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Elżbieta KONIUSZy

rok 2020 jednym z najcieplejszych w historii

Rok 2020 przeszedł do historii jako jeden z najcieplejszych. Najnowsze dane 
opublikowane przez Copernicus Climate Change Service (C3S), unijną jednostkę 
monitorujacą zmiany klimatu, pokazują, że średnie globalne temperatury odno-
towane w 2020 r. były najwyższe w historii pomiarów. Był to jednocześnie szósty 
najgorętszy rok z rządu; w Europie średnia temperatura wzrosła aż o 1,6oC – w sto-
sunku do okresu odniesienia 1981–2010 oraz o 0,4°C – w porównaniu do 2019 r. 

C3S razem z  Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) pokazu-
ją również, że mimo pandemii koronawirusa i  związanych z  tym ograniczeń 
w  komunikacji i  transporcie, stężenia CO2 w  atmosferze nadal rosły (w  tempie  
ok. 2,3 ppm/rok). 

Już od pierwszych miesięcy ub.r. na świecie można było obserwować skutki 
wzrostu temperatur. W styczniu świat obiegły dramatyczne zdjęcia australijskich 
pożarów, które wzmagały długotrwałe upały i susze. Chociaż pożary buszu są tu 
cykliczne, to zeszłoroczne były jednymi z  największych i  najbardziej dotkliwych. 
Ogniem objęta była większość kontynentu. Susze i ogień trawiły także zachodnie 
wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jednych z największych pożarów doświadczyła 
m.in. Kalifornia. 

Niepokojące zmiany obserwowano na Arktyce, która ociepla się ponad dwa 
razy szybciej niż reszta planety. W ub.r. w niektórych jej częściach oraz w północ-
nej Syberii odnotowano jedne z największych rocznych odchyleń temperatury od 
średniej, przy czym w dużym regionie odnotowano odchylenia o 3°C, a w niektórych 
miejscach nawet powyżej 6°C przez cały rok. W ujęciu miesięcznym największe 
dodatnie anomalie temperaturowe w regionie wielokrotnie przekraczały 8°C. Cie-
płej zimy i wiosny doświadczyła Zachodnia Syberia. Również wyjątkowo ciepło było 
w lecie i jesieni w Arktyce Syberyjskiej i na dużej części Oceanu Arktycznego. 

Ogólnie rzecz biorąc, na półkuli północnej temperatury przez cały rok były wyż-
sze niż średnie, z wyjątkiem regionu nad środkowym Atlantykiem Północnym. Dla 
kontrastu, w niektórych częściach półkuli południowej temperatury były niższe od 
średnich, zwłaszcza nad wschodnim równikowym Pacyfikiem, co jest związane 
z chłodniejszymi warunkami La Niña w drugiej połowie roku. Warto zauważyć, że 
rok 2020 jest równy rekordowemu 2016, mimo ochłodzenia La Niña, podczas gdy 
rok 2016 rozpoczął się od silnego ocieplenia El Niño.

Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service, komentuje: 
„Rok 2020 wyróżnia się wyjątkowym ciepłem w  Arktyce i  rekordową liczbą burz 
tropikalnych na północnym Atlantyku. Nic dziwnego, że ostatnia dekada była naj-
cieplejsza w historii pomiarów i jest kolejnym przypomnieniem, jak pilna jest potrze-
ba ambitnych redukcji emisji, aby zapobiec niekorzystnym skutkom klimatycznym 
w przyszłości”.

Analiza danych satelitarnych pokazuje też, że stężenia dwutlenku węgla nadal ro-
sły w 2020 r., osiągając globalne maksimum uśrednione wynoszące ok. 413,1 ppm.  
Szacowana roczna średnia stopa wzrostu CO2 w 2020 r. wyniosła 2,3 ± 0,4 ppm/
rok. To mniej niż tempo wzrostu w 2019 r., które wyniosło 2,5 ± 0,2 ppm/rok, a także 
mniej niż wzrost o 2,9 ppm/rok w 2015 i 2016 r. Jednak w latach 2015 i 2016 do-
szło do silnego zdarzenia klimatycznego El Niño, co spowodowało większe tempo 
wzrostu w atmosferze ze względu na słabsze niż zwykle pochłanianie atmosferycz-
nego CO2  przez roślinność lądową i duże emisje CO2 w wyniku pożarów w tamtych 
latach, szczególnie w Indonezji.

Dyrektor CAMS Vincent-Henri Peuch komentuje: „Chociaż stężenia dwutlenku 
węgla wzrosły nieco mniej w 2020 r. niż w 2019 r., nie jest to powód do samozado-
wolenia. Dopóki globalna emisja netto nie spadnie do zera, CO2 będzie nadal groma-
dził się w atmosferze i powodował dalsze zmiany klimatyczne”.

C3S i CAMS są realizowane przez Europejskie Centrum Średnich Prognoz Po-
godowych, na zlecenie Komisji Europejskiej, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej. 
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Ochrona środowiska naturalnego w Polsce 
w świetle danych statystycznych
Protection of the natural environment in Poland in the light of statistical data

W  latach 2008–2010 w ko-
lejnych numerach Aury 
przedstawiliśmy sytuację 
w  zasobach naturalnych 

i ochronie środowiska w Polsce na podsta-
wie obfitego w dane statystyczne roczni-
ka Głównego Urzędu Statystycznego pt. 
„Ochrona środowiska”, który wtedy liczył ok. 
500 stron i dzielił się na 9 różnych działów. 
Po 10 latach warto wrócić do tych zagad-
nień i zilustrować zmiany w ciągu minionej 
dekady. Jednak nie jest to łatwe, gdyż GUS 
zmienił formę prezentowania danych staty-
stycznych, a także pomniejszył ich zakres 
(mimo oferowania publikacji także o nowej 
tematyce).

Należy podkreślić, że GUS w Polsce – 
w porównaniu do innych krajów – publikuje 
stosunkowo szybko bogaty materiał licz-
bowy o różnych sektorach gospodarki na-
rodowej. Oprócz podstawowego Rocznika 
Statystycznego RP, liczącego ok. 800 stron 
i 27 działów, GUS wydaje roczniki branżowe 
dotyczące przemysłu, rolnictwa, zatrudnie-
nia i pracy, handlu zagranicznego, ochrony 
środowiska naturalnego itp. oraz różne inne 
publikacje okresowe. Wspomniane zmiany 
polegają m.in. na zmniejszeniu objętości 
publikacji: na przykład w ciągu trzech ostat-
nich lat Rocznik Statystyczny RP liczył ko-
lejno 890, 880 i 780 stron (w tym dział mię-
dzynarodowy zmalał ze 140 do 25 stron), 
z kolei objętość Rocznika Przemysłu zma-
lała z 570 do 500 stron, Rocznika Statystyki 
Międzynarodowej ze 150 do 130 stron. Naj-

większa zmiana dotyczy rocznika „Ochrona 
środowiska”: 2017 r. – 500 stron formatu 
A4; 2018 r. – 217 stron, 8 rozdziałów i bez 
przeglądu międzynarodowego (skromne 
dane uwzględniono w  innych działach); 
2019 r. – 210 stron w trzech publikacjach 
mniejszego formatu: „Ekonomiczne aspek-
ty ochrony środowiska”, „Energia ze źródeł 
odnawialnych” oraz „Wskaźniki zielonej 
gospodarki w Polsce”. Możliwe, że ukazały 
się lub ukażą jeszcze inne publikacje w tej 
dziedzinie, ale już te trudno było dostać (za-
pewne z powodu epidemii koronawirusa). 
Po drugie, do niedawna większość danych 
statystycznych w  wymienionych roczni-
kach była zawarta w tabelach liczbowych, 
obecnie w ich miejsce wstawiono wykresy, 
które wprawdzie o wiele lepiej prezentują 
tendencje zmian, ale coroczne dane liczbo-
we trzeba szacować (tylko na niektórych 
wykresach „słupkowych” są one dokładnie 
wpisane). Ponadto zmieniły się zasady gru-
powania danych. Utrudnia to korzystanie 
ze statystyk przez studentów, dziennikarzy 
i naukowców, którzy chcą sami coś zbadać 
czy wyliczyć.

Postaramy się w kolejnych zeszytach 
Aury przedstawić najważniejsze dane staty-
styczne – wraz z komentarzem – z podsta-
wowej publikacji GUS „Ochrona środowi-
ska” i jej najnowszych form, a więc z okresu 
2017–2020. Wspomniane 9 działów było 
poprzedzane nie tylko przez Przedmowę 
i  Uwagi ogólne, ale także przez Wybrane 
aspekty stanu środowiska (o objętości ok. 

55 stron) lub ostatnio tylko przez Synte-
zę (1 strona). Można byłoby potraktować 
to jako podsumowanie tych działów, ale 
w naszym przeglądzie trzymajmy się ko-
lejności GUS i zacznijmy od wprowadze-
nia pt. „Ogólna ocena stanu środowiska 
w Polsce”.

Uwagi ogólne obejmują zestawienia 
ważniejszych danych liczbowych o stanie, 
zagrożeniu i ochronie środowiska natural-
nego w skali kraju, regionów, województw 
oraz powiatów. W tabelach 1–5 przedsta-
wiamy dane ogólnopolskie o wykorzysta-
niu i ochronie zasobów naturalnych, jak 
powierzchnia ziemi i gleby, wody, powietrze 
atmosferyczne, różnorodność biologiczna 
i odpady oraz ekonomiczne aspekty ochro-
ny środowiska.

Zasoby wód powierzchniowych w Pol-
sce (tabela 2) są skromne, gdyż ocenia 
się je na 1,4–1,6 tys. m3/mieszkańca/
rok, co w  klasyfikacjach oznacza stres 
wodny (uzupełnieniem są wody podziem-
ne). W Europie przeciętny wskaźnik sięga  
3,5–4 tys. m3, na świecie 5–6,5 tys. m3. 
Są jednak kraje o wskaźniku poniżej 1 tys. 
a nawet poniżej 500 m3/mieszkańca/rok.

Tabele 2 i 3 wskazują, że wbrew potocz-
nym sądom, wielkość opadów w Polsce nie 
maleje, ale jest stabilna, a nawet wzrasta 
(nie licząc jednak wyraźnego spadku opa-
dów i groźby suszy w latach 2018–2019). 
Dodatkowo potwierdzają to średnioroczne 
wskaźniki za lata 1951–1989 – w wyso-
kości 617,6 mm i 193,1 km3 oraz za lata 

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W artykule zaprezentowano najważniejsze wydawnictwa Głównego Urzę-
du Statystycznego, jak Rocznik Statystyczny RP i roczniki branżowe 
dotyczące ważniejszych sektorów gospodarki narodowej, oraz – przede 
wszystkim – rocznik „Ochrona środowiska” i inne publikacje z zakresu 
problematyki ekologicznej. Zakres i struktura rocznika „Ochrona środo-
wiska” uległa niekorzystnym zmianom. W tabeli 7 przedstawiono ogólną 
ocenę stanu środowiska naturalnego w Polsce.
Słowa kluczowe: wykorzystanie zasobów powierzchni i gleb, zasoby 
wód, opady atmosferyczne, zanieczyszczenia powietrza, gospodarka 
odpadami, nakłady na ochronę środowiska

The article presents the most important publications of the Central Sta-
tistical Office, such as the Statistical Yearbook of the Republic of Poland 
and industry yearbooks on the most important sectors of the national 
economy, and – above all – the annual „Environmental protection” and 
other publications in the field of environmental issues. The scope and 
structure of the yearbook „Environmental Protection” underwent unfavo-
rable changes. Table 7 presents a general assessment of the condition 
of the natural environment in Poland.
Keywords: use of surface and soil resources, water resources, precipi-
tation, air pollution, waste management, expenditure on environmental 
protection
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1991–2000 – w  wysokości 621,6 mm 
i 196,5 km3. Natomiast opady te w ciągu 
roku są – z powodu globalnego ocieplenia 
– coraz mniej równomierne i bardziej gwał-
towne, co jest niekorzystne dla gospodarki. 

Z kolei pobór wody maleje dzięki po-
stępowi technicznemu i  oszczędzaniu, 
zwłaszcza w przemyśle i gospodarce ko-
munalnej. Nieco inaczej jest w rolnictwie 
i leśnictwie, gdyż zużycie wody na nawod-
nienia maleje najszybciej, mimo że są one 
i tak niskie w porównaniu do innych krajów. 
Strukturę zużycia wody ilustrują w uprosz-
czeniu następujące wskaźniki: przemysł 
70%, gospodarka komunalna (sieć wodo-
ciągowa) 20%, rolnictwo i leśnictwo 10%. 
Również w gospodarce ściekowej notuje 
się duży postęp, czego dowodem jest spa-
dek w badanym okresie udziału ścieków 
nieoczyszczanych w ściekach wymagają-
cych oczyszczania z 33% do 4,5%. W uzu-
pełnieniu warto dodać, że długość sieci wo-
dociągowej w okresie 2010–2017 wzrosła 
o 11%, osiągając 303,9 tys. km.

Tabela 4 potwierdza istotny postęp tak-
że w redukcji zanieczyszczeń powietrza. 
Europa Zachodnia zabiega o zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla ze względu na jego 
wpływ na globalne ocieplenie, a z powodu 
zaawansowanej dekarbonizacji gospodarki 
nie odczuwa problemu emisji dwutlenku 
siarki. W Polsce natomiast powszechne 
jeszcze spalanie węgla powoduje emisję 
bardzo toksycznego SO2 (np. węgiel ja-
worznicko-mikołowski zawiera nawet do 
3-4% siarki). W ostatnich latach ożywienie 
gospodarcze przyczyniło się do niewiel-
kiego wzrostu emisji. GUS zrezygnował 
z wykazywania obszarów tzw. ekologicz-
nego zagrożenia – z ponadnormatywnym 
stężeniem zanieczyszczenia terenów – 
z powodu spadku imisji, jednak nadal wy-
kazuje liczbę zakładów przekraczających 
zaostrzone normy emisji urządzeń produk-
cyjnych i usługowych.

Ochrona przyrody i bioróżnorodności 
(tabela 5) jest realizowana różnorodnymi 
sposobami. Warto dodać, że wprowadzo-
na przez UE sieć ekologiczna Natura 2000 
zajmuje w Polsce: jako obszar specjalnej 
ochrony ptaków – 15,8% oraz jako obszar 
ochrony siedlisk – 11,2% powierzchni kra-
ju. Z tabeli 5 wynika, że relatywnie niewielki 
postęp notuje się w gospodarce odpadami. 
Pewne kontrowersje wzbudza gospodar-
ka drewnem przez Przedsiębiorstwo Lasy 
Państwowe.

Nawiązując do tabeli 6 według kryte-
riów i danych Eurostatu w 2017 r. nakłady 
na ochronę środowiska w Polsce stanowi-
ły równowartość 2% PKB, czyli podobnie 

Tabela 1. Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni i gleb w Polsce

Wyszczególnienie
1990 2010 2016 2017 Dynamika

1990-2017
Struktura w %

 w mln ha 1990 2017
Powierzchnia kraju 31,27 31,27 31,27 31,27 100 100 100

Użytki rolne 18,80 18,93 18,62 18,78 99,9 60,1 60,1

Grunty leśne 8,88 9,53 9,71 9,53 107,3 28,4 30,5

Grunty zabudowane 
 i zurbanizowane 1,97 1,55 1,68 1,72 87,3 6,3 5,5

Nieużytki 0,50 0,48 0,47 0,41 82,0 1,6 1,3

Pozostałe grunty 1,12 0,78 0,79 0,83 74,1 3,6 2,6

Zużycie nawozów mineralnych, 
kg/ha użytków rolnych 164 115 130 140 85,4 x x

Sprzedaż środków ochrony 
roślin w tys. ton 7,55 19,45 24,46 25,08 332,2 x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS 2017, s. 47 i 2018, s. 35.

Tabela 2. Zasoby, wykorzystanie i zanieczyszczenie wód w Polsce

Wyszczególnieniea) 1990 2010 2016 2017 Dynamika
1990-2017

Zasoby wód powierzchniowych:
– opady w mm
– opady w km3

– odpływy w km3

578,4
203,1
43,3

802,9
251,1
86,9

701,2
219,3
41,4

789,2
246,8
61,0

136,4
121,5
140,9

Pobór wody w tys. hm3:
– przemysł
– rolnictwo i leśnictwo
– sieć wodociągowa

14,25
9,55
1,69
3,00

10,87
7,65
1,15
2,06

10,58
7,49
1,04
2,05

10,08
7,04
0,81
2,03

70,7
73,7
47,9
67,7

Ścieki przemysłowe i komunalneb) w tys. hm3:
– wody chłodniczec)
– ścieki wymagające oczyszczania
– ścieki nieoczyszczane

11,37
7,25
4,11
1,34

9,22
6,91
2,31
0,18

8,90
6,73
2,17
0,10

7,24
6,29
2,20
0,10

63,7
86,8
53,5
7,5

Ludność korzystająca z wodociągów w %:
– w miastach w %

41,8
65,7

64,7
88,0

73,5
94,8

..

..
175,8d)
144,3d)

a) km3 = mld m3 = tys. hm3; hm3 = mln m3, b) Udział ścieków komunalnych w 1990 r. 16,3%, w 2017 r. 14,5%, c) 
z elektrowni cieplnych; nie wymagają oczyszczania, d) Relacja 1990-2016.
Źródło: jak do tabeli 1

Tabela 3. Opady atmosferyczne i odpływy wód w Polsce

Wyszczególnienie czasu
Opady Odpływy wód

 w mm  w km3  w km3

 z 1 km2 na 1 mieszkańca

Średnioroczne dane z okresu:
1951-2000
1991-2000

1960
1970
1980
1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018
2019

617,4
621,6
707,0
764,0
764,1
578,4
630,9
802,9
501,2
701,2
789,2
564,4
582,5

195,8
196,5
219,4
227,8
268,4
203,1
197,3
251,1
156,7
219,3
246,8
176,5
204,3

62,4
61,9
62,5
68,0
89,0
43,3
71,0
86,9
40,8
41,4
61,0
59,4
41,2

200
198

148a)
194 a)
285
139
227
278
131
132
195
190
132

..

..
1,6 a)
1,9 a)
2,5
1,1
1,8
2,3
1,1
1,1
1,6
1,5
1,1

a) Tylko z obszaru kraju.
Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2018, s. 51; Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2020, 
s. 31 oraz obliczenia własne.

Tabela 4. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce

Wyszczególnienie 1990 2010 2015 2016 Dynamika
1990-2016

Emisja gazów cieplarnianych w mln ton ekwiwalentu CO2
Emisja gazów i pyłów w mln ton:
– dwutlenek węgla
– dwutlenek siarki
– tlenki azotu
– tlenek węgla
– pyły

467,9a)

378,8
3,2
1,3
7,4

0,97

407,0

332,1
0,9
0,9
3,1

0,39

385,8

310,6
0,7
0,7
2,4

0,32

395,8

321,2
0,6
0,7
2,5

0,35

84,6

84,8
18,8
53,8
33,8
36,1

Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska 1622 1796 1816 1859 114,6

Stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2)
– zanieczyszczeń pyłowych w %

15,7
95,2

57,4
99,7

62,8
99,8

..

..
400,0
104,8

a) W 1998 r. 570,4 mln ton.
Źródło: Jak do tabeli 1
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Tabela 1. Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni i gleb w Polsce

Wyszczególnienie
1990 2010 2016 2017 Dynamika

1990-2017
Struktura w %

 w mln ha 1990 2017
Powierzchnia kraju 31,27 31,27 31,27 31,27 100 100 100

Użytki rolne 18,80 18,93 18,62 18,78 99,9 60,1 60,1

Grunty leśne 8,88 9,53 9,71 9,53 107,3 28,4 30,5

Grunty zabudowane 
 i zurbanizowane 1,97 1,55 1,68 1,72 87,3 6,3 5,5

Nieużytki 0,50 0,48 0,47 0,41 82,0 1,6 1,3

Pozostałe grunty 1,12 0,78 0,79 0,83 74,1 3,6 2,6

Zużycie nawozów mineralnych, 
kg/ha użytków rolnych 164 115 130 140 85,4 x x

Sprzedaż środków ochrony 
roślin w tys. ton 7,55 19,45 24,46 25,08 332,2 x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS 2017, s. 47 i 2018, s. 35.

Tabela 4. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce

Wyszczególnienie 1990 2010 2015 2016 Dynamika
1990-2016

Emisja gazów cieplarnianych w mln ton ekwiwalentu CO2
Emisja gazów i pyłów w mln ton:
– dwutlenek węgla
– dwutlenek siarki
– tlenki azotu
– tlenek węgla
– pyły

467,9a)

378,8
3,2
1,3
7,4

0,97

407,0

332,1
0,9
0,9
3,1

0,39

385,8

310,6
0,7
0,7
2,4

0,32

395,8

321,2
0,6
0,7
2,5

0,35

84,6

84,8
18,8
53,8
33,8
36,1

Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska 1622 1796 1816 1859 114,6

Stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2)
– zanieczyszczeń pyłowych w %

15,7
95,2

57,4
99,7

62,8
99,8

..

..
400,0
104,8

a) W 1998 r. 570,4 mln ton.
Źródło: Jak do tabeli 1

Tabela 5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności oraz gospodarka odpadami w Polsce

Wyszczególnienie 1990 2010 2016 Dynamika 
 1990-2016

Udział powierzchni lasów w powierzchni kraju w %
Udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych w %
Liczba parków narodowych
– udział w powierzchni kraju w %
Liczba rezerwatów przyrody
– udział w powierzchni kraju w %
Liczba parków krajobrazowych
– udział w powierzchni kraju w %
Pomniki przyrody w tys.
Pozyskanie drewna w mln m3

Ważniejsze zwierzęta chronione
– żubr
– kozica
– niedźwiedź brunatnya)

27,8

19,4
17
0,5

1001
0,48
120
7,8

18,9
18,7

550
191
78

29,2

32,4
23
1,0

1463
0,53
121
8,1

36,3
35,5

1224
172
147

29,5

32,5
23
1,0

1493
0,54
122
8,1

36,6
40,9

1712
384
262

106,1

167,5
135,3
200,0
149,2
112,5
101,7
103,8
193,7
218,7

311,3
201,0
335,9

Odpady przemysłowe wytworzone b) w mln ton
– odpady komunalne c), mln t
Odpady zgromadzone na składowiskach w mld ton

144,0
11,2
1,64

113,5
12,0
1,72

128,3
11,7
1,71

89,1
104,5
104,3

Dane za 2017 rok: a) 304, b) 113,8 mln t, c) 12,0 mln t, d) 1,74 mld t.
Źródło: Jak do tabeli 1

Tabela 6. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce ( w cenach stałych 2018 roku)

Wyszczególnienie 2000 2010 2015 2017 2018 Dynamika 
2000-2018

Nakłady na ochronę środowiska 
w mld zł
– relacja do PKB w %
– na 1 mieszkańca w zł

47,25
4,4

1243

49,62
3,1

1299

44,82
2,4

1166

30,44
1,5
792

64,79
3,1

1687

137,1
70,5

135,7

Nakłady na środki trwałe (inwe-
stycje) w mld zł
– relacja do PKB w %
– udział w nakładach inwest. 
ogółem w %
– na 1 mieszkańca w zł

9,60
0,9

4,9
249

12,17
0,8

5,0
319

15,62
0,8

5,6
406

6,93
0,3

2,7
181

10,39
0,5

3,4
271

108,2
55,6

69,4
108,8

Koszty bieżące w mld zł
– relacja do PKB w %
– na 1 mieszkańca w zł

14,76
1,4
383

10,49
0,7
275

9,12
0,5
237

3,98
0,2
104

6,38
0,3
166

43,2
21,4
43,3

Wydatki gospodarstw domowych 
w mld zł
– relacja do PKB w %
– na 1 mieszkańca w zł

22,89
2,1
599

26,96
1,7
706

20,08
1,1
523

19,53
1,0
508

48,2
2,3

1250

209,8
109,5
208,7

Wpływy z opłat ekologicznych 
w mld zł 1,41 1,89 1,59 1,39 1,84 130,5

Źródło: Ochrona środowiska. GUS 2018, s. 179, 207; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. GUS 2019, s. 10; 
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce. GUS 2019, s. 44; Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2020, 
s. 49.

Tabela 7. Struktura działowa nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce w %

Wyszczególnienie 2000 2018 Zmiany  
 w pkt. proc.

Nakłady inwestycyjne
Koszty bieżące
Wydatki gospodarstw domowych

20,3
31,2
48,5

16,0
9,9

74,1

–4,3
–21,3
+25,6

Razem 100 100 –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 6.

jak w UE (w Austrii i Belgii ponad 3%). Jed-
nak w przypadku Polski, która ma istotne 
zaległości w ochronie środowiska, wskaź-
nik ten nie jest zadowalający. Niepokój bu-
dzą dane o nakładach inwestycyjnych, któ-
rych wielkość w liczbach bezwzględnych 
w  2018  r. ledwie przekroczyła poziom 
z 2000 r. a w latach 2016–2017 nastą-
piło wielkie załamanie (jeszcze większe 
w relacji do PKB: z 0,8 do 0,3%), o czym 
Aura już pisała [1]. Niskie nakłady inwesty-
cyjne stanowią zresztą mankament całej 
gospodarki, gdyż stopa inwestycji, czyli 
ich udział w PKB, miał w ostatnim okre-
sie – według programu rządu – osiągnąć 
poziom 25%, czyli jak w Korei Południo-
wej, a od dłuższego czasu kształtuje się 
poniżej 20% (w 2019 r. – 18,8%, w 2020 r.  
– 17,3%). Niepokojący jest również gwał-
towny spadek kosztów bieżących, czyli 
kosztów utrzymania urządzeń technicz-
nych i służb ochrony środowiska, co grozi 
dekapitalizacją majątku trwałego.

Rekapitulacją danych na temat ekono-
micznych aspektów ochrony środowiska 
jest tabela 7 o strukturze nakładów gospo-
darczych na ten cel. Potwierdza ona wnio-
ski płynące z tabeli 6 o dużej zmienności 
badanych wskaźników, a także trudności 
we wskazaniu jednoznacznych kierun-
ków zmian, które zwykle są projektowane 
w programach polityki społeczno-gospo-
darczej oraz energetycznej i ekologicznej. 
Tabela 6 wskazuje wyraźnie na rosnącą 
rolę wydatków gospodarstw domowych 
w finansowaniu nakładów gospodarczych 
na ochronę środowiska, co może zaskaki-
wać w świetle poglądów, że jest to głównie 
zadanie publiczne. Więcej informacji na ten 
temat znajdziemy w analizie struktury we-
wnętrznej każdej z tych trzech grup nakła-
dów, czym zajmiemy się w  następnych 
numerach Aury.

Literatura

[1] Górka K., A. Thier. 2018. Załamanie w nakładach 
inwestycyjnych na ochronę środowiska. Aura nr 6.
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co objawia się wysuszeniem i podrażnie-
niem błon śluzowych oraz osadzaniem się 
kurzu i pyłów [5].

Za znaczne obniżenie jakości powietrza 
w dużej mierze odpowiadają pyły zawieszo-
ne PM10 i PM2,5, które są przyczyną cho-
rób układu oddechowego, układu krążenia, 
wykazują również działanie kancerogenne 
i  mutagenne. Głównym źródłem emisji 
pyłów zawieszonych jest emisja z sekto-
ra energetycznego (zwłaszcza tzw. niska 
emisja) oraz z silników spalinowych [6, 7, 8].

Celem niniejszego opracowania jest 
analiza pomiarów stężenia dwutlenku wę-
gla, poziomu wilgotności względnej i tem-
peratury oraz stężeń pyłów zawieszonych 
PM10 i PM2,5, dzięki którym możliwa jest 
ocena jakości powietrza w budynku domu 
jednorodzinnego. 

Obiekt i metoda badawcza
Przedmiotem badania było powietrze 

wewnątrz domu jednorodzinnego, wyko-
nanego w  technologii drewnianej. Dom 
jest zlokalizowany na osiedlu Młodych 
w Białymstoku, gdzie dominuje zabudowa 
jednorodzinna oraz usługowa, natomiast 
w  sąsiedztwie przebiega dość ruchliwa 
jednojezdniowa ulica. Budynki w  bezpo-
średnim sąsiedztwie są ogrzewane przez 
domowe kotłownie lub podłączone do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, natomiast obiekt 
badania ma indywidualną kotłownię na cele 

1000 ppm (0,1%), jest to tzw. minimum hi-
gieniczne [3, 4].

Istotnym parametrem powietrza, wpły-
wającym na komfort cieplny i pośrednio 
jego jakość, jest temperatura. Ustabilizowa-
nie i dopasowanie wartości temperatury to 
utrudnione zadanie ze względu na nieustan-
nie zmieniające się warunki środowiska, 
jak również szeroką możliwość adaptacji 
organizmu ludzkiego do temperatury oto-
czenia. Za najodpowiedniejszą temperaturę 
w strefie przebywania ludzi uznaje się taką, 
która gwarantuje organizmowi równowagę 
cieplną, w innym ujęciu jest to temperatura 
zapewniająca komfort cieplny człowieka. 
Optymalną temperaturą dla właściwego 
funkcjonowania człowieka jest 18–25°C. 
Jednak należy pamiętać, że jej wartość za-
leży od rodzaju pomieszczenia, aktywności 
fizycznej człowieka, płci oraz pory roku [2, 3].

Następnym parametrem jest wilgotność 
względna powietrza, która wraz z tempera-
turą wywiera wpływ na stan komfortu ciepl-
nego. O wartości wilgotności względnej po-
wietrza decydują takie czynniki jak: emisja 
pary wodnej z organizmu użytkowników, za-
trzymywanie oraz oddawanie pary wodnej 
przez materiały budowlane oraz elementy 
wyposażenia, przenikanie pary wodnej przez 
ściany, stropy. Zakres wilgotności względ-
nej, która ma znikomy wpływ na wrażenia 
termiczne u ludzi to 30–60%. Wartości po-
niżej 35% oznaczają z kolei powietrze suche, 

Nasze zdrowie i samopoczucie jest ściśle związane z jakością powietrza, 
którym oddychamy. Ludzie znaczną część doby przebywają w pomiesz-
czeniach zamkniętych (dom, praca), dlatego powinni zwracać uwagę na 
jakość środowiska, w którym przebywają. Z uwagi na aspekty ekonomicz-
ne i nacisk na jak największe oszczędności energii, niestety zaniedbuje 
się zagadnienie jakości powietrza. Dążenie do uzyskania jak największej 
szczelności obiektów budowlanych powoduje ograniczenie naturalnej 
wymiany powietrza między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym. 
Budynki wykonane w technologii drewnianej mają dobry mikroklimat,  
a także mniejszą szczelność niż budynki wykonane w technologii mu-
rowanej, co umożliwia efektywniejszą naturalną wymianę powietrza.
Słowa kluczowe: jakość powietrza, zanieczyszczenia powietrza, pyły 
zawieszone, dwutlenek węgla, wilgotność względna, temperatura po-
wietrza, dom jednorodzinny

Our health and well-being are closely related to the quality of the air we 
breathe. People spend a large part of the day indoors (home, work), so 
they should pay attention to the quality of the environment in which they 
stay. Due to economic aspects and the emphasis on the greatest possible 
energy savings, the issue of air quality is unfortunately neglected. Striving 
to achieve the highest possible air-tightness of building structures limits 
the natural exchange of air between the internal and external environ-
ment. Buildings made in wooden technology have a unique microclimate, 
and also have a lower tightness than buildings made in brick technology, 
which allows for more effective natural air exchange.
Key words: air quality, air pollution, suspended dust, carbon dioxide, 
relative humidity, air temperature, single-family house

Jakość powietrza w domu jednorodzinnym 
w technologii drewnianej – studium przypadku
Air quality in a single-family house in wooden technology – a case study

mgr inż. Monika ZAŁUSKA
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku 

Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechnika Białostocka

J akość powietrza wewnątrz budynków 
to ważne zagadnienie, ponieważ 
w dużym stopniu wpływa na samo-
poczucie, a także zdrowie człowieka. 

Powodem złego samopoczucia i chorób są 
zazwyczaj składniki obecne w najbliższym 
otoczeniu, zatem w środowisku, w którym 
człowiek spędza najwięcej czasu. Aby zni-
welować niepożądany wpływ złej jakości 
powietrza na zdrowie ludzi, ważny jest cią-
gły monitoring oraz badanie zawartości 
zanieczyszczeń i  innych związków, które 
obniżają jakość powietrza. Powietrze we-
wnętrzne charakteryzuje się parametrami, 
które powinny być zachowane na odpo-
wiednim poziomie, aby zapewnić jak naj-
wyższą jakość oraz komfort użytkownikom 
pomieszczeń [1, 2].

Jednym z głównych czynników wpły-
wających na jakość powietrza jest dwutle-
nek węgla. To bezbarwny gaz bez zapachu, 
około 1,5-krotnie cięższy od powietrza, dla-
tego też jego największe stężenie można 
zaobserwować w pobliżu podłogi. Źródłem 
emisji CO2 w przestrzeniach zamkniętych 
są procesy oddychania, przemian meta-
bolicznych oraz spalania. Stężenie tego 
gazu w pomieszczeniu czasami jest kilka 
razy większe niż na zewnątrz, gdzie średni 
poziom tego gazu jest szacowany na 300 
– 400ppm. Ogólnie przyjmuje się, że maksy-
malne stężenie CO2 w pomieszczeniach do 
stałego przebywania ludzi powinno wynosić 

DOI: 10.15199/2.2021.1.1

Zaluska jakosc.indd   6 2021-01-18   12:46:18



7
1/2021 AURA

rowego Testo 435 – 4 oraz kompatybilnej 
z nim sondy IAQ.

Wyniki pomiarów porównano z warto-
ściami zalecanymi przez normy budowlane 
i wytyczne higieniczne, a także z wartościa-
mi dopuszczalnymi określonymi w  Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 
 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w  powietrzu (DzU 
2012 poz. 1031) oraz z normami Światowej 
Organizacji Zdrowia (tab.) [9, 10, 11].

Omówienie wyników
Wykresy (rys. 2 – 5) przedstawiają po-

ziom stężenia dwutlenku węgla (CO2), war-
tość wilgotności względnej i temperatury 
oraz stężenie pyłów zawieszonych PM10 

lizując wykres zależności stężenia dwutlen-
ku węgla od czasu badania (rys. 2.) można 
zauważyć znaczne wahania stężenia tego 
gazu w powietrzu wewnętrznym. Minimal-
ne odnotowane stężenie dwutlenku węgla 
wyniosło 288 ppm, a maksymalna wartość 
to 596 ppm. Nie odnotowano przekroczenia 
poziomu 1000 ppm, zatem minimum higie-
niczne zostało zachowane. Można zatem 
stwierdzić, że jakość powietrza pod kątem 
stężenia CO2 jest bardzo dobra. 

Następnym analizowanym parametrem 
powietrza wewnętrznego, który jest decy-
dującym czynnikiem regulującym komfort 
cieplny, jest temperatura powietrza. Naj-
niższa odnotowana temperatura wyniosła 
18°C, natomiast najwyższa 23°C, zatem 
zmierzone wartości mieszczą się w zakresie 
temperatury zalecanym w pomieszczeniach 
do stałego przebywania ludzi.

Następnym zbadanym parametrem po-
wietrza jest wilgotność względna, która po-
dobnie jak temperatura, ma wpływ na kom-
fort cieplny użytkowników pomieszczeń. Za-
lecany poziom wilgotności względnej, który 
jest neutralny dla ludzi to 30–60%. Podczas 
eksperymentu minimalny poziom wilgot-
ności wyniósł 33%, maksymalny poziom to 

i PM2,5 w budynku domu jednorodzinnego, 
zmierzone od 27.04.2020 r. do 10.05.2020 r. 
(14 dni) przez urządzenia pomiarowe Testo 
435 – 4 oraz Aeroqual Series 500.

Pierwszym z badanych parametrów po-
wietrza wewnętrznego, decydującym o jego 
jakości jest stężenie dwutlenku węgla. Ana-

C.O. oraz elektryczny podgrzewacz wody na 
cele C.W.U. Dom został zbudowany w tech-
nologii drewnianej, ma dwa wejścia i trzy 
oddzielne mieszkania, każde wyposażone 
w wentylację grawitacyjną. Okna w budynku 
są podwójnie oszklone, wykonane z PCV.

Przeprowadzono pomiary stężenia 
cząstek stałych PM10 i  PM2,5, stężenia 
dwutlenku węgla, poziomu wilgotności 
względnej powietrza oraz temperatury po-
wietrza. Badanie przeprowadzono w okresie 
27.04.2020 r. – 10.05.2020 r., który zbiegł 
się z zakończeniem sezonu grzewczego 
w mieście. Pomiary stężenia pyłów zawie-
szonych PM10 i PM2,5 przeprowadzono 
za pomocą przenośnego miernika Aeroqu-
al Series 500 z sensorem przeznaczonym 
do pomiaru cząstek stałych z korekcją wil-
gotności względnej. Pomiar stężenia CO2, 
wilgotności względnej oraz temperatury 
powietrza zostały wykonane z wykorzysta-
niem wielofunkcyjnego przyrządu pomia-

Tab. Dopuszczalne wartości badanych parametrów (źródło: [9, 10, 11])

Badany parametr Jednostka Wartość zalecana/
dopuszczalna

Zakres zbadanych 
parametrów

Dwutlenek węgla 
(CO2)

ppm 400 – 1000* 288 – 596 

Wilgotność względna % 30 – 60 33 – 59

Temperatura °C 18 – 25 18 – 23

PM10 µg/m3 50,00/24 godziny** 1,00 – 47,00 

PM2,5 µg/m3 25,00/24 godziny** 1,00 – 7,00

* Tzw. minimum higieniczne
** Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 zalecany przez normy Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Rys. 1. Miernik Testo 435 – 4, sonda IAQ do badania jakości powietrza oraz urządzenie 
pomiarowe Aeroqual Series 500 z głowicą do pomiaru pyłów 
(źródło: https://www.testo.com.pl/produkt/0563+4354 oraz materiały własne)

każde wyposażone w wentylację grawitacyjną. Okna w budynku są podwójnie oszklone, 
wykonane z PCV. 

Przeprowadzono pomiary stężenia cząstek stałych PM10 i PM2,5, stężenia dwutlenku 
węgla, poziomu wilgotności względnej powietrza oraz temperatury powietrza. Badanie 
przeprowadzono w okresie 27.04.2020 r. – 10.05.2020 r., który zbiegł się z zakończeniem 
sezonu grzewczego w mieście. Pomiary stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 
przeprowadzono za pomocą przenośnego miernika Aeroqual Series 500 z sensorem 
przeznaczonym do pomiaru cząstek stałych z korekcją wilgotności względnej. Pomiar stężenia 
CO2, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza zostały wykonany z wykorzystaniem 
wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego Testo 435 – 4 oraz kompatybilnej z nim sondy IAQ. 
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pomiarowe Aeroqual Series 500 z głowicą do pomiaru pyłów  
(źródło: https://www.testo.com.pl/produkt/0563+4354 oraz materiały własne) 

 

 
 
 

 
Wyniki pomiarów porównano z wartościami zalecanymi przez normy budowlane i 

wytyczne higieniczne, a także z wartościami dopuszczalnymi określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu (DzU 2012 poz. 1031) oraz z normami Światowej Organizacji Zdrowia (tab.1.) [9, 
10, 11]. 
 
 
 
 
 
Tab. 1. Dopuszczalne wartości badanych parametrów (źródło: [9, 10, 11]) 

 

Badany parametr Jednostka Wartość zalecana/ 
dopuszczalna 

Zakres zbadanych 
parametrów 

Dwutlenek węgla (CO2) ppm 400 – 1000* 288 – 596  
Wilgotność względna % 30 – 60 33 – 59 

Temperatura °C 18 – 25 18 – 23 
PM10 µg/m3 50,00/24 godziny** 1,00 – 47,00  
PM2,5 µg/m3 25,00/24 godziny** 1,00 – 7,00 

* Tzw. minimum higieniczne 
**Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 zalecany przez normy Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031) 
 
 
Omówienie wyników 
 

Wykresy (rys. 2 – 5) przedstawiają poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2), wartość 
wilgotności względnej i temperatury oraz stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w 
budynku domu jednorodzinnego, zmierzone od 27.04.2020 r. do 10.05.2020 r. (14 dni) przez 
urządzenia pomiarowe Testo 435 – 4 oraz Aeroqual Series 500. 
 

Rys. 2. Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu w domu jednorodzinnym (źródło: 
materiały własne) 

 

 
 

Pierwszym z badanych parametrów powietrza wewnętrznego, decydującym o jego 
jakości jest stężenie dwutlenku węgla. Analizując wykres zależności stężenia dwutlenku węgla 
od czasu badania (rys. 2.) można zauważyć znaczne wahania stężenia tego gazu w powietrzu 
wewnętrznym. Minimalne odnotowane stężenie dwutlenku węgla wyniosło 288 ppm, a 
maksymalna wartość to 596 ppm. Nie odnotowano przekroczenia poziomu 1000 ppm, zatem 
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Wnioski
Jakość powietrza istotnie wpływa 

na komfort oraz zdrowie użytkowników 
pomieszczeń. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na budynki, które mają wentylację 
grawitacyjną i brakuje możliwości regulacji 
wymian powietrza w sposób automatyczny. 
W pomieszczeniach z wentylacją grawita-
cyjną wymiana powietrza odbywa się na 
zasadzie różnicy ciśnień przez kanał wen-
tylacyjny czy infiltrację przez stolarkę, jak 
również za pomocą wietrzenia (wentylacja 
naturalna). Badany obiekt – dom jednoro-
dzinny wykonany w technologii drewnianej 
– jest wyposażony w wentylację grawita-
cyjną. Badane parametry powietrza poza 
sezonem grzewczym: stężenie dwutlenku 
węgla, poziom temperatury i wilgotności, 
jak również stężenie pyłów zawieszonych 
PM10 i PM2,5 były na odpowiednim pozio-
mie, nie stwierdzono przekroczeń. Można 
zatem wnioskować, że wentylacja grawita-
cyjna oraz wentylacja naturalna sprawiają, 
że jakość powietrza jest utrzymana na do-
brym poziomie. 
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59%, natomiast średnia z badanego okresu 
to 42%. Można stwierdzić, że wartość wil-
gotności względnej w badanym pomiesz-
czeniu mieści się w zalecanym przedziale 
i jest odpowiednia dla użytkowników.

Wyniki badania pokazują, że stężenie 
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w po-
wietrzu wewnętrznym nie przekroczyło 
dopuszczalnych stężeń dobowych odpo-
wiednio: 50,00 μg/m3 i 25,00 μg/m3. Śred-

Rys. 3. Temperatura powietrza w domu jednorodzinnym (źródło: materiały własne)

Rys. 4. Wilgotność względna powietrza w domu jednorodzinnym (źródło: materiały własne)

Rys. 5. Stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu w domu jednorodzinnym (źródło: 
materiały własne)

minimum higieniczne zostało zachowane. Można zatem stwierdzić, że jakość powietrza pod 
kątem stężenia CO2 jest bardzo dobra.  
 

Rys. 3. Temperatura powietrza w domu jednorodzinnym (źródło: materiały własne) 

 
Następnym analizowanym parametrem powietrza wewnętrznego, który jest 

decydującym czynnikiem regulującym komfort cieplny, jest temperatura powietrza. Najniższa 
odnotowana temperatura wyniosła 18°C, natomiast najwyższa 23°C, zatem zmierzone wartości 
mieszczą się w zakresie temperatury zalecanym w pomieszczeniach do stałego przebywania 
ludzi. 
 

Rys. 4. Wilgotność względna powietrza w domu jednorodzinnym (źródło: materiały własne) 
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Następnym zbadanym parametrem powietrza jest wilgotność względna, która podobnie 

jak temperatura, ma wpływ na komfort cieplny użytkowników pomieszczeń. Zalecany poziom 
wilgotności względnej, który jest neutralny dla ludzi to 30 – 60%. Podczas eksperymentu 
minimalny poziom wilgotności wyniósł 33%, maksymalny poziom to 59%, natomiast średnia 
z badanego okresu to 42%. Można stwierdzić, że wartość wilgotności względnej w badanym 
pomieszczeniu mieści się w zalecanym przedziale i jest odpowiednia dla użytkowników. 
 
Rys. 5. Stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu w domu jednorodzinnym (źródło: materiały 

własne) 
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Następnym zbadanym parametrem powietrza jest wilgotność względna, która podobnie 

jak temperatura, ma wpływ na komfort cieplny użytkowników pomieszczeń. Zalecany poziom 
wilgotności względnej, który jest neutralny dla ludzi to 30 – 60%. Podczas eksperymentu 
minimalny poziom wilgotności wyniósł 33%, maksymalny poziom to 59%, natomiast średnia 
z badanego okresu to 42%. Można stwierdzić, że wartość wilgotności względnej w badanym 
pomieszczeniu mieści się w zalecanym przedziale i jest odpowiednia dla użytkowników. 
 
Rys. 5. Stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu w domu jednorodzinnym (źródło: materiały 

własne) 
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nia wartość w badanym okresie wyniosła 
3,38 μg/m3 (PM10) i 1,95 μg/m3 (PM2,5). 
Tak niskie wartości stężeń cząstek stałych 
wynikają z zakończenia okresu grzewcze-
go – średnia temperatura podczas badania 
wyniosła 20°C, stąd brak emisji z kotłowni 
lokalnych w najbliższych sąsiedztwie. Kilka 
nagłych wzrostów stężeń pyłu PM10 było 
prawdopodobnie spowodowanych chwilo-
wym otworzeniem okna. 
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ue
dr hab. Adam HAbudA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 9 września 2020 r. w sprawie przedłużenia zezwolenia na budowę 
terminalu gazowego w Irlandii w kontekście oddziaływania na obszar Natura 2000, 
C-254/19
 Sentencja

Decyzja przedłużająca dziesięcioletni 
termin ustalony pierwotnie na realizację 
budowy terminalu regazyfikacji skroplone-
go gazu ziemnego powinna zostać uznana 
za zgodę na przedsięwzięcie w rozumieniu 
art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, jeżeli pierwotne ze-
zwolenie na to przedsięwzięcie, które utra-
ciło ważność, przestało wywoływać skutki 
prawne po upływie terminu, który wyzna-
czono w nim na te roboty, a robót tych nie 
rozpoczęto. Do właściwego organu należy 
ocena, czy decyzja o przedłużeniu począt-
kowo wyznaczonego terminu na realizację 
przedsięwzięcia budowy terminalu, w przy-
padku którego pierwotne zezwolenie utra-
ciło ważność, powinna być przedmiotem 
odpowiedniej oceny oddziaływania, o której 
mowa w art. 6 ust. 3 zdanie 1 dyrektywy 
92/43, oraz, w razie potrzeby, czy ocena ta 
powinna dotyczyć całego przedsięwzięcia 
czy jego części, z uwzględnieniem w szcze-
gólności zarówno przeprowadzonej ewen-
tualnie oceny wcześniejszej, jak i ewentual-
nych zmian istotnych danych środowisko-
wych i naukowych, lecz również ewentualnej 
zmiany przedsięwzięcia lub istnienia innych 
planów lub przedsięwzięć. Tej oceny oddzia-
ływania należy dokonać, jeżeli na podsta-
wie najlepszej wiedzy naukowej, dostępnej 
w danej dziedzinie, nie można wykluczyć, 
że przedsięwzięcie to wpłynie na założenia 
ochrony danego terenu.

Stan faktyczny
31 marca 2008 r. irlandzka agencja za-

gospodarowania przestrzennego wydała 
zezwolenie na budowę terminalu gazowe-
go w pobliżu rzeki Shannon, w hrabstwie 
Kerry. Zezwolenie zakładało, że roboty na-
leży ukończyć w ciągu 10 lat. Inwestycja 
znajduje się w  pobliżu dwóch obszarów 
Natura 2000. Zezwolenie nie uwzględniało 
w należyty sposób możliwego oddziaływa-
nia na obszary Natura 2000, bowiem ów-
czesne prawo irlandzkie nie transponowało 
w odpowiedni sposób przepisów UE w tym 
zakresie. W 2017 r. budowa nadal nawet się 
nie rozpoczęła, a inwestor wystąpił z wnio-
skiem o przedłużenie zezwolenia do 2023 r. 
Organ uwzględnił wniosek w 2018 r., a przy 
tym dokonał oceny oddziaływania na śro-
dowisko, której rezultat wskazywał na brak 

znaczącego oddziaływania inwestycji na 
środowisko. Zezwolenie zostało zaskarżo-
ne do High Court (Wysokiego Trybunału) 
przez organizację ekologiczną Friends of 
the Irish Environment. Irlandzki High Court, 
mając wątpliwości co do wykładni prawa 
UE, zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi 
do Trybunału Sprawiedliwości. 

Problem prawny
Kwestia prawna sprowadza się do roz-

strzygnięcia, czy zezwolenie na przedłu-
żenie realizacji przedsięwzięcia (budowy 
terminala) jest zgodą na przedsięwzięcie 
w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43. 
Przepis wymaga, aby państwo przeprowa-
dziło ocenę oddziaływania inwestycji na 
Naturę 2000, gdy istnieje prawdopodo-
bieństwo, że ta inwestycja będzie na obszar 
ochrony istotnie oddziaływać. Po tej ocenie 
państwo może zasadniczo wydać zgodę na 
realizację przedsięwzięcia tylko wtedy, gdy 
inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na inte-
gralność Natury 2000 i cele jej ochrony. Je-
żeli uznamy, że pierwotne zezwolenie było 
wadliwe, i przestało wiązać po 10 latach, to 
jego przedłużenie stanowi w istocie rzeczy 
nową zgodę, której można udzielić dopiero 
po przeprowadzeniu stosownej procedury 
oddziaływania na obszar Natura 2000. Przy-
czyna wadliwości pierwszego zezwolenia 
tkwi w tym, że dokonana przy jego wydaniu 
ocena skutków środowiskowych nie była 
oceną oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, a standardową oceną 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko. Ponadto upływ czasu mógł spowodo-
wać zmiany w okolicznościach naukowych 
i środowiskowych. 

Z uzasadnienia
Art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43 ustanawia 

procedurę oceny, która za pomocą wstęp-
nego badania ma zapewnić, aby przedsię-
wzięcia, które nie są bezpośrednio związane 
z zagospodarowaniem terenu lub do niego 
konieczne, mogłyby być realizowane tylko 
wtedy, gdy upewnimy się, że nie będą ne-
gatywnie wpływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000. Ponieważ definicja przedsię-
wzięcia z dyrektywy o ocenach oddziały-
wania na środowisko jest węższa niż defi-
nicja wynikająca z dyrektywy siedliskowej 
(92/43), to coś co jest przedsięwzięciem 
w myśl dyrektywy o ocenach jest jednocze-

śnie przedsięwzięciem o jakim mowa w dy-
rektywie siedliskowej. Z dotychczasowego 
orzecznictwa Trybunału wynika, że skoro 
nastąpiło stwierdzenie upływu ważności 
pierwotnego zezwolenia oraz to, że do dal-
szego prowadzenia działalności konieczne 
jest nowe zezwolenie, to nowe zezwolenie 
nie stanowi jedynie zmiany dotychczasowe-
go, ale jest czymś nowym w obrocie praw-
nym. Ryzyko negatywnego oddziaływania 
istnieje, biorąc pod uwagę zasadę ostroż-
ności wtedy, gdy nie można wykluczyć, na 
podstawie najlepszej wiedzy naukowej, że 
przedsięwzięcie może oddziaływać na za-
łożenia ochrony Natury 2000; trzeba brać 
pod uwagę uwarunkowania środowiskowe 
danego terenu. Oceny na podstawie art. 6 
ust. 3 nie można uznać za odpowiednią, jeśli 
ma ona braki i nie zawiera całościowych, 
precyzyjnych i ostatecznych spostrzeżeń, 
które mogłyby rozwiać w sposób naukowy 
rozsądne wątpliwości i zastrzeżenia. Należy 
oczywiście wziąć pod uwagę oceny dokona-
ne wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnego 
powtarzania ocen, bacząc jednak czy dane 
środowiskowe i naukowe nie uległy zmianie, 
i czy nie zmienił się zakres przedsięwzięcia. 
To właściwy w sprawie organ administracji 
powinien uwzględnić, czy przedsięwzięcie 
podlega ocenie, i rozstrzygnąć, czy ocenić 
należy cale przedsięwzięcie, czy też jego 
część. Z  okoliczności niniejszej sprawy 
wynika, że terminal gazowy ma być wybu-
dowany w pobliżu dwóch terenów chronio-
nych, i że pierwotne (z 2008 r.) zezwolenie 
nie zostało poprzedzone oceną zawierającą 
całościowe, precyzyjne i ostateczne wnioski, 
które mogłyby rozwiać z naukowego punk-
tu widzenia wszelkie rozsądne wątpliwości 
w odniesieniu do skutków zamierzonych 
robót dla tych terenów. Okazuje się z jed-
nej strony, że nie można wykluczyć, iż takie 
przedsięwzięcie może oddziaływać w istot-
ny sposób na obszary ochrony, a z drugiej 
strony – że takie okoliczności, których usta-
lenie należy do sądu odsyłającego, mogą 
wymagać, aby zezwolenie takie jak w niniej-
szej sprawie było poprzedzone odpowiednią 
oceną oddziaływania wymaganą w art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Wynika z tego 
również, że taka ocena nie może polegać na 
zwykłej aktualizacji oceny, która mogła być 
uprzednio przeprowadzona, lecz powinna 
polegać na pełnej ocenie oddziaływania 
całości przedsięwzięcia na te same tereny. 
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Philip Morris znany był przede 
wszystkim jako firma produkują-
ca papierosy Marlboro i reklamu-
jąca je za pomocą wspaniałych 

plakatów z kowbojami-palaczami. Plakaty 
zniknęły, bo wszyscy świetni aktorzy, którzy 
je firmowali, umarli na choroby związane 
z paleniem. Firma znakomicie rozpoznała 
trendy rynkowe i obecnie zaangażowała 
się w „zdrowsze” produkty, takie jak e-pa-
pierosy albo urządzenia do wchłaniania 
nikotyny, bez konieczności wydzielania 
dymu. Wprawdzie nowe produkty również 
prowadzą do uzależnień, ale firma ukazuje 
się – publiczności i akcjonariuszom – jako 
wrażliwa społecznie. Czy jest to jednak cu-
downe nawrócenie?

Jedna z największych korporacji naf-
towych – British Petroleum, BP – ogłosiła 
zamiar osiągnięcia „neutralności klima-
tycznej” w 2050 roku. Wiedząc, na czym 
owa „neutralność” polega – a mianowicie 
na równoważeniu emisji dwutlenku węgla 
działaniami, które mają ów dwutlenek wę-
gla pochłaniać – zapowiedź wolno trakto-
wać poważnie. Rzeczywiście jest możliwe, 
że BP wykaże tę „neutralność” i nawet ja-
kaś zewnętrzna organizacja swoim auto-
rytetem to potwierdzi. Firma obwieściła 
w  2020 roku taką decyzję, co zapewne 
uspokoiło niektórych akcjonariuszy.

„Neutralność klimatyczna” jest mod-
na. W Internecie aż roi się od kalkulatorów 
„śladu węglowego” i  porad, jak ów ślad 
ograniczyć. Niestety rzadko zdarza się 
analiza planetarnego bilansu dwutlenku 
węgla. Ten zaś trudno oszukać, bo ograni-
czenie dwutlenku węgla w jednym miejscu 

często skutkuje wzrostem emisji gdzie in-
dziej. Albo – tak jak w przypadku sadzenia 
drzew – odłożeniem emisji w czasie (Aura 
2/2017). Nie stanowi więc żadnego zasko-
czenia, że firma BP będzie mogła ogłosić 
„neutralność klimatyczną” i nawet poprzeć 
to jakimiś rachunkami choć jej działalność 
wydobywcza będzie nadal szkodliwa.

Zresztą BP nie próżnuje. Firma trzeź-
wo oceniła popyt na paliwa kopalne. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie będzie on rósł 

Firmy zaangażowane w produkcję szkodliwych dóbr zmieniają swój profil 
i zaczynają się interesować pokrewnymi rynkami, które nie wywołują  
u klientów zgorszenia czy oburzenia. należy się cieszyć z takich konwer-
sji. wprawdzie nie muszą one wynikać z pobudek moralnych, ale kierują 
ludzką pomysłowość i przedsiębiorczość w obszary nieobciążone do-
tychczasowymi szkodami. obserwowane na świecie próby wchodzenia 
firm naftowych na rynek surowców odnawialnych zwiastują realność 
świata uniezależnionego od paliw kopalnych. niestety nie wszystkie 
rządy dostrzegają potrzebę zmian strukturalnych w gospodarce i za 
pomocą różnych manipulacji starają się te zmiany opóźnić.

Companies that manufacture harmful products are changing their profiles 
and turning to neighbouring markets which are less likely to be contested 
by prospective clients. such conversions are to be applauded. They are 
not necessarily driven by ethical motives, but they can direct people’s 
ingenuity and entrepreneurship into areas that are charged with less 
damages. attempts of oil firms at entering the renewable energy market 
confirm the feasibility of a world unaddicted to fossil fuels. Unfortunately, 
not all governments appreciate the need for structural changes and some 
are trying to postpone them.

Cudowne nawrócenia
Miraculous Conversions

jak dawniej. W związku z tym weszła na 
rynek odnawialnych źródeł energii. Inwe-
stuje w biopaliwa, fotowoltaikę, wiatraki 
i technologie inteligentnego zarządzania 
popytem na elektryczność. Nie można wy-
kluczyć, że utracone przychody ze sprze-
daży paliw węglowodorowych zostaną 
z nawiązką odzyskane dzięki sprzedaży 
nowych produktów. Zaangażowania BP 
w nowe dziedziny nie traktowałbym jako 
cudownego nawrócenia, tylko jako skutek 
trafnego badania rynku.

Fo
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bosbank.pl

EKOkredyty dla oszczędnych
Zadbaj o środowisko i obniż koszty prowadzenia Twojej firmy

Oferta produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem JST, działających na rynku od co najmniej 12 miesięcy, 
prowadzących pełną księgowość. Więcej szczegółów na www.bosbank.pl/korporacje/finansowanie/finansowanie-inwestycyjne-eko-euro

Nowe korzystniejsze warunki gwarancji BIZNESMAX!
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wydobytego węgla niż w krajach cieszą-
cych się lepszymi warunkami naturalny-
mi. W gospodarce centralnie planowanej 
każdy milion wydobytych ton węgla oku-
piony był jednym śmiertelnym wypad-
kiem. Teraz, na szczęście, ta statystyka 
się poprawiła. Niemniej zawód górnika jest 
nadal niebezpieczny i nic dziwnego, że za-
trudnieni liczą na finansową rekompensatę 
podejmowanego ryzyka. Ona oczywiście 
jest uzasadniona. Nie jest natomiast uza-
sadnione wmawianie, że dla bilansu ener-
getycznego opartego na wydobyciu węgla 
nie ma alternatywy. Taka alternatywa ist-
nieje i jest udokumentowana licznymi ba-
daniami. Jednak zależy od siły politycznej 
różnych grup zawodowych czy oparty na 
emocjach lobbing jest skuteczniejszy od 
racjonalnej argumentacji.

Pewnym umiarkowanym optymizmem 
napawają informacje o pozawęglowych 
planach polskich firm energetycznych. 
Wygląda na to, że w przedsiębiorstwach 
rozważa się inwestowanie w projekty nie-
wymagające wysyłania tysięcy ludzi do 
pracy w warunkach bardzo niebezpiecz-
nych. Niezależnie od tego, jakie są moty-
wacje takich planów, są one dla ochrony 
środowiska korzystne.

surowców. Ale jest ona osłabiana gestami 
ze strony władz, sugerującymi „potrzebę 
umiaru” i obietnice wsparcia budżetowego 
dla upadających sektorów. Wsparcie jest 
rzeczywiście potrzebne, tylko należałoby 
się zastanowić, czy aż na kilka dziesięcio-
leci.

Było wiele zawodów, które straciły rację 
bytu z powodu radykalnego spadku zapo-
trzebowania. Podręcznikowym przykładem 
jest kowalstwo i wyrób podków. W gospo-
darce, w  której liczba koni sięgała kilku 
milionów, ich podkuwanie było zajęciem 
angażującym tysiące fachowców. W sytu-
acji, gdy popyt na końską pracę radykalnie 
zmalał i ogranicza się niemal wyłącznie 
do działań rekreacyjnych, cały obsługu-
jący sektor musiał się skurczyć i zmienić 
strukturę zatrudnienia. Zmiany dokonały 
się dość płynnie i  bez ingerencji rządu. 
Strach pomyśleć, jak by ta transformacja 
wyglądała, gdyby kowale przekonali rząd, 
że potrzebne są gwarancje zatrudnienia 
i zarobków nie tylko dla nich, ale również 
i dla kolejnego pokolenia ich następców.

Polskie górnictwo węglowe jest mało 
efektywne i bardzo pracochłonne. Na jed-
nego górnika przypada znacznie mniej 

Po roku 2000 BP lansowała nowe ro-
zumienie swojej nazwy. BP to nie „British 
Petroleum” tylko „Beyond Petroleum” („wię-
cej niż nafta”). Poniekąd manipulowanie 
akronimem to nic nowego. W 1922 roku 
firma reklamowała się jako „Best Possible” 
(„najlepsze z możliwych”). W 2000 roku 
zmieniono również logo firmy na okrągły 
żółty kształt kojarzący się ze słoneczni-
kiem. To wszystko nie przeszkadza firmie 
w finansowaniu kampanii opóźniających 
zaostrzenie wymagań ochronnych, lob-
bowanie na rzecz utrzymania popytu na 
paliwa węglowodorowe, a nade wszystko 
kontynuowanie działań wydobywczych 
i przetwórczych skutkujących poważnymi 
katastrofami.

Powrót na drogę cnoty wielkich firm, 
budzących wcześniej niechęć i oburzenie, 
nie musi wynikać z nawrócenia się i chęci 
porzucenia zła. Może wynikać z trzeźwej 
kalkulacji przyszłych zysków i stwierdze-
nia, że ludzie będą rzadziej kupować to, 
co wcześniej wydawało się niezastąpione. 
Patrząc z tej perspektywy na polskie fir-
my wydobywcze, można dostrzegać po-
dobne tendencje. Dość powszechna jest 
świadomość malejącego popytu na wiele 

bosbank.pl

EKOkredyty dla oszczędnych
Zadbaj o środowisko i obniż koszty prowadzenia Twojej firmy

Oferta produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem JST, działających na rynku od co najmniej 12 miesięcy, 
prowadzących pełną księgowość. Więcej szczegółów na www.bosbank.pl/korporacje/finansowanie/finansowanie-inwestycyjne-eko-euro
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Wytwarzanie biopaliw silnikowych  
metodami III generacji 

 odnawialne Źródła energii
  

Biomasa z alg
Algi (glony) to fotosyntetyzujące (wyko-

rzystujące proces fotosyntezy do produkcji 
materii organicznej ze związków nieorga-
nicznych) mikroorganizmy, które szybko 
rosną, znoszą trudne warunki hodowli, 
mają prostą budowę komórkową. Niektóre 
z alg są jednokomórkowymi organizmami, 
część tworzy kolonie, inne mają strukturę 
wielokomórkowych plech (organizmów 
beztkankowych), osiągających wymiary 
do kilku metrów i tworzących podwodne 
łąki. U alg (glonów) nie występują organy 
takie jak korzenie, liście, łodygi czy kwiaty. 
Glony wchodzą w skład planktonu w mo-
rzach, oceanach i zbiornikach śródlądowych. 
Uczeni [6] stwierdzili, że na świecie alg jest 
ok. 20 razy więcej niż roślin naziemnych. Ist-
nieją jednak poważne niedogodności w pro-
dukcji biomasy z tych organizmów, np. duża 
zawartość wody (konieczność jej usunięcia), 
mała przejrzystość zawiesiny komórek glo-
nów, co powoduje kłopoty z równomiernym 
docieraniem światła w głąb biomasy, koszt 
hodowli i  przeróbki. Produkcja biomasy 
z  alg wymaga światła, dwutlenku węgla, 
wody i soli mineralnych, temperatura ho-
dowli musi zaś oscylować w  granicach 
20–30ºC. Na dużą skalę produkcję biomasy 
z alg prowadzi się w hodowlach ciągłych 
stanowiących systemy otwarte – stawy na 
otwartym powietrzu (ORPs) i zamknięte fo-
tobioreaktory (Pbs). 

Biopaliwa płynne z  alg wytwarza się 
poddając pozyskaną biomasę następują-
cym procesom:
�� termochemicznym (piroliza, hydrogenacja, 

przeprowadzanie w stan ciekły, gazyfikacja), 
prowadzącym do powstania, np. bioolejów; 
�� biochemicznym (fermentacja, transestry-

fikacja), prowadzącym do powstania biodie-
sla i bioetanolu.

Mikroalgi stanowią dogodne źródło po-
zyskiwania biomasy do celów energetycz-
nych, gdyż:
�� mają wysoki potencjał wiązania dwu-

tlenku węgla (CO2);
�� cechuje je szybkie tempo wzrostu (do 

24 h);
�� produkcja odbywa się w  fotobioreakto-

rach lub otwartych zbiornikach;
�� zawierają składniki, które mogą być wyko-

rzystane do produkcji biopaliw: skrobię (bio-
etanol), oleje (biodiesel);
�� absorbują i przetwarzają substancje emi-

towane do atmosfery w tym azotany i fos-
forany niezbędne do ich rozwoju – ochrona 
środowiska;
�� biomasa alg może być poddawana 

konwersji zarówno biochemicznej jak 
i termochemicznej.

Hodowla alg
Rozwój produkcji alg w pobliżu elek-

trowni węglowych, oczyszczalni ścieków, 
chlewni czy ferm drobiu (emitują do atmos-
fery duże ilości CO2) mógłby przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza. Obecnie 

Jedną z alternatyw zastąpienia ropy, gazu, węgla jest produkcja biopaliw z alg. algi (glony) są to organizmy tworzące biomasę w procesie 
fotosyntezy. Są jednym z istotnych (w przyszłości) źródeł biomasy ze względu na szybkie tempo wzrostu oraz stosunkowo dużą zdolność do 
wiązania dwutlenku węgla (Co2). występują w środowisku naturalnym mórz i oceanów. ich hodowlę prowadzi się w bioreaktorach lub stawach, 
gdzie utrzymywane są odpowiednie warunki dla ich wzrostu. Pozyskana w ten sposób biomasa może być wykorzystana do produkcji żywności 
i kosmetyków, ale również do produkcji biopaliw płynnych, jak biodiesel i bioetanol. 

zbyt wysokie koszty uzyskania biopaliw 
z alg (ok. 60 dolarów za baryłkę – 159 l), 
powodują niechęć inwestorów w zaanga-
żowanie się w ten produkt. Jednakże roz-
wój biotechnologii, inżynierii genetycznej, 
a także pogłębiający się kryzys paliwowy 
powodują, iż tematem tym zainteresowa-
nych jest coraz więcej firm z branży ener-
getycznej.

Badania nad algami jako potencjal-
nym źródłem paliwa kontynuowane są na 
wielu uczelniach, w instytutach, laborato-
riach firm, UE (European Algae Biomass 
Association – EABA) [5]. W Polsce badania 
prowadzą m.in.  Politechnika Śląska, Uni-
wersytet Zielonogórski, firmy Orlen i ITEO, 
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk 
w Lublinie [2].

Pierwszy przykład to projekt LUKON 
realizowany przez Lubuskie Konsorcjum 
Innowacyjnych Technologii Energii Od-
nawialnych. W  realizację tego projektu 
zaangażowani są naukowcy Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, uniwersytetów 
w  Karlsruhe i  Bielefeld oraz specjaliści 
z firmy ITEO [3].

Rys. 1. Rozwiązania techniczne w zakresie wykorzystania alg jako biomasy
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go nie wykazują toksyczności 
oraz wyróżniają się wysoką 
biodegradowalnością. Nie 
można pominąć tego, że 
uprawy glonów przyczynia-
ją się do ograniczenia ilości 
dwutlenku węgla emitowane-
go do atmosfery. Naukowcy 
stwierdzili, że algi w przyszło-
ści staną się ważnym orężem 
w walce z globalnym ocieple-
niem, gdyż są one w stanie 
zredukować aż ok. 60% emisji 
CO2, NOx, SO2.

Hodowla alg 
w zbiornikach otwartych

W farmach hodowli alg stosuje się naj-
częściej zbiorniki o kształcie „toru wyścigo-
wego” tzw. Open Raceway Ponds (ORPs). 
Są one wyposażone w urządzenia niezbęd-
ne do kontroli i prowadzenia hodowli alg. 
ORPs są to płytkie zbiorniki o głębokości ok. 
30 cm i powierzchni w granicach od 1000 
do nawet 10 000 m2.

Najprostsze rozwiązanie konstrukcyj-
ne ORPs polega na wykonaniu wykopu 
w ziemi o odpowiednim kształcie i wyło-
żeniu go warstwą foli budowlanej. Coraz 
częściej wykopy wykonane są z  betonu. 
Duża powierzchnia i mała głębokość ORPs 
zapewnia komórkom alg najlepszy dostęp 
do światła słonecznego. Istotnym rozwią-
zaniem technicznym tego typu instalacji 
jest mieszanie (i wzbogacanie fosforem, 
azotem, CO2) cieczy hodowlanej kołem 
łopatkowym, powodujące wzrost masy 
alg. Instalacja ORPs jest stosunkowo tania 
w budowie i eksploatacji [4].

Wadą jest intensywne odparowanie 
wody w okresach letnich, co wpływa ne-
gatywnie na wzrost masy alg. Kolejną istot-
ną wadą tego typu instalacji hodowlanych 
jest problem (ogólnie rzecz ujmując) zanie-
czyszczeń wody w obiekcie. Najczęściej 
uprawianymi gatunkami w otwartych sta-

Przykład drugi to prace badawcze pro-
wadzone przez inżynierów z rafinerii Orlenu 
w Płocku. Powstała tam stacja doświad-
czalna hodowli glonów. W laboratorium wy-
typowano szczepy glonów olejowych, które 
następnie przeznaczone zostaną do hodow-
li [7]. Należy przyjąć, że opracowanie tech-
nologii produkcji biopaliw z alg może stać 
się początkiem produkcji biopaliw z glonów 
w Polsce. Stwierdzono, że mikroalgi mogą 
podwoić swoją masę w ciągu doby. Inten-
sywny przyrost biomasy to wynik kilkukrot-
nie wyższej sprawności procesu fotosyn-
tezy u alg w porównaniu z jej wartościami 
uzyskiwanymi przez rośliny naziemne.

Optymalne warunki hodowli umożli-
wiają osiągnięcie plonu przewyższające-
go 100 t/ha/rok. Inne dane pokazują, że 
algi mogą dostarczyć ok. 20 m3 oleju na 
hektar, gdy tymczasem rzepak ma wydaj-
ność 1,5 m3 z hektara. Hodowla alg może 
stać się konkurencyjna w  stosunku do 
tradycyjnych upraw glebowych, również 
z uwagi na mniejsze wymagania odnośnie 
powierzchni pod uprawę (cechują je niskie 
wymagania pokarmowe). 

Kolejną zaletą użycia alg w produkcji 
biopaliwa jest to, że nie są one konkurencją 
na rynku produktów spożywczych. Ponad-
to biopaliwa uzyskiwane z biomasy glonów 
nie mają w składzie związków siarki, dlate-

wach są glony z rodzaju Spirulina, Chlorella 
i Dunaliella. 

Hodowla alg 
w instalacjach zamkniętych

Hodowla w zbiornikach zamkniętych alg 
nosi nazwę fotobioreaktorów (Pbs). Jest to 
system rur (ok. 100 mm) wykonanych z ma-
teriału przepuszczającego promienie świetl-
ne do wewnątrz rury. W rurach (najczęściej 
z PCV) przepływa ciecz hodowlana i nastę-
puje wzrost biomasy alg na drodze fotosyn-
tezy. Wymuszenie cyrkulacji cieczy w rurach 
bioreaktora odbywa się za pomocą pompy. 
Następuje mieszanie (i wzbogacanie fos-
forem, azotem, CO2) cieczy. Po każdym cy-
klu obiegu pożywki w Pbs ze strumieniem 
cieczy hodowlanej algi trafiają do urządzeń, 
w których dokonuje się ich odbioru, ciecz 
pozostaje dalej w obiegu (zamkniętym).

W celu zapewnienia w instalacji opty-
malnej temperatury (całą dobę ok. 25oC) 
w Pbs stosuje się wymienniki, co podraża 
koszt instalacji. Koszt się kompensuje, gdyż 
w PBs dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
pozwalają na uzyskanie plonu biomasy alg, 
nawet do 10 razy większego niż w zbiorni-
kach ORPs. 

Miejmy nadzieję, że dzięki pracy kadry 
naukowej, inżynierskiej, ich badaniom, uda 
się obniżyć koszty produkcji biomasy alg 
i jej przerobu. W przyszłości algi mogą sta-
nowić jedno ze znaczących źródeł bioeta-
nolu, biodiesla.
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Rys. 1. Rozwiązania techniczne w zakresie wykorzystania alg jako biomasy

Rys. 2. Hodowla alg w fotoradiatorach (Pbs), w projekcie LUKON,  
realizowanym przez Lubuskie Konsorcjum Innowacyjnych Tech-
nologii Energii Odnawialnych [3]

Rys. 3. Instalacja Pilot Plant do hodowli alg z zastosowaniem zbiorników (ORPs) [4]

Rys. 4. Instalacja rurowa (Pbs) do produkcji (hodowli) alg [4]
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Obecnie coraz częściej różne gatunki dereni wykorzystywane są do nasa-
dzeń w miejskich terenach zieleni. Są to przeważnie drzewa, krzewy lub 
rośliny zielone. Do tego celu wybierane są gatunki najbardziej odporne 
na warunki glebowo-klimatyczne oraz na działanie agrofagów. Derenie są 
piękną ozdobą wielu zakątków miasta, aczkolwiek mogą być porażane 
przez patogeny chorobotwórcze lub szkodniki. W tym celu należy lustro-
wać nasadzenia, aby monitorować powstawanie różnego rodzaju uszko-
dzeń, negatywnie wpływających na ich zdrowotność i na walory ozdobne. 
Zgodnie z obecnym prawodawstwem, zabiegi ochronne należy opierać 
głównie na stosowaniu pośrednich i bezpośrednich niechemicznych me-
tod ochrony roślin. Natomiast stosowanie dozwolonych środków ochrony 
roślin należy ograniczyć jedynie do przypadków groźnego porażenia przez 
agrofagi. W celu wyboru najodpowiedniejszej metody ochrony derenia 
w terenach zurbanizowanych należy przeprowadzić kompleksową oce-
nę dotyczącą oznaczenia konkretnych patogenów chorobotwórczych, 
szkodników oraz parametrów, jak właściwości fizyko-chemiczne gleby, 
przyczyniających się do powstania chorób nieinfekcyjnych.
Słowa kluczowe: gatunki derenia, ochrona przed agrofagami, miejskie 
tereny zieleni

Nowadays, various species of dogwood are used more and more often 
in urban green areas. They are usually trees, shrubs or green plants. For 
this purpose, the species most resistant to soil and climatic conditions 
and the action of pests are selected. Dogwoods are a beautiful decoration 
of many parts of the city, although they can be infected by pathogens 
or pests. For this purpose, the plantings should be inspected in order to 
monitor the occurrence of various types of damage, negatively affecting 
their health and decorative value. According to the current legislation, 
protection treatments should be based mainly on the use of direct and 
indirect non-chemical methods of plant protection, while the use of au-
thorized plant protection products should be limited only to situations of 
dangerous infestation by pests. In order to select the most appropriate 
method of dogwood protection in urban areas, a comprehensive asses-
sment should be carried out in terms of the determination of specific pa-
thogens, pests and parameters, such as the physico-chemical properties 
of the soil contributing to non-infectious diseases.
Key words: dogwood species, protection against pests, urban green areas

Przegląd gatunków derenia ze szczególnym 
uwzględnieniem jego agrofagów 
i ochrony w miejskich terenach zieleni
Overview of dogwood species with particular emphasis on its pests 
and protection in urban green areas
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dereń to jedna z roślin coraz czę-
ściej wykorzystywanych w two-
rzeniu oraz rewitalizowaniu miej-

skich terenów zieleni. Jego gatunki cechują 
się dużą różnorodnością pod względem 
cech morfologicznych, wymagań siedli-
skowych i warunków pogodowych. Mając 
bowiem do dyspozycji tak liczne taksony 
o zróżnicowanych wymaganiach wobec 
środowiska można wykorzystać je przy 
zagospodarowywaniu wielu stanowisk 
w terenach zurbanizowanych. Dlatego też 
w ostatnich latach odnotowuje się wzrost 
popytu na sadzonki tych roślin. 

Rodzaj dereń (Cornus sp.) należy do 
rodziny dereniowatych (Cornaceae), wy-
stępuje naturalnie na półkuli północnej, 
w  klimacie umiarkowanym. Są to prze-

ważnie krzewy, rzadziej drzewa lub rośli-
ny zielne. W Polsce uprawianych jest ok. 
30 gatunków i odmian o zróżnicowanych 
wymaganiach klimatyczno-glebowych 
i różnym przeznaczeniu [28]. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje dereń jadalny (Cornus 
mas L.) cieszący się dużą popularnością.  
Już w przedwojennej Polsce sadzony był 
w pobliżu dworów szlacheckich, gdzie naj-
częściej przygotowywano z niego nalewkę 
zwaną dereniówką [11].

Informacje ogólne 
– biologia i morfologia rośliny

Rodzaj dereń (Cornus) pochodzi od ła-
cińskiego słowa „cornus” – „róg”, ze wzglę-
du na wysoką twardość drewna, wykorzy-
stywanego do wyrobu strzał, łuków, a także 

innych narzędzi codziennego użytku [16]. 
Rodzaj ten liczy ok. 45 gatunków wystę-
pujących w strefie klimatu umiarkowanego 
półkuli północnej [23] oraz nieliczne w Afry-
ce i Ameryce Południowej. Są to przeważnie 
drzewa lub krzewy, ale także rośliny zielne. 
W większości są to rośliny zrzucające liście 
na zimę, o wiele rzadziej zimozielone. Mają 
pojedyncze liście, zazwyczaj naprzeciwle-
głe, ogonkowe, o charakterystycznych dla 
rodzaju, łukowato wygiętych i słabo rozga-
łęzionych nerwach. Młode pędy i spodnia 
strona liści są zazwyczaj owłosione dwura-
miennymi włoskami [23]. Kwiaty są drobne, 
zazwyczaj obupłciowe, czterokrotne, koloru 
białego lub żółtego. Kwiatostany są różne-
go rodzaju, zależnie od gatunku mogą to 
być wiechy, baldachy, baldachogrona lub 
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derenia rozłogowego. W stanie naturalnym 
występuje w Europie i Azji. Z powodzeniem 
może rosnąć w półcieniu, aczkolwiek od-
miany o pięknych, barwnych liściach nale-
ży nasadzać w miejscach słonecznych, bo 
wtedy osiągają charakterystyczne wybar-
wienie. Dorasta do 2–3 m wysokości, jego 
pędy są czerwone i wzniesione. W lecie 
młode pędy tego gatunku pokrywają się si-
nym nalotem. Jego liście są jajowato-elip-
tyczne, długości 4–8,0 cm, ich spód jest 
sinozielony, słabiej owłosiony niż u derenia 
rozłogowego. Jesienią liście przebarwiają 
się na kolor brunatnoczerwony. Kwiaty są 
drobne, kremowobiałe, zebrane w płaskie 
podbaldachy [5]. Kwitnie w maju i czerwcu, 
a następnie wydaje podłużne owoce koloru 
białego lub sinego. Są one drobne i nieja-
dalne, a utrzymują się na drzewie do końca 
października. Do popularnych odmian na-
leżą: ‘Aurea’ – złocista – o liściach prawie 
lub w całości żółtych, ‘Sibirica’ – krzewy 
o jaskrawo-koralowo-czerwonych pędach, 
‘Elegantissima’ – odmiana o dwubarwnych 
zielono-białych liściach [23].

Dereń kanadyjski (Cornus canadensis L.)  
jest byliną dorastającą do wysokości 15 cm, 
pochodzącą z rejonów Alaski, Kamczat-
ki i  Sachalinu, o  drewniejących rozło-
gach podziemnych. Jest typową rośliną 
zadarniającą, dlatego w  sprzyjających 
warunkach glebowo-klimatycznych two-
rzy rozłożyste dywany. Jego pędy są 

główki. Owoce to białe, czerwone, żółte lub 
czarne pestkowce, okrągławe lub wydłużo-
ne [3]. Walory dekoracyjne są zróżnicowane 
i zależą od konkretnego gatunku; na szcze-
gólną uwagę zasługują barwne podsadki 
u Cornus kousa [23].

Przegląd najważniejszych gatunków 
derenia

W  urozmaicaniu miejskich terenów 
zieleni największą popularnością cieszą 
się nasadzenia następującymi gatunkami 
dereni: jadalny, lekarski, biały, kanadyjski, 
świdwa, kousa.

Do najważniejszych gatunków należy 
dereń jadalny (Cornus mas L.), który jako 
najpopularniejszy i najbardziej znany wy-
korzystywany jest jako roślina ozdobna 
i sadownicza. Pochodzi z Azji Środkowej. 
Jest to drzewo lub krzew, o wysokości 2–6 
metrów. Ma zazwyczaj kulistą i zagęszczo-
ną koronę. Może z powodzeniem rosnąć na 
umiarkowanie suchych glebach, bo cechuje 
się niezbyt wygórowanymi wymaganiami 
glebowymi i wodnymi, aczkolwiek preferu-
je żyzne oraz nasłonecznione stanowiska. 
Dobrze reaguje na obecność wapnia w gle-
bie, ale toleruje także gleby lekko kwaśne. 
Jest odporny na niskie temperatury oraz na 
suche i zanieczyszczone powietrze. Rośli-
na charakteryzuje się powolnym wzrostem 
i długowiecznością, dożywa stu i więcej lat, 
w ogrodzie botanicznym w Kijowie rosną 
nawet 200-letnie okazy [16]. 

Pędy derenia jadalnego od strony za-
cienionej mają kolor zielony, zaś od nasło-
necznionej brązowy. Pączki są zróżnico-
wane na wegetatywne oraz generatywne 
(generatywne – kuliste, większe, pojawiają 
się jedynie na krótkopędach) [23]. Kora pnia 
i starszych gałęzi jest brunatna z czerwo-
nym odcieniem, pęka płatami. Liście są 
całobrzegie, jajowate do eliptycznych, 
o wyciągniętych końcach, ułożone naprze-
ciwlegle, spód jest biało owłosiony. Kwia-
ty są jasnożółte, obupłciowe oraz męskie, 
zdarzają się także kwiaty sterylne. Czasami 
kwiaty męskie rozwijają się w innym czasie 
niż pozostałe, żadna z odmian uprawnych 
nie wytwarza pyłku (kwiaty męskosteryl-
ne). Gatunek ten kwitnie w marcu lub na 
przełomie marca i kwietnia, bardzo rzadko 
w lutym, zaraz po leszczynie. Kwiaty ze-
brane są po 15–25 w baldachy, rozwijają 
się przed liśćmi. Owoce są podłużne lub 
kuliste, pękate lub butelkowate, długości 
ok. 1,5–2,0 cm i szerokości ok. 1,2 cm. 
Dojrzewają nierównomiernie, zazwyczaj 
od końca sierpnia do końca września lub 
na początku października. Są doskonałym 
surowcem do produkcji nalewek, dżemów 

i konfitur [27, 23]. Zazwyczaj mają kolor od 
jasnoczerwonego do ciemnowiśniowego 
(odmiana ‘Elegantnyj’, ‘Dublany’) lub żółty 
(odmiana ‘Flava’). Ich pestka jest wydłużo-
na i twarda. Należy podkreślić, że roślina 
posadzona w cieniu nie owocuje [16]. Za-
równo susz z kwiatów i  liści, jak i owoce 
mają właściwości lecznicze. Wyroby z tych 
surowców są zalecane na niestrawność, 
złą przemianę materii, przeziębienie i grypę 
(owoce) oraz działają moczopędnie i napo-
tnie (susz) [22]. 

Gatunkiem, który wyglądem przypomi-
na dereń jadalny to dereń lekarski (Cornus 
officinalis), zwany także japońskim. Jest 
to drzewo lub krzew o wysokości do 5 me-
trów. Od Cornus mas różni się czerwono 
wybarwiającymi się jesienią liśćmi oraz ich 
głębszym żyłkowaniem. Jego owoce są ja-
skrawoczerwone i długo utrzymują się na 
pędzie. Gatunek ten rozpoczyna kwitnienie 
ok. tydzień wcześniej niż dereń jadalny [24]. 
Jego owoce cechują się cennym składem 
chemicznym, zawierają kwasy organicz-
ne, garbniki, witaminy, szczególnie C (kwas 
askorbinowy) i P (cytrusowe bioflawono-
idy) oraz sole mineralne. Owoce derenia 
lekarskiego zalecane są przy biegunkach, 
bólach żołądka i zaburzeniach przemiany 
materii. Przed spożyciem najlepiej roze-
trzeć je z miodem lub cukrem.

Następny gatunek to dereń biały (Cor-
nus alba L.) zwany tatarskim, podobny do 
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zebrane po kilka. Dereń ten uważany za 
jeden z najbardziej ozdobnych gatunków. 

Dereń skrętolistny (Cornus alternifolia L.) 
to wysoki krzew lub małe drzewo. Jego 
wysokość waha się od 2 do 6 m, konary 
boczne odstają poziomo. Preferuje lekko 
kwaśne gleby oraz wilgotne i raczej chłod-
ne siedliska. Lubi miejsca w pełni nasło-
necznione lub półcieniste [19]. Liście tego 
gatunku są ustawione skrętolegle, co jest 
nietypowe dla rodzaju Cornus, mają od 6 do 
12 cm długości, a kształtem przypominają 
liście innych dereni. Kwiaty są kremowobia-
łe, zebrane w podbaldachy, silnie pachną; 
rozwijają się w maju i czerwcu. Owoce to 
jasno-brązowe strąki. 

Dereń drzewiasty, pagodowy (Cornus 
controversa Hemsl. Ex Prain), swoją nazwę 
zawdzięcza pagodowemu ułożeniu gałęzi 
– piętrowo, horyzontalnie. Jego korona jest 
stożkowa. Gatunek ten pochodzi z Dale-
kiego Wschodu, gdzie najczęściej tworzy 
podszycie lasów mieszanych. Preferuje lek-
ko kwaśne gleby oraz wilgotne i chłodne 
miejsca. Najlepsze dla tej rośliny są sta-
nowiska nasłonecznione lub półcieniste. 
Dobrze prezentuje się jako soliter [19].

Charakterystyka zagrożeń 
występujących w środowisku 
zurbanizowanym

Drzewa i  krzewy rosnące w  zieleni 
miejskiej narażone są na zagrożenia bio-
tyczne (ożywione) oraz abiotyczne (nieoży-
wione). Spośród czynników abiotycznych 
najważniejsze to susza glebowa, zasolenie 
gleby, niedobór składników organicznych, 
nieodpowiedni odczyn podłoża, nadmiar 
metali ciężkich, zbyt wysoka temperatura, 
niedobór tlenu czy zbyt długo zalegająca 
pokrywa śnieżna lub lodowa. Do czynni-
ków biotycznych należą nieodpowiednie 
zagęszczenie roślin, brak lub niedobór od-
powiedniej mikrofauny, obecność mikroor-
ganizmów patogenicznych i szkodników 
roślin oraz stresory antropogeniczne. 

Do typowych objawów będących skut-
kiem działalności drobnoustrojów choro-
botwórczych należą: więdnięcia, nekrozy, 
zgnilizny, zrakowacenia, narośla, deforma-
cje oraz przebarwienia. Natomiast objawy 
żerowania szkodników są uzależnione 
głównie od typu aparatu gębowego, od 
sposobu oraz czasu żerowania [6]. Wśród 
organizmów konkurujących z  roślinami 
należy także wymienić chwasty, zwłasz-
cza wieloletnie. W związku ze zmianami 
w infrastrukturze miejskiej, tereny zieleni 
ulegają przekształceniom hydrologicznym, 
chemicznym czy mechanicznym [8]. Zagro-
żenia te wymagają zdecydowanych i odpo-

w maju i czerwcu, ma małe białe, małe, 
kuliste lub płaskokuliste owoce o szeroko-
ści 6-8 mm. Do bardziej znanych odmian 
należy odmiana ‘Flaviramea’ o złotożółtych 
lub jaskrawozielonych (zależnie od pory 
roku i nasłonecznienia) pędach i o liściach 
przebarwiających się jesienią na żółto. Do 
popularnych odmian należy także odmiana 
‘Kelseyi’ [23].

Dereń kousa (Cornus kousa Hance) jest 
to małe drzewo lub krzew, o wysokości za-
zwyczaj do 4–7 m. Gatunek ten jest mro-
zoodporny, ale wrażliwy na późnowiosenne 
przymrozki [19]. Konary starszych okazów 
rosną szeroko i poziomo. Kora jest szara, 
liście – nakrzyżległe, jajowate do eliptycz-
nych z często falistym brzegiem, o długo-
ści 5-9 cm. Kwiaty są zielonkawobiałe lub 
żółte, zebrane w główki, otoczone cztere-
ma barwnymi podsadkami, o długości 3-5 
cm; kwitnie w czerwcu. Czerwone owoce 
przypominają wyglądem maliny, mają ok.  
2 cm długości, są jadalne. Roślina preferuje 
gleby wilgotne, lekko kwaśne oraz chłodne 
stanowiska. 

Dereń kwiecisty (Cornus florida L.) to 
krzew lub drzewo, które dorasta do 4-6 m 
wysokości. Gatunek ten preferuje gleby 
wilgotne, lekko kwaśne [19]. Jego liście 
są nakrzyżległe, jajowate do eliptycznych, 
o długości 7-15 cm, z wierzchu ciemno-
zielone, a od spodu jasne. Jesienią prze-
barwiają się na fioletowoczerwony kolor. 
Kwiaty białozielone lub żółtawe, zebrane są 
w główki i otoczone odwrotnie jajowatymi 
podsadkami, podobnie jak u Cornus kousa. 
Odmiany cechują się zmienionym kolorem 
podsadek, od białego do czerwonego lub 
dwubarwnością liści. Owoce są szkarłat-
noczerwone, jajowate, o długości ok. 1 cm, 

wzniesione pionowo, liście jasnozielone, 
eliptyczne, duże i  wyraźnie unerwione. 
Kwitnie w czerwcu, kwiaty ma niepozorne, 
otoczone czterema podsadkami. Owoce 
są jaskrawoczerwone, tworzą charaktery-
styczne jadalne owocki, zebrane w owo-
costany [5].

Dereń świdwa (Cornus sangiunea L.) to 
krzew, czasami drzewo, dorastające zazwy-
czaj do 5 m wysokości. Gatunek ten jest 
odporny na niekorzystne warunki glebo-
we [23]. Ma zielone pędy, od strony nasło-
necznionej zaczerwienione, które zwisają 
i zakorzeniają się. Może wytwarzać także 
odrosty korzeniowe. Jego liście są szero-
kojajowate, długości 4-8 cm, obustronnie 
zielone i owłosione, jesienią przebarwiają 
się na kolor winnoczerwony. Kwiaty są bia-
łe, zebrane w podbaldachy. Kwitnie w maju 
i czerwcu. Owoce to granatowe lub gra-
natowoczarne jagody (ok. 6 mm długości) 
z czerwonymi szypułkami. 

Kolejnym gatunkiem, który można spo-
tkać w Polsce to dereń rozłogowy (Cor-
nus stolonifera Michx = Cornus sericea L.) 
pochodzący z Ameryki Północnej [5]. Jest 
to roślina odporna na mróz i tolerancyjna 
na warunki glebowe i wodne. Dorasta do 
2,0-2,5 m wysokości, w przeciwieństwie do 
Cornus mas nie wytwarza rozłogów, aczkol-
wiek jego długie czerwone pędy przewisają 
łukowato i często się ukorzeniają, przez co 
przypominają rozłogi. Kora ma zabarwie-
nie czerwone, liście o długości 6-12 cm są 
jajowatoeliptyczne, z wyciągniętymi koń-
cami i charakterystycznym unerwieniem 
jak u Cornus mas. Są wyraźnie owłosione 
od spodu, a jesienią przebarwiają się na 
czerwono. Kwiaty są białe lub niebieska-
wobiałe, zebrane w podbaldachy. Kwitnie 
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dłych liści i chorych części rośliny, zaleca 
się usuwanie z najbliższej okolicy roślin 
zarażonych [25]. Zamieranie pędów jest 
chorobą powodowaną przez Colletotrichum 
gloeosporioides oraz Nectria sp. z rzędu Hy-
pocreales. [15]. Kolejna choroba grzybowa 
wywoływana jest przez gatunek Phyllacti-
nia guttata, z rzędu Erysiphales [15]. Jej ob-
jawy to przede wszystkim biały, mączysty 
nalot grzybni i zarodników konidialnych, 
pojawiający się jako plamy po obydwu 
stronach blaszki liściowej.

Inną chorobą jest septorioza powo-
dowana przez grzyb Septoria cornicola 
z rzędu Mycosphaerellales [15]. Przy du-
żym nasileniu objawów chorobowych 
prowadzi do żółknięcia i opadania liści. 
Początkowo u niektórych gatunków za-
raz po rozwinięciu się liści wiosną, na ich 
powierzchni powstają niewielkie plamy, 
początkowo brązowe, z czasem jednak 
środkowa część staje się popielata, zaś 
obwódka pozostaje ciemnobrązowa. Na 
powierzchni plam tworzą się czarne pikni-
dia, które są źródłem nowych zarodników 
infekujących kolejne liście. Plamistość 
liści to choroba grzybowa, która w przy-
padku derenia powodowana jest przez 
patogeny: Phyllosticta cornicola należąca 
do rzędu Dothideales, Ascochyta cornicola 
z rzędu Pleosporales, Cercospora sp. z rzę-
du Mycosphaerellales [15]. Szara pleśń to 
kolejna choroba, która może porażać róż-
ne gatunki derenia [12]. Wywołuje ją grzyb 
Botrytis cinerea. Ponadto dereń skrętolist-
ny (Cornus alternifolia) może być infeko-
wany przez Cryptodiaporthe corni, z rzędu 
Diaporthales [15]. 

Innym patogenem jest Phytophthora ni-
cotianae var. parasitica (Phytophthora para-

ochrona przed wektorami, np.: owadami 
czy chwastami [18]. W rozprzestrzenianiu 
się chorób wirusowych istotna jest odpo-
wiednia higiena narzędzi do cięcia i formo-
wania roślin [13].

Choroby bakteryjne
Spośród chorób bakteryjnych należy 

wymienić plamistość liści, powodowaną 
przez Pseudomonas syringae [7]. Pato-
gen najczęściej poraża rośliny derenia 
jadalnego, powodując początkowo słabo 
widoczne, nieregularne plamy otoczone 
chlorotyczną obwódką, następnie brązowe 
nekrotyczne plamy na liściach i młodych 
pędach, doprowadzając nawet do zamiera-
nia całych blaszek liściowych [17]. Choroba 
rozwija się szczególnie w warunkach dużej 
wilgotności powietrza. Profilaktyka polega 
przede wszystkim na unikaniu nasadzeń 
w warunkach o podwyższonej wilgotności 
oraz usuwaniu zarażonych części roślin 
i opadłych liści [4]. 

Choroby grzybowe i grzybopodobne
Rośliny rosnące w terenach miejskich, 

ze względu na swoistą, masową pielęgna-
cję są często zaniedbywane, np. pod wzglę-
dem usuwania opadłych liści, co sprzyja 
szerzeniu się wielu chorób grzybowych 
[20]. Wśród nich najważniejszą chorobą, 
na którą szczególnie podatny jest dereń 
kwiecisty, jest antraknoza wywoływana 
przez grzyby Elsinoe corni, należący do 
rzędu Myriangiales oraz Discula destructiva 
– rząd Diaporthales [25]. Antraknoza po-
wodowana przez grzyb Discula destructiva 
wymaga nieco innych zabiegów profilak-
tycznych i sanitarnych niż wywoływana 
przez Elsinoe corni. Oprócz usuwania opa-

wiedzialnych zabiegów w celu utrzymania 
roślinności w dobrej kondycji zdrowotnej. 
Istnieje wiele metod w celu poprawy wzro-
stu i rozwoju roślin w warunkach miejskich 
oraz zwiększenia ich odporności na nie-
które stresory. Zaliczamy do nich ochronę 
gleby wokół roślinności, m.in. przed mecha-
nicznym zagęszczeniem czy zanieczysz-
czeniem przez zwierzęta, czy też poprawę 
jej właściwości – stosowanie hydrożeli 
czy mikoryzacji. Należy wspomnieć także 
o zaletach napowietrzania, ściółkowania 
i nawożenia gleby, a także stosowania bio-
stymulatorów [2].

Choroby i szkodniki 
derenia

Choroby nieinfekcyjne
Do chorób nieinfekcyjnych różnych 

gatunków dereni zaliczamy uszkodze-
nia związane z niedoborem wody wpły-
wającym na obniżenie turgoru komórek, 
a w dalszej kolejności więdnięcie liści i cha-
rakterystyczne ich przewiszanie [25]. W na-
stępstwie tego pojawiają się plamy, które 
z czasem zasychają, obejmują w różnym 
stopniu końcówki i obrzeża liści, co wpływa 
także na ich walory estetyczne.

Choroby wirusowe
Do najczęstszych chorób wirusowych 

u derenia należą: Dogwood Ringspot Strain 
of Cherry Leafroll Virus (DRSCLV), Tobacco 
Ringspot Virus (TRV), Tomato Ringspot Virus 
czy Cucumber Mosaic Virus [21]. Ponieważ 
wirozy są chorobami, które są trudne do 
wyleczenia (poza warunkami laboratoryj-
nymi), podstawowymi zabiegami ochron-
nymi są: pozyskiwanie zdrowego materia-
łu roślinnego, uprawa odmian odpornych, 
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ganizmy [13]. W myśl tej metody, chroniąc 
rośliny powinno się ograniczać stosowanie 
środków chemicznych na korzyść innych 
metod ochrony, samo zaś stosowanie pe-
stycydów powinno odbywać się zgodnie 
z zaleceniami umieszczonymi na etykie-
cie, w odpowiednim terminie oraz dopiero 
wówczas, gdy przekroczony zostanie próg 
szkodliwości. W  integrowanej ochronie 
roślin dużą wagę przywiązuje się do sty-
mulatorów roślinnych, preparatów zawie-
rających oleje lub wyciągi roślinne oraz do 
nawozów dolistnych. Środki chemiczne 
stosuje się na samym końcu, gdy zastoso-
wane niechemiczne metody nie przynoszą 
rezultatu. Przy ich stosowaniu należy za-
chować szczególną ostrożność, zwłaszcza 
w aglomeracjach miejskich. Aby mieć pew-
ność, że dany preparat został dopuszczony 
do stosowania należy sprawdzić, czy dany 
środek widnieje w spisie środków ochrony 
roślin na dany rok prowadzonym przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [30]. 

Ponadto należy nadmienić, że 11 grud-
nia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła 
komunikat w sprawie Europejskiego Zielo-
nego Ładu, który wpisuje się w koncepcję 
zrównoważonego rozwoju w  celu prze-
kształcenia UE w neutralnie klimatycznie, 
sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo 
o nowoczesnej zeroemisyjnej gospodar-
ce. Strategie w ramach Europejskiego Zie-
lonego Ładu dotyczą głównie rolnictwa, 
ale również szeroko rozumianego pojęcia 
bioróżnorodności. Oprócz rozwoju rolnic-
twa ekologicznego planowane są działania 
dotyczące ochrony elementów krajobrazu 
charakteryzującego się bogatą bioróżno-
rodnością, zwiększenie populacji owadów 
zapylających oraz ich ochrony, ogranicze-
nia stosowania pestycydów [29]. Troska 
o nasadzenia miejskie z dużą ilością ro-
ślin przyjaznych dla owadów zapylających 
i ptaków wpisuje się w założenia Europej-
skiego Zielonego Ładu.

Istotną kwestią jest także zwrócenie 
uwagi na choroby fizjologiczne derenia, 
które nie są wynikiem działalności pato-
genów czy szkodników. Ze względu na 
wielowymiarowe zagrożenia środowisk 
miejskich należy z większą starannością 
dostosowywać warunki środowiskowe do 
nasadzeń derenia. Przy doborze gatunków 
roślin należy pamiętać o ich głównych pa-
togenach i szkodnikach, mieć na uwadze 
ich możliwe występowanie w  okolicach 
derenia. Ważne jest także, aby do nasa-
dzeń wykorzystywać tylko zdrowy materiał 
szkółkarski i pamiętać o zróżnicowanym 
zapotrzebowaniu różnych gatunków na 
wodę (niektóre wymagają dodatkowego 

ni pozwala na dobór odpowiednich metod 
profilaktycznych i leczniczych jego ochro-
ny, ale ważne jest chronić rośliny w sposób 
przemyślany, gdyż jak pokazuje doświad-
czenie, nawet niewielka ingerencja w na-
turalne mechanizmy danego ekosystemu 
może przynieść nieodwracalne zmiany. Na-
leży zaznaczyć, że w miejscach służących 
wypoczynkowi i relaksowi mieszkańców 
miast trzeba rozważnie dobierać metody 
ochrony. Na pewno nieodpowiednim roz-
wiązanie jest zbyt szybka decyzja o aplika-
cji środków chemicznych. Mimo ich dużej 
skuteczności i łatwości stosowania należy 
pamiętać, że konieczna jest kompleksowa 
troska o rośliny, ale również i o człowieka, 
z uwzględnieniem wszystkich dostępnych 
metod ochrony, przy jednoczesnym mini-
malizowaniu udziału metod chemicznych. 

Takie rozwiązanie wykorzystywane 
jest w systemie integrowanej ochrony ro-
ślin, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
System integrowanej ochrony roślin za-
kłada racjonalne korzystanie z dostępnych 
metod walki z szkodnikami, patogenami 
i chwastami – wykorzystując także metody 
biologiczne, biotechniczne, agrotechnicz-
ne, mechaniczne i fizyczne. Jego celem 
jest zmniejszenie oddziaływania środków 
chemicznych na ludzi oraz pożyteczne or-

sitica) powodująca mokre zgnilizny o szaro-
zielonych brzegach u derenia kwiecistego [1].  
Działania profilaktyczne w przypadku tej 
choroby polegają przede wszystkim na usu-
waniu opadłych, zainfekowanych liści [1, 13].  
Natomiast Phytophthora cactorum  powodu-
je zrakowacenia [10]. Jeżeli choroba  obej-
muje jedynie część rośliny, możliwe jest 
wycięcie chorych pędów czy gałęzi (cięcie 
dokonujemy na zdrowej tkance), co może 
zahamować rozwój choroby [13].

Szkodniki
Do szkodników stwarzających najwięk-

sze zagrożenia w nasadzeniach derenia 
należą: guzak południowy (Meloidogyne in-
cognito) [9, 14], misecznik śliwowiec (Par-
thenolecanium corni), zrostek świdwowo-
-zbożowy z rzędu Pluskwiaki (Hemiptera), 
mszyca dwudomowa – ciemnobrązowa 
lub czarna, ze zredukowanymi skrzydła-
mi, zwójka różóweczka (Archips rosanus), 
Synanthedon scitula z rzędu motyli – Lepi-
doptera, Oberea tripunctata, Melolontha me-
lolontha [26].

Metody ochrony derenia 
w miejskich terenach zieleni

Bezpośrednie rozpoznanie i ocena za-
grożeń związanych z porażeniem derenia 
przez agrofagi w miejskich terenach ziele-
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micznych możemy zminimalizować lub 
wręcz całkowicie wyeliminować potrzebę 
użycia pestycydów [4].

W przypadku ochrony derenia przed 
szkodnikami i patogenami chorobotwór-
czymi można zastosować także metodę 
biologiczną z wykorzystaniem bioprepa-
ratów zawierających czynnik biologiczny 
w  postaci żywego organizmu (wirusy, 
bakterie, grzyby lub ich formy przetrwalni-
kowe, organizmy grzybopodobne, owady 
w różnym stadium rozwojowym) lub bio-
techniczną z wykorzystaniem substancji 
pochodzenia naturalnego (roślinnych lub 
zwierzęcych), powstałe na drodze proce-
sów technologicznych. 
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nawadniania lub podlewania). Istotne jest 
wzbogacenie gleby w próchnicę, jeszcze 
przed nasadzeniem, tworząc dla rośliny 
bazę pokarmową. Odpowiednia ilość ma-
terii organicznej w glebie zwiększa także 
ilość pożytecznych mikroorganizmów gle-
bowych, będących często antagonistami 
wielu patogenów roślin. Korzystnym za-
biegiem może być także wprowadzenie 
do gleby preparatów zawierających efek-
tywne mikroorganizmy (EM). Niezbędnym 
jest także zastosowanie licznych zabiegów 
agrotechnicznych, które wpisują się w po-
średnią metodę niechemiczną – agrotech-
niczno-higieniczną. Do takich zabiegów 
należy m.in. uregulowanie odczynu gleby 
zgodnie z wymaganiami danej rośliny. Po 
posadzeniu należy dokonywać lustracji ro-
ślin w celu szybkiego wykrycia i usuwania 
zagrożeń [13]. 

W  nasadzeniach derenia wskazane 
jest stosowanie metody mechanicznej, 
której zadaniem jest lustracja, identyfika-
cja i niszczenie szkodników, patogenów 
czy chwastów. Najczęściej polega ona 
na ręcznym zbieraniu różnych form roz-
wojowych szkodników, odchwaszczaniu, 
usuwaniu zarażonych części roślin lub 
stosowaniu pułapek mechanicznych, ta-
blic lepowych, substancji naturalnych, np. 
olei roślinnych (zamykających ujścia na-
rządów oddechowych roztoczy czy owa-
dów). Metody fizyczne w ochronie derenia 
polegają przede wszystkim na wykorzy-
stywaniu wysokiej temperatury (gorącego 
powierza lub pary wodnej). Dzięki zastoso-
waniu wyżej wymienionych metod nieche-
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ozdobnym parków i  ogrodów, którego 
korona w jesieni przybiera piękną złoci-
stożółtą barwę. Może osiągać wiek około 
500 lat. 

Najbardziej okazałym wiązem w Euro-
pie a jednocześnie najstarszym w Polsce, 
był do czerwca ub.r. 460-letni wiąz Miesz-
ko nazywany też Wiedźminem, o obwodzie 
pnia 892 cm. Okaz ten rósł w Komorowie 
koło Gubina (woj. lubuskie). W czasie burzy 
nestor ten został dotkliwie uszkodzony i do 
tej pory trwają prace, aby choć częściowo 
go uratować.

Wiąz cieszył się w Polsce szczególną 
estymą – uznawany był za drzewo przy-
jazne ludziom i dobre. Często sadzono go 
w pobliżu domostw, co czynili zarówno 

W iąz szypułkowy (limak), 
(Ulmus laevis Pall.) to oka-
załe drzewo, które dorasta 
do wysokości 35 m i wyróż-

nia się szeroką, nieregularną koroną (fot. 1).
Łatwo je rozpoznać po charaktery-

stycznych dla tego gatunku podporach 
korzeniowych, występujących najczęściej 
u podstawy pnia sędziwych okazów. Często 
pień wiązu pokryty jest licznymi odroślami, 
a czasem wyrastają z niego również bulwo-
wate narośla. Jego potężne i nieregularnie 
pokrzywione konary oraz popielato szara 
kora tworzą specyficzną i tajemniczą aurę, 
zwłaszcza o zmroku. Osobliwy wygląd wią-
zu był inspiracją dla reżysera Wesa Cravena, 
który w 1984 r. stworzył scenariusz jednego 
z najbardziej znanych filmowych horrorów 
– Koszmaru z ulicy Wiązów. 

Kora starych pni jest barwy szarobrunat-
nej, płytko łuszcząca się (fot. 2). Ciekawą ce-
chą charakterystyczną wiązów jest asyme-
tria nasady liści, która u wiązu szypułkowego 
jest najbardziej widoczna (fot. 3). Jego liście 
są koliste lub jajowate o długości 6–14 cm,  
brzegiem ostro podwójnie piłkowane. 
Wierzchnia ich strona jest gładka, a spodnia 
miękko owłosiona.

Kwitnie w marcu-kwietniu, jeszcze przed 
rozwojem liści. Owocami jego są małe 
płaskie orzeszki, zwisające na cienkich szy-
pułkach, o długości 2 cm (im właśnie za-
wdzięcza on nazwę), umieszczone w środ-
ku orzęsionego, dyskowatego skrzydełka 
o długości 1 cm (fot. 4). W odróżnieniu od 
pozostałych gatunków krajowych wiązów, 
zaczyna on owocować już w wieku kilku-
nastu lat.

W naszym kraju występuje on najczę-
ściej na nizinach, na terenach aluwialnych 
i nie przekracza wysokości 500 m. n.p.m. 
Ze wszystkich wiązów najlepiej znosi dużą 
wilgotność, nie szkodzi mu również okreso-
we zalewanie, jednak nie dłuższe niż około  
20 dni. Dlatego też często rośnie nad brze-
gami rzek razem z olszą, topolą oraz wierz-
bą. Rzadko natomiast można go spotkać 

  Wiąz – dostojność godna podziwu

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Drzewa

1

 […] – nad nim się zielenił 
Gaj wiązów i topoli pełen miłych cieni, 

 Bo drzew listowie gęste tworzyło sklepienie.

   Teokryt z Syrakuz

w  miejscach suchych, gdzie żyje zdecy-
dowanie krótko. Preferuje gleby wilgotne 
i  żyzne, bogate w  składniki pokarmowe. 
Jest drzewem ciepłolubnym, jednocześnie 
jednak gatunkiem mrozoodpornym.

Podobnie jak jawor i  jesion, znosi, 
zwłaszcza w młodym wieku, duże ocienie-
nie, ale po osiągnięciu około jednego me-
tra wysokości jego „wymagania świetlne” 
znacznie się zwiększają. Aby mógł kon-
tynuować wzrost, potrzebuje sporych luk 
w drzewostanie. Powstanie luki jest sprawą 
losową, nic więc dziwnego, że spotyka się 
wiązy rosnące pojedynczo, nie tworzące 
zwartych drzewostanów. 

Wiązy osiągają okazałe rozmiary, dlate-
go też od wieków jest cenionym drzewem 
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jawił się w Tatrach i na Podtatrzu wraz ze 
świerkiem, w drugiej fali kolonizacji polo-
dowcowej, po sosnach, brzozach i wierz-
bach, około 9 tys. lat temu. Przez cztery 
kolejne tysiąclecia występował licznie 
w lasach. Jego rola zmniejszyła się wraz 
z pojawieniem się ok. 4 tys. lat temu buka 
i jodły – gatunków bardziej cienioznośnych, 
a przez to konkurencyjnych. Jest to gatunek 

chłopi, jak i królowie. Wiązy upodobał sobie 
szczególnie król Jan III Sobieski. Mieszkań-
cy Szamotuł są przekonani, że trzy wiązy – 
Rok 1683, Sobieski i Wiąz Marysieńki, które 
jeszcze rosły tam w latach 70. ubiegłego 
stulecia, posadził osobiście nasz władca.

Warto wiedzieć, że wiąz szypułkowy 
jest spośród naszych rodzimych gatunków 
wiązów najbardziej odporny na naczyniową 
chorobę wiązów, zwaną też grafiozą. Cho-
roba ta została odkryta w 1919 r. w Holan-
dii, stąd nazwano ją holenderską chorobą 
wiązów. W XX w. wiązy europejskie zaczęły 
masowo wymierać, a przyczyną tego był 
grzyb Ceratocystis ulmi, którego grzybnia 
rozwija się w komórkach naczyniowych 
drewna. Drzewo, broniąc się przed tym 
intruzem, zatyka swe naczynia. Jednak 
skutkiem tej obrony jest odcięcie dopływu 
wody i związków mineralnych do gałęzi 
i konarów, co powoduje ich obumieranie. 

Największe spustoszenia grafioza spo-
wodowała pod koniec lat 60. ubiegłego 
stulecia, kiedy europejskie wiązy były na 
granicy całkowitego wyginięcia. Na szczę-
ście plagę udało się w końcu opanować, 
głównie przez wyhodowanie odmian od-
pornych na grzyba. Dzięki temu ostatnio, 
choć bardzo powoli, to jednak obserwuje 
się systematyczny wzrost populacji wią-
zów w Europie, a nawet można powiedzieć, 
że drzewa te przeżywają pewien renesans. 
W 1997 r. Unia Europejska przyjęła nawet 
specjalny projekt w celu ochrony i popula-
ryzacji wiązów.

Szczególny okaz wiązu limaka to świa-
dek ludzkiego cierpienia, bohaterstwa 
i  zbrodni hitlerowskich, który przetrwał 
nawet wysadzenie Pawiaka w Warszawie. 
Pierwsze tabliczki z nazwiskami ofiar ro-
dziny przybijały bezpośrednio do pnia drze-
wa już na początku 1945 r. W 1984 r. na 
skutek porażenia przez grafiozę, drzewo 
to obumarło. W latach 1992/93 zostało za-
konserwowane, m.in. nasączone płynami 
impregnacyjnymi, a korzenie wzmocniono 
specjalną konstrukcją żelbetową oraz do-
konano cięć gałęzi. 

Wykonano też metalową obręcz, do 
której przytwierdzono tabliczki. Dzięki za-
biegom konserwatorskim, drzewo prze-
trwało kolejne 11 lat. Na początku 2004 r. 
specjalistyczne opinie konserwatorskie do-
wiodły, że dalszy skuteczny ratunek drzewa 
jest już niemożliwy. Dlatego zadecydowano 
o zastąpieniu w 2005 r. oryginału wierną 
kopią z brązu.

Wiąz szypułkowy jest gatunkiem Euro-
py Środkowej i Wschodniej, na zachodzie 
zasięg jego występowania sięga jedynie po 
Francję. W Polsce występuje w całym kraju, 

2

3

na niżu w lasach liściastych, często sadzony 
jest przy drogach i wokół zabudowań.  Upra-
wiany jest też w Australii.

W  Polsce licznie występuje również 
w Tatrach wiąz górski (Ulmus scabra Mill.), 
zwany brzostem. Najwyższe jego stanowi-
ska znajdują się na wysokości 1300–1350 
m n.p.m. w Tatrach Bielskich. Wiąz ten po-
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najbardziej podatny na grafiozę wśród rodzi-
mych wiązów.

Ciekawostką jest to, że najwyższy 
w Polsce wiąz górski, którego wysokość 
wynosi 38,4 m rośnie w Puszczy Białowie-
skiej (fot. 5).

Liczne pożytki
Drewno wiązu jest twarde, ciężkie i trud-

no łupliwe, o  wyraźnym rysunku słojów.  

Drewno z  wiązu pospolitego (Ulmus 
carpinifolia Geld.), rosnącego w Polsce na 
całym niżu w lasach mieszanych z dębem, 
olszą i topola na terenach aluwialnych, jest 
twarde i trudne w obróbce, ale cenione, bo 
dobrze przyjmuje politurę. Jest też odporne  
na procesy gnicia pod wodą, jednak pod-
czas suszenia wypacza się. Stosowane 
bywa w budownictwie wodnym i szkutnic-
twie oraz do produkcji wozów oraz części 
maszyn rolniczych.

Polscy ludowi medycy również nie za-
pominali o wiązie. Wywarem z liści obmy-
wano liszaje, a z soku wiązowego, zebrane-
go wiosną, sporządzano wywary podawane 
w  przypadku problemów jelitowo-żołąd- 
kowych.

  Odrobina historii
Wiąz występował na terenie dzisiejszej 

Euroazji już w najstarszej epoce trzecio-
rzędu, czyli paleocenie ok. 65 mln lat temu. 
W czwartorzędzie w epoce plejstocenu od 
1 mln do 10 tys. lat temu przeżywał okresy 
zlodowaceń i kolejnych ociepleń, ulegając 
kolejno zagładzie, a potem ponownemu 
odrodzeniu. Podczas ostatniego okresu 
ocieplenia w interglacjale eemskim, czy-
li 70 tys. lat temu utrwalił na stałe swą 
obecność. Analizy pyłkowe wskazują, że 
ostatnie jego osiedlenie nastąpiło przed  
8 tysiącami lat.

Stary rodowód wiązu znajduje swe od-
zwierciedlenie w mitach. Według mitologii 
germańskiej z wiązu powstał człowiek. 
A było to tak: pewnego razu trzej bogowie, 
Odyn, Vili i Ve, stworzyli świat i wędrowali, 
oglądając swoje dzieło. Nagle zobaczyli 
leżące na ziemi drzewa – jednym był 
jesion, drugim wiąz. Odyn tchnął w nie 
życie, a Vili obdarzył pięcioma zmysłami. 
Gdy skończyli, drzewa stały się podobne 
bogom – z jesionu powstał mężczyzna, 
a z wiązu kobieta. A na imię miała Embla.

Kiedy Zeus stwierdził, że rodzaj ludz-
ki, wywodzący się z gigantów, buntuje się 
przeciwko bogom na Olimpie, za karę ze-
słał potop, a dla topielców przysłowiową 
deską ratunku był właśnie wiąz. Sterczał 
nad wzburzonymi wodami i łapali się go 
wrogowie i przyjaciele, wilki i owieczki.

Wiąz pojawia się też w micie o Orfe-
uszu. Gdy stracił ukochaną żonę, usiadł 
pod wiązem i grał smutne pieśni na lirze, 
a pod wpływem muzyki z ziemi zaczęły wy-
rastać pędy wiązów. Starożytni Rzymianie 
i Grecy byli przekonani, że wiąz jest... mał-
żonkiem winorośli, bo kiedy się wokół niego 
oplatała, rodziła owoce. Tak więc najbar-
dziej smakowały im owoce zrodzone z tego 
właśnie związku. 

Jest ono cennym surowcem. Wykorzystuje 
się je w budownictwie wodnym i meblar-
stwie, a także do produkcji podłóg, oklein 
oraz framug okiennych. Ponieważ łatwo 
daje się skrawać, chętnie wykorzystywane 
jest do wyrobu galanterii drewnianej, cenio-
ne jest również przez rzeźbiarzy.

W kuchni sok wiązowy był dawniej sto-
sowany do utrwalania koloru i klarowności 
nalewek.

4

5
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Chrobry był pierwszy
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Czy zając przetrwa pod miedzą? 
Czy ropucha oprze się ludzkiej 
agresji? Czy ryś może uniknąć 
lufy kłusownika? Mój sąsiad 

twierdzi, że tak. Pod jednym wszakże wa-
runkiem, że człowiek okaże maksimum ro-
zumu i empatii. Niestety, nie okazuje. Tak 
jest i tak było. Dlatego też wielcy tego świa-
ta, od dawna, z urzędu, chronili dziedzictwo 
przyrody. Na różne sposoby.

Starożytni osłaniali obiekty natury z po-
wodów religijnych i obyczajowych. Tak oca-
lały wielkie głazy narzutowe, służące kapła-
nom za ołtarze ofiarne. Dzięki wierzeniom 
żył w luksusie egipski skarabeusz. Z tych 
samych powodów chroniono w  Indiach 
święte krowy, małpy i krokodyle.

 Najstarsze wiadomości o  ochronie 
przyrody pochodzą z Azji. W Chinach już 
w 1122 roku p.n.e. istniały ustawy chroniące 
lasy. Władcy europejscy też rozumieli ko-
nieczność ochrony przyrody nie tylko z po-
wodów religijnych, ale także ekonomicznych 
i estetycznych. Chrystian V, król Duńczyków, 
zabronił wycinania drzew w południowej 
części kraju z  powodów klimatycznych. 
W XIV wieku Szwajcarzy uchwalili rygory-
styczne prawo chroniące ptactwo, które 
„swym miłym śpiewem raduje serca ludz-
kie”. Car Piotr I, wzorem krajów skandynaw-
skich, zarządził racjonalizację gospodarki 
drewnem, a caryca Katarzyna II zakazała 
w 1773 roku polowania na łosie.

W Polsce najstarszy edykt o ochronie 
zwierząt pochodzi z  czasów Bolesława 
Chrobrego. Władca zabronił polować na 
rzadkie już wówczas bobry. Sam jednak, co 
by świadczyło o uległości wobec swoich 
czterech kolejnych żon, od czasu do czasu, 
wyprawiał się na „bobrowe futerka”.

Książęta Mazowieccy byli natomiast 
bezwzględni i stanowczy. Zapisali się w kro-
nikach łowieckich jako skuteczni obrońcy 
turów. Nie udzielali żadnych zezwoleń na 
ich odstrzał. W czasach pierwszych Jagiel-
lonów istniała nawet specjalna straż, której 
zadaniem było pilnowanie i dokarmianie 
tych stopniowo wymierających rogaczy.

Za panowania Zygmunta Starego do-
szło do ogłoszenia bardzo ważnego doku-
mentu – „Statutu Litewskiego”.  Król, swą 
pieczęcią z 1523 roku, nakazywał chronić 
żubra, tura, bobra, sokoła i łabędzia. Wi-
dać już wówczas groziła im zagłada. Z bie-
giem lat tur wyginął całkowicie, a sokołów, 
żubrów i bobrów było coraz mniej. Tylko 
łabędzie znalazły liczne przytuliska na je-

ziorach, w podmiejskich stawach i w sa-
dzawkach.

Lasy w wiekach średnich, podobnie jak 
dziś, stanowiły prawdziwy skarb narodo-
wy. Nic więc dziwnego, że Kazimierz Wielki 
w 1347 roku, a potem Władysław Jagiełło 
w latach 1420 i 1423 zakazali wycinania 
cisów, starych dębów i buków. Miało to ten 
skutek, że do naszych czasów dotrwało kil-
ka rzadkich pomników przyrody, jak choćby 
ponadtysiącletni cis w Henrykowie Lubań-
skim, czy słynny świętokrzyski „Bartek” pod 
którym, według legendy, odpoczywać miał 
Jan III Sobieski wracający spod Wiednia.

Nasi przodkowie dbali też o środowisko 
wodne. Stefan Batory w 1570 roku wydał 
dekret zakazujący używania włoków i bo-
saków do łowienia ryb. Nie wolno też było 
używać sieci o zbyt małych okach. Na czas 
tarła wprowadzano ochronę, która obowią-
zywała „od zeszłych lodów do św. Jana”.

Prawdziwie nowoczesne zasady ochro-
ny przyrody skrystalizowały się jednak do-
piero w XIX wieku. Wówczas to Polska była 
w czołówce krajów przejętych losami natury. 
Za pierwszy w świecie dokument, powstały 
z pobudek ideowych, uchodzi uchwala Sej-
mu Krajowego we Lwowie z roku 1868. Był 
to czas, kiedy polskie uczelnie powszechnie 
wprowadziła wykłady o ochronie przyrody. 
Pojawiło się całe grono wybitnych wykła-
dowców i miłośników natury. Byli wśród 
nich najwyższej klasy uczeni: prof. Marian 
Raciborski – słynny botanik, zakopiańczyk, 
miłośnik Podhala; prof. Michał Siedlecki 
– zoolog, członek Akademii Umiejętności, 

uznany znawca biologii morza; prof. Wła-
dysław Szafer – dyrektor Instytutu Botaniki, 
członek PAN, autor 500 prac naukowych; 
prof. Walery Goetel – geolog, twórca pol-
skiej sozologii, obrońca Tatr i parków na-
rodowych, jako jedyny Polak uhonorowany 
nagrodą im. Van Tienhovena; Aleksander 
Janowski – wytrawny turysta, pionier kra-
joznawstwa, przewodnik po Królestwie 
Polskim.

Czas międzywojnia przyniósł ważną 
ustawę, uchwaloną przez Sejm II Rzeczpo-
spolitej 10 marca 1934 roku. Nie spełniła 
ona jednak oczekiwań, była spóźniona i nie 

dość radykalna. Do dziś nie ma w Polsce 
jednego kodeksu ochrony środowiska. Róż-
ne ustawy zawierają jedynie dość wąsko 
pojęte zasady dotyczące lasów, kopalin, 
gruntów rolnych, zasobów wody czy plano-
wania przestrzennego.

Swoistym zwieńczeniem starań o należ-
ne miejsce natury w życiu Polaków są za-
pisy w najnowszej konstytucji z 1997 roku. 
Artykuł 5 stanowi: „Rzeczpospolita Polska 
strzeże (…) dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju”. I dalej, 
w artykule 86: „Każdy jest obowiązany do 
dbałości o stan środowiska i ponosi odpo-
wiedzialność za spowodowane przez siebie 
jego pogorszenie”. Zapis to szczytny, prak-
tyka niekoniecznie.

Tak czy owak, zamyka się milenium 
zmagań o czystość środowiska, o bogactwo 
fauny i flory, o urodę krajobrazu i pewność 
jutra.
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Człowiek przyczyną wymierania ssaków, 
nie klimat
Man caused the extinction of mammals, not the climate

Uczeni różnią się w opiniach dotyczących przyczyn wymierania ssaków  
w czasach prehistorycznych. Jedni wskazują na działania człowieka, inni 
na wahania klimatyczne lub na połączony wpływ człowieka i klimatu, któ-
ry miałby najlepiej wyjaśniać minione wyginięcia, w tym przedstawicieli 
megafauny. według najnowszych badań wymieranie ssaków w ciągu 
ostatnich 126 tys. lat miało więcej wspólnego z negatywnym wpływem 
człowieka niż z czynnikami klimatycznymi. wpływ człowieka wyjaśnia 
96% wszystkich wymierań ssaków w tym czasie. współcześnie zmiany 
klimatu stają się obok postępującej fragmentacji siedlisk i kłusownictwa 
ogromnym zagrożeniem dla wielu gatunków ssaków.
Słowa kluczowe: wymieranie ssaków, megafauna, wpływ człowieka, 
zmiany klimatu

Scientists differ in their views on the causes of the extinction of mammals 
in prehistoric times. Some point to human activities, others to climatic 
fluctuations, or to the combined human and climate influences that would 
best explain past extinctions, including representatives of megafauna. 
according to the latest research, the extinction of mammals in the last 
126,000 years had more to do with negative human influences than with 
climatic factors. Human influence explains 96% of all mammalian extinc-
tions at this time. nowadays, climate change is becoming, in addition to 
the progressive fragmentation of habitats and poaching, a huge threat to 
many species of mammals.
Keywords: mammal extinction, megafauna, human impact, climate change

Różnorodność form życia na Zie-
mi w minionych epokach geolo-
gicznych podlegała dynamicz-
nym zmianom. Na podstawie 

danych paleontologicznych nie można 
uzyskać pełnego obrazu zmian różnorod-
ności biologicznej w przeszłości. W miarę 
wiarygodne informacje mamy w odniesie-
niu do liczby rodzin w  okresie ostatnich 
600 milionów lat. Z tego powodu za miarę 
różnorodności biologicznej w paleontologii 
przyjmuje się zwykle liczbę rodzin. Dane 
zgromadzone w bazie komputerowej Fos-
sil record 2 obejmują historię 7186 rodzin na 
przestrzeni ostatnich 600 milionów lat [11]. 
W tym okresie miało miejsce co najmniej 
30 wielkich wymierań; pięć z nich były to 
prawdziwe kataklizmy globalne. Na prze-
łomie kredy i trzeciorzędu wyginęło praw-
dopodobnie 75% gatunków, a na przełomie 
permu i triasu około 95% [4]. Najlepiej znamy 
dane dotyczące tempa wymierania ssaków, 
z uwagi na niezbyt dużą liczbę gatunków 
i dość precyzyjne dane paleontologiczne. 
Ten przykład doskonale pokazuje, w jakim 
tempie przyspieszyło wymieranie gatunków 
wraz z pojawieniem się człowieka. Przed  
3,5 mln lat tempo wymierania ssaków oce-
nia się na 0,01 gatunku na 100 lat, przed 100 
tys. lat – 0,08, w latach 1000–1980 – 17. 
Natomiast w ostatnim dwudziestoleciu XX 
wieku wynosiło ono 145. Odpowiada to 3,5% 
obecnej liczby ich gatunków na Ziemi [12].

Aby zrozumieć współczesny kryzys 
bioróżnorodności, ważne jest ustalenie, 
w jaki sposób ludzie wpłynęli na różnorod-
ność biologiczną w przeszłości. Od dawna 
uczeni debatują, w jakim stopniu ludzie byli 
przyczyną wymierania ssaków w czasach 
prehistorycznych. Czy na pewno wyginięcie 
przedstawicieli megafauny było spowodo-
wane działaniami człowieka. Wiele badań 

wykazało, że głównym czynnikiem powo-
dującym wymieranie ssaków od początku 
późnego plejstocenu był człowiek. Wska-
zują na to relacje czasowe między przyby-
ciem człowieka a wyginięciem określonych 
gatunków megafauny [6, 10]. Niektórzy 
autorzy podkreślają rolę polowań, szcze-
gólnie na reprezentantów megafauny [1, 8]. 
Zdaniem wielu badaczy zapoczątkowaliśmy 

ludzie są winni 96% wszystkich wymierań ssaków
https://pixabay.com/pl/photos/lampart-zwierz%C4%85t-safari-ssak-515509/
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wielkie wymieranie już kilkadziesiąt tysię-
cy lat temu. Uzbrojeni w dość prymitywne 
narzędzia byliśmy bardzo skuteczni w uni-
cestwianiu innych gatunków zwierząt. Na 
odizolowanych wyspach, np. Madagaska-
rze czy Nowej Zelandii wybito wszystkich 
przedstawicieli megafauny. W Australii wy-
ginęło 86% rodzajów ssaków, w tym wielkie 
kangury i inne wielkie torbacze. W Ameryce 
Północnej wyginęło 73% rodzajów ssaków, 
a w Ameryce Południowej 80%; w tym lwy, 
gepardy, konie, mamuty, mastodonty, olbrzy-
mie leniwce naziemne i kilkadziesiąt innych 
gatunków [11].

Jednak inni badacze argumentują, że nie 
ma wystarczających dowodów archeolo-
gicznych wskazujących jednoznacznie na 
winę człowieka. Uważają, że pozorna zgod-
ność czasowa pojawienia się człowieka 
i wymierania może wynikać z innych czyn-
ników zewnętrznych, do których zalicza się 
wahania klimatyczne i środowiskowe [7, 13]. 
Jeszcze inne badania wskazują na połączo-
ny wpływ człowieka i klimatu, który miałby 
najlepiej wyjaśniać minione wyginięcia [3, 9]. 

Według najnowszych badań wymiera-
nie ssaków mające miejsce już 126 tys. lat 
temu miało więcej wspólnego z negatyw-
nym wpływem człowieka niż z jakimikol-
wiek innymi czynnikami klimatycznymi [2]. 
Andermann i współautorzy wykorzystując 
modelowanie bayerowskie (metoda wnio-
skowania statystycznego, w której korzysta 
się z twierdzenia Bayesa do aktualizowa-
nia prawdopodobieństwa subiektywnego 

zagrożenie dla wielu gatunków ssaków i in-
nych zwierząt [2].  

Mimo tak ponurych scenariuszy na 
przyszłość, autorzy podkreślają, że wciąż 
jest szansa, aby zapobiec wymarciu wielu 
gatunków, pod warunkiem podjęcia sku-
tecznych działań ochronnych. Główny autor 
opracowania Tobias Andermann z Global-
nego Centrum Różnorodności Biologicznej 
w Göteborgu i Uniwersytetu w Göteborgu 
alarmuje: Czas nagli. Wraz z każdym utraco-
nym gatunkiem nieodwracalnie tracimy wyjąt-
kową część naturalnej historii Ziemi [5].
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hipotez w oparciu o dotychczasowe praw-
dopodobieństwo oraz nowe dane) starali 
się ocenić statystycznie, czy wymieranie 
gatunków ssaków w ciągu ostatnich 126 
tys. lat – od początku późnego plejstoce-
nu – było bardziej prawdopodobne z po-
wodu czynników antropogenicznych czy 
klimatycznych. Co najmniej 351 gatunków 
ssaków wymarło w tym okresie. Naukowcy 
doszli do wniosku, że kolejne 558 gatunków 
ssaków może wyginąć w tym stuleciu. Doty-
czy to w głównej mierze Afryki, obu Ameryk 
i Euroazji. Obecnie tempo wymierania jest 
1700 razy wyższe niż na początku późnego 
plejstocenu [2]. 

Naukowcy doszli do wniosku, że czło-
wiek jest z całą pewnością główną przyczy-
ną wyginięć. Wyniki wskazują jednoznacz-
nie, że wskaźniki wymierania w Australii, 
Ameryce Północnej i  na Madagaskarze 
drastycznie wzrosły po przybyciu ludzi.  
Wymierania nie następowało w  sposób 
ciągły i w stałym tempie, tylko epizodycz-
nie. Wzrost gęstości populacji ludzkiej wy-
jaśnia wzorce wyginięcia ssaków z  96% 
dokładnością, a zajmowanie nowych tere-
nów przez człowieka przewiduje wyginięcie 
z 97,1% precyzją. Tak więc brak dowodów 
na wymieranie gatunków z powodu klimatu 
w dotychczasowej historii. Jednak obecne 
zmiany klimatu, spowodowane emisją ga-
zów cieplarnianych, są stosunkowo nowym 
zjawiskiem o coraz większym znaczeniu. 
Obok postępującej fragmentacji siedlisk 
i  kłusownictwa stanowić będą ogromne 

do końca wieku 558 gatunków ssaków może pójść w ślady mamuta
https://pixabay.com/pl/photos/%C5%BCyrafa-g%C5%82owy-ossicone-d%C5%82ug%C4%85-
szyjk%C4%85-5739828/
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  paragraf i środowisko

Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
 w zakresie wykroczeń określonych w „nowej” ustawie Prawo wodne

Pytanie: Czy inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska może nakładać 
grzywnę w drodze mandatu karnego w przypadku wykroczeń określo-
nych w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.? Czy w odniesieniu 
do tych wykroczeń może zastosować pouczenie?

wojewódzki inspektorat ochrony środowiska

Odpowiedź: Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Ochrony 
Środowiska (dalej skrót: IOŚ) wyznacza rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspek-
torom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 2002 r. nr 151 poz. 
1253 ze zm., dalej w skrócie: „rozporządzenie mandatowe”). Z punk-
tu widzenia zadanego pytania najistotniejsze znaczenie ma § 2 
pkt 1 tego rozporządzenia, zgodnie z treścią którego: Inspektorzy 
Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w: art. 193 pkt 
3 i 4 oraz art. 194 pkt 4-7 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (DzU z 2015 r. poz. 469). Należy zwrócić uwagę na to, że 
ustawodawca wskazał na przepisy nieobowiązującej już ustawy 
z 2001 r. – Prawo wodne. Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. 
„nowego” Prawa wodnego, czyli ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., 
ustawodawca powinien znowelizować rozporządzenie mandatowe, 
czego jednak nie uczynił. 

Zatem uzasadnione jest pytanie, czy – biorąc pod uwagę to, że 
wykroczenia określone w „nowej” ustawie Prawo wodne są odpo-
wiednikami wykroczeń ze „starego” Prawa wodnego – inspektor 
IOŚ może nie zważając na zmianę prawa nakładać grzywny man-
datem karnym za wykroczenia z art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4 
i 5, art. 478 pkt 6 obowiązującego Prawa wodnego? Odpowiadając 
na to pytanie należy zwrócić uwagę na art. 10b ust. 2 pkt 5 ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2020 r. poz. 995 ze zm., 
dalej skrót: ustawy o IOŚ), która umożliwia inspektorom IOŚ na 
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykrocze-
nia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia. Zatem ustawodawca odsyła tu do 
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, czyli do 
rozporządzenia mandatowego, które nie uwzględnia nowego sta-
nu prawnego. Wynika z tego, że inspektor IOŚ nie może nakładać 
grzywny mandatem karnym za wykroczenie z „nowego” Prawa 
wodnego, ponieważ nie zostało ono powołane w tym rozporzą-
dzeniu.

Co zatem może zrobić inspektor IOŚ w przypadku wykroczeń 
przewidzianych w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo wodne? 
Na mocy art. 14 ustawy o IOŚ w sprawach o wykroczenia przeciwko 
środowisku organom IOŚ przysługuje uprawnienie oskarżyciela 
publicznego. Wykroczenia z art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4 i 5, 
art. 478 pkt 6, określone w obowiązującej ustawie Prawo wodne,  
niewątpliwie zaliczają się do wykroczeń przeciwko środowisku, 
o czym świadczą między innymi wykazy ustaw przewidujących 
odpowiedzialność za wykroczenia zamieszczone zarówno w art. 2  
ust. 1, jak i art. 10b ust. 1 ustawy o IOŚ.

Mając na uwadze powyższą analizę, wskazać należy, że inspek-
tor IOŚ w przypadku takich wykroczeń, które nie zostały uwzględ-
nione w rozporządzaniu mandatowym, może albo poprzestać na 

zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego, zgodnie 
z art. 41 Kodeksu wykroczeń (DzU z 2019 r. poz. 821 ze zm., da-
lej skrót: KW), bądź też podjąć czynności wyjaśniające i jeżeli na 
podstawie ich wyników dojdzie do wniosku, że istnieją podstawy 
do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, wówczas może skierować 
taki wniosek do sądu rejonowego.

Wyjaśnienia wymaga, że ze względu na to, iż art. 41 KW jako 
przepis części ogólnej tego kodeksu stosuje się nie tylko do wy-
kroczeń określonych w tym kodeksie, ale również – na mocy art. 
48 KW – do wykroczeń „pozakodeksowych”, w tym wykroczeń 
przeciwko środowisku. Organ IOŚ może zatem zawsze poprzestać 
na pouczeniu, zwróceniu uwagi lub ostrzeżeniu i ani nie nakładać 
grzywny mandatem karnym, ani nie kierować wniosku o ukaranie 
do sądu. 

Można zadać jednak kolejne pytanie: czy poprzestanie na po-
uczeniu, zwróceniu uwagi lub ostrzeżeniu definitywnie kończy spra-
wę o wykroczenie? Biorąc pod uwagę brzmienie art. 61 § 1 pkt 2 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 r.  
poz. 729 ze zmianami) należy odpowiedzieć, że nie. Zgodnie 
z treścią tego przepisu można odmówić wszczęcia postępowa-
nia, a wszczęte umorzyć (jest to kompetencja prezesa sądu lub 
sądu), jeżeli wobec sprawcy zastosowano środek oddziaływania 
w postaci pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia albo środek 
przewidziany w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
lub porządkowej, a środek ten jest wystarczającą reakcją na wy-
kroczenie. Zatem jeżeli inspektor IOŚ zastosował wcześniej jeden 
ze wskazanych środków oddziaływania wychowawczego, ale jego 
przełożony, najczęściej WIOŚ, uzna, że środek ten nie jest wystar-
czającą reakcją na czyn tego sprawcy, może wydać polecenie spo-
rządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Taki wniosek może być 
skierowany do sądu i może na jego podstawie nastąpić ukaranie, 
mimo że wcześniej stosowano środek oddziaływania wychowaw-
czego. Postulować zatem należy, aby inspektorzy IOŚ z rozwagą 
stosowali środki oddziaływania wychowawczego tak, aby zawsze 
były one wystarczającą reakcją na wykroczenie.

Na koniec warto zauważyć, że podobne trudności jak w przy-
padku wykroczeń określonych w nowym Prawie wodnym, pojawiają 
się również w przypadku wykroczenia określonego w art. 338b 
ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2020 r. poz. 1219 ze 
zm., dalej skrót: POŚ), zgodnie z treścią którego: Kto, będąc obowią-
zany do przekazywania wyników pomiarów pól elektromagnetycznych 
w środowisku, nie przekazuje ich w terminie określonym w art. 122a 
ust. 2, podlega karze grzywny. Jednakże w przypadku tego wykro-
czenia, zostało ono zamieszczone w obowiązującej ustawie POŚ, 
lecz rozporządzenie wykroczeniowe wskazuje na ustawę POŚ, ale 
w brzmieniu z 2016 roku (chodzi o DzU z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 
1250 i 1427), kiedy wykroczenie to jeszcze nie istniało. 

dr Daria Danecka
Instytut Nauk Prawnych PAN
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  CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

Adam Wieczorek

Skuteczniejsze odsalanie
Produkcja taniej, słodkiej wody może 

niedługo okazać się możliwa, dzięki bada-
czom z Uniwersytetu Teksańskiego i Penn 
State. Udało im się rozwiązać problem, 
z którym naukowcy zmagali się od dekad. 
Membrany stosowane w procesie odsala-
nia i generalnie usuwania innych związków 
chemicznych z  wody są podstawowym 
sposobem oczyszczania wody. Jednak za-
chodzące tam reakcje są na tyle skompliko-
wane, że ciągle pozostaje jeszcze szerokie 
pole do badań. Grupa naukowców rozwią-
zała trudne zagadnienie tych procesów, co 
może prowadzić do tańszego pozyskiwania 
czystej wody. Ustalili, że membrany odsala-
jące mają różną gęstość i rozprowadzanie 
masy, co może wpływać na ich wydajność. 
Kluczem do efektywności ma być jednoli-
ta gęstość w nanoskali. Systemy odwró-
conej osmozy są powszechnie stosowa-
nym sposobem oczyszczania wody. Przez 
ostatnie 40 lat nie było do końca wiadomo, 
jak dokładnie przemieszcza się przez nie 
płyn. Nowe rozwiązanie pozwoliło zwięk-
szyć efektywność membran o 30 do 40%, 
co oznacza, że mogą oczyszczać więcej 
wody zużywając też mniej energii. W od-
wróconej osmozie na słoną wodę wywie-
rane jest ciśnienie, przepychające ją przez 
membrany, na których zbierają się minerały, 
a sama woda przechodzi dalej. Chociaż ten 
proces jest efektywniejszy niż inne metody 
odsalania, to jest jednak energochłonny, co 
przekłada się na koszty i uniemożliwia jego 
powszechne stosowanie. Tymczasem za-
rządzanie zasobami czystej wody staje się 
kluczowe dla przeżycia przy postępujących 
zmianach klimatycznych. Podstawą badań 
były ustalenia, że grubsze membrany wyka-
zywały się lepszą przepuszczalnością. To 
skłoniło naukowców do poszukania przy-
czyn zjawiska, bo powszechnie uważa się, 
że grubsze materiały są mniej przepusz-
czalne. Naukowcy wykonali trójwymiaro-
we rekonstrukcje membran w nanoskali, 
co doprowadziło do stworzenia modelu 
przepływu wody przez takie materiały, 
a w dalszym etapie do przewidywania, jak 
skutecznie można oczyścić wodę w zależ-
ności od struktury. Dalsze badania mają na 
celu przygotowanie sposobów tworzenia 
nowych membran o znacznie większej efek-
tywności odsalania i oczyszczania. 

Desalination breakthrough could lead to che-
aper water filtration, www.sciencedaily.com, 
31 grudnia 2020 r.

Nowe węglowe kule nadzieją energetyki
Naukowcy z  Uniwersytetu Swansea 

opracowali przyjazną dla środowiska, szyb-
ką, jednostopniową metodę produkcji poro-
watych węglowych kul, które są kluczowym 
składnikiem technologii wychwytywania 
węgla. Otwiera to możliwości nowych tech-
nologii przechowywania energii odnawialnej. 
Kule węglowe zaczęły odgrywać ważną rolę 
w przechowywaniu i konwersji energii, katali-
zy, adsorpcji i przechowywania gazu, dostar-
czania enzymów i leków, a także oczyszcza-
niu ścieków. Ich wielkość waha się od nano-
metrów do mikrometrów. Są też ważne do 
wychwytywania węgla –  wiążą go zamiast 
emitować do atmosfery, co przekłada się na 
zapobieganie efektowni cieplarnianemu. Nie-
stety współczesne metody produkcji kul wę-
glowych mają pewne wady. Mogą być drogie, 
albo ze względu na sposób produkcji mało 
efektywne w wychwytywaniu węgla. Niektó-
re wykorzystują biomasę, co czyni je przy-
jaźniejszymi dla środowiska, ale zazwyczaj 
wymagają innego związku chemicznego do 
aktywacji. Z pomocą przychodzą odkrycia 
badaczy z Uniwersytetu Swansea. Zespół 
zaadaptował metodę osadzania pary lotnej, 
która używa ciepła do nakładania warstw 
materiału. Użyto kwasu piromelitowego jako 
źródła węgla i tlenu. Parę lotną osadzano 
w temperaturach od 600 do 900°C, po czym 
sprawdzano, jak efektywnie kule wyłapywały 
dwutlenek węgla przy różnych temperatu-
rach i ciśnieniach. Okazało się, że optymalną 
temperaturą do tworzenia sfer jest 800°C, 
porowata powierzchnia kul powodowała, 
że wykazywały się wysoką skutecznością. 
Największą wychwytywalność dwutlenku 
węgla przy ciśnieniu atmosferycznym na 
poziomie 4 milimoli na gram zarejestrowano 
przy temperaturze 4°C. Z kolei przy tempe-
raturze 25°C wynosiła ona 2,9 milimola na 
gram. Nowe rozwiązanie ma przewagę nad 
obecnie stosowanymi. Przede wszystkim 
jest obojętne alkalicznie i nie potrzebuje ka-
talizatora, by kształtować kule. Wykorzystuje 
tanie i bezpieczne źródła surowca, który jest 
dostępny. Nie wymaga też rozpuszczalnika, 
by oczyścić materiał. Do tego jest szybkie 
i  bezpieczne w  wytwarzaniu. Wdrożenie 
metody na skalę przemysłową pozwoliłoby 
ograniczyć koszty tworzenia źródeł energii, 
a także wspomóc walkę z efektem cieplar-
nianym.

Carbon capture: Faster, greener way of produ-
cing carbon spheres, www.sciencedaily.com, 28 
grudnia 2020 r.

Niewidzialne panele słoneczne
Jedną z możliwości przejścia gospodar-

ki na model przyjazny dla środowiska jest 
unikanie paliw kopalnych i korzystanie z od-
nawialnych źródeł energii. Naukowcy naj-
większe nadzieje wiążą z energią słonecz-
ną jako najbardziej dostępną. W ostatnich 
latach panele słoneczne są coraz tańsze, 
efektywniejsze i przyjazne dla środowiska. 
Jednak współczesne ogniwa są nieprzej-
rzyste, co ogranicza ich zastosowanie na 
szeroką skalę. W rezultacie używa się ich 
na specjalnych farmach lub dachach bu-
dynków. Gdyby jednak nowe ogniwa można 
było montować na oknach, ścianach budyn-
ków czy ekranach telefonów, mogłoby to 
znacząco wpłynąć na światową energety-
kę. Naukowcy z Uniwersytetu Koreańskiego 
opracowali w pełni przezroczyste ogniwo 
słoneczne. Elementem, który powoduje, że 
klasyczne ogniwa są nieprzejrzyste jest war-
stwa półprzewodnikowa, odpowiedzialna za 
przechwytywanie światła i przekształcanie 
go w energię elektryczną. Stąd naukowcy 
przyjrzeli się dwóm materiałom, które mo-
głyby spełnić oba warunki – przejrzystość 
i półprzewodnictwo. Pierwszym był dwu-
tlenek tytanu, powszechnie stosowany 
półprzewodnik, który jest nietoksyczny, ma 
świetne właściwości elektryczne. Drugim 
jest tlenek niklu, półprzewodnik ceniony za 
wysoką optyczną przejrzystość. Nikiel jest 
jednym z najpowszechniejszych metali na 
ziemi, a jego tlenek może być produkowany 
tanio. Zbudowane przez naukowców ogni-
wo składało się ze szklanego substratu 
i elektrody z tlenku metalu, na których po-
łożono cienkie warstwy półprzewodników 
– najpierw dwutlenku tytanu, później tlen-
ku niklu. Na koniec nałożono srebrne nano-
przewody, działające jak druga elektroda. 
Przeprowadzono testy, aby ocenić poziom 
pochłaniania promieni słonecznych i przej-
rzystość, a także ogólną efektywność ogni-
wa. Przy efektywności 2,1% wyniki uznano 
za zachęcające. Ogniwo działało dobrze 
również w warunkach niskiego naświetlenia. 
Co więcej, ponad 57% widzialnego światła 
przeszło przez warstwy ogniwa, co nadało 
mu przejrzystość. W końcowej części ekspe-
rymentu, badacze wykazali, jak urządzenie 
może zasilić niewielki silnik. To dopiero po-
czątek drogi do optymalizacji właściwości 
elektrycznych i przejrzystości rozwiązania.

On the road to invisible solar panels: How to-
morrow’s windows will generate electricity, 
www.sciencedaily.com, 5 stycznia 2021 r.
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Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego 
datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

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

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY  
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Grenlandia
Zdjęcia Pixabay

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

Sprawdź to!

Prenumerata AURY
w   

Tańsza u Wydawcy
2021

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

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

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

OD STYCZNIA 2021 r. KAŻDY NUMER AURY KOSZTUJE 27 ZŁ – w prenumeracie taniej

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

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