pomnikową, czy nie, a ponadto propozycje co do ochrony 
czynnej mogą zmierzać właśnie do poprawy stanu bezpieczeństwa 
drzewa. Z drugiej strony nie można odmówić regionalnemu dyrek-
torowi ochrony środowiska uprawnienia do oceny, czy przewidziane 
w projekcie ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony są właściwe, 
a w konsekwencji uprawnienia do odmowy uzgodnienia, jeżeli jego 
zdaniem właściwe nie są. Pewne światło daje tu art. 40 ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody, zgodnie z którym na terenach niezabudowanych, 
jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stano-
wiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, 
całkowitego rozpadu. A jeżeli stanowi to zagrożenie dla ludzi lub 
mienia? Wtedy drzewo należy usunąć, ale żeby je usunąć, należy naj-
pierw znieść ochronę pomnikową. Nie można przeto wykluczyć takiej 
sytuacji, że regionalny dyrektor ochrony środowiska zasadnie ocenia, 
że drzewo przewidziane do objęcia ochroną pomnikową stwarza za-
grożenie, a zaproponowana ochrona czynna nie zapewnia usunięcia 
zagrożenia. W tej sytuacji objęcie drzewa ochroną pomnikową może 
okazać się nieracjonalne, skoro w dającej się przewidzieć przyszło-
ści trzeba będzie tę ochronę znieść i drzewo usunąć, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla ludzi lub mienia. Sytuacje mogą być różne, wy-
magające szczegółowej oceny w każdym konkretnym przypadku. 

Wojciech RADECKI 
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Przełomowa technologia 
produkcji ogniw słonecznych

Niewielka cząsteczka umieszczona w odpowiednim miejscu 
umożliwia produkcję wydajnych energetycznie organicznych ogniw 
słonecznych, przy użyciu przyjaznych dla środowiska rozpuszczal-
ników. Naukowcy z Uniwersytetu w Linköping wykazali ich rekor-
dową sprawność, przekraczającą 17%. Ponadto, możliwe jest wy-
produkowanie ogniw słonecznych o większych powierzchniach. 
Uważają, że ich odkrycie to ważny krok w kierunku przemysłowej 
produkcji na dużą skalę wydajnych i stabilnych organicznych ogniw 
słonecznych. Rozwój w tej dziedzinie jest szybki, a maksymalna 
wydajność energetyczna, osiągana przez ogniwa słoneczne pro-
dukowane w laboratorium, wynosi obecnie ponad 18%. Uważa się, 
że granica sprawności dla tego typu ogniw wynosi około 24%. Jed-
nym z wyzwań jest produkcja organicznych ogniw słonecznych, 
które są wystarczająco stabilne, aby działać przez dziesięć lat lub 
dłużej. Innym wyzwaniem jest to, że najwyższą energię uzyskuje się 
w ogniwach słonecznych produkowanych w roztworach zawierają-
cych toksyczne rozpuszczalniki o stosunkowo niskiej temperaturze 
wrzenia. Niska temperatura wrzenia powoduje problemy podczas 
produkcji, ponieważ roztwór odparowuje zbyt szybko. Zastosowanie 
bardziej przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników, o wyższej 
temperaturze wrzenia, prowadzi natychmiast do spadku wydajności 
energetycznej. Problemy te rozwiązano we wspólnym projekcie, pro-
wadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Linköping w Szwecji 
i Uniwersytetu Soochow w Chinach, którym dało się wyprodukować 
ogniwo słoneczne przy użyciu roztworu o wysokiej temperaturze 
wrzenia i bez żadnych toksycznych składników. Ponadto przetwo-
rzony zielonym rozpuszczalnikiem moduł słoneczny o powierzchni 
36 cm2 wykazuje sprawność konwersji mocy powyżej 14%. Jest to 
najwyższa sprawność odnotowana do tej pory dla modułów orga-
nicznych ogniw słonecznych o powierzchni czynnej przekraczającej 
20 cm2. Wyniki otwierają drogę do produkcji organicznych ogniw 
słonecznych na większą skalę do użytku zewnętrznego. Funkcjonal-
ność tych ogniw poprawiała się stopniowo. Kiedy światło słoneczne 
w postaci fotonów jest absorbowane przez organiczny półprzewod-
nikowy donor, tworzy się „stan wzbudzony”. Elektrony przeskakują 
na wyższy poziom energetyczny i tworzą dziury na niższym po-
ziomie energetycznym, do którego są jednak nadal przyciągane. 
Elektrony nie są w pełni uwolnione i nie powstaje prąd. Naukowcy 
przeprowadzili eksperymenty, w których dodawali różne materiały 
akceptorowe, które przyjmują elektrony i w ten sposób pozwalają im 
się uwolnić, powodując przepływ prądu. Kilka lat temu chińscy bada-
cze opracowali nowy materiał akceptorowy, nazwany Y6, który może 
zapewnić wysoką wydajność organicznych ogniw słonecznych. To, 
co udało się osiągnąć w pracy opisanej w tej wspólnej publikacji, 
to znalezienie cząsteczki, znanej jako BTO, która zapewnia, że czą-
steczki Y6 w ogniwie słonecznym są upakowane blisko i stabilnie 
w zielonych rozpuszczalnikach, co pozwala na efektywną produkcję 
prądu. Dodanie BTO umożliwia również wytwarzanie większych 
powierzchni ogniw słonecznych z wysoką wydajnością.

Efficient organic solar cells processed from green solvents, www.science-
daily.com, 29 listopada 2021 r.

Efektywniejsze auta na biopaliwa
Badania nad alternatywnymi źródłami energii prowadzone na 

Uniwersytecie Stanowym w Oregonie mogą wytyczać drogę do 
masowej popularyzacji ekologicznych samochodów, zasilanych bez-
pośrednio etanolowymi ogniwami paliwowymi. Na uczelni opraco-

wano katalizator, który rozwiązuje trzy kluczowe problemy od dawna 
związane z ogniwami DEFC: niską wydajność, koszt materiałów ka-
talitycznych oraz toksyczność reakcji chemicznych, zachodzących 
wewnątrz ogniw. Badacze odkryli, że wprowadzenie atomów fluoru 
do katalizatorów palladowo-azotowo-węglowych miało wiele pozy-
tywnych efektów, w tym utrzymywanie ogniw o dużej mocy w stanie 
stabilnym przez prawie 6000 godzin. Aby osiągnąć cele neutralności 
węglowej i zerowej emisji dwutlenku węgla, pilnie potrzebne są al-
ternatywne urządzenia do konwersji energii, wykorzystujące paliwo 
z odnawialnych i zrównoważonych źródeł. Bezpośrednie ogniwa 
paliwowe na etanol mogą potencjalnie zastąpić systemy konwersji 
energii oparte na benzynie i oleju napędowym jako źródła energii. 
Pierwszy pojazd napędzany ogniwem paliwowym na bazie etanolu 
powstał w 2007 r., jednak dalszy rozwój pojazdów z DEFC znacznie 
się opóźnił ze względu na ich niską wydajność, koszty związane 
z katalizatorami i ryzyko uszkodzenia katalizatora przez tlenek wę-
gla, wytwarzany w reakcjach wewnątrz ogniwa paliwowego. Aby 
rozwiązać te problemy badacze opracowali wysokowydajne katali-
zatory ze stopu palladu, które zużywają mniej metalu szlachetnego 
niż obecne rozwiązania. Zespół wykazał, że wprowadzenie atomów 
fluoru do katalizatorów palladowo-azotowo-węglowych modyfikuje 
środowisko wokół palladu, a to poprawia zarówno aktywność, jak 
i trwałość dla dwóch ważnych reakcji w ogniwie: reakcji utleniania 
etanolu i reakcji redukcji tlenu. Naukowcy uważają, że ich rozwią-
zanie może zostać wprowadzone do komercyjnego użycia w ciągu 
najbliższych 10 lat i znacząco przyczynić się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Research pushes auto industry closer to clean cars powered by direct etha-
nol fuel cells, www.sciencedaily.com, 29 listopada 2021 r.

Lepsze oczyszczanie amoniaku
Ze względu na toksyczność amoniak jest usuwany podczas 

oczyszczania ścieków, a następnie wykorzystywany do produkcji 
nawozów lub paliw. Proces ten jest jednak energochłonny i skom-
plikowany chemicznie. Naukowcy wykazali, że zastosowanie 
zewnętrznego pola elektrycznego może znacznie zwiększyć wy-
dajność usuwania amoniaku ze ścieków. W procesie usuwania 
powietrza amoniak przekształca się w gaz, który następnie może 
wydostać się ze ścieków na ich powierzchnię. Jednak proces ten nie 
jest wydajny: jest energochłonny, wymaga określonych temperatur, 
dopływu powietrza i dużej ilości chemikaliów. Naukowcy z Korei 
Południowej wykazali, że proste zastosowanie pola elektrycznego 
podczas usuwania powietrza może znacznie poprawić wydajność 
usuwania amoniaku, nawet w nieoptymalnych warunkach. Badacze 
wykorzystali połączenie eksperymentów na żywo w zbiorniku do 
usuwania amoniaku oraz obliczeń, aby zrozumieć, jak pola elektrycz-
ne o różnym natężeniu wpływają na wydajność usuwania amoniaku 
ze ścieków. Odkryli, że pole elektryczne o zmiennym prądzie 50 MHz 
i mocy 15 V/cm znacząco poprawia wydajność usuwania amoniaku, 
zwiększając ją z 51% do 94%, nawet w nieoptymalnych warunkach. 
W związku z tym można osiągnąć lepszą wydajność amoniaku, przy 
znacznym zmniejszeniu zużycia energii i chemikaliów. Nowa plat-
forma, sprzężona z polem elektrycznym, może zapewnić bardziej 
ekonomiczny sposób usuwania amoniaku ze ścieków i zmniejszyć 
ślad węglowy, związany z tym procesem.

New study shows electric fields can improve the efficiency of wastewater 
purification, www.sciencedaily.com, 29 listopada 2021 r.

Adam WIECZOREK
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RECENZJA

Dendrologia

Za encyklopedią PWN: dendrologia 
to dział botaniki, zajmujący się roślina-
mi drzewiastymi (drzewami, krzewami, 
krzewinkami, pnączami o zdrewniałych 
łodygach). Zakresowo obejmuje wszyst-
kie szczegółowe dyscypliny naukowe, zaj-
mujące się roślinami drzewiastymi, w tym 
m.in. ich morfologią, anatomią, geografią, 
genetyką, również te praktyczne, w tym: 
ogrodnictwo, projektowanie terenów zie-
leni, leśnictwo, kształtowanie krajobrazu 
i ochrona przyrody. Ważną częścią drze-
woznawstwa jest wprowadzanie do upra-
wy obcych gatunków drzew i krzewów (in-
trodukcja) oraz ich aklimatyzacja w celach 
użytkowych.

Wieloletni pracownik Zakładu Dendrolo-
gii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, doc. Włodzimierz Seneta 
był autorem pierwszych wydań, ukazują-
cych się od lat 60. XX wieku. Pierwotnie były 
one publikowane w postaci uczelnianych 
skryptów SGGW w Warszawie, a od 1973 r.  
– w formie książkowej.

Natomiast autorami prezentowanej 
edycji są dr hab. Jakub Dolatowski, wielo-
letni współautor niniejszej książki, związa-
ny z Uniwersytetem Warszawskim, SGGW, 
były pracownik ogrodów botanicznych i ar-
boretów. Nowym autorem jest prof. Jerzy 
Zieliński, emerytowany pracownik Instytutu 
Dendrologii PAN i Wydziału Leśnego Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zgodnie z niezmienionym do dziś zamy-
słem autorskim publikacja ma być pomocą 
dydaktyczną przy nauczaniu drzewoznaw-
stwa, z czego wynika jej podręcznikowy 
układ tekstu oraz sposób ilustrowania. 
Natomiast treść miała odpowiadać aktu-
alnemu stanowi wiedzy z zakresu botaniki, 
stąd konieczność nowelizacji.

Polski podręcznik drzewoznawstwa 
jest więc trzynastym w ogóle oraz piątym 
w Wydawnictwie PWN, unowocześnionym 
i rozszerzonym wydaniem podstawowych 
informacji o dendrologii.

Najistotniejszą zmianą obecnego wy-
dania jest dopasowanie układ systema-
tycznego książki do nowej architektury 
królestwa roślin, zawartej w Angiosperm 
Phylogeny Group (APG IV), w ogólnym za-
rysie podporządkowując się wydaniom bry-
tyjskim. Również nazewnictwo zgodne jest 
z International Code of Nomenclature for 
Algae, Fungi and Plants (Shenzhen Code)  

N. J. Turlanda. Uwzględniono także najnow-
sze ujęcia taksonomiczne rodzin, rodzajów 
oraz gatunków.

Ponadto ograniczono w  znaczący 
sposób prezentowane w książce odmia-
ny ogrodowe, dostosowując ich zakres do 
współczesnych realiów ogrodowych i kra-
jobrazowych. Zdaniem autorów, niezliczo-
nej ilości nowych kultywarów poświęcone 
są liczne wydawnictwa specjalistycz-
ne czy też strony internetowe. Dlatego 
w podręczniku umieszczono wyłącznie 
odmiany trwale zakorzenione w kulturze 
i krajobrazie.

Dodatkowo poddano korekcie oraz 
uzupełniono zakres danych o gatunkach 
obcych, inwazyjnych i dziczejących, wy-
stępujących w Polsce.

Opracowanie zawiera również infor-
macje z dziedziny etnobotaniki, etymologii 
nazw, czy też obszarów łączących elemen-
ty dendrologii, literatury i kultury material-
nej. Nie jest to jednak, co podkreślają sami 
autorzy, naukowa kwerenda, a wyłącznie 
notatki, odwołania oraz cytaty z  lektur, 
prowadzone przez drugiego autora. Uwagi 
etnobotaniczne ograniczone są do roślin 
krajowych lub od dawna zadomowionych 
na naszych terenach.

Co więcej, szczegółowo objaśniono 
pochodzenie i znaczenie nazw roślin, ko-
rzystając ze słowników łacińskich i grec-
kich. Dawne nazwy naukowe oraz ludowe, 
w tym dane dotyczące zabytków literatury 
przyrodniczej i  botanicznej, począwszy 
od literatury starożytności, zaczerpnięto 
z platform internetowych, głównie Biodi-
versity Heritage Library, ale także zbiorów 
cyfrowych bibliotek narodowych. Poza tym 
autorzy opisują historyczne wykorzystanie 
drewna, kwiatów i owoców przez człowieka, 
posiłkując się opracowaniami pochodzący-
mi z XVIII i XIX w.

Podczas prac nad podręcznikiem się-
gnięto do polskich i zagranicznych słow-
ników etymologicznych. Zaś zestawienie 
obcojęzycznych nazw rodzajowych roślin, 
używanych za granicami Polski, powsta-
ło dzięki międzynarodowej współpracy 
naukowej oraz w oparciu o opracowania 
leksykalne.

Teksty angielskie pozostawione są 
w wersji oryginalnej, natomiast tłumacze-
nia były w większości dokonywane przez 
drugiego autora.

W porównaniu do poprzednich edycji 
praca opatrzona została większą liczbą 
ilustracji. Część rycin zastąpiono innymi, 
dodano też wiele nowych rysunków. Sta-
nowią one oryginalne portrety roślin, utwo-
rzone piórkiem lub cienkopisem na bazie 
szkiców w ołówku, wykonanych w okresie 
ostatniego półwiecza przez autorów książki 
w terenie lub w rzadkich przypadkach ich 
pierwowzorami były herbaria. Wykaz auto-
rów rycin znajduje się na końcu publikacji.

Istotną zmianą jest zaznaczenie w la-
tynizowanych, naukowych nazwach tak-
sonów, przez podkreślenie, samogłoski lub 
dwugłoski, na którą pada akcent. Ale tylko 
wtedy, gdy nie jest to sylaba druga, a trzecia 
od końca wyrazu, lub gdy wskazanie sylaby 
akcentowanej nie jest oczywiste.

Nadto książka zawiera obszerne źródła 
oraz odsyłacze do uzupełniających wiedzę 
dzieł, dotyczących m.in. rozpoznawania 
drzew i  krzewów w  okresie bezlistnym, 
schematów wzrostu, informacji z zakresu 
morfologii rozwojowej, morfologii opisowej, 
czy też nazewnictwa.

Podręcznik rekomendowany jest przede 
wszystkim studentom biologii, ogrodnic-
twa, architektury krajobrazu, ochrony śro-
dowiska i  leśnictwa. Książka jest adreso-
wana ponadto do ogrodników, botaników, 
szkółkarzy, projektantów zieleni, leśników, 
miłośników przyrody i etnobotaniki.

Kinga BONENBERG

Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, Jerzy 
Zieliński. Dendrologia. Wydanie V, PWN Warsza-
wa 2021, str. 832.
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śnienia pochodzenia nazw roślin, dawne 
nazwy naukowe i  ludowe, odniesienia do 
zabytków literatury przyrodniczej i bota-
nicznej, począwszy od autorów starożyt-
nych i renesansowych, zastosowanie, jakie 
znajdowali dla drewna, kwiatów i owoców 
– nasi przodkowie.

To wydanie Dendrologii jest, w porów-
naniu poprzednimi, opatrzone znacznie 
większą liczbą ilustracji, ale nadal są to wy-
łącznie oryginalne portrety roślin – rysunki 
piórkiem, na podstawie szkiców w ołówku, 
wykonane w ciągu ostatniego półwiecza 
przez autorów książki, zwykle w  terenie, 
czasem – w herbariach.

Książka przeznaczona jest przede 
wszystkim dla studentów biologii, ogrod-
nictwa, architektury krajobrazu, ochrony 
środowiska i leśnictwa oraz dla ogrodników, 
botaników, szkółkarzy, projektantów ziele-
ni, leśników, a także miłośników przyrody, 
ogrodów, lasów i krajobrazu czy etnobotani-
ki, czy szerzej – wielbicieli zarówno natury, 
jak i kultury.

w ogrodach i krajobrazie – uległ wybór pre-
zentowanych odmian ogrodowych. Nowe 
wydanie zawiera sporo informacji z dziedzi-
ny etnobotaniki, z pogranicza dendrologii, 
literatury pięknej i kultury materialnej; czy-
telnik znajdzie tu m.in. szczegółowe obja-

15 września 2021 r. w Instytucie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym Państwowym 
Instytucie Badawczym w Falentach odbyła 
się XXVII Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji 
zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony śro-
dowiska, standardów UE i produkcji energii 
alternatywnej, w tym biogazu”. Konferencja 
była transmitowana on-line i  jest dostęp-
na na platformie YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=yb9Tu_Sq4Cg). 
Podczas konferencji poruszano wiele tema-
tów dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony 
środowiska z elementami infrastruktury na 
obszarach wiejskich, ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych i amoniaku oraz ener-
gii odnawialnej. Zostały one podzielone na 
sesje: plenarną; energia odnawialna oraz 
nowoczesny chów zwierząt inwentarskich 
przyjazny dla środowiska i klimatu; poste-
rową. Odbył się też część szkoleniowa doty-
cząca programów badawczych. Wygłoszo-
no dwie prezentacje przygotowane przez 
Tomasza Mroza z działu krajowego punktu 
kontaktowego – NCBR pt. „Horyzont Euro-
pa – Klaster 6 Żywność, biogospodarka, 
zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” 

oraz Aleksandra Bomberskiego, krajowe-
go brokera innowacji pt. „Działanie ›Współ-
praca‹ narzędziem do wielopodmiotowego 
wdrażania innowacji w polskim sektorze 
rolno-spożywczym”.

W  konferencji wzięło udział ok. stu 
uczestników z kraju i zagranicy, m.in. z Po-
litechniki Koszalińskiej, Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu, Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, Instytutu Zootechniki 
PIB w Krakowie, Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, BELAGROMECH, Mińsk (Białoruś), 
GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Mo-
skwa, (Instytut Pasz), RUNIP “IMSKH NAN 
Belarusi”, Mińsk, Łotewskiego Uniwersy-
tetu Rolniczego, Jelgava, GNU NIISH Rol-
niczego Instytutu Naukowo-Badawczego, 
Kirów, FGBNU FANC Północnego-Wschodu 
im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Państwowe-

go Inżynieryjno-Ekonomicznego Instytutu 
w Knyaginino (Rosja).

Wygłoszono 37 referatów i 19 posterów, 
z czego 32 wystąpienia były w językach ob-
cych (rosyjskim i angielskim).

Organizacja konferncji była możliwa 
dzięki współorganizatorom: Katedrze In-
żynierii Odnawialnych Źródeł Energii Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie; Wyższej Szko-
le Agrobiznesu w Łomży; Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego; Uniwersytetowi 
Rolniczemu w Krakowie.

W wyniku nadesłanych prac wydano 
dwie monografie: pt. „Doskonalenie tech-
nologii produkcji rolnej, w tym energii odna-
wialnej, z uwzględnieniem wymagań zrów-
noważonego rozwoju” oraz pt. „Проблемы 
интенсификации животноводства с 
учетом охраны окружающей среды 
и производства альтернаtивных 
исtочников энергии,  в том числе биогаза 
(Problems of intensification of animal pro-
duction including environment protection 
and alternative energy production as well 
as biogas)”.

AURA była patronem medialnym konfe-
rencji. (kb)

Konferencja nt. 
problemów intensyfikacji produkcji zwierzęcej

19 listopada br. Wydawnictwo Nauko-
we PWN wyda książkę pt. 

"
Dendrologia". 

Trzynaste (piąte w PWN), gruntownie uno-
wocześnione i rozszerzone wydanie, stwo-
rzonego przed kilkudziesięciu laty przez 
zmarłego w  2003 r. doc. Włodzimierza 
Senetę, podstawowego na rynku polskim 
podręcznika dendrologii. Autorami tej edycji 
są dr hab. Jakub Dolatowski, emerytowany 
wykładowca dendrologii na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz SGGW oraz prof. Jerzy 
Zieliński, emerytowany pracownik Instytutu 
Dendrologii PAN i Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Najistotniejszą zmianą w  stosunku 
do poprzednich wydań jest dostosowanie 
układu systematycznego książki do An-
giosperm Phylogeny Group (APG IV) oraz 
uwzględnienie najnowszych ujęć taksono-
micznych wielu rodzin, rodzajów czy gatun-
ków. Gruntownej przebudowie – dostoso-
waniu do współczesnych realiów i zarazem 
ograniczeniu się do przedstawienia jedynie 
tych form, które znalazły trwałe miejsce 
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Wszystkim czytelnikom, 
reklamodawcom 

oraz autorom współtworzącym 
nasze wydania 
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POŁĄCZENIE sił to POCZĄTEK, 
POZOSTANIE razem to POSTĘP,

WSPÓLNA praca to  
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WARIANTY PRENUMERATY AURY na 2022 r.: 
Prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

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

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

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

CENY PRENUMERATY ROCZNEJ:
 Cena 1 egzemplarza – 27 zł
 Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej – 300 zł +  roczny koszt wysyłki 36 zł
 Cena prenumeraty rocznej w wersji cyfrowej – 300 zł
 Cena rocznej prenumeraty w pakiecie w wersji PLUS (papierowa + cyfrowa + dostęp do archiwum) – 468 zł
 
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.

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:
  22 840 30 86, 840 35 89,
  prenumerata@sigma-not.pl,
  www.sigma-not.pl  
  Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, 

dokonując wpłaty na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.,  ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, 
  nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577
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