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Kongres Polityki Miejskiej

To największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miasta odbyło się 
w dniach 7-8 czerwca w Katowicach w formule hybrydowej. Podczas Kongresu dyskutowa-
no na temat założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej. Omawiano też sprawy związane ze 
zrównoważonym rozwojem miast i przygotowania do Światowego Forum Miejskiego (WUF), 
którego 11. sesja odbędzie w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. Forum organizo-
wane jest co 2 lata pod auspicjami agendy ONZ ds. osiedli ludzkich w różnych miejscach na 
świecie. 

WUF służy zainicjowaniu trwałych, konkretnych działań prowadzących do zmian w mia-
stach. Szczególny czas pandemii COVID-19 sprzyjał refleksji nad przyszłością polityki miejskiej 
i zrównoważonego rozwoju. Urzędnicy, eksperci oraz reprezentanci samorządu i środowiska 
akademickiego, pracujący w ramach zespołu koordynacyjnego ds. przygotowań do WUF11, 
przygotowali plan działania dla miast. Plan składa się z 4 komponentów:
– miasto zwarte (kompaktowe), w którym podkreśla się znaczenie dzielnic wielofunkcyjnych, 
promuje działania hamujące niekontrolowane rozlewanie się miast, koncepcję miasta 15 minu-
towego i rewitalizację obszarów zdegradowanych;
– miasto zielone, gdzie zwraca się uwagę na zieleń, zanieczyszczenie powietrza, mobilność 
(na pierwszym miejscu są piesi) i niskoemisyjny transport;
– miasto dostępne i inkluzywne, w którym ważne są kwestie mieszkaniowe, angażowanie 
mieszkańców w procesy demokratyczne związane z miejscem zamieszkania, przyjazne, zdro-
we i wysokiej jakości przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich mieszkańców;
– miasto inteligentne – zgodnie z powiedzeniem, że „bycie podłączonym nie oznacza bycia 
inteligentnym” promuje się znaczenie zbierania danych i zarządzania nimi jako praktycznych 
narzędzi dla miast, aby planować politykę zgodnie z rzeczywistymi warunkami zachodzącymi 
w ich mieście.

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce: Samotna sosna na szczycie 
Sokolicy przed złamaniem głównego pędu korony 
Fot. Maciej Szajowski
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Tajemnice reliktowej sosny z Sokolicy
Secrets of the Relict Pine from Sokolica

dr hab. inż. Jan BODZIARCZYK, prof. UR
koordynator zespołu

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny

Katedra Bioróżnorodności Leśnej

S amotnie rosnąca sosna na szczycie 
Sokolicy jest jednym z ważniejszych 

symboli Pienin. Podobnie jak Trzy Korony 
czy niepylak apollo zawsze utożsamiana 
była i  jest z tym regionem, a zwłaszcza 
z Pienińskim Parkiem Narodowym. Jej 
walory estetyczne i  krajobrazowe za-
chwycały turystów od najdawniejszych 
czasów, czego dowodem jest liczna do-
kumentacja fotograficzna z  ostatnich 
100 lat. Niemal w każdym wydaniu albu-
mowym o Pieninach zamieszczona jest 
sosna z Sokolicy na tle przełomu Dunajca 
i Trzech Koron. Ukazało się kilkadziesiąt 
pocztówek w różnych okresach, upamięt-
niających to niezwykle drzewo rosnące 
w szczelinach skalnych nad przepaścią. 
Nie bez powodu sosna ta nazwana zosta-
ła przez miłośników pienińskiej przyrody 
ikoną Pienin (fot. 1– okładka 1).

Wśród turystów odwiedzających Pie-
niny niewielu jednak zdaje sobie sprawę, 
że symboliczna sosna na Sokolicy wraz 
z grupą kilku innych osobników rosnących 
w pobliżu, należy do najstarszych sosen 
w Polsce. Te niepozorne drzewa, określane 
jako reliktowe, o niezwykłej architekturze 
korony i powykręcanych pniach, wysokości 
niespełna 6 m i grubości ok. 30 cm, osią-
gają wiek kilkuset lat. 25 lat temu zbadano 
trzy sosny, z wymienionej grupy kilkunastu, 
rosnących pod szczytem Sokolicy, w celu 
określenia ich wieku [1]. Wiek najstarszej 
z nich profesor Niedzielska z Wydziału Le-
śnego w Krakowie określiła wówczas na 

550 lat, dwóch pozostałych na 465 i 455. 
Samotnej sosny rosnącej na szczycie So-
kolicy nigdy wcześniej nie poddano żadnym 
badaniom naukowym. Nie ingerowano w jej 
organizm, ze względu na jej wyjątkowość 
i obawy przed potencjalnym zagrożeniem 
infekcją lub fizycznym uszkodzeniem.

We wrześniu 2018 r., podczas akcji 
ratowniczej, na skutek silnego podmuchu 
powietrza wytworzonego przez wirnik śmi-
głowca, złamany został główny pęd korony 
reliktowej sosny (fot. 2). Wywołało to spore 
poruszenie w środowisku miłośników Pienin. 

Informacje szybko rozeszły się w mediach, 
nie tylko lokalnych, ale też ogólnopolskich. 
Po licznych konsultacjach ze specjalistami – 
arborystami i dendrologami – dyrekcja Pie-
nińskiego Parku Narodowego zdecydowała 
o odcięciu złamanej gałęzi i zabezpieczeniu 
jej dla celów muzealno-edukacyjnych. W tym 
czasie zrodził się pomysł szczegółowego 
zbadania gałęzi w aspekcie naukowym [2]. 
Dysponując fragmentem słynnej sosny 
postanowiono zbadać jej najważniejsze 
cechy, głównie pod kątem organizmów ją 
zasiedlających, ale także określenia cech 

DOI: 10.15199/2.2021.6.1

W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki badań gałęzi reliktowej 
sosny rosnącej na szczycie Sokolicy w Pieninach, która została złamana 
we wrześniu 2018 r. na skutek silnego podmuchu powietrza, wytworzone-
go przez wirnik śmigłowca podczas akcji ratunkowej. Opisano organizmy 
zasiedlające złamany pęd: głównie grzyby i porosty. Scharakteryzowa-
no cechy anatomiczne i morfologiczne igieł sosny oraz najważniejsze 
właściwości fizyczne, chemiczne oraz anatomiczne drewna. Określono 
wiek złamanego pędu oraz zbadano wpływ warunków klimatycznych na 
zmienność przyrostów grubości.
Słowa kluczowe: Pieniński Park Narodowy, ochrona przyrody, gatunek 
reliktowy

The paper is a report on the most significant outcomes in a study of  
a limb from a relic pine growing at the top of Sokolica. The limb was 
broken off by turbulence created by a helicopter conducting a rescue 
mission in September 2018. The article describes organisms that inhabit 
the broken fragment: mainly fungi and lichens. It provides also insight into 
anatomical and morphological characteristics of pine needles and the 
most important physical, chemical and anatomical properties of wood. 
The aim of the study was to determine the age of the broken limb and to 
estimate the effect of climatic conditions on the variability of thickness 
increase.
Key words: Pieniny National Park, nature conservation, relict species

Fot. 2. Samotna sosna na szczycie Sokolnicy po złamaniu we wrześniu 2018 r.         Fot. Marek Majerczak 
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śnie i świerku, chociaż w innych krajach 
notowany był na jodle, modrzewiu i gatun-
kach liściastych, m.in. brzozie, lipie, jarzę-
bie, dębie, topoli i innych. Zidentyfikowanie 
go na badanej gałęzi jest zatem pierwszym 
stwierdzeniem jego występowania na ży-
wym drzewie, wskazującym jednocześnie, 
że ma on charakter patogeniczny.

 W badaniach rozpoznano ponadto trzy 
gatunki grzybów saprotroficznych: Tricho-
derma artroviride, Trichoderma harzianum 
i Umbelopsis isabellina, które są antagoni-
stami w stosunku do głównego sprawcy 
zgnilizny [5]. Grzyby te są powszechne 
w przyrodzie i znane są jako mikroorgani-
zmy chroniące rośliny przed organizmami 
chorobotwórczymi [7]. Mają zdolność do 
zasiedlania bardzo zróżnicowanych śro-
dowisk. Dzięki produkcji licznych enzymów 
litycznych mogą pasożytować na innych 
grzybach. Konkurują z organizmami pa-
togennymi o składniki pokarmowe i prze-
strzeń życiową. W ten sposób ograniczają 
rozwój np. grzybów zgniliznowych. Dzię-
ki obecności na odłamanej gałęzi sosny 
ograniczały rozwój wrośniaczka żelatyno-
watego, który był sprawcą zgnilizny, a tym 
samym ochraniały sosnę przed jego de-
strukcyjnym wpływem [5].

Badania gałęzi reliktowej sosny zwięk-
szyły ogólną liczbę taksonów podawanych 
z Pienin dla sosny o 10 gatunków poro-
stów, o trzy gatunki grzybów naporosto-
wych i jeden gatunek grzyba nażywiczne-
go. Aktualnie znanych jest 47 taksonów 
porostów zasiedlających sosnę pospolitą 
w Pienianach, z czego ponad połowę wyka-
zano na złamanym pędzie reliktowej sosny 
[3]. W odniesieniu do porostów w Polsce 
świat pienińskich porostów jest bogaty 
i stanowi 25% wszystkich znanych poro-
stów zasiedlających sosnę pospolitą – naj-
liczniejszy gatunek drzewa w kraju. W Pie-
nianach z kolei sosna występuje stosunko-
wo rzadko, w granicach Pienińskiego PN jej 
udział nie przekracza 2%, tym bardziej więc 
lichenobiota sosny zasługuje na uwagę. 
Niemniej jednak większość stwierdzonych 
porostów na sośnie odłamanej gałęzi to 
porosty typowe, często występujące na 
tym gatunku [3]. 

Świat grzybów
Zespół dra hab. Czesława Bartnika 

z UR w Krakowie podjął badania w celu 
określenia sprawcy zgnilizny stwierdzonej 
na złamanej gałęzi sosny, a także zidenty-
fikowania innych gatunków zasiedlających 
drewno badanego pędu [5]. Podjęto również 
próbę określenia interakcji wykazanych 
gatunków grzybów względem głównego 
sprawcy. Z obłamanej gałęzi sosny, w miej-
scu wystąpienia objawów zgnilizny, pobra-
no fragmenty drewna w celu wyizolowania 
zasiedlających je grzybów. Po uzyskaniu 
czystych kultur przystąpiono do identy-
fikacji ich do gatunku z wykorzystaniem 
technik molekularnych (PCR). Wykazano, 
że zgnilizna drewna na odłamanej gałęzi 
była zaawansowana i miała stosunkowo 
duży zasięg, sięgający ok. 95 cm wzdłuż 
odłamanego pędu (fot. 5A i 5B). W wyniku 
badań stwierdzono, że celuloza i lignina zo-
stały rozłożone, co doprowadziło do białej 
zgnilizny drewna. Z pobranych próbek wy-
izolowano 4 gatunki grzybów. Spośród nich 
zidentyfikowano wrośniaczka żelatyno-
watego Cinereomyces lindbladii, głównego 
sprawcę odpowiedzialnego za powstanie 
białej zgnilizny na badanym pędzie sosny. 
Dotychczas stwierdzono go w Polsce tylko 
na 13 stanowiskach, w tym w większości 
w terenach górskich [6]. Znajduje się na 
Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, ale 
także w innych krajach europejskich jest 
rzadki (R), jako takson potencjalnie zagro-
żony z  powodu ograniczonego zasięgu 
geograficznego. Dotychczas grzyb ten 
uznawany był za saprotrofa, który pojawia 
się na martwym drewnie, głównie na so-

anatomicznych igieł i drewna, a także po-
znania najważniejszych cech fizycznych 
oraz składu chemicznego drewna. Jednym 
z ciekawszych wątków była próba określe-
nia wieku złamanej gałęzi oraz opracowania 
bezwzględnej chronologii szerokości słojów 
rocznych, a także zbadania wpływu warun-
ków klimatycznych na zmienność przyro-
stu grubości. Powstał zespół naukowców 
z  różnych dziedzin nauk przyrodniczych, 
który początkowo liczył 10 osób, z czasem 
powiększył się do 20. Zanim przystąpiono 
do zakonserwowania odłamanej gałęzi, cały 
pęd poddano szczegółowym oględzinom, 
dokonano precyzyjnych pomiarów, wyko-
nano dokumentację fotograficzną, pobrano 
fragmenty drewna do szczegółowych badań 
fitopatologicznych, anatomicznych i dendro-
chronologicznych. 

Poniżej, w dużym skrócie, prezentujemy 
najciekawsze wyniki zespołu badającego 
złamany pęd słynnej sosny z Sokolicy.

Świat porostów
Porosty badał zespół lichenologów, kie-

rowany przez prof. Roberta Kościelniaka 
z  Uniwersytetu Pedagogicznego w  Kra-
kowie [3]. W  sumie zidentyfikowano na 
odłamanej gałęzi 22 gatunki porostów, 3 
gatunki grzybów naporostowych, grzyba 
nażywicznego pyknidiellę smołową Sarea 
resinae oraz rzadkiego w  Polsce grzyba 
łzawnika jajowatozarodnikowego Dacry-
myces ovisporus – rozwijającego się na 
martwym drewnie. Wykazano także dwa 
gatunki śluzowców: Licea kleistobolus i Li-
cea variabilis. Większość plech porostów 
skupiała się u nasady odłamanego konaru 
na odsłoniętych fragmentach drewna i była 
w różnym stadium rozkładu [3]. W tej gru-
pie dominowały gatunki epifityczne, wśród 
których najliczniejsze były pustułka pęche-
rzykowata Hypogymnia physodes i mąklik 
otrębiasty Pseudevernia furfuracea (fot. 3). 
Porosty rosnące u nasady gałęzi często 
wytwarzały plechy o nietypowej morfologii, 
z licznymi objawami degeneracji, często 
opanowane były przez pasożytnicze grzy-
by z rodzaju naporościak Lichenoconium 
i różówka Erythricium. Spośród zidentyfi-
kowanych porostów trzy gatunki objęte są 
ochroną gatunkową: pustułka oprószona 
Hypogymnia farinacea – ochroną ścisłą oraz 
pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa 
(fot. 4) i popielak pylasty Imshaugia aleurites 
– ochroną częściową. Ponadto pustułka 
oprószona i pustułka rurkowata zamiesz-
czone są na Czerwonej liście porostów za-
grożonych w Polsce [4]. Pierwszy z nich ma 
status gatunku narażonego (VU), a drugi 
bliski zagrożenia (NT).

Fot. 3. Mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea  
– jeden z najliczniejszy porostów epifitycznych, do-
minował na cieńszych gałęziach złamanego pędu 
reliktowej sosny z Sokolicy   Fot. Joanna Kozik

Fot. 4. Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa – 
pojedyncze plechy wykazano w górnej części ba-
danej gałęzi. Gatunek objęty ochroną częściową, 
ponadto zamieszczony na Czerwonej liście poro-
stów zagrożonych w Polsce z kategorią NT – bliski 
zagrożenia
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sik, pionier badań cech anatomicznych, 
za przyczynę zanikania przyrostu uważa 
niedobór substancji odżywczych [10]. 
W przypadku sosny z Sokolicy, rosnącej 
w ekstremalnych warunkach, szczególnie 
edaficznych, przyczyna ta jest bardzo praw-
dopodobna.

Zespół dr Miodka, za specyficzną cechę 
budowy drewna reliktowej wskazał także 
występowanie fluktuacji gęstości drewna 
w  obrębie obserwowanych przyrostów 
rocznych. Fluktuacje te mogą być tworzo-
ne w różnych częściach słojów rocznych 
i mogą dawać złudne wrażenie występo-
wania większej liczby słojów rocznych niż 
sezonów, w których odkładane były kolejne 
warstwy drewna [9]. W literaturze naukowej 
zwane są słojami fałszywymi lub pozorny-
mi, a za przyczynę ich powstania często 
wymienia się niską temperaturę, suszę, jak 
również utratę lub redukcję aparatu asy-
milacyjnego na skutek różnych czynników, 
w tym m.in. gradacji owadów. 

Na uwagę zasługuje odnotowanie za-
burzenia w regularności przebiegu komórek 
w obrębie przyrostu rocznego utworzone-
go w 1913 r. Autorzy postawili hipotezę, iż 
wystąpienie omawianego zaburzenia może 
być skutkiem wpływu erupcji wulkanicznej 
w 1912 r. (czyli poprzedzającym zaburze-
nie), która miała miejsce na Alasce – był to 
największy wybuch wulkaniczny odnotowa-
ny w XX w. Zjawisko takie, zdaniem wielu 
specjalistów, może powodować czasowe 
oziębienie, co związane jest z wytworze-
niem i uwolnieniem do atmosfery wulka-
nicznych aerozoli. Powszechnie wiadomo, 
że temperatura jest jednym z ważniejszych 
czynników związanych z aktywnością kam-
bium. W związku z tym naukowcy bada-
jący sosnę z Sokolicy postawili hipotezę, 
że wystąpienie omawianego zaburzenia 
w przyroście rocznym jest skutkiem wpły-

renchymatycznych. Sosna z Sokolicy pod 
względem wielu cech anatomicznych i mor-
fologicznych, w porównaniu do sosen z Gór 
Stołowych i Borów Dolnośląskich, wykazuje 
charakter pośredni. Jednak w odniesieniu 
do stanowisk z południowej Europy i połu-
dniowo-zachodniej Azji, cechy sosny pieniń-
skiej wyraźnie odstają i są bliższe sosnom 
ze stanowisk polskich [8]. 

Badaniem cech anatomicznych drewna 
sosny pienińskiej zajął się z kolei zespół dra 
Adama Miodka z PAN (Ogród Botaniczny–
Centrum Zachowania Bioróżnorodności). 
Dokonano wielu skrupulatnych pomiarów 
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzę-
tu i nowoczesnych technik. Z ciekawych 
wyników, warto przybliżyć przynajmniej 
niektóre z  nich [9]. M.in. należą do nich 
analizy przekrojów poprzecznych drewna 
sosny badanej gałęzi. Wykazano, że drew-
no to charakteryzuje się bardzo niewielkimi 
przyrostami rocznymi. Jednym z ekstremal-
nych pod względem szerokości przyrostu 
był 2000 r., w którym kambium (odpowie-
dzialne za przyrost boczny pędu) w ciągu 
całego sezonu wegetacyjnego odłożyło 

Charakterystyka morfologiczna 
i anatomiczna

W badaniach pędu sosny uwzględniono 
cechy morfologiczne i anatomiczne igieł 
oraz cechy anatomiczne drewna. Prof. dr 
hab. Krystyna Boratyńska z Instytutu Den-
drologii PAN w Kórniku, na podstawie kil-
kunastu cech szczegółowo scharakteryzo-
wała morfologię i anatomię igieł sosny oraz 
porównała je z cechami z kilkudziesięciu 
populacji sosny, pochodzących z terenów 
ostoi trzeciorzędowych – z południa Europy 
i południowo-zachodniej Azji [8]. Do porów-
nań igieł z sosną pienińską uwzględniła tak-
że igły sosny pochodzącej z Gór Stołowych 
oraz z Borów Dolnośląskich. 

Z  analiz wynika, że najmniej zmien-
nymi cechami igieł sosny z Sokolicy była 
szerokość i  wysokość igły, mierzona na 
przekroju poprzecznym, oraz kształt igły, 
średnio zmienną cechą była liczba rzędów 
aparatów szparkowych po płaskiej stronie 
igły, a także wysokość epidermy. Natomiast 
bardzo dużą zmienność wykryto w cechach 
odnoszących się do typów komórek skle-

Fot. 5. Złamana gałąź sosny reliktowej z Sokolicy wraz z widocznym zasięgiem zgnilizny (A) oraz w powiększeniu dolna część gałęzi z widocznymi ubytkami drewna (B)
Fot. Krzysztof Karwowski

A                                                                                                                                                    B

tylko po jednej warstwie 
komórek drewna wcze-
snego i drewna późnego. 
W analizie poszczególnych 
przekrojów poprzecznych 
kilkukrotnie stwierdzono 
brak przyrostów rocznych 
na wybranych fragmen-
tach drewna i wiązało się 
to z występowaniem tzw. 
przyrostów zanikających. 
Przyrosty zanikające wy-
stępują wzdłuż osi pnia 
lub gałęzi, i  na przekroju 
poprzecznym często mają 
charakterystyczny półksię-
życowy kształt. Prof. Krzy-

Fot. 6. Członkowie zespołu w trakcie pobierania próbek ze złamanej 
gałęzi reliktowej sosny  Fot. Joanna Kozik
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jej życia. Ponadto na powierzchniach prze-
kroju poprzecznego analizowanego krążka 
stwierdzono obecność położonych blisko 
siebie dwóch zabitek zarośniętych, których 
obecność świadczy o tym, że w miejscu ich 
występowania zewnętrzne warstwy pnia, 
czyli kora, łyko, miazga i być może także 
częściowo drewno, zostały jakiś czas temu 
uszkodzone (fot. 7). Należy jeszcze wspo-
mnieć o silnym skręcie włókien, wyraźnie 
widocznym zarówno na pniu odłamanego 
konaru badanej sosny, jak i na fragmencie 
przekroju podłużnego wyciętego z  pnia 
krążka. Wada ta niewątpliwie miała wpływ 
na niską wytrzymałość na ściskanie wzdłuż 
włókien badanego drewna. Uzyskana war-
tość (22,67 MPa) jest dużo niższa od wy-
trzymałości podawanej dla sosny przez 
innych autorów, gdzie średnia wynosi 55 
MPa [14]. 

Analiza składu chemicznego badane-
go drewna wykazała, że zawartość węgla 
(49,32%), wodoru (6,63%), azotu (0,02%) 
oraz tlenu (44,03%) nie odbiega od wyni-
ków drewna sosnowego badanych przez 
innych autorów w różnych regionach Pol-
ski. Podobnie jak całkowity skurcz objęto-
ściowy, który osiągnął 12,51%, mieści się 
w wartościach podawanych w literaturze 
dla drewna sosnowego.  Z kolei zawar-
tość celulozy (43,38%), w porównaniu do 
danych z literatury jest zbliżona, a udział 
hemiceluloz (29,40%) nieco wyższy, nato-
miast udział ligniny (27,16%) jest niższy 
od minimum określonego dla drewna so-
snowego [14]. 

Zakończenie
Zaraz po pobraniu materiału do badań 

naukowych, złamana gałąź została zabez-
pieczona przed grzybami i owadami. Do-

wu w/w erupcji wulkanicznej, co znalazło 
odzwierciedlenie w wytworzonej struktu-
rze drewna [9]. Wpływ erupcji wulkanicznej 
z 1912 r., w postaci wytwarzania wąskich 
pierścieni w  latach 1912-1913 odnoto-
wano również u innych gatunków drzew 
iglastych rosnących w różnych regionach 
świata, w tym także na terenie Polski, m.in. 
na świerku pospolitym i limbie [9].

Historia zapisana w słojach
Badanie przyrostów słojów drewna 

(dendrochronologia) pozwala na poznawa-
nie różnorodnych procesów i zjawisk za-
chodzących w środowisku przyrodniczym. 
W strukturze słojów drzew zapisana jest 
ich historia, chociaż nie zawsze jest ona 
łatwa do rozszyfrowania, a  tym bardziej 
zinterpretowania. Przeprowadzone badania 
nad reliktową sosną były skomplikowane 
i trudne, tym bardziej, że analizie podda-
ny był tylko jeden pęd drzewa, rosnącego 
w ekstremalnych warunkach o specyficznej 
architekturze korony i specyficznym pokro-
ju pnia, z licznymi śladami i uszkodzeniami 
po odłamanych gałęziach.

Głównym celem badań przeprowa-
dzonych przez dr inż. Elżbietę Muter z UR 
w Krakowie było określenie wieku złama-
nego pędu reliktowej sosny, ale także okre-
ślenie wpływu warunków klimatycznych na 
zmienność przyrostów grubości [11]. Podję-
to także próbę opracowania bezwzględnie 
datowanej chronologii słojów rocznych. 
Materiał badawczy stanowiły 3 wywierty 
i 3 przekroje poprzeczne przez złamany pęd 
(fot. 6). Na dzisięciu badanych promieniach 
stwierdzono obecność licznych anomalii 
przyrostowych w postaci słojów zanikają-
cych, co oznacza, że przyrost zaznaczył się 
tylko na części obwodu, i słojów brakują-
cych, gdzie brak było przyrostu na grubość 
w danym roku. Na przekroju poprzecznym 
gałęzi wykryto dwie blizny, jedna (wewnętrz-
na) powstała na przełomie lat 1921/22, 
a druga (zewnętrzna) powstała w czasie 
tworzenia drewna późnego w 1939 r.

Wykazano, że maksymalna liczba sło-
jów w  pobranych próbkach drewna zła-
manej gałęzi wyniosła 159, zatem wiek 
złamanej gałęzi osiągnął co najmniej 159 
lat, ale jest z pewnością wyższy. Nie można 
jednak określić bezwzględnego wieku ga-
łęzi, z powodu zgnilizny, którą stwierdzono 
w dolnej (najstarszej) część pędu. Krążek 
do badań pobrany został w odległości 93 
cm od podstawy złamanej gałęzi. Tym 
bardziej nie można mówić o wieku drze-
wa. Można tylko przypuszczać, że wiek 
symbolicznej sosny z Sokolicy może być 
porównywalny z wiekiem wcześniej bada-

Fot. 7. Przekrój poprzeczny przez złamaną gałąź reliktowej sosny z wi-
docznymi słojami oraz wadami drewna Fot. Radosław Wąsik

nych sosen rosnących poniżej szczytu [1]. 
Brak jednak naukowych podstaw nawet do 
szacowania wieku uszkodzonego drzewa. 
Opracowana chronologia obejmuje zatem 
lata 1860-2018. Analizy dendroklimatyczne 
wskazują, że w ostatnim czasie wysokie 
temperatury w listopadzie roku poprzedza-
jącego przyrost oraz w lutym, marcu i lipcu 
roku formowania przyrostu miały korzyst-
ny wpływ na przyrost grubości, natomiast 
niekorzystne były wysokie opady w grudniu 
poprzedniego roku. 

Wyniki badań, mimo iż prowadzone 
były na jednej złamanej gałęzi sosny, będą-
cej fragmentem drzewa, w dużym stopniu 
potwierdzają wcześniejsze wyniki otrzyma-
ne przez innych autorów, którzy stwierdzili, 
że na przyrost grubości sosny pospolitej 
w Pieninach wyraźnie większy wpływ mają 
temperatury niż opady [12, 13].

Fizyczne i chemiczne 
właściwości drewna

Cechy fizyczne drewna, jak gęstość, 
skurcz, wytrzymałość na działanie różnych 
obciążeń oraz skład chemiczny, czyli za-
wartość węgla, wodoru, azotu, tlenu oraz 
siarki stanowiły podstawowy zakres ana-
liz, któremu poddano złamaną gałąź sosny 
reliktowej. 

Z przeprowadzonych badań przez ze-
spół dr Radosława Wąsika z UR w Krakowie 
wynika, że krążek pozyskany z pnia złama-
nej sosny wykazywał wyraźnie eliptyczny 
kształt przekroju poprzecznego, co jedno-
znacznie wskazuje na obecność w  tym 
miejscu spłaszczenia pnia, któremu towa-
rzyszy obecność mimośrodowego rdzenia 
[14]. Na analizowanym krążku zidentyfiko-
wano także obecność twardzicy (drewna 
kompresyjnego), czyli drewna reakcyjnego, 
powstającego w pniach ga-
tunków iglastych jako reak-
cja na pojawiające się ob-
ciążenia ściskające. W skła-
dzie chemicznym drewno 
kompresyjne zawiera 
większą zawartość ligniny, 
która usztywnia ścianę ko-
mórkową cewki i nadaje jej 
większą wytrzymałość na 
ściskanie [10]. Cztery wy-
kazane wady drewna: rdzeń 
mimośrodowy, nierówno-
mierna szerokość słojów 
rocznych, twardzica oraz 
spłaszczenie w  drewnie 
okrągłym, wystąpiły razem 
i były skutkiem nierówno-
miernego obciążenia gałęzi 
sosny z Sokolicy w trakcie 
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konano także trwałej konserwacji całego 
pędu dla celów edukacyjnych i ekspozy-
cyjnych. Złamaną gałąź już można oglądać 
na wystawie w dyrekcji Pienińskiego PN. 

Od chwili zdarzenia minęło ponad dwa 
i pół roku. Stan zdrowotny sosny na Soko-
licy ciągle się pogorsza, następuje redukcja 
pozostałych żywych części korony oraz nie-
korzystne przebarwianie igieł. Mimo ciągłe-
go zabezpieczania ran powstałych na sku-
tek obłamanych kolejnych gałęzi, następuje 
systematyczne zamieranie drzewa (fot. 8). 
Jak długo symboliczna ikona Pienin zdoła 
przetrwać? 

Opisany „Mikrokosmos” słynnej sosny 
z Sokolicy jest skrótowym przedstawieniem 
szczegółowego i szerszego opracowania, 
które w najbliższych tygodniach ukaże się 
jako odrębny, kolejny XVII tom Monografii 
z serii Pieniny – Przyroda i Człowiek. 

Autorom biorących udział w odkrywaniu 
tajemnic słynnej sosny z Sokolicy dziękuję 
za zaangażowanie i poświęcony czas, tym 
bardziej, że wszyscy pracowali społecznie 
i z wielką pasją. Jestem przekonany, że dla 
każdego była to intelektualna przygoda.
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Fot. 8. Aktualny wygląd złamanej sosny na Sokolicy, po kilkukrotnej redukcji korony – stan na 6 stycznia 2021 r.
Fot. Marek Majerczak

M etodykę wyznaczania silnie zmie-
nionych i sztucznych części wód, 

głównie przez zastosowanie kameralnej 
metody HIR [5], opisano w  kwietniowym 
numerze Aury [1]. Była ona jedną z przyczyn 
zmian w strukturze statusu jednolitych czę-
ści wód rzecznych w Polsce obserwowa-
nych między II (2015–2021) a III (2021– 
–2027) cyklem planistycznym.  W wyniku 
innych analiz planistycznych dokonano 
zmian w ilości i długości JCWP w Polsce, 
a także opracowano nowy podział hydro-
graficzny kraju [2,3]. Te czynniki spowodo-
wały, że obecnie w Polsce mamy nieco inną 
strukturę liczby i długości JCWP o statusie 
naturalnym, silnie zmienionym i sztucznym 
niż w poprzednim cyklu planistycznym. 

Wyniki wyznaczenia silnie zmienio-
nych i sztucznych części wód na 
potrzeby III cyklu planistycznego

Po przeprowadzonych zmianach 
w strukturze JCWP rzecznych, a także ko-
rektach podziału hydrograficznego kraju 
na dorzecza i regiony wodne wprowadzo-
nych przez nowe Prawo wodne z 20 lipca 
2017 r. [6], wyznaczenie silnie zmienionych 
i sztucznych części wód objęło ostatecznie 
3116 jednostek planistycznych w 9 dorze-
czach i 23 regionach wodnych.  Wykonane 
w oparciu o zweryfikowaną metodykę obli-
czenia, analizy i oceny eksperckie, skonfron-
towane z uwagami zgłoszonymi w ramach 
konsultacji społecznych z użytkownikami 
i administratorami cieków, doprowadziły do 
ostatecznego wyznaczenia w skali kraju [4]:
�� 2454 JCWP naturalnych o  długo-

ści 79  579 km i  powierzchni zlewni1  
261 789 km2

�� 588 JCWP silnie zmienionych o  dłu-
gości 22  556 km i  powierzchni zlewni  
77 818 km2

�� 74 JCWP sztucznych o długości 1353 km  
i powierzchni zlewni 4040 km2.  

Szczegółowe wyniki zaprezentowano 
w tab. 1 w strukturze dorzeczy i regionów 
wodnych oraz na rys. 1.

Zmiany w wynikach w stosunku 
do poprzedniego cyklu 
planistycznego

Ze względu na opisane w  pierwszej 
części artykułu korekty w podziale hydro-
graficznym oraz strukturze JCWP między 
poprzednim, a obecnym cyklem planistycz-
nym, bezpośrednia identyfikacja zmian 
w statusie poszczególnych jednostek pla-
nistycznych jest utrudniona.

1  Powierzchnia obejmuje również fragmenty zlewni 
JCWP leżące poza granicami kraju
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Należy pamiętać, że liczba i długości 
cieków istotnych uległy zmianom ze wzglę-
du na wprowadzenie nowego podziału 
hydrograficznego MPHP10, wydzielenie 
JCWP zbiornikowych, eliminację, łączenie, 
dzielenie, wydłużanie, skracanie i tworzenie 
nowych JCWP. Ogólna liczba JCWP rzecz-
nych w wyniku tych operacji została zmniej-
szona w skali kraju z 4586 do 3116 JCWP, 
a więc o 1470, czyli 32%. W konsekwencji 
zmianom uległy też długości poszczegól-
nych cieków istotnych w  ramach JCWP  
– w skali kraju sumaryczna długość cieków 
zmniejszyła się z 111 483 km do 103 489, 
a więc o 7994 km, czyli 7,2%.

W tej sytuacji pewien pogląd na zakres 
zmian, jakie wynikają łącznie ze zmian 
struktury JCWP oraz wprowadzenia nowej 
metody wyznaczania silnie zmienionych 
i sztucznych wód rzecznych daje jedynie 
względne porównanie procentowego udzia-
łu JCWP o określonym statusie w stosun-
ku do całkowitej długości cieków istotnych 
przyjmowanych w poszczególnych cyklach 
planistycznych. W skali całego kraju o bli-
sko 7,5% zwiększył się odsetek JCWP na-
turalnych i wynosi obecnie 76,9%, o 7,0% 
zmniejszył się odsetek silnie zmienionych 
części wód (obecnie 21,8%), a o 0,3% odse-
tek części wód sztucznych (obecnie 1,3%).

Porównanie rezultatów wyznaczania 
silnie zmienionych i sztucznych części wód 
rzecznych w Polsce w II i III cyklu planistycznym
Comparison of the Results of Designating Heavily Modified and Artificial River 
Water Bodies in Poland in the 2nd and 3rd Planning Cycles

dr inż. Jerzy GRELA
dr inż. Rafał KOKOSZKA

mgr inż. Paweł MADEJ
dr inż. Magdalena STĘPIEŃ

MGGP SA

Zmiany liczby JCWP w poszczególnych 
kategoriach statusu wraz z ich długościami 
w II i III cyklu planistycznym przedstawiono 

w tab. 2. Dodatkowo na rys. 4 zaprezento-
wano porównanie struktury długości po-
szczególnych kategorii wód w poszczegól-

DOI: 10.15199/2.2021.6.2

W artykule przedstawiono porównanie wyników procedury wyznaczania 
silnie zmienionych i sztucznych części wód, jakie zastosowano w Pol-
sce w II i III cyklu planistycznym dla wód rzecznych. W efekcie zmian  
w samej metodyce wyznaczania, a także wpływu rezultatów innych analiz 
planistycznych, uzyskany obecnie wynik różni się pod względem struktury 
naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych części wód rzecznych na 
obszarze Polski od wyników analiz w poprzednim cyklu planistycznym, na 
korzyść zwiększenia odsetka wód o charakterze naturalnym. Wyjaśniono 
przyczyny, jakie wpłynęły na uzyskanie takiego wyniku.
Słowa kluczowe: jednolita część wód powierzchniowych, analizy plani-
styczne, wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód po-
wierzchniowych, przekształcenia hydromorfologiczne, Ramowa Dyrek-
tywa Wodna

The article presents a comparison of results of the procedure for desi-
gnation of heavily modified and artificial water bodies that were used in 
Poland in the II and III planning cycle for river water bodies. As a result of 
changes in the methodology of designation, as well as the impact of the 
results of other planning analyses, the currently obtained result differs in 
terms of the structure of natural, heavily modified and artificial river water 
bodies in Poland from the results of analyses in the previous planning 
cycle, in favour of increasing the percentage of natural water bodies. The 
reasons that influenced obtaining this result were explained.
Key words: surface water body, planning analyses, designation of heavily 
modified and artificial surface water bodies, hydromorphological trans-
formations, Water Framework Directive

Rys. 1. Mapa Polski z przypisanym statusem jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (kolor 
niebieski – cieki naturalne, kolor czerwony – cieki silnie zmienione, kolor pomarańczowy – cieki sztuczne)
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Zmiany (netto) w  kilometrażu rzek 
o konkretnym statusie w skali całego kra-
ju, jakie nastąpiły między II i III cyklem pla-
nistycznym obejmują wydłużenie cieków 
naturalnych o 2078,9 km (do 79 579,5 km), 
skrócenie o 9605,3 km rzek silnie zmienio-
nych (do 22 555,9 km) i skrócenie cieków 
sztucznych o 467,2 km (do 1353,8 km).

Omówiony powyżej wpływ wszystkich 
potencjalnych czynników na uzyskane 
zmiany statusu JCWP w  skali całego 
kraju między analizowanymi cyklami pla-
nistycznymi nie daje jednoznacznej od-
powiedzi, jaki jest skutek wprowadzenia 
samych zmian metodycznych. Jednak 
można to przeanalizować na podgrupie 
tych JCWP, które w wyniku aktualizacji nie 
podlegały żadnym zmianom w stosunku 
do poprzedniego cyklu planistycznego. 
Takich JCWP jest 2371, a więc ponad 76% 
wszystkich JCWP według nowej struktury 
podziału. Mają one długość 65 764,78 km. 

się odsetek silnie zmienionych części wód 
(do 31,9%), a o 0,1% odsetek części wód 
sztucznych (do 1,9%),
�� w obszarze dorzecza Pregoły odsetek 

JCWP naturalnych zwiększył się o  1,6% 
i  wynosi obecnie 99,3%, o  0,7% zmniej-
szył się odsetek silnie zmienionych części 
wód (do 0,4%), a o 0,9% odsetek części wód 
sztucznych (do 0,3%),
�� w obszarze dorzecza Niemna odsetek 

JCWP naturalnych zmniejszył się o 0,4% 
i wynosi obecnie 98,1%, a o 0,3% zwięk-
szył się odsetek części wód sztucznych 
(do 1,9%)3,
�� w  obszarach pozostałych dorzeczy 

(Świeżej, Banówki, Łaby i Dniestru) status 
wszystkich JCWP nie uległ zmianie i pozo-
stał naturalny.

3 W  obszarze dorzecza Niemna zmiana wynika wy-
łącznie ze zmian długości poszczególnych JCWP; nie 
wynika z metody wyznaczania

nych cyklach planistycznych. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że pod względem 
długości:
�� w  obszarze dorzecza Dunaju odsetek 

JCWP naturalnych zwiększył się o 22,8% 
i wynosi obecnie 100%, o tyle samo zmniej-
szył się odsetek silnie zmienionych części 
wód (do 0%)2, 
�� w  obszarze dorzecza Wisły odsetek 

JCWP naturalnych zwiększył się o 5,2% 
i wynosi obecnie 82,2%, o 4,8% zmniejszył 
się odsetek silnie zmienionych części wód 
(do 16,8%), a o 0,4% odsetek części wód 
sztucznych (do 1,0 %),
�� w  obszarze dorzecza Odry odsetek 

JCWP naturalnych zwiększył się o 11,4% 
i wynosi obecnie 66,2%, o 11,2% zmniejszył 

2 W  obszarze dorzecza Dunaju zmiana wynika wy-
łącznie ze zmian w  strukturze JCWP i  scalenia po-
przednich JCWP silnie zmienionych z JCWP natural-
nymi, które zdominowały charakter nowej JCWP; nie 
wynika z metody wyznaczania

Tab. 1. Wyniki ostatecznego wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód na obszarze Polski, w podziale na regiony wodne i obszary 
dorzeczy, na potrzeby cyklu planistycznego 2021 – 2027

Dorzecze Region wodny
Liczba JCWP (szt) Długość rzek (km) Powierzchnia zlewni (km2)

Ogółem NAT SZCW SCW Ogółem NAT SZCW SCW Ogółem NAT SZCW SCW

Dunaj Czadeczka 1 1 - - 8,84 8,84 - - 22,5 22,5 - -
Czarna Orawa 4 4 - - 240,06 240,06 - - 422,06 422,06 - -

Wisła

Mała Wisła 44 11 30 3 1341,58 250,93 1039,24 51,41 3781,84 723,43 2959,2 99,21
Górna Zachodnia 

Wisła 230 153 74 3 8442,91 4934,33 3455,02 53,56 24015,25 14773,06 9168,13 74,06
Górna Wschod-

nia Wisła 207 171 36 - 7983,42 6510,35 1473,07 - 22930,57 19197,09 3733,48 -

Bug 253 228 23 2 9737,46 8746,96 830,93 159,57 47774,86 44774,43 2834,61 165,82

Narew 229 206 20 3 7421,88 6672,61 708,49 40,78 25132 23011,16 1960,43 160,41

Środkowa Wisła 399 351 44 4 15508,75 14144,33 1287,27 77,15 47449,29 43277,73 3989,72 181,84

Dolna Wisła 357 302 38 17 10608,29 8903,75 1484,82 219,72 33367,79 27443,72 5217,17 706,9

Świeża Świeża 3 3 - - 67,42 67,42 - - 134,62 134,62 - -

Banówka Banówka 1 1 - - 107,72 107,72 - - 210,75 210,75 - -

Łaba

Izera 2 2 - - 21,42 21,42 - - 76,23 76,23 - -

Łaba i Ostrożnica 1 1 - - 7,02 7,02 - - 22,26 22,26 - -

Metuje 4 4 - - 49,4 49,4 - - 104,25 104,25 - -

Orlica 1 1 - - 36,2 36,2 - - 139,5 139,5 - -

Odra

Górna Odra 143 102 36 5 3902,13 2533,69 1297,01 71,43 13530,74 6295,57 7107,13 128,04

Środkowa Odra 445 318 118 9 13789,96 8340,6 5244,2 205,16 38103,45 22446,94 15095,07 561,44

Warta 279 165 109 5 10695,68 6193,31 4289,34 213,03 36993,44 20385,09 15633,08 975,27

Noteć 135 107 23 5 3982,55 3198,68 679,6 104,27 16990,89 12364,02 4170,45 456,42
Dolna Odra 
i Przymorze 
Zachodnie 270 218 36 16 6118,37 5224,63 756,97 136,77 21758,68 15350,29 5921,45 486,94

Pregoła Łyna i Węgorapa 82 80 1 1 2593,67 2576,24 9,95 7,48 7493,04 7457,17 27,91 7,96

Niemen Niemen 24 23 - 1 700,97 687,55 - 13,42 2896,51 2859,97 - 36,54

Dniestr Dniestr 2 2 - - 123,42 123,42 - - 297,14 297,14 - -

SUMA 3116 2454 588 74 103489,12 79579,46 22555,91 1353,75 343647,66 261788,98 77817,83 4040,85

% 100,00 78,7 18,9 2,4 100,0 76,9 21,8 1,3 100,0 76,2 22,6 1,2
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W grupie pozostałych 745 JCWP rzecz-
nych na status w nowym cyklu planistycz-
nym wpływała zarówno nowa metoda 
wyznaczania, jak i zmiany strukturalne wy-
nikające z aktualizacji podziału na JCWP 
wprowadzonego w  r. 2015. Wskazanie 
przyczyn ewentualnych zmian statusu 
w tej grupie wymaga szczegółowej analizy 
każdej JCWP.

Niniejszy artykuł przygotowano na podstawie wyni-
ków projektu „Przegląd i weryfikacja metodyk wyzna-
czania silnie zmienionych i sztucznych części wód 
powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym 
wyznaczeniem”, realizowanego w latach 2018–2019 
na zamówienie PGW Wody Polskie KZGW w Warsza-
wie ze środków NFOŚiGW.
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planistycznym charakteryzuje się bardziej 
liberalnym podejściem do zmian hydromor-
fologicznych w tym sensie, że nie wszystkie 
zmiany poprzednio traktowane jako silne, 
obecnie spełniają ten warunek. Stąd dość 
duża ilość JCWP, które utraciły status sil-
nie zmienionej bądź sztucznej części wód 
na rzecz statusu rzeki naturalnej. Wyraźnie 
widać to w tej grupie 2371 JCWP, które nie 
podlegały zmianom aktualizacyjnym między 
cyklami planistycznymi. W wyniku zmiany 
metody liczba JCWP naturalnych zwiększyła 
się o 241, a więc nieco ponad 10%.

Porównanie statusu tych JCWP pokazuje, 
że:
�� w cyklu planistycznym 2015–2021: 1666 

z nich miało status naturalny, 633 status sil-
nie zmieniony, a 72 status sztuczny,
�� w cyklu planistycznym 2021–2027: 1903 

z nich ma status naturalny, 407 status silnie 
zmieniony, a 61 status sztuczny.

Jeśli chodzi o zmiany długości cieków 
w tej grupie JCWP przypisanych do konkret-
nych statusów to w wyniku zastosowania 
zweryfikowanej metody wyznaczania silnie 
zmienionych i sztucznych części wód rzecz-
nych o 12,6% zwiększył się odsetek rzek na-
turalnych, o 12,3% zmniejszył się odsetek 
rzek silnie zmienionych i o 0,3% zmniejszył 
się odsetek części wód sztucznych.

Podsumowanie
Zweryfikowana na potrzeby wyznacza-

nia silnie zmienionych i sztucznych części 
wód rzecznych w  kolejnym cyklu plani-
stycznym metoda kładzie większy nacisk 
na zakres i formy zmian morfologicznych 
– przy równoczesnym uwzględnieniu róż-
norodności hydromorfologicznej – co wy-
raża się w analizie znacznie większej liczby 
wskaźników, zintegrowanych w  ramach 
Hydromorfologicznego Indeksu Rzeczne-
go [1, 5]. W związku z tym bardziej dokład-
nie opisuje morfologię nie tylko cieku, ale 
i jego doliny. Ten dokładniejszy opis zmian 
morfologicznych oraz stopnia naturalności 
JCWP wyraża się też tym, że zmiany statu-
su w stosunku do poprzedniego cyklu plani-
stycznego następowały w obu kierunkach, 
tj. z silnie zmienionej na naturalną (częściej) 
i z naturalnej na silnie zmienioną (rzadziej).

Zaproponowana metoda w  stosunku 
do metody stosowanej w poprzednim cyklu 

Tab. 2. Zmiany liczby JCWP w poszczególnych kategoriach statusu i ich długości w II i III cyklu planistycznym

Dorzecze

Cykl planistyczny 2015 - 2021 Cykl planistyczny 2021 - 2027

Liczba JCWP [szt] Długość rzek [km] Liczba JCWP [szt] Długość rzek [km]

Ogó-
łem NAT SZCW SCW Ogółem NAT SZCW SCW

Ogó-
łem NAT SZCW SCW Ogółem NAT SZCW SCW

Dunaj 11 9 2 - 226,3 174,8 51,5 - 5 5 - - 248,9 248,9 - -

Wisła 2660 2108 491 61 65472,5 50383,8 14154,9 933,9 1719 1422 265 32 61044,3 50163,3 10278,8 602,2

Świeża 4 4 - - 64,8 64,8 - - 3 3 - - 67,4 67,4 - -

Banówka 6 6 - - 106,6 106,6 - - 1 1 - - 107,7 107,7 - -

Łaba 8 8 - - 146,6 146,6 - - 8 8 - - 114,0 114,0 - -

Odra 1735 1118 559 58 41564,7 22802,1 17923,5 839,1 1272 910 322 40 38488,7 25490,9 12267,1 730,7

Pregoła 120 114 3 3 2938,1 2872,1 31,3 34,6 82 80 1 1 2593,7 2576,2 10,0 7,5

Niemen 39 38 - 1 833,6 820,2 - 13,4 24 23 - 1 701,0 687,6 - 13,4

Dniestr 3 3 - - 129,7 129,7 - - 2 2 - - 123,4 123,4 - -

SUMA 4586 3408 1055 123 111482,8 77500,6 32161,2 1821,0 3116 2454 588 74 103489,1 79579,5 22555,9 1353,8

% 100,0 74,3 23,0 2,7 100,0 69,5 28,9 1,6 100,0 78,7 18,9 2,4 100,0 76,9 21,8 1,3

Rys. 2. Procentowe porównanie struktury długości 
naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych części 
wód w analizowanych cyklach planistycznych
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Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w Polsce 
w świetle danych statystycznych

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z anieczyszczenia powietrza atmos-
ferycznego zagrażają zdrowiu czło-

wieka, wpływają ujemnie na przyrodę, glebę 
i wodę oraz klimat. Są to przede wszyst-
kim substancje gazowe, ale również stałe 
i ciekłe. Niektóre gazy, jak dwutlenek siarki 
i tlenek węgla, są bardzo toksyczne. Spe-
cyficznym problemem w Polsce jest wła-
śnie zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki 
– pochodzące w 97% ze spalania węgla – 
gdyż mimo kilkakrotnego spadku w okresie  
30 lat, całkowita emisja SO2 jest 2 razy wyż-
sza niż w Niemczech oraz 3–4 razy wyższa 
niż w Wielkiej Brytanii i Francji. W przelicze-
niu na 1 mieszkańca różnice te jeszcze bar-
dziej przemawiają na niekorzyść naszego 
kraju. Należy dodać, że stosowanie węgla 
i gazu koksowniczego powoduje, iż miej-
ski smog zawiera więcej rakotwórczego 
benzenu i benzoαpirenu. Z kolei dwutlenek 
węgla jest gazem w zasadzie nieszkodli-
wym bezpośrednio dla człowieka, ale cha-
rakteryzuje się największą emisją – prawie 
we wszystkich krajach – i dlatego jako gaz 
cieplarniany najmocniej wpływa na klimat 
(zatrzymując energię słoneczną w atmos-
ferze ziemskiej, tworzy tzw. efekt szklarnio-
wy). Ważniejsze rodzaje zanieczyszczeń 
prezentują tab. 1 i 2.

58% emisji SO2 według stanu z 2018 r. 
pochodzi z elektroenergetyki, a 24% z pa-
lenisk domowych, warsztatów rzemieślni-
czych i małych obiektów handlowych. Z ko-
lei głównymi źródłami emisji tlenków azotu 
są: transport drogowy (ok. 35%) oraz sektor 

gospodarki komunalnej (22%). W przypadku 
emisji tlenku węgla tymi źródłami są: go-
spodarstwa domowe, warsztaty itp. 65% 
oraz środki transportu 23%. Natomiast 
za emisję pyłów w 50–60% odpowiadają 
paleniska domowe i warsztaty. Emisja amo-
niaku związana jest głównie z rolnictwem 
i nawozami sztucznymi.

Tab. 1 potwierdza prawie trzykrotny 
spadek emisji SO2. Jednak emisja ta sta-
nowi aż 23% emisji w UE. Natomiast emisja 
CO2 utrzymuje się na wysokim poziomie 
i w badanym okresie wzrosła o ok. 6%. W la-
tach 2015–2018 nastąpił wzrost emisji po-
zostałych zanieczyszczeń – z powodu roz-
woju gospodarczego, a także spowolnienia 
w inwestycjach proekologicznych.

Wśród zanieczyszczeń powietrza 
szczególne miejsce zajmują gazy cieplar-
niane, coraz mocniej uznawane za istotną 
przyczynę ocieplenia klimatu i wynikają-
cych stąd negatywnych konsekwencji dla 
ludzkości. CO2 jest głównym gazem cieplar-
nianym i jego udział w latach 2000–2018 
wzrósł z 80,1% do 81,8% tych gazów. Źró-
dłem emisji CO2 jest spalanie paliw (92% 
w 2018 r.), w tym w elektroenergetyce 48%, 
transporcie 19% oraz w przemyśle prze-
twórczym i budownictwie 9%. Metan CH4, 
zwany też gazem kopalnianym i  gazem 
błotnym, stanowi podstawowy składnik 
gazu ziemnego. Emisja do atmosfery po-
chodzi w 39% z metanowych kopalń węgla 
oraz z wydobycia i przerobu ropy naftowej 
i gazu ziemnego, następnie z rolnictwa (fer-

mentacja jelitowa) 30% i ze składowisk od-
padów 18%. Podtlenek azotu N2O (gaz roz-
weselający, lecz szkodliwy) w 80% pochodzi 
z rolnictwa – głównie emisja z gleb, a także 
z gospodarki odchodami rolniczymi – oraz 
z procesów spalania paliw 12%, gospodarki 
ściekami 3% i przemysłu chemicznego 3%. 
Fluorowane gazy przemysłowe, czyli chlo-
rofluorowęglowodory (tzw. freony, według 
koncernu DuPont) charakteryzują się bar-
dzo wysokimi współczynnikami ocieplenia 
globalnego, a także dużą dynamiką wzrostu 
w wyniku powszechnego stosowania czyn-
ników chłodniczych, środków gaśniczych, 
rozpuszczalników, aerozoli i gazu izolują-
cego w sieciach wysokiego napięcia. Są 
to gazy: wodorofluorowęglowodór HFCs, 
pentafluoroetan PFCs, sześciofluorek siarki 
SF6, trójfluorek azotu NF3. Zatem CO2 sta-
nowi prawie 82%, metan 12%, podtlenek 
azotu 5% oraz freony 1,1% emisji gazów 
cieplarnianych.

W  tab. 2 zamieszczono statystykę 
gazów cieplarnianych począwszy od 
1988 r., gdyż jest to rok bazowy dla Polski 
(w przypadku freonów to r. 1995 lub 2000) 
w związku z przyjętym obowiązkiem reduk-
cji zanieczyszczeń zgodnie z Protokołem 
z Kioto w ramach Ramowej Konwencji ONZ 
w sprawie zmian klimatu (dla innych krajów 
jest to zwykle r. 1990). Polska wypełniła do-
tychczasowe zobowiązania z nadwyżką, ale 
zadania na najbliższe lata oraz r. 2030 czy 
2040 są o wiele trudniejsze. Porównanie 
z innymi krajami europejskimi nie wypada 
już tak korzystnie, gdyż dla lat 1990–2017 
wskaźnik emisji gazów szklarniowych 
w krajach UE wyniósł 76,8%, a dla Polski 
87,4%. Znamienne, że kraje do niedawna 
opierające energetykę na węglu, notują 
duży postęp w dekarbonizacji gospodarki, 
co ilustrują lepsze wskaźniki dynamiki emi-
sji: Francja 83,1%, Niemcy 70,4% i W. Bry-
tania 61,6%. Również pod względem emi-
sji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na  
1 mieszkańca Polska ze wskaźnikiem 
utrzymującym się od kilku lat w wysokości  
11 ton jest w  czołówce krajów UE. Dla 
porównania wskaźnik ten w Szwecji wy-

Tab. 1. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w Polsce w latach 2000-2018 w tys. ton

Wyszczególnienie 2000 2010 2015 2017 2018 2000 
2018

Dwutlenek siarki

Tlenki azotua)

Dwutlenek węgla

Tlenek węgla

Niemetanowe lotne 
związki organiczneb)

Amoniak

Pyły

1 341

858

317 338

3 360

1 056

331

402

817

881

334 607 

2 999

1 057

303

429

639

780

337 340

2 390

1 014

307

377

526

762

337 706

2 339

989

317

378

502

762

337 706

2 339

989

317

378

37,4

88,8

106,4

69,6

93,7

95,8

94,0

a) Wyrażone w NO2. 
b) Źródła przemysłowe ok. 75%, źródła rolnicze 25%. Ponadto ok. 250 tys. ton emisji z lasów.

Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 81.
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Emisja pyłu zawieszonego decyduje 
w dużym stopniu o jakości powietrza w Pol-
sce oraz jakości życia jej mieszkańców. 
Wyróżniamy całkowity pył zwieszony TSP 
(total suspended particulates) oraz pył PM10 
o średnicy cząsteczek do 10 μm i pył PM2,5 
o średnicy poniżej 2,5 μm (μm = 1/1000 
mm). Szczególnie pył drobny ma zdolność 
przenikania do płuc i  rozpuszczania się 
w płynach biologicznych, a przez krwiobieg 
oddziaływuje negatywnie na całe ciało. Wy-
stępowanie smogu znamionuje właśnie wy-
sokie stężenie pyłu zawieszonego.

Emisja pyłu w 2018 r. wyniosła 378 tys. 
ton (tab. 1). Jej źródłem są przede wszyst-
kim gospodarstwa domowe i  inne małe 
obiekty (tzw. niska emisja) 38%, procesy 
przemysłowe 23%, rolnictwo 14%, środki 
transportu 6%. Wiadomo, że mieszkańcy 
wielu miast w Polsce odczuwają mocno 
skutki smogu, a kilka z nich należy do naj-
bardziej zanieczyszczonych w Europie. Na 
podstawie unijnej normy jakości powietrza 
z 2008 r. dla miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców, zalecany krajowy wskaźnik średnie-
go narażenia na pył PM2,5 wynosił ostatnio 
w Polsce 21 μg/m3, lecz według pomiarów 
od trzech lat sięga 22 μm/m3. Natomiast 
już w 2020 r. normę zmniejszono na 18 μg/
m3. Zatem sytuacja w aglomeracjach miej-
skich w sezonie jesienno-zimowym staje 
się krytyczna. Porównanie sytuacji w Polsce 
z innymi krajami zwiera tab. 4. Wynika z niej, 
że we wszystkich krajach badane wskaźniki 
uległy poprawie w ciągu 8 lat o ok. 20–25%. 
Polska zanotowała wprawdzie nieco wyższy 
stopień poprawy, ale nadal zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc w Unii – przed Bułgarią 
oraz Chorwacją i Cyprem (lecz tylko w za-
kresie pyłu PM10).

Głównym sprawcą emisji gazów tok-
sycznych i cieplarnianych jest energetyka 
korzystająca z węgla. Jednak nie można 
pominąć tu transportu drogowego. Otóż 
w 2018 r. w Polsce było zarejestrowanych 
32 mln pojazdów (76% to auta osobowe), 
aż jest 2 razy więcej niż w 2000 r. Polacy 
preferują samochody i nie kwapią się do ich 
wynajmu czy współdzielenia, nawet w du-
żych miastach. Dlatego w Warszawie jest 
więcej samochodów na 1000 mieszkańców 
niż w Berlinie. Ponadto 58% zarejestrowa-
nych samochodów osobowych ma ponad 
15 lat, a 16% ponad 30 lat. Dlatego emisja 
zanieczyszczeń z pojazdów drogowych jest 
znacząca, co ilustruje tab. 5. Płynie z niej 
wniosek, że udział transportu drogowego 
w  emisji niektórych gazów sięga nawet 
19-38% oraz że emisja dwutlenku węgla, 
tlenków azotu i pyłów nadal rośnie, mimo 
wdrażania nowych technologii chroniących 

w przypadku emisji ołowiu, a także arsenu 
i chromu. Z kolei emisja miedzi jest powo-
dowana przez ścieranie opon i hamulców 
w transporcie drogowym 34% oraz procesy 
przemysłowe 25% i spalania węgla w go-
spodarstwach domowych i warsztatach 
23%. Emisję metali ciężkich przedstawia 
tab. 3. Wynika z niej, że w okresie 2000–
2015 emisja ta na ogół rosła, zwłaszcza 
do 2010 r., a w przypadku cynku i ołowiu 
wyraźnie. W ostatnich trzech latach spa-
dek emisji we wszystkich pozycjach jest 
znaczący a jego skala poniekąd zaskakuje.

nosi tylko 5,5 t, na Litwie 7,5 t, a najwięcej 
w Estonii 15 t oraz Luksemburgu 20 ton/
mieszkańca.

Metale ciężkie, czyli arsen, chrom, 
cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów i rtęć, są 
szczególnie szkodliwe dla zdrowia czło-
wieka, a  także środowiska naturalnego 
i przyrody. Uszkadzają m.in. układ nerwo-
wy oraz powodują zmiany nowotworowe. 
Ich źródłem są procesy przemysłowe oraz 
spalanie paliw. Np. ponad 50% emisji rtęci 
jest skutkiem spalanie węgla brunatnego 
i kamiennego. Podobne relacje występują 

Tab. 2. Emisja głównych cieplarnianych w Polsce w latach 1988-2018 w mln ton w ekwiwalencie dwutlenku węgla

Wyszczególnienie 1988 1990 2000 2010 2015 2017 2018 2018 
2000

Dwutlenek węgla

Metan

Podtlenek azotu

Fluorowane gazy 

przemysłowea)

471,8
70,0
29,3

0,2

376,5
64,4
27,3

0,2

317,3
49,4
22,5

1,6

334,6
48,2
19,7

7,0

313,1
47,2
19,0

9,1

337,3
49,3
20,7

7,1

337,7
48,8
22,0

4,0

106,4
98,8
97,8

250,0

OGÓŁEMb) 578,3 475,1 395,9 412,9 391,7 414,7 412,9 104,3

a) Dane szacunkowe. b) Dane nie sumują się w 100% ze względu na przeliczenia w ekwiwalent CO2.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 220 oraz 2020, s. 85-91; 
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce. GUS, Warszawa 2019, s. 30-31.

Tab. 3. Emisja metali ciężkich w Polsce w latach 2000-2018 w tonach (w megagramach)

Wyszczególnienie 2000 2010 2015 2018 2018 
2000

Arsen

Chrom

Cynk

Kadm

Miedź

Nikiel

Ołów

Rtęć

39,7

47,0

1 287,0

18,9

357,3

161,6

470,3

10,5

47,3

53,1

1 526,4

14,8

432,9

171,2

528,3

9,6

43,5

47,3

1 407,1

13,5

415,6

138,5

507,8

10,6

16,9

35,9

444,8

9,5

217,3

82,6

303,5

8,7

42,6

76,4

34,6

50,3

60,8

51,1

64,5

82,9

Razem 2 392,3 2 783,6 2 583,9 1 119,2 46,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2017, s. 222 oraz 2020, s. 92-93.

Tab. 4. Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone pyłem PM10 i PM2,5 w wybranych krajach 
w mikrogramach/m3

Wyszczególnienie
PM10 PM2,5

2010 2015 2018 2010 2015 2018

UE-28 26,3 23,2 21,6 18,1 15,6 13,8

Finlandia

Szwecja

Dania

Niemcy

Litwa

Słowacja

Czechy

Grecja

Węgry

Rumunia

Polska

Bułgaria

13,4

14,0

12,1

22,9

26,9

29,6

29,9

33,4

31,3

34,9

39,7

48,4

11,3

13,0

18,3

18,9

21,7

23,9

24,3

26,5

26,9

27,7

33,0

36,2

11,5

13,1

18,3

18,8

20,0

24,8

25,8

27,1

27,6

26,4

33,2

33,8

8,4

7,4

11,0

17,4

..

22,8

22,8

..

22,3

19,1

30,5

31,1

19,0

6,0

17,4

11,3

15,9

21,6

25,0

7,9

11,7

10,2

14,3

13,5

6,4

6,2

12,0

13,1

8,6

16,9

19,5

13,4

17,7

20,0

24,3

20,1

Źródło: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 97.
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środowisko. Natomiast emisja ołowiu dra-
stycznie zmalała dzięki wprowadzeniu paliw 
lepszej jakości.

GUS prowadzi także statystykę emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (bez 
CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych 
dla czystości powietrza. Obecnie jest ich 
1878, najwięcej na Górnym Śląsku oraz 
w  woj. mazowieckim i  łódzkim. Zostały 
one poddane modernizacji i nowym stan-
dardom emisyjnym. Dzięki temu w latach 
2000–2019 emisja gazów zmalała o 44% 
i pyłów o 85%. Dużą rolę odgrywa w tej kwe-
stii skuteczność urządzeń oczyszczających. 
Stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych 
w 2019 r. osiągnął w woj., łódzkim i opolskim 
100%, a w pozostałych najczęściej 99,9% lub 
97,8-98,7%. Wskaźnik redukcji zanieczysz-
czeń gazowych kształtował się w przedziale 
86,8-95,9%, przeciętnie 70,3% (autor pamięta 
wskaźnik sprzed 40 lat nawet poniżej 50%).

Tab. 5. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego w Polsce w latach 2000-2018 w tys. ton

Wyszczególnienie 2000 2010 2015 2017 2018 2018 
2000

Udział 
w emisji
 ogółem 
w Polsce 

w 2018 r. w %

Dwutlenek węgla

Tlenek węgla

Metan

Tlenki azotu

 Podtlenek azotu

Ołów

Pyły

27 166

1 399,7

8,2

227,6

3,3

103,7

12,5

47 446

715,4

6,3

290,7

1,7

6,7

21,0

46 223

485,2

4,8

231,1

1,6

6,5

17,5

61 200

543,8

5,4

286,9

2,1

8,7

22,6

63 047

526,1

5,5

286,7

2,2

9,1

23,1

232,1

37,6

67,1

126,0

66,7

8,8

184,8

18,7

22,5

1,3

37,6

10,0

2,9

6,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 98 oraz tabele 1 i 2.

Istotnym problemem jest również 
ochrona warstwy ozonowej w górnych war-
stwach atmosfery, stanowiącej naturalną 
barierę chroniącą Ziemię oraz jej zasoby 
przyrodnicze i organizmy żywe przed nad-
miernym promieniowaniem nadfioletowym 
UV, emitowanym przez Słońce. Warstwa 
ozonowa jest naruszana przez przemy-
słową emisję freonów i  halonów, czyli 
związków chloru i bromu, które powodują 
przerzedzenie tej warstwy, określane jako 
„dziura ozonowa”. W Polsce jest kilka stacji 
pomiarowych IMiGW, które badają zjawi-
sko zmian warstwy ozonowej. Rocznik GUS 
publikuje średnie miesięczne zawartości 
ozonu w atmosferze oraz dawki promie-
niowania nadfioletowego. Ozon w górnej 
warstwie atmosfery, czyli w stratosferze, 
pochłania szkodliwe promieniowanie ul-
trafioletowe. Natomiast w warstwie przy-
ziemnej, czyli w troposferze, ozon staje się 

niebezpieczny. Dlatego także to stężenie 
ozonu jest badane w  postaci stężenia 
maksymalnego w ciągu 1 godziny i 8 go-
dzin oraz dni z przekroczeniami stężenia 
docelowego. Niestety, w 2019 r. w sześciu 
stanowiskach pomiarowych (spośród  
16 stanowisk) zanotowano liczbę dni 
z  przekroczeniami stężenia docelowego 
większą niż dopuszczalny wskaźnik 25 dni. 
W sumie dane na temat zawartości ozonu 
i promieniowania nadfioletowego nie wyda-
ją się alarmujące, ale są sygnałem do redu-
kowania emisji chlorofluorowęglowodorów 
wytwarzanych w przemyśle i stosowanych 
w kilku sektorach gospodarki.

Omawiany rozdział o zanieczyszcze-
niach powietrza kończy się problematyką 
chemizmu opadów atmosferycznych oraz 
oceną depozycji zanieczyszczeń do pod-
łoża. Otóż opady gromadzą i przenoszą 
zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, amoniak), wpływając w ten sposób 
na procesy eutrofizacji oraz zakwaszenia 
gleb i wód. Wyniki badań na kilku stacjach 
wskazują, że zmniejsza się wprowadzanie 
zanieczyszczeń do podłoża wraz z mokrym 
opadem, z wyjątkiem pomiarów na Śnieżce. 
Opady deszczu na Śnieżce charakteryzują 
się bowiem od kilu lat odczynem pH 4,50, 
czyli są „kwaśnym deszczem” (określenie 
od pH poniżej 5,6). Zatem monitoring jako-
ści powietrza, nie licząc Karkonoszy oraz 
aglomeracji miejskich, potwierdza zmniej-
szanie się emisji zanieczyszczeń i jej skut-
ków dla środowiska naturalnego i ludności 
w Polsce.

Fot. Pixabay
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blem porzucania śmieci dotyczy małych 
i dużych miejscowości, terenów rekreacyj-
nych, centrów miast – każdego regionu. 
Kampania uświadamia skalę problemu 
i wskazuje rozwiązanie – aby nie śmiecić. 
Szczegóły akcji znajdują się na stronie Wód 
Polskich: www.wody.gov.pl w  zakładce:  

Wody to nie śmietnik. 

Warto również zapamiętać, że jeśli ktoś 
w naszej obecności zaśmieca lub zanie-
czyszcza rzekę, sprawcę można zgłosić 
na numer alarmowy 112.

stwarza nie tylko porzucony plastik, który 
rozkłada się nawet 1000 lat, ale też inne 
substancje chemiczne, które dostają się ze 
śmieci do wód. 

Warto włączyć się do akcji
Akcje sprzątania rzek i ich okolic, choć 

cenne i potrzebne, przynoszą efekty na krót-
ko, bo w miejsce uprzątniętych odpadów, 
szybko pojawiają się nowe. Dlatego Wody 
Polskie, jako administrator wód, rozpoczęły 
kampanię edukacyjną „Wody to nie śmiet-
nik”. Akcja jest skierowana do wszystkich 
mieszkańców naszego kraju, ponieważ pro-

Każdego roku pracownicy Wód Pol-
skich, często również z pomocą wolonta-
riuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują 
w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad 
zbiornikami wodnymi. Problem nasila się 
w sezonie wiosenno-letnim, kiedy ludzie 
masowo ruszają wypoczywać nad wodą. 

Problem narasta
W trakcie pandemii znacząco przybyło 

dzikich wysypisk z  odpadami poremon-
towymi i wielkogabarytowymi. W samym 
tylko województwie dolnośląskim, w 2020 
roku nad rzekami i zalewami pracownicy 
Wód Polskich zebrali 500 ton odpadów. 
Według danych szacunkowych rocznie nad 
polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi 
pojawia się nawet kilka tysięcy ton śmieci. 
Część z nich niestety zalega, stanowiąc za-
grożenie dla ludzi i środowiska. 

Szkodliwe dla ludzi
i środowiska

Porzucone śmieci nie są obojętne dla lu-
dzi i dla środowiska, ponieważ przedostają 
się do wód i w konsekwencji je zanieczysz-
czają. Naukowcy biją na alarm, ponieważ 
tworzywa sztuczne oraz substancje zawar-
te w odpadach, mogą prowadzić do trwa-
łego skażenia wód i ekosystemów od nich 
zależnych. Zjawisko to jest obserwowane 
na całym świecie, ale w naszym kraju z roku 
na rok problem zaśmiecania i zanieczysz-
czania rzek i  jezior narasta. Zagrożenie 

13 ton śmieci zebranych tylko podczas jednej akcji sprzątania Wisłoka na Podkarpaciu, 
34 tony śmieci wywożone każdego roku znad Zalewu Mietkowskiego na Dolnym Śląsku, 
półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku 
Odry we Wrocławiu – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce.

Jezioro i rzeka – to nie śmietnik!
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Collegium Godlewskiego wczoraj i dziś

130 lat studiów rolniczych w Krakowie

W  dniach od 17 maja do 30 czerw-
ca prezentowana jest wystawa 

plenerowa pt. „130 lat studiów rolniczych 
w Krakowie”, której organizatorem jest Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie. Ekspozycja 
dostępna była na Plantach do końca maja, 
a obecnie można ją obejrzeć na terenie 
kampusu UR. 

Wystawa poświęcona jest 130-leciu 
powołania studiów rolniczych w Krakowie. 
Prezentuje m.in. archiwalne fotografie stu-
dentów, pierwszych indeksów, sali wykłado-
wych, budynków i stacji doświadczalnych, 
pamiątkowych medali, sprzętu laborato-
ryjnego, założycieli Studium Rolniczego 
w Krakowie, a także władz uczelni. Nie za-
brakło także odniesienia do wpływu II wojny 
światowej na Studium Rolnicze (przejęcia 
budynku Collegium Godlewskiego na cele 
Generalnej Guberni czy wywiezienia zna-
mienitych profesorów). Ponadto pokazane 
są badania prowadzone przez uczelnię, ini-
cjatywy i udział UR w życiu Krakowa. 

Historia uczelni
Pierwsze próby nauczania rolnictwa 

na poziomie akademickim podjęto w Pol-
sce pod koniec XVIII w.  W 1776 r. ks. Hugo 
Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do 
projektu reform Szkoły Głównej Koronnej 
postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. 
Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa 
Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Dopiero 
w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego powstało 3. letnie 
Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r.  
w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój 
wydziału przerwała II wojna światowa. 
W trudnych warunkach okupacji organizo-
wano studia konspiracyjne i tajne naucza-
nie. Po wojnie wydział wznowił działalność 
i w 1946 r. przekształcono go w Wydział 
Rolniczo-Leśny. Trzy lata później, w 1949 r.  
powołano na UJ odrębny Wydział Leśny, na 
który w 1951 r. wstrzymano rekrutację.

Wydział Rolniczy UJ stanowił podsta-
wę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Krakowie. Miał on istotną rolę 
w kształceniu studentów i kadry naukowej, 
która przyczyniła się do rozwoju uczelni 
oraz powstania kolejnych wydziałów.

Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. prze-
mianowano na Akademię Rolniczą, a roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 12 wrze-
śnia 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja 
– prekursora nauk rolniczych w  Polsce.  
11 kwietnia 2008 r. uczelnia uzyskała sta-

tus Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.

W  latach 1953–2020 dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych uzyskało 74 585 
absolwentów. Do tego roku stopień dok-
tora habilitowanego otrzymało 659 osób, 
a stopień doktora – 1694 osoby. W latach 
2016–2020 uczelnia otrzymała finansowa-
nie z NCN 93 projektów.

Uczelnia dzisiaj
Aktualnie na UR na 8 wydziałach stu-

diuje blisko 8 tysięcy studentów. W roku 
akademickim 2021/2022 uczelnia oferuje 
kandydatom naukę na 29 kierunkach stu-
diów polskojęzycznych i 9 anglojęzycznych. 
Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dy-
daktyczną do oczekiwań gospodarki i ryn-
ku pracy oraz podnosi jakość kształcenia. 
Duży nacisk kładziony jest na współpracę 
z biznesem i stwarzanie warunków umoż-
liwiających współpracę obu środowisk. 
Uniwersytet zapewnia profesjonalne przy-
gotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: 
rolniczych, leśnych, biologicznych, ekono-
micznych, przyrodniczych i technicznych. 

Nowością na studiach stacjonarnych 
I i II stopnia będzie kierunek etologia i psy-
chologia zwierząt, którego absolwenci 
zdobędą umiejętności w zakresie oceny 
zachowania zwierząt, diagnozowania i roz-
wiązywania problemów behawioralnych, 
czy tworzenia optymalnych warunków 
utrzymania oraz użytkowania i szkolenia 
zwierząt. Nowością będzie też kierunek 
– inżynieria mechatroniczna, a w ofercie 
anglojęzycznej – inżynieria żywności (Food 
Enginnering). 

Uczelnia oferuje także naukę w Szko-
le Doktorskiej oraz studia podyplomowe, 
w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia 
doktorantom kształcenie interdyscyplinar-

ne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  
i  osiągnięcie samodzielności naukowej 
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie 
naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrod-
nictwo, technologia żywności i żywienia, 
zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk 
inżynieryjno-technicznych: inżynieria lą-
dowa i transport, inżynieria mechaniczna, 
inżynieria środowiska, górnictwo i energe-
tyka, a także w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse. 

Studenci i  pracownicy mają możli-
wość odbywania zagranicznych staży 
i  praktyk, co daje im możliwość zdoby-
cia cennego doświadczenia. W ostatnich 
latach uczelnia odnowiła lub podpisała 
umowy o współpracy z blisko 160 uczel-
niami partnerskimi na całym świecie.  
We  współpracy możliwa jest wymiana 
doświadczeń, jak również prowadzenie 
wspólnych badań w ramach programów 
UE oraz Programów Ramowych. Stale 
rozwijana jest oferta kształcenia w języku 
angielskim oraz realizowana intensywna 
wymiana kadry w ramach programu Era-
smus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzy-
szenia Uniwersytetów (VUA). 

Od wielu lat uczelnia łączy rozwój na-
ukowy z gospodarką. Żywność, środowi-
sko i  energia to sztandarowe problemy 
badawcze jakimi zajmuje się UR. Uczelnia 
prowadzi innowacyjne badania z zakresu 
produkcji rolniczej w specyficznych uwa-
runkowaniach: prawnych (rozdrobnienie 
gruntów), terenowych (obszary górskie 
i  podgórskie), środowiskowych (opady 
atmosferyczne, warunki termiczne, glebo-
we) oraz powiązanych z nimi czynnikami 
wynikającymi z konieczności rekultywacji 
terenów poprzemysłowych, a także wpły-
wu skażenia środowiska na zdrowie ludzi.
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Wpływ zanieczyszczenia środowiska 
przyrodniczego na zdrowie środowiskowe 
człowieka – rozważania ogólne
The Influence of Natural Environment Pollution 
on Human Environmental Health – General Considerations

Bezpośrednia i pośrednia działalność człowieka przyczynia się do za-
nieczyszczenia składowych środowiska przyrodniczego, czyli powietrza, 
gleb oraz wód. Następstwem tego jest niekontrolowany wzrost stężeń 
wolnych rodników nazwany stresem oksydacyjnym, co prowadzi do zabu-
rzenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, a w konsekwencji do 
powstania procesu chorobowego. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym 
zmianom i zadbać o zdrowie środowiskowe człowieka należy ze szcze-
gólną starannością dbać o jakość środowiska przyrodniczego. Nasz kraj 
mimo wprowadzenia korzystnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki 
wodno-ściekowej i odpadami, ciągle jeszcze zmaga się z lokalnymi za-
nieczyszczeniami gleb oraz ze skutkami zanieczyszczenia powietrza, np. 
niska emisja. Od wielu lat jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgor-
szych w Europie, a nawet na świecie. Pewnym optymizmem napawają 
różne działania w zakresie polityki ochrony powietrza, które miejmy na-
dzieję uchronią nas przed chorobami związanymi z zanieczyszczeniem 
powietrza. Jest to szczególnie istotne, bo stan zdrowia człowieka aż 
w 85% uwarunkowany jest przez determinanty środowiskowe (analizo-
wane oddzielnie i łącznie).
Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze, zanieczyszczenie środowiska, 
zdrowie środowiskowe

Direct and indirect human activity constantly contributes to the pollution 
of components of the natural environment, i.e. air, soil, and water. The 
consequence of this process is an uncontrolled increase in the concentra-
tion of free radicals, referred to as oxidative stress, leading to a disturban-
ce of the pro-oxidative-antioxidant balance, and then to the development 
of the disease process. In order to counteract these unfavorable changes 
and take care of human environmental health, it is necessary to pay 
special attention to the quality of the natural environment. Our country, 
despite the introduction of beneficial solutions in the field of water and 
sewage management policy is still struggling with local soil pollution 
and the effects of air pollution, mainly due to low emissions. For many 
years, the air quality in Poland has been one of the worst in Europe, and 
even in the world. It instills some optimism, that any various activities 
in the field of air protection policy are carried out, which hopefully will 
protect us from many diseases related to air pollution. This is particularly 
important because 85% of human health is determined by environmental 
determinants (analyzed separately and jointly).
Key words: natural environment, environment pollution, environmental 
health

Ś wiadomy choć nierozważny rozwój 
przemysłu oraz ściśle związany  

z tym popyt na coraz wyższy standard 
życia przyczynił się do zanieczyszczenia 
składowych środowiska przyrodniczego, 
czyli powietrza, gleb oraz wód [38]. Konse-
kwencją tego jest powstanie wielu agre-
sywnych wolnych rodników atakujących 
zdrowe komórki człowieka przebywającego 
w takim antropogenicznie – niekorzystnie 
zmienionym środowisku i wpływających na 
jego stan zdrowia. Następstwem niekon-
trolowanego wzrostu stężeń wolnych rod-
ników zwanym stresem oksydacyjnym są 
uszkodzenia DNA, białek, węglowodanów 
oraz peroksydacja lipidów w komórkach [3]. 

Do reaktywnych form tlenu (skrót z języ-
ka polskiego - RFT lub angielskiego ROS od 
Reactive Oxygen Species) najczęściej zalicza 
się związki tlenu oraz azotu [3]. Należą do 
nich: amionorodnik ponadtlenkowy (O2

-•), nad-
tlenek wodoru (H2O2), rodnik hydroksylowy 
(•OH), rodnik wodoronadtlenkowy (HO2

•), tlen 
singletowy (1O2), ozon (O3), monotlenek azotu 
(NO•), ditlenek azotu (NO2

•), rodnik alkoksy-

lowy (RO•), rodnik nadtlenkowy (ROO•) [25]. 
ROS są wyjątkowo reaktywne i toksyczne dla 
komórek, uszkadzają je przez niespecyficzne 
reakcje z jej składnikami (cukrami, białkami, 
kwasami nukleinowymi oraz lipidami). ROS 
powstają w wyniku fizjologicznych procesów 
w komórkach, a ich stężenie jest kontrolo-
wane zarówno przez enzymy antyoksyda-
cyjne, jak i antyoksydanty. Stężenie wolnych 
rodników w komórkach może wzrastać pod 
wpływem różnych czynników środowiska, jak 
zanieczyszczenia związkami chemicznymi, 
co w końcu prowadzi do stresu oksydacyjne-
go [36]. Następstwem tego są m.in. choroby 
sercowo-naczyniowe, cukrzyca, nowotwory, 
lipofuscynoza oraz choroby neurodegeracyj-
ne (Alzheimera i Parkinsona) [29]. Wieloletnie 
badania dowodzą, że organizm człowieka 
wytworzył mechanizmy obronne przed wol-
nymi rodnikami nazywane antyoksydacyjny-
mi, a ich stężenie jest nadzorowane nie tylko 
przez enzymy antyoksydacyjne, ale też przez 
substancje o charakterze antyoksydantów. 
Dzięki nim w komórce zostaje zachowana 
równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyj-

na [28]. Jest to istotne, bowiem przy zaburze-
niach równowagi między pro- i antyoksyda-
cyjnymi składnikami, na korzyść substancji 
utleniających, funkcje obronne organizmu 
zmniejszają się, co prowadzi do wspomina-
nego stresu oksydacyjnego [37]. Substancje 
o charakterze antyoksydantów mogą być do-
starczane do organizmu w sposób bardziej 
preferowany, czyli naturalny albo farmakolo-
giczny. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest 
zadbanie o stan środowiska przyrodniczego, 
ponieważ ciągle dopływające wolne rodniki 
z zanieczyszczonego środowiska zaburzają 
na stałe równowagę prooksydacyjno-antyok-
sydacyjną człowieka, czyli wyczerpują „zdol-
ności buforowe organizmu” powodując stan 
chorobowy prowadzący nawet do śmierci. 
Ponadto generują bezpośrednie i pośrednie 
koszty związane z leczeniem i abstynencją 
zawodową.

W niniejszej pracy skoncentrowano się 
na ogólnej ocenie wpływu zagrożeń środowi-
ska przyrodniczego na zdrowie środowisko-
we człowieka, bez uwzględnienia czynników 
typowo fizycznych, jak hałas czy wibracje. 

Hubert BEDNARZ, Piotr SZALUŚ, 
Jakub DZIKOWSKI, mgr Katarzyna GARBACIK
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. UE w Zamościu

 dr hab. Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skwarylo wplyw.indd   16 2021-06-13   20:08:04



176/2021  AURA

Wpływ środowiska przyrodniczego 
na zdrowie człowieka

Człowiek egzystuje w środowisku przy-
rodniczym, w  ścisłym powiązaniu z  jego 
składowymi biotycznymi (biosferą – fitos-
ferą, zoosferą, antroposferą) oraz abiotycz-
nym (powietrzem, wodą oraz glebą) [5, 14]. 
W ewolucji przystosował się do naturalnej 
zmienności chemicznych i fizycznych para-
metrów środowiska bytowania [5]. Współ-
czesne środowisko przyrodnicze, które nie 
można utożsamiać z naturalnym, cechuje 
się ścisłym powiązaniem poszczególnych 
jego elementów, a zmiana jednego z nich 
pociąga za sobą przystosowanie wszyst-
kich pozostałych do nowych warunków, 
aczkolwiek w różnym czasie [14]. Zwykle 
zbyt duża ilość antropogenicznych zmian 
w środowisku bytowania człowieka przewyż-
sza jego zdolności adaptacyjne. Dochodzi 
wtedy do zaburzeń homeostazy na poziomie 
komórkowym i narządowym, bo toksyczne 
czynniki prowadzą do zaburzeń procesów 
biochemicznych i fizjologicznych [26]. Czło-
wiek wykształcił różnorodne mechanizmy 
obronne przed działaniem czynników egzo-
gennych ze strony środowiska przyrodnicze-
go, jak mechanizmy obronne wrót wnikania, 
detoksykacji i immunologiczne [26]. Dlatego 
można sugerować, że zdrowie i dobrostan 
człowieka są ściśle powiązane ze środowi-
skiem przyrodniczym.

Zdrowie a zdrowie środowiskowe
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

podaje, że zdrowie to stan pełnego, dobre-
go samopoczucia fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie tylko brak choroby czy 
kalectwa [39]. W ostatnich latach definicję 
tę rozszerzono o tak istotny dobrostan du-
chowy [13]. Zdrowie środowiskowe definio-
wane jest jako pewien stan psychofizyczny 
osobnika uwarunkowany strukturą organi-
zmu, wynikający z równowagi dynamicznej 
między organizmem a środowiskiem [43]. 
WHO wprowadziła definicję zdrowia środo-
wiskowego jako istotnego elementu zdrowia 
publicznego. W myśl tej definicji zdrowie śro-
dowiskowe zawiera aspekty zdrowia (w tym 
jakość życia) determinowane przez czynniki 
biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychicz-
ne i społeczne środowiska [42]. Obejmuje też 
wszelakie działania teoretyczne i praktyczne 
w zakresie oceny, eliminacji i zapobiegania 
obecności w środowisku tych czynników, 
które mogą oddziaływać niekorzystnie na 
zdrowie społeczeństwa i przyszłych pokoleń 
[22, 23, 42]. Nadmiar pewnych niekorzyst-
nych elementów w środowisku prowadzi 
do zaburzenia takiej równowagi, a w konse-

stwach wierzchnich (próchnicznych): kadm 
(Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg), chrom (Cr) oraz 
miedź (Cu). Konsekwencją nadmiernego 
gromadzenia się metali ciężkich w glebach 
jest pogorszenie ich jakości, a następnie, 
szczególnie przy zakwaszeniu gleb, ich prze-
dostanie się do surowców pochodzenia gle-
bowego spożywanych przez zwierzęta i ludzi 
[2,30]. Wnikając do organizmu człowieka 
ulegają kumulacji, a po osiągnięciu pewne-
go stężenia mogą wpływać na powstanie 
wielu chorób układu pokarmowego, serco-
wo-naczyniowego, wydalniczego, kostnego, 
nerwowego, zaburzeń w  funkcjonowaniu 
układu rozrodczego czy alergii i astmy. Są 
przyczyną wielu negatywnych skutków m.in. 
mutagennych i teratogennych;
b) pestycydy zwane środkami ochrony roślin 
– związki pochodzenia naturalnego (roślin-
nego) i syntetycznego (chemicznego) stoso-
wane do zwalczania chwastów, patogenów 
chorobotwórczych i szkodników roślin [16]. 
Wykorzystywane są też do regulacji wzrostu 
roślin oraz niszczenia pasożytów człowie-
ka i zwierząt. Pod względem chemicznym 
dzielimy je na nieorganiczne (np. insektycydy 
arsenowe, insektycydy fluorkowe, herbicydy 
nieorganiczne, fungicydy nieorganiczne) oraz 
organiczne (np. pestycydy chloroorganicz-
ne, pestycydy fosforoorganiczne, karbami-
niany, pochodne kwasu fenoksyoctowego 
i pochodne triazynowe). Prawie wszystkie 
pestycydy organiczne (oprócz fosforoor-
ganicznych) mają zdolność kumulowania 
się w organizmach żywych oraz w glebie 
[34]. Dodatkowo charakteryzują się znaczą 
trwałością – ich rozkład do 95% pierwotnej 
zawartości w glebie trwa od 4 do 30 lat [16]. 
Ta cecha wyeliminowała wiele insektycydów 
chloroorganicznych (np. DDT, aldrynę, diel-
drynę, chlordan, toksafen) z użycia w Polsce 
i w innych krajach [16]. Trudno jest oszaco-
wać efekty zdrowotne corocznie wprowa-
dzanych pestycydów, które wskutek nie-
właściwego stosowania (zawyżanie dawek, 
niewłaściwy termin stosowania, używanie 
niezarejestrowanych środków, zbyt duża czę-
stotliwość zabiegów tym samym środkiem) 
mogą pojawić się jako nadmierne pozosta-
łości w spożywanych przez nas owocach, 
warzywach i innych surowcach rolniczych;
c) nadmierne nawożenie mineralne – azo-
towe, potasowe, fosforowe, wapniowe, wie-
loskładnikowe lub mikronawozy stosowane 
w dawkach przewyższających potrzeby ży-
wieniowe roślin. Zawyżone dawki nawozów 
mineralnych, zwłaszcza azotowych i pota-
sowych, przyczynia się do zakwaszenia 
gleb, czego następstwem jest wymywanie 
składników pokarmowych, szczególnie 
zasadowych (wapń, magnez) oraz zwięk-

kwencji do powstania procesu chorobowe-
go. Następuje więc zachwianie odporności 
człowieka, dochodzi do uszkodzenia mecha-
nizmów obrony, czego wynikiem są choroby 
[26].

Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie 
oddziaływania zmian środowiskowych na 
zdrowie człowieka [18]:

Kategoria I  – negatywne, dokuczliwe 
w życiu codziennym człowieka zmiany wpły-
wające na jakość życia (złe samopoczucie, 
niezadowolenie, nuda frustracja, agresja, 
nałogi).

Kategoria II – choroby w następstwie 
niewłaściwego odżywiania lub zanieczysz-
czenia środowiska przyrodniczego sub-
stancjami chemicznymi, promieniowaniem 
jonizującym, hałasem i wibracjami.

Kategoria III – zagrożenia zdrowotności 
przyszłych pokoleń i przetrwania człowieka 
jako gatunku. Zaliczane są tutaj mutagenne 
i teratogenne skutki działalności człowieka.

Oddziaływanie środowiska przyrodnicze-
go na zdrowie człowieka zostało zakwali-
fikowane do kategorii II. Zaliczono do niej 
wszystkie schorzenia lub uszkodzenia na-
rządów wewnętrznych powstałe w wyniku 
działania czynników zanieczyszczających 
składowe środowiska [5]. 

Zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego

W tym rozdziale omówione zostaną 
najważniejsze zanieczyszczenia gleb, wód 
i powietrza w odniesieniu do zdrowia śro-
dowiskowego oraz rozwiązania prawne 
funkcjonujące w tym zakresie. Należy pod-
kreślić, że istotny wpływ na przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom wszystkich składowych 
środowiska mają wdrażane przepisy UE, kra-
jowe oraz wszelakie działania administracji 
rządowej i samorządowej na szczeblu cen-
tralnym i lokalnym. To, w jakim środowisku 
żyjemy i funkcjonujemy, zależy również od 
nas samych, a szczególnie od naszych dzia-
łań proekologicznych i etycznych w gospo-
darstwach domowych.
1) Zanieczyszczenie gleb

Do najgroźniejszych zanieczyszczeń 
środowiska glebowego należą związki che-
miczne wprowadzane bezpośrednio przez 
człowieka w celach produkcyjnych oraz te 
przedostające się pośrednio w postaci zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych powietrza 
(np. ze źródeł naturalnych – CO2, CO, CH4, 
H2S i antropogenicznych – NOX, SO2, CO, 
węglowodory) [34, 35]. Największy wpływ 
na zdrowie środowiskowe człowieka mają:
a) metale ciężkie pochodzące z przemysłu 
i  rolnictwa, cechujące się zróżnicowaną 
kumulacją w glebach, szczególnie w war-
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µm) i PM2,5 (frakcja pyłu zawieszonego skła-
dająca się z cząstek do 2,5 µm), tlenków azotu 
(NOx), ozonu (O3), benzo(a)pirenu (B(a)P), dwu-
tlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), benzenu 
(C6H6), metali ciężkich, np. ołów (Pb), arsen 
(As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) [15]. Obecnie jest 
to tym bardziej niepokojące, bo jak wskazują 
badania naukowe, zanieczyszczenia pyłowe 
są istotnym nośnikiem koronawirusa SARS-
-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. 
Dlatego utrzymanie dobrej jakości powietrza 
jest ogromnym wyzwaniem dla administracji 
rządowej oraz samorządowej [19]. Znaczną 
poprawę jakości powietrza ma zagwaranto-
wać dofinansowanie do instalowania pieców 
na ekologiczne paliwo w gospodarstwach do-
mowych wraz z niezbędnymi pracami termo-
izolacyjnymi ze środków NFOŚiGW (program 
Czyste Powietrze).

Zmiany środowiska
 a zdrowie człowieka

Badania naukowe potwierdzają, że stan 
zdrowia człowieka nawet w 85% może być 
uwarunkowany wpływem różnorodnych 
czynników środowiskowych [32]. W społe-
czeństwie istnieje przekonanie o istotnym 
wpływie środowiska na jakość życia i zdro-
wie człowieka. Jednak chyba nikt z nas nie 
był świadomy tak ogromnego oddziaływa-
nia. O tym, że czynniki genetyczne wpływają 
na zdrowie człowieka jesteśmy sukcesywnie 
informowani przez naukowców zajmujących 
się badaniami nad różnymi chorobami, 
w tym nowotworami. Ocenia się, że czyn-
niki te wpływają w zakresie od 17 do 20% 
na ewentualne wystąpienie choroby nowo-
tworowej. Wg WHO, czynniki środowiskowe 
są przyczyną nawet 24% zachorowań na 
świecie oraz 23% wszystkich zgonów [33]. 
U  dzieci natomiast uwarunkowania śro-
dowiskowe wpływają na zachorowalność 
większą o 10%, czyli aż w 33% [1]. Najwięk-
sze niebezpieczeństwo zachorowalności 
w populacji pojawia się jednak w wyniku 
współdziałania czynników genetycznych 
i  środowiskowych. Często podkreśla się, 
że choroby uwarunkowane genetycznie 
ujawniają się z chwilą zadziałania czynni-
ków środowiskowych, dlatego szacuje się, 
że determinanty środowiskowe oddzielnie 
i  łącznie (jako współdziałanie) warunkują 
stan zdrowia nawet w 85% [24]. Tak duża 
wartość procentowa powinna uświadomić 
nam jak istotny wpływ ma środowisko przy-
rodnicze na nasze zdrowie środowiskowe. 

Podsumowanie
Człowiek żyjąc w środowisku przyrodni-

czym przyczynił się bezpośrednio i pośred-
nio do zanieczyszczenia jego składowych. 

które państwa członkowskie dostosowują do 
swoich przepisów krajowych. W uregulowa-
niu prawnym gospodarki odpadami pomaga-
ją również fundusze unijne [8–11]. 
2) Zanieczyszczenie wód

Wpływ działalności człowieka na stan 
i  jakość zasobów wodnych jest złożony 
i wielostronny. Do istotnych oddziaływań na 
stan jakości wód należą m.in.: a) gospodar-
ka komunalna, w tym ścieki bytowo gospo-
darcze i związane z nimi zanieczyszczenia 
biologiczne; b) rolnictwo – stosowanie nad-
miernego nawożenia mineralnego oraz środ-
ków ochrony roślin (przenikanie szkodliwych 
substancji do wód prowadzi do eutrofizacji, 
czego konsekwencją jest negatywny wpływ 
na florę i faunę wodną) [31]; c) przemysł; d) 
komunikacja [17]. 

Polska poczyniła zmiany w gospodar-
ce wodno-ściekowej, które mogłyby także 
przyczyniać się do zmniejszenia zanie-
czyszczenia wód, a następnie gleb. Przepi-
sy dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 
1991 r. dotyczące oczyszczania ścieków ko-
munalnych przetransponowano do prawa 
krajowego i mają odzwierciedlenie w usta-
wach i rozporządzeniach związanych z go-
spodarką wodno-ściekową [12]. W polskim 
systemie prawnym zagadnienia gospodar-
ki ściekowej, racjonalnego kształtowania 
i ochrony zasobów wodnych regulują zapi-
sy ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.  
(DzU z  2018  r. poz. 2268) [41]. W  latach 
2014–2020 prowadzono proekologiczne 
działania dofinansowane z POIiŚ. 
3) Zanieczyszczenie powietrza

Polska od wielu lat należy do niezasz-
czytnej czołówki krajów UE pod względem 
zanieczyszczenia powietrza. Ciągle jeszcze 
mamy złą jakość powietrza, co jest zapew-
ne następstwem degradacji środowiska, ale 
przede wszystkim wynika z pewnych opóź-
nień rozwojowych naszego kraju w porówna-
niu do innych państw UE. Należy zaznaczyć, 
że obecnie w Polsce najgorzej wypada poli-
tyka ochrony powietrza. Mimo znaczących 
ograniczeń zanieczyszczenia powietrza 
emitowanych przez przemysł i energetykę 
[7] ciągle brakuje regulacji w zakresie tzw. 
niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza 
z instalacji w gospodarstwach domowych 
(pieców i kotłów na paliwa stałe, kominków) 
oraz związanych z transportem. 

Mimo, że jakość powietrza w naszym kra-
ju regulowana jest Ustawą z 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska [40], rozporzą-
dzeniami Ministra Środowiska oraz przepisa-
mi UE – Dyrektywa CAFE [6] to ciągle zmaga-
my się z przekroczeniem norm pyłów i związ-
ków chemicznych, tj. pyłu PM10 (frakcja pyłu 
zawieszonego składająca się z cząstek do 10 

szona dostępność metali ciężkich. Może 
to prowadzić do hamowania przyswajania 
przez roślinę np. miedzi [34]. Nadmierne 
nawożenie azotem wpływa na wydłużenie 
wegetacji roślin, wytworzenie zbyt dużej bio-
masy i gromadzenie azotanów – mających 
związek z powstawaniem nitrozoamin omó-
wionych niżej. Wpływa również niekorzystnie 
na jakość plonów, ale także na właściwości 
biologiczne gleby [34];
d) nitrozoaminy – są jednymi z najgroźniej-
szych trucizn środowiskowych o działaniu 
mutagennym, teratogennym i kancerogen-
nym. Wywołują nowotwory u ludzi, szcze-
gólnie jamy ustnej i nosowej, przełyku, płuc, 
trzustki, wątroby, nerek, pęcherza moczo-
wego [4]. Ich negatywną cechą jest wysoka 
trwałość. Dostają się do organizmu czło-
wieka głównie przez żywność pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. Powstawaniu tych 
związków sprzyja nadmierne niezbilansowa-
ne nawożenie roślin nawozami azotowymi, 
o czym już wspomniano. Zbyt duże dawki 
nawozów azotowych przyczyniają się do 
kumulacji azotanów(V) w glebach, a następ-
nie w roślinach. W żołądku pod wpływem 
kwasu solnego azotany(V) redukowane są 
do azotanów(III) (azotynów), które z kolei 
wchodzą w reakcje z aminami (drugo- lub 
trzeciorzędowymi) zawartymi w mięsie two-
rząc nitrozoaminy [4, 27]. Mogą one również 
powstawać w  żywności konserwowanej 
azotanami(III) i (V), a następnie poddawanej 
obróbce termicznej w kwaśnym środowisku 
(pieczenie, smażenie, grillowanie).

Mimo, że w  naszym kraju przeważa-
ją gleby dobrej jakości, to jednak lokalnie 
stwierdza się różnego pochodzenia zanie-
czyszczenia chemiczne. Ciągle duże ryzyko 
stwarza rolnictwo przez stosowanie środków 
ochrony roślin oraz nawozów mineralnych, 
a także przemysł i gospodarstwa domowe 
przez zanieczyszczone powietrze będące 
nośnikiem pyłów zawierających, np. meta-
le ciężkie [20]. Z roku na rok sukcesywnie 
wzrasta wykorzystanie substancji czynnych 
pestycydów. Według GUS, w latach 2005–
2017 zużycie to wzrosło z ponad 15 000  
do 25 100 ton substancji czynnej na rok. 
Poprawa jakości gleb może być również 
powiązana z przepisami UE oraz krajowymi, 
które nakładają na samorządy lokalne obo-
wiązek podporządkowania gospodarki od-
padami zasadom zrównoważonego rozwoju 
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, 
ekologicznych, społecznych [21]. Ponadto 
od 4 lipca 2018 r. wprowadzono 4 dyrekty-
wy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851, 
2018/852) zmieniające dotychczasowe prze-
pisy regulujące gospodarkę odpadami w UE, 
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Już od wielu lat odczuwa skutki tych działań 
prowadzące do zaburzeń równowagi między 
pro- i antyoksydacyjnymi składnikami środo-
wiska i obniżenia funkcji obronnych organi-
zmu, a w następstwie do chorób. Obecnie to 
tylko od sprawnych działań człowieka zależy 
jakość środowiska przyrodniczego, w którym 
żyje i funkcjonuje społeczeństwo, ale również 
przyszłe pokolenia. Jest to szczególnie istot-
ne, bo stan zdrowia człowieka aż w 85% uwa-
runkowany jest przez determinanty środo-
wiskowe (analizowane oddzielnie i łącznie).
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Dematerializacja
Dematerialisation

„Dematerializacja” jako zmniejszenie obciążenia gospodarki zużyciem 
materiałów jest ważnym czynnikiem ograniczania presji na środowi-
sko. Niedostateczna sprawozdawczość statystyczna nie pozwala na 
pełną ocenę skali tego zjawiska, ale Eurostat gromadzi pewne infor-
macje umożliwiające oszacowanie masy zasobów wykorzystywanych 
na cele gospodarcze. Zarówno na etapie produkcji, jak i późniejszego 
wykorzystywania wyrobów przemieszczanie materii jest uciążliwe dla 
środowiska. A zatem ochrona środowiska wymaga dematerializacji. Tyle 
że gospodarki znajdujące się na różnych etapach rozwoju mają różne 
możliwości jej realizowania.

“Dematerialisation” understood as lowering the material input into the 
economy is an important factor in reducing its pressure on the environ-
ment. There are no satisfactory statistical reporting procedures, but 
Eurostat does collect some data bases that allow to estimate the mass 
of resources used for economic purposes. Both the production and 
consumption of goods implies environmental nuisance caused by mo-
ving material masses. Hence environmental protection requires some 
dematerialisation. However, various stages of economic development 
provide different opportunities for reducing material inputs.

W pisanie „dematerializacji” do wy-
szukiwarki internetowej skutkuje 

pojawieniem się tysięcy haseł dotyczących 
egzekwowania tytułów własności udoku-
mentowanych nośnikami papierowymi. 
Polega ona na zamianie dokumentów pa-
pierowych zapisami elektronicznymi. Tym-
czasem w ochronie środowiska rozumiana 
jest ona jako zmniejszenie obciążenia go-
spodarki zużyciem materiałów. Nawiasem 
mówiąc, właściwszy byłby termin „odma-
terializowanie”, bo wolny jest od konotacji 
związanych ze znikaniem czegoś i bardziej 
pasuje do problemów ekologicznych.

Zużycie materiałów jest ważnym źró-
dłem dewastacji środowiska (Aura 3/2021). 
Drugorzędne znaczenie ma przy tym to, czy 
szkodliwość związana jest z etapem wydo-
bywania tych materiałów ze środowiska 
w ramach przygotowań do produkcji, czy 
też z pozbywaniem się odpadów powsta-
łych w trakcie produkcji albo późniejsze-
go użytkowania produktów. Na każdym 
etapie gospodarowania przepływ materii 
musi skutkować jakimiś konsekwencjami 
dla środowiska.

Bardziej popularnym obecnie terminem 
jest „dekarbonizacja”, czyli zmniejszenie 
obciążenia gospodarki specyficzną sub-
stancją, a mianowicie węglem. Zaintereso-
wanie dekarbonizacją dotyczy zwłaszcza 
emisji dwutlenku węgla w wyniku spalania 
paliw. Zastąpienie węgla ropą naftową po-
zwala na pewną dekarbonizację, ponieważ 
każda jednostka energii uzyskana w ten 
sposób wymaga mniejszej emisji. Z kolei 

zastąpienie ropy gazem ziemnym przyczy-
nia się do dalszej dekarbonizacji, bo emisja 
przypadająca na jednostkę energii jest jesz-
cze mniejsza. Ale zupełna dekarbonizacja 
wymagałaby całkowitej rezygnacji z paliw 
kopalnych i wymagałaby wykorzystywania 
wyłącznie odnawialnych źródeł energii.

Dematerializacja jest pojęciem ogól-
niejszym, bo redukuje obciążenie gospo-
darki wszelkimi materiałami, a nie tylko wę-
glem. Ale jest nieporównanie trudniejsza do 
kwantyfikacji, bo sprawozdawczość gospo-
darcza nie zawiera potrzebnych danych. 
W przypadku sprzedaży węgla czy jabłek 
informacja jest łatwa do odtworzenia, ale 
już w przypadku komputerów, czy samo-
chodów – nie, bo jedna sztuka może prze-
cież zawierać różną masę szkła, żelaza, 
aluminium, plastiku, czy innych materiałów.

Odpowiednie badania wymagają żmud-
nych oszacowań i obarczone są sporym 
marginesem błędu. Ponadto trudno cza-
sem zdecydować, co stanowi zużycie 
materiałów. Na przykład wydobycie węgla 
brunatnego wymaga zepchnięcia tak zwa-
nego nadkładu na hałdę, żeby się dostać do 
eksploatowanego złoża. Owa hałda stano-
wi uciążliwość. Pomijając dewastację kra-
jobrazu, zaburza również stosunki wodne. 
Ale czy należy ją traktować jako wkład do 
produkcji elektryczności? A jeśli tak, to jak 
obliczyć jej masę?

Kłopoty metodologiczne tego typu po-
wodują, że w praktyce są stosowane dwa 
różne wskaźniki obciążenia gospodarki 

materią: całkowite zapotrzebowanie ma-
teriałowe (TMR, Total Material Requirement) 
i  bezpośredni wkład materiałowy (DMI,  
Direct Material Input). Różnica między nimi, 
TMR-DMI nazywa się „balastem„. Można 
ją interpretować jako wspomnianą wyżej 
masę hałdy zepchniętej po to, aby się do-
stać do pokładu węgla brunatnego. W za-
sadzie nie wchodzi ona bezpośrednio do 
produkcji, a więc nie jest zawarta w DMI. 
Tym niemniej powstała w trakcie przygo-
towań do produkcji, a więc powinna być 
zawarta w TMR. Stanowi element balastu.

Statystyki międzynarodowe obejmu-
ją głównie DMI, bo obliczanie TMR jest 
znacznie bardziej kłopotliwe. W  Polsce 
oszacowanie obydwu wskaźników było 
przeprowadzone przez Instytut na rzecz 
Ekorozwoju w końcu lat 1990. W latach 
1992-1997 w przeliczeniu na mieszkańca, 
wskaźnik TMR wzrósł z 27,7 t do 31,7 t. 
W tym samym czasie wskaźnik DMI wzrósł 
z 12,8 do 14,0 t. A zatem balast zwiększył 
się z 14,9 t do 17,0 t. Biorąc pod uwagę 
osiągnięty w tym czasie wzrost PKB, jego 
obciążenie zmniejszyło się więc nieco 
(z 12,6 kg/USD do 8,6 kg/USD w przypad-
ku TMR/PKB i z 5,8 kg/USD do 3,8 kg/USD 
w przypadku DMI/PKB).

Zważywszy na wzrost stopy życiowej 
towarzyszącej wzrostowi PKB można by-
łoby się cieszyć, że gospodarka stała się 
relatywnie mniej uciążliwa dla środowiska. 
Ale przecież w przeliczeniu na mieszkań-
ca się pogorszyło. W szczególności balast 
wzrósł o 14%.

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
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W latach 2000-2019 polski wskaźnik 
DMI w przeliczeniu na mieszkańca wzrósł 
z 14,9 t do 18,5 t. W tym samym czasie 
w  Unii Europejskiej obniżył się średnio 
z 15,4 t do 14,2 t. Liczby te należy trakto-
wać jako orientacyjne, ponieważ trudności 
metodologiczne w konstrukcji wskaźnika 
są bardzo istotne. W przypadku zastoso-
wania różnych surowców pochodzenia 
krajowego obliczenie masy nakładów nie 
sprawia dużych trudności. Ale już w przy-
padku nakładów pochodzących z zagra-
nicy trzeba przyjmować upraszczające 
założenia. A ponadto są dwa bardzo waż-
ne nakłady, których w  tych rachunkach 
nie uwzględnia się wcale: to woda i tlen. 
Woda jest bardzo znaczącym czynnikiem 
produkcji, ale zazwyczaj trudno ją trakto-
wać jako surowiec, więc w obliczeniach 
DMI i TMR nie jest uwzględniona. W Polsce 
pobór wody na cele gospodarcze jest rzędu 
4 mld m3 rocznie (nie licząc wód chłodni-
czych), co w przeliczeniu na mieszkańca 
daje ponad 100 t (a więc znacznie więcej 
niż to, co obejmują statystyki TMR i DMI). 
Bezpośrednie zużycie tlenu w procesach 
gospodarczych nie jest częste. Natomiast 
spalanie paliw kopalnych prowadzi do 
emisji dwutlenku węgla (i tlenków innych 
pierwiastków). Roczna emisja dwutlen-
ku węgla w Polsce – głównie z elektrow-
ni i  z  samochodów – jest większa niż  
300 mln ton rocznie. W tej masie tlen sta-
nowi 73% (32/44, biorąc pod uwagę struk-
turę cząsteczki CO2), czyli ponad 218 mln t,  
a w przeliczeniu na mieszkańca ponad 6 t. 
Gdyby więc dodać masę tlenu związanego 
przez procesy spalania paliw, to zarówno 
DMI, jak i TMR musiałyby zostać znacz-
nie zwiększone. Tymczasem Eurostat nie 
uwzględnia wody i tlenu w swoich staty-
stykach.

Porównywanie obciążenia materią go-
spodarek na różnych szczeblach rozwo-
ju nie jest proste. W krajach zamożnych, 
gdzie każdy może dysponować wygodnym 
mieszkaniem nie ma takiej potrzeby zuży-
cia cementu, cegieł i stali zbrojeniowej, jak 
w krajach, w których mieszkańcy muszą 
dopiero wybudować odpowiednią liczbę 
domów. Byłoby absurdem oczekiwać, że 
gospodarka indyjska czy argentyńska ma 
takie same możliwości dematerializacji, co 
gospodarka szwajcarska czy portugalska, 
bo przecież remontowanie i modernizowa-
nie mieszkań wymaga mniejszego zuży-
cia materii niż budowanie ich od podstaw. 
Tym niemniej dematerializacja powinna 
być traktowana jako nieodzowny warunek 
ograniczenia presji na środowisko.

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

dr hab. Adam HABUDA
 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Postanowienie Wiceprezesa Trybunału 
z 21 maja 2021 r. w sprawie kopalni
węgla brunatnego Turów w Polsce, C-121/21

 Sentencja
Rzeczpospolita Polska zaprzestanie 

natychmiast i do chwili ogłoszenia wyro-
ku kończącego sprawę C-121/21 wydo-
bycia węgla brunatnego w kopalni Turów  
(Polska).

Stan faktyczny i prawny
Wnioskiem z  26 lutego 2021 r. Cze-

chy zwróciły się do Trybunału o nakaza-
nie Polsce zaprzestania wydobycia węgla 
brunatnego w  kopalni Turów, do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez 
Trybunał. Wniosek stanowi element postę-
powania prawnego, którego istotą jest za-
rzucenie Polsce przez Republikę Czeską, 
że odkrywkowe wydobycie węgla w kopal-
ni Turów powoduje masowy odpływ wód 
podziemnych z terenu Czech, wysychanie 
wód powierzchniowych, a w konsekwencji 
prowadzi do pogorszenia zaopatrzenia lud-
ności w wodę pitną. Dalsze wydobywanie 
węgla doprowadzi do pogłębienia tej nieko-
rzystnej dla Czech sytuacji, a także nega-
tywnie wpłynie na stan budynków. Z tego 
powodu Republika Czeska nie może czekać 
do ostatecznego wyroku i wnosi o zasto-
sowanie środka tymczasowego w postaci 
natychmiastowego wstrzymania wydoby-
cia węgla. 

Kopalnia Turów wydobywała węgiel na 
podstawie koncesji z 1994 r., której waż-
ność wygasła 30 kwietnia 2020 r. Polski 
minister właściwy do spraw klimatu prze-
dłużył, decyzją z 20 marca 2020 r., obowią-
zywanie koncesji do 2026 r. Władze czeskie 
uznały, że przedłużając koncesję polski mi-
nister naruszył szereg przepisów prawa UE, 
co wynika także z niezgodności polskich 
przepisów z prawem UE. W szczególno-
ści polska ustawa z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko dopuszcza 
jednorazowe przedłużenie koncesji na  
6 lat, jednak nie wymaga przy tym prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Stanowi to naruszenie dyrektywy 

2011/92/UE w sprawie oceny skutków wy-
wieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko. Także 
KE, w wydanej 17 grudnia 2020 r. uzasad-
nionej opinii, zarzuciła Polsce m. in. pomi-
nięcie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania, czyli naruszenie art. 4 ust. 
1 i 2 dyrektywy 2011/92/UE. 

Problem prawny
Trzeba pamiętać, że niniejsze postano-

wienie Trybunału nie przesądza o zasadno-
ści zarzutów stawianych Polsce. Chodzi 
o  zastosowanie środka tymczasowego. 
Zgodnie z przepisami regulującymi dzia-
łanie Trybunału Sprawiedliwości, środki 
tymczasowe mogą zostać zarządzone 
przez sąd orzekający w ich przedmiocie 
jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, że 
ich zastosowanie jest na pierwszy rzut 
oka (prima facie) prawnie i faktycznie uza-
sadnione (fumus boni iuris) oraz że mają 
one pilny charakter w tym znaczeniu, iż 
ich zarządzenie i wykonanie przed wyda-
niem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy 
jest konieczne w celu uniknięcia poważ-
nej i nieodwracalnej szkody dla interesów 
skarżącego. Sąd orzekający w przedmiocie 
środków tymczasowych dokonuje także 
w razie potrzeby wyważenia wchodzących 
w grę interesów. Przesłanki te mają charak-
ter kumulatywny, a zatem brak spełnienia 
którejkolwiek z nich uzasadnia oddalenie 
wniosku o  zastosowanie środków tym-
czasowych. Krótko rzecz ujmując, Trybu-
nał uznał, że zarzuty stawiane Polsce są 
mocno uzasadnione, zaś oczekiwanie na 
ostateczne rozstrzygnięcie sporu może 
wywołać poważną i nieodwracalną szkodę 
w interesach Republiki Czeskiej. 
                                                       
Z uzasadnienia

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
przesłanka dotycząca fumus boni iuris jest 
spełniona wówczas, gdy co najmniej jeden 
z  zarzutów podniesionych przez stronę 
wnoszącą o zastosowanie środków tymcza-
sowych w uzasadnieniu skargi wydaje się 
prima facie niepozbawiony poważnej pod-
stawy. Jest tak szczególnie w przypadku, 
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energetycznego, zaopatrzenia polskich od-
biorców w energię oraz dla transgranicz-
nych przesyłów energii, należy zauważyć, 
po pierwsze, że państwo członkowskie nie 
poparło dowodami twierdzenia, zgodnie 
z którym zastosowanie wnioskowanego 
środka tymczasowego pociągnęłoby za 
sobą, ze względu na układ technologiczny 
elektrowni Turów, nieodwracalne zatrzyma-
nie tej elektrowni. Z pisemnej odpowiedzi 
RP na pytania Trybunału wynika, że znaj-
dujące się na terytorium Polski elektrow-
nie są połączone z krajową siecią elektro-
energetyczną i że wytwarzana przez każdą 
z nich energia elektryczna jest przesyłana 
do sieci niskich napięć, a następnie – do 
odbiorców końcowych. Ponadto z odpo-
wiedzi tej wynika również, że to operato-
rzy sieci elektroenergetycznej powinni za-
pewnić równowagę między wytwarzaniem 
energii elektrycznej a jej zużyciem energii 
na terytorium Polski i że w związku z tym 
to do nich należy kierowanie do elektrowni 
poleceń, aby, w zależności od potrzeb tego 
systemu, zwiększały lub zmniejszały ilość 
produkowanej energii elektrycznej.  Wyni-
ka z tego, że nawet jeśli nagła niedostęp-
ność danej elektrowni może powodować 
negatywne skutki, operatorzy systemu 
elektroenergetycznego są w stanie zrów-
noważyć sieć elektroenergetyczną, aby 
zrekompensować taką niedostępność. 
W związku z tym RP nie wykazała w wy-
starczający sposób, że zaprzestanie wydo-
bycia węgla brunatnego w kopalni Turów 
wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem 
dla jej bezpieczeństwa energetycznego, 
zaopatrzenia polskich odbiorców w ener-
gię czy też dla transgranicznych przesy-
łów energii. Ponadto podnoszona przez 
RP szkoda wynikająca z  niemożności 
realizacji ważnych projektów i  inwesty-
cji w dziedzinie energetycznej nie może 
w każdym razie przeważyć nad względami 
związanymi ze środowiskiem naturalnym 
i zdrowiem ludzkim.

                                     

nio sprawdzić, czy przeprowadzenie takiej 
oceny jest konieczne.

Jeżeli idzie o pilny charakter, to szko-
dy związane z obniżaniem się poziomu 
lustra wód podziemnych oraz z zagroże-
niem dla zaopatrzenia w wodę pitną spo-
łeczności zależnych od tych części wód 
mogą stanowić poważną i nieodwracalną 
szkodę dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
W świetle przedłożonych Trybunałowi akt 
sprawy jest wystarczająco prawdopodob-
ne, że kontynuacja wydobycia węgla bru-
natnego w kopalni Turów do czasu ogło-
szenia ostatecznego wyroku może mieć 
negatywny wpływ na poziom lustra wód 
podziemnych na terytorium czeskim. Z akt 
wynika bowiem, że działalność ta prowa-
dzi do ciągłego odpływu znacznych ilości 
wody z terytorium czeskiego na terytorium 
Polski, co niewątpliwie pogarsza stan 
wód podziemnych na terytorium czeskim, 
a to może z kolei zagrozić zaopatrzeniu 
w wodę pitną społeczności zależnych od 
dotkniętych tym zjawiskiem części wód. 

Co do wyważenia interesów, w pierw-
szej kolejności należy stwierdzić, że RP 
ogranicza się do twierdzenia w sposób 
ogólny, iż zaprzestanie tego wydobycia po-
ciągnie za sobą szkody dla „stanu równo-
wagi środowiskowej” tej kopalni. Ponadto, 
choć podnoszona przez to państwo człon-
kowskie szkoda dla środowiska natural-
nego ma wynikać, w razie zaprzestania 
tego wydobycia, z niemożności zabezpie-
czenia wyrobiska i przygotowania go do 
ostatecznej likwidacji, należy zauważyć, 
że zarządzenie wnioskowanego środka 
tymczasowego nie pociągnęłoby za sobą 
ostatecznej likwidacji kopalni Turów czy 
też zawieszenia prac zabezpieczających, 
lecz jedynie tymczasowe zaprzestanie wy-
dobywania węgla brunatnego w tej kopalni 
do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku. 
W drugiej kolejności, co się tyczy podno-
szonych przez Polskę argumentów doty-
czących zagrożenia dla jej bezpieczeństwa 

gdy jeden z tych zarzutów dotyczy istnienia 
złożonych kwestii prawnych, których rozwią-
zanie nie nasuwa się od razu i wymaga tym 
samym przeprowadzenia dogłębnej oceny, 
która nie może być dokonywana przez sąd 
orzekający w przedmiocie środków tymcza-
sowych, lecz powinna stanowić przedmiot 
postępowania co do istoty sprawy, lub jeżeli 
dyskusja między stronami wskazuje na ist-
nienie poważnej kontrowersji prawnej, której 
rozstrzygnięcie nie jest oczywiste. W niniej-
szym przypadku w celu wykazania istnienia 
fumus boni iuris Republika Czeska podnosi 
w szczególności zarzut dotyczący tego, że 
przyjmując art. 72 ust. 2 ustawy o informacji 
o środowisku, zgodnie z którym termin obo-
wiązywania koncesji na wydobywanie wę-
gla brunatnego może zostać jednokrotnie 
przedłużony do sześciu lat, bez przeprowa-
dzania jakiejkolwiek oceny oddziaływania 
na środowisko, RP naruszyła w szczególno-
ści art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/92/UE. 
Zdaniem Republiki Czeskiej przedsięwzię-
cia dotyczące kopalni odkrywkowych o po-
wierzchni przekraczającej 25 ha powinny 
zostać poddane ocenie skutków, jakie wy-
wierają one na środowisko, zgodnie z art. 4 
ust. 1 dyrektywy i pkt 19 załącznika I do tej 
dyrektywy. Ponadto, zgodnie z pkt 24 tego 
załącznika, wszelkie zmiany lub rozbudo-
wa takich przedsięwzięć powinny również 
być przedmiotem oceny ich oddziaływania 
na środowisko. Ponadto Republika Czeska 
przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrek-
tywy w związku z pkt 2 lit. a) załącznika II 
przedsięwzięcia dotyczące kopalni odkryw-
kowych podlegają ocenie oddziaływania na 
środowisko niezależnie od ich powierzchni. 
Na pierwszy rzut oka nie można wykluczyć, 
że art. 72 ust. 2 ustawy o informacji o środo-
wisku narusza wymogi wynikające z art. 4 
ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/92/UE, zgodnie 
z którymi rozbudowa przedsięwzięcia do-
tyczącego kopalni odkrywkowej powinna 
być przedmiotem oceny oddziaływania na 
środowisko lub przynajmniej należy uprzed-
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kolwiek percepcję. Wszystko to traci sens. 
Te dziko postawione tablice niczego już nie 
reklamują. Stają się skansenem bezładu 
i brzydoty. 

 Na wsi odchodzi w niebyt drewniana 
architektura. Zanikają kulturowe tradycje 
i regionalna różnorodność. Pojawiają się 
szpetne domy, ogrodzenia i płoty. Ohyda, 
ale zgodna z prawem. A przecież gospo-
darstwo rolne powinno współtworzyć kra-
jobraz. Dbać o harmonię zabudowań i śro-
dowiska, chronić pomniki przyrody i zabytki 
historyczne. Jego lokalizacja nie powinna 
burzyć estetyki krajobrazu. Niestety, pejza-
że czyste, naturalne, nie skażone można 
spotkać właściwie wyłącznie w parkach 
krajobrazowych i rezerwatach – jedynych 
ostojach prastarej przyrody. A  przecież 
domy, schronienia, budowle i konstrukcje 
zawsze nas reprezentują i często mówią 
o nas to, czego sami nie jesteśmy w pełni 
świadomi.

Ktoś powiedział, że nie da się opisać 
krajobrazu bez patosu czy belferskiego 
tonu. Pewno miał rację.  Jakich jednak użyć 
słów, by bronić pejzażu? Jak uczyć wrażli-
wości i poczucia estetyki? Gdzie szukać so-
juszników? Powinni być w ministerstwach 
i w gminach, a na pewno w szkołach. Ale 
czy są? Dobrych europejskich wzorów nie 
brakuje. Może one będą inspiracją?

Stawiam te pytania, bo zaczynam po-
wątpiewać w słowa Paza, że krajobraz to 
religia, wyobrażenie mądrości człowieka 
i symbol sensownego trwania.

jazdy samochodem jest wprost proporcjo-
nalne do urody przydrożnych drzew.

Oficjalnie, w Polsce znajduje się blisko 
czterysta obszarów chronionego krajobra-
zu. Najwięcej w województwie warmińsko-
-mazurskim – 69, najmniej - 9 w wojewódz-
twie opolskim. Oznacza to, statystycznie, 
że ochrona ta obejmuje raptem co piątą 
gminę. Reszta, co potwierdzają setki do-
kumentów i zdjęć, skazana jest na pastwę 
losu. Jakże przewrotnie brzmiały słowa 
pewnego ministra, który karczując pusz-
czę głosił, że żyjemy we własnym, zielonym, 
szczęśliwym domu.

Pejzaż jest strukturą różnoraką i wie-
lofunkcyjną. Przypomina układankę, którą 
można modelować – doskonalić albo psuć. 
Dobrze, by zrozumieli to decydenci i wsze-
lakiej maści doradcy. Albowiem jedna zła 
decyzja, jeden absurdalny pomysł mogą 
skutecznie oszpecić przestrzeń. Wiele za-
leży tu od samorządów. To one ustalają na 
swoich terenach standardy estetyczne. Nie-
stety, agresywna architektura, skłonność 
do tandety i pseudoeuropejskości – wciąż 
mają fawory. Zapadają decyzje komplet-
nie ignorujące otoczenie. Projektom brakuje 
harmonii i przestrzennego ładu. Jest za to 
kakofonia stylów, form i kolorów. 

Chaos nie słabnie, mimo obowiązującej 
od 2015 r. Ustawy krajobrazowej. Reklamo-
we potworki i wypłowiałe plansze wciąż 
przesłaniają nadmorskie i górskie pejzaże. 
Klasycznym przykładem jest Zakopianka. 
Setki bilbordów po obu stronach drogi 
oszpecają tatrzański krajobraz, a mnogość 
zapisanych informacji uniemożliwia jaką-
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Krajobraz

N ie ma się co gniewać. Natura nie 
dała nam luksusu – rajskich pta-

ków, ciepłych mórz i egzotycznych roślin. 
Dała za to sosnowe lasy, chłodne jeziora, 
połoniny i nadmorskie piaski. Stworzyła 
pewien porządek. Czy sprawiedliwy? 

Meksykański poeta Octavio Paz nazwał 
krajobraz czymś nieodgadnionym. Czymś, 
co ma tysiące twarzy, czymś żywym, co jest 
symbolem, metafizyką, religią. To bezkresny 
obszar między niebem a ziemią, nasza eg-
zystencjalna przestrzeń. Przez wieki mode-
lowały ją związki człowieka z otoczeniem. 
Trwałe, choć nie zawsze rozumne. I tak jest 
do dziś.

Patrzę dookoła i boleję. To nie do wiary, 
jak szybko brzydnie polski krajobraz, jak 
ogromnieje kicz, jak rozpycha się przecięt-
ność. Nie ma już piękna, jest tylko lepiej lub 
gorzej opakowany towar.  Tak jest w mia-
stach i tak jest na wsi. Przestrzeń okale-
czyła technika i zwyczajne ludzkie nieokrze-
sanie. Powstała brzydota nowej generacji. 
Plenią się architektoniczne potworki, mdłe 
fasady, szmirowate banery i szyldy. Zdumie-
wa zanik rozsądku i poczucia dobrego sma-
ku. A przecież krajobraz to symbol trwania 
i tradycji. Żal, że nie umiemy go cenić. 

Owszem, zdarzają się urokliwe obszary 
bez koślawych płotów, amatorskich reklam 
i pokracznych, przydrożnych instalacji. Cie-
szą ciepłymi barwami i soczystą zielenią. 
Mojemu sąsiadowi to nie wystarcza, jest 
bardziej krytyczny. Uważa, że urody praw-
dziwego polskiego krajobrazu można szu-
kać już tylko w poezji. Choćby u Wincente-
go Pola, który kiedyś opisywał go tak: 

Kłosy płyną w lekkiej fali,
A gdzieś widne w sinej dali,
Brzozy smutne i powiewne
I dąbrowy starodrzewne.
Dwór pod lipą stoi biały
Pod piastowym dębem chata,
Nad nią bocian gniazda splata
A w niej żyje lud zuchwały. 
A o czym poeta pisałby dziś? Być może 

o kalekich lasach, umoczonych w betonie 
rzekach, chatach pokrytych eternitem, o za-
pyziałych jeziorach i rozdeptanych trawni-
kach, o murach zapaćkanych przez graficia-
rzy, o mauretańskich łukach nowobogac-
kich willi, o kibolach rozpalających racami 
stadiony i  bezczeszczących bazgrołami 
narodowe flagi. Zapewne ułożyłby też strofy 
o barbarzyńcach wycinających w alejach 
kasztany, grusze, i dęby – tylko dlatego, że 
ktoś wyobraził sobie, że niebezpieczeństwo 
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

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

Najlepszy model rozwoju kraju w dobie kryzysu 
klimatycznego i środowiskowego
The Best Model of Country Development in the Times of Climate 
and Environmental Crisis

W dobie kryzysu klimatycznego i środowiskowego potrzebujemy innych 
niż produkt krajowy brutto, wskaźników określających poziom rozwoju 
danego kraju, które uwzględniają wpływ określonych działań na stan 
biosfery. Wskaźnik efektywności środowiskowej ocenia efektywność 
środowiskowej polityki danego państwa, w 2020 r. liderem tego rankingu 
została Dania. W 2020 r.  wskaźnik rozwoju społecznego po raz pierwszy 
został uzupełniony o wielkość emisji gazów cieplarnianych i materialny 
ślad, jaki dany kraj zostawia w przyrodzie, liderem jest Norwegia. Naj-
wyższy ślad ekologiczny ma obecnie Luksemburg (15,8 gha), a najniższy 
Erytrea i Timor Wschodni (0,5 gha). Najwyższy indeks szczęśliwej planety 
ma Kostaryka, a wskaźnik szczęścia narodowego brutto od wielu lat jest 
od wielu lat wytyczną dla władz Bhutanu.
Słowa kluczowe: PKB, wskaźniki ekologiczne, ślad ekologiczny, szczęście

In the times of the climate and environmental crisis, we need indicators 
other than gross domestic product to determine the level of development 
of a given country, which take into account the impact of specific activi-
ties on the condition of the biosphere. The Environmental Performance 
Index assesses the environmental performance of a country’s policy, in 
2020 Denmark became the leader of this ranking. In 2020, the Human 
Development Index was supplemented for the first time with the amount 
of greenhouse gas emissions and the material footprint that a given 
country leaves in nature, the leader is Norway. Currently, Luxembourg 
has the highest ecological footprint (15.8 gha), and the lowest in Eritrea 
and East Timor (0.5 gha). Costa Rica has the highest Happy Planet Index, 
and the Gross National Happiness index has been a guideline for the 
Bhutanese authorities for many years.
Keywords: GDP, ecological indicators, ecological footprint, happiness

D owody na to, że przyroda, a wraz 
z nią cywilizacja ludzka, zmierza ku 

katastrofie są obecnie coraz wyraźniejsze. 
Niszczenie życia na naszej planecie ma 
katastrofalny wpływ nie tylko na populacje 
dzikich gatunków zwierząt i roślin, lecz tak-
że na zdrowie człowieka i wszystkie inne 
aspekty naszego życia. Człowiek i przyro-
da znajdują się po przeciwnych stronach. 
Prawdopodobnie nie jest jeszcze za póź-
no na zmiany, ale tylko jeżeli zaczniemy 
działać natychmiast, na każdym poziomie, 
od lokalnego po globalny. Zmiany muszą 

dotyczyć czynników ekonomicznych, spo-
łecznych, politycznych i technologicznych. 
Potrzebna jest całkowita przemiana nasze-
go sposobu traktowania przyrody, wszel-
kich form życia. Jeżeli chcemy stworzyć 
sprawiedliwe, zdrowe i dobrze prosperu-
jące społeczeństwa, sposób funkcjonowa-
nia naszego świata, nasze relacje z naturą 
muszą ulec całkowitej przemianie. Obecna 
pandemia COVID-19 jest przejawem na-
szych zaburzonych relacji z przyrodą i do-
wodem na głębokie powiązania między 
zdrowiem człowieka i planety. Ponad 15 ty- 

sięcy naukowców z całego świata prze-
strzegało w drugim ostrzeżeniu do ludzko-
ści: Jeżeli nie dokonamy szybkich, głębokich 
i trwałych zmian w naszym życiu już wkrót-
ce będziemy świadkami niewyobrażalnego 
cierpienia ludzi na nieznaną dotąd skalę [7].  
Jaki powinniśmy zatem przyjąć model dal-
szego funkcjonowania, gdzie możemy szu-
kać pozytywnych wzorców, czy w jakimś 
kraju ludzie żyją w oczekiwany przez nas 
sposób, ekologiczny i szczęśliwy?

Pewną pomocą mogą tu służyć wskaź- 
niki oceniające różne aspekty funkcjonowa-

 Kraje skandynawskie wygrywają w niektórych rankingach wskaźników ekologicznych, ale ich ślad ekologiczny jest dość wysoki
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nia danego kraju, w tym politykę klimatycz-
ną, skalę wykorzystania zasobów środowi-
ska, politykę ochronę przyrody, zagospoda-
rowanie odpadów i inne. Wszystko to sta-
nowi rozsądną alternatywę wobec produktu 
krajowego brutto (PKB) – podstawowego 
miernika efektów pracy społeczeństwa da-
nego kraju, który stosowany jest w rachun-
kach narodowych. PKB jest miarą wielkości 
gospodarki, mierzy poziom konsumpcji, 
ale nie jakość życia społeczeństwa. Nie 
uwzględnia on w ogóle stanu środowiska, 
uszczuplanie cennego majątku jest w nim 
traktowane jako tworzenie dochodu.     

Wskaźnik efektywności środowiskowej 
(Environmental Performance Index) ocenia 
efektywność środowiskowej polityki dane-
go państwa. EPI bierze pod uwagę 32 czyn-
niki, w  tym takie jak: zagospodarowanie 
odpadów, jakość wody i powietrza, emisje 
gazów cieplarnianych, lesistość, ochronę 
gatunków. W 2020 r. liderem tego rankin-
gu była Dania, na kolejnych miejscach inne 
kraje europejskie: Luksemburg, Szwajca-
ria, Wielka Brytania, Francja, Austria. Dalej 
znalazły się kraje skandynawskie: Finlan-
dia, Szwecja i Norwegia i na 10. miejscu 
– Niemcy. Polska zajęła 37. miejsce. Na 
dość odległe miejsce wpłynęła jakość po-
wietrza (70. miejsce). Dobrze radzimy so-
bie z ochroną gatunków zwierząt (pierwsze 
miejsce ex aequo z kilkunastoma innymi 
krajami), ale z ochroną środowisk jest źle, 
dopiero 40. miejsce [3].

Jednym z  najbardziej popularnych 
wskaźników rozwoju (obok wciąż domi-
nującego PKB) jest wskaźnik rozwoju 
społecznego (Human Development Index) 
promowany przez ONZ. Miernik ten opisuje 
stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego 
poszczególnych krajów biorąc pod uwagę: 

pomijając kwestii środowiskowych. Indeks 
szczęśliwej planety (Happy Planet Index) wy-
chodzi z założenia, że celem aktywności 
ekonomicznej jest nie tyle bogacenie się, 
co zapewnienie nam zdrowia i szczęścia. 
Określa, przy jakim koszcie środowiskowym 
osiągnięto poziom rozwoju danego kraju, 
biorąc pod uwagę poziom dobrobytu, ocze-
kiwanej długości życia i nierówności docho-
dów. W rankingu z 2016 r. obejmującym 
140 krajów i 99% ludności świata, liderem 
była Kostaryka, dalej Meksyk, Kolumbia, 
Vanuatu i  Wietnam. Pierwszym krajem 
europejskim na 12. miejscu jest Norwegia. 
Polska zajmuje 62. miejsce, a  dla wielu 
symbol szczęśliwości Stany Zjednoczone 
zajmują odległe 108. miejsce [8].

W Bhutanie postanowiono nie określać 
poziomu rozwoju kraju w oparciu o PKB, ale 
wyznacza go wskaźnik szczęścia narodowe-
go brutto (Gross National Happiness). Jest on 
obliczany w oparciu o 9 głównych czynników, 
jak zdrowie, edukacja, czas wolny, samopo-
czucie psychiczne, społeczność, kultura, ad-
ministracja, środowisko oraz poziom życia. 
Kraj ten mógłby być wzorem dla wielu innych. 
Tak np. środowisko naturalne traktowane jest 
jako narodowe bogactwo, chronione konsty-
tucyjnie w tym niewielkim azjatyckim kraju. 
Bhutan zobowiązał się do utrzymywania 
„neutralności węglowej”, do zachowania za-
lesienia na poziomie 60%, eksport drewna jest 
zakazany. W szkole dzieci uczą się podsta-
wowych technik rolniczych i metod ochrony 
środowiska, zamiast dzwonka słyszą uspoka-
jającą tradycyjną muzykę i uczestniczą w co-
dziennych sesjach medytacji. Thakur Singh 
Powdye, minister edukacji Bhutanu uważa, 
że …nie będzie zamożny ani szczęśliwy żaden 
naród, który nie troszczy się o swoje środowisko 
ani o szczęście ludzi [6].
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oczekiwaną długość życia, poziom wy-
kształcenia, PKB na mieszkańca, poziom 
zatrudnienia i bezpieczeństwa. W 2019 r. 
liderem rankingu (podobnie jak w poprzed-
nich latach) była Norwegia, dalej Szwajcaria, 
Irlandia, Niemcy, Hongkong i Australia [4].  
W 2020 r. po raz pierwszy wskaźnik zo-
stał uzupełniony o wielkość emisji gazów 
cieplarnianych i materialny ślad, jaki dany 
kraj zostawia w przyrodzie. Spowodowa-
ło to pewne przetasowania w  rankingu. 
Liderem rankingu pozostała Norwegia. 
Na drugim miejscu ex aequo znalazły się 
Irlandia i Szwajcaria. Dalsze miejsca zajęły 
Hongkong, Islandia, Niemcy, Szwecja, Au-
stralia i Holandia. Polska jest na 35. miej-
scu (spadek o trzy pozycje w stosunku do 
poprzedniego roku) [5].

Wydaje się, że obecnie do najbardziej 
pożądanych wskaźników ekologicznych na-
leży ślad ekologiczny. Określa on powierzch-
nię produktywnego terenu (wyrażoną w glo-
balnych hektarach) potrzebną do spełnienia 
określonej kategorii konsumpcji. Obecnie 
średni ślad ekologiczny jest rzędu 2,5 gha, 
tymczasem pojemność środowiska to za-
ledwie 1,6 gha. Oznacza to, że wykorzystu-
jemy 160% rocznych mocy produkcyjnych 
biosfery [1]. Niekwestionowanym negatyw-
nym liderem w tej kategorii jest Luksemburg 
(15,8 gha), dalej Aruba (11,9) i Katar (10,8). 
Wysoka jest pozycja krajów skandynaw-
skich (zwykle postrzeganych jako kraje 
ekologiczne) – Szwecja (15. miejsce, 7,2) 
i Finlandia (23. miejsce, 5,9). Polska jest na 
51. miejscu (4,4). Ostatnie kraje w tym ran-
kingu (Erytrea i Timor Wschodni) mają ślad 
ekologiczny poniżej 0,5 gha [2]. 

Dwa ostatnie wskaźniki zwracają uwa-
gę na inny, być może najważniejszy aspekt 
naszego życia – poczucie szczęścia – nie 

W Bhutanie zdrowie, samopoczucie psychiczne obywateli, stan przyrody należą do priorytetowych 
celów polityki państwa  
https://pixabay.com/pl/photos/temple-klasztor-cliff-cliffside-171377/
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Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
na obszarze chronionego krajobrazu 
Pytanie: Czy w postępowaniu dotyczącym istniejącego obszaru chronio-
nego krajobrazu można dowodzić, że ten obszar nie spełnia ustawowych 
kryteriów, wobec czego nie jest on obszarem chronionym pod względem 
przyrodniczym? 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się, kiedy w karcie weryfika-
cyjnej konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
zapisano konieczność oceny lokalizacji punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych (dalej w skrócie „PSZOK”), przy czym 
przyznający granty postawił warunek, aby PSZOK był zlokalizowany 
poza m.in. bezpośrednim sąsiedztwem obszarów chronionych pod 
względem przyrodniczym, a więc tym bardziej nie może być zloka-
lizowany na takim obszarze. 

Z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r. 
poz. 55 ze zm.) dowiadujemy się, że obszar chronionego krajobrazu: 
 � jest formą ochrony przyrody (art. 6 ust. 1 pkt 4), 
 � obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się kraj- 

obraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczyn-
kiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (art. 23 ust. 1), 
 � jest wyznaczany uchwałą sejmiku województwa (art. 23 ust. 2), 

Na obszarze chronionego krajobrazu może (nie musi) być wpro-
wadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (DzU z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

Obszary chronionego krajobrazu wyznaczone przed dniem wej-
ścia w życie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody (tj. przed 
1 maja 2004 r.) przez różne organy wtedy do tego upoważnione 
(najpierw b. wojewódzkie rady narodowe, a po 1991 r. wojewodowie 
lub rady gmin) stały się formami ochrony przyrody w rozumieniu tej 
ustawy na podstawie jej art. 153. 

W rozważaniach nad obszarami chronionego krajobrazu należy 
rozróżnić dwie strony ich wyznaczania wraz z przepisami będącymi 
ich podstawą: 
– po pierwsze, materialną, wskazującą na cechy obszaru pozwalają-
ce na wyznaczenie go jako obszaru chronionego krajobrazu (art. 23 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz jego odpowiedniki z ustaw 
wcześniejszych), 
– po drugie, formalną, wskazującą na organ upoważniony do wy-
dania aktu normatywnego wyznaczającego obszar chronionego 
krajobrazu (art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz jego od-
powiedniki z ustaw wcześniejszych). 

Adresatem przepisu materialnego jest organ właściwy do wyda-
nia aktu normatywnego o wyznaczeniu obszaru chronionego kraj- 
obrazu. Jeżeli organ zdecydował się na wydanie takiego aktu i akt 
ten wszedł w życie, to nie wolno już sięgać do art. 23 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody lub jego odpowiednika w poprzednich ustawach 
i zastanawiać się, czy wyznaczony obszar chronionego krajobrazu 
odpowiada kryteriom w tym przepisie wymienionym, bo o tym, że 
odpowiada, przesądził już organ wyznaczający obszar chronionego 
krajobrazu. Wprawdzie nie można z góry wykluczyć, że organ się 
pomylił i wyznaczył obszar chronionego krajobrazu na terenie, który 
się do tego nie kwalifikował, ale to nie ma żadnego znaczenia praw-
nego. Dopóki obowiązuje akt normatywny o wyznaczeniu obszaru 

chronionego krajobrazu, dopóty obszar nim objęty jest obszarem 
chronionego krajobrazu.

Z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (DzU z 2021 r. poz. 888) wiemy, że gmina jest obowiązana 
utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych (PSZOK), samodzielnie lub wspólnie 
z inną gminą lub gminami (art. 3 ust. 2a), a regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy określa m.in. wymagania do-
tyczące takich punktów (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b). 

Z samej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nie wynika zakaz lokalizowania PSZOK-u na obszarze chronionego 
krajobrazu. Zakaz taki wynikałby natomiast z art. 24 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o ochronie przyrody, gdyby zakaz z tego przepisu został na takim 
obszarze wprowadzony, oraz – co najważniejsze – gdyby realizacja 
PSZOK-u była przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
środowisko. Tak jednak nie jest, co wynika z wydanego na podstawie 
powoływanej już ustawy z 3 października 2008 r. rozporządzenia 
Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU poz. 1839). Roz-
porządzenie zawiera dwie listy przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko: zawsze w § 2 i potencjalnie w § 3. 

Na pierwszej liście PSZOK-ów nie ma. Na drugiej liście w § 3 ust. 
1 pkt 83 zostały wymienione punkty do zbierania, w tym przeładunku: 
a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, oraz b) odpadów wymagających uzyskania zezwole-
nia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Znajdu-
jemy tu takie samo wyłączenie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, z czego bezspornie wynika, że PSZOK-i nie 
zostały prawnie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko: ani zawsze, ani potencjalnie. W konse-
kwencji należy stwierdzić, że nawet gdyby na obszarze chronionego 
krajobrazu został wprowadzony zakaz z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o ochronie przyrody, to zakaz taki PSZOK-ów nie obejmuje. 

Z tego, że nie ma ustawowego zakazu lokalizowania PSZOK-u na 
obszarze chronionego krajobrazu, nie wynika, że taki zakaz nie może 
pojawić się w innej drodze, której przykładem jest postawione mi pyta-
nie. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby instytucja przyznająca 
granty na realizację owych punktów wprowadziła „własne” wymogi 
dotyczące lokalizacji PSZOK-ów. Nie ma żadnego znaczenia, że karta 
weryfikacyjna konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego nie jest aktem prawnym. Z istoty rzeczy wynika, że instytucja 
przyznająca granty, dysponująca swoimi lub przekazanymi jej środ-
kami, może postawić wymagania wychodzące ponad obowiązujący 
porządek prawny. Jeżeli zatem instytucja ta stawia wymaganie, aby 
PSZOK był lokalizowany poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów 
chronionych pod względem przyrodniczym, a więc tym bardziej nie 
w samym obszarze chronionym pod względem przyrodniczym, to 
takie wymaganie jest wiążące w postępowaniu konkursowym. Ob-
szar chronionego krajobrazu, bez względu na to, kiedy i na podstawie 
jakiego aktu normatywnego został wyznaczony, jest obszarem chro-
nionym pod względem przyrodniczym, dopóki ten akt normatywny 
obowiązuje. Trzeba zatem przyjąć, że przy takiej redakcji karty weryfi-
kacyjnej konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
terenie obszaru chronionego krajobrazu jest wykluczona. 

Wojciech RADECKI 
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Biodegradowalna bateria
Liczba mikrourządzeń przesyłających dane gwałtownie rośnie. 

Wszystkie potrzebują energii, ale ilość baterii koniecznych do ich 
zasilania miałaby poważny wpływ na środowisko. Szwajcarscy 
naukowcy pracowali biodegradowalny mini kondensator, który 
może rozwiązać ten problem. Składa się on z węgla, celulozy, 
gliceryny i soli kuchennej. Do tego jest niezawodny. Urządze-
nie do produkcji tego rewolucyjnego akumulatora wygląda dość 
niepozornie, bo jest to zmodyfikowana drukarka 3D. Prawdziwa 
innowacja tkwi jednak w recepturze galaretowatego tuszu. Składa 
się on z nanowłókien celulozowych i nanokrystalitów celulozy oraz 
węgla w postaci sadzy, grafitu i węgla aktywnego. Aby upłynnić 
te substancje, badacze używają gliceryny, wody i dwóch różnych 
rodzajów alkoholu. Do tego dodają szczyptę soli kuchennej dla 
przewodnictwa jonowego. Aby zbudować działający superkon-
densator z tych składników potrzebne są cztery warstwy – ela-
styczne podłoże, warstwa przewodząca, elektroda i wreszcie elek-
trolit. Całość jest następnie składana jak kanapka, z elektrolitem 
w środku. Mini kondensator z laboratorium może przechowywać 
energię elektryczną przez wiele godzin i potrafi zasilać mały zegar 
cyfrowy. Wytrzymuje tysiące cykli ładowania i rozładowania oraz 
lata przechowywania, nawet w ujemnych temperaturach, a także 
jest odporny na ciśnienie i wstrząsy. Jednak jego najważniejszą 
cechą jest to, że gdy nie jest już potrzebny, można go kompo-
stować lub po prostu pozostawić, aby się rozłożył. Po dwóch 
miesiącach kondensator rozpadnie się, pozostawiając jedynie 
kilka widocznych cząsteczek węgla. Naukowcy wypróbowali już 
i to rozwiązanie. Zespół naukowców już od pewnego czasu badał 
funkcjonalne żele oparte na nanocelulozie. Materiał ten jest nie 
tylko przyjaznym dla środowiska, odnawialnym surowcem, ale 
jego wewnętrzna struktura chemiczna sprawia, że jest niezwykle 
wszechstronny. Superkondensator może wkrótce stać się kluczo-
wym komponentem dla Internetu Rzeczy. Naukowcy uważają, że 
w przyszłości takie kondensatory mogłyby być krótko ładowane 
na przykład za pomocą pola elektromagnetycznego, a następnie 
przez wiele godzin zasilałyby czujniki lub mikroprzekaźniki. Moż-
na by to wykorzystać na przykład do sprawdzania zawartości 
poszczególnych paczek podczas wysyłki. Możliwe jest również 
zasilanie czujników w monitoringu środowiska lub rolnictwie – do 
tego nie ma potrzeby zbierania tych baterii, ponieważ można je 
pozostawić, aby uległy degradacji.

The biodegradable battery, www.sciencedaily.com, 3 czerwca 2021 r.

Niezwykły katalizator
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali kata-

lizator do usuwania niebezpiecznych substancji chemicznych 
z wody, który mógłby znaleźć zastosowanie nie tylko na Ziemi, ale 
również uczynić glebę marsjańską bezpieczniejszą dla rolnictwa 
i pomóc w produkcji tlenu dla ludzi badających czerwoną planetę. 
Nadchloran, ujemny jon składający się z jednego atomu chloru, 
połączonego z czterema atomami tlenu, występuje naturalnie 
w niektórych glebach na Ziemi i  jest szczególnie obfity w gle-
bie marsjańskiej. Jako silny utleniacz, nadchloran jest również 
używany w stałym paliwie rakietowym, fajerwerkach, amunicji, 
poduszkach powietrznych, zapałkach i flarach sygnałowych. Jest 
on produktem ubocznym w niektórych środkach dezynfekujących 
i herbicydach. Ze względu na jego wszechobecność zarówno 
w glebie, jak i w produktach przemysłowych, nadchloran jest po-
wszechnym zanieczyszczeniem wody. Jego obecność powoduje 

pewne zaburzenia tarczycy. Nadchloran akumuluje się w tkankach 
roślinnych. Duża ilość nadchloranu znaleziona w marsjańskiej 
glebie mogłaby sprawić, że uprawiana tam żywność nie nada-
wałaby się do spożycia, ograniczając możliwości osiedlania się 
ludzi na Marsie. Obecne metody usuwania nadchloranu z wody 
wymagają albo specyficznych warunków, albo wieloetapowego 
procesu enzymatycznego, aby obniżyć stan utlenienia chloru do 
nieszkodliwego jonu chlorkowego. Naukowcy podczas badań 
zainspirowali się naturą, aby zredukować ilość nadchloranu w wo-
dzie przy ciśnieniu i temperaturze otoczenia w jednym prostym 
kroku. Zauważyli, że beztlenowe mikroby mogłyby używać mo-
libdenu w ich enzymach do zmniejszenia stężenia nadchloranu 
i pobierać energię w środowiskach beztlenowych. Badacze próbo-
wali naśladować skomplikowany mikrobiologiczny proces redukcji 
nadchloranu. Znaleźli go mieszając nawóz z molibdenianu sodu, 
ligand organiczny zwany bipirydyną i aktywujący wodór katalizator 
na bazie palladu. Dzięki temu stworzyli katalizator, który szyb-
ko i skutecznie rozbił nadchloran w wodzie przy użyciu wodoru 
w temperaturze pokojowej. Katalizator ten redukuje ponad 99,99% 
nadchloranu do chlorku, niezależnie od początkowego stężenia 
nadchloranu. Nowy katalizator redukuje nadchloran w szerokim 
zakresie stężeń, od mniej niż 1 miligrama na litr do 10 gramów na 
litr. Dzięki temu nadaje się do wykorzystania np. do oczyszczania 
skażonych wód gruntowych, silnie zanieczyszczonych ścieków 
z produkcji materiałów wybuchowych. Może także znaleźć za-
stosowanie podczas osadnictwa na Marsie.

A new water treatment technology could also help Mars explorers, www.sciencedaily.
com, 4 czerwca 2021 r.

Zamiana CO2 w wartościowe materiały
Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney, we współpracy z ze-

społem badaczy z Uniwersytetu w Toronto, opracowali system 
elektrochemiczny, który przekształca większą ilość dwutlenku 
węgla w wartościowe materiały. Największym problemem w wy-
chwytywaniu CO2 jest to, że ma on obecnie niewielką wartość 
ekonomiczną, co zmniejsza motywację firm do inwestowania w tę 
technologię. Zespół naukowców zajął się tym wyzwaniem, pro-
jektując zaawansowane elektrolizery – maszyny wykorzystujące 
energię elektryczną do przekształcania wychwyconego CO2 i wody 
w budulec powszechnie stosowanych materiałów codziennego 
użytku, od plastiku po lycrę. W przeciwieństwie do poprzednich 
systemów, najnowszy projekt zespołu może być używany w silnie 
kwaśnych warunkach, co zmniejsza ilość niepożądanych reakcji 
i zwiększa jego ogólną wydajność. Rozwiązanie pozwala produ-
kować np. etylen, który jest najczęściej produkowanym komer-
cyjnie związkiem organicznym na świecie, stosowanym w wielu 
gałęziach przemysłu, od produkcji metali do tworzenia urządzeń 
medycznych. Dotychczasowe systemy działały w warunkach al-
kalicznych lub neutralnych, co oznaczało, że większość CO2 była 
marnowana i zamiast tego była przekształcana w węglan. Nowa 
metoda, dzięki wykorzystaniu wysokiej kwasowości, zatrzymuje 
CO2 na poziomie nawet 70 procent. Zanim system będzie zasto-
sowany na skalę przemysłową, należy jeszcze pokonać pewne 
przeszkody, jak stabilność katalizatora przy zwiększaniu jego roz-
miarów oraz konieczność większej oszczędności energetycznej. 

Passing the acid test: New, low-pH system recycles more carbon into valuable 
products, www.sciencedaily.com, 3 czerwca 2021 r.

Adam WIECZOREK
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

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

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

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

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

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

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