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KE ogłosiła pakiet legislacyjny Fit for 55

14 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii  
– Fit for 55. Zgodnie z ambicjami klimatycznymi UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych 
mają być zmniejszone o 55% względem roku 1990. UE ma zamiar osiągnąć zerową emisję net-
to do 2050 r. Nowy cel klimatyczny wraz z pakietem Fit for 55  są elementami Europejskiego 
Zielonego Ładu, przyjętego w grudniu 2019 r. Propozycje KE muszą zaakceptować rządy UE  
i PE, co może potrwać do dwóch lat.

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne są 
zmianami istniejących przepisów UE. Do aktualizacji obowiązujących przepisów należą: re-
wizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), reforma rozporządzenia  
o LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), przegląd rozporządzenia ws. wspól-
nego wysiłku redukcyjnego (ESR), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), no-
welizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), rewizja dyrektywy ws. infrastruktury 
paliw alternatywnych (AFID), nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla 
samochodów osobowych i dostawczych oraz rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regu-
lacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz 
klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim 
(dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Elżbieta KONIUSZY
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Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 
środowiskowe człowieka – aspekt ekonomiczny
The Influence of air Pollution on Human Environmental Health – Economic Aspect

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w UE, a nawet na 
świecie, co jest olbrzymim wyzwaniem dla administracji rządowej i sa-
morządowej. Jest to szczególnie istotne z powodu dużej umieralności na 
choroby środowiskowe, jak nowotwór płuc, ostre zakażenie dolnych dróg 
oddechowych, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca czy przewlekła 
obturacyjna choroba płuc. Corocznie z tego powodu umiera do 45 tys. 
Polaków, 400 tys. mieszkańców UE oraz ok. 4 mln mieszkańców kuli 
ziemskiej. Koszty zdrowotne związane z niską emisją w Polsce mogą 
wynosić nawet 30 mld euro, w UE szacowane są na 330-940 mld euro, 
a na świecie na 3 biliony USD. Dlatego tak istotne są indywidualne lub 
zintegrowane, a przede wszystkim znaczące działania każdego kraju UE 
i świata, służące poprawie jakości środowiska, szczególnie powietrza 
oraz pomoc w tym zakresie biedniejszym państwom.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, zdrowie środowiskowe, 
aspekt ekonomiczny

Air quality in Poland is one of the worst in the EU, and even in the 
world, which is a huge challenge for the government and self-govern-
ment administration. This is particularly important because of the 
high mortality rate from environmental diseases, such as lung can-
cer, acute lower respiratory tract infection, stroke, ischemic heart di-
sease, and chronic obstructive pulmonary disease. Every year up to 
45 thousand Poles, 400 thousand inhabitants of the EU, and about  
4 million inhabitants of the globe die from this. Health costs related to 
low emissions in Poland may be as high as EUR 30 billion, in the EU they 
are estimated at EUR 330-940 billion, and in the world at USD 3 trillion. 
That is why individual or integrated, and above all significant, activities of 
each EU country, and even the world, aimed at improving the quality of the 
environment, especially air, and helping poorer countries  are so important.
Keywords: air pollution, environmental health, economic aspect

Zanieczyszczenie powietrza
Obecnie w  ocenie jakości powietrza, 

w kontekście ochrony zdrowia człowieka, 
uwzględnia się następujące pyły i związki 
chemiczne: pył PM10 (frakcja pyłu zawieszo-
nego składająca się z cząstek o średnicy 
do 10 µm) i PM2,5 (frakcja pyłu zawierająca 
cząstki do 2,5 µm), dwutlenek azotu (NO2), 
ozon (O3), benzo(a)piren (B(a)P), dwutle-
nek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen 
(C6H6), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), 
kadm (Cd) i nikiel (Ni) [5].

Wyniki średniorocznej jakości powie-
trza w  Polsce za 2019 r. opublikowane 
przez Główny Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska (GIOŚ) są nieco korzystniejsze 
od przedstawionych w 2018 r. i w latach 
wcześniejszych, aczkolwiek w tym zakresie 
ciągle potrzeba wiele skutecznych rozwią-
zań opartych na podstawach prawnych i fi-
nansowym wsparciu przez różne jednostki 
[5]. W naszym kraju sytuacja jest bardzo 
dynamiczna, bo w dużej mierze zależy od 
warunków pogodowych. W styczniu 2017 
i 2021 r. przy silnych mrozach i bezwietrz-
nej aurze powrócił smog zimowy, szcze-
gólnie w centralnej i południowej Polsce, 
a z nim dramatyczne ponad 1000-krotne 
przekroczenie norm zanieczyszczeń pyłami 
PM10 i PM2,5. 

Jakość powietrza ocenia się na pod-
stawie następujących klas zanieczyszczeń 
powietrza [5]: 
�� klasa A  – poziom stężeń zanieczysz-

czenia nieprzekraczający poziomu 
dopuszczalnego/docelowego,
�� klasa C– poziom stężeń zanieczyszcze-

nia przekraczający poziom dopuszczalny/
docelowy,
�� klasa D1– poziom stężeń zanieczyszcze-

nia nieprzekraczający poziomu celu długo-
terminowego (dotyczy tylko ozonu),
�� klasa D2– poziom stężeń zanieczyszcze-

nia przekraczający poziomu celu długoter-
minowego (dotyczy tylko ozonu). 

Jakość powietrza jest oceniana i przed-
stawiana w opracowaniu GIOŚ, w podziale 
na województwa, a te z kolei na strefy (2-4), 
 co daje łącznie 46 takich jednostek w  kra-
ju [5]. Uzyskany wynik danego parametru 
przekłada się na określone wymagania 
w zakresie działań na rzecz poprawy jako-
ści powietrza (w przypadku przekroczenia 
odpowiednio ustalonych poziomów) lub na 
rzecz utrzymania tej jakości (przy spełnie-
niu określonych standartów) [14].

Z tabeli 1 wynika, że największy problem 
w zanieczyszczeniu powietrza ciągle stwa-
rzają pyły – PM10 i PM2,5 oraz dwutlenek azo-

tu (NO2), ozon (O3) oraz benzo(a)piren (B(a)P),  
dlatego zostaną szczegółowo omówione. 

Dyrektywa PE i  Rady 2008/50/WE  
z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powie-
trza i czystszego powietrza dla Europy, zwa-
na popularnie Dyrektywą CAFE [3] podaje  
2 normy odnośnie stężenia pyłu zawieszo-
nego PM10. Pierwsza dotyczy stężenia śred-
niorocznego, czyli maksymalnego dopusz-
czalnego średniorocznego stężenia pyłu 
PM10 w powietrzu, które wynosi 40 µg/m³.  
Druga natomiast odnosi się do średnio-
dobowego dopuszczalnego stężenia pyłu 
na poziomie 50 µg/m³, z zaznaczeniem, 
iż w badanym roku może wystąpić mak-
symalnie 35 dni, w których dopuszcza się 
przekroczenie normy dla średniego stęże-
nia dobowego. Według WHO średnioroczne 
stężenie PM10 z punktu widzenia zdrowia 
środowiskowego   nie powinno przekraczać 
20 µg/m³ [21]. 

Głównym źródłem emisji pyłu PM10 
są domowe instalacje grzewcze – kotły 
i piece na węgiel i drewno oraz szeroko 
pojęta komunikacja. Corocznie najwyższe 
stężenia roczne pyłu PM10 notowane są na 
południu kraju, podobnie jak największa 
liczba dni, gdy następuje przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu 
PM10. W przypadku pyłu PM10 najwyższe 
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stężenie średnioroczne w  2019 r. zare-
jestrowano w Aglomeracji Krakowskiej  
(50 µg/m3) i Rybnicko-Jastrzębskiej (44 µg/
m3) oraz w strefie śląskiej (44 µg/m3) [5]. 
Generalnie w 2019 r. w 22 z 46 stref prze-
kroczono stężenie średnioroczne tego pyłu 
(tab. 1).

W przypadku drobniejszej frakcji pyłu 
PM2,5 w 2019 r. średnioroczne normy zo-
stały przekroczone w 8 spośród 46 stref 
[5]. Dyrektywa CAFE nakłada jedynie nor-
mę dla stężenia średniorocznego PM2,5, 
które wynosi 25 µg/m³. Warte podkre-
ślenia jest to, że w prawie unijnym, ani 
w polskim nie ustalono normy dobowej 
stężenia pyłu PM2,5 [3]. WHO [21] jedno-
znacznie podkreśla, że dobowe stężenie 
PM2,5 nie powinno przekraczać 25 µg/m3 
i to nie częściej niż 3 dni w danym roku, 
natomiast stężenie roczne nie może być 
wyższe niż 10 µg/m³. 

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem 
PM2,5  to Polska, szczególnie południowa, 
jest jednym z regionów obciążonych naj-
wyższymi średniorocznymi stężeniami 
tego pyłu [15]. Sytuacja jest tu ciągle bar-
dzo trudna, a dodatkowo od 2020 r. dla pyłu 
PM2,5 obowiązuje bardzie rygorystyczny po-
ziom dopuszczalnego stężenia wynoszący  
20 µg/m3, co jest następstwem wprowa-
dzenia rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w  powietrzu [19].  
Problem dotyka nie tylko mieszkańców 
wielu dużych miast, jak Katowice, średnich 
– Przemyśl, Nowy Sącz, ale także małych 
miejscowości, jak Godów [15], co jeszcze 
bardziej dowodzi, że dominującym źródłem 
pyłu PM2,5  są domowe instalacje grzewcze 
oraz komunikacja. W 2019 r. na 46 stref aż 
w 8 przekroczono poziom stężenia PM2,5 

i PM2,5 nawet do 1000 razy stwierdzono 
również w innych powiatach k. Warszawy, 
na Górnym Śląsku – w Gliwicach, Dąbrowie 
Górniczej i Rybniku oraz w rejonie Oświę-
cimia, Żywca, Będzina, Niepołomic, Skały, 
Przeciszowa i Suchej Beskidzkiej. O bar-
dzo trudnej sytuacji może świadczyć to, 
że w styczniu 2021 r. Wrocław uplasował 
się na 2. miejscu w rankingu miast o naj-
bardziej zanieczyszczonym powietrzu na 
świecie, a Warszawa na 8. W Krakowie po 
wprowadzeniu całkowitego zakazu palenia 
węglem i drewnem w okresie grzewczym 
sytuacja jest już dużo lepsza, bo normy py-
łów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone tylko 
o 150% [18]. Przekroczenie norm notowane 
są nawet na terenach o słabo rozwiniętym 
przemyśle i typowo rolniczych, jak na Za-
mojszczyźnie, co jeszcze bardziej dowodzi, 
że głównymi emitorami zanieczyszczeń po-
wietrza są gospodarstwa domowe. Ponad-
to tak duże przekroczenie norm zanieczysz-
czeń pyłami PM10 i PM2,5 świadczy o tym, że 
polityka ochrony powietrza w Polsce jest 
jeszcze w dużej mierze reaktywna i ciągle 
jest dużo do zrobienia. 

Tylko nowoczesne technologie na eko-
logiczne paliwo ogrzewania domostw wraz 
z  przeprowadzeniem niezbędnych prac 
termoizolacyjnych, z  dofinansowaniem 
ze środków programu Czyste Powietrze 
NFOŚiGW może zapewnić poprawę para-
metrów jakości powietrza. Corocznie pla-
nowana jest wymiana ok. 300 tys. pieców 
do ogrzewania tzw. „kopciuchów”, a doce-
lowo aż 3 mln. Zadanie to będzie trudne, 
gdyż z danych GUS za 2018 r. wynika, że 
prawie co drugie gospodarstwo domowe 
(45,4%) ogrzewane było węglem (36,5%) 
lub drewnem (8,9%), co jest niespotykane 
w innych krajach UE. Udział węgla kamien-
nego z roku na rok nieco spada, ale ciągle 
dominuje w ogrzewaniu domostw i stanowi 
ok. 85% węgla wykorzystywanego do tych 
celów w UE. Należy podkreślić, iż jakość 
powietrza w dużej mierze zależy także od 
zamożności społeczeństwa oraz etycznych 
norm zachowań mieszkańców. Jednak 
trzeba zauważyć, że zanieczyszczenia po-
wietrza są czynnikami odwracalnymi, a za-
tem państwa mogą i powinny podejmować 
odpowiednie działania interwencyjne. Przy-
kładem może być wprowadzony w 1990 r.  
w  Dublinie zakaz reklamy i  sprzedaży 
węgla kamiennego, co przyczyniło się do 
zmniejszenia umieralności (ogółem o 5,7%, 
z powodu chorób układu krążenia o 10,3%, 
a z powodu chorób układu oddechowego 
o 15,5%) [2].

Dlaczego tak skrupulatnie powinniśmy 
dbać o przestrzeganie norm dotyczących 

(klasa C). Położone są one głównie w po-
łudniowych i centralnych województwach 
– łódzkim (1), małopolskim (2), podkarpac-
kim (1) i śląskim (4) [5].

Polska, w odniesieniu do zanieczysz-
czeń pyłami PM10 i PM2,5 ciągle przoduje 
w rankingach krajów europejskich, a nor-
my określone prawem unijnym i polskim 
są przekraczane w wielu miejscowościach, 
od kilku do nawet kilkuset krotnie [15]. 
Istotne jest, że w latach 1989-2014 ogra-
niczono emisję pyłów przemysłowych 
o  ponad 80%, emisję dwutlenku siarki 
(SO2) o ponad 70%, a tlenków azotu (NOX) 
– o 40%, co było związane z wdrożeniem 
Dyrektywy IED [4]. Tak znaczne redukcje 
zanieczyszczeń przemysłowych przeło-
żyły się tylko na pewną poprawę jakości 
powietrza. Ciągle jednak przy przedstawia-
niu stanu jakości powietrza zauważalne są 
żółte, czerwone, brązowe zamiast zielonych 
punktów, które świadczą o jego znacznym 
zanieczyszczeniu, szczególnie z  tzw. ni-
skiej emisji, czyli emisji pyłów i  szkodli-
wych gazów pochodzących ze spalania 
węgla i  innych substancji ogrzewających 
gospodarstwa, nie zawsze dozwolonych, 
na wysokości do 40 m oraz z funkcjono-
wania komunikacji [17]. Szczególnie trudna 
sytuacja jest przy mroźnej i bezwietrznej 
pogodzie sprzyjającej powstawaniu smogu 
zimowego. 

W styczniu 2021 r. Polska znowu stała 
się wręcz czarną wyspą w Europie, wraz 
z  nadejściem dużych mrozów w  wielu 
miejscowościach w  centralnej i  połu-
dniowej części kraju doszło do znaczne-
go przekroczenia norm PM10 i PM2,5 [18]. 
Tylko w Józefowie w powiecie otwockim 
przekroczono normę PM10 o 1400% i PM2,5 
o 1052%. Przekroczenie norm pyłów PM10 

Tab. 1. Liczba stref zaliczonych do klasy C w poszczególnych województwach w 2019 r. z uwzględnieniem 
zanieczyszczeń, dla których strefy zakwalifikowano do klasy C (ochrona zdrowia) [5]

Województwo Ogólna liczba stref  
w województwie

liczba stref zaliczonych do klasy C

Razem NO2 O3 PM10 As B(a)P PM2,5

dolnośląskie 4 4 1 2 2 1 4
kujawsko-pomorskie 4 4 2 3
lubelskie 2 2 2
lubuskie 3 3 1 3
łódzkie 2 2 2 2 1
małopolskie 3 3 1 3 3 2
mazowieckie 4 4 1 2 3
opolskie 2 2 2 2
podkarpackie 2 2 1 2 1
podlaskie 2 1
pomorskie 2 2 1
śląskie 5 5 1 2 4 5 4
świętokrzyskie 2 2 2 2
warmińsko-mazurskie 3 2 1
wielkopolskie 3 3 2 2
zachodniopomorskie 3 3 1
suma końcowa 46 44 4 22 1 36 8
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Zachorowalność na choroby 
związane z zanieczyszczeniem 
środowiska oraz wybrane aspekty 
ekonomiczne związane z ochroną 
zdrowia środowiskowego

Zanieczyszczenie środowiska, a szcze-
gólnie powietrza, wpływa bezpośrednio lub 
pośrednio na wszystkich mieszkańców 
kuli ziemskiej [12]. Jest jednym z ważniej-
szych wyzwań dla WHO, która umieściła 
zanieczyszczenie środowiska wraz ze 
zmianami klimatu na pierwszym miejscu 
listy „Ten threats to global health in 2019” 
[24]. Szacuje się, że w 2012 r. ok. 12,6 mln 
ludzi zmarło w  wyniku przebywania lub 
pracy w zanieczyszczonym środowisku, co 
stanowiło 1/4 zgonów na świecie. Aż 8,2 
 z 12,6 mln zgonów (65,1%), spowodowanych 
było zanieczyszczeniem powietrza [23]. 
 Środowiskowe czynniki ryzyka, czyli za-
nieczyszczenie powietrza, wód i gleb, na-
rażenie chemiczne, zmiana klimatu i pro-
mieniowanie UV stanowią główną przy-
czynę ponad 100 chorób mieszkańców 
kuli ziemskiej [23]. WHO podaje również  
5 najważniejszych grup chorób związanych 
z zanieczyszczeniem środowiska na świe-
cie i w jakim procencie przyczyniły się one 
do zgonów. Są to [23]: 
�� nowotwór płuc – 29%
�� ostre zakażenie dolnych dróg oddecho-

wych – 17%
�� udar mózgu – 24%
�� choroba niedokrwienna serca – 25%
�� przewlekła obturacyjna choroba płuc 

– 43%
Są to typowe choroby niezakaźne, 

określane mianem cywilizacyjnych. Do 
ich powstania przyczyniają się zarówno 
samodzielne czynniki środowiskowe, jak 
i  we współdziałaniu z  predyspozycjami 
genetycznymi. Szczególnie podatne na nie 
są dzieci w wieku poniżej 5 lat i seniorzy  
– powyżej 60 roku życia [12].

Już w  2015 r. zanotowano około 9 
milionów zgonów na świecie z  powodu 
chorób związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska przyrodniczego, co stanowi ok. 
16% ogólnej ich liczby [12]. W późniejszych 
opracowaniach WHO szacuje, że corocznie 
na kuli ziemskiej z powodu zanieczyszcze-
nia środowiska umiera co najmniej 4,2 mln 
osób, a w tym ok. 3,8 mln z powodu zanie-
czyszczenia powietrza różnego pochodze-
nia [11]. Około 91% populacji świata oddy-
cha złą jakością powietrza, co bezpośrednio 
zagraża życiu i zdrowiu ludzi [22].

Na tle UE Polska ciągle plasuje się 
w czołówce państw, których społeczeństwo 
oddycha najbardziej zanieczyszczonym po-

dzin ze stężeniem NO2 przekraczającym nor-
mę [10]. W Polsce w 2019 r. w 4. spośród  
46 stref stwierdzono przekroczenie stężenia 
średniorocznego NO2, są to stacje zlokalizo-
wane w  województwach: dolnośląskim, ślą-
skim, mazowieckim i małopolskim (tab.1).  
Problem dużych stężeń NO2 dotyczy głównie 
miast, a szczególnie terenów położonych 
w  najbliższym sąsiedztwie tras komuni-
kacjnych. Jak wskazują badania, stężenia 
NO2 zmniejszają się liniowo w zależności 
od odległości od ruchliwej drogi [9]. NOx 
są jednym z  substratów związków rako-
twórczych i mutagennych, jakie powstają 
w glebie. Przyczyniają się także do powsta-
wania smogu letniego – fotochemicznego, 
oraz tzw. zimowego. Smogi te związane są 
z bardzo dużą ilością pyłów PM10 i PM2,5, 
przedostających się z pierwotnych źródeł 
do powietrza i dodatkowo pyłu wtórnego, 
powstającego w  reakcjach chemicznych 
zachodzących przy braku wiatru, silnej in-
wersji termicznej oraz średniej temperaturze 
poniżej 5°C [20]. To wszystko przyczynia się 
do zalegania szkodliwych produktów tzw. 
„niskiej emisji” na wysokości wdychanego 
przez ludzi powietrza [20]. 

Wskaźnikiem charakteryzującym ja-
kość powietrza jest także stężenie ozonu, 
dla którego wprowadzono jedynie poziom 
docelowy. Oblicza się go jako tzw. średnią 
kroczącą dla 8 godzin w ciągu danej doby, 
której wartość nie powinna być większa niż 
120 µg/m³ [5]. Jednakże prawo dopusz-
cza 25 dni w roku kalendarzowym, kiedy to 
średnie kroczące w danym dniu mogą być 
większe (liczone jako średnia dla trzech lat). 
Maksymalne stężenie dla średniej kroczącej 
podane przez WHO jest bardziej restrykcyj-
ne, bo wynosi 100 µg/m³, dodatkowo przy 
braku możliwości przekroczeń tej średniej. 
Największy problem z nadmiernym stęże-
niem ozonu występuje w krajach Europy 
Południowej.

W 2019 r. w 5 spośród 46 stref odnotowa-
no przekroczenie poziomu docelowego dla 
ozonu. Są one położone w części południo-
wo-zachodniej i zachodniej, w wojewódz-
twach: dolnośląskim, śląskim i  lubuskim 
(tab.1). Tam też trzeba szczególnie uważać, 
bo nadmierna ilość ozonu najczęściej prowa-
dzi do chorób płuc i oskrzeli [20]. Ozon ma 
również największy udział w tworzeniu smo-
gu letniego – fotochemicznego. Oprócz tego 
silnego utleniacza do jego powstania przy-
czyniają się zanieczyszczenia komunikacyjne 
pyłem zawieszonym oraz tlenki azotu i węgla 
[20]. Tak jak wspomniano smog ten pojawia 
się w miesiącach letnich, jego powstawa-
niu sprzyja gorąca, wilgotna i bezwietrzna  
pogoda. 

pyłów? Powietrze zanieczyszczone py-
łami PM10 i PM2,5 podczas wdychania do 
płuc zostaje oddzielone od pyłów, które 
osiadają na pęcherzykach płucnych i  są 
główną przyczyną utrudnionej wymiany 
gazowej. Konsekwencją są liczne choroby 
górnych dróg oddechowych, pylica, nowo-
twory (płuc, krtani, gardła), zatrucia, astma 
czy choroby alergiczne. Za najgroźniejszy 
uznaje się pył o średnicy cząsteczek poniżej  
5 μm [20]. 

W Polsce, w 2019 r. najwięcej stref za-
liczanych do klasy C zanotowano w przy-
padku przekroczenia stężeń B(a)P (36) 
[5]. Największe wartości średnioroczne 
tego parametru zanieczyszczenia powie-
trza uzyskano w wyniku pomiarów w wo-
jewództwach: małopolskim (wartości  
od 3,3 ng/m3 do 17,8 ng/m3), śląskim  
(od 2,7 ng/m3 do 13,2 ng/m3) oraz opolskim 
(od 3,2 ng/m3 do 9,5 ng/m3) [5]. Należy za-
znaczyć, że benzo(a)piren to związek na-
leżący do grupy wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych (WWA), a jego 
stężenia mierzone są tylko na wybranych 
stacjach monitoringu jakości powietrza. 
Jest rakotwórczy i mutagenny, cechuje się 
dużą toksycznością przewlekłą i  tym sa-
mym zdolnością kumulacji w organizmie. 
W przypadku tego związku chemicznego 
plasujemy się na pierwszym miejscu w UE, 
ponadto zauważalna jest duża różnica 
między Polską a innym państwami. W Cze-
chach plasujących się na 2 pozycji za nami 
notuje się aż trzykrotnie mniejszą zawartość 
B(a)P niż średnia dla Polski. Kontrola WWA 
jest szczególnie ważna, ponieważ związki te 
powodują przewlekłe i ostre zatrucia organi-
zmu, a pośród nich benzo(a)piren wykazuje 
właściwości rakotwórcze [20].

Niebezpieczny jest też nadmiar NO2 
w powietrzu. Ze względu na ochronę zdro-
wia ludzi, dyrektywa CAFE wprowadza 
dwie normy dla NO2₂– normę dla stężenia 
średniorocznego wynoszącą 40 µg/m³ i dla 
stężenia godzinowego– 200 µg/m³ pod 
warunkiem, że nie może być przekroczona 
więcej niż przez 18 godzin w ciągu roku [3]. 
Wytyczne WHO są podobne, aczkolwiek 
nie uwzględniają 18-godzinnego przekro-
czenia normy dla stężenia godzinnego. 
Największy problem ze stężeniami NO2 
występuje w dużych miastach. Najbardziej 
zanieczyszczonym miastem pod wzglę-
dem stężeń NO2 jest Londyn. W  2015 r.  
średnioroczne stężenie NO2 na stacji Ma-
rylebone Road wyniosło 88 µg/m³, a więc 
ponad 200% normy [10]. W stolicy Wielkiej 
Brytanii często zdarzają się też przekrocze-
nia normy godzinnej. W 2015 r. na stacji 
przy Oxford Street odnotowano 1391 go-
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wpływ środowiska na zdrowie publiczne, 
z powodu zanieczyszczenia powietrza umie-
ra rocznie przedwcześnie ok. 45 tys. Pola-
ków, a koszty emisji w energetyce związane 
ze zdrowiem środowiskowym wynoszą kilka 
mld euro rocznie [7]. KE natomiast oszaco-
wała, że koszty związane z ochroną zdrowia, 
absencją w pracy i przedwczesnymi zgonami 
w UE w 2010 r. wahały się pomiędzy 330 mld 
a 940 mld euro [25].

W Polsce w 2016 r. Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii przedstawiło ra-
port „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji 
zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-
-komunalnego” [8]. Jego celem było zapozna-
nie obywateli ze społeczno-ekonomicznymi 
konsekwencjami ogrzewania domów niskiej 
jakości paliwem. Z dokumentu jasno wynika, 
że tylko w 2016 r. zanieczyszczone powietrze 
pochodzące z tzw. niskiej emisji przyczyniło 
się do śmierci 19 tys. Polaków, łącznie o 440 
tys. lat. Tym samym według dostępnych wy-
cen wartości przedwczesnych zgonów i utra-
conych lat życia koszty zdrowotne niskiej 
emisji wynosiły nawet 30 mld euro [8]. 

Podsumowanie
Ciągle potrzeba dobrych i  szybkich 

rozwiązań w zakresie ochrony powietrza, 
szczególnie z niskiej emisji, aby uratować 
corocznie nawet około 45 tys. Polaków, 
400 tys. mieszkańców UE i około 4 mln 
mieszkańców kuli ziemskiej. Tylko w Polsce 
koszty związane z zanieczyszczeniem po-
wietrza wynoszą około 30 mld euro, a w UE 
wahają się od 330 do 940 mld euro. Świato-
we dane dotyczące nakładów finansowych 
związanych z ochroną środowiskową życia 
człowieka, szczególnie powietrza, też nie 
napawają optymizmem, bo wynoszą około 
3 bilionów USD. Można sugerować też, że to 
od polityki środowiskowej poszczególnych 
państw, ale też od zintegrowanego i indywi-
dualnego działania każdego „mieszkańca 
kuli ziemskiej” będzie zależała jakość śro-
dowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. 
Bogatsze państwa powinny zatroszczyć się 
o poprawę jakości środowiska przyrodni-
czego państw biedniejszych – toczących 
nierówną walkę z  następstwami zanie-
czyszczenia środowiska.
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wietrzem. Według danych opublikowanych 
przez WHO za lata 2012-2015 pośród 3 tys. 
miast z całego świata, w pierwszej setce 
najbardziej zanieczyszczonych państw eu-
ropejskich, szczególnie pod względem pyłu 
PM10, było aż 45 polskich miast [13]. Problem 
ten notorycznie powtarza się przy mroźnej 
i  bezwietrznej pogodzie, ostatnio można 
było go odczuć w styczniu 2021 r. Tak zła 
sytuacja dotycząca znacznego zanieczysz-
czenia powietrza przyczyniła się do wydania 
przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 
22 lutego 2018 r. opinii o naruszeniu przez 
Polskę unijnego prawo w zakresie jakości 
powietrza, co może skutkować nałożeniem 
kar finansowych [13]. 

W kontekście pandemii wirusa SARS-
-CoV-2 interesujące wydają się wnioski 
zespołu analitycznego AIRLY, spółki tech-
nologicznej zajmującej się badaniem ja-
kości powietrza, wskazujące na znaczną 
korelację zanieczyszczeń powietrza pyłami 
PM2,5 z liczbą potwierdzonych przypadków 
COVID-19. Naukowcy zauważają, że wysoki 
poziom zanieczyszczeń przyczynia się do 
szybszego rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa. Każdy, nawet niewielki wzrost zanie-
czyszczeń powoduje ostrzejszy przebieg 
zakażenia oraz rozwój zespołu ostrej nie-
wydolności oddechowej, co jest przyczyną 
śmierci wielu pacjentów [6]. 

Koszty ponoszone na leczenie chorób 
związanych z zanieczyszczeniem powietrza 
na świecie są ogromne. Najczęściej stano-
wią ok. 3,5% wydatków przeznaczonych na 
ochronę zdrowia w państwach o wysokim 
dochodzie. Szacuje się, że w 2013 r. mogły 
stanowić 100 mld USD [12]. Państwa biedne 
przeznaczają nawet 7,4% budżetu na dzia-
łania związane z ochroną zdrowia środowi-
skowego [12]. Tylko w 2015 r. same koszty 
związane z utratą produktywności wynikają-
cą z zanieczyszczenia powietrza w krajach 
o średnich i wysokich dochodach szacowane 
były na ponad 53 mld USD [12]. Z raportu 
Centrum Badań nad Energią i Czystym Po-
wietrzem oraz Greanpeace wynika, że glo-
balny koszt zanieczyszczenia powietrza za 
2018 r. wyniósł 2,9 biliona USD [16].

Według raportu Europejskiej Agencji Śro-
dowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza 
w 2011 r. doprowadziło do śmierci ponad 
400 tys. mieszkańców Europy, a w 2016 r. 
skażenie powietrza tylko jednym ze skład-
ników smogu – pyłem drobnocząsteczko-
wym PM2,5 było przyczyną przedwczesnego 
zgonu ok. 412 tys. mieszkańców 41 europej-
skich krajów, w tym 374 tys. obywateli UE. 
Wśród nich było około 43 tys. Polaków [1].  
Według Health and Environment Alliance 
(HEAL) – organizacji non-profit analizującej 
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Analiza porównawcza pyłowego zanieczyszczenia 
powietrza dla dużego miasta i wsi
Comparative Analysis of Particulate Air Pollution for a Large City and a Village

Celem artykułu jest analiza stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem 
PM2.5 oraz PM10 w aglomeracji miejskiej (Kielce) i w miejscowości wiejskiej 
(Nowiny k. Kielc). Stwierdzono, że z dużymi stężeniami pyłu w powietrzu 
związana jest niska temperatura (jesień, zima) i mała prędkość wiatru 
lub jego brak. Pozostałe analizowane warunki meteorologiczne: opady, 
ciśnienie oraz wilgotność mogą w różnym stopniu wpływać na wyższy 
poziom stężenia pyłów w powietrzu. Analiza wykazała, że zanieczysz-
czenie pyłami jest dużym problemem zarówno dla mieszkańców miasta 
Kielce, jak i dla miejscowości Nowiny, ze względu na obecność wielkich 
zakładów przemysłowych.
 

The aim of the study is to analyze the degree of air pollution with PM2.5 
and PM10 dust in an urban agglomeration (Kielce) and in a village (Nowiny 
near Kielce). It was found that low temperature (autumn, winter) and low 
or no wind speed are associated with high dust concentrations in the air. 
The remaining analyzed meteorological conditions: rainfall, pressure and 
humidity may, to a varying degree, affect the higher level of dust concen-
tration in the air. The analysis showed that dust pollution is a big problem 
for both the inhabitants of the city of Kielce and the village of Nowiny, due 
to the presence of large industrial plants. 

Największym źródłem powodującym 
zanieczyszczenie powietrza w Pol-

sce są indywidualne instalacje ogrzewania 
w gospodarstwach domowych i rolnych 
oraz lokalne kotłownie węglowe. Emisje za-
nieczyszczeń pochodzące z pieców grzew-
czych oraz małych kotłowni, czyli z sek-
tora komunalno-bytowego (źródła emisji 
powierzchniowe), wraz z zanieczyszcze-
niami pochodzącymi z transportu samo-
chodowego (emisja liniowa) często okre-
ślane są umownie jako niska emisja, czyli 
emisja zanieczyszczeń skoncentrowanych 
nisko nad ziemią, wprowadzanych do po-
wietrza z emitorów o wysokości do 40 m.  
Określenie niska emisja wzięło się z cza-
sów, kiedy w Polsce zaczęto dostrzegać, 
że zanieczyszczenia powietrza nie powsta-
ją tylko w wyniku działalności energetyki 

i przemysłu, ale i z innych źródeł. Kominy 
w gospodarstwach domowych są o wiele 
niższe niż przemysłowe kominy. Ponadto 
kiedyś przy niewielkiej liczbie samocho-
dów emisje z transportu nie wydawały się 
szczególnie ważne i niebezpieczne, a prze-
cież ruch samochodów powoduje powsta-
wanie zanieczyszczeń na niskich pułapach. 
Stąd też wzięło się pojęcie określania ich 
niską emisją [2].

Indywidualne paleniska domowe w pol-
skich domach to najczęściej piece i kotły na 
paliwa stałe, czyli węgiel i drewno. Główną 
przyczyną emisji zanieczyszczeń jest spa-
lanie paliw słabej jakości (głównie węgla), 
a także eksploatacja niesprawnych instala-
cji grzewczych oraz nieumiejętne rozpala-
nie w nich ognia. W Polsce do ogrzewania 
wykorzystuje się często piece starego typu, 

które odznaczają się niską efektywnością 
energetyczną oraz nie mają odpowiednich 
filtrów. Zdarza się, że lokalne kotłownie na 
osiedlach mieszkaniowych wyposażone są 
w przestarzałe technologie i spalają paliwo 
niskiej jakości. Zagrożeniem dla czystości 
powietrza jest także nielegalne spalanie 
odpadów w gospodarstwach domowych. 
W wielu domach uważa się taki właśnie 
sposób ich usuwania za szybki i niekłopo-
tliwy. Dodatkowo pozwala to na zaoszczę-
dzenie kosztów ogrzewania. 

Niewątpliwie na wpływ czystości po-
wietrza ma sektor energetyczny, na który 
składają się procesy wydobywcze i spa-
lanie paliw. Przemysł energetyczny nadal 
jest w znacznej mierze oparty na elektrow-
niach węglowych mimo tego, że to właśnie 
one są jednym z głównych źródeł emisji 
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substancji toksycznych zanieczyszczają-
cych powietrze. 

Metodyka i przebieg badań

Celem badań była ocena stopnia zanie-
czyszczenia powietrza pyłami PM2,5 i PM10 
oraz określenie wpływu pory roku na stę-
żenie pyłów. Badania przeprowadzono na 
dwóch stanowiskach: w mieście Kielce oraz 
we wsi Nowiny (rys. 1).

Badania terenowe zrealizowano 
w dniach od 15 do 30 sierpnia, między go-
dziną 13.00 a 15.00, oraz od 1 do 15 lis- 
topada, również w godz. 13.00–15.00. Na-
rzędziem pomiarowym był pyłomierz 6w1, 
model WP6230, wyposażony w detektory: 
PM2,5, PM10, wilgotności i temperatury. Za-
lecana temperatura pracy urządzenia to 
0÷45°C, a możliwy zakres stężenia pyłów: 
0÷999 µg/m3. Ponadto urządzenie wypo-
sażone było w detektory: HCHO (formalde-
hyd), VOC (lotne związki organiczne, ang. 
Volatile Organic Compounds) i benzen. Po-
miary odbywały się w czasie rzeczywistym. 

Kielce to centrum gospodarcze regio-
nu świętokrzyskiego. Siedziby ma tu wiele 
firm, m.in. Barlinek, Cersanit, Vive Textile 
Recycling. Decyzją GIOŚ w Kielcach zain-
stalowano pięć stacji pomiarowych (trzy 
manualne i dwie automatyczne), rejestru-
jących stężenia zanieczyszczeń: CO2, C6H6, 
NOx, SOx, O3, CO, benzo(a)piren, pył zawie-
szony PM10 i PM2,5 oraz metale ciężkie [3]. 
Do badań wybrano Kielce – największe 
miasto w województwie świętokrzyskim. 
Stanowisko pomiarowe usytuowano ok. 
100 m od drogi wojewódzkiej nr 762, która 
odznacza się bardzo dużym natężeniem 
ruchu. Pomiary wykonywano przy ul. Koń-
cowej w miesiącach: letnim (w sierpniu) 
oraz jesiennym (w listopadzie).

ferycznego. Otrzymane wyniki porównano 
z poziomami dopuszczalnym, informowania 
i alarmowym dla PM2,5 i PM10, określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 
października 2019 r. [4]. 

Analiza wyników 
badań terenowych

Średnie wartości pomiarów stężenia 
PM2,5 i PM10 w sierpniu i w listopadzie w Kiel-
cach i w Nowinach przedstawiono w tabeli. 
Na podstawie parametrów zmierzonych py-
łomierzem, czyli temperatury i wilgotności, 
oraz uzupełnionych danych dla ciśnienia, 
prędkości wiatru, a także wielkości opadu, 
przeanalizowano warunki atmosferyczne 
panujące w czasie pomiarów w Kielcach 
i Nowinach. 

Na podstawie powyższych danych 
można stwierdzić, że średnie stężenia 
PM2,5 i PM10 w  listopadzie dla miasta są 
ponadtrzykrotnie wyższe niż obserwowane 
w sierpniu. W Nowinach jest to podobna za-
leżność: średnie z miesiąca jesiennego są 
prawie trzy razy wyższe od sierpniowych. 
Ponadto porównując dane dla pyłów PM2,5 
i PM10, zauważono, że we wszystkich obli-
czonych wynikach zanieczyszczenie pyłem 
PM10 ma wyższe wartości niż pyłem PM2,5.

Na rys. 2 przedstawiono wyniki pomia-
rów stężenia PM2,5 i PM10 w Kielcach i Nowi-
nach. Pomiary wykonane w mieście oraz we 
wsi zdecydowanie różnią się. Stężenia py-

Nowiny to wieś położona w wojewódz-
twie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. 
Na początku 2012 r. zmieniono prawnie 
nazwę miejscowości z Osiedle Nowiny na 
Nowiny, korygując typ jednostki osadniczej 
z  osiedla na wieś. Jest to miejscowość 
o  dużym uprzemysłowieniu, co rzadko 
występuje na terenach wiejskich. We wsi 
funkcjonuje kotłownia węglowo-pelletowa, 
a w okolicy mieści się jeden z największych 
na świecie zakładów przemysłu cemento-
wo-wapienniczego, wspomniany wcześniej 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. W niedalekiej 
odległości znajduje się Zakład Przemysłu 
Wapienniczego „Trzuskawica” SA (fot.) [5]. 
Ze względu na duże uprzemysłowienie wieś 
decyzją Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska postawiono tu automatyczną 
stację pomiarową z detektorami tlenków 
azotu, dwutlenku siarki, ozonu oraz pyłu 
zawieszonego PM10 [3]. Pomiary własne 
wykonywano przy ulicy Białe Zagłębie. 

Podjęto próbę wykazania, czy pora roku 
wpływa na stopień zanieczyszczenia powie-
trza. Zbadano także różnice między koncen-
tracją pyłu zawieszonego w mieście i na wsi 
oraz analizowano ich przyczyny. W anali-
zie wyników oprócz zmierzonych wartości 
pyłów PM2,5 oraz PM10 wykorzystano dane 
dotyczące wilgotności i temperatury, które 
wskazywał pyłomierz. Zebrano dane z ser-
wisu pogodowego Meteoblue, które pozwo-
liły na określenie warunków pogodowych: ci-
śnienia, prędkości wiatru oraz opadu atmos-

Fot.  Kotłownia w Nowinach [5] i Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” SA [1]
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Fot.  Kotłownia w Nowinach [5] i Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” SA 

[1] 

Tab. Wartości średnie pomiarów stężenia PM2,5 i PM10 (µg/m3)

Miasto - Kielce Wieś - Nowiny

PM2,5 PM10 PM2,5 PM10

sierpień 12,2 13,2 7,4 7,6

listopad 42,3 46,7 20,9 22,9
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Rys. 2. Ilustracja wyników pomiarów stężenia PM2,5 i PM10 w Kielcach i w Nowinach (μg/m3) 

energetycznie, np. na biomasę, ekogro-
szek, na olej, gaz. Dobrym rozwiązaniem 
jest także rozbudowa sieci ciepłowniczej 
i skierowanie oferty do klientów indywidual-
nych, którzy ogrzewają mieszkania kotłami 
na węgiel. Dotychczas MPEC w Kielcach 
ogrzewało i zaopatrywało w ciepłą wodę 
użytkową jedynie osiedla w różnych rejo-
nach miasta. 

Ekologicznym sposobem ogrzewania 
jest wykorzystanie pompy ciepła, kolek-
torów słonecznych lub paneli fotowolta-
icznych, które pozwalają na bezemisyjne 
ogrzanie domu czy też podgrzanie wody. 
Z uwagi na to, że w Polsce od kilku lat po-
dejmuje się działania zmniejszające emi-
sję zanieczyszczeń do powietrza (m.in. 
Program Czyste Powietrze), na wszystkie 
wyżej wymienione proekologiczne sposo-
by ogrzewania można dostać dofinanso-
wanie. Jednakże może ono bardzo różnić 
się w zależności od województwa oraz 
gminy. Gdy gmina nie udziela wsparcia 
finansowego do wymiany pieców, można 
starać się o  otrzymanie preferencyjne-
go kredytu, udzielanego przez BOŚ. Taki 
sposób jest możliwy dzięki funduszom 
z WFOŚiGW [6].

W całym kraju powinny być przeprowa-
dzane kontrole kotłowni domowych, polega-
jące na pobieraniu próbek popiołu do badań 
i sprawdzaniu składu. Do badań używane 
są również drony monitorujące emisję spa-
lin z kominów i wykonujące pomiary składu 
dymu. Jednym z podstawowych działań 
antysmogowych jest uświadamianie spo-
łeczeństwa o niebezpiecznych skutkach 
narażenia na smog. W ramach akcji edu-
kacyjnych należy rozpowszechniać ulotki, 
plakaty, broszury oraz nagłaśniać problem 
w Internecie, telewizji i radiu.

Przykładem działania ograniczającego 
emisję zanieczyszczeń z transportu może 
być wymiana starych autobusów komuni-
kacji miejskiej z silnikami Diesla na nisko-
emisyjny tabor, czyli pojazdy z napędami 
elektrycznym, hybrydowym lub gazowym 
(CNG). Wskazane są remonty lub budowa 
nowej nawierzchni drogowej, zniszczonej 
w wyniku przejazdów samochodów.

W  przypadku przekroczeń dopusz-
czalnych stężeń zanieczyszczeń dobrym 
rozwiązaniem jest bezpłatna komunikacja 
miejska, która pozwoli na zmniejszenie 
poziomu zanieczyszczeń (rozwiązanie or-
ganizowane w Krakowie w czasie alarmu 
smogowego). Niestety w przypadku komu-
nikacji miejskiej w Kielcach takie działania 
zostały podjęte tylko w 2017 i w 2018 r., 
mimo że każdego roku występuje co naj-
mniej kilka dni z  przekroczonymi pozio-

w  Kielcach oraz w  sierpniu i  listopadzie 
w Nowinach nie zostały przekroczone ani 
razu. Jednak biorąc pod uwagę podwyższo-
ne wartości pyłów w listopadzie w Nowi-
nach a także wynik pomiaru z 1 listopada 
wynoszący 50 μg/m3, można stwierdzić, 
że poziom dopuszczalny został niemal 
osiągnięty, więc jakość powietrza nie jest 
zadowalająca.

Analizując wyniki badań, można zauwa-
żyć, że ze względu na niskie temperatury 
powietrza w listopadzie następuje nasilenie 
sezonu grzewczego, co w dużym stopniu 
przyczynia się do emisji pyłów. Najmniejsze 
stężenia pyłów wystąpiły w miesiącu letnim, 
gdy temperatury powietrza osiągają naj-
wyższe wartości. Zbędne jest ogrzewanie 
budynków, więc ilość emitowanych pyłów 
do powietrza jest o wiele niższa niż jesienią. 
Z przeprowadzonej analizy wynika także, że 
pora roku i związane z nią warunki pogo-
dowe mogą wpływać na wielkość stężenia 
pyłu PM2,5 i PM10 w powietrzu. 

Na podstawie powyższych wyników 
stwierdzono, że dużej koncentracji pyłu w li-
stopadzie zarówno w Kielcach, jak i w No-
winach najbardziej sprzyjają niska tempe-
ratura oraz mała prędkość wiatru. Opady, 
ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność 
dodatkowo mogą wpływać na wielkość stę-
żenia zanieczyszczenia w powietrzu. 

Propozycje proekologicznych 
rozwiązań

Ze względu na to, że większość zanie-
czyszczeń powietrza pochodzi z kotłów go-
spodarstw domowych, dobrym przykładem 
działań zapobiegających emisji jest zmia-
na węglowego kotła grzewczego na piec 
elektryczny lub na kocioł bardziej wydajny 

łów oznaczone w sierpniu w Kielcach odzna-
czały się większymi wartościami niż w No-
winach (średnia PM2,5 wynosi 12,2 μg/m3,  
a PM10 13,2 μg/m3). 

Pomiary przeprowadzone w listopadzie 
w Kielcach wykazały wysokie wartości: dla 
PM2,5 wynosiły 42,3 μg, a dla PM10 46,7 μg/m3. 
Badanie powietrza w listopadzie na wsi wy-
kazało, że wyniki pomiarów były znacznie 
wyższe od tych zarejestrowanych w sierp-
niu tego samego roku (średnia PM2,5 wyno-
siła 20,9 μg, a PM10 22,9 μg/m3). Co ciekawe, 
najniższa wartość pomiaru zapisana w mie-
siącu jesiennym to najwyższa wartość za-
nieczyszczenia pyłem zmierzona w sierpniu 
w Kielcach. Jest to więc doskonały przy-
kład na to, że pora roku wpływa na wiel-
kość zanieczyszczenia. Ponadto z 15 dni, 
w których przeprowadzano pomiary, pozio-
my dopuszczalne zostały przekroczone aż 
w 6 dniach. 

Na podstawie obliczonych średnich po-
miarów stężenia PM2,5 i PM10 dla sierpnia 
w Nowinach, wynoszących odpowiednio 
7,4 μg oraz 7,6 μg/m3, można stwierdzić, 
że zanieczyszczenie powietrza było tu-
taj najmniejsze spośród wyników na obu 
stanowiskach badawczych. W listopadzie 
średni poziom pyłów PM2,5 wynosił 20,9 μg,  
a PM10 22,9 μg/m3. Co prawda poziomy 
informowania oraz alarmowy dla PM10 nie 
zostały przekroczone ani razu w listopa-
dzie, ale występowanie przekroczonych 
norm dopuszczalnych powinno być niepo-
kojącym sygnałem i ostrzeżeniem. Należy 
wprowadzić działania, które zapobiegłyby 
dalszym przekroczeniom zanieczyszczenia 
pyłem PM10. 

W  sierpniu poziomy dopuszczalne, 
informowania oraz alarmowy dla PM10 
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substancji. Cechy,  jak stabilność, brak se-
lektywności działania czy też zdolność do 
gromadzenia się w organizmach żywych 
są niewątpliwie największymi wadami tych 
specyfików [3-4]. Dla zapewnienia maksy-
malnego bezpieczeństwa potencjalnych 
konsumentów, prowadzi się stałą kontrolę 
żywności pod względem zawartości pesty-
cydów [3].  

Pestycydy są stosowane na szeroką 
skalę na całym świecie. Człowiek wprowa-
dzając je do środowiska zaburzył równo-
wagę w świecie przyrody. Ponadto środki 
ochrony roślin stały się w pewnym sensie 
jedną z części składowych świata zwie-
rzęcego i roślinnego. Pestycydy oraz ich 
metabolity trafiają nie tylko do tkanek ro-
ślin, ale również są obecne w organizmach 
zwierząt. Zauważa się też ich obecność 
w wodzie oraz w glebie [3-5].

Źródła zanieczyszczeń 
pestycydami

Źródeł skażenia środowiska pestycyda-
mi jest wiele. Najczęściej zanieczyszczenia 
te pochodzą z gruntów uprawnych oraz 
niektórych obszarów miejskich, w których 
walczy się z chwastami występującymi 
m.in. wzdłuż dróg czy też alejek parko-
wych. Co więcej, nawet czyszczenie opry-
skiwaczy, służących do opryskiwania roślin 
niesie za sobą poważne skutki. Ponadto 
dużym problemem jest przemysł chemicz-
ny, gdzie podczas syntezy różnych związ-

mami dopuszczalnymi zanieczyszczeń. 
Władze miasta tłumaczą się trudnościami 
finansowymi wynikającymi z bezpłatnej ko-
munikacji. Bardzo ważny jest także odpo-
wiedni system informowania mieszkańców 
o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń. 
Niestety, taki komunikat pojawia się tylko na 
niektórych przystankach w mieście. Kolej-
nym dobrym rozwiązaniem jest rozbudowa 
ścieżek rowerowych, które w przypadku du-
żego ruchu w mieście mogą pomóc w szyb-
kim przemieszczeniu się. Wskazane byłoby 
stworzenie wypożyczalni miejskich rowe-
rów, tak jak w Krakowie. Od wielu lat mówi 
się o  budowie parkingów „Park & Ride”, 
które umożliwiają bezpłatne pozostawienie 
samochodu na parkingu, pod warunkiem 
wykorzystania komunikacji miejskiej. 

Bardzo ważne jest planowanie w mia-
stach terenów zielonych skutecznie pochła-
niających pyły, a tym samym obniżających 
poziom substancji zanieczyszczających 
powietrze. Na poprawę jakości powietrza 
składają się działania, polegające na pod-
trzymaniu dotychczasowych sposobów 
walki z zanieczyszczeniami, ale też na pod-
jęciu wielu nowych działań prewencyjnych 
i naprawczych. Z powodu niewątpliwie złej 
jakości powietrza w Kielcach i okolicach 
(wieś Nowiny) władze samorządowe po-
winny podjąć niezwłoczne działania zapo-
biegające dalszym przekroczeniom dopusz-
czalnych norm zanieczyszczeń. 
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Pestycydy – nieodłączny 
element środowiska
Pesticides – an Inherent Element of the Environment
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Ciągłe dążenie ludzi do ulepszenia warunków 
życia przez rozwój technologii oraz przemysłu 
przyczyniły się do wprowadzania do środowiska 
toksycznych związków chemicznych. Pestycy-
dy są jedną z najbardziej niebezpiecznych grup 
preparatów, które są wykorzystywane na dużą 
skalę. Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowa-
nie, w jaki sposób używanie preparatów pestycy-
dowych przyczyniło się do skażenia środowiska, 
a tym samym do zaburzenia ekosystemów. 
Słowa kluczowe: pestycydy, środki ochrony ro-
ślin, skażenie środowiska, cyrkulacja pestycy-
dów w środowisku

The continuous striving of people to improve 
their living conditions through the development 
of technology and industry contributed to the 
introduction of toxic chemicals into the environ-
ment. Pesticides are one of the most dangerous 
groups of preparations that are used on a large 
scale. This article aims to illustrate how the 
use of pesticide preparations has contributed 
to environmental contamination, and thus to the 
disturbance of ecosystems. 
Keywords: pesticides, plant protection products, 
environmental contamination, circulation of pe-
sticides in the environment 

P oczątki stosowania pestycydów 
sięgają starożytności, kiedy miesz-

kańcy Mezopotamii chronili się przed in-
sektami używając balsamów z dodatkiem 
siarki [1]. Jako pierwsze zastosowanie 
pestycydów uznaje się wykorzystanie ty-
toniu do walki z mszycami, co miało miej-
sce w 1763 r. Zaś w 1892 r. został zsynte-
zowany pierwszy pestycyd, a mianowicie 
dinitroortokrezolan potasu [2]. Wiadomo, 
że używanie środków ochrony roślin nie-
sie za sobą wiele niewątpliwych korzyści 
m.in. zwiększenie plonów roślin uprawnych 
oraz zahamowanie działania niektórych 
patogenów. Jednak pestycydy stanowią 
również poważne zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. Badania wykazały, że pestycydy 
przekształcają się pod wpływem różnych 
procesów (chemicznych, fizycznych, bio-
logicznych) w zupełnie inne związki, a co 
gorsza – często gromadzą się w żywności. 
Jest to szczególnie niebezpieczne, ponie-
waż środki te trafiają z owocami, warzywa-
mi czy też żywnością pochodzenia zwie-
rzęcego drogą pokarmową do organizmu 
człowieka, gdzie akumulowane mogą pro-
wadzić do poważnych chorób. 

Wprowadzanie do środowiska tok-
sycznych substancji powoduje zaburzenia 
w funkcjonowaniu całych ekosystemów. 
Można zadać pytanie, dlaczego pestycydy 
są jednymi z najbardziej niebezpiecznych 
związków? Odpowiedź jest prosta – należy 
dokładnie przyjrzeć się właściwościom tych 
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masa środków ochrony roślin, która dociera 
do produktów rolniczych przekracza 2 mln 
ton rocznie [8]. Warto więc zadać pytanie, 
jakie ilości preparatów pestycydowych 
trafiają na ich miejsce docelowe, skoro 
większość z nich znajduje w obszarach, 
w których nie powinny się znaleźć? Otóż 
z publikacji naukowych wynika, że ok. 3% 
używanych specyfików dociera na właści-
we miejsce docelowego użytku [3]. 

Zanieczyszczenie wody 
Największe stężenie pestycydów 

w zbiornikach wodnych występuje w okre-
sie gwałtownego roztopu śniegu oraz wte-
dy, gdy wykonywane są prace opryskiwania 
środkami ochrony roślin. Częstą przyczyną 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
są opady atmosferyczne. W ten sposób 
skażeniu ulegają jeziora, stawy, rzeki, któ-
re znajdują się poza terenami rolniczymi, 
również woda pitna, szczególnie wydoby-
wana ze studni na terenach rolniczych [3].  
W związku z tym, dla bezpieczeństwa, bar-
dzo skrupulatnie kontroluje się stężenie 
pestycydów w wodzie. 

Do najważniejszych dokumentów, 
w których mowa jest o maksymalnych, bez-
piecznych stężeniach pestycydów w prób-
kach wody, należy Dyrektywa wodna. Obec-
nie ilości środków ochrony roślin w wodach 
powierzchniowych zazwyczaj przekraczają 
dopuszczalne stężenie. Najczęściej spoty-
kanymi pestycydami w badanych próbkach 
wód są atrazyna i symazyna, które charak-
teryzują się niezwykłą trwałością w tym śro-
dowisku, dlatego wycofano je z użytku [9].  
Pestycydy oraz ich metabolity często znaj-
dują się również w wodach gruntowych. 
Głównym powodem przedostawania się 
tych substancji do wód podziemnych 
są wcześniej już wspomniane betono-

ków, produktami ubocznymi są pestycydy. 
Należy wziąć również pod uwagę skażone 
miejsca, gdzie gromadzi się niebezpieczne, 
toksyczne substancje, jak przeterminowa-
ne środki ochrony roślin. Miejsca te mogą 
zostać naruszone przez klęski żywiołowe, 
a to z kolei może prowadzić do ekologicz-
nej katastrofy. Produkcja tych substancji 
powoduje, że do środowiska dostaje się 
szlam zawierający olbrzymie ilości pesty-
cydów. Nie wspominając już o wyciekach 
skażonych cieczy z zakładów oraz kana-
lizacji. Niektóre zanieczyszczenia nie są 
emitowane bezpośrednio ze źródeł, tylko 
powstają w wyniku przekształceń właści-
wych pestycydów i występują w postaci ich 
metabolitów [3, 6].

Cyrkulacja pestycydów 
i ich produktów degradacji 
w przyrodzie

Obieg pestycydów w środowisku przy-
rodniczym bardzo często rozpoczyna się 
od rozpryskiwania ich ciekłych roztworów 
na rośliny uprawne. Rolnicy oraz ogrodni-
cy stosują często nadmiar tych substancji, 
ponieważ ulegają one degradacji w wyniku 
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych. Nieuniknionym jest, że podczas tych 
zabiegów pestycydy dostają się do gruntu, 
gdzie wykazują bardzo dużą stabilność. Ro-
śliny przez systemy korzeniowe pobierają 
wodę zawierającą te substancje, a to z ko-
lei prowadzi do ich akumulacji w różnych 
organach roślinnych [2-5, 7]. Gromadzenie 
się pestycydów w roślinach jest związane 
m.in. z ograniczonymi możliwościami „po-
zbywania się” toksycznych substancji przez 
organizmy roślinne [4]. Intensywne opady 
deszczu przyczyniają się do wypłukiwania 
pestycydów z skażonej gleby, co dalej pro-
wadzi do ich przeniesienia do pobliskich 
rzek, stawów i jezior. Woda z tych zbiorni-
ków często jest używana do podlewania 
roślin. W związku z czym pestycydy w bar-
dzo łatwy sposób przedostają się do poży-
wienia konsumowanego przez zwierzęta 
oraz ludzi. Dodatkowo stosuje się opryski-
wanie owoców oraz warzyw, aby zapobiec 
ich szybkiemu psuciu w pomieszczeniach 
magazynowych. W  pomarańczach oraz 
cytrynach środki ochrony roślin gromadzą 
się w skórkach. Te naturalnie wytworzone 
bariery mogą być jednak niewystarczająca 
ochroną przed pestycydami, co skutkuje 
przedostaniem się ich do części jadalnej 
owocu [2-5, 7]. Schemat cyrkulacji pesty-
cydów w środowisku przedstawiono na rys.  
Szacuje się, że ok. 50% żywności pochodze-
nia roślinnego zawiera przynajmniej jeden 
rodzaj stosowanych pestycydów. Co więcej, 

Rys. Cyrkulacja pestycydów i ich produktów degradacji w przyrodzie [4]

we, nieszczelne konstrukcje mogilników. 
Następnie skażona w  ten sposób woda 
jest transportowana dopływami do wód 
powierzchniowych [10]. Jednak najistot-
niejszym problemem występującym przy 
stosowaniu środków ochrony roślin jest 
skażenie wody pitnej, co jest przedmiotem 
wielu badań. Bardzo skrupulatnie kontro-
luje się poziom jej zanieczyszczenia, cho-
ciażby ze względu na zdrowie człowieka. 
Dlatego też w życie wchodzi coraz więcej 
norm i uregulowań prawnych dotyczących 
maksymalnego stężenia danego pestycydu 
w wodzie. Co więcej, wykonuje się analizy 
pestycydów pod względem ich trwałości 
w środowisku wodnym oraz tendencji do 
kumulacji w organizmach wodnych. Warto 
dodać, że specyfiki te w wodzie zmieniają 
jej walory smakowe [3]. 

Zanieczyszczenie powietrza 
Głównym źródłem pestycydów w at-

mosferze jest rolnictwo i ogrodnictwo. 
Podczas opryskiwania drzew owocowych 
oraz upraw tymi preparatami część roz-
tworu zostaje zawieszona w powietrzu 
oraz jest przenoszona wraz z podmucha-
mi wiatru. Różnego rodzaju unoszące się 
w  atmosferze pyły adsorbują te zanie-
czyszczenia. 

Kolejną z wielu dróg przedostawania 
się środków ochrony roślin do atmosfery 
jest ich parowanie z powierzchni wcześniej 
opryskanych oraz ze zbiorników wodnych. 
Często zapomina się, że pestycydy wy-
stępują w powietrzu w postaci gazów wy-
dzielanych podczas syntezy preparatów 
w zakładach przemysłowych oraz w pro-
cesach ich likwidacji. Największe stężenie 
pestycydów w  powietrzu obserwuje się 
w miesiącach ich stosowania. O tym, jakie 
ilości danego preparatu przedostają się do 
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zano, że jest to jedna z dróg pozbywania się 
toksycznych substancji m.in. pestycydów 
przez ssaki. Co więcej, udowodniono, że 
u samic, które miały już potomstwo, wy-
stępuje znaczne niższe stężenie pestycy-
dów niż u samców w tym samym wieku. 
W związku z tym apeluje się do karmiących 
matek, aby unikały spożywania produk-
tów, w których jest możliwe występowanie 
dużych zawartości preparatów pestycy-
dowych. W innym wypadku wiąże się to 
z przekazywaniem wydalanych z mlekiem 
substancji toksycznych dziecku [3].

Zanieczyszczona gleba
oraz osady 

Pestycydy są wprowadzane do gleby 
w dużej mierze przez ich celowe używanie 
w zabiegach rolniczych. Trafiając do gleby 
ulegają degradacji po upływie określonego 
czasu. Istotnym czynnikiem wpływającym 
na rozkład preparatów pestycydowych jest 
rodzaj gleby, w której się znajdują. Wysoki 
stopień skażenia wykazują miejsca, w któ-
rych znajdowały się składowiska tych 
specyfików, czyli mogilniki. Praktykowano 
w przeszłości zakopywanie tych niebez-
piecznych substancji w niezabezpieczo-
nych dołach ziemnych. Mówi się również 
o wtórnym zanieczyszczeniu gleby, a mia-
nowicie skażeniu jej wodą ze zbiorników, 
która zawiera pestycydy o stężeniu prze-
kraczającym normy. Głębokie wnikanie 
środków ochrony roślin w glebę uprawną 
jest zjawiskiem niepokojącym i prowadzi do 
przenikania tych preparatów do wód grun-
towych. W jaki sposób zminimalizować to 
niekorzystne zjawisko? Należałoby opra-
cować preparaty, które są degradowane 
przez mikroorganizmy do nietoksycznych 
związków, co zmniejszyłoby stopień ska-
żenia gruntu. W celu usuwania pestycydów 
z gleby możliwe jest również zastosowa-
nie roślin jako naturalnych „oczyszczaczy”. 
Niektóre gatunki roślin mają zdolność do 
biokumulacji substancji pestycydowych. 
Toksyczne i niebezpieczne związki zatrzy-
mywane są w ich tkankach. Jednakże nie 
wszystkie szkodliwe związki zostaną przez 
roślinę przekształcone do połączeń prost-
szych, mniej szkodliwych dla środowiska. 
Z  tego powodu skażone rośliny należy 
w staranny sposób zutylizować [16]. 

Podczas używania środków ochrony 
roślin dochodzi do zanieczyszczenia zbior-
ników wodnych, ale w  literaturze często 
pomijane jest występowanie pestycydów 
w  osadach dennych. Akumulacja tych 
związków w mułach oraz zawiesinach pro-
wadzi do obniżenia ich stężenia w wodzie. 
Jednakże już niewielkie zmiany w składzie 

też znaczny spadek zawartości pestycy-
dów w artykułach spożywczych po ich od-
powiedniej obróbce. Podczas przetwórstwa 
i w procesach, jak smażenie, zamrażanie 
czy suszenie dochodzi do rozkładu sub-
stancji pestycydowych, a to z kolei może 
nawet powodować całkowitą ich eliminacje 
z produktów. Szacuje się, że podczas za-
mrażania następuje obniżenie zawartości 
pestycydów fosforoorganicznych w owo-
cach i warzywach o ponad 20%. Jednak 
należy zwrócić uwagę, że większość pe-
stycydów, w tym chloroorganicznych, są 
odporne na działania przetwarzania. Co 
więcej, istotne jest, że odpowiedni czas 
przechowywania artykułów spożywczych 
prowadzi do częściowego usunięcia środ-
ków ochrony roślin z żywności [3, 5]. 

Konsumenci coraz częściej sięgają po 
żywność ekologiczną, która pozbawiona 
jest szkodliwych substancji, czyli pozosta-
łości pestycydów. Takiej żywności towarzy-
szą odpowiednie certyfikaty potwierdzające 
jej jakość [14]. Co ciekawe również, w tych 
ekologicznych produktach podczas analiz 
wykrywano śladowe ilości pestycydów, ma 
to związek oczywiście z wspomnianą wcze-
śniej cyrkulacją środków ochrony roślin 
i produktów ich degradacji w przyrodzie. 
Jak w takim razie należy ograniczyć ilości 
pestycydów w konsumowanej żywności?  
Niewątpliwie ważne jest mycie owoców 
i warzyw przed spożyciem. Udowodniono, 
że już po krótkim czasie mycia ogórków, 
zawartość metabolitów diazynonu będące-
go środkiem owadobójczym zmniejsza się 
o ponad 20%. W przypadku mango, po dłuż-
szym czasie pozostawieniu go w naczyniu 
z wodą, poziom pozostałości dimetoatu 
obniżył się aż o 70%. Pomaga też pozby-
wanie się skórki z warzyw i owoców, w któ-
rej często są zatrzymywane pestycydy, np. 
obranie pomidora prowadzi do usunięcia 
aż 80% metabolitów dimetoatu i pirymifosu 
metylu [15]. 

Mówiąc o  skażeniu artykułów spo-
żywczych środkami ochrony roślin należy 
również przyjrzeć się produktom pochodze-
nia zwierzęcego. Pestycydy zawarte m.in. 
w paszach szybko trafiają do organizmu 
zwierzęcia przez przewód pokarmowy. 
Ponadto spożywana przez nie woda może 
zawierać duże ilości tych specyfików. To 
z kolei prowadzi do akumulacji tych związ-
ków w mięśniach, tkance tłuszczowej oraz 
narządach wewnętrznych zwierząt. W orga-
nizmach starszych osobników występują 
zwykle znacznie większe stężenia pesty-
cydów niż u młodszych. Mogą one również 
występować w produktach odzwierzęcych. 
Warto przyjrzeć się mleku, ponieważ wyka-

atmosfery decydują ich właściwości, jak 
rozpuszczalność, prężność par, degrada-
cja pod wpływem światła oraz to, w jakiej 
formie zostały użyte [3]. Obecność środków 
ochrony roślin w powietrzu ma ogromny 
wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt. Naj-
bardziej niebezpieczne są drobne cząstki, 
które wdychane przedostają się do pęche-
rzyków płucnych, a następnie do krwi [11]. 
Skażone powietrze najbardziej negatywnie 
wpływa na ptaki. Podczas badań obserwuje 
się znaczny przyrost środków ochrony ro-
ślin w kale oraz piórach tych zwierząt [3]. 

Zanieczyszczenie żywności 
pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego 

We wszystkich produktach spożyw-
czych roślinnych i  zwierzęcych można 
znaleźć pozostałości pestycydów. Jednak 
ich ilości w  żywności są zazwyczaj na 
tyle małe, że nie przekraczają zawartości 
eliminujących z obrotu. Monitorowaniem 
ich stężeń zajmują się odpowiednie służ-
by, których zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa konsumentom. Produk-
ty, w których zawartość niebezpiecznych 
substancji przekracza ustalone, uznane za 
nieszkodliwe dla ludzkiego zdrowia ilości, 
są wycofywane ze sprzedaży [12]. 

Częstym powodem występowania 
zbyt dużej ilości pestycydów w żywności 
jest niewłaściwe wykonywanie zabiegów 
chemicznych przez rolników. Mowa tu 
o nieprzestrzeganiu zasad aplikacji tych 
środków, podawanych na etykietach opa-
kowań. Zdarzają się również przypadki, 
gdzie preparaty te zostają użyte w dużym 
nadmiarze [13]. 

Przechodząc do żywności pochodzenia 
roślinnego, należy zauważyć, że poziom jej 
zanieczyszczenia środkami ochrony roślin 
zależy od wielu czynników. Wyróżnia się 
tu warunki atmosferyczne, gdyż działanie 
wiatru, wilgoci, tlenu i deszczu znacząco 
zmniejsza stężenia użytych pestycydów. 
Również istotne jest, jak środki ochrony 
roślin zostały zaaplikowane na uprawy. 
Zauważono, że substancje podawane 
w  postaci stałej, a  mianowicie granulek 
czy proszków, powodują mniejsze ska-
żenie roślin niż substancje płynne. Przy 
określaniu czynników mających wpływ na 
stopień skażenia upraw nie można pominąć 
ich budowy. Rośliny o bardzo rozwiniętej 
powierzchni będą bardziej narażone na za-
nieczyszczenie niż te o zawężonej. Niektó-
re części roślin są pokryte grubą warstwą 
kutukuli, która zatrzymuje znaczne ilości 
preparatów pestycydowych i  zapobiega 
ich głębszemu wnikaniu. Obserwuje się 
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wody lub zaistnienie różnych procesów 
w osadach dennych prowadzi do ponow-
nego uwolnienia toksycznych substancji 
z osadu [3, 17]. 

W Polsce nie obowiązują jeszcze prze-
pisy, które określałyby, jakie powinno być 
dopuszczalne stężenie pestycydów w gle-
bie i osadach, co ma miejsce w krajach wy-
sokorozwiniętych. Ustalenie takich norm 
jest bardzo problematyczne, chociażby 
ze względu na różnorodność gatunków 
zwierzęcych, dla których wyróżnić można 
różne progi bezpieczeństwa na preparaty 
pestycydowe [3].
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  Sentencja

Artykuł  2 pkt  2 dyrektywy 2003/4/
WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicz-
nego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG należy interpretować tak, że 
nie reguluje on kwestii dostępu do infor-
macji o środowisku zawartych w aktach 
sądowych, ponieważ ani sądy, ani organy 
lub instytucje pozostające pod ich kontrolą 
i co za tym idzie, w ścisłym związku z tymi 
sądami, nie stanowią „organów władzy pu-
blicznej” w rozumieniu tego przepisu i nie 
wchodzą zatem w zakres zastosowania 
tej dyrektywy.

  Stan faktyczny i prawny
Tłem dla sprawy jest budowa turbin 

wiatrowych w irlandzkim hrabstwie Cork 
oraz procedura towarzysząca wydaniu po-
zwolenia na budowę. Już po rozstrzygnię-
ciu sprawy sądowej towarzyszącej pozwo-
leniu, które to rozstrzygnięcie nie zostało 
zakwestionowane, organizacja społeczna 
Friends of the Irish Environment zwróciła się 
do kancelarii głównej High Court (irlandz-
kiego sądu administracyjnego) z  wnio-
skiem o udostępnienie pism procesowych 
i innych dokumentów związanych z postę-
powaniem. Podstawę wniosku stanowiła 
dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicz-
nego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska. Zgodnie z dyrektywą (art. 3 
ust. 1) państwa członkowskie zapewniają, 
że organy władzy publicznej zobowiązane 
są udostępnić informacje o środowisku, 
które są w ich posiadaniu, każdemu wnio-
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okolicznościach, stanowi pełnienie funkcji 
o charakterze sądowym w rozumieniu art. 2 
pkt 2 dyrektywy 2003/4?

Z uzasadnienia
Kwestia sprowadza się do rozstrzy-

gnięcia, czy art. 2 pkt 2 akapit drugi, zdanie 
pierwsze dyrektywy 2003/4 należy inter-
pretować tak, że przyznane w tym przepi-
sie państwom członkowskim uprawnienie 
do nietraktowania „organów lub instytucji 
pełniących funkcje o charakterze sądo-
wym” jako „organów władzy publicznej” 
może być wykonywane tylko w  takim 
zakresie, w jakim dotyczą one informacji 
zawartych w aktach toczących się postę-
powań sądowych, z  wyłączeniem tych 
już zakończonych. W tym względzie na-
leży zauważyć, że konieczne jest przede 
wszystkim ustalenie czy sądy i podlegają-
ce ich kontroli osoby fizyczne lub prawne 
stanowią „organy władzy publicznej” w ro-
zumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy 2003/4, 
a zatem są objęte zakresem stosowania 
tej dyrektywy. Podpisując konwencję 
z Aarhus, Unia Europejska zobowiązała 
się zapewnić, że w zakresie stosowania 
prawa unijnego informacje o środowisku, 
które znajdują się w posiadaniu organów 
władzy publicznej, będą co do zasady do-
stępne. Należy również podkreślić, że pra-
wo dostępu zagwarantowane dyrektywą 
2003/4 występuje wyłącznie wtedy, gdy 
żądane informacje objęte są przewidzia-
nymi w tej dyrektywie wymogami doty-
czącymi publicznego dostępu, co zakłada 
w szczególności, iż stanowią one „infor-
macje o środowisku” w rozumieniu art. 2 
pkt 1 tej dyrektywy, co powinien zweryfiko-
wać sąd odsyłający w odniesieniu do zawi-
słego przed nim sporu. Celem art. 2 pkt 2 
akapit drugi zdanie pierwsze dyrektywy 
2003/4 jest danie państwom członkow-
skim w szczególności możliwości wydania 
przepisów odpowiednich dla zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowań są-
dowych przez przyznanie im uprawnienia 
do wyłączenia z zakresu stosowania tej 
dyrektywy organów lub instytucji odpowia-
dających definicji pojęcia „organu władzy 

publicznej” zawartej w art. 2 pkt 2 akapit 
pierwszy tej dyrektywy, gdy działają one 
„pełniąc funkcje o charakterze sądowym”. 
Dana państwom możliwość wyłączenia 
z zakresu pojęcia „organu władzy publicz-
nej” organów lub instytucji „pełniących 
funkcje o charakterze sądowym”, przewi-
dziana w art. 2 pkt 2 akapit drugi zdanie 
pierwsze tej dyrektywy, która powinna 
być przedmiotem wykładni funkcjonal-
nej, może dotyczyć jedynie tych organów 
lub instytucji, które odpowiadają instytu-
cjonalnej definicji pojęcia „organu władzy 
publicznej” zawartej w art. 2 pkt 2 akapit 
pierwszy dyrektywy. Zgodność z tą defi-
nicją stanowi bowiem warunek wstępny 
niezbędny do skorzystania z możliwości 
wprowadzenia odstępstwa przewidzianej 
w art. 2 pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze 
dyrektywy 2003/4. Tymczasem zarówno 
z samej konwencji z Aarhus, jak i z dyrek-
tywy 2003/4, której zadaniem jest wdroże-
nie tej konwencji do prawa Unii, wynika, że 
mówiąc o „organach władzy publicznej”, 
ich autorzy mieli na myśli nie organy wła-
dzy sądowniczej, a w szczególności sądy, 
lecz jedynie organy administracyjne, gdyż 
normalnie to one – w ramach wykony-
wania swoich zadań – posiadają w pań-
stwach informacje o środowisku. Sądy nie 
należą bowiem do rządu ani też innych 
organów administracji publicznej. W bra-
ku zawarcia w dyrektywie 2003/4 wyraź-
nego wskazania w tym względzie, sądy 
i podlegające ich kontroli osoby fizyczne 
lub prawne, nie są „organami władzy pu-
blicznej” w rozumieniu art. 2 pkt 2 akapit 
pierwszy dyrektywy. Nie są one zatem ob-
jęte zakresem stosowania tej dyrektywy, 
a zatem nie podlegają przewidzianemu 
w niej obowiązkowi udzielenia publiczne-
go dostępu do posiadanych przez nie in-
formacji o środowisku. W tych okoliczno-
ściach jedynie państwom członkowskim 
przysługuje uprawnienie do ustanowienia, 
w stosownym przypadku, przysługujące-
go społeczeństwu uprawnienia do do-
stępu do informacji zawartych w aktach 
sądowych oraz określenie szczegółowych 
sposobów jego wykonywania.

dr hab. Adam HABUDA
 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielania informacji 
o środowisku przez irlandzkie organy władzy sądowniczej, C-470/19

skodawcy, na jego wniosek, bez koniecz-
ności wykazywaniu interesu. Dla potrzeb 
dyrektywy organ władzy publicznej to rząd 
lub inny organ administracji publicznej, 
osoba fizyczna lub prawna sprawująca 
na mocy prawa funkcje administracyjne 
lub obowiązki publiczne dotyczące środo-
wiska (art. 2 pkt 2). Państwa członkowskie 
mogą postanowić, że powyższa definicja 
nie dotyczy organów lub instytucji o cha-
rakterze sądowym lub ustawodawczym. 
Dyrektywa w pewnych sytuacjach pozwala 
państwom odmówić udostępnienia infor-
macji o środowisku; jedną z sytuacji jest 
przypadek, w którym ujawnienie informacji 
negatywnie wpłynie na prawidłowy prze-
bieg postępowania sądowego, szanse na 
sprawiedliwy proces czy zdolność organu 
do prowadzenia postępowania karnego lub 
dyscyplinarnego. Irlandzkie przepisy kra-
jowe implementujące dyrektywę 2003/4 
z zakresu pojęcia organ władzy publicznej 
wyłączają organy pełniące funkcje o cha-
rakterze sądowym i ustawodawczym. 

Problem prawny
Irlandzkie służby sądowe odmówiły 

udostępnienia dokumentów. Powołały się 
na to, że przepisy krajowe dotyczące udo-
stępniania informacji nie obejmują postę-
powań sądowych ani dokumentów przed-
stawionych w takich postępowaniach. Od-
wołanie do organu administracji (irlandzki 
komisarz do spraw informacji o środowi-
sku) nie przyniosło rezultatu. Komisarz 
stwierdził, że służba sądowa dysponuje 
aktami jako organ pełniący w  imieniu 
wymiaru sprawiedliwości funkcje o cha-
rakterze sądowym. Nie działa więc w tym 
zakresie jako organ władzy publicznej. Sąd 
irlandzki powziął w tym zakresie wątpliwo-
ści i zapytał: Czy sprawowanie kontroli nad 
dostępem do akt sądowych dotyczących 
postępowań, w których wydano wyrok koń-
czący postępowanie w sprawie, w której 
upłynął termin na wniesienie środka odwo-
ławczego, i w której nie złożono żadnego 
środka odwoławczego ani żadnego kolej-
nego wniosku, choć złożenie kolejnych 
wniosków jest możliwe w szczególnych 

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

prof. dr inż. Ryszard TYTKO
prezes Eco Investment Sp. z o.o. 

Najnowsze rozwiązania techniczne w budowie 
ogniw fotowoltaicznych
Wybierając moduły fotowoltaiczne coraz częściej spotkamy moduły PERC. Nazwa ta pochodzi od nazwy ogniwa, które przez zmienioną budowę 
spodniej części uzyskują wyższą sprawność niż ogniwa standardowe.
Standardowe ogniwo składa się z górnej elektrody ujemnej ze srebra (Ag), warstwy antyrefleksyjnej, półprzewodnika typu p wykonanego z wafla 
krzemowego z domieszką boru. W cienkiej warstwie powierzchniowej drugiej płytki wytwarza się przez dyfuzję fosforu obszar typu n. (emiter). 
Płytki dosunięte do siebie tworzą złącze typu p-n. W tylnej części znajdują się aluminiowe elektrody dodatnie. Złącza p–n mogą być wykonane 
w technologii mono lub polikrystalicznej.
Ogniwo typu PERC ma dodatkową warstwę dielektryka, dzięki której zwiększona jest efektywność ogniwa odbijającego każde światło docierające do 
dolnej warstwy płytki, bez wygenerowania elektronu z powrotem w głąb ogniwa. Przez to odbicie fotony mają drugą szansę na wytworzenie prądu. 
Technologia PERC pozwala na ulepszenie procesu wychwytywania promieniowania słonecznego i zoptymalizowanie gromadzenia elektronów.
Obecnie najpopularniejsza na rynku fotowoltaicznym jest technologia produkcji monokrystalicznych ogniw typu PERC.  

Ogniwa P – TYPE (PERC)
Jeżeli fotoogniwo posiada podstawę 

krzemową typu p oznacza to, że ogniwo PV 
zbudowane jest na dodatnio (P – TYPE). 
Technologię tego typu zastosowano 
w ogniwach typu PERC, obecnie powszech-
nie stosowanych. 

Technologia PERC (Passivated Emitter 
and Rear Cell) polega na pasywacji (powłoki 
wytworzonej w wyniku reakcji chemicznej) 
tylnej ścianki ogniwa. Spodnia pasywacja 
sprawia, że przechodzące przez ogniwo 
światło słoneczne w  zakresie fali od ok. 
1000 do ok. 1200 nm odbija się od tylnej 
warstwy refleksyjnej, kierując fotony z po-
wrotem do ogniwa. W ten sposób promie-
niowanie, które przy standardowych ogni-
wach jest utracone, w przypadku zastoso-
wania ogniw ze spodnią pasywacją, staje się 
dodatkowym źródłem energii elektrycznej. 
Dodatkowo warstwa PERC powoduje obni-
żenie temperatury pracującego ogniwa, co 
zwiększa jego sprawność. Ogniwo PERC ma 
dodatkową warstwę z tyłu ogniwa z wielo-
ma „małymi dziurkami”, aby umożliwić po-
łączenie elektryczne między stroną główną 
a tylną. 

Fotoogniwo PERC ma dodatkową war-
stwę dielektryka, czyli izolatora elektrycz-
nego, który działa na zasadzie reflektora 
mocy.

Główną korzyścią struktury ogniwa 
typu PERC jest to, że umożliwia producen-
tom osiągnięcie wyższych wydajności niż 
w  przypadku standardowych ogniw PV. 
Biorąc pod uwagę obecny stan technolo-
gii, możliwe jest osiągnięcie dodatkowo 
do 1% całkowitego zysku pod względem 
wydajności. Zysk ten powoduje oczywiście 
redukcję kosztów modułu.

Między górną częścią elektrody a dołem 
złącza p-n znajduje się wstawka izolatora, 
którego zadaniem jest ograniczenie przycią-
gania elektronów do aluminiowej elektrody 
dolnej. Dodatkowo, spodnia pasywacja złą-
cza powoduje odbicie promieni słonecznych 
z powrotem do bazy ogniwa. Kontakt elek-
trody ze złączem p-n jest zapewniony dzię-
ki otworom wyciętym przy pomocy lasera. 
Spodnia pasywacja ogniwa fotowoltaicz-
nego sprawia, że ogniwo uzyskuje wyższą 
moc. Wszystko dzięki lepszemu wykorzy-
staniu promieniowania podczerwonego 
o długości fali ponad 1000 nm.

W  klasycznym ogniwie uwalnia ono 
elektrony w tylnej części ogniwa lub prze-
chodzi przez ogniwo, generując ciepło.

Zdolność wykorzystania światła o więk-
szej długości fali przez ogniwa PERC prze-
kłada się na wyższą wydajność – szczegól-
nie rano, wieczorem lub w pochmurne dni.

Moduły PERC posiadając dodatkową 
warstwę aluminium sprawiają, że światło 
o większej długości fali, czyli to, które docie-
ra do modułu rano i wieczorem, a zostało 
nie w pełni zaabsorbowane przez powłokę 
krzemową, może zostać odbite i na powrót 
skierowane na płytkę krzemową oraz z po-
wodzeniem zamienione na energię elektrycz-
ną. Norweska firma REC była pierwszym 
producentem tego typu modułów – wpro-
wadziła je do produkcji masowej w 2015 r.  
Była to technologia pasywnych ogniw 
(PERC) w ogniwach polikrystalicznych [4].

Oczywiście w Polsce moduły PERC są 
standardem proponowanym przez firmy 
z branży PV.

Sprawność produkowanych obecnie 
modułów polikrystalicznych i monokrysta-
licznych typu PERC jest wysoka i wynosi 
ok. 19% [3].

Rys. 1. Schemat złącza ogniwa fotowoltaicznego PERC [1]
Rys. 2. Zależność współczynnika odbicia od długości fali świetlnej dla 
ogniwa PERC [1]
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Moduły aktualnie występują w  wer-
sji monokrystalicznej i  polikrystalicznej 
o mocy 315-370 Wp [2] 

Cena waha się w  granicach 1,3–1,5 
zł/W. Wymiary modułu to najczęściej ok. 
1650×992×35 mm [3].

 � wyższa wydajność niż modułów P-TYPE;
 � dłuższa żywotność modułów typu 

N-TYPE, w porównaniu ze standardowymi 
modułami typu P-TYPE;
 � sposób ułożenia ogniw „na zakładkę”, 

znacząco zwiększa powierzchnię i wydaj-
ność modułu;
 � wieloprzewodowe połączenia komórko-

we (9 busbar), ograniczające efekt cienio-
wania ogniwa;
 � efektywność przy słabym świetle i w wa-

runkach nasłonecznienia pod różnymi 
kątami;
 � eliminacja tzw. defektu boru-tlenu;
 � odporne na LID (Light Induced Degradation) 

– zjawisko szybkiej, lecz krótkotrwałej de-
gradacji pod wpływem padającego na ogni-
wo promieniowania słonecznego;
 � bardzo niska roczna strata mocy na po-

ziomie ok. 1% w pierwszym roku i bardzo ni-
skim spadku o ok. 0,4% rocznie przez 30 lat;
 � koszt procesu wytwarzania ogniw sło-

necznymi typu P i N jest porównywalny;
 � niezwykle trwała i  lekka folia PVF 

TEDLAR;
 � moduły N-TYPE występują w warian-

tach Monofacial i Bifacial (szyba – szyba, 
wykorzystuje padające światło zarówno 
z przedniej, jak i tylnej strony ogniwa, za-
pewniają wyższą moc);
 � moce modułów do 450 Wp;
 � większy zwrot z inwestycji [8].

Łączenie ogniw PERC i PERT 
w moduły

Typowe ogniwa krzemowe, szczególnie 
starszej generacji, mają elektrody przednie 
wykonane w postaci cienkich ścieżek pozio-
mych (fingers) zbierających ładunki z całej 
płytki i przekazujących je dalej ścieżkom pio-
nowym połączeniowym (tzw. busbar). Ilość 

Rys. 3.  Moduł mono i polikrystaliczny PERC [10]

Technologia N – TYPE
Jeżeli fotoogniwo posiada podstawę 

krzemową typu n – negative oznacza to, 
że ogniwo PV zbudowane jest na ujemnie 
(N–TYPE). 

Ogniwa N – Peak (PERT)
Ogniwa PV N-Peak wykonane w techno-

logii PERT (Passivated Emitter Rear Cell Total-
ly Diffused) mają również pasywację tylnej 
ścianki ogniwa (lecz nie ma „małych dziurek”). 
W technologii PERT warstwa pasywacyjna 
stawia barierę zapobiegając ucieczce elektro-
nów, co sprawia, że po odbiciu od tylnej war-
stwy trafiają do ogniwa, co jeszcze bardziej 
zwiększa uzysk energii. Moduły z technologią 
PERT jeszcze wydajniej niż PERC odzysku-
je odbite promieniowanie słoneczne z tyłu 
ogniwa. To dzięki tej technologii ogniwa PV 
są również znacznie odporniejsze na rozkład 
spowodowany światłem (LID) oraz światłem 
i wysoką temperaturą (anti-LeTID). 

Trendy w branży produkcji modułów PV 
nie pozostawiają wątpliwości: moduły N-TY-
PE to przyszłość instalacji fotowoltaicznych. 
Wpływa na to:

Rys. 4.  Moduły PERC typu szkło – szkło wykorzysta-
ne do produkcji energii i jako zadaszenie tarasu [5]

Rys. 5. Schemat złącza ogniwa fotowoltaicznego PERT [7]

Rys. 6. Montaż modułów N – TYPE polikrystalicz-
nych [8]     

Rys. 7. Moduły N – TYPE monokrystaliczne [11]

Rys. 8. Farma fotowoltaiczna wykonana z modułów 
monokrystalicznych N-TYPE bifacial (szyba – szy-
ba) [9]
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emitera tylnej części ogniwa. Zastosowano 
dodatkową warstwę dielektryka powodują-
cą odbicie promieniowania docierającego 
do dolnej części ogniwa i skierowanie go 
z powrotem do jego wnętrza. W badaniach 
udowodniono, że moduły wykonane w tech-
nologii PERC charakteryzują się korzystniej-
szym współczynnikiem temperaturowym 
oraz lepszą absorpcją promieniowania roz-
proszonego.

Tradycyjne ogniwa fotowoltaiczne mają 
wymiary 156×156 mm (w standardzie M1, 
choć na rynku coraz częściej pojawiają się 
ogniwa o większych wymiarach). Te w tech-
nologii half cut cell – 156×78 mm, a to spra-
wia, że na tej samej powierzchni panelu mie-
ści się podwojona liczba ogniw „przeciętych” 
na pół. Standardowy moduł składa się z 72 
ogniw, a half cut cell ze 144 (JA Solar) [6].

Moduły innych firm [5] pracujące 
w technologii half–cell składają się ze 120 
monokrystalicznych ogniw krzemowych 
PERC, podzielonych na pół. Każde ogniwo 
ma wtedy wymiary 156,75×78,375 mm.

Mimo widocznych różnic w budowie 
ogniw, ich elementem niezmiennym jest 
przednia i  tylna elektroda. Dodatkowo 
w przypadku elektrody przedniej jej budo-
wa oraz sposób wykonania jest taki sam 
dla całej rodziny ogniw typu PERC i PERT 
i nie odbiega sposobem wykonania od elek-
trod w typowych krystalicznych ogniwach 
fotowoltaicznych. 
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Moduły half cut cells – ogniwa 
połówkowe

Najnowszą technologią przy budowie 
ogniw krzemowych PV, jest użycie zamiast 
pełnowymiarowych komórek kwadratowych 
(o  wymiarach standardowych 156×156 
mm), komórek o połówkowym rozmiarze 
i przeniesienie skrzynki przyłączeniowej na 
środek modułu. Uzyskano w  ten sposób 
mniejszą o połowę generację prądu przez 
mniejsze ogniwo PV. W rozwiązaniu tym za-
stosowano, zamiast połączeń aluminiowych 
ogniw, cienkie przewody miedziane. Efektem 
tych prac jest zmniejszenie rezystancji prze-
wodów łączących ogniwa połówkowe.

Zakładając, że konduktywność γ przewo-
du miedzianego wynosi ok. 55 [m/Ω · mm2], 
a aluminiowego ok. 35 [m/Ω · mm2], łatwo 
stwierdzić, że przewód miedziany o tej samej 
długości i tym samym przekroju co alumi-
niowy ma rezystancję mniejszą o ok. 30% 
niż aluminiowy. Przewody łączące ogniwa 
mają mniejszą rezystancję, płynie w nich 
prąd o  połowę mniejszy niż w  ogniwach 
standardowych. Wolniej się nagrzewają.

Dzięki podzieleniu ogniwa na pół 
zmniejszają opór elektryczny wewnętrz-
ny, zapewniając wyższą moc wyjściową, 
większą wydajność oraz niezawodność. 
Ogniwa half cut nie nagrzewają się też tak 
jak standardowe, przez co ich żywotność 
jest wydłużona. 

Mniejsza wartość prądu i  rezystancji 
łączącej ogniwa połówkowe PV powoduje 
mniejszy spadek mocy na ich łączeniach 
i  tym samym niższą temperaturę ich po-
łączeń w czasie pracy przy pełnym nasło-
necznieniu. Moduły połówkowe są również 
bardziej odporne na negatywne skutki za-
cienienia i zjawisko PID (Potential Induced 
Degradation) oraz ryzyko powstania trwałych 
uszkodzeń (hot spot) wywołanych dynamicz-
nymi zmianami temperatury. Istotną korzy-
ścią jest również to, że uzyskano większy 
uzysk energetyczny (ok. 2%) modułu w prze-
liczeniu na Wp, bez zwiększenia jego po-
wierzchni. Zwiększono również nieznacznie 
sprawność ogniwa, gdyż w czasie jego pro-
dukcji wykorzystano technologię PERC (Pas-
sivated Emitter and Rear Cell) czyli pasywacji 

ścieżek pionowych i poziomych wpływa na 
dwa parametry pracy ogniwa: współczynnik 
wypełnienia FF oraz rezystancję ogniwa.

W praktyce na rezystancję ogniwa wpły-
wa długość drogi, jaką musi pokonać ładunek 
elektryczny w płytce. W starszych rozwiąza-
niach ogniw ilość busbarów wynosiła zwykle 
2; w najnowszych dochodzi już do 12. Zwięk-
szenie ilości busbarów wpływa nie tylko na 
wzrost sprawności ogniw, ale także polepsza 
ich pracę w warunkach zacienienia, jak i mi-
kropęknięć lub uszkodzeń mechanicznych, 
wyłączających w  tym wypadku mniejszą 
powierzchnię ogniwa. Wzrost liczby ścieżek 
pionowych (busbarów) zmienia odległość 
między najdalej wysuniętym punktem ścieżki 
zbierającej a ścieżką połączeniową. W ogni-
wach typu 2BB droga ta wynosi 38 mm, 
3BB – 25 mm, a 5BB już tylko 12,5 mm (dla 
ogniwa 6 calowego). Ilość ścieżek i sposób 
przepływu ładunku zależy tutaj od zastoso-
wanej metody produkcji.

Technologia wykonania busbarów 
(połączeń ogniw)

a) Technologia Merlin – polega na tym, 
że zamiast srebrowych busbarów w ogni-
wie krzemowym umieszcza się specjalnie 
uformowaną siatkę miedzianą na i  pod 
ogniwem fotowoltaicznym. Technologia ta 
ma wiele zalet: zmniejsza zużycie srebra 
w procesie produkcyjnym PV, ma lepsze 
właściwości transportu ładunku z ogniwa, 
połączenia wewnętrzne są zdecydowanie 
mocniejsze, co umożliwia produkcję lżej-
szych i wytrzymalszych modułów.

Kluczowym elementem nowej techno-
logii jest elastyczna siatka, która zastępuje 
tradycyjne elektrody przewodzące („bus-
bars”), a jednocześnie znacznie redukuje 
zużycie srebra i kosztownych past wyma-
ganych w produkcji tradycyjnych ogniw.

Technologia Merlin produkcji ogniw 
PV zwiększa wydajność modułu o ok. 8% 
i powoduje zmniejszenie kosztów produkcji 
modułów o ok. 10%.

b) Technologia Mutli Busbar Connector 
– opiera się na siatce przewodów z drutu 
miedzianego (Cu) o średnicy ok. 360 μm 
(10-6 m) pokrytej stopem cynowo – oło-
wiano – srebrnym (SnPbAg) o grubości  
15 mikronów (μm). Ilość busbarów na 
każdym ogniwie wynosi 12. Technologia 
wykonania i mikroskopijna grubość zapew-
nia większy współczynnik wypełnienia niż 
w ogniwach z pięcioma busbarami. Okrą-
głe przewody powodują też odbicie bezpo-
średnio padających promieni słonecznych 
pod kątem i ich powrót do komórki. Średni 
zysk energii w panelu w stosunku do trady-
cyjnych rozwiązań szacuje się na ok. 6-9 W.

Rys. 9. Zasada działania ogniw połówkowych [2]

Rys. 10. Zdjęcie modułu połówkowego PERC [5]
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Biebrzański Park Narodowy rok po pożodze 
na tle kampanii „Stop pożarom traw”
Biebrza National Park one Year After the Fire – Referring to „Stop the grass 
fires” Campaign

C elem niniejszego artykułu jest – 
oprócz zrelacjonowania stanu przy-

rody i  sytuacji na pogorzelisku w  opar-
ciu o materiały BbPN – zaakcentowanie 
szkodliwości wypalania traw, wpisujące się 
w ogólnopolską kampanię „Stop pożarom 
traw”.

Rok po wielkim pożarze 
w Biebrzańskim Parku Narodowym 

W dniach 19-26 kwietnia 2020 r. miał 
miejsce największy w  historii Biebrzań-
skiego Parku Narodowego (BbPN) pożar, 
który objął powierzchnię 5,526 tys. ha [1, 3,  
4, 7, 9]. Mniejsze pożary, które wcześniej za-
istniały w BbPN, stanowiły zapowiedź na-
rastającego zagrożenia związanego z na-
silającą się suszą wczesną wiosną 2020 r. 
Szybko rozprzestrzeniający się ogień sta-
nowił zagrożenie nie tylko dla fauny i flory, 
ale także zdrowia ludzi oraz majątku BbPN 
i okolicznych mieszkańców. Pożar, oprócz 
terenów łąkowych, objął również obszary 
podmokłe, szuwary, powierzchnie leśne 
i podsuszone bagna. Wskutek przejścia 
ognia w obliczu lokalnej zagłady znalazły 
się rzadkie i zagrożone ptaki, dla których 
park zawsze stanowił bezpieczną ostoję. 
Zniszczeniu uległa część miejsc lęgów 
żurawi, czajek, rycyków, kszyków i krwa-
wodziobów oraz uszatki błotnej. Spłonęły 

miejsca kilku tokowisk dubelta i cietrzewia 
oraz siedliska wodniczki. Większość do-
rosłych ptaków i ssaków zdążyła opuścić 
miejsca bytowania, toteż straty wśród 
nich ocenia się jako względnie nieduże. 
Na szczęście płomień, przemieszczając 
się po powierzchni gruntu, nie objął we-
wnętrznych struktur torfowisk. Gdyby tak 
się stało, płonęłyby one jeszcze długo, ule-
gając zniszczeniu i przyczyniając się do 
zadymiania okolicy. 

Właśnie dzięki ograniczonej penetra-
cji gleby przez ogień można zauważyć, iż 
przyroda Biebrzy stopniowo się regeneru-
je. Wkrótce po ugaszeniu pożaru władze 
i  pracownicy Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego przystąpili do badań i  oceny 
jego skutków. W działania te wpisuje się 
pięcioletni program naukowy „Biebrza po 
pożarze”, badający wpływ pożaru na sie-
dliska, roślinność, grzyby i wybrane grupy 
zwierząt, realizowany przez Instytut Badaw-
czy Leśnictwa w Sękocinie, finansowany 
z funduszu leśnego Lasów Państwowych. 
Jedną z kluczowych kwestii programu jest 
ustalenie, czy i  jak długo przyroda będzie 
wracała w tym miejscu do stanu sprzed 
pożaru [3, 9]. 

W pierwszym okresie po wystąpieniu 
pożaru aktywność skrzydlatych drapieżni-
ków (m.in. krukowatych, ptaków szponia-

stych, bocianów białych i czarnych, sów) 
była wyższa na powierzchniach objętych 
tym kataklizmem, co prawdopodobnie wy-
nikało z większej dostępności pożywienia 
w postaci szczątków zwierząt. Intensyw-
ność tego zjawiska zanikała wraz z upły-
wem czasu – jesienią nie było już widocz-
nych różnic [1]. 

Według informacji pracowników BbPN 
oceniających skutki pożaru po upływie roku, 
wstępne wyniki z pierwszego sezonu badań 
wskazują, że straty przyrodnicze są mniejsze 
niż szacowane tuż po ugaszeniu ognia [9]. 
Już późną wiosną i latem stwierdzono, że 
przyroda zaczęła się odnawiać – pogorze-
lisko stopniowo zazieleniało się, a  ptaki 
i zwierzęta wracały na dawniej zamiesz-
kiwane tereny. Na pożarzysku ponownie 
zaobserwowano cietrzewie, a orliki odcho-
wały nawet potomstwo. W okresie drugich 
lęgów pojawiły się chronione wodniczki. 
Już w zeszłym roku na terenach objętych 
kilka miesięcy wcześniej ogniem, stwier-
dzono występowanie gatunków ptaków 
typowych dla torfowisk, jak m.in. kszyk, gą-
siorek, dziwonia, świerszczak i pokląskwa. 
Z obserwacji wynikało, że  gatunki te zaraz 
po pożarze opuściły miejsca dotychczaso-
wego bytowania, ustępując miejsca takim 
gatunkom, jak: skowronek, słowik szary, 
trznadel, kukułka, piecuszek [9]. 

inż. Patrycja MAJEWSKA 
 absolwentka studiów I stopnia kierunku Technologia Chemiczna 

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
dr inż. Andrzej ŻARCZYŃSKI 

adiunkt na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej 
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

W dniach 19-26 kwietniu 2020 r. miał miejsce największy pożar w historii 
Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN), który przyniósł niepoweto-
wane straty tutejszej przyrodzie [7]. W artykule pamiętając o stratach,  
w oparciu o materiały BbPN, zaakcentowano odradzanie się środowiska 
przyrodniczego w okresie roku od ugaszenia pożaru. Ponadto przedsta-
wiono realizowaną od lat kampanię „Stop pożarom traw”, ukierunkowaną 
na edukację jako podstawowe narzędzie zapobiegania pożarom łąk, tor-
fowisk nieużytków i lasów w Polsce.
Słowa kluczowe: Biebrzański Park Narodowy, wypalanie traw, pożary lasu, 
ochrona środowiska.

The greatest fire in the history of Biebrza National Park (BbNP) took place 
19-26th April 2020. It caused an irreparable damage for local nature. In 
this article, remembering the loss and basing on information published 
by BbNP, the regeneration of the natural environment in one year after the 
fire has been presented. Moreover, the campaign „Stop the grass fires”, 
which has been launched several years ago, also has been introduced. 
The main target of the campaign is to educate people in order to prevent 
meadow, peatbog, wasteland and forest fires in Poland.
Keywords: Biebrza National Park, burning the grass, forest fires, environ-
mental protection.

Biebrzanski.indd   17 2021-07-29   17:02:37



18 7–8/2021  AURA

W płomieniach lub na skutek podwyż-
szonej temperatury ginie wiele pożytecz-
nych zwierząt kręgowych, jak płazy (żaby, 
ropuchy), ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, 
lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjów-
ki i inne drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu traw giną mrówki, a jed-
na ich kolonia może zniszczyć do 4 mln 
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki, zja-
dając resztki roślinne i zwierzęce, ułatwiają 
rozkład masy organicznej oraz wzbogacają 
warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. 
Podobnymi sprzymierzeńcami w  walce 
ze szkodnikami są biedronki, zjadające 
mszyce. 

Ogień uśmierca także wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgowych, jak dżdżowni-
ce (mające pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady. 
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom 
oblatywanie łąk. Śmierć tych owadów po-
woduje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plo-
nów roślin [6].

Wbrew obiegowej opinii pożar łąki nie 
użyźnia gleby, a wręcz odwrotnie – wyja-
ławia ją, gdyż zostaje wstrzymany rozkład 
resztek roślinnych oraz ulega zahamowa-
niu asymilacja azotu z powietrza. Cenne 
rośliny giną, a szybko odrastające chwa-

w statystyce pożarów traw znajduje się na 
niechlubnym trzecim miejscu w Unii Euro-
pejskiej, zaraz po Portugalii i Hiszpanii [9].

Stop procederowi wypalania traw
Podobnie jak w  latach poprzednich, 

w  2021 r.  Lasy Państwowe ponownie 
włączyły się w kampanię społeczną „Stop 
pożarom traw”, prowadzoną przez Komen-
dę Główną Państwowej Straży Pożarnej. 
W Polsce to właśnie przełom zimy i wiosny 
należy do szczególnie niebezpiecznych, bo-
wiem jak wynika z danych Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej (zamiesz-
czonych w tabeli), w 2020 r. odnotowano 
128 754 pożarów, wśród których były aż 
41 713 pożary traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych. Stanowiło to ok. 32% wszystkich 
pożarów w naszym kraju [1, 6, 11]. Staty-
styki wskazują, że najczęściej do pożarów 
traw dochodzi na przełomie marca i kwiet-
nia. Z danych Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 r. 
[5, 9, 10] w tym okresie doszło do ok. 67% 
wszystkich pożarów traw i nieużytków. Na-
leży podkreślić, że pożary nieużytków to nie 
tylko straty dla przyrody, ale także zagro-
żenie dla ludzi. W 2020 r. podczas takich 
pożarów ranne zostały 54 osoby, natomiast 
w 2019 r. było 10 ofiar śmiertelnych oraz 
140 rannych [6].

Rok Liczba ogólna 
pożarów

Liczba pożarów traw, 
upraw leśnych i rolnych  

lub nieużytków

Procent pożarów traw, upraw leśnych 
i rolnych lub nieużytków

2020 128 754 41 713 32,40

2019 153 520 55 912 36,42

2018 149 434 46 767 31,30

2017 125 871 38 634 30,69

2016 126 214 36 442 28,87

2015 184 795 82 802 44,81

2014 145 222 57 510 39,60

2013 126 426 39 855 31,52

Pożary traw powodują spustoszenie we 
florze i faunie, m.in. niszczą miejsca lęgo-
we wielu gatunków ptaków gnieżdżących 
się na ziemi i w krzewach, a także gniazda 
już zasiedlone wraz z jajami lub pisklętami, 
w tym tak lubianych przez nas skowronków. 

Giną zwierzęta, które przypadkowo 
znajdą się w zasięgu pożaru, bowiem tracą 
orientację w dymie i ulegają zaczadzeniu. 
Dotyczy to zarówno zwierząt domowych, 
jak również dużych zwierząt leśnych, takich 
jak sarny, jelenie i dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

Zniszczona roślinność także stopniowo 
regenerowała się, m.in. odrastały kępy opa-
lonych stanowisk występowania wierzby. 
Na obszarach objętych ogniem ponownie 
pojawiły się drobne ssaki (gryzonie), np. 
nornik północny – gryzoń bytujący w eko-
systemie torfowisk. Zinwentaryzowano też 
różne gatunki mszaków, grzybów czy owa-
dów – organizmów szczególnie bezbron-
nych w  momencie przechodzenia ognia 
przez suchą biomasę. Dokładniejsza cha-
rakterystyka ilościowa i  jakościowa strat 
będzie znana po zakończeniu badań reali-
zowanych na pożarzysku [1, 9].

Wsparcie dla BbPN podczas 
pożaru i po pożarze 

Władze BbPN mają świadomość uzy-
skania bardzo dużej i wszechstronnej po-
mocy zewnętrznej w  prowadzeniu akcji 
ratowniczo-gaśniczej, a także determinacji 
własnych pracowników w ratowaniu przyro-
dy. Na szczególną uwagę zasługuje ogrom-
ne zaangażowanie Państwowej Straży Po-
żarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska 
Polskiego z formacji Wojsk Obrony Tery-
torialnej oraz Wojsk Saperskich, pracow-
ników Lasów Państwowych, a także władz 
samorządowych gmin Goniądz i Sztabin, 
służb cywilnych Wojewody Podlaskiego 
i  Marszałka Województwa Podlaskiego, 
Policji Państwowej, Podlaskiego Oddziału 
Straży Granicznej, lekarzy i ratowników me-
dycznych. Akcję wspierali także okoliczni 
mieszkańcy, miejscowi rolnicy, harcerze 
oraz wolontariusze z różnych regionów Pol-
ski, m.in. działając jako dostawcy i dystry-
butorzy żywności i napojów. W społeczną 
zbiórkę darowizn włączyło się 38 tys. osób 
fizycznych oraz firm z  kraju i  zagranicy. 
Całą kwotę w wysokości 3 547 660,18 zł  
przekazano dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które doposażyły się m.in. 
w specjalistyczny sprzęt gaśniczy [3, 9, 15]. 
BbPN ściśle współpracuje ze służbami ra-
towniczo-gaśniczymi, porządkowymi i  le-
śnymi, a także dąży do wzmocnienia za-
bezpieczenia przeciwpożarowego swego 
terenu [3, 15]. Osiem miesięcy po pożarze, 
który powstał zapewne w wyniku podpale-
nia, w związku z niewykryciem sprawców 
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku umo-
rzyła śledztwo [4].

W związku z tym, że co roku ma miejsce 
w Polsce kilkadziesiąt tysięcy pożarów łąk, 
nieużytków i lasów, w większości będących 
następstwem wiosennego wypalania traw, 
należy apelować o zdecydowane przeciw-
stawianie się temu antyekologicznemu 
procederowi [2, 5-11, 13, 14, 16]. Nasz kraj 

Tab. Liczba ogólna pożarów w Polsce w zestawieniu z pożarami traw i nieużytków w latach 2013-2020 [6, 11, 13] 

sty zajmują ich miejsca. Zdaniem wielu 
naukowców wypalanie traw to najgorszy 
sposób przygotowania łąki do wegetacji. 
Od palącego się poszycia gleby może za-
palić się również podziemna warstwa torfu. 
Pożar torfu jest wyjątkowo trudny do uga-
szenia, zdarza się, że trwa nawet kilka mie-
sięcy. Ponadto łąka po pożarze regeneruje 
się przez kilka lat, natomiast odtworzenie 
pokładów torfu wymaga znacznie dłuższe-
go czasu [1, 6, 16].

Niestety, zdarza się, że ogień z łąk prze-
nosi się na pobliskie lasy, gdzie niszczy mło-
de drzewa, a dojrzałe i starodrzewy poważ-
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nie uszkadza. Każdego roku dochodzi do 
wielu tego typu pożarów, które prowadzą 
do dużych strat gospodarczych i ekologicz-
nych. Pożary traw, z uwagi na ich charakter 
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą 
liczbę strażaków, którzy zaangażowani 
w  gaszenie pożarów traw i  nieużytków 
w tym samym czasie mogą być potrzebni 
w innym miejscu. Od lat Lasy Państwowe na 
ochronę przeciwpożarową wydają rocznie 
około 100 mln zł.

Wypalanie traw jest zabronione! Za wy-
palanie lasów grożą  wysokie kary, nawet do 
5 tys. zł, a w przypadkach, kiedy zagrożone 
jest mienie lub życie – od 1 roku do 10 lat 
pozbawienia wolności [2, 10, 14, 15]. Wypa-
lanie traw może skutkować, oprócz kar na-
kładanych np. przez policję czy prokuraturę, 
także dotkliwymi karami finansowymi na-
kładanymi przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniej-
szenia dopłat bezpośrednich od 5% do 25%, 
a w skrajnych przypadkach nawet odebra-
niem należnej wysokości wszystkich rodza-
jów dopłat bezpośrednich za dany rok [6, 10, 
15]. W 2021 r. na przełomie zimy i wiosny nie 
odnotowano tak dużej liczby pożarów lasów 
jak w dwóch poprzednich latach. Niestety, 
nadal głównymi przyczynami powstawania 
pożarów lasu są podpalenia. Średnio każde-
go roku aż 40% pożarów jest wywołanych 
przez człowieka [6].

Warto przypomnieć, że leśnicy już roz-
poczęli dyżury w Punktach Alarmowo-Dys-
pozycyjnych. To właśnie tam monitorowa-
ne jest zagrożenie pożarowe, wilgotność 
ściółki, a dyżurujący koordynują również 
prace służb przeciwpożarowych jednostki. 
Warto nadmienić, że Lasy Państwowe od 
wielu lat rozbudowują system przeciwpoża-
rowy. Na terenie nadleśnictw w całym kra-
ju znajdują się punkty obserwacyjne, czyli 
wieże. Stamtąd osoba dyżurująca widzi 
z góry lasy danego nadleśnictwa. W chwili 
dostrzeżenia zagrożenia ustala dokładne 
położenie miejsca i przekazuje informację 
do odpowiednich służb [11, 12, 17].

 W lasach znajduje się ponad 660 takich 
wież obserwacyjnych. Większość z nich to 
konstrukcje metalowe, natomiast 257 wież 
to telewizyjne punkty obserwacyjne [11]. 
Należy podkreślić, że system przeciwpo-
żarowy, który istnieje w lasach, został po-
zytywnie oceniony przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. Lasy Państwowe, jak zauważyli 
kontrolerzy, są objęte skutecznym moni-
toringiem wykorzystującym wieże obser-
wacyjne, patrole naziemne i lotnicze. Sieć 
pasów przeciwpożarowych i dróg pożaro-
wych w lasach, zbiorniki przeciwpożarowe 
i własna flota lekkich samochodów gaśni-
czych sprawiają, że w lasach zarządzanych 
przez Lasy Państwowe większość pożarów 
udaje się stłumić w zarodku [11].
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Światowe załamanie ochrony wielkich ssaków

Chronić – by zabić…
Konflikty dużych ssaków oraz ludzi na te-
renach zabudowanych i trasach komuni-
kacyjnych stały się niemal codziennością. 
Dotyczy to nie tylko egzotycznych terenów 
Azji czy Afryki, ale coraz częściej naszego 
rodzimego podwórka. Zdaniem ekspertów 
powody są proste – zwierząt przybywa 
na skutek konsekwentnie realizowanych 
programów ochronnych, a jednocześnie 
kurczą się dostępne dla nich obszary dzi-
kiej przyrody. 

Polskie wilki, objęte ochroną gatunko-
wą w latach 90., kolonizują nowe tereny, 
tworząc liczne stada w całym kraju. Potra-
fią pokonywać na dobę odległość 80 km. 
Jeśli nie napotykają oporu miejscowych 
watah, szybko zadomawiają się w nowych 
miejscach – ostatnio w zachodnich rejo-
nach kraju, które okazują się dla nich ideal-
nymi siedliskami zarówno pod względem 
terytorialnym, z mnogością bezpiecznych 
korytarzy ekologicznych, jak i  łatwej do-
stępności zwierzyny łownej. Niestety silny 
instynkt łowiecki skłania wilki do zabijania 
wielu ofiar, jak było ostatnio w hodowli da-
nieli w woj. zachodniopomorskim, gdzie 
wybiły całe stado hodowlane (ponad 20 
zwierząt). 

– Informacje o atakach wilków na stada 
hodowlane i odszkodowaniach za nie są wy-
olbrzymione, czego dowodzą statystyki. Udo-
stępniamy je na stronie internetowej naszego 
Stowarzyszenia – podkreśla dr hab. Sabina 
Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury 
„Wilk”. – Obecnie, ze względu na nadmierną 
ilość zwierzyny łownej w polskich lasach, obec-
ność naturalnych reduktorów jest wręcz nie-
odzowna, a traktowanie ich przez myśliwych 
jako konkurentów świadczyć może jedynie 
o daleko idącej ignorancji i zwykłej zachłan-
ności. 

Zastrzelone po rehabilitacji
Latem 2019 r. głośną sprawą było za-

strzelenie przez myśliwych dwóch wilków, 
w  tym jednego uprzednio uratowanego 
przez ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. 
Wypuszczonego na wolność w okolicach 
Torunia, zabito na południu Polski. Drugie-
go dorosłego basiora znaleziono martwego 
na obrzeżach Roztoczańskiego PN, gdzie 

od lat był aktywnym reproduktorem. Wilczy 
regres pogłębiła ostatnio sprawa kolejnych 
nielegalnych odstrzałów.

– Myśliwi i hodowcy na terenach zachod-
niej Polski dawno zapomnieli o  obecności 
dużych drapieżników – komentuje Sabina 
Nowak. – Nie jest tajemnicą, że od zawsze, 
również teraz wilk jest traktowany przez my-
śliwych jako konkurent. Przed objęciem go 
ochroną pojedyncze osobniki, pojawiające się 
w zachodniej części Polski, były bezwzględnie 
tępione w ramach kół łowieckich.

We wrześniu 2019 r. w województwie 
zachodniopomorskim tajemniczy strzelec 
zabił dorosłego byka żubra. Jego mięso pro-
fesjonalnie wytrybowano i zabrano. Trwa 
śledztwo prokuratorskie. Istnieją poszlaki, 
że sprawcą jest leśniczy. 

– Podejrzewam, że sprawca nie działał 
sam. Wypreparowanie 200 kg mięsa wymaga 
sporej siły fizycznej, wprawy i umiejętności 
– komentuje Maciej Tracz, prezes Zachod-
niopomorskiego Towarzystwa Ochrony 
Przyrody.

Według obserwacji terenowych w ostat-
nich 10. latach w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach zniknęło ok. 25 żubrów, z czego więk-
szość stanowią byki. Zdaniem przyrodników, 
przyczyną zaginięć jest kłusownictwo, gdyż 
rynek pochłania każdą ilość żubrzego mięsa. 
W tym przypadku o atrakcyjności zwierzyny 
nie stanowi jej gatunkowe pochodzenie, ale 
masa towarowa. Kłusownictwo nasila się 
w wyniku kryzysu etycznego. Udało się na-
tomiast zmniejszyć liczbę wypadków drogo-
wych z udziałem żubrów, dzięki ustawieniu 
ostrzegawczych znaków drogowych. Pomo-
gły w tym obroże telemetryczne założone 
ponad 50 zwierzętom. 

Zachodniopomorskie stado to obecnie 
największe w Polsce i coraz bardziej kło-
potliwe dla mieszkańców. Zwierzęta prze-
kraczają nawet granicę polsko-niemiecką. 
W  2018 r. w  okolicach Lebus po stronie 
niemieckiej zastrzelono dorosłego żubra. 
Zdecydowała o tym miejscowa burmistrz 
– pod wpływem dwóch myśliwych. 

– Obecnie wszystkie osoby zamieszane 
w tę sprawę utraciły pracę i mają wytoczone 
sprawy sądowe, a władze Brandenburgii de-
klarują zainteresowanie obecnością żubra na 
swoim terenie – relacjonuje Maciej Tracz. 

Pod uderzeniami kijów

Obecnie obserwuje się kryzys ochrony 
wielkich ssaków w Azji, zwłaszcza w In-
diach. W  wyniku ochrony gatunkowej 
rozpoczętej przez Indirę Ghandi, tygrysy 
wprawdzie uratowano od zagłady, a nawet 
w ciągu ok. 12 lat ich populacja powięk-
szyła się o 100% – z 1410 osobników do 
2900 (wg danych Bombay Natural History 
Society z 30 lipca 2019 r.). Jest to jednak 
względny sukces, gdyż całkowita pula ge-
nowa tego gatunku jest nadal zbyt niska, by 
mówić o ekologicznym bezpieczeństwie. 
Jednak najbardziej dziwi to, że w czasie 
wzrostu populacji zginęło aż 2300 kotów 
w wypadkach drogowych bądź w bezpo-
średnich konfliktach z człowiekiem. Docho-
dzi do tego, gdy zwierzęta w poszukiwa-
niu pokarmu, wypuszczają się do wiosek, 
gdzie narażone są na spontaniczne lincze 
ze strony ludności. W jednej z ostatnich po-
tyczek, relacjonowanych przez miejscowe 
media, ze zgłodniałym samcem starło się 
40 mężczyzn, uzbrojonych w długie drągi. 
Niestety najczęściej spotkania te kończą 
się brutalną śmiercią zwierzęcia. Konflik-
towe osobniki giną też od strzałów inter-
weniujących służb. 

W  przypadkach tzw. human – animal 
conflict mamy do czynienia z paradoksem 
niehumanitarnej śmierci zwierząt, z jednej 
strony bezwzględnie tępionych przez miesz-
kańców, a  z  drugiej poddanych czynnej 
ochronie przyrodniczej. Kryzys dotyka popu-
lacje olbrzymich i niebezpiecznych ssaków. 
Dotyczy to głównie tygrysów, lampartów, 
lwów i słoni indyjskich, ale też europejskich 
wilków czy żubrów.

Animal News India z 22 lipca 2019 r. po-
daje, że w bezpośrednich konfliktach z lud-
nością codziennie zabijane są 2 lamparty. Te 
wielkie, dzikie i niebezpieczne koty, znacznie 
liczniejsze niż tygrysy, coraz częściej zaglą-
dają do indyjskich miast. W ostatnich 5. la-
tach zabito ich od 200 do 500. Od kwietnia 
2018 r. problem rośnie lawinowo – zginęło 
o 40% osobników więcej niż w ostatnich 5. 
latach. Według Wildlife Protection Society 
of India, lamparty traciły życie najczęściej 
wskutek porażeń prądem, eliminacji przez 
służby leśne i w wypadkach drogowych. 
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Od 2015 r. w Gujaracie w Sasan Gir Natio-
nal Park, utworzonym specjalnie dla ochrony 
lwów indyjskich, zginęły 523 osobniki tego je-
dynego na świecie azjatyckiego podgatunku 
lwa. W tym czasie odnotowano 456 ataków 
lwów na ludzi, w wyniku których zginęło 50 
osób i zabito ponad 18 tys. sztuk bydła. 

Dla przetrwania dużych ssaków nie-
odzowne są nie tylko rozległe obszary śro-
dowiskowe, ale także możliwość przemiesz-
czania się zwierząt tzw. korytarzami ekolo-
gicznymi, którymi wędrują dla wymiany puli 
genowej, co warunkuje zdrowie i przeżycie 
wielu zagrożonych populacji. Nie respektują 
w tym względzie żadnych utrudnień ze stro-
ny człowieka, nawet specjalnie stawianych 
barier – betonowych płotów, zaopatrzonych 
w sieci elektryczne pod wysokim napięciem. 
Giną tratując każdą przeszkodę. Nie znie-
chęcają ich nawet hałaśliwe autostrady czy 
linie kolejowe. 

Kładkami i na przełaj
W północnej Polsce znaleziono w ub.r. 

6 wilków zabitych w kolizjach drogowych. 
Na drodze krajowej nr 10 w pobliży Wałcza 
ginie co roku kilka żubrów śmiertelnie potrą-
conych przez samochody.

Od wielu lat w Europie skutecznym re-
medium na zwierzęce wędrówki były kładki 
budowane nad autostradami, umożliwiające 
im bezkolizyjne przejścia. Jednak nie mogą 
one sprostać wymaganiom populacji, prze-
mieszczających się na nowe tereny również 
drogami lokalnymi i krajowymi, gdzie takich 
kładek nie ma. Jeszcze większych inwesty-
cji potrzeba w Azji. 11 sierpnia 2019 r. rząd 
indyjski podjął publiczną debatę na temat 
rozwiązania problemu trafic conflict, rozpa-
trując możliwość budowy tuneli pod auto-
stradami na obszarze Kanha National Park. 

W śmiertelnych pułapkach
Konfliktogenna jest obecnie ochrona 

słoni. Western Ghate Wildlife Conserwation 
Trust podaje, że od 2009 r. do 31 grudnia 
2018 r. aż 566 słoni zostało śmiertelnie po-
rażonych prądem, a ich świeże mięso jest 
rozdzielane i  jedzone przez wieśniaków. 
W wyniku konfliktów z człowiekiem rocznie 
w Indiach ginie ok. 150 słoni. W r. 2019 w sa-
mym stanie Assam na północy Indii zginęły 
62 słonie, a w wyniku konfliktu z nimi śmierć 
poniosło 63 ludzi. Podczas gdy całkowitą 
populację słoni szacuje się na 40-50 tys. 
w całej Azji, a połowa to słonie robocze, od 
2009 r. zginęło 937 z nich, z czego aż 60% 
w wyniku kłusownictwa. Za duży procent 
upadków odpowiadają rolnicy. Specyficzną, 
śmiertelną pułapką dla majestatycznych ol-
brzymów, są pastuchy elektryczne. 

Gatunki w depresji czy 
w ekspansji?

Kryzys ochronny pogłębia dodatkowo 
efekt tzw. depresji imbredingowej, czyli osła-
bienia odporności immunologicznej z powo-
du zbyt małej puli genowej. 

Depresja imbredingowa to spadek li-
czebności populacji na skutek utraty od-
porności biologicznej, mimo skutecznych 
działań ochrony środowiska wielu cennych 
gatunków zwierząt. Dotyczy to wielu popu-
lacji silnie zagrożonych wygięciem, rozwi-
jających się z niewielkiej puli genowej (12 
osobników), w tym polskich żubrów. Depre-
sja imbredingowa żubra jest zmartwieniem 
dla polskich przyrodników. W wyniku prze-
gęszczenia populacji obserwuje się zupeł-
nie nowe nieuleczalne choroby, spotykane 
dotychczas tylko u jeleni lub dotyczące re-
produkcyjnych samców żubrów – balanosti-
tis – wirusowe zapalenie napletka u byków 
w Puszczy Białowieskiej.

W przypadku lwów indyjskich w ostat-
nich pięciu latach 30% upadków powodują 
choroby, w tym DV Canine Distemper, czyli 
nieuleczalna choroba wirusowa drapieżni-
ków oraz infekcje bakteryjne – Babesiosis 
i Bacilus. Najbardziej podatne są młode, któ-
rych padło 145. W nieco mniejszym stopniu 
infekcja dotyczy dorosłych osobników (139 
upadków lwic i 119 dorosłych samców). 

Przegęszczona populacja niedźwiedzi 
brunatnych w Rumunii, która w wyniku kilku-
letniego memorandum zakazu ich odstrzału 
osiągnęła liczbę 6 tys. osobników, powo-
duje nowe problemy. W północnej części 
rumuńskich Karpat w 2019 r. rozszarpały 
one trzech ludzi. Konflikty z  brunatnymi 
niedźwiedziami coraz częściej występują 
też w  południowo-wschodnich rejonach 
naszego kraju, gdzie w wyniku gatunkowej 
ochrony liczebność stale wzrasta.

Joanna PYŁKA-ŚMIEŁOWSKA

W Kaziranga National Park w Asamie, 
ostatnim miejscu życia nosorożców indyj-
skich, oglądanym przez turystów z bezpiecz-
nych siedzisk na grzbietach słoni, w 2011 r. 
skłusowano aż 90 tych wielkich wierzchow-
ców. Oprócz udomowionych były wśród nich 
również słonie wolnożyjące. W tym samym 
rejonie w r. 2019 zabito 50 nosorożców.

Skalę bezsensownej śmierci zwiększa-
ją prawa okrutnego biznesu turystycznego, 
w tym tortury treningowe. W Trivandrum 
w stanie Kerala tylko w ub.r. zamęczono 
w ten sposób 16 słoni, mimo protestów „Zie-
lonych”, apelujących o zaprzestanie używa-
nia tych zwierząt do biznesu turystycznego.

Zupełnie odmiennym i niezwykle niebez-
piecznym dla przetrwania wielkich ssaków 
aspektem human – animal conflict jest roz-
wijający się rynek Traditional China Medicine 
(TCM). Komplikuje on zwłaszcza sytuację 
tygrysów. Dla TCM niemal każdy narząd 
tych kotów jest komponentem popularnych 
paraleków, głównie afrodyzjaków. Problem 
ten dotyczy zarówno indyjskiej, jak i pozo-
stałych azjatyckich populacji tygrysa. 

- W Hanoi w Wietnamie w lipcu 2019 r. po-
licja znalazła 7 młodych zamrożonych kociąt. 
Pochodziły prawdopodobnie z farmy w Laosie, 
a przeznaczono je na rynek chiński. W Chinach 
utrzymuje się farmy po 300 tygrysów, pod 
płaszczykiem hodowli na rzecz przetrwania 
gatunku. Mimo to rynek jest tak chłonny, że 
kupi również każdą ilość skłusowanych kotów 
– twierdzi dr Jan Śmiełowski, ekspert ds. 
TCM i CITES (Konwencji Waszyngtońskiej).

Nieco bezpieczniej mogą czuć się je-
dynie tygrysy syberyjskie, dzięki rezolucji 
ochronnej przywódców wszystkich państw 
Azji przyjętej w 2010 r. przez prezydenta 
Putina w Saint Petersburgu. Nie jest ona 
skuteczna w  pozostałych rejonach Azji, 
gdzie Chińczycy skupują tygrysy żywe lub 
martwe, ostatnio również od wyspecjalizo-
wanych gangów wietnamskich. Proceder 
wykracza poza kontynent azjatycki, kwitnąc 
zwłaszcza na terenie Afryki Południowej, 
gdzie na kłusowniczym celowniku Wiet-
namczyków są lwy. 

Interpol podaje, że w Afryce Południo-
wej, również w parkach narodowych, mafie 
wietnamskie zabijają rocznie ok. 1 tys. noso-
rożców. Cena kg proszku z rogu nosorożca, 
który dla TCM jest cennym afrodyzjakiem, 
wzrosła z 10 tys. USD za kg do 50-80 tys. 
Z  punktu widzenia kłusowników każdy 
3-rożny nosorożec na wolności nosi na so-
bie minimum 150 tys. dol. Stąd kradzieże 
rogów z muzeów i ogrodów zoologicznych, 
np. 3 lata temu we Francji, gdzie nad ranem 
znaleziono trupy 2 nosorożców białych z od-
ciętymi rogami. 
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Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej  
w Polsce w świetle danych statystycznych
Protection of Nature and Biological Diversity in Poland in View of the Statistical 
Data

Polska ma bardzo dużą różnorodność biologiczną, zarówno pod wzglę-
dem gatunków, ekosystemów i urozmaiconego krajobrazu – to wyróżnia 
ją wśród innych krajów europejskich. Położenie naszego kraju między mo-
rzem a górami, urozmaicona rzeźba, bogata sieć hydrologiczna oraz przej-
ściowy typ klimatu powoduje, że na obszarze kraju znajdują się granice 
zasięgów wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie tej różnorodności 
biologicznej jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 
i utrzymania równowagi między wszystkimi elementami przyrody. 
W Polsce istnieją następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użyt-
ki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa 
roślin, zwierząt i grzybów.

Poland shows an extensive biodiversity both in terms of the number of 
species, ecosystems and diversified landscape which makes it stand out 
against  other european states. The situation of Poland between the sea 
and the mountains, its diversified landform, rich hydrological network and 
transitional climate result in stretching the ranges of numerous species 
of plants and animals. Preserving this diversity is prerequisite to guaran-
teeing proper functioning of ecosystems as well as maintaing balance 
among all natural elements. Poland practices the following forms of na-
tural environment protection: national parks, nature preserves, landscape 
parks, protected landscape areas, Nature 2000 areas, natural monuments, 
documentation centers, environmental use areas, nature and landscape 
complexes, protection of plant, animal and mashroom species.

K westie ochrony przyrody i  bio-
różnorodności w roczniku staty-

stycznym „Ochrona środowiska” zapre-
zentowano w najobszerniejszym rozdziale 
(w 2020 r. rozdział 5). Warto przypomnieć 
tu pojęcie środowiska przyrodniczego, czyli 
naturalnego (po łacinie i angielsku to samo 
słowo) – jest to ogół elementów stworzo-
nych przez przyrodę i w różnym stopniu 
przekształconych przez człowieka oraz 
stanowiących biologiczne warunki życia 
ludzkiego (np. Ustawa o ochronie i kształto-
waniu środowiska z 1980 r.). Innymi słowy, 
jest to otoczenie człowieka, składające się 
z podsystemu przyrodniczego oraz pod-
systemu społeczno-gospodarczego (z ele-
mentami antropogennymi, jak osady, drogi, 
sztuczne zbiorniki). Dla ekonomistów śro-
dowisko jest to – w skrócie – specyficzny 
zasób o cechach użytecznych ekonomicz-
nie dla społeczeństwa [1]. Stąd zasoby 
naturalne środowiska są to: przestrzeń 
geograficzna z kompleksem glebowo-fizjo-
graficznym oraz zasoby mineralne, wod-
ne, biotyczne (rośliny, zwierzęta), a także 
użytki, czyli trudno mierzalne komponenty 
przyrody.

Ochrona przyrody polega zatem na za-
chowaniu, racjonalnym użytkowaniu i odna-
wianiu jej zasobów ożywionych i nieożywio-
nych. Natomiast różnorodność biologiczna 
– czyli bogactwo przyrodnicze – oznacza 
zróżnicowanie organizmów występujących 

na Ziemi, obejmujące różnorodność gene-
tyczną (w ramach gatunku) i międzygatun-
kową oraz różnorodność ekosystemów.

Formy ochrony przyrody dzielimy ogól-
nie na te w miejscu jej występowania (in 
situ), jak parki narodowe i krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary 
„Natura 2000”, pomniki przyrody, ochrona 
gatunkowa roślin i zwierząt [2], oraz poza 
tym miejscem, czyli w ogrodach botanicz-
nych i  zoologicznych czy oceanariach. 
Powierzchnia obszarów prawnie chronio- 
nych wynosi według stanu w 2019 r. ponad 
10,1 mln ha, to jest 32,3% powierzchni Pol-
ski. Wskaźnik ten w województwach pół-
nocno-wschodnich i południowo-wschod-
nich przekracza 40% lub nawet 50%. Udział 
lądowych i morskich obszarów objętych 
ochroną wynosi ok. 38%, co plasuje Polskę 
za Słowenią, Luksemburgiem i Niemcami, 
przy znacznie niższej średniej unijnej 23,4%.

Parki narodowe obejmują obszary od 
1000 ha o szczególnych wartościach przy-
rodniczych; tworzone na podstawie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów. Nadzór nad nimi 
sprawuje ministerstwo, w którego gestii 
jest ochrona środowiska. Obecnie mamy 
23 parki narodowe o łącznej powierzchni 
315,1 tys. ha (1% powierzchni kraju). Naj-
starsze, utworzone w 1932 r., to Pieniński 
oraz Białowieski, który został uznany przez 
UNESCO za obiekt dziedzictwa światowe-
go. Ponadto jeszcze 8 parków jest na liście 

rezerwatów biosfery UNESCO: Babiogórski, 
Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Kampinoski, 
Karkonoski, Poleski, Sowiński, Tatrzański. 
Najmłodszym parkiem narodowym jest 
„Ujście Warty”, utworzony w 2001 r. 

Pod ścisłą ochroną – bez ingerencji 
człowieka – jest 24,2% powierzchni parków 
narodowych (70% w Bieszczadzkim), pod 
ochroną czynną 60% i pod ochroną krajo-
brazową 15% ich łącznej powierzchni. 62% 
powierzchni parków zajmują lasy [3]. Wykaz 
wszystkich parków narodowych zawiera 
tabela.

Rezerwaty przyrody obejmują ekosys-
temy, ostoje, siedliska przyrodnicze i  inne 
twory naturalne. Najstarszym jest rezerwat 
cisów na skraju Borów Tucholskich w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, chroniony 
już od 1837 r. 

Według stanu w 2019 r. w Polsce jest 
1501 rezerwatów o  łącznej powierzch-
ni 169,6 tys. ha (0,5% powierzchni kraju), 
o następujących rodzajach: leśne, wodne, 
stepowe, słonoroślinne, faunistyczne, flo-
rystyczne, torfowiskowe, przyrody nieoży-
wionej i krajobrazowe.

Parki krajobrazowe powstają w drodze 
uchwały sejmiku województwa. Mamy 
125 parków krajobrazowych o łącznej po-
wierzchni 2,6 mln ha (8,4% powierzchni 
kraju). Z kolei 387 obszarów chronionego 
krajobrazu o powierzchni 6 mln ha (22,5% 
powierzchni kraju) spełnia istotne funkcje 

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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Tabela. Parki narodowe w Polsce w 2019 r.

Parki narodowe Rok utworzenia Kategoria według 
IUCN

Powierzchnia w hektarach
Udział % parku w ogólnej 

powierzchniogółem w tym lasów
z ogółem pod ścisłą ochroną

razem w tym lasów

Biebrzański 1993 - 59 223 16 118 7 494 6 707 18,79

Kampinoski 1959 II 38 544 27 572 4 636 4 130 12,23

Bieszczadzki 1973 II 29 191 24 440 20 336 16 840 9,26

Słowińskia) 1967 II 21 611 6 188 5 386 2 713 6,86

Tatrzański (1947)b), 1954 II 21 197 16 382 12 609 7 917 6,73

Magurski 1995 - 19 438 18 572 2 408 2 408 6,17

Wigierski 1989 V 15 090 9 418 1 823 1 696 4,79

Drawieński 1990 II 11 342 9 548 569 443 3,6

Białowieski (1932)c), 1947 II 10 517 9 974 6 059 5 820 3,34

Poleski 1990 II 9 760 4 865 117 114 3,1

Roztoczański 1974 II 8 483 8 111 1 029 1 029 2,69

Wolińskia) 1960 II 8 199 4 648 500 419 2,59

Ujście Warty 2001 - 8 074 82 682 - 2,57

Świętokrzyski 1950 II 7 626 7 222 2 911 2 894 2,42

Wielkopolski 1957 II 7 597 4 803 259 115 2,41

Narwiański 1996 - 7 350 93 - - 2,33

Gorczański 1981 II 7 038 6 613 3 617 3 602 2,23

Gór Stołowych 1993 - 6 353 5 825 771 771 2,02

Karkonoski 1959 II 5 951 4 397 2 223 779 1,89

Bory Tucholskie 1996 - 4 613 3 936 324 278 1,46

Babiogórski 1954 II 3 393 3 197 1 282 1 181 1,08

Pieniński (1932)d), 1954 II 2 372 1 710 744 694 0,75

Ojcowski 1956 V 2 163 1 497 292 291 0,69

Ogółem x x 315 128 195 208 76 072 60 072 100

a) Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. b) Jednostka Lasów Państwowych „Park Tatrzański”. c)  Leśnictwo Park Narodowy w Białowieży. d) Jednostka Lasów 
Państwowych „Park Narodowy w Pieninach”.
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szary, w Polsce jest ich 19, o powierzchni  
153 tys. ha, największy to Biebrzański Park 
Narodowy, najmniejszy – subalpejskie tor-
fowisko w Karkonoszach (40 ha). 

W roczniku statystycznym jest dużo wy-
kresów o tematyce ochrony przyrody i róż-
norodności biologicznej w Polsce, jednak 
mało czytelnych. Niestety GUS zmienił spo-
sób przedstawiania danych, dla czytelnika 
jest to lepiej, bo bardziej obrazowo, nato-
miast nie jest to wystarczające dla badacza 
naukowego, dziennikarza czy studenta.

Kwestie bioróżnorodności omówimy 
szerzej w następnym numerze.

Literatura
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Baccata) z  Henrykowa Lubańskiego, ma  
ok. 1300 lat.

Ponadto wśród indywidualnych form 
ochrony przyrody o  znaczeniu przede 
wszystkim naukowym i dydaktycznym – 
będących w gestii gmin – wyróżniamy:
�� stanowiska dokumentacyjne, jak skamie-

niałości, jaskinie, namuliska, wyrobiska itp. 
w ilości 178 i powierzchni ok. 1 tys. ha;
�� użytki ekologiczne z zadaniem ochro-

ny pozostałości ekosystemów istotnych 
dla zachowania bioróżnorodności, jak 
kępy drzew, oczka wodne, torfowiska, wy-
dmy, kamieńce w ilości 8 348 i powierzchni  
55,4 tys. ha;
�� zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jako 

fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturo-
wego, chronione ze względu na walory wido-
kowe i estetyczne, w ilości 322 i powierzch-
ni 118,8 tys. ha.

Rezerwaty biosfery i obszary Ramsar 
wyodrębniono w ramach międzynarodowe-
go programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” 
(MAB). W 2019 r. było w Unii Europejskiej 
187 rezerwatów biosfery, najwięcej w Hisz-
panii 52. W Polsce jest 11 takich rezerwa-
tów o powierzchni 1,16 mln ha: Babia Góra, 
Białowieża, Bory Tucholskie, Jeziora Ma-
zurskie, Karkonosze, Karpaty Wschodnie, 
Polesie Zachodnie, Puszcza Kampinoska, 
Roztocze, Słowiński, Tatrzański. 

Obszary Ramsar są to obszary wodno-
-błotne według Konwencji ochrony siedlisk 
ptaków wodnych. W Unii są 872 takie ob-

związane z turystyką i wypoczynkiem oraz 
tzw. korytarzami ekologicznymi.

Europejska sieć ekologiczna „Natura 
2000” ma źródło w  Konwencji o  różno-
rodności biologicznej ONZ z  1992 r. [4], 
a została ujęta w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia [5]) oraz 
ochrony siedlisk przyrody, dzikiej fauny 
i  flory (dyrektywa siedliskowa [6]). Sieć 
przewiduje korytarze ekologiczne m.in. dla 
celów migracji. 

W Polsce jest 849 specjalnych ob-
szarów ochrony siedlisk o  powierzchni  
3,9 mln ha oraz 145 obszarów ochrony pta-
ków o powierzchni 5,6 mln ha (odpowiednio 
11,2% oraz 15,7% powierzchni kraju). 

W Unii Europejskiej obszary objęte sie-
cią „Natura 2000” stanowią 17,9% jej po-
wierzchni. W Słowenii wskaźnik ten wynosi 
37,9%, Chorwacji 36,7%, w Bułgarii 34,9%, 
natomiast w Danii oraz Wielkiej Brytanii 
poniżej 10% [6].

Pomniki przyrody, czyli twory o szcze-
gólnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
– jak okazałe drzewa, wodospady, wywie-
rzyska, głazy narzutowe, jaskinie itp. – są 
ustanawiane uchwałą rady gminy. W 2019 r.  
było ich 34 890, najwięcej pojedynczych 
drzew, ich grup i alei oraz głazów narzuto-
wych i skałek, głównie w woj. mazowieckim 
i małopolskim, a najmniej w woj. opolskim. 
Najstarsze drzewo to cis pospolity (Taeus 

Zdjęcia Pixabay
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mi i działaniami związanymi ze sztucznym 
światłem i jego oddziaływaniem na otocze-
nie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:
�� wpływ zanieczyszczenia światłem na 

funkcjonowanie organizmów żywych,
�� oddziaływanie światła nocą na psychi-

kę i fizjologię człowieka,
�� skutki degradacji nocnego nieba dla 

astronomii i kultury,
�� obserwacyjne i teoretyczne metody oce-

ny poziomu zanieczyszczenia światłem,
�� rozwój technologii oświetleniowych 

wspierających redukcję zanieczyszcze-
nia światłem,
�� prawne metody ograniczania zanie-

czyszczania światłem,
�� strategie w  urbanistyce i  architektu-

rze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu 
sztucznego światła,
�� funkcja praktyczna i estetyczna oświe-

tlenia w przestrzeni publicznej,
�� ochrona ciemności jako istotnego ele-

mentu środowiska naturalnego,
�� ekonomiczne skutki zanieczyszczenia 

światłem,
�� ciemne nocne niebo jako fundament tu-

rystyki astronomicznej,
�� społeczna świadomość problemu za-

nieczyszczenia światłem.
Do udziału w  konferencji zaprasza-

my osoby związane z ekologią, biologią, 
ochroną przyrody, medycyną, astronomią, 
techniką oświetleniową, architekturą, urba-
nistyką, przedstawicieli samorządów te-
rytorialnych i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony nocnego 
środowiska oraz wszystkich zaintereso-
wanych tematyką konferencji.

Aura jest patronem medialnym konfe-
rencji.

powodowane przez sztuczne światło, zde-
finiowano nową formę zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego – zanieczyszcze-
nie światłem (light pollution). Zagadnienie 
to znane jest też pod nazwą Artificial Light 
At Night (ALAN).

Problemy powodowane przez sztucz-
ne światło pogłębiane są przez nieracjo-
nalne jego wykorzystywanie, jakość i stan 
techniczny instalacji oświetleniowych oraz 
głęboko zakorzenioną w ludzkiej naturze 
irracjonalną niechęć do ciemności.

Zanieczyszczenie światłem jest proble-
mem stale narastającym w skali globalnej. 
Szczególnie silnie przejawia się ono w kra-
jach rozwiniętych i szybko rozwijających 
się. W Europie jednym z krajów o najwięk-
szym tempie wzrostu tej formy zanieczysz-
czenia środowiska jest Polska.

Istnieje coraz pilniejsza potrzeba ogra-
niczenia zanieczyszczenia światłem przez 
redukcję skutków ubocznych wykorzysta-
nia sztucznego światła, przy jednoczesnym 
zachowaniu jego zalet jako niezbędnego 
elementu współczesnej cywilizacji. Osią-
gnięcie tego celu wymaga współpracy 
specjalistów z wielu dziedzin nauki i tech-
niki – od badań podstawowych po badania 
stosowane i wdrożeniowe. Jednak inter-
dyscyplinarna współpraca naukowa to nie 
wszystko. Wyniki badań naukowych mu-
szą być przełożone na naszą codzienność 
przez odpowiednie przepisy prawne, roz-
wiązania techniczne i, co niezwykle ważne, 
podnoszenie świadomości społecznej.

Celem OKZŚ jest synergiczne połą-
czenie wyżej wymienionych elementów 
niezbędnych do rozwiązania problemu za-
nieczyszczenia światłem w Polsce. Kon-
ferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, 
dyskusji, inspiracji oraz wymiany wiedzy 
i doświadczeń między różnymi dziedzina-

Ogólnopolska Konferencja na temat 
Zanieczyszczenia Światłem

Z apraszamy do udziału w VI Ogólno-
polskiej Konferencji na temat zanie-

czyszczenia światłem (OKZŚ)
Poprzednie edycje OKZŚ odbyły się 

w Warszawie (I OKZŚ 2013), Wrocławiu 
(II OKZŚ 2014), Krakowie (III OKZŚ 2015), 
Rzeszowie (IV KZŚ 2016) i w Warszawie  
(V OKZŚ 2017).

Tegoroczna konferencja odbędzie się 
w dniach 24-25 września 2021 r. w Łodzi 
w formie hybrydowej. Organizatorami są: 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Po-
litechnika Łódzka, Planetarium EC1. Opiekę 
merytoryczną nad konferencją sprawuje 
stały komitet organizacyjny OKZŚ złożo-
ny z ekspertów z różnych dziedzin zwią-
zanych z problematyką zanieczyszczenia 
światłem.

Ogólnopolska Konferencja na temat Za-
nieczyszczenia Światłem poświęcona jest 
problemowi wpływu sztucznego oświetle-
nia na nasze otoczenie i na nas samych. 
Poniżej przedstawiamy naukowe tło i cele 
konferencji oraz tematy, które są w jej trak-
cie poruszane.

Sztuczne oświetlenie stanowi jeden 
z  najłatwiej dostrzegalnych elementów 
postępu naukowo-technicznego. Stało 
się nieodłącznym elementem życia we 
współczesnym świecie i znacząco zmie-
niło wzorce aktywności, które podejmu-
jemy każdego dnia. Dzięki udoskonalaniu 
sztucznego oświetlenia zwiększały się 
możliwości rozszerzenia aktywności, które 
można podejmować w nocy. Obecnie elek-
tryczne światło umożliwia po zmroku m.in. 
bezpieczne poruszanie się, pracę, a także 
aktywny wypoczynek. Pozwala również 
wizualnie kształtować nasze otoczenie, 
co może pozytywnie wpływać na to, jak 
je postrzegamy. Światło elektryczne jest 
jednym z czynników umożliwiających funk-
cjonowanie nowoczesnych społeczeństw 
w trybie 24/7.

Jak wiele ludzkich wynalazków, tak 
również sztuczne oświetlenie niesie ze 
sobą niepożądane skutki uboczne. Dzię-
ki badaniom naukowym prowadzonym 
w wielu dziedzinach, coraz lepiej znamy 
negatywne skutki używania sztucznego 
światła w nocy. Wiemy, że światło to stano-
wi m.in. jeden z elementów antropopresji, 
zaburza procesy zachodzące w ludzkim or-
ganizmie i jest przyczyną degradacji nocne-
go nieba. Ze względu na negatywne skutki 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na

XXVII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.
 Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej 

z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

15 września 2021 r. (on-line)
Aura jest patronem medialnym konferencji
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EKONOMIA ŚRODOWISKA

Olej palmowy w Indonezji
Palm Oil in Indonesia

Rola powstawania plantacji palm oleistych w niszczeniu tropikalnych 
lasów deszczowych jest znana i dość dobrze udokumentowana. Są 
jednak dwie nowatorskie zalety niedawnego badania indonezyjskiego 
w tej sprawie. Po pierwsze, udało się skwantyfikować zależność między 
ceną oleju palmowego a presją na zakładanie nielegalnych plantacji. Po 
drugie, udało się zaproponować konkretny mechanizm podatkowy, który 
by ten proceder mógł utrudnić.

Oil palm plantations’ role in destroying tropical rainforest habitats has 
been known and widely documented. Nevertheless there are two reasons 
that make the recent Indonesian research noteworthy. First, researchers 
succeeded at quantifying credible estimates of the impact of palm oil 
prices on illegal deforestation. Second, a specific tax instrument was 
recommended in order to make this mechanism less attractive.

Palmy oleiste były wykorzystywane 
przez rolników w Afryce równiko-

wej od kilku tysięcy lat. Dla diety pełniły 
podobną rolę jak oliwki w basenie Morza 
Śródziemnego. W XIX wieku zaczęły być 
uprawiane w Malezji i w Indonezji. Od tego 
czasu rozpoczęła się światowa popular-
ność tego gatunku.

Ostatnimi czasy olej palmowy cieszy 
się złą sławą. Przyczyniły się do niej ba-
dania dietetyków podkreślające zawartość 
niezdrowych substancji chemicznych, od 
których wolne są inne tłuszcze jadalne. 
Tym niemniej jego zastosowania w prze-
myśle kosmetycznym i  jako dodatku do 
biopaliw są od takich badań niezależne. 
Ale produkcja oleju palmowego jest także 
szkodliwa dla środowiska. Szacuje się, że 
instalacja do przerobu 20 ton owoców na 
godzinę (a jest to skala spotykana w prak-
tyce) produkuje ładunek zanieczyszczeń 
(tzw. biologiczne zapotrzebowanie na 
tlen), taki jak milionowe miasto. To jednak 
daje się w praktyce opanować i nowocze-
sne zakłady są zazwyczaj wyposażone 
w skuteczne oczyszczalnie ścieków. Na-
tomiast nieopanowanym problemem jest 
wylesianie towarzyszące powstawaniu 
plantacji palm oleistych.

Palmy oleiste wymagają wilgotnego 
tropikalnego klimatu i dlatego uprawiane 
bywają w obszarach równikowych. Akurat 
tam, gdzie znajdują się największe sku-
piska różnorodności biologicznej. Część 
ludzi przejmuje się losem tropikalnych la-
sów deszczowych i żyjącymi tam gatun-
kami (np. orangutanami). Ale trudno jest 
wytłumaczyć ubogiemu rolnikowi, że dzi-

ka przyroda też ma wartość, jeśli wie, że 
palma oleista daje mu konkretny zarobek. 
A  jej wydajność jest wyjątkowo wysoka. 
Roczny uzysk z hektara przekracza 4000 
kg oleju (znacznie więcej niż z rzepaku czy 
soi). Zważywszy, że cena 1 kg oleju jest 
rzędu 2 USD, pozwala to na przychód 8000 
USD. Nawet biorąc pod uwagę, że część 
musi przypaść właścicielowi instalacji 
(młyna zaangażowanego w wytłaczanie 
oleju) i tak sporo pozostaje dla lokalnych 
plantatorów. Każdy wie, że palma oleista 
pozwala zarobić rolnikom, kierowcom 
ciężarówek, robotnikom i księgowym. To 
szansa na zatrudnienie i przeżycie.

Palma oleista zaczyna owocować już 
w  trzecim roku po posadzeniu. Owoce 
można zbierać niemal co miesiąc (10 razy 
w roku). Po 25 latach jej wydajność spa-
da, więc najpóźniej po 40 latach zostaje 
ścięta i zastąpiona nową. Owoce są dość 
nietrwałe; po zerwaniu powinny być na-
tychmiast przewiezione do młyna, a cały 
transport nie może trwać dłużej niż 2 go-
dziny. Oznacza to w praktyce, że plantacja 
powinna znajdować się nie dalej niż 30-50 
km od instalacji przetwórczej.

Indonezja jest największym na świe-
cie producentem oleju palmowego. Jego 
wytłaczanie już obecnie stanowi ważny 
sektor gospodarki, a w przyszłości pro-
dukcja ma jeszcze wzrosnąć. Impulsem 
do głębszego zajęcia się przeze mnie 
tym tematem była praca Targeting mar-
ket-based incentives to curb deforestation: 
Evidence from Indonesian palm oil mills 
prezentowana na corocznej konferencji 
Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomi-

stów Środowiska i Zasobów Naturalnych 
(Aura 5/2009, 10/2018). Zdawałoby się, 
że to badanie jak badanie. Powstają prze-
cież liczne prace wiążące deforestację 
z lukratywnością plantacji palm oleistych. 
Problem jest przedmiotem niezliczonych 
studiów, z których niezbicie wynika, jak 
szkodliwe i powszechne bywa wypieranie 
lasów przez plantacje.

Omawiana praca jest jednak unikalna 
z dwóch względów. Po pierwsze, stosuje 
zaawansowane metody ekonometryczne, 
żeby dokładnie prześledzić mechanizm 
nielegalnego wylesiania (z  uwzględnie-
niem tzw. pionowej integracji produkcji, 
czyli powiązań między dostawcami i od-
biorcami). Po drugie, proponuje instru-
menty, które byłyby w stanie skutecznie 
temu zaradzić.

O niszczeniu tropikalnych lasów desz-
czowych wiadomo nie od dzisiaj. Nato-
miast w  omawianej pracy zestawia się 
oficjalne statystyki państwowe – odnoto-
wujące legalne przejmowanie gruntów le-
śnych na cele nieleśne – z danymi ze zdjęć 
satelitarnych, dokumentujących faktyczne, 
również nielegalne, zmiany zagospodaro-
wania terenu. Przypominają mi się polskie 
statystyki z  lat 1990. Była tam kategoria 
wyłączeń „w trybie obowiązujących przepi-
sów”. Pozostałe zmiany – także sprawoz-
dawane – były więc nielegalne (i domino-
wały nad całością). Nie ma już teraz takiej 
kategorii w publikowanych rocznikach sta-
tystycznych, choć zdjęcia satelitarne by na 
to przecież pozwalały. Wracając do danych 
indonezyjskich, badano tam osobno wyłą-
czenia legalne i nielegalne.

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
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nym wzrostem „odlesiania” nielegalnego, 
z którym administracja państwowa nie 
umie sobie poradzić.

Otrzymane wyniki nie byłyby może 
aż tak ciekawe, gdyby nie oparte na nich 
zalecenia dla polityki. Skoro zamachy na 
naturalnie rosnące lasy w Indonezji pro-
wokowane są głównie przez cenę oleju 
palmowego, a ta uzależniona jest od świa-
towego popytu (więc indonezyjskie mły-
ny nie mogą jej zbytnio podnosić), to naj-
skuteczniejszym sposobem ograniczenia 
tych zamachów będzie wyższe opodatko-
wanie młynów. Oczywiście na podatkach 
można oszukiwać, ale tego typu oszustwa 
są łatwiejsze do zwalczania; indonezyjskie 
służby skarbowe działają lepiej niż inspek-
toraty ochrony środowiska, a liczba mły-
nów jest wielokrotnie mniejsza od liczby 
właścicieli gruntów.

Przeanalizowano działalność 587 
młynów zlokalizowanych na Sumatrze 
i Kalimantanie. Z uwagi na niejednolitą 
gęstość i jakość sieci drogowej przyjęto, 
że plantacje sumatrzańskie orientują się 
na ceny obowiązujące w młynach oddalo-
nych nie więcej niż 30 km, zaś plantacje 
kalimantańskie obserwują młyny odda-
lone nie więcej niż 50 km. Okazało się, 
że tzw. elastyczność cenowa wylesiania 
(czyli zamachów na rosnący naturalnie 
las) jest zerowa w przypadku deforestacji 
legalnej i wynosi aż 6 w przypadku defo-
restacji nielegalnej. Innymi słowy, zwięk-
szenie atrakcyjności sprzedaży oleju pal-
mowego nie przekłada się deforestację 
legalną, natomiast ma zwielokrotniony – 
wręcz piorunujący – efekt dla deforestacji 
nielegalnej. Wygląda na to, że procedura 
legalnego „odlesiania” gruntów idzie swo-
im trybem i nie mają dla niej znaczenia ru-
chy na rynku oleju palmowego, natomiast 
wzrost cen na tym rynku skutkuje radykal-

Autorzy pracy dokonują skrupulatnych 
analiz, żeby sprawdzić, czy otrzymane 
oszacowania są wiarygodne. Wyniki te-
stów statystycznych przekonują, że tak 
jest. Praca stanowi wręcz wzorowy przy-
kład tego, jak należałoby poszukiwać da-
nych wsadowych do modelu ekonomicz-
nego i jak się nimi posługiwać.

Łatwo jest Europejczykom pouczać 
Indonezyjczyków o  potrzebie lepszej 
ochrony tropikalnych lasów deszczowych. 
Rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby plan-
tacje palm oleistych nie wypierały dzikiej 
przyrody. Ale deforestacja postępuje nie 
z powodu złej woli Indonezyjczyków. Po-
stępuje dlatego, że możliwości sprzedaży 
owoców palm oleistych stwarzają potężne 
zachęty, żeby z nich skorzystać. Gdyby 
owe możliwości zostały ograniczone, to 
presja na wylesianie byłaby słabsza i ad-
ministracja państwowa mogłaby sobie 
z nią skuteczniej radzić.

Fot. Pixabay
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Turystyka górska w Bułgarii

N a naszej Planecie jeden na 10 miesz- 
kańców żyje w górach na wyso-

kości powyżej 600 m nad poziomem mo-
rza. Spośród krajów europejskich typowo 
górska powierzchnia dominuje w Bułgarii. 
Średnia wysokość całego terytorium wy-
nosi 470 m n.p.m., a ponad 50% znajduje 
się w górach. Rozciągają się one głównie 
w  środkowej i  południowej części tego 
kraju [15].  Główne pasmo górskie dzielą-
ce Bułgarię równoleżnikowo z zachodu na 
wschód to Stara Płanina, znana też jako 
Bałkan. Drugie pod względem zajmowa-
nej powierzchni są Rodopy znajdujące się 
w południowo-zachodniej części Bułgarii. 
Najbardziej alpejski charakter mają Riła 
i Piryn, położone na południowym zacho-
dzie.  W tym górzystym kraju znajduje się 
też wiele innych, mniejszych pasm gór-
skich, które łączą główne masywy lub do 
nich przylegają. W tak bogatym w góry i ich 
przyrodę państwie turystyka odgrywała 
zawsze znaczacą rolę, kształtując kultu-
rę  lokalnych społeczności, urozmaicając 
codzienne życie i przyciągając turystów.

Od historii do teraźniejszości
Ruch turystyczny w  górach Bułgarii 

rozpoczął się pod koniec XIX w. Pierwszym 
pomysłodawcą i  twórcą zasad turystyki 
górskiej był pisarz, sędzia i prokurator Aleko 
Konstantinow (1863-1897). Z jego inicjaty-
wy powstał pierwszy klub turystyczny, a od 
wspólnego wejścia 257 turystów na szczyt 
Czerni Wrych w paśmie Witoszy (2290 m)   
28 sierpnia 1895 r. datuje się początek zor-
ganizowanego ruchu turystycznego [10, 
15]. Kilka lat później (23 lipca 1899 r.) po-
wstało Bułgarskie Towarzystwo Turystycz-
ne im. Aleko Konstantinowa, propagujące 
powszechny kontakt z przyrodą [12]. Było 
ono organizatorem pierwszego międzyna-
rodowego wejścia na Czerni Wrych w ra-
mach odbywającego się w Sofii Kongresu 
Narodów Słowiańskich (28-29 lipca 1910 r.). 
Celem tego Kongresu było zjednoczenie kul-
turowe narodów słowiańskich i propagowa-
nie idei rozwijającego się panslawizmu [9]. 

Następca Konstantinowa – Paweł De-
liradew (1879-1957) jest uważany za ojca 
alpinistów i grotołazów. Jego osiągnięciem 
było pierwsze grupowe wejście 8 kwiet-
nia 1923 r. na szczyt Maliowica (2729 m) 

w Rile [5], a w 1933 r. przejście i wyznacze-
nie Narodowego Szlaku Turystycznego 
„Kom – Emine” (dł. 700 km). Dwadzieścia 
lat później grupa 34 turystów już pod zna-
kiem Bułgarskiego Związku Turystycznego 
(BTS) z dużymi trudnościami przemierzyła 
ten szlak w ciągu 30 dni [1]. 

Po 1989 r. Bułgaria popadła w kryzys, 
który objął także sferę turystyki. Do 2001 r. 
trwał najtrudniejszy okres dla Bułgarskiego 
Związku Turystycznego. Mimo tych proble-
mów, w 1990 r. BTS został przyjęty do Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Turystyki Pieszej 
(ESPT). W 1992 r. niestabilne władze posta-
nowiły zlikwidować BTS, wstrzymane zosta-
ło główne źródło finansowania – totalizator 
sportowy i odebrane udogodnienia podat-
kowe. W budżecie na 1993 r. wstrzymano 
dofinansowanie schronisk ze środków pań-
stwowych. Zarządzanie i utrzymanie schro-
nisk  przekazano lokalnym towarzystwom 
turystycznym lub osobom prywatnym, które 
w warunkach rynkowych często nie mogły 
utrzymać tych obiektów. W efekcie, w ciągu 
10 lat ok. 130 schronisk i baz noclegowych 
zamknięto. Ważne znaczenie dla działal-
ności i majątku, należącego do BTS miał  
47 Kongres, który odbył się w 2002 r. Zmie-
niły się władze Związku, a nowe prawo doty-
czące wychowania fizycznego i sportu oraz 
turystyki podporządkowało tą organizację 
władzom państwowym i  terytorialnym. 
Na drodze sądowej BTS próbował bronić 
swoich praw majątkowych i tym sposobem 
przejął zarządzanie około 30 obiektami tu-
rystycznymi. Od tego czasu zaczął być od-
czuwalny pozytywny kierunek zmian infra-
struktury baz turystycznych i jakości usług 
w tych obiektach. 

Obecnie liczba wszystkich stowarzy-
szeń turystycznych (w tym alpinistycznych, 
speleologicznych, weteranów itd.) skupio-
nych pod szyldem BTS wynosi 160, z czego 
najwięcej działa w Sofii (23) i w obwodach 
Płowdiwskim (17), Sofijskim (13), Błagoew-
gradskim (10) i Pazardżiszkim (10) (dane 
ze strony www.btsbg.org). Towarzystwa 
te  organizują rajdy, zloty i wypady w góry, 
szczególnie z  okazji wydarzeń rocznico-
wych. Członkostwo w towarzystwie daje 
prawo uczestnictwa w zorganizowanych 
formach turystyki, a  posiadanie ważnej 
legitymacji zniżkę na schroniskach BTS. 

Również  młodzież interesuję się turystyką 
górską głównie w rodzinach i szkołach. Roz-
wój turystyki wspierany jest w zakładach 
pracy przez specjalny fundusz finansujący 
wyjazdy grupowe.  

W ostatnich latach BTS włączyło się 
w rozwój ruchu turystycznego przez organi-
zację rajdów i wypraw górskich dla turystów 
o  różnym stopniu zaawansowania [7, 8]. 
Po kongresie BTS w 2017 r. uruchomiono 
w tym celu specjalne centrum informacji [3]. 
Powstały bułgarskie standardy poruszania 
się w górach [2], a także zalecenia dla tury-
stów wychodzących w góry [6]. 

W latach 60. minionego wieku przedsta-
wiciele Krakowskiego Klubu Przewodników 
Turystyki Górskiej PTTK nawiązali kontakty 
z turystami z Płowdiw. Zorganizowano wy-
prawy górskie szlakami Starej Płaniny, Ro-
dopów, Riły i Pirynu. W 1970 r. w Krakowie 
spotkali się przewodnicy i turyści z Bułgarii 
i Polski. Medalem „Zasłużony dla Oddzia-
łu Krakowskiego PTTK” został wyróżniony  
D. Dimitrow (Mitia), a D. Damianow wręczył 
Złoty Medal BTS klubowi krakowskiemu. 
Uprawnienia do prowadzenia grup po gó-
rach całej Bułgarii otrzymał wtedy A. Łą-
czyński.

Schroniska w bułgarskich górach
Początkowo turyści wędrujący po gó-

rach jako miejsca noclegowe wykorzysty-
wali szałasy pasterskie, koszary, leśne domki 
i manastyry. Budowano też ziemianki lub 
rozbijano prowizoryczne namioty. Powsta-
wanie sieci schronisk oddalonych od siebie 
o 4-6 godzin marszu, które rozpoczęło się 
w ub. wieku początkowo można przypisać 
spontanicznym, oddolnym inicjatywom, 
pracy i środkom finansowym zdobywanym 
przez grupy lub indywidualnych turystów. 
Rozwojowi turystyki bardzo sprzyjało po-
wstawanie lokalnych towarzystw turystycz-
nych, zapoczątkowane na przełomie XIX  
i XX w. (w 1902 r. było ich już 17). Oznako-
wanie szlaków górskich dla ludzi, zwłaszcza 
z miast, pozwoliło zrozumieć sens i potrzebę 
obcowania z górską przyrodą. Tak zrodziła 
się też myśl i działanie jak chronić cenne 
i unikalne miejsca w górach [16].

Jeszcze w pierwszych latach działalno-
ści Bułgarskie Towarzystwo Turystyczne 
„Aleko Konstantinow” podjęło się budowy 

prof. dr hab. inż. Piotr SIWEK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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schroniska na szczycie Witoszy nad Sofią. 
W 1905 r. blisko źródeł rzeki Strumy, ok. 200 
m od szczytu Czerni Wrych  wmurowano 
kamień węgielny pod nowe schronisko. Nie-
stety schronisko nie powstało w tym miej-
scu. Nieco wcześniej oddział BTT w Weliko 
Tyrnowo na wzgórzu Carewec otworzył 
pierwszy dom noclegowy dla uczniów i grup 
turystów. W latach 1925-1926 kolejne takie 
obiekty powstawały w położonych przy Sta-
rej Płaninie miastach Łowecz, Wraca i Dria-
nowo. Dużym osiągnięciem lokalnych towa-
rzystw turystycznych było też zbudowanie 
stacji meteorologicznych na szczytach Mu-
sała (1932 r.), Czerni Wrych (1934 r.) i Botew 
(1940 r.). 2 sierpnia1922 r. otwarto pierw-
sze schronisko górskie w Rile – Skakawica,  
a 3 kwietnia1924 r. – Aleko pod Witoszą. 

Twórcą słowa „hiża” (хижа) oznaczają-
cego w języku bułgarskim schronisko był 
Aleksander Teodorow Bałan (1859-1959) 
– slawista, wielki miłośnik turystyki gór-
skiej, przewodniczący BTS, redaktor pisma 
Bułgarski Turysta, rektor Uniwersytetu So-
fijskiego. W język bułgarski wpisały się na 
trwałe jego słowo „izlet”, oznaczające wypad 
w góry i „wyzgled” , czyli widok [13]. 

Kolejne odwiedzane obecnie przez tu-
rystów schroniska, które powstały w 1925 
i 1926 r., to Musała (Klekowata) w Rile, Czu-
merna w Starej Płaninie, Bezowo w Rodo-
pach i Bynderica w Pirynie. Rozwój wysoko-
górskiej turystyki pieszej i alpinizmu zrodziły 
także potrzebę budowy schronów dla ochro-
ny turystów na długich, a często uczęsz-

Nowym rozwiązaniem w propagowaniu 
ruchu turystycznego od 1951 r. było orga-
nizowanie w ówczesnym systemie władzy 
tzw. letniego wypoczynku dla pracowników 
i ich rodzin. W tym celu powstało wiele no-
wych obiektów noclegowych w górach i na 
ich obrzeżach, a ponad 20 schronisk prze-
szło do dyspozycji związków zawodowych. 
Inwestowały one  środki finansowe dla po-
lepszenia bazy i organizacji wypoczynku. 
Nie spełniało to jednak ciągle rosnącego 
zapotrzebowania i wymagań rozwijającej 
się masowej turystyki górskiej [9]. Przez 
okres komunistyczny, aż do zmian ustro-
jowych zbudowano jeszcze wiele obiek-
tów noclegowych: schronisk, schronów, 
domów noclegowych w terenach górskich 
i podgórskich. Baza noclegowo-rekreacyj-
na osiągnęła swój największy rozkwit 
w  latach 70. XX w. [11]. Według danych 
z  przewodników po obiektach noclego-
wych z  1977 i  2012 r. liczba schronisk, 
schronów i  domów noclegowych przez  
35 lat w najważniejszych pasmach gór-
skich zmalała ogółem o 10%. Powstało 
w tym czasie jednak wiele nowych obiek-
tów np. schronisko Musała pod najwyż-
szym szczytem Bałkanów [11, 14]. 

Perspektywy turystyki górskiej 
w Bułgarii

Analizując perspektywy turystyki gór-
skiej na pierwszy plan wysuwa się ogromny 
potencjał przyrodniczy, jakim dysponuje Buł-
garia. Bogactwo przyrody ożywionej i nie-

czanych szlakach. Pierwszy schron – Wy-
łcza Skała powstał na Witoszy (1925 r.).  
Kolejne były – Zdrawec w Rodopach (1927 r.)  
i Ledenoto Ezero w Rile (1932 r.). W dzisiej-
szych czasach wiele z nich nadal funkcjo-
nuje np. Botew w Starej Płaninie (od 1938 r.),  
Strasznoto Ezero w  Rile (od 1951 r.),  
Konczeto w Pirinie (od 1955 r.), Kobilino 
Braniszte w Rile (od 1956 r.). Kilka z nich 
rozbudowano i powstały na ich bazie schro-
niska, np. Hubawec, Maliowica, Zawraczica, 
Grynczar.

W latach 1922-1931 w górach bułgar-
skich zbudowano 27 obiektów noclego-
wych, a w kolejnych 10 latach dalszych 67. 
Rekordowe były lata 1934-1938, kiedy otwie-
rano 6-10 górskich baz noclegowych rocz-
nie. W latach 1942-1957 zbudowano tylko 
18 schronisk i schronów, a należały do nich 
m in. Ostrica i Bor na Witoszy, Sławej w Goło 
Byrdo, Bożur koło Gornej Orjachowicy, Rudi-
nata i Tyża w Starej Płaninie, Sedemte Ezera 
w Rile, a także schron Konczeto w Pirynie. 
Dodając liczne schrony w Srednej Gorze 
i innych mniejszych pasmach górskich do 
1957 r. w Bułgarii działały 123 obiekty noc-
legowe w tym 79 schronisk, 29 schronów 
i 12 domów turysty (w Rile 29, Starej Płanine 
26, na Witoszy 18, w Rodopach 11). 

W 1948 r. całą bazę turystyczną przejął  
Komitet Wychowania Fizycznego. W 10 la-
tach działalności organizacja ta zbudowała 
tylko 4 obiekty: schroniska Meczit, Sedemte 
Ezera i schrony Strasznoto Ezero i Kobilino 
Braniszte w Rile. 
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większe straty związane są z erozją gleby 
powodowaną koncentracją ludzi i parkin-
gów, mechanicznym utrzymywaniem tras 
zjazdowych i stosowaniem na nich chemicz-
nych środków. Niebezpieczeństwem dla śro-
dowiska jest też  mało sprawne zarządzanie 
lokalne, zanieczyszczanie przez przemysł 
i niekontrolowana wycinka drzew. Niemały 
problem w terenach górskich stanowi wy-
ludnienie i słaba baza noclegowo-usługowa. 
Pociąga to za sobą powiększanie się nieza-
gospodarowanych terenów, pastwisk i pól 
uprawnych, czego przykładem są Rodopy 
Zachodnie. Na równowagę w  przyrodzie 
niekorzystnie wpływają również  polowania. 

Pokonywanie problemów wymaga nie 
tylko środków finansowych, ale większej 
inicjatywy w obsłudze ruchu turystyczne-
go. Sprawdzonym sposobem przyciągnię-
cia turystów jest informacja z ust do ust. 
Mimo tych niedociągnięć ogólny przychód 
przemysłu turystycznego w Bułgarii jest na 
wyrównanym poziomie, a prognozy na naj-
bliższe lata są optymistyczne [12] .  W ostat-
nich miesiącach minionego roku Bułgarski 
Związek Turystyczny nawiązał współpracę 
z powstającymi spółdzielniami w zakresie 
usług  sportowo-turystycznych, które będą 
obsługiwać turystykę górską i podnosić ja-
kość usług.Wpisuje się to dobrze w dotych-
czasową działalnośc BTS (m. in. tworzenie 
i utrzymywanie schronisk i tras turystycz-
nych, organizacja imprez). Do tworzących 
się organizacji będą należeć m in. wykwalifi-
kowani przewodnicy, instruktorzy, ratownicy. 
Kooperacje (spółdzielnie) jako jedyne formy 
działalności będą wspomagane finansowo 
przez budżet państwowy. W  ten sposób 

ożywionej w oczach turystów, szczególnie 
z zagranicy jest największym skarbem jaki 
posiada ten kraj. Długość górskich szlaków 
turystycznych wynosi 1600 km, a w więk-
szości są one dobrze oznakowane. 

Do największych walorów turystyki gór-
skiej w tym kraju należą:
�� sprzyjające położenie geograficzne 

w  umiarkowanym klimacie kontynental-
nym, 16 pasm górskich o różnym charak-
terze i stopniu trudności poruszania się zaj-
muje 1/3 terytorium kraju;
�� dobrze zachowane i czyste środowisko, 

liczne tereny prawnie chronione;
�� obecność źródeł wód mineralnych i roz-

winięta balneologia;
�� kurorty o bardzo dobrze rozwiniętej ba-

zie turystycznej dla sportów letnich i zimo-
wych (Bansko, Borowec, Pamporowo i in.).

Słabe strony turystki, które można po-
prawić to:
�� niewystarczająca reklama miejsc atrak-

cyjnych turystycznie;
�� niepełne wykorzystanie funduszy UE dla 

rozwoju turystyki i rekreacji;
�� infrastruktura, dojazdy i informacje tury-

styczne oznaczone głównie w cyrylicy;
�� brak i  słabe funkcjonowanie centrów 

informacyjnych. 
Barierą dla rozwoju turystyki górskiej 

w  Bułgarii są zmiany klimatyczne, któ-
re zmniejszyły ilość opadów zimą i okres 
zalegania pokrywy śnieżnej dla narciarzy. 
Przeszkodą jest też konkurencja w krajach 
ościennych (Grecja, Turcja, Macedonia Pół-
nocna). Trzeba pamiętać jednak, że sporty 
zimowe, szczególnie narciarskie, stwarzają 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Naj-

BTS jako największa organizacja społecz-
na w Bułgarii pomoże aktywnym ludziom 
różnych zawodów i podniesie jakość usług 
świadczonych turystom. W odróżnieniu od 
innych form handlowo-usługowych w spół-
dzielniach możliwe jest uczestnictwo tylko 
osób fizycznych [4]. 

Zdjęcia do artykułu na 3 i 4 okładce
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Park Krajobrazowy
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

P ark znajduje się w zachodniej czę-
ści województwa śląskiego, głów-

nie w Kotlinie Raciborskiej i na Płaskowy-
żu Rybnickim. Został utworzony w 1993 r.  
w  celu zachowania walorów przyrodni-
czych i kulturowych tego terenu. 

Park ten jest jednym z największych 
w  Polsce (obejmuje 15 gmin). Kiedyś 
mieszkali tu bracia Cystersi, którzy zakła-
dali zakony i kościoły w miejscach podmo-
kłych, bagnistych, gdzie zajmowali się pra-
cą i hodowlą ryb (karpia); to właśnie Cyster-
si sprowadzili do Polski karpie. Ochronie 
podlegają tu lasy łęgowe i grądowe (zwią-
zane z terenami podmokłymi i czasowo 
zalewanymi), stawy (miejsca lęgowe pta-
ków) oraz rzadka roślinność błotna i wod-
na (cibora żółta, kotewka orzech wodny). 
Z ciekawych gatunków roślin występują tu: 
skrzyp olbrzymi, długosz królewski, pióro-
pusznik strusi, salwinia pływająca, bagno 
zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, wierzba 
borówkolistna, cebulica dwulistna, centu-
ria pospolita, ciemiężyca zielona, kosaciec 
syberyjski, liczydło górskie, lilia złotogłów, 
mieczyk dachówkowaty, rosiczka okrą-
głolistna, zerwa kulista i zimowit jesienny 
oraz storczykowate, np. kruszczyk błotny, 
kruszczyk połabski, kukułka szerokolistna 
i podkolan biały.

Fauna kręgowców parku liczy: 14 ga-
tunków płazów, 6 gatunków gadów, 236 
gatunków ptaków oraz 56 gatunków ssa-
ków. Z  kręgowców uznanych za zagro-
żone w  skali kraju i  zakwalifikowanych 
do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, 
w granicach parku przystępują do rozrodu: 
traszka grzebieniasta oraz ptaki: hełmiatka, 
bąk, bączek, bielik, zielonka, podróżniczek 
i przedstawiciel nietoperzy – borowiaczek.

Najbogatszym przyrodniczo obszarem 
w obrębie parku jest kompleks leśno-sta-
wowy Łężczok w okolicach Raciborza; jest 
to obecnie jedyny rezerwat w granicach 
parku. Ochronę prawną Łężczoka wpro-
wadzono w celu zachowania wielogatun-
kowego lasu łęgowego, alei zabytkowych 
drzew, starorzeczy Odry ze stanowiskiem 
kotewki, orzecha wodnego oraz miejsc 
lęgowych awifauny. Obszar ten należy do 
sieci Natura 2000.

Wodny Rezerwat Przyrody 
Łężczok w Babicach

Rezerwat ten położony jest w gminie Nę-
dza, w powiecie raciborskim. Został utwo-
rzony w r. 1957, ze względu na ogromne 
walory florystyczne i faunistyczne – w par-
ku można spotkać ponad połowę gatunków 
występujących w naszym kraju). Większość 
rezerwatu to stawy (aż osiem), następnie 
lasy, łąki, drogi i groble, w sumie 477 ha  
(jeden z  największych w  Polsce). Stawy 
istniały tu już od XIII w., początkowo hodo-
wano w nich karpie.

Nazwa Łężczok pochodzi od łęgów 
(lasów na obszarach podmokłych, bagien-
nych) np. łęg olszowy. Jan III Sobieski prze-
mierzał te tereny w XVII w., kiedy podążał 
do Wiednia i  prawdopodobnie posadził 
tu kilka dębów. Niektóre z nich mają 300-
400 lat, groble obsadzone są drzewami, 
tworząc aleje lipowe, bukowe, grabowe, 
dębowe i śródpolne. Usytuowanie w pobli-
żu Bramy Morawskiej (korytarza do prze-
mieszczania się mas powietrza z południa) 

wpływa na specyficzności mikroklimatu 
tego obszaru.

Z roślin chronionych można spotkać: 
grzybienie białe, grążele żółte, salwinię pły-
wającą, kotewkę orzech wodny czy rosicz-
kę okrągłolistną, lilię złotogłów, marzankę 
wonną.

W parku żyje aż 190 gatunków ptaków, 
m.in. perkozy, bąki, kormorany, kaczki, po-
gorzałki, muchołówki, czaple, bernikle, sza-
blodzioby, rybitwy, dzięcioły, myszołowy, 
jastrzębie, pustułki, błotniaki, kanie, trzmie-
lojady.

Ze środowiskiem wodnym związane 
są liczne gatunki płazów i gadów. Ento-
mologowie opisali tu też wiele gatunków 
ważek, motyli. W rezerwacie występuje też 
wiele gatunków ssaków (aż 10 gatunków 
nietoperzy).

Teren ten należy do jednych z najcen-
niejszych na Śląsku i w Polsce. Od wieków 
uczy pokolenia, jak pielęgnować i  dbać 
o naturę.

Zdjęcia na II stronie okładki

mgr Rafał SIMON
dr Marta WĄSIK
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             DRZEWA

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 Po szyszkowatych kwiatostanach go poznamy

Sumak octowiec Rhus typhina L. pocho-
dzi z Ameryki Północnej i należy do ozdob-
nych gatunków krótkowiecznych drzew, 
uprawianych w  Europie już od 1629 r.   
W Polsce często spotykany, a dużą popu-
larność, zwłaszcza w ogrodach, zawdzię-
cza okazałym, a  jesienią wielobarwnym 
liściom oraz charakterystycznym pur-
purowym owocostanom, zdobiącym to 
drzewo.

Gatunek ten może osiągać 6-10 m 
wysokości, a  także występować w  for-
mie krzewu, o  licznych rozgałęzieniach. 
Tworzy luźną (fot. 1) parasolowatą, nieco 
spłaszczoną koronę. Jego kora przybiera 
barwę szarą do stalowo-szarej, z ciemniej-
szymi fragmentami (fot. 2). Młode gałęzie 
sumaka są grube, zamszowo owłosione, 
rudobrązowe.

Cechą charakterystyczną tego gatunku 
jest wytwarzanie dużej liczby odrostów ko-
rzeniowych, dzięki czemu szybko rozprze-
strzenia się na znacznej przestrzeni, którą 
skutecznie opanowuje i trudno wówczas 
się go pozbyć z ogrodu.

Sumak octowiec ma duże pierzaste 
liście o długości 30-40 cm (fot. 3), które 
jesienią pięknie się przebarwiają na żół-
tozłoty kolor, pomarańczowy oraz wiele 
odcieni czerwieni (fot. 4).

Gatunek ten kwitnie pod koniec czerw-
ca, a kwiatostany są chętnie odwiedzane 
przez pszczoły. Chociaż jak oceniają eks-
perci, jego wydajność miodowa wynosi 
zaledwie 2-4 kg/ha. Drobne kwiaty zebra-
ne są w  zbite stożkowate kwiatostany, 
podobne do szyszek, przebarwiają się na 
kolor purpurowy (fot. 5-6). Owocem tego 
gatunku jest niewielki pestkowiec okryty 
kutnerem.

Sumak octowiec optymalne warunki 
do rozwoju osiąga przy wystawie słonecz-
nej lub w lekkim cieniu, na glebach śred-

nio żyznych lub ubogich, przy ich 
średniej wilgotności. Należy pod-
kreślić, że należy on do gatunków 
dobrze znoszących zanieczysz-
czenia powietrza oraz odpornych 
zarówno na mrozy, jak i susze.

Liczne pożytki
Jak wynika z „Poradnika gar-

barza” (1953) sumak octowiec 
w najkorzystniejszych warunkach 
tzn., gdy rośnie na suchych i mało 
żyznych glebach o  słonecznej 

Drzewo to w barwach jesieni zachwyca,                                                                                          
Jego owocostany, jak w lichtarzach świece                                                                                         

Jednak jeśli już u nas w ogrodzie zagości                                                                                        
Rozprzestrzeni się szyb-

ko, a pozbyć się go trudno                                                                                        
Tak jak nieproszonych gości...

1

2
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Według niektórych źródeł liście tego 
gatunku są trujące, ale w Ameryce Pół-
nocnej z owoców przyrządza się smacz-
ny, kwaskowaty napój, zwany lemoniadą 
indiańską. 

Z kolei pszczelarze wykorzystują obec-
nie suche kwiatostany sumaka ze względu 
na dużą zawartość kwasu octowego do 
podkurzaczy. Gwarantuje to skuteczne 
zwalczanie warrozy – choroby dziesiąt-
kującej liczne roje, w trakcie przeglądu uli 
w pasiekach.

wystawie, zawartość garbników w  jego 
liściach osiąga nawet 32%. 

Liście należy zbierać na początku 
października (w czasie ich czerwienienia) 
i suszyć na siatkach drucianych, chroniąc 
przed deszczem i intensywnym nasłonecz-
nieniem. 

Garbnik sumakowy należy do grupy hy-
drolizujących; przez proces jego hydrolizy 
można uzyskać kwas kalusowy i glukozę. 
Ekstrakty z sumaka nadają garbowanym 
skórom miękkości i co bardzo istotne – nie 
ciemnieją one pod wpływem światła.

3 4

5

Owocostany sumaka uży-
wane są również do wyrobu 
octu, a  liście i  młode pędy 
w garbarstwie. Służą one tak-
że do zabezpieczenia przed 
gniciem sprzętu rybackiego 
oraz aromatyzowania tyto-
niu. Drewno zaś nadaje się do 
wyrobu drobnych elementów 
stolarskich.

Warto wiedzieć, że we 
wschodniej Azji duże znacze-
nie ma sumak lakowy Rhus 
verniciflua L. z  Chin, dostar-
czający cennej żywicy – laki 
służącej do tworzenia wyjąt-
kowo pięknych wyrobów oraz 
dzieł artystycznych.

6
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

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

Nisza klimatyczna człowieka 
w obliczu zmian klimatu
Human Climate Niche in the Face of Climate Change

Wiele gatunków roślin i zwierząt nie nadąży za zmianami klimatycznymi 
i będzie skazana na wyginięcie. Zmiany klimatyczne zaowocowały długo-
letnią suszą w Syrii, co m.in. doprowadziło do exodusu uchodźców z tego 
kraju. Naukowcy przewidują, że za 50 lat 3,5 mld ludzi (1/3 ludzkości) 
może znaleźć się poza „niszą klimatyczną” dla naszego gatunku. Każdy 
stopień ocieplenia powyżej obecnego poziomu odpowiada ok. miliardowi 
ludzi, którzy znajdą się poza „niszą klimatyczną”. Dotychczasowa polityka 
klimatyczna jest określana przez wielu autorów jako całkowicie nieudana.  
Słowa kluczowe: nisza klimatyczna, zmiany klimatu, uchodźcy klima-
tyczni, polityka klimatyczna

Many plant and animal species cannot keep up with climate change and 
will be doomed to extinction. Climate change resulted in a long-term 
drought in Syria, which, among others, led to an exodus of refugees 
from that country. Scientists predict that in 50 years, 3.5 billion people 
(1/3 of humanity) may find themselves outside the „climate niche” for 
our species. Each degree of warming above current levels corresponds 
to approximately one billion people who will find themselves outside the 
‚climate niche’. The climate policy to date has been described by many 
authors as completely unsuccessful.
Keywords: climate niche, climate change, climate refugees, climate policy

N isza ekologiczna to pojęcie, które 
odnosi się do całości powiązań 

między organizmem a jego środowiskiem 
biotycznym i  abiotycznym. Określa ono 
miejsce i funkcję organizmów w strukturze 
ekosystemu. Opisuje niejako „dom” danego 
osobnika, odzwierciedla sumę jego potrzeb, 
na które składają się czynniki biotyczne 
(konkurencja, drapieżnictwo, dostępność 
pokarmu) oraz abiotyczne (temperatu-
ra, dostępność wody, właściwości gleby) 
w przestrzeni. Każdy z tych czynników od-
działuje na danego osobnika i ogranicza lub 
w inny sposób wpływa na jego występo-

wanie. Zmiany klimatu mogą zmienić dia-
metralnie warunki życia roślin i zwierząt. 
Przy zbyt dużym tempie tych zmian wiele 
z nich nie będzie mogła się przystosować. 
Dane naukowców o wpływie zmian klimatu 
na florę i faunę są alarmujące. Na skutek 
zmian klimatu zniknie wiele roślin i zwierząt. 

Świat roślin i zwierząt zmieni się w spo-
sób diametralny w zależności od skutecz-
ności wdrożenia postanowień Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu w Paryżu w 2015 r. Warren i współ-
autorzy przebadali 80 tys. gatunków roślin, 
ssaków, ptaków, gadów i  płazów w  35. 

najbardziej bogatych, dzikich częściach 
świata. Jeżeli dotychczasowy scenariusz 
gospodarczy będzie kontynuowany i emi-
sje gazów cieplarnianych będą rosły w do-
tychczasowym tempie połowa gatunków 
roślin i zwierząt wyginie do końca wieku. 
W niektórych częściach świata, jak np. w la-
sach Miombo w Afryce Południowej do 90% 
płazów, 86% ptaków i 80% ssaków może 
potencjalnie wyginąć lokalnie. W Amazo-
nii możemy stracić 69% gatunków roślin. 
Podobna skala utraty bioróżnorodności 
dotyczy południowo-zachodniej Australii, 
gdzie 89% płazów może wyginąć lokalnie 
czy Madagaskaru – przewiduje się wygi-
nięcie 60% wszystkich gatunków. Wdroże-
nie postanowień paryskich i ograniczenie 
wzrostu temperatury do 2°C do końca wie-
ku oznacza, wyginięcie ¼ liczby gatunków. 
Dla gatunków, które są zdolne do migracji 
na nowe tereny, ryzyko lokalnego wymie-
rania zmniejsza się z ok. 25% do 20%, przy 
globalnym średnim wzroście temperatury 
o 2°C. Z kolei gatunki niezdolne do szybkiej 
migracji, mogą nie przetrwać nawet przy 
tym optymistycznym scenariuszu. Więk-
szość roślin i wiele zwierząt nie jest zdolna 
do szybkiego przemieszczania i nie nadąży 
za zmianami klimatycznymi [8].

 Czy istnieje zagrożenie, że w wyniku 
zmian klimatu zmieni się nasza ludzka „ni-
sza klimatyczna” i wielu z nas nie zdoła się 
przystosować? Jak wiele rejonów w świe-

Blisko 20% powierzchni lądowej naszej planety może okazać się nie do zamieszkania przez ludzi w ciągu 
półwiecza
https://pixabay.com/pl/illustrations/mapa-%C5%9Bwiata-globalne-geografia-1958129/
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cie stanie się niemożliwymi do zamieszka-
nia? W latach 2006-2011 Syrię nawiedziła 
najdłuższa susza, która przyniosła naj-
większe straty plonów od czasów pierw-
szych cywilizacji na tym obszarze. Prawie 
pół miliona, spośród 22 mln mieszkańców 
Syrii, boleśnie odczuło skutki pustynnie-
nia [3]. Spowodowało to masową migrację 
rolników, hodowców i rodzin wiejskich do 
miast. Niebezpieczną sytuację spotęgował 
napływ uchodźców z  Iraku. Dodatkowo 
przez wiele lat władze Syrii źle zarządzały 
zasobami kraju, dotowały uprawy pszenicy 
i bawełny, które wymagają znacznych ilo-
ści wody. Wspierano nieefektywne techniki 
nawadniania. W latach 2002-2008 zasoby 
wodne Syrii zmniejszyły się o połowę [2]. 
Dodatkowo nałożenie się zmian klimatycz-
nych, środowiskowych, gospodarczych 
i  społecznych zaowocowało exodusem 
uchodźców z Syrii do Europy, wywołując 
ogromne problemy w funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej [5].

W  2014 r. Międzyrządowy Panel ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) przewidywał, że ocie-
plenie do 2°C – w porównaniu z 1,5°C – 
zwiększy liczbę osób narażonych na ryzyko 
związane z klimatem i ubóstwo nawet o kil-
kaset milionów do 2050 r. [4]. W maju 2020 r.  
ukazała się analiza międzynarodowego 
zespołu archeologów, ekologów i klimato-
logów z Chin, USA i Europy przewidująca, 
że przy dalszej emisji gazów cieplarnianych 
w 2070 r. 3,5 miliarda ludzi żyłoby poza „ni-
szą klimatyczną”, w której ludzie prospero-
wali od 6000 lat. Znaczne obszary planety, 
na których mieszkać będzie jedna trzecia 
ludzi, staną się tak gorące jak najgorętsze 
części Sahary w ciągu 50 lat [9].

europejskim, globalnym prowadzące do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych? 
Biorąc pod uwagę realizowaną do tej pory 
politykę klimatyczną, trudno być optymi-
stą. O związku między koncentracją ga-
zów cieplarnianych w atmosferze, a tem-
peraturą przy powierzchni Ziemi wiemy od 
1896 r. dzięki Svante Arrheniusowi. Zare-
agowaliśmy po blisko 100 latach, gdy na 
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. 
wyznaczyliśmy sobie cel, jakim jest za-
pewnienie, że temperatura Ziemi zostanie 
utrzymana na poziomie, który nie zagraża 
ludzkości i środowisku. William Nordhaus 
(amerykański ekonomista) określił do-
tychczasową politykę klimatyczną jako: 
„nieskuteczną, pozbawioną efektywnych 
mechanizmów czy rozwiązań instytucjo-
nalnych” [7]. Bruno Latour (francuski an-
tropolog, filozof nauki) mówi o „totalnym 
bezwładzie” [6], a Paul Ehrlich (amerykań-
ski biolog) o „kompletnej porażce” [1].
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Większość ludzi żyje dzisiaj w  miej-
scach, w których średnia roczna tempera-
tura wynosi około 11–15°C. Okazuje się, 
że ludzie, mimo wszelkich innowacji i mi-
gracji, przeważnie żyją w tych warunkach 
klimatycznych od kilku tysięcy lat. W sce-
nariuszu, w którym emisje będą stale rosły, 
temperatura odczuwana przez przeciętne-
go człowieka wzrośnie o 7,5°C do 2070 r. 
Jest to więcej niż oczekiwany wzrost glo-
balnej średniej temperatury nieco ponad 
3°C. Wynika to z tego, że powierzchnia lą-
dów ociepla się szybciej niż oceanów. Przy 
ciągłej realizacji modelu bussines as usual 
i braku migracji jedna trzecia globalnej po-
pulacji doświadczy temperatury powyżej 
29°C, które obecnie cechuje tylko 0,8% 
powierzchni lądów, głównie znajdującej 
się na Saharze. Takie warunki mogą zaist-
nieć na 19% powierzchni lądowej planety. 
To doprowadziłoby do sytuacji, w której  
3,5 mld ludzi znalazłoby się w otoczeniu, 
gdzie nie będą mogli przeżyć. Obliczenia 
autorów pokazują, że każdy stopień ocie-
plenia powyżej obecnego poziomu odpo-
wiada ok. miliardowi ludzi, którzy znajdą 
się poza „niszą klimatyczną”. Jedynie 
gwałtowne zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych może zmniejszyć o poło-
wę liczbę osób narażonych na szukanie 
innego miejsca do życia [9].

Czy ten scenariusz, w  którym 1/3 
mieszkańców globu za 50 lat może zna-
leźć się poza „niszą klimatyczną”, w miej-
scu, gdzie warunki życia staną się na tyle 
trudne, że zmuszą ich do migracji na wyż-
sze szerokości geograficzne, sprawi, że 
podejmiemy zdecydowane szybkie dzia-
łania na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

Uchodźcy klimatyczni wkrótce mogą się stać największą bolączką współczesnej cywilizacji
https://pixabay.com/pl/photos/migracja-integracja-migrant%C3%B3w-3129340/
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nierzyki, te niezliczone szwadrony konnicy 
i  legiony piechurów, którymi tak ochoczo 
bawili się chłopcy. Pozostały jednak za-
bawki z plastiku. A te, jeszcze do niedawna, 
malowano farbami z dodatkiem kadmu. 
Baczmy więc, by misie i kaczorki, tulone do 
dziecięcych piersi, miały odpowiedni atest, 
bo licho nie śpi.

Któż nie chciałby być zdrowy i piękny? 
Alchemicy, szukając kamienia filozoficzne-
go, sięgali po związki rtęci. Wierzyli w ich 
magiczne właściwości. Niestety, zamiast 
panaceum doczekali się ciężkich chorób. 
A  i  współcześni „alchemicy” pracujący 
w polskich fabrykach lamp też wyrzucają 
obłoki odparowanej rtęci – trzeciego groź-
nego metalu.

Kiedy czytam o średniowiecznych de-
karzach – żal mi ich serdecznie. Pozłacając  
kopuły i wieżyczki licznych budowli nisz-
czyli własne zdrowie.

Posługiwali się bowiem w swojej pracy 
mieszaniną złota i rtęci. Nikt nie znał wów-
czas  innej technologii. Tą metodą złoco-
no m.in. świątynie Rzymu i kopułę kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu. Rzemieślnicy 
umierali, nie znając prawdziwych powodów 
swojej śmierci.

Co innego dzisiejsi specjaliści. Mają 
wiedzę i świadomość, nie mają 
jednak ani zasad, ani sumienia. 
Zapewne pamiętają  państwo 
nie tak dawną katastrofę w ko-
palni złota Baia Mare w Rumunii. 
Sto tysięcy litrów skażonej wody 
przedostało się do Cisy i znisz-
czyło życie biologiczne. Zginęły 
nie tylko ryby i rośliny, ale nawet 
odporne bakterie.

Technolodzy podają, że dla 
uzyskania 1 kg złota trzeba zu-
żyć 7 kg rtęci. Ile było trucizny 
w  przecieku? Jakie będą osta-
teczne skutki tragedii? Kiedy Cisa 
wróci do normalnego życia? Nikt 
nie wie. Jedno jest pewne – rtęć 
zabija powoli i może przetrwać 
w rzece wiele lat.     

Pisząc to, zaczynam wątpić 
w słowa prof. Juliana Aleksan-
drowicza: „Człowiek skazany 
jest na dobro. Nie można bowiem 
szkodzić innym ludziom, a nawet 
żywym istotom, nie szkodząc 
przy tym sobie”.  

wane tam związki metali wywołały u 300 
dzieci ołowicę i upośledziły na zawsze mło-
de umysły.

Adam Kowalak, znawca przedmiotu, 
mówi wprost: „powolne, niezauważalne 
zatruwanie organizmu związkami ołowiu 
powoduje chroniczne osłabienie, apatię, 
utratę apetytu, zaburzenia koordynacji ru-
chu, zmiany patologiczne w systemie krą-
żenia i  w mózgu (…). To ołów przyczynił się 
to do upadku Imperium i całej cywilizacji 
rzymskiej”.

Rzeczpospolita industrialna była rów-
nież bliska rozpadu nie tylko zresztą z tego 
powodu. Fachowcy przypominają – ołów 
siedzi w ziemi 200 lat. I nie ma na to rady.

Ludzie mówią – bójmy się Boga i kad-
mu. Nie kpijmy, kiedy ekolodzy ogłaszają 
„Dzień bez papierosa”, a minister zdrowia 
żąda  ostrzeżeń na wszystkich opakowa-
niach używki. Powód jest poważny – każdy 
dymek w ustach palacza to śmiertelne nie-
bezpieczeństwo. Tylko w  jednym papiero-
sie siedzą aż 2 mg kadmu. Jak obliczyli sta-
tystycy, wszyscy palacze świata wchłaniają 
rocznie ponad 10 ton kadmu, a więc tyle, ile 
emitują cztery średniej wielkości wulkany.

Jest i inna pułapka – zabawki. Ze skle-
pów zniknęły, na szczęście, ołowiane żoł-

Olgierd WIECZOREK

Rakieta Agassiego

T ytuł jest umowny. To nie będzie felie-
ton o tenisie – biblii milionów entu-

zjastów żółtych piłeczek. Nie będzie więc 
o herosach  Wielkiego Szlema, o „świętej 
trawie” Wimbledonu, o utalentowanej Idze  
Świątek czy  bohaterskim pilocie Rolan-
dzie Garrosie, który nie wiadomo czemu dał 
imię paryskim kortom w Lasku Bulońskim. 
Nie będzie też o Martinie Navratilowej, Pe-
trze Samprasie i Johnie McEnroe, którzy 
poza piłeczką na korcie dostrzegali szersze 
zjawiska społeczne,  jak  choćby degrada-
cję środowiska przyrodniczego. Inicjowali 
rozmaite akcje proekologiczne i wydawali 
całkiem pokaźne sumy na ich promocję.

Dziś, mam wrażenie, światek tenisowy 
nieco zhardział. Zamknął się w sobie, zatra-
cił wrażliwość. Zobojętniał. Syci się coraz 
grubszymi czekami i chorobliwą motywacją 
do gry.

Dla potrzeb felietonu przywołuję sym-
bolicznie, bodaj pierwszą na świecie rakietę 
tytanową, która przyniosła Andre Agassie-
mu sławę i pieniądze.

Od dawna nikt nie ma wątpliwości, że 
tytan to arcymetal, zaliczany do gatunku 
cudownych. Odporny na rdzę i kwas, lżejszy 
i twardszy od aluminium, wytrzymały na 
wysokie temperatury. Można z niego zro-
bić zegarek, samolot, protezę stawu 
biodrowego, łódź podwodna, reaktor 
atomowy i patelnię. Można też, jak 
się okazuje, skonstruować rakietę 
tenisową.

Marzy mi się świat wypełniony 
wyłącznie takimi metalami. Nie-
stety, jest to marzenie naiwne. Już 
Mendelejew powiedział, że wiele 
metali (w tym „ toksyczna trójca” – 
ołów, kadm, rtęć) psuje wizerunek 
Stwórcy i  nie najlepiej świadczy 
o ludziach.

Znany jest przypadek Francisz-
ka Goi, wielkiego hiszpańskiego 
malarza. Mistrz używał często oło-
wiowej bieli, nie mając pojęcia o jej 
właściwościach toksycznych. Skut-
ki przyszły po latach. Goya ciężko 
zachorował, stracił słuch i mowę, 
a paraliż unieruchomił go do końca 
życia.

Bliższe nam ślady zabójczej in-
gerencji metali ciężkich, można do 
dziś znaleźć w Miasteczku Śląskim 
oraz w pobliżu, rozebranej już na 
szczęście, huty cynku „Szopienice”. 
Kronikarze odnotowali, że  rozsie- Fot. Dorota Łodzińska

Wieczorek.indd   36 2021-07-29   17:21:59



374/2021  AURA

PARAGRAF I ŚRODOWISKO

7–8/2021  AURA 37

Nadwodny szlak turystyczny przechodzący 
przez tereny prywatne w parku krajobrazowym 
Pytanie: Czy właściciel działki przylegającej do rzeki może sprzeciwić się 
korzystaniu z tradycyjnego szlaku turystycznego wzdłuż rzeki w parku 
krajobrazowym, który to szlak na pewnym odcinku prowadzi przez grunt 
stanowiący jego własność? 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Odpowiedź: Problem prawny pojawił się na tle kolizji dwóch dóbr chro-
nionych, jakimi są z jednej strony prawo własności, z drugiej możliwość 
korzystania z walorów turystycznych parku krajobrazowego. 

Prawo własności jest najdalej idącym prawem podmiotowym 
bezwzględnym ujętym w art. 140 Kodeksu cywilnego („k.c.”) w for-
mule następującej: „W granicach określonych przez ustawy i zasady 
współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, 
korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne do-
chody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. 
Jeżeli właściciel, w tym przypadku właściciel nieruchomości, może 
korzystać ze swojej rzeczy z wyłączeniem innych osób, to tym samym 
może skutecznie sprzeciwić się przechodzeniu jakichkolwiek osób 
przez jego nieruchomość. Tak by rzeczywiście było, gdyby wzorem 
wczesnego liberalizmu bronić koncepcji „świętego i nienaruszalnego 
prawa własności”. Tymczasem już mniej więcej od połowy XIX wieku 
dobrze wiemy, że prawo własności ani nie jest „święte” ani „nienaru-
szalne”, z własnością wiążą się bowiem nie tylko prawa, ale i obowiązki. 
Konstytucja RP dopuszcza w art. 31 ust. 3 ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, w tym prawa własno-
ści, jeżeli takie ograniczenia mają podstawę ustawową i są konieczne 
w demokratycznym państwie prawnym dla m.in. ochrony środowiska, 
a przy tym nie naruszają istoty wolności i praw. 

Jednym z wyraźniejszych przykładów ustawowego ograniczenia 
prawa własności jest przewidziany w art. 232 ust. 1 ustawy z 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 624) zakaz grodzenia nieru-
chomości przyległych do m.in. rzek w odległości mniejszej niż 1,5 m od 
linii brzegu oraz zakaz uniemożliwienia przechodzenia przez ten obszar.  
Z przepisu tego wynika, że właściciel działki przylegającej do rzeki musi 
pozostawić półtorametrowy pas liczony od linii brzegu, po którym 
każdy może chodzić, a właściciel nie może zakazać ani uniemożliwić 
przechodzenia przez ten obszar. Mimo że własność działki sięga linii 
brzegu rzeki, właściciel musi pozostawić ów 1,5  m pas do dyspozycji 
osób spacerujących nad wodą i pod groźbą kary grzywny nie wolno 
mu zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar. 

Gdyby szlak turystyczny przebiegał w odległości 1,5 m od brze-
gu rzeki, to problemu by nie było, każdy turysta pieszy lub rowerowy 
mógłby z mocy samego prawa z niego korzystać. Ale ta odległość 
jest większa, a zatem można się zastanawiać, czy są jakieś wzglę-
dy pozwalające przyjąć, że nawet wtedy turyści mogą przechodzić 
wytyczonym szlakiem przez nieruchomości stanowiące własność 
prywatną. Podstaw do tego można szukać w zasadach współżycia 
społecznego, które w myśl art. 140 k.c. wyznaczają granice prawa 
własności, ale także w prawie zwyczajowym. Trzeba zauważyć, że 
przez 30 lat, a w rzeczywistości przez okres znacznie dłuższy, sięgający 
jakichś 100 lat, nikt nie kwestionował prawa turystów do korzystania 
ze ścieżki, a od 30 z górą lat z wyznaczonego na ścieżce szlaku tury-
stycznego. Można przyjąć, że wytworzył się pewien usus traktowany 
jak prawo. W prawoznawstwie nie kwestionuje się istnienia prawa 
zwyczajowego, wzmacnianego zasadami współżycia społecznego. Nie 
jest wykluczone utrzymywanie, że korzystanie z wyznaczonego szlaku 

turystycznego przebiegającego przez prywatne nieruchomości stało 
się przez te 30 lat czymś w rodzaju prawa zwyczajowego. 

Jest jeszcze jedna możliwość interpretacyjna. Gdyby szlak tury-
styczny został wyznaczony po drodze publicznej, z której korzystać 
może każdy, w tym przypadku po drodze gminnej, to problemu nie 
byłoby, ponieważ droga gminna jest własnością samorządu gminy, 
a tym samym nie jest własnością właściciela nieruchomości, przez 
którą przebiega. Ale ów trzykilometrowy odcinek szlaku turystycznego 
nie przebiega po drodze gminnej, aczkolwiek – co ma niezwykle istot-
ne znaczenie – ten odcinek szlaku zaczyna się w miejscu, w którym 
kończy się odcinek drogi gminnej, a kończy się w miejscu, w którym 
zaczyna się kolejny odcinek drogi gminnej. Ta sytuacja nieco przypo-
mina tę, o której mowa w przepisach o służebnościach gruntowych 
w rozumieniu art. 283 k.c. Mamy bowiem do czynienia z nierucho-
mością władnącą (gminna droga publiczna), do której można dojść 
tylko przechodząc przez działki prywatne (nieruchomości obciążone) 
owym szlakiem turystycznym. Treść służebności polegałaby tylko na 
możliwości przejścia szlakiem turystycznym. 

Służebność gruntową można nabyć także przez zasiedzenie, 
o czym stanowi wprost art. 292 k.c. nakazując odpowiednie stoso-
wanie przepisów o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedze-
nie, czyli przede wszystkim art. 172 k.c., który przewiduje dwa okresy 
zasiedzenia: 20 lat przy dobrej wierze i 30 lat przy złej wierze. Sytuacja 
jest o tyle odmienna, że ze szlaku turystycznego korzystają turyści 
piesi i rowerowi, a nie gmina jako taka. Ale trzeba zwrócić uwagę, że 
zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 
z 2020 r. poz. 713) sprawy turystyki należą do zadań własnych gminy. 
Nie jest przeto wykluczona nawet tak daleko idąca interpretacja, że 
ponad 30-letnie korzystanie przez turystów ze szlaku przechodzącego 
przez cudze nieruchomości doprowadziło do nabycia przez gminę słu-
żebności gruntowej na rzecz właśnie niezidentyfikowanych turystów, 
ograniczonej, co oczywiste, tylko do nieszkodliwego przechodzenia 
przez cudze nieruchomości. 

Pewne problemy może stwarzać zastrzeżenie zawarte w art. 292 
k.c., że służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie 
tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widoczne-
go urządzenia. Żaden przepis k.c. nie definiuje pojęcia „urządzenia”. 
Sama ścieżka urządzeniem nie jest, ale szlak turystyczny, urządzony, 
oznakowany i utrzymywany, a zwłaszcza ścieżka dydaktyczna, której 
urządzenie wymaga włożenia niemałej pracy i materiałów, jest już 
trwałym i widocznym urządzeniem w rozumieniu art. 292 k.c. Można 
bronić poglądu, że gmina nabyła w drodze zasiedzenia służebność 
gruntową przechodu na rzecz niezidentyfikowanych turystów. 

Obie drogi prawne: tak rozszerzająca interpretacja art. 232 ust. 1 
Prawa wodnego zakładająca, że przez kilkadziesiąt lat ukształtował 
się usus traktowany jako prawo, pozwalający przyjąć, że minimalna 
szerokość 1,5 m pasa, który przy wodach musi być pozostawiony do 
powszechnego korzystania, ze względu na wybitne walory turystyczne 
szlaku na obszarze chronionym parku krajobrazowego została powięk-
szona tak, aby objąć ów szlak turystyczny, jak i wykładnia art. 292 k.c. 
zakładająca, że gmina nabyła przez zasiedzenie służebność gruntową 
na rzecz niezidentyfikowanych turystów, polegającą na możliwości 
swobodnego przemieszczania się po tym szlaku, prowadzą do wnio-
sku, że turyści piesi i rowerowi nadal mogą korzystać ze szlaku prze-
chodzącego przez nieruchomości stanowiące własność prywatną. 

Wojciech RADECKI 
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Niesamowity przewodnik cieplny
Zespół badawczy z Uniwersytetu w Liverpoolu odkrył nowy 

materiał nieorganiczny o najniższej przewodności cieplnej, jaką 
kiedykolwiek odnotowano. Odkrycie to otwiera drogę do opraco-
wania nowych materiałów termoelektrycznych, które będą miały 
kluczowe znaczenie dla zrównoważonego społeczeństwa. Od-
krycie to stanowi przełom w kontroli przepływu ciepła w skali 
atomowej. Oferuje nowy wgląd w sposoby zarządzania energią. 
Naukowcy uważają, że to przyspieszy rozwój nowych materia-
łów służących do przekształcania ciepła odpadowego w energię 
oraz do efektywnego wykorzystania paliw. Zespół badawczy za-
projektował i zsyntetyzował nowy materiał w taki sposób, aby 
połączyć dwa różne układy atomów, z których każdy spowalnia 
prędkość, z jaką ciepło przemieszcza się przez strukturę ciała 
stałego. Dzięki pomiarowi i modelowaniu przewodności cieplnej 
dwóch różnych struktur udało się zidentyfikować mechanizmy 
odpowiedzialne za zmniejszony transport ciepła w każdym z tych 
dwóch układów. Połączenie tych mechanizmów w jednym mate-
riale jest trudne, ponieważ badacze muszą dokładnie kontrolować 
sposób rozmieszczenia w nim atomów. Wybierając korzystne 
chemiczne połączenia między każdym z układów atomów, udało 
się zsyntetyzować materiał, który łączy właściwości obu materia-
łów. Nowy materiał ma znacznie niższą przewodność cieplną niż 
którykolwiek z materiałów macierzystych z jednym tylko układem 
atomów. Jeśli przyjmiemy, że przewodność cieplna stali wynosi 1,  
pręt tytanowy to 0,1, woda i cegła budowlana to 0,01, to nowy 
materiał to 0,001, a powietrze to 0,0005. Około 70% całej energii 
wytwarzanej na świecie marnuje się w postaci ciepła. Materiały 
o niskiej przewodności cieplnej są niezbędne do zmniejszenia 
strat lub ich wykorzystania. Rozwój nowych i bardziej wydajnych 
materiałów termoelektrycznych, które mogą przekształcać ciepło 
w energię elektryczną, jest uważany za kluczowe źródło czystej 
energii. Naukowcy potwierdzili tym samym, że możliwe jest zwięk-
szenie właściwości materiału przy użyciu uzupełniających się 
koncepcji fizycznych i odpowiedniego połączenia atomów. Poza 
transportem ciepła, rozwiązanie to może być zastosowane do 
innych ważnych właściwości fizycznych, jak magnetyzm i nad-
przewodnictwo, prowadząc do obniżenia zużycia energii w kom-
puterach i bardziej wydajnego transportu energii elektrycznej.

Researchers discover a new inorganic material with lowest thermal conductivity 
ever reported, www.sciencedaily.com, 15 lipca 2021 r.

Proste wykrywanie zanieczyszczeń w wodzie
Świecenie wiązką światła fluoroscencyjnego na potencjalnie 

skażone próbki wody może być kluczem do wykrywania w czasie 
rzeczywistym węglowodorów i pestycydów. Naukowcy z Uniwer-
sytetu Kolumbii Brytyjskiej testują wykorzystanie fluorescencji 
do monitorowania jakości wody. Wyniki, jak twierdzą, są bardzo 
obiecujące. Kiedy wiązka światła jest rzucana na wodę, wzbu-
dza elektrony w cząsteczkach pewnych związków i powoduje, że 
emitują światło. Charakterystyka emitowanego światła jest jak 
odcisk palca i może być wykorzystana do identyfikacji niektórych 
zanieczyszczeń. Wyzwaniem związanym z wykorzystaniem tej 
metody fluorescencji jest to, że jest ona zwykle specyficzna dla 
danego źródła; co oznacza, że należy skalibrować je dla konkret-
nego źródła wody i przewidzieć, jakich konkretnych zanieczysz-
czeń chce się szukać. W najnowszej pracy opracowano technikę 
przetwarzania danych, która rozszerza skuteczność z jednego 

źródła wody na inne. Oznacza to, że ich nowa technika usuwa 
wiele domysłów już na początku procesu. Każde źródło wody ma 
nieco inny skład związków organicznych, które mogą ukrywać 
sygnały zanieczyszczeń, więc kalibracja dla każdego źródła ma 
kluczowe znaczenie dla dokładności wykrywania. Wykorzystując 
algorytmy uczenia maszynowego opracowano podejście, któ-
re rozwiązuje problem modeli specyficznych dla danego źródła 
przez mapowanie ich podobieństw. Dzięki identyfikacji podob-
nych wzorców między źródłami wody, detekcja fluorescencyjna 
staje się realną opcją dla dokładnego wykrywania węglowodorów 
i pestycydów w czasie rzeczywistym. Naukowcy koncentruję się 
teraz na wykorzystaniu nowego podejścia do wykrywania i mo-
nitorowania toksycznych substancji chemicznych w stawach 
osadowych piasku roponośnego, które mogą mieć wpływ na wody 
powierzchniowe i gruntowe.

Fluorescence lighting helps detect impurities in water, www.sciencedaily.com, 
15 lipca 2021 r.

Lepsze usuwanie mikrozanieczyszczeń
Finansowane przez armię badania pozwoliły na odkrycie nowej 

metody chemicznej, która może usunąć mikrozanieczyszczenia 
ze środowiska. Wykorzystując pionierską technikę obrazowania, 
naukowcy z Uniwersytetu Cornella uzyskali wysokiej rozdzielczo-
ści obraz tego, jak ligandy, cząsteczki, które wiążą się z innymi 
cząsteczkami lub metalami, oddziałują z powierzchnią nanoczą-
steczek. Dokonali dzięki temu nieoczekiwanego przełomowego 
odkrycia. Stwierdzili, że zmieniając stężenie pojedynczego liganda 
mogą kontrolować kształt cząsteczki, do której się on przycze-
pił. Takie podejście może zaowocować szeregiem zastosowań, 
w tym opracowaniem czujników chemicznych, które są wrażliwe 
na bardzo niskim poziomie na konkretne substancje chemiczne 
w środowisku. Zrozumienie, jak ligandy oddziałują z powierzchnią 
nanocząstek było trudnym wyzwaniem. Adsorbowane ligandy 
są trudne do zidentyfikowania, ponieważ w mieszance znajdują 
się inne cząsteczki, a powierzchnie nanocząstek są nierówne 
i wielopłaszczyznowe, co oznacza, że wymagają niewiarygodnie 
wysokiej rozdzielczości przestrzennej do ich zbadania. Rozmiar 
nanocząstki i struktura jej powierzchni, czyli fasety, są nieodłącz-
nie związane z jej potencjalnymi zastosowaniami. Im większa 
cząstka, tym więcej atomów zmieści się w jej wnętrzu, podczas 
gdy mniejsze cząstki mają mniej dostępnej przestrzeni wewnętrz-
nej, ale za to większy współczynnik objętości powierzchni dla 
atomów, na której mogą się one znajdować i być wykorzystywane 
w procesach, jak kataliza i adsorpcja. Różne rodzaje struktur, jakie 
atomy i cząsteczki tworzą na tych powierzchniach, są bezpośred-
nio skorelowane z kształtem cząsteczki. Nowy proces polega na 
wprowadzeniu cząsteczki, która reaguje z badaną powierzchnią 
i generuje reakcję fluorescencyjną. Następnie wysyłana jest nie-
fluorescencyjna cząsteczka, która wiąże się z powierzchnią, gdzie 
jej reakcja konkuruje z sygnałem fluorescencyjnym. Wynikający 
z tego spadek fluorescencji tworzy obraz negatywowy, który może 
być następnie zmierzony i odwzorowany z superwysoką rozdziel-
czością. Rozwiązanie to otwiera nowe możliwości, np. usuwania 
mikrozanieczyszczeń, jak pestycydy.

Chemistry discovery could remove micropollutants from environment, 14 lipca 
2021 r.

Adam WIECZOREK
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Zaczęło się od Tatr. Historia i współczesność 
ochrony przyrody w Polsce

P rzyroda w naszym kraju chronio-
na jest w różnoraki sposób. Formy 

ochrony ustanawia się ze względu na róż-
norodność cennych przyrodniczo obsza-
rów czy obiektów, stopień ich zagrożenia, 
położenie oraz powierzchnię. Jednak część 
cennych zasobów przyrodniczych nie jest 
ściśle chroniona. Wynika to m.in. z bezpo-
średniej eksploatacji, a także znajdowania 
się pod pośrednim lub bezpośrednim wpły-
wem wszystkich dziedzin gospodarki.

Dodatkowo, uczestniczymy w przygo-
towywaniu oraz aktualizowaniu tzw. czer-
wonych ksiąg oraz czerwonych list zawie-
rających cenne zasoby całego świata, stan 
wiedzy czy stopień zagrożenia roślin oraz 
zwierząt. Pierwsza światowa lista zagro-
żonych gatunków pojawiła się w 1949 r.. 
Powołano również Światową Unię Ochrony 
Przyrody (IUCN) zajmującą się oceną stop-
nia zagrożenia gatunków oraz siedlisk. 

Natomiast w Polsce pierwszą ustawę 
o ochronie przyrody przyjęto w 1934 r., co 
umożliwiło ustanowienie licznych rezerwa-
tów, parków narodowych, pomników przy-
rody oraz użytków ekologicznych, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych czy stanowisk 
dokumentacyjnych. Od wstąpienia do UE są 
ponadto powoływane obszary Natura 2000. 

Tereny objęte ochroną w Polsce to po-
nad 10,1 tys. km2, czyli ok. 32,3% powierzch-
ni kraju, z czego parki narodowe i rezerwa-
ty stanowią 1,5%. Większość rezerwatów 
zabezpiecza przyrodę ożywioną, reszta to 
rezerwaty krajobrazowe oraz chroniące przy-
rodę nieożywioną.

Tatry to tereny wysokogórskie, przez dłu-
gi czas dostępne tylko dla pasterstwa czy 
też ekspedycji poszukiwawczych skarbów, 
co nie wpływało trwale na przyrodę tego ob-
szaru. Zmienił to dopiero rozwój przemysłu, 
przyczyniając się do przeobrażenia przyro-
dy. Tymczasem walory przyrodnicze Tatr 
zaczęli badać uczoni na przełomie wieków 
XVIII i XIX. W latach 80. XIX w. powstał plany 
objęcia Tatr ochroną na wzór parku narodo-
wego Yellowstone. Był to pierwszy w Polsce 
taki projekt, który z różnych powodów nie był 
długo zrealizowany. 

Tatrzański Park Narodowy został po-
wołany na mocy rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 30 października 1954 r. Po-
wierzchnia parku wynosi 21197 ha, co czyni 
go jednym z większych parków w naszym 
kraju. Większość powierzchni zajmują lasy 

oraz zarośla kosodrzewiny, zaś pozostałe 
murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochro-
ną ścisłą polegającą na ochronie procesów 
zachodzących w środowisku naturalnym ob-
jęte jest całe piętro hal oraz turni, kosodrzewi-
ny, jak również lasy regla górnego i dolnego.

Prezentowana publikacja zawiera mate-
riały podsumowujące konferencję „Zaczęło 
się od Tatr”, która odbyła się w listopadzie 
2019 r.. Wydarzenie to zostało zorganizo-
wane z  okazji okrągłych rocznic ustawy 
o ochronie kozic i świstaków, oraz później-
szego utworzenia Tymczasowej Państwo-
wej Komisji Ochrony Przyrody. 

Ochrona zwierząt tatrzańskich wpro-
wadzona w 1869 r. to pierwszy akt praw-
ny w Polsce w zakresie ochrony przyrody 
rozumianej jako samoistna wartość. Takie 
podejście do przyrody stanowiło ewenement 
w skali światowej. 

Z  końcem 1919 r. powołano TPKOP, 
w skład którego wchodziło 15 wybitnych 
przyrodników, przedstawicieli kół krajo-
znawczych, konserwatorów zabytków oraz 
polityków. Jej współinicjatorem, a następnie 
przewodniczącym był profesor Władysław 
Szafer, inicjator Ligi Ochrony Przyrody, dzia-
łającej prawnie od końca lat dwudziestych 
poprzedniego wieku. Do zadań Komisji 
należało wyszukiwanie cennych obiektów 
i terenów, pomocy w tworzeniu planów ich 
ochrony oraz edukowanie społeczeństwa. 
Dzięki jej staraniom utworzono kilka re-
zerwatów oraz zapewniono ochronę ziem 
przeznaczonych na rezerwaty, ponadto wy-
znaczono tereny pod przyszłe parki naro-
dowe. Organ TPKOP został z czasem prze-
kształcony w działającą do dziś Państwo-
wą Radę Ochrony Przyrody. Rada stała na 
czele ruchów ochrony przyrody, integrowała 
działania państwowe, naukowe i prywatne, 
opiniowała projekty, prowadziła szeroką 
działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Motywem przewodnim konferencji była 
refleksja nad rozwojem ochrony przyrody 
w Polsce, ocena jej stanu obecnego, jak rów-
nież perspektywy na przyszłość; tematy to: 
przedstawienie bilansu stulecia w zakresie 
organizacji ochrony przyrody, poszukiwanie 
wizji na następne 100 lat, zarządzanie ob-
szarami chronionymi, współpraca między 
naukowcami, NGO’sami, praktykami oraz 
administracją. Wzięli w niej udział naukowcy, 
pracownicy agend ochrony przyrody, a tak-
że przedstawiciele organizacji społecznych, 

instytucji rządowych i samorządowych czy 
publicyści z całej Polski.

W książce znajdują się zmodyfikowane 
wystąpienia uczestników, podzielone na dwa 
działy. Pierwszy obejmuje recenzowane ar-
tykuły naukowe, zaś drugi eseje, prezentacje 
oraz głosy zabierane w dyskusji. 

Artykuły omawiają kryzys ekologiczny; 
ochronę bioróżnorodności i dziedzictwa geo-
logicznego; współpracę międzynarodową 
w zakresie ochrony przyrody; zaśmiecanie 
krajobrazu komunikacją wizualną; czy też 
informacje o regulacjach prawnych doty-
czących turystyki na terenach parków na-
rodowych. Ponadto efekty ochrony żubrów 
i głuszca w naszym kraju. 

Natomiast eseje i dyskusje dotyczyły 
historii ochrony gatunkowej zwierząt w Ta-
trach, jakości ochrony przyrody, konieczno-
ści nowych rozwiązań prawnych oraz admi-
nistracyjnych. Poza tym, przyszłości parków 
narodowych, dewastacji przyrody przez jej 
użytkowników czy ruchów społecznych 
w ochronie przyrody. 

Na końcu umieszczono tekst rezolucji 
przyjętej prawie jednomyślnie przez zebra-
nych. Uchwała zawiera 10 postulatów dla 
ochrony przyrody w Polsce, których prze-
słaniem była konieczność modyfikacji go-
spodarowania zasobami przyrody, by ogra-
niczyć zmiany klimatu oraz powstrzymać 
wymieranie gatunków. Dotyczą one: sku-
tecznego realizowania ochrony różnorodno-
ści biologicznej i dziedzictwa geologicznego; 
zwiększenia nakładów przeznaczonych na 
ochronę; poszerzenia sieci parków naro-
dowych i rezerwatów przyrody; certyfikacji 
autorów ekspertyz przyrodniczych; sku-
tecznego zwalczania przestępstw tudzież 
wykroczeń przeciwko przyrodzie oraz środo-
wisku; edukacji przyrodniczej; zwiększenia 
powierzchni lasów wyłączonych z użytkowa-
nia; podporządkowania gospodarki łowiec-
kiej potrzebom i zasadom ochrony środo-
wiska; przywrócenia niezależność organów 
ochrony przyrody oraz środowiska; aktywnej 
realizacji postanowień przyrodniczych kon-
wencji oraz porozumień międzynarodowych.

Książka dostępna jest m. in. na stronach 
COTG PTTK.  

Kinga BONENBERG

Piotr Dąbrowski (red.), Zaczęło się od Tatr. Historia 
i współczesność ochrony przyrody w Polsce, COTG PTTK 
Tom 33, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków 2020, 
str. 328.
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PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY  
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