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Monika Makowska1, Karolina Dziosa2

Wykorzystanie odpadów pofiltracyjnych 
z oczyszczania ścieków mleczarskich 

do produkcji biomasy alg
1. Wprowadzenie

Problem niedoboru wody, a w konsekwencji wzrost jej cen i stosowne regulacje 
prawne w zakresie ochrony środowiska, w coraz większym stopniu wymuszają na 
przedsiębiorcach racjonalne gospodarowanie jej zasobami. Sprowadza się ono nie tylko 
do minimalizowania zużycia wody w procesach produkcyjnych i przeciwdziałania 
jej marnotrawieniu, ale również powtórnego jej wykorzystania. Recyrkulacja wody 
w przemyśle jest jednym z najistotniejszych elementów realizacji działań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. Circular 
Economy) to koncepcja bazująca na ograniczaniu negatywnego oddziaływania na 
środowisko wytwarzanych produktów i minimalizowaniu w jak największym stopniu 
ilości generowanych odpadów.

Do jednych z kluczowych gałęzi przemysłu, pod względem zużycia wody, należy 
przemysł mleczarski, który jest również uważany za największe źródło ścieków 
z przetwórstwa żywności. Dynamiczny rozwój tej branży wymusza konieczność 
odprowadzania ścieków w postaci chemicznie modyfikowanych cieczy (ok. 6-10 
litrów ścieków na litr mleka przetworzonego) [1]. Zwykle w ich skład wchodzą: mleko 
lub jego przetwory tracone w cyklach technologicznych, produkty uboczne operacji 
przetwarzania, kultury starterowe bakterii stosowane do produkcji fermentowanych 
produktów, odczynniki z systemów czyszczenia na miejscu (CIP – ang. Clean-in-
Place), kwaśne i alkaliczne detergenty do mycia pojazdów, instalacji, zbiorników, 
butelek i podłóg, środki sterylizujące oraz różne dodatki stosowane w procesie 
produkcyjnym [1]. Ścieki mleczarskie charakteryzują się dużym obciążeniem 
organicznym (węglowodany, białka i tłuszcze), wysoką wartością BZT i ChZT, 
zawartością zanieczyszczeń nieorganicznych, a także zróżnicowaną wartością pH, 
wahającą się w zakresie 4,7÷11 w zależności od branży i sezonu [1, 2]. Ogromna ilość 
tych zanieczyszczeń trafia do środowiska naturalnego wywołując zjawisko eutrofizacji, 
co negatywnie wpływa nie tylko na jakość wody, ale także gleby i powietrza, 
a w konsekwencji przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych [3].

W procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody w przemyśle mleczarskim 
wykorzystywane są m.in. techniki filtracji membranowej [4]. Część oczyszczanej 
cieczy z zatężoną frakcją cząstek odseparowanych (tzw. retentat) stanowi jednak 
odpad, który bez odpowiedniego zagospodarowania jest dużym obciążeniem dla 
ekosystemu. Jest to poważny problem, wymagający pilnego rozwiązania. Możliwość 
wykorzystania takiego odpadu jako surowca do otrzymywania nowych produktów 

1 monika.makowska@itee.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eks-
ploatacji w Radomiu, https://www.itee.radom.pl/.
2 karolina.dziosa@itee.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploata-
cji w Radomiu, https://www.itee.radom.pl/. 
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lub wytwarzania bioenergii wpisuje się w strategię gospodarki cyrkularnej [1, 5, 
6]. Zwłaszcza że coraz częściej usuwaniu związków biogennych towarzyszy także 
sekwestracja CO2, pochodzącego np. ze spalin [6-8].

Jednym ze sposobów zagospodarowania ścieków przemysłowych, rolniczych 
i komunalnych może być wykorzystanie ich do produkcji biomasy różnych gatunków 
alg [5, 9-14]. Algi, ze względu na szybkie tempo wzrostu, małe wymagania hodowlane, 
wysoką wydajność fotosyntetyczną oraz zdolność do akumulacji lipidów stanowią 
obecnie cenne źródło surowców odnawialnych dla wielu gałęzi przemysłu, m.in. do 
wytwarzania bioproduktów i bioenergii [15-17]. Na efektywność usuwania związków 
biogennych ze ścieków w procesie hodowli alg w dużym stopniu wpływa: pH 
i temperatura podłoża oraz dostępność światła [3, 18]. Zasadniczo wzrost natężenia 
światła oraz temperatury powoduje wyższą aktywność metaboliczną, a tym samym 
zwiększenie wydajności przyswajania substancji odżywczych. Retentaty ścieków 
mleczarskich zawierają znaczne ilości związków azotu i fosforu, dzięki czemu 
mogłyby również stanowić podłoże do hodowli alg przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków środowiska [19-22]. Dotychczasowe badania wskazują, że połączenie 
metod biologicznych, opartych na bioaugmentacji i hodowli mikroalg może 
być z powodzeniem stosowane do obniżania zawartości związków biogennych 
w przefiltrowanych ściekach mleczarskich [23-25]. Proces taki umożliwia 
uzyskiwanie biomasy alg, przydatnej do celów energetycznych.

Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów pofiltracyjnych 
(retentatów), powstających podczas oczyszczania ścieków mleczarskich, do produkcji 
biomasy alg.
2. Metodyka badań

Jako podłoże hodowlane stosowano wodny roztwór retentatu (o stężeniu 20% 
i 50% v/v), pochodzącego z filtracji membranowej surowych ścieków mleczarskich, 
powstających podczas mycia linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. 
Zawartość azotu w retentacie wynosiła 93,1 mg/dm3, a fosforu 17,0 mg/dm3. Stosunek 
masowy N:P wynosił 5,5:1 (molowy: 13,4:1), co z punktu widzenia efektywnego 
przyrostu biomasy jest wskaźnikiem niezbyt korzystnym. Z doniesień literaturowych 
i doświadczeń własnych, dotyczących hodowli opartych na pożywkach syntetycznych 
wynika, że relacja ta powinna się kształtować na poziomie co najmniej 10:1 [3, 21]. 
Środowisko ścieków rzeczywistych jest jednak pod względem chemicznym dosyć 
specyficzną mieszaniną. Dodatkową trudność, z tym związaną, stanowił utrudniony 
dostęp światła do komórek alg, ze względu na mleczną barwę zawiesiny, oraz kwasowy 
odczyn podłoża. Liczne próby przeprowadzone w ramach badań wstępnych wykazały, 
że wartość pH nie może być niższa niż 6 (najkorzystniej pH = 7÷8). Biorąc pod uwagę 
charakter odpadu, wymagającego zagospodarowania, badaniom poddano rzeczywiste 
próbki retentatu, bez żadnej ingerencji w ich skład, poza rozcieńczeniem wodą (było 
to m.in. podyktowane koniecznością dostarczenia odpowiedniej ilości światła do 
komórek poprzez obniżenie gęstości optycznej (OD – ang. Optical Density) zawiesiny 
i zachowania odpowiedniego poziomu pH).

W tabeli 1 przedstawiono skład stosowanych podłoży oraz ich oznaczenia 
symboliczne. Wodny roztwór retentatu miał odczyn kwasowy, a jego pH w przypadku 
roztworu 20%-owego i 50%-owego wynosiło odpowiednio 6,72 i 6,21. Hodowle 
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zostały zaszczepione przez algi bałtyckie i słodkowodne, pochodzące z Kolekcji 
Kultur Glonów Bałtyckich (tab. 2). Przy doborze rodzaju/gatunku alg, odpowiedniego 
do zaplanowanych badań, kierowano się przede wszystkim ich zdolnością adaptacji 
do specyficznych warunków środowiska (m.in. pH), odpornością na zanieczyszczenia 
podłoża hodowlanego oraz szybkim tempem namnażania komórek i ich wzrostu. 
Wytypowano najpowszechniej występujący (zarówno w wodach słodkich, jak 
i słonych) gatunek alg Chlorella sp. oraz po jednym rodzaju alg bałtyckich 
(Coenochloris mucosa) i słodkowodnych (Fistulifera sp.).

Tabela 1. Charakterystyka podłoża hodowlanego

Lp. Symbol podłoża 
hodowlanego

Skład podłoża [cm3]
retentat woda inokulum

1. R20 136 544 20
2. R50 340 340 20

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Charakterystyka alg wykorzystanych do przeprowadzenia eksperymentu

Lp Pochodzenie Rodzaj / 
Gatunek Gromada Zdjęcie

1. Glony 
bałtyckie Chlorella sp. Chlorophyceae

2. Glony 
bałtyckie

Coenochloris 
mucosa Chlorophyceae

3. Glony 
słodkowodne Fistulifera sp. Bacillariophyceae

Źródło: https://ccba.ug.edu.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Inokulum (20 cm3) stanowiła zawiesina wodna komórek alg, których gęstość 
optyczna mieściła się w przedziale 0,89-1,02 (tab. 3). OD określano metodą pomiaru 
absorpcji promieniowania przez próbkę w paśmie 686 nm, charakterystycznym dla 
chlorofilu a. Jako „ślepą próbę” stosowano wodę destylowaną. Próbki do badań 
o objętości 3,5 cm3 umieszczano w jednorazowych kuwetach o długości drogi 
optycznej 10 mm (okienko 10 x 35 mm). Jako wynik podawano średnią arytmetyczną 
z trzech pomiarów.
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Tabela 3. Gęstość optyczna inokulum zaszczepiającego

Lp. Rodzaj / Gatunek alg w zawiesinie OD686 inokulum
1. Chlorella sp. 0,89
2. Coenochloris mucosa 1,02
3. Fistulifera sp. 0,92

Źródło: Opracowanie własne

Eksperyment prowadzono w szklanych kolbach stożkowych o pojemności 1 dm3 
w systemie pracy okresowej przez 46 dni. Objętość czynna poszczególnych hodowli 
wynosiła 700 cm3. Swobodna wymiana gazowa pomiędzy zawartością naczyń 
hodowlanych a otoczeniem była zapewniona poprzez korki celulozowe. Źródłem 
światła sztucznego były dwie świetlówki o mocy 18 W, umieszczone w obudowie 
z chromowanymi odbłyśnikami, ustawione w pozycji poziomej, w odległości ok. 
30 cm od kolb. Oświetlenie hodowli zmieniało się w sposób cykliczny (fotoperiod 
światło/ciemność: 16 h/8 h). Badanie prowadzono w temperaturze pokojowej (25±2ºC). 
Dostęp powietrza do podłoża był wspomagany przez wytrząsanie zawiesiny. Stosowano 
wymuszone mieszanie (140 rpm) za pomocą wytrząsarki o ruchu okrężnym Heidolph 
Unimax 2010. Odpowiednia cyrkulacja ścieków w czasie prowadzenia hodowli 
ułatwiała utrzymywanie komórek alg w zawiesinie zapobiegając sedymentacji, ich 
przepływ do najlepiej oświetlonych obszarów, transport CO2, a także dystrybucję 
składników odżywczych.

Przyrostowi biomasy alg towarzyszył spadek zawartości związków biogennych 
w podłożu hodowlanym. Przyswajalność azotu (TNb – ang. Total Nitrogen bound) 
i fosforu (PT – ang. Phosphorus Total) przez komórki alg oceniano na podstawie 
zmian stężenia tych związków w zawiesinie. W tym celu, w odstępach kilkudniowych 
(3-4 dni), pobierano z kolb próbki do dalszych badań. Ok. 60 min wcześniej wyłączano 
wytrząsarkę i pobierano próbkę znad osadu. Badano całkowite stężenie azotu 
w podłożu hodowlanym metodą Koroleffa z 2,6-dimetylofenolem oraz stężenie fosforu 
metodą molibdenianową. Do tego celu zastosowano gotowe zestawy odpowiednich 
odczynników chemicznych, przeznaczonych do pomiaru ww. parametrów, tzw. testy 
kuwetowe LCK firmy Hach Lange do oznaczania zawartości azotu (wg ENISO 11905-1) 
i fosforu (wg EN ISO 6878-1) w próbkach wody i ścieków o pH, mieszczącym się 
odpowiednio w przedziale: 3÷12 (dla azotu) i 2÷10 (dla fosforu).

Detekcję fotometryczną prowadzono z wykorzystaniem spektrofotometru UV-Vis 
Hach Lange DR 6000 (dokładność ±1 nm, rozdzielczość ±0,1 nm), wyposażonego 
w moduł RFID do identyfikacji testów kuwetowych LCK, przy automatycznie 
dobieranych długościach fal (azot – 345 nm, fosfor – 880 nm). Jako wynik podawano 
wartość uśrednioną z trzech pomiarów.

Przyswajalność związków biogennych (azotu ogólnego, fosforu ogólnego), 
rozumianą jako procentowy spadek (procent masowy) ich stężenia w podłożu 
hodowlanym, wyznaczano ze wzoru:
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gdzie: C1 – początkowe stężenie związku biogennego w podłożu hodowlanym [mg/dm3], 
C2 – końcowe stężenie związku biogennego w podłożu hodowlanym [mg/dm3].

Separacja komórek mikroalg z podłoża hodowlanego obejmowała: sedymentację, 
wirowanie i liofilizację. W procesie sedymentacji, pod wpływem sił grawitacji, 
biomasa została wstępnie oddzielona od podłoża hodowlanego. Następnie została 
poddana działaniu sił odśrodkowych z wykorzystaniem wirówki Eppendorf 
Centrifuge 5430 (prędkość 8 000 rpm, 10 min). W kolejnym etapie biomasa została 
zamrożona za pomocą ciekłego azotu, a następnie poddana suszeniu sublimacyjnemu 
w temperaturze -80°C pod obniżonym ciśnieniem (< 10 Pa), z wykorzystaniem 
liofilizatora Lobconco FreeZone 2.5 plus.

Obserwacje komórek alg prowadzono za pomocą mikroskopu optycznego Opta-
Tech MK 358 oraz mikroskopu cyfrowego VHX-6000 Keyence, umożliwiającego 
rejestrację obrazów 3D (powiększenie 40x). 
3. Wyniki badań

Pierwsze próbki do badań pobrano po upływie 1 h od wprowadzenia inokulum 
zaszczepiającego do roztworu pożywki. Wyniki badania tych próbek zostały 
umieszczone na wykresach w dalszej części pracy, jako pierwszy pomiar, odpowiadający 
czasowi: 0 [dni].
4. Przyswajanie związków azotu

Na rysunku 1 i 2 przedstawiono wyniki badania stężenia azotu całkowitego 
w podłożach hodowlanych odpowiednio: R20 i R50, które prowadzono przez cały 
czas trwania eksperymentu. Początkowe stężenie azotu w podłożu R20 mieściło się 
w granicach 21,0÷21,4 mg/dm3 (tab. 4), natomiast w R50 – 51,3÷51,9 mg/dm3 (tab. 5). 
Końcowe stężenie azotu w podłożu zależało od gatunku alg i obydwu przypadkach (R20 
i R50) było najniższe dla szczepu Chlorella sp. (tab. 4-5): w podłożu R20 wynosiło ono 
1,6 mg/dm3, a w podłożu R50 – 5,0 mg/dm3, co oznacza, że przyswajalność azotu dla 
tego gatunku alg była największa i przekraczała 90% (tab. 4-5). W przypadku dwóch 
pozostałych gatunków (Coenochloris mucosa i Fistulifera sp.), końcowa zawartość 
azotu kształtowała się na nieznacznie wyższym poziomie w podłożu R20 (1,9 mg/dm3), 
co odpowiadało ponad 90% przyswajalności (tab. 4). W podłożu R50 wskaźnik ten 
osiągnął wartość ok. 63% dla Fistulifera sp. i ok. 64% dla Coenochloris mucosa (tab. 5).

[%];100
C

CCC
1

21 ⋅
−

=



Monika Makowska, Karolina Dziosa

12

Rysunek 1. Zależność całkowitego stężenia azotu w podłożu hodowlanym zawierającym 20% retentatu 
od czasu trwania hodowli alg: Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp. [opracowanie własne]

Rysunek 2. Zależność całkowitego stężenia azotu w podłożu hodowlanym zawierającym 50% retentatu 
od czasu trwania hodowli alg: Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp. [opracowanie własne]

Tabela 4. Przyswajalność azotu z podłoża hodowlanego zawierającego 20% retentatu

Lp. Rodzaj / Gatunek 
alg

Zawartość Nog, [mg/dm3] Przyswajalność 
azotu, [%]początkowa końcowa

1. Chlorella sp. 21,2 1,6 92,5
2. Coenochloris 

mucosa
21,0 1,9 91,0

3. Fistulifera sp. 21,4 1,9 91,1

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 5. Przyswajalność azotu z podłoża hodowlanego zawierającego 50% retentatu

Lp. Rodzaj / Gatunek alg
Zawartość Nog, [mg/dm3] Przyswajalność 

azotu, [%]początkowa końcowa
1. Chlorella sp. 51,9 5,0 90,4
2. Coenochloris mucosa 51,3 18,4 64,1
3. Fistulifera sp. 51,4 18,9 63,2

Źródło: Opracowanie własne

Największą przyswajalność azotu z podłoża R20 przez Chlorella sp. odnotowano 
w przedziale czasowym 11-25 dni. W tym okresie stężenie azotu w podłożu zostało 
obniżone o 14 mg/dm3 (co stanowiło ok. 66% wyjściowej zawartości azotu) – 
odpowiadało to średniemu, dziennemu ubytkowi azotu na poziomie ok. 1,0 mg/dm3 

(tab. 6). W okresie najintensywniejszego przyrostu biomasy (dni: 18-21) wskaźnik ten 
osiągnął średnią wartość ok. 1,6 mg/dm3 dziennie. Po 25. dniach trwania hodowli algi 
Chlorella sp. przyswoiły łącznie 76,6% azotu całkowitego, podczas gdy Fistulifera sp. 
48,5%, a Coenochloris mucosa 44,2%. Dwa ostatnie szczepy wykazały maksymalną 
przyswajalność związków azotu w dalszej fazie eksperymentu – dopiero w przedziale 
czasowym: 28-31 dni (Fistulifera sp.) i 34-38 dni (Coenochloris mucosa), chociaż 
w okresie 7-14 dni też odnotowano znaczny ubytek zawartości azotu (tab. 6).

Tabela 6. Zmiany zawartości azotu w podłożu hodowlanym zawierającym 20% retentatu

Przedział czasowy 
hodowli [dni]

Ubytek zawartości azotu [mg/dm3]

Chlorella sp. Coenochloris 
mucosa Fistulifera sp.

0-4 0,70 0,80 1,10
4-7 0,50 0,60 2,30
7-11 1,00 4,00 1,40
11-14 3,00 0,80 3,10
14-18 3,70 2,10 0,10
18-21 4,70 0,90 1,10
21-25 2,63 0,09 1,28
25-28 0,63 1,11 0,42
28-31 0,50 0,66 7,34
31-34 0,02 0,51 0,06
34-38 1,34 4,40 0,95
38-42 0,09 1,96 0,17
42-46 0,79 1,14 0,21

Źródło: Opracowanie własne

W podłożu R50 duży spadek zawartości azotu stwierdzono już w pierwszych dniach 
hodowli. W ciągu 11 dni od momentu zainicjowania eksperymentu algi, niezależnie 
od gatunku, przyswoiły 16-17 mg/dm3 azotu, co stanowiło ok. 30% zawartości 
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początkowej (tab. 7). W przypadku szczepów Chlorella sp. i Fistulifera sp. największy 
spadek stężenia azotu stwierdzono w przedziale czasowym 21-25 dni, odpowiednio: 
10,6 mg/dm3 i 7,7 mg/dm3. Największą efektywność przyrostu biomasy, związaną 
z rozwojem populacji, wykazały algi Chlorella sp., które w ciągu 31 dni przyswoiły 
łącznie 85,6% azotu ogólnego, podczas gdy Fistulifera sp. 60,3%, a Coenochloris 
mucosa tylko 47,0%. 

Tabela 7. Zmiany zawartości azotu w podłożu hodowlanym zawierającym 50% retentatu

Przedział czasowy 
hodowli [dni]

Ubytek zawartości azotu [mg/dm3]

Chlorella sp. Coenochloris 
mucosa Fistulifera sp.

0-4 8,70 9,10 3,90
4-7 1,90 3,00 7,50
7-11 5,80 3,90 5,70

11-14 1,60 0,90 1,40
14-18 1,90 0,60 1,80
18-21 7,60 2,80 0,90
21-25 10,60 2,80 7,70
25-28 3,10 0,40 2,00
28-31 3,25 0,60 0,10
31-34 1,30 0,20 0,20
34-38 0,11 3,90 0,90
38-42 0,97 1,20 0,00
42-46 0,09 3,50 0,70

Źródło: Opracowanie własne

5. Przyswajanie związków fosforu
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono wyniki zależności stężenia fosforu całkowitego 

w podłożach hodowlanych R20 i R50 od czasu trwania hodowli wszystkich trzech 
gatunków alg. Wyjściowe stężenie fosforu w podłożu R20 wynosiło 3,8÷3,9 mg/dm3 
(tab. 8), natomiast w R50 był to przedział wartości 9,7÷9,9 mg/dm3 (tab. 9). Końcowe 
stężenie fosforu w obydwu podłożach było najniższe w hodowli alg Chlorella sp.: 
w podłożu R20 wynosiło 0,2 mg/dm3, a w R50 – 1,6 mg/dm3, co odpowiadało 
przyswajalności na poziomie 95% i 84% (tab. 8, 9). W przypadku Coenochloris 
mucosa i Fistulifera sp. przyswajalność fosforu osiągnęła niższe wartości: w podłożu 
R20 ok. 67% dla Coenochloris mucosa i ok. 63% dla Fistulifera sp., a w R50 było to 
odpowiednio: ok. 68% i ok. 74%.
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Rysunek 3. Zależność całkowitego stężenia fosforu w podłożu hodowlanym zawierającym 20% 
retentatu od czasu trwania hodowli alg: Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp. 

[opracowanie własne]

Rysunek 4. Zależność całkowitego stężenia fosforu w podłożu hodowlanym zawierającym 50% 
retentatu od czasu trwania hodowli alg: Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp. 

[opracowanie własne]

Tabela 8. Przyswajalność fosforu z podłoża hodowlanego zawierającego 20% retentatu

Lp. Rodzaj / Gatunek alg
Zawartość Pog, [mg/dm3] Przyswajalność 

fosforu, [%]początkowa końcowa
1. Chlorella sp. 3,8 0,2 94,7
2. Coenochloris mucosa 3,9 1,3 66,7
3. Fistulifera sp. 3,8 1,4 63,2

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 9. Przyswajalność fosforu z podłoża hodowlanego zawierającego 50% retentatu

Lp. Rodzaj / Gatunek alg
Zawartość Pog, [mg/dm3] Przyswajalność 

fosforu, [%]początkowa końcowa
1. Chlorella sp. 9,9 1,6 83,8
2. Coenochloris mucosa 9,7 3,1 68,0
3. Fistulifera sp. 9,7 2,5 74,2

Źródło: Opracowanie własne

Największą przyswajalność fosforu (1,64 mg/dm3, czyli ponad 40% wyjściowej 
zawartości fosforu) z podłoża R20 przez algi Chlorella sp. odnotowano w przedziale 
czasowym 14-18 dni (odpowiada jej średni, dzienny ubytek fosforu na poziomie 
0,41 mg/dm3). Pozostałe dwa gatunki osiągnęły maksimum przyswajalności 
dopiero w okresie 21-25 dni (tab. 10). Po 31. dniach trwania hodowli algi Chlorella 
sp. przyswoiły łącznie ok. 94% fosforu całkowitego i wartość ta nie uległa żadnej 
istotnej zmianie w ciągu kolejnych 15. dni. W tym samym czasie Fistulifera sp. 
pobrała ok. 63% fosforu i wartość ta również kształtowała się na poziomie końcowej 
przyswajalności związków fosforu (tab. 8), a Coenochloris mucosa ok. 51%, ale w tym 
przypadku do momentu zakończenia eksperymentu efektywność wzrosła jeszcze 
o kilkanaście procent.

Tabela 10. Zmiany zawartości fosforu w podłożu hodowlanym zawierającym 20% retentatu

Przedział czasowy 
hodowli [dni]

Ubytek zawartości fosforu [mg/dm3]

Chlorella sp. Coenochloris 
mucosa Fistulifera sp.

0-4 0,00 0,21 0,18
4-7 0,45 0,31 0,54
7-11 0,36 0,19 0,16
11-14 0,02 0,04 0,07
14-18 1,64 0,00 0,05
18-21 0,21 0,00 0,21
21-25 0,21 0,88 1,04
25-28 0,50 0,38 0,09
28-31 0,26 0,02 0,08
31-34 0,00 0,00 0,00
34-38 0,03 0,54 0,06
38-42 0,00 0,11 0,00
42-46 0,00 0,00 0,00

Źródło: Opracowanie własne

W podłożu R50 największy spadek całkowitej zawartości fosforu stwierdzono 
w przedziale czasowym 21-25 dni dla wszystkich badanych gatunków alg: Chlorella 
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sp. (ubytek 3,9 mg/dm3), Fistulifera sp. (ubytek 1,9 mg/dm3) i Coenochloris mucosa 
(ubytek 1,5 mg/dm3) – tabela 11. Największą efektywność przyrostu biomasy, 
związanego z rozwojem populacji, wykazały algi Chlorella sp., które w ciągu 25 
dni przyswoiły łącznie 81% fosforu ogólnego, podczas gdy Fistulifera sp. 61%, 
a Coenochloris mucosa 56%. Biorąc pod uwagę całkowitą przyswajalność fosforu 
w trakcie trwania eksperymentu (tab. 9), to wydajność ta nie uległa już znacznym 
zmianom w ciągu kolejnych 21 dni jedynie w przypadku Chlorella sp.

Tabela 11. Zmiany zawartości fosforu w podłożu hodowlanym zawierającym 50% retentatu

Przedział czasowy 
hodowli [dni]

Ubytek zawartości fosforu [mg/dm3]

Chlorella sp. Coenochloris 
mucosa Fistulifera sp.

0-4 0,06 0,18 1,71
4-7 1,28 0,86 0,92
7-11 0,65 0,35 0,55
11-14 0,87 0,79 0,05
14-18 0,78 0,66 0,06
18-21 0,39 1,05 0,74
21-25 3,92 1,51 1,94
25-28 0,04 0,25 0,40
28-31 0,00 0,11 0,00
31-34 0,41 0,00 0,18
34-38 0,36 0,87 0,38
38-42 0,00 0,00 0,35
42-46 0,07 0,07 0,00

Źródło: Opracowanie własne

Po przeanalizowaniu wszystkich uzyskanych danych stwierdzono, że w przypadku 
szczepów Coenochloris mucosa i Fistulifera sp. procentowa przyswajalność fosforu 
w podłożu R20 (odpowiednio 67% i 63%) była niższa niż azotu (obydwa gatunki 
ok. 91%), a w R50 na porównywalnym poziomie (azot odpowiednio 64% i 63%), 
z nieznaczną przewagą przyswajalności fosforu (odpowiednio: 68% i 74%). Wyjątek 
stanowiły algi Chlorella sp., których rozwój w obydwu podłożach był najbardziej 
efektywny spośród badanych szczepów. Pomimo niskiego stosunku całkowitej 
zawartości azotu do fosforu (dla R20 N:P = 5,6; dla R50 N:P = 5,2) Chlorella wykazała 
się bardzo wysoką zdolnością adaptacyjną do trudnych warunków środowiska. Algi 
przyswoiły ponad 90% azotu obecnego w podłożu hodowlanym (ok. 93% z podłoża 
R20, ok. 90% z R50) oraz ok. 95% fosforu z podłoża R20 i ok. 84% z R50.
6. Otrzymywanie biomasy alg

Po zakończeniu hodowli alg zawiesiny poddano sedymentacji. Na rysunku 5 
przedstawiono przykładowy obraz mikroskopowy komórek alg Chlorella sp. 
w ostatnim dniu hodowli.
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Rysunek 5. Obraz mikroskopowy komórek alg Chlorella sp. po zakończeniu hodowli (powiększenie 40x) 
[opracowanie własne]

Z uzyskanej zawiesiny, po uprzedniej sedymentacji i wirowaniu, odseparowano 
biomasę, którą następnie poddano suszeniu (odparowanie kryształków lodu 
w komorze próżniowej liofilizatora). Zastosowanie procesu liofilizacji zapewniło 
otrzymanie wysokiej jakości produktu, dzięki zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia 
niepożądanych reakcji (np. utleniania) oraz aktywności drobnoustrojów. Otrzymany 
liofilizat miał postać grudek o rozwiniętej powierzchni (rys. 6).

a) b)

Rysunek 6. Przykładowe zdjęcie zliofilizowanej biomasy alg Chlorella sp. wyprodukowanej na bazie 
retentatu: a) widok ogólny, b) obraz mikroskopowy 3D (powiększenie 40x) [opracowanie własne]

Wskazanie potencjalnych obszarów zastosowań uzyskanej biomasy wymaga 
dokładnego zbadania jej składu i właściwości, co będzie przedmiotem kolejnych prac 
w tym obszarze.
7. Podsumowanie

Przeprowadzone badania umożliwiły ocenę efektywności przyrostu biomasy 
trzech gatunków alg Chlorella sp., Coenochloris mucosa i Fistulifera sp. w warunkach 
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laboratoryjnych na podstawie zmian całkowitego stężenia związków biogennych (azotu 
i fosforu) w podłożu hodowlanym. Stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania 
organicznych odpadów pofiltracyjnych, generowanych podczas oczyszczania ścieków 
mleczarskich, jako pożywki do produkcji biomasy alg w określonych warunkach 
prowadzenia hodowli (pH nie niższe niż 6; temperatura 25±2ºC). Największą 
zdolność adaptacyjną do specyficznych warunków hodowli wykazały algi Chlorella 
sp. (redukcja zawartości azotu ponad 90% i fosforu o 84÷95% w zależności od składu 
podłoża). Ponadto, w trakcie prowadzenia eksperymentu potwierdzono, że do wzrostu 
populacji komórek alg nie jest konieczne dodatkowe zasilanie hodowli związkami 
biogennymi, pochodzącymi np. z pożywki syntetycznej. Na podstawie analizy 
uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje możliwość obniżenia energochłonności 
procesu poprzez skrócenie czasu hodowli tego szczepu alg, niemal o połowę, bez 
znaczącego obniżenia wydajności hodowli.

Dalsze badania będą rozwijane w kierunku określenia stężenia różnych form azotu 
na poszczególnych etapach rozwoju hodowli alg oraz wpływu zmiennych warunków 
procesu na zintensyfikowanie przyswajania przez nie związków biogennych. Ponadto, 
konieczne jest zbadanie korelacji pomiędzy przyswajalnością związków biogennych 
pochodzących z odpadów pofiltracyjnych a stężeniem komórek alg w medium 
hodowlanym. Poznanie tych zależności oraz oszacowanie kosztów tego typu procesów 
umożliwi dalsze rozwijanie prac nad uzasadnionym ekonomicznie zwiększaniem 
produktywności biomasy alg z wykorzystaniem substancji odpadowych, stanowiących 
ogromny balast dla środowiska naturalnego. Wobec dużej różnorodności biologicznnej 
mikroalg i zmian, jakie zachodzą w inżynierii genetycznej i metabolicznej, 
otwiera to możliwość wytwarzania szerokiej gamy bioproduktów, z jednoczesnym 
odzyskiem materiałowym.
Literatura:
1. Ahmad T., Aadil R.M., Ahmed H., Rahman U., Soares B.C.V, Souza S.L.Q, Pimentel 

T.C., Scudino H., Guimarães J.T., Esmerino E.A., Freitas M.Q., Almada R.B., Vendramel 
S.M.R., Silva M.C., Cruz A.G., Treatment and utilization of dairy industrial waste: 
A review, Trends in Food Science & Technology 88, 2019, s. 361-372.

2. Abeysiriwardana-Arachchige I.S.A., Nirmalakhandan N., Predicting removal kinetics 
of biochemical oxygen demand (BOD) and nutrients in a pilot scale fed-batch algal 
wastewater treatment system, Algal Research, 43, 2019, 101643.

3. Gonçalves A.L., PiresJ.C.M., Simões M., A review on the use of microalgal consortia for 
wastewater treatment, Algal Research 24, 2017, s. 403-415.

4. Cassano A., Rastogi N.K., Basile A., Membrane technologies for water treatment and 
reuse in the food and beverage industries, Advances in Membrane Technologies for Water 
Treatment, 18, 2015, s. 551-580.

5. Li Y., Chen Y.F., Chen P., Min M., Zhou W., Martinez B., Zhu J., Ruan R.: 
Characterization of a microalga Chlorella sp. well adapted to highly concentrated 
municipal wastewater for nutrient removal and biodiesel production, Bioresource 
Technology, 102, 2011, s. 5138-5144.

6. Pandey A., Srivastava S., Kumar S., Isolation, screening and comprehensive 
characterization of candidate microalgae for biofuel feedstock production and dairy 
effluent treatment: A sustainable approach, Bioresource Technology 293, 2019, 121998.

7. Eze V.C., Velasquez-Ortaa s.B., Hernández-Garcíab A., Monje-Ramírezb I., Orta-Ledesma 
M.T., Kinetic modelling of microalgae cultivation for wastewater treatment and carbon 
dioxide sequestration, Algal Research, 32, 2018, s. 131-141.

8. Sarbatly R., Suali E., Indirect membrane-based bubbling as an alternative technique to 



Monika Makowska, Karolina Dziosa

20

increase the carbonation of microalgal media, Algal Research, 5, 2014, s. 274-282.
9. Ansari F.A., Singh P., Guldhe A., Bux F., Microalgal cultivation using aquaculture 

wastewater: Integrated biomass generation and nutrient remediation, Algal Research, 21, 
2017, s. 169-177.

10. Babaei A., Mehrnia M.R., Shayegan J., Sarrafzadeh M.H., Comparison of different trophic 
cultivations in microalgal membrane bioreactor containing N-riched wastewater for 
simultaneous nutrient removal and biomass production, Process Biochemistry, 51, 2016, 
s. 1568-1575.

11. He P.J., Mao B., Lü F., Shao L.M., Lee D.J., Chang J.S., The combined effect of 
bacteria and Chlorella vulgaris on the treatment of municipal wastewaters, Bioresource 
Technology 146, 2013), s. 562-568.

12. Kesaano M., Sims R.C., Algal biofilm based technology for wastewater treatment, Algal 
Research, 5, 2014, s. 231-240.

13. Li X., Yang Ch., Zeng G., WuS., Lin Y., Zhou Q., Lou W., Du Ch., Nie L., Zhong Y., 
Nutrient removal from swine wastewater with growing microalgae at various zinc 
concentrations, Algal Research, 46, 2020, 101804.

14. Qiu S., Shen Y., Zhang L., Ma B., Amadu A.A., Ge S., Antioxidant assessment of 
wastewater-cultivated Chlorella sorokiniana in Drosophila melanogaster, Algal Research, 
46, (2020), 101795.

15. Hanifzadeh M., Sarrafzadeh M.H., Nabati Z., Tavakoli O., Feyzizarnagh H., Technical, 
economic and energy assessment of an alternative strategy for mass production of biomass and 
lipid from microalgae, Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 2018, s. 866-873.

16. Hen S., Fatimah S., Tabassum S., Cultivation of algae consortium in a dairy farm 
wastewater for biodiesel production, Water Resources and Industry, 10, 2015, s. 1-14.

17. Sacristán de Alva M., Luna-Pabello W.M., Cadena E., Ortíz E., Green microalga 
Scenedesmus acutus grown on municipal wastewater to couple nutrient removal with lipid 
accumulation for biodiesel production, Bioresource Technology 146 2013, s. 744-748. 

18. Badvipour S., Eustance E., Sommerfeld M.R., Process evaluation of energy requirements 
for feed production using dairy wastewater for algal cultivation: Theoretical approach, 
Algal Research, 19, 2016, 207-214.

19. Gentili F.G., Microalgal biomass and lipid production in mixed municipal, dairy, pulp and 
paper wastewater together with added flue gases, Bioresource Technology, 169, 2014,  
s. 27-32.

20. Kothari R., Pathak V.V., Kumar V., Singh D.P., Experimental study for growth potential of 
unicellular alga Chlorella pyrenoidosa on dairy waste water: An integrated approach for 
treatment and biofuel production, Bioresource Technology, 116, 2012, s. 466-470.

21. Monfet E., Unc A., Defining wastewaters used for cultivation of algae, Algal Research 24, 
2017, s. 520-526.

22. Passero M.L., Cragin B., Hall A.R., Staley N., Coats E.R., McDonald A.G., Feris K., 
Ultraviolet radiation pre-treatment modifies dairy wastewater improving its utility as 
a medium for algal cultivation, Algal Research, 6, 2014, s. 98-110.

23. Hernández D., Riańo B., Coca M., García-González M.C., Treatment of agro-industrial 
wastewater using microalgae-bacteria consortium combined with anaerobic digestion of 
the produced biomass, Bioresource Technology, 135, 2013, s. 598-603.

24. Huo S., Kong M., Zhu F., Qian J., Huang D., Chen P., Ruan R., Co-culture of Chlorella 
and wastewater-borne bacteria in vinegar production wastewater: Enhancement of 
nutrients removal and influence of algal biomass generation, Algal Research, 45, 2020), 
101744.

25. Kowalik-Klimczak A., Makowska M., Woskowicz E., Dziosa K., Dairy wastewater 
treatment using membrane filtration supported by biological processes, Journal of 
Machine Construction and Maintenance, 2019, 4, s. 63-73.



21

Wykorzystanie odpadów pofiltracyjnych 
z oczyszczania ścieków mleczarskich do produkcji biomasy alg

Wykorzystanie odpadów pofiltracyjnych z oczyszczania ścieków mleczarskich 
do produkcji biomasy alg
Streszczenie
Zaproponowano sposób zagospodarowania uciążliwego odpadu pofiltracyjnego, pozostającego po 
membranowym oczyszczaniu ścieków mleczarskich, jako zamiennika klasycznej pożywki syntetycznej 
do produkcji biomasy różnych gatunków alg (Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp.). Jako 
podłoże hodowlane stosowano wodny roztwór retentatu (o stężeniu 20% i 50% v/v), co dodatkowo 
skutkowało obniżeniem kosztów i uproszczeniem sposobu jego preparowania. Przyrostowi biomasy 
alg, wytwarzanej w warunkach laboratoryjnych podczas 46-dniowego eksperymentu, towarzyszył 
spadek zawartości azotu i fosforu w zawiesinie. Przyswajalność związków biogennych oceniano na 
podstawie procentowej zmiany ich stężenia w podłożu. Największą zdolność adaptacyjną do warunków 
hodowli (pH > 6, temp. 25±2oC) wykazały algi Chlorella sp. (zredukowano zawartość azotu o ok. 90% 
i fosforu o 84÷95%). Stwierdzono, że do wzrostu populacji komórek alg nie jest konieczne dodatkowe 
zasilanie hodowli pożywką syntetyczną. Po zakończeniu hodowli z uzyskanej zawiesiny odseparowano 
biomasę, a następnie poddano lifilizacji. Dalsze badania będą prowadzone w kierunku uzasadnionego 
ekonomicznie wzrostu produktywności biomasy z wykorzystaniem substancji odpadowych, stanowiących 
ogromny balast dla środowiska naturalnego. Wobec dużej różnorodności biologicznnej mikroalg otwiera 
to w perspektywie możliwość wytwarzania szerokiej gamy bioproduktów, z jednoczesnym odzyskiem 
materiałowym. Podjęte badania wpisują się w trendy rozwoju zrównoważonej gospodarki.
Słowa kluczowe: algi, podłoże hodowlane, ścieki mleczarskie, retentat, filtracja

The use of retentate from dairy wastewater filtration for the production of algae 
biomass
Abstract
It has been proposed a management method for post-filtering waste remaining after dairy wastewater 
treatment, as a replacement for commercial synthetic medium in the production of biomass of various algae 
species (Chlorella sp., Coenochloris mucosa, Fistulifera sp.). Aqueous retentate solutions (20% and 50% 
v/v) were used as the culture medium. This simplified the preparation of medium and reduced its costs. 
The increase in algae biomass produced under laboratory conditions during the 46-day experiment was 
accompanied by a decrease in the content of nitrogen and phosphorus in suspension. The bioavailability 
of nutrients was determined on the basis of the percentage change in their concentration in the medium. 
The highest adaptability to cultivation conditions (pH > 6, temp. 25±2oC) was shown by Chlorella sp. 
(nitrogen content was reduced by approx. 90% and phosphorus content by 84-95%). It was found that 
no additional supply of the culture with synthetic medium is necessary for the growth of the algae cell 
population. After cultivation, algae biomass was separated from the obtained suspension, and then 
lyophilized. Further research will be conducted towards an economically acceptable increase in biomass 
production using wastewater that pollutes the environment. Taking into account the high biodiversity of 
microalgae, it is possible to produce a wide range of bioproducts with simultaneous material recovery. 
This research is consistent with the trends of developing a sustainable economy.
Keywords: algae, culture medium, dairy wastewater, retentate, filtration
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Błękitno-zielona infrastruktura a bezpieczeństwo 
powodziowe środowisk zurbanizowanych

1. Wprowadzenie 
Badania naukowe „The Global Risks Report 2020” [1] jednoznacznie wskazują na 

zagrożenia, z jakimi będziemy borykać się w najbliższej przyszłości. Twórcy raportu – 
Światowe Forum Ekonomiczne prezentuje wiedzę dotyczącą wyzwań odczuwanych 
zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej, czy lokalnej. Jednym ze wskazanych 
zagrożeń priorytetowych jest kryzys wodny, który może być rozumiany dwojako – 
w kontekście deficytu wody pitnej na świecie, ale również ekstremalnych kataklizmów 
wodnych, do których przyczyniają się obecne zmiany klimatu, czy bioróżnorodności. 
Powódź pojawia się jako jedno z hydrologicznych zjawisk krytycznych, których 
pokłosie widoczne jest w strukturach tkanki miejskiej w sposób nieregularny, 
a echo następstw ekonomicznych odbija się jeszcze przez następne lata. Nie ulega 
wątpliwości, iż woda to cenny zasób, a jej funkcja jest znana mieszkańcom na każdej 
płaszczyźnie ich życia. Nie wolno jednak lekceważyć faktu, iż jest również źródłem 
zagrożenia. Niepewność wystąpienia zdarzeń kryzysowych, niejednokrotnie jest 
przyczyną bagatelizowania niebezpieczeństwa. 

Głównym celem opracowania będzie uchwycenie priorytetu oraz prawidłowości 
w myśleniu o zarządzaniu ryzykiem powodziowym na terenach zurbanizowanych 
w kontekście zmian klimatu oraz ochrony dostępnych zasobów. Przez wzgląd na 
specyfikę oraz priorytetowy charakter rozważanej dziedziny przegląd skupiać się 
będzie na rozwiązaniach, które w jak najmniejszym stopniu oddziaływują negatywnie 
na pozostałe elementy systemu, kreując niejednokrotnie wartość dodaną w postaci 
cennego wpływu na całość jego funkcjonowania. Wejście w anatomię obecnego systemu 
zarządzania ryzykiem powodziowym od strony błękitno-zielonej infrastruktury 
pozwoli wykazać, czy metoda wdrażania jej środków stanowi remedium na problem 
występowania powodzi miejskich [2].
2. Charakterystyka powodzi miejskich 

Z punktu widzenia rozważanego problemu badawczego niezwykle ważną kwestią 
jest funkcja wody w mieście. „Woda jest spójnikiem pomiędzy sztucznym tworem 
zurbanizowanego krajobrazu a magią dzikiej przyrody” [3]. W przestrzeni miejskiej 
może być postrzegana jako niepowtarzalny, nieposiadający substytutów surowiec 
lub jako źródło zagrożenia. Znaczenie ekosystemów wodnych w mieście prezentuje 
rysunek 1, gdzie widoczny jest podział na trzy sfery: środowisko, społeczeństwo 
oraz gospodarkę.

1 karolina.pietryka@doktorant.up.krakow.pl, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej.
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Rysunek 1. Usługi oddziaływania ekosystemów wodnych w miastach [4]

Rola wody w systemach miejskich ma swoje początki już u podstaw zakładania 
osad ludzkich. Lokacja życia przy głównych ciekach wodnych generowała rozwój 
rolnictwa oraz później, dalszych funkcji miasta. Obecnie do podstawowych usług 
ekosystemów wodnych można zaliczyć funkcję zaopatrującą do celów życiowych 
(źródło wody pitnej), przeciwpożarowych, przemysłowych, żywieniowych, czy 
leczniczych. Warto zwrócić uwagę także na rolę w kształtowaniu siedlisk flory i fauny 
oraz aspekt regulacji mikroklimatu, czy redukcji miejskiej wyspy ciepła. Dodatkowo, 
nie sposób nie wspomnieć o czysto hedonistycznym wykorzystaniu zasobów do celów 
rekreacyjnych, czy wizerunkowych poprzez urozmaicanie przestrzeni publicznych 
miasta. 

Bez wątpienia istotną rolę w kształtowaniu i budowaniu tkanki miejskiej mają 
zjawiska nieprzewidywalne, które znacznie wpływają na przebieg procesu rozbudowy 
i późniejszy kształt miasta. Do wspomnianych zdarzeń z pewnością można zaliczyć 
hydrologiczne zjawiska ekstremalne. Ze względu na szereg zmian klimatycznych, 
które dotykają każdy kraj i region powodzie mogą w przyszłości stać się tematem 
bardziej naglącym, niż jest to oczekiwane. Warto zaznaczyć, iż konieczne jest 
odróżnienie wezbrań od powodzi. Według nomenklatury geograficznej wezbranie jest 
zjawiskiem nieprzynoszącym szkód materialnych i społecznych, natomiast powódź 
obejmuje te następstwa [5]. W pozostałych aspektach oba terminy są właściwie 
tożsame. Ciągły rozwój naszej cywilizacji zmienia relacje miasto-woda, co znacząco 
wpływa na jakość życia w strukturze miejskiej. W ciągu wielu lat w naszej strefie 
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klimatycznej zanotowano i wyróżniono kilka rodzajów powodzi, które to na tych 
terenach są najpoważniejszym zagrożeniem właśnie ze strony wody. Wyodrębniono 
cztery rodzaje powodzi:

• opadowe,
• roztopowe,
• zimowe,
• sztormowe [6].
Kategoryzacja dzieli się kolejno na dwie grupy: powodzie opadowe nawalne 

oraz rozlewne. Każda z wymienionych pozycji w klasyfikacji posiada swoiste cechy 
charakterystyczne oraz uwarunkowania powstawania. Wiele z nich jest przypisanych 
do danych regionów. Wyróżnia się także ich czas trwania, zasięg oraz przyniesione 
skutki. 

Innym, często wspominanym rodzajem poza przytoczoną klasyfikacją są powodzie 
szybkie, zwane także błyskawicznymi lub gwałtownymi. Jest to „rodzaj powodzi 
związanej z szybkim zalaniem przez rzeki niżej położonych obszarów, spowodowane 
przez zwiększone opady deszczu, których wody nie mogą być wchłonięte przez ziemię 
(grunt) (…)” [5]. Tego typu powódź wynika przede wszystkim ze specyfiki obszarów 
zurbanizowanych i związana jest ze szczelną i gęstą zabudową. Istotne są tutaj 
deficyty systemów retencyjnych, które to wpływają bezpośrednio na szybki spływ 
powierzchniowy. Warto zauważyć, iż obecnie mówi się także o powodziach miejskich. 
Powstają one na skutek gwałtownych burz i intensywnych opadów na terenach miejskich, 
których infrastruktura, systemy burzowe oraz kanalizacje są niewydolne i przede 
wszystkim nieprzygotowane na taką sytuację. Przyczyną może być również mała ilość 
powierzchni biologicznej w strukturze zagospodarowania gruntami w mieście, co 
znacząco podwyższa poziom zagrożenia powodziowego. Nieprzepuszczalność podłoża 
wzmaga kształtowanie się fali wezbraniowej, co potwierdza fakt, iż dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta niezbędna jest odpowiednia polityka przestrzenna. Istotne jest, 
iż powodzie miejskie często pojawiają się na obszarach, w których nigdy wcześniej 
nie zauważono trudności z wodami opadowymi, a nawet w miastach, które nie 
zostały zbudowane nad rzekami. Jest to dowód na rozmiar problemu, z jakim musi 
się zmierzyć ludzkość już w najbliższych latach. Prognozy analityków [6] mówią, iż 
wkrótce nastąpią zmiany w schemacie rozkładu opadów. Badania wykazują częstsze 
występowanie gwałtownych i intensywnych form deszczu. Kluczowe zatem staje się 
spojrzenie na przyczyny oraz skutki hydrologicznego zjawiska ekstremalnego, jakim 
jest powódź oraz jego rzetelna charakterystyka. 

W Polsce, ze względu na szereg uwarunkowań geograficznych istnieje zagrożenie 
występowania wielu odmian powodzi. Rozważane zjawiska ekstremalne można 
podzielić ze względu na przyczynę powstawania, na naturalne i antropogeniczne. 
Zdarzenia naturalne mają swoje podłoże w klimacie panującym na danym terenie. 
Obecnie obserwowane są przekształcenia znanych dotychczas mechanizmów 
pogodowych. Na obszarach zurbanizowanych stosunki wodne kształtowane są 
poprzez wpływ człowieka na parametry ekosystemu. Uwarunkowania klimatyczne, 
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hydrologiczne, czy cywilizacyjne zawsze są ściśle związane z ingerencją 
w środowisko naturalne. Intensyfikacja zdarzeń zagrożeń powodziowych jest 
następstwem pogłębiającej się antropopresji. Całość działalności ludności sprawia, iż 
zachwiane zostają warunki naturalnego opływu wody na powierzchni kuli ziemskiej. 
Wynika to przede wszystkim ze zmian sposobu użytkowania terenów zlewni. 
Powszechną praktyką jest zastępowanie lasów gruntami ornymi, łąkami, czy też 
pastwiskami, co zmniejsza chłonność gruntu i wzmaga spływ powierzchniowy [7]. 
Zmniejszana jest powierzchnia obszarów retencyjnych, a szeroko rozumiany układ 
topograficzny pozostaje niejednokrotnie pomijany w zarządzaniu zasobami wodnymi. 
Układ cieków wodnych nie jest respektowany, co skutkuje brakiem możliwości 
odpływu nagromadzonych wód powierzchniowych [6]. Co więcej, wolna przestrzeń 
w strukturach miejskich nie jest domykana poprzez zieleń, lecz za pomocą powierzchni 
utwardzanych, które to nie przepuszczają wody w głąb ziemi. Postępująca urbanizacja, 
która to wręcz „rozlewa się” na coraz to nowe obszary, zabudowuje resztki powierzchni 
biologicznie czynnej, przez co wezbrana woda nie ma możliwości ujścia i piętrzy się, 
niszcząc to, co spotka na swojej drodze. Często stosowaną metodą reakcji w takim 
wypadku jest regulacja koryt oraz ich zawężanie, czy prostowanie, co niestety pociąga 
za sobą szereg kolejnych konsekwencji. Warto zauważyć, iż potrzeby czynnej ochrony 
przeciwpowodziowej rosną wraz ze stopniem uszczelnienia gruntu, czego efektem jest 
zmiana obiegu wody w zlewni zurbanizowanej [8]. 

Kolejną przyczyną powstawania powodzi, która przynosi znaczne konsekwencje 
jest zabudowa dolin rzecznych i przeznaczanie ich na osiedla mieszkaniowe, co 
sprawia, iż nawet naturalne, o małej skali powodzie stają się niebezpieczeństwem. 
Realizacja obiektów kubaturowych na terenach zalewowych jest więc posunięciem 
dalece nierozważnym i prowadzi bezpośrednio do ograniczania retencji wód oraz 
osłabienia możliwości naturalnego przezwyciężenia wezbrania. Inną istotną kwestią 
w gospodarowaniu zasobami wodnymi są komplikacje oraz zaniedbania techniczne. 
Nieprawidłowo wykonane melioracje, brak konserwacji wałów, nieodpowiednie 
utrzymanie systemów odprowadzających wody deszczowe, nieprawidłowy rozdział 
kanalizacji lub funkcjonowanie jedynie ogólnospławnej sprawiają, iż już na początku 
istnieje ryzyko braku możliwości przezwyciężenia siły fali powodziowej [7]. Znaczący 
udział w sukcesie zwalczania żywiołu wody mają prawidłowo przeprowadzone 
inwestycje wodne oraz ich utrzymanie i czasowa renowacja. Infrastruktura techniczna 
powinna być zaopatrzona kompleksowo. Ochrona przeciwpowodziowa realizowana 
jest poprzez różnego rodzaju środki administracyjno-organizacyjne, ekonomiczne 
oraz techniczne. Całość łączy system prawny, który nierzadko jest rozbudowany, 
niespójny, a co najważniejsze nie integruje należycie wszystkich interesów w zakresie 
gospodarki wodnej. 

Nie sposób nie zauważyć roli efektywnej błękitno-zielonej infrastruktury miejskiej. 
Jest to rodzaj zaplecza wytworzonego przez naturę lub też zaprojektowanego przez 
człowieka w celu zintegrowanego i zrównoważonego gospodarowania zasobami 
wodnymi oraz wspomagające działanie naturalnych procesów hydrologicznych. 
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Regionalnie stosowane zespoły środków błękitno-zielonej infrastruktury często 
redukują lokalne ryzyko podtopień. Czynnikiem sukcesu jest tutaj skala. Jednostkowe 
rozwiązania mają bardzo mały wpływ na bezpieczeństwo, lecz poszczególne 
elementy, w odpowiedni sposób połączone oraz skupione na danym obszarze, dają 
szansę na realne zabezpieczenie. Co więcej, rozwiązania tego typu przyczyniają się 
do oszczędności finansowych, promowania ekologicznych rozwiązań, a zarazem 
pokazują, jakie możliwości daje logistyczne podejście do rozwoju miasta i jego 
otoczenia [6]. Wymagalnym elementem użyteczności jest jednak ich funkcjonowanie 
jako całość, gdyż właśnie wtedy ujawnia się siła ich skuteczności. Posługując się 
przykładem wiodących pod względem powierzchni oraz liczby ludności miast Polski, 
po głębszej analizie systemu zarządzania sektorem wodnym, omijając poszczególne 
przypadki, można łatwo dojść do wniosku, iż ilość tych narzędzi wzrasta, lecz realnie 
są traktowane wycinkowo oraz stosowane lokalnie. W dalszej części zaprezentowany 
zostanie szczegółowy przegląd dotyczący roli błękitno-zielonej infrastruktury 
w systemie bezpieczeństwa  powodziowego.

Fundamentalnym źródłem wszelkich trudności wywołanych przez żywioł wody 
oraz generatorem występowania zagrożenia powodziowego jest niewłaściwa koncepcja 
gospodarowania terenami i brak odpowiednich instrumentów, które regulowałyby 
planowanie przestrzeni właśnie w tym zakresie problemowym, co implikuje cały 
wachlarz ekonomicznych, społecznych oraz przestrzennych następstw. Niezwykle 
istotne jest wypracowanie odpowiednich, to znaczy kompleksowych oraz skutecznych 
rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz organizacyjnych, które to wspomogłyby 
implementację błękitno-zielonej infrastruktury, przez co redukowałyby negatywne 
skutki powodzi, a w przyszłości zapobiegały powstawaniu niebezpiecznych form ich 
występowania. 
3. Ewolucja relacji miasto-woda 

Wykorzystywane narzędzia prawne, techniczne, hydro-informatyczne, czy 
z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury są obecnie podstawą ochrony przed powodzią. 
W relacjach miasto-woda należy uwzględniać zarówno indywidualność struktury 
miejskiej, jak i charakter zjawisk ekstremalnych. Konieczne jest również wyjście 
poza granice administracyjne miasta, aby skutecznie, we współpracy ponadlokalnej 
i międzysektorowej tworzyć kolektywną sieć przeciwpowodziową. Jakie spojrzenie 
na problematykę wody w mieście towarzyszyło społeczności na przestrzeni  lat?

Anna Januchta-Szostak, autorka wielu tekstów podnoszących priorytet eko-
hydrologicznych konsekwencji urbanizacji, wyróżniła, inspirując się przygotowanym 
przez K.H. Wojciechowskiego oraz M. Kosmalę podziałem [9], kilka kluczowych 
okresów, które w znamienny sposób ujmowały relacje między miastem a wodą. 
Problematyka jest podejmowana przez badaczy z wielu perspektyw, jednak skupienie 
na układzie przyrodniczym i gospodarczym oraz środowisku będącym miernikiem 
rozwoju cywilizacji jest kluczowe z punktu widzenia rozważanego problemu 
badawczego. W zaproponowanym stanowisku uwypuklone zostały trzy etapy zmian 
jako czas respektu, podboju oraz powrotu [10]. 



Błękitno-zielona infrastruktura a bezpieczeństwo powodziowe środowisk zurbanizowanych

27

Pierwszy z wymienionych okresów jest świadectwem uznania dla wartości 
wody w przestrzeni życia człowieka. Zasoby od początków istnienia ludzkości były 
wykorzystywane w bytowych, transportowych, obronnych, czy produkcyjnych. Woda 
posiadała również podmiotowość, a nawet wymiar niematerialny. Rzeki mianowano 
świętymi oraz nadawano im moc sakralną [9]. Ludność wykazywała zależność od 
żywiołu wody. Podejście do jej symboli zmieniało się wraz z kręgiem kulturowym, 
jednak było mocno zakorzeniona w świadomości, co wpływało na zachowania 
społeczne. 

Zagadnienie zagrożenia powodziowego było w tym czasie znane, jednak 
przyjmowano je jako naturalne, gdyż poziom przekształcenia terenu był niewielki, 
a co za tym idzie skutki wszelkich wezbrań również nie osiągały współczesnych 
rozmiarów. Co więcej, społeczność konstruowała trwałą zabudowę miast na 
odpowiednim dystansie. W bezpośrednim sąsiedztwie pozostawały jedynie budynki 
tymczasowe i gospodarcze, do których działalności niezbędny był dostęp do wody. 
Duże zbiorniki, czy cieki wodne były porównywalnie niebezpieczne dla człowieka jak 
dzisiaj. Próbowano więc tworzyć obwałowania, jednak gdy były one konstruowane 
w sposób chaotyczny, bez wiedzy o mechanizmach zachowania wód płynących [9]. 

Rozwijała się wówczas również funkcja transportu wodnego, ponieważ 
komunikacja tego typu była znacznie efektywniejsza. Zaczęto planować rozwój miast, 
a jego strukturę często uzupełniano przeprawami i mostami, które stanowiły punkty 
węzłowe. Pierwszym symptomem próby ujarzmienia natury wody była melioracja 
oraz polderyzacja przestrzeni będącej jej sąsiedztwem [9]. Propagacja rozwiązań dla 
kolejnych form wód płynących i stojących stała się przejawem dostosowania do życia 
z powodzią na co dzień. W ten sposób relacje oraz system sektora wodnego zaczął się 
przekształcać, co dało początek kreacji kolejnego okresu. 

Godnym szczególnej uwagi, a zarazem najbardziej destrukcyjny był czas podboju. 
Postęp techniki dawał złudne wrażenie możliwości zapanowania nad żywiołem, 
natomiast rozwój chrześcijaństwa zniszczył podmiotowość zasobów wodnych, gdyż 
odebrał im faktor sacrum. Kluczowe znaczenie w tym okresie miała przede wszystkim 
rewolucja przemysłowa oraz dynamiczna rozbudowa miast, której katalizatorem był 
również ogromny rozwój dróg wodnych. Budowy kanałów oraz całej infrastruktury 
towarzyszącej handlowi spowodowały zmianę funkcji wody w miastach. Stopniowe 
uszczelnianie powierzchni, zanikanie terenów zielonych, spontaniczna urbanizacja 
oraz ingerencja w tereny wodne spowodowała szereg konsekwencji, które możemy 
obserwować do dzisiaj. 

Ze względu na rosnące potrzeby ludności konieczne stały się prace regulacyjne 
koryt rzek, a także konstruowanie obwałowań przeciwpowodziowych, ponieważ 
człowiek, będący bliżej wody, korzystając z niej, czuł niebezpieczeństwo. Z wielkim 
uporem więc wykonywano melioracje, osuszano mokradła, niszczono małe 
cieki i strumienie oraz tracono wody opadowe, odprowadzając je do systemów 
kanalizacyjnych [10]. Powodem często były pobudki ekonomiczne. Nie myślano 
jednak w sposób holistyczny oraz perspektywiczny. Skupiając się wyłącznie na tym, 
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jakie możliwości uzyskania korzyści są teraz i tutaj. Efektem bezrefleksyjności są 
obecnie w strukturze miast ogromne problemy z jednej strony charakteryzowane 
przez szybkie powodzie miejskie, lecz do konsekwencji należy zaliczyć również 
deficyt wody pitnej oraz dużą skalę skażeń wód [6]. Co więcej, istnieje cały wachlarz 
negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. Obserwuje się znaczne zubożenie 
flory i fauny nadrzecznej, degradacja, a nawet destrukcja ekosystemów zależnych od 
wody, przerywanie korytarzy ekologicznych oraz w wielu przypadkach zanik życia 
biologicznego w rozpatrywanym zakresie [9].

Próba ujarzmienia natury nie zdała egzaminu. Z perspektywy czasu widać, iż 
prowadzona była wówczas rabunkowa gospodarka zasobami, która nie dotyczyła 
jedynie paliw kopalnych, ale również rezerwuaru wodnego, stała się bramą do epoki 
geologicznej zwanej antropocenem [9, 10]. Następstwem podjętych wówczas decyzji 
są globalne skutki środowiskowe, z którymi to obecnie zmagają się praktycznie 
wszystkie kraje świata. 

Obecny stan gospodarowania zasobami wodnymi jest w okresie powrotu. Potrzeba 
poprawy jakości życia wykreowała szereg instrumentów formalno-organizacyjnych, 
które to mają na celu rewitalizację terenów oraz racjonalne gospodarowanie 
bieżącymi zasobami. Zmiany stały się nie tylko opłacalne, lecz obowiązkowe. 
Stopniowa globalizacja, rozwój kulturowy oraz wzrost świadomości doprowadziły 
do metamorfozy podejścia do roli wody w przestrzeniach miejskich. Nieodzowny 
wpływ miało zwrócenie uwagi na jakość i komfort życia w dużych aglomeracjach. 
Dostrzeżono, iż zasoby wodne są elementem niezbędnym do podstawowej egzystencji 
oraz zdrowia poprzez wypoczynek i rekreację. 

Biorąc pod uwagę tendencje zmian klimatycznych na świecie pochylono się nad 
całokształtem systemu wodnego oraz wizją przyszłości, która bez planu naprawczego, 
jak pokazują prognozy, może równać się z destrukcją. Nie bez znaczenia są tutaj 
narzędzia realizacji celów zrównoważonego rozwoju takie jak dyrektywy wodne, 
które to skutecznie regulują zarządzanie kapitałem wodnym oraz porządkują ochronę 
przeciwpowodziową [9]. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom i przede wszystkim 
podejściu w duchu zrównoważonego rozwoju istnieje szansa na skuteczność i sukces 
bycia miastem odpornym w każdych warunkach, jakie przyniosą kolejne lata. 

Zmiany prawne oraz społeczno-gospodarcze zaowocowały całym wachlarzem 
środków zaradczych wobec stanu zastanego po poprzednim okresie. W dużych 
aglomeracjach nastąpiły masowe rewitalizacje nadbrzeży, regeneracje środowisk 
wodnych, renaturyzacje rzek, czy odkrywanie małych, dotąd niedostrzeganych 
w tkance miejskiej, cieków. Przywrócono przestrzeń dla wody. Zaczęto zastanawiać 
się jak planować zarządzanie kryzysowe w aspekcie interwencji oraz prewencji. 
Integrowano administrację zasobami wodnymi z zarządzaniem środowiskiem 
naturalnym i gospodarką przestrzenną oraz wprowadzono pojęcie ekosystemu 
miasta [9]. Projektowanie architektoniczne oraz urbanistyczne ponownie, po kilku 
tysiącleciach, zwróciło się w stronę natury. 

Obudzenie się świadomości ekologicznej, społecznej dają nadzieję na chociaż 
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częściowe zatracie namacalnych efektów poprzedniego okresu. Droga do odbudowania 
relacji miasto-woda nie zamyka się w perspektywie kilku, lecz kilkuset lat. Rozwój 
ekologii oraz etyki środowiskowej ma na celu odbudować utracone walory, tak, 
aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Całość procesów w założeniu winna 
być zintegrowana i mocno nastawiona na scalenie interesów ochrony środowiska 
z ekonomią [9]. Aby w pełni wykorzystać narastający potencjał, potrzebna jest 
gruntowna redefinicja polityki wodnej oraz społecznych wartości, które to będą 
gwarantem sukcesu okresu powrotu, bowiem kanwą wszelkich systemów zarządzania 
jest odpowiedzialność za jakość funkcjonowania tkanki miejskiej, która to spoczywa 
na barkach każdego decydenta i mieszkańca. 

Bez wątpienia na świecie obserwujemy aktualnie ewolucję podejścia do tematu 
wody w mieście. Czas ekspansywnej gospodarki wodnej odcisnął swoje piętno, 
a jego efekty są widoczne w tkankach miejskich do dziś. Obecnie możemy mówić 
już tylko o zarządzaniu ryzykiem, gdyż przyjacielskie stosunki z ekosystemem 
wodnym zostały wiele lat temu zniszczone. Samo rozważanie dylematów dotyczących 
rozważanego zagadnienia jest świadectwem ewolucji podejścia do problemu wody 
w przestrzeniach miejskich. Jako społeczność stoimy przed wieloma pytaniami 
o przyszłość. Warto zatem zastanowić się, czy pokora pozwoli odbudować relacje 
miasto-woda-jakość życia? Pragmatyczne scalenie głosów wszystkich interesariuszy, 
współpraca międzysektorowa i międzyinstytucjonalna w myśl idei miasta odpornego 
jest osiągalna? Czy holistyczne podejście jest właściwe? Jak zapewnić jego sukces? 
Przedmiotem dalszych rozważań będzie próba weryfikacji użyteczności rozwiązań 
z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury wobec postawionych pytań oraz realnych 
możliwości integracji systemu zarządzania sektorem  wodnym.
4. Błękitno-zielona infrastruktura 

Jednym z namacalnych przejawów ewolucji podejścia do relacji miasto-woda 
jest zespół wdrażanych elementów z błękitno-zielonej infrastruktury. Rozwiązania 
te mogą stać się narzędziem rzeczywistej realizacji idei resilent city, co oznacza 
miasto odporne. Termin ten odwołuje się do koncepcji struktury miejskiej, która 
jest elastyczna względem zmieniających się warunków oraz zdolna do przetrwania 
w obliczu nagłych wypadków i zdarzeń ekstremalnych, takich jak na przykład powódź [11]. 
Warto zwrócić uwagę, iż istnieją różnego rodzaju odporności. W celu sprawnego 
reagowania na konkretne sytuacje potrzeba polityki szeroko zakrojonej na wiele 
aspektów funkcjonowania współczesnego miasta. Każda tkanka miejska musi jednak 
wypracować własny przepis na kreację swojej odporności. Niezwykle istotne jest 
holistyczne podejście do miasta jako zespołu współtworzących całość uwarunkowań, 
co można osiągnąć poprzez świadomą i precyzyjnie zaplanowaną implementację 
rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. 

Klimat współczesnych miast wymusza niejako formę reakcji. Obecnie obserwuje 
się zmiany sum i natężenia opadów, pojawianie się wysp ciepła oraz tendencję 
wzrostową temperatury, czy ekstremów pogodowych. Błękitno-zielona infrastuktura 
przyjmuje wiele kreacji i jest skierowana na konkretne problemy, jednak jej efektem 
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najczęściej jest regulacja stosunków wodnych oraz kompozycja specyficznego 
mikroklimatu [6]. Wyróżnia się cały wachlarz elementów będących przykładem tego 
typu rozwiązań, co ważne klasyfikacja nie jest zamknięta, gdyż ciągle pojawiają się 
nowe formy wspomagające gospodarkę wodną w miastach. Warto rozróżnić cechy 
charakterystyczne dwóch kluczowych filarów. Aspekt zielony wywodzi się z terenów 
zielonych jako naturalnych oraz najbardziej ekonomicznych metod dla retencji wód, 
natomiast ujęcie błękitne wskazuje na fakt, iż zasoby wodne są niezbędne do utrzymania 
obszarów przyrodniczych, poprawy potencjału społecznego i zrównoważonego 
rozwoju tkanki miejskiej [12]. Nie oznacza to jednak, iż funkcjonują one rozdzielnie, 
wręcz przeciwnie ich siła tkwi w kooperacji. Całość wspiera zarządzanie kryzysowe 
oraz przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia  powodziowego.

Zielona infrastuktura wyróżnia się przede wszystkim wysoką jakością, 
zaprojektowanej przez człowieka lub powstałej w wyniku naturalnych procesów 
obszarów biologicznie czynnych lub struktur nieożywionych. Rozwiązanie to ma na 
celu poprawę bioróżnorodności oraz wsparcie dla nadwyrężonego ekosystemu. Nowe 
elementy można w łatwy sposób wkomponować w istniejący krajobraz miejski, co 
znacząco uatrakcyjnia jego odbiór, a ich funkcje często wykraczają poza podstawowe 
przeznaczenie. Co więcej, proces wprowadzania na obszarach zurbanizowanych może 
być niezależny lub zintegrowany. Komponenty zielonej infrastruktury zaprezentowane 
w tabeli 1 służą przede wszystkim gospodarowaniu wód opadowych. Warto zauważyć, 
iż jest to fundamentalny obszar w administracji obiegiem wody w mieście. Zapobiega 
bowiem piętrzeniu się fali powodziowej, ale również pozwala oszczędzać zasoby 
wody i wykorzystywać je na inne cele, podczas gdy w sytuacji braku takich rozwiązań, 
potrzebne byłoby uszczuplenie rezerwuaru wody pitnej. Gromadzenie oraz ponowne 
użycie wód opadowych ma więc obecnie, w warunkach wielu deficytów, szczególne 
znaczenie dla zachowania właściwych stosunków  wodnych.
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Tabela 1. Elementy zielonej infrastruktury służące gospodarowaniu wodami opadowymi
Elementy naturalne Elementy zaprojektowane przez człowieka 

Żywe struktury Nieożywione struktury 
wspomagające działanie 
naturalnych procesów 
hydrologicznych 

 – lasy 
 – naturalne tereny 
zieleni 
 – potoki, strumienie 
i inne cieki
 – naturalizowane 
obszary retencji 
 – łąki, pastwiska
 – obszary 
przybrzeżne, strefy 
buforowe
 – mokradła
 – drzewa
 – krzewy

 – różne typy zieleni 
miejskiej m.in. parki, ogrody 
działkowe, stare sady, ogrody 
przydomowe, tereny rolnicze 
w obszarze miasta, cmentarze
 – zielone ulice
 – zielone parkingi
 – zielone dachy
 – ogrody deszczowe
 – sztuczne ekosystemy 
bagienne
 – powierzchnie bioretencyjne
 – stawy, obiekty do retencji 
wody
 – zielone ściany wertykalne
 – płytkie rowy, muldy
 – rowy porośnięte roślinnością
 – rowy bioretencyjne
 – niecki retencyjne
 – pasaże filtracyjne roślinne
 – rowy chłonne
 – gleba o odpowiedniej 
miąższości stosowana przy 
budowie nawierzchni, 
umożliwiająca swobodny 
wzrost korzeni drzew

 – nawierzchnie porowate 
i przepuszczalne
 – beczki i cysterny na wody 
opadowe
 – systemy oddzielania rur 
spustowych od układów 
wyprowadzających wody 
deszczowe bezpośrednio 
do kanalizacji, w celu 
przekierowania spływu na 
nawierzchnie przepuszczalne
 – studnie chłonne
 – infrastruktura wodna, jak 
systemy dozowania, rekultywacji 
i redystrybucji wody 
 – elementy rozpraszające 
skoncentrowany spływ 
z obszarów o nawierzchniach 
nieprzepuszczalnych na 
przepuszczalne
 – podziemne zbiorniki 
magazynujące lub zbierające 
i infiltrujące wodę
 – wycięcia i otwory 
w krawężnikach  
– wyprowadzanie wód 
opadowych do boksów dla 
roślin, z glebą o odpowiedniej 
miąższości 
 – kosze, skrzynki na drzewa 
z warstwą infiltracyjną i glebą
 – boksy, donice dla roślin, 
przeznaczone do zbierania wód 
opadowych
 – boksy, donice dla roślin, 
zatrzymujące wody opadowe 
w swojej strukturze
 – boksy, donice dla roślin, 
przeznaczone do zbierania wód 
opadowych doprowadzanych 
z dachów

 
Źródło: [6]

Woda w systemie ekologicznym miast pełni kluczową rolę. Jej gospodarowanie 
w zakresie wód opadowych skupia się na ich rozlokowaniu w miejscu wystąpienia 
[13]. Cały proces obiegu wody można podzielić na etapy dotyczące transportowania, 
gromadzenia (retencji), powtórnego wykorzystania i wsiąkania (infiltracji) oraz 
oczyszczania [6]. Do każdej z faz przyporządkowano błękitno-zielone rozwiązania, 
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które wspomagają przebieg cyklu. Jednym z przykładów, który już od dawna 
obserwuje się w środowiskach zurbanizowanych, jest tworzenie obiektów oraz terenów 
retencyjnych, czy infiltracyjnych. Gromadzenie wód odpadowych realizowane jest 
poprzez rowy oraz obszary bioretencyjne, które to wypełnione niską roślinnością służą 
odprowadzeniu wód przy bliskim sąsiedztwie powierzchni uszczelnionych. Często 
zastępują tradycyjne betonowe korytka ściekowe [14]. Rozwiązaniem towarzyszącym 
są z pewnością niecki bioretencyjne, które to poprzez gęstą roślinność oraz kolejne 
warstwy oczyszczają wodę opadową. Ich zastosowanie praktykowane jest w okolicy 
ulic, gdzie brakuje innych możliwości administracji deszczówki, szczególnie gdy 
zastosowany jest system kanalizacji ogólnospławnej. Warto wspomnieć, iż w przypadku 
braku kanałów burzowych i układu rozdzielnego efektywne zarządzanie wodami 
opadowymi nie jest możliwe bez błękitno-zielonej infrastruktury, jednak ich połączenie 
przynosi jeszcze większą wartość. Szczególne znaczenie mają stawy retencyjne, 
które to mogą być czasowo zalewane, a jednocześnie funkcjonalnie i kompozycyjnie 
wpisywać się w zieloną przestrzeń publiczną miasta. Podobne właściwości posiadają 
oczka wodne, które to urozmaicają obszary zielone, zwiększając retencję. Dodatkowo 
podczas suszy zapobiegają obumarciu roślin, nie uszczuplając zasobów wody pitnej. 
Z kolei suche zbiorniki będąc elementem parku lub placu miejskiego niwelują lokalnie 
ryzyko podtopień poprzez zapełnianie się podczas sytuacji kryzysowych oraz redukuję 
spływu powierzchniowego [12]. 

Sposoby zapobiegania powodzi o mniejszej skali, lecz ogromnym oddziaływaniu 
nazywane są małą retencją, która to ogranicza odprowadzenie wód deszczowych do 
kanalizacji burzowych, przez co obniża zagrożenie powodziowe [6]. Przykładem mogą 
być magazynujące wodę, położone pod ziemią studzienki chłonne lub powszechnie 
użytkowane zbiorniki w ogródkach przydomowych, z których zapas przeznaczany jest 
do celów gospodarczych oraz utrzymania zieleni. Wiele miast oferuje dedykowane 
programy, które promują wdrażanie małej retencji we własnym otoczeniu, co 
niejednokrotnie wiąże się z otrzymaniem dofinansowania na jej realizację. W ramach 
tej metody dokonywane są również budowy piętrzące na małych ciekach wodnych, czy 
wodach stojących, renaturyzacja brzegów rzek oraz odtwarzanie starorzeczy [6, 14].

Proces infiltracji najczęściej urzeczywistniany jest poprzez zwiększanie udziału 
powierzchni przepuszczalnych oraz biologicznie czynnych. Wyróżnia się tutaj nowe 
nasadzenia roślinności przyjmujące formę pasaży filtracyjnych, tworzenie parków 
kieszonkowych, rekonstrukcję terenów podmokłych, poprawę struktury gleby [12, 14].
Istotnym elementem jest strategia ochrony terenów zielonych przed zabudowaniem 
oraz zwiększanie w miarę możliwości ich zasięgów, dzięki czemu w naturalny 
sposób zapobiega się zagrożeniu powodziowemu w środowiskach zurbanizowanych. 
Różnego rodzaju łąki kwietne, kanały oraz pasy filtracyjne wypełnione roślinnością 
oraz materiałem przesiąkliwym także przyczyniają się do niwelowania ryzyka 
powodzi. Niejednokrotnie wykorzystywane są również urządzenie infiltracyjne, które 
wspomagają wsiąkanie wód z powierzchni do gruntu [14]. Tego typu zabiegi mają za 
zadanie nie tylko zmniejszyć siłę spływu powierzchniowego, ale również wpłynąć 
na klimat miasta poprzez zwiększenie wilgotności, czy poprawę jakości powietrza. 
Forma organizacji powierzchni przepuszczalnych może dotyczyć chodników, 
parkingów, czy przejść. Stosowane jest w tym przypadku kilka rodzajów materiałów, 
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kruszywa naturalne są łączone z syntetycznymi, dzięki czemu całość jest funkcjonalna 
oraz ogranicza konieczność budowy zbiorników retencyjnych, czy innych systemów 
magazynowania wody deszczowej [12]. Konieczne jest, aby metody te wdrażane 
zostały nie tylko w przestrzeniach publicznych, lecz również na terenach osiedli 
mieszkaniowych, gdzie nagminnie spotyka się problemy z zarządzaniem wodą 
opadową. 

Zabiegiem coraz częściej pojawiającym się w strukturze polskich miast jest 
lokalizacja powierzchni zielonych mocowanych na zabudowanych powierzchniach. 
Mocno akcentowane są zielone dachy, ściany, czy wolnostojące ogrody wertykalne, 
które to powiększają powierzchnię biologicznie czynną przy planowanych 
inwestycjach. Ich głównym zadaniem jest redukcja objętości i tempa odpływu oraz 
poziomu zanieczyszczeń powietrza. Są zatem alternatywą dla rur spustowych oraz rynn 
i koryt spływowych [12-14]. Spotykanym rozwiązaniem są również ogrody deszczowe 
w pojemnikach, które mogą przybierać formę przepływową lub też posiadać otwarte 
dno ułatwiając przesiąkanie wód do gruntu. Ogrody deszczowe spełniają ważną 
funkcję, jednak występują w bardzo małej skali. W celu odpowiedniej efektywności 
winny być zwielokrotniane na wielu obszarach struktury miasta. Ciekawe podejście do 
zielonej infrastruktury reprezentują zielone przystanki. Przedmiot małej architektury, 
będący punktem węzłowym w przestrzeniach publicznych, oferuje atrakcyjne warunki 
dla oczekujących pasażerów oraz zapewnia zieloną przestrzeń tam, gdzie do tej pory 
w upalnym słońcu nagrzewał się beton. Ponadto zatrzymuje wodę deszczową, dzięki 
czemu można ją spokojnie odprowadzić lub ponownie wykorzystać [12]. Nie sposób 
nie zauważyć, iż dachy to jedne z czołowych odbiorców wód opadowych w mieście, 
przez co konieczne jest aktywne stosowanie na ich powierzchni rozwiązań błękitno-
zielonej infrastruktury. Co więcej, efekty tego typu działań są znaczące. Zmiejszenie 
wyspy ciepła, poprawa mikroklimatu oraz redukcja fali powodziowej sprawiają, 
iż implementacja jest opłacalna. Możliwość połączenia funkcji retencyjnej oraz 
ponownego wykorzystania zasobu wody z nowopowstałą przestrzenią publiczną 
sprawia, iż przy odpowiednim zaaranżowaniu zielone dachy, czy ogrody wertykalne 
mogą stanowić atrakcyjny punkt rekreacyjny. Ponadto nieodzownym elementem jest 
kompozycja i wykreowana estetyka, która sprawia, iż odbiór miasta może stać się 
zupełnie inny niż dotychczas. Istotną zaletą jest także właściwość tłumienia hałasu 
oraz tworzenie specyficznego habitatu dla wybranych roślin i zwierząt, co w efekcie 
zwiększa bioróżnorodność, która w środowiskach zurbanizowanych wyraźnie wymaga 
wsparcia [6]. 

Wzorem łącznika między systemem wodnym a pełnoprawną strukturą miasta 
są nadrzeczne parki buforowe, których funkcja skupia się aspektach ekologicznych 
oraz krajobrazowych i społecznych. Pozostawienie terenów nadrzecznych bez 
zwartej zabudowy jest przejawem renaturyzacji rzek, która obecnie jest jednym 
z najbardziej cenionych elementów polityki wodnej, ponieważ zwiększa pojemność 
retencyjną dolin, co umożliwia redukcję zagrożenia powodziowego. Fundamentalny 
jest odpowiedni dobór nasadzeń i aranżacji wspomnianej przestrzeni. Winien on 
mieć na celu wsparcie bioróżnorodności, ale również stwarzać warunki przyjazne dla 
wypoczynku człowieka. Ideą tego typu rozwiązań jest bowiem powrócenie człowieka 
nad obszary wodne w mieście oraz budowanie na tej podstawie tożsamości tkanki 
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miejskiej [14]. Zbliżoną funkcję pełnią farmy i ogródki miejskie. Poza cennymi 
korzyściami umocnienia więzi społecznych, wpływają korzystnie na obieg wody 
oraz zmniejszają negatywne skutki miejskiej wysypy ciepła. Warto zwrócić uwagę, iż 
wszelkie działania w strukturze zurbanizowanej pociąga za sobą szereg konsekwencji. 
Za każdą dokonywaną zmianą winna iść refleksja dotycząca stosunków wodnych oraz 
kondycji naturalnych procesów. 

Całość zaprezentowanych rozwiązań ma jeden cel – adaptację do zmian klimatu 
w sposób zrównoważony, interdyscyplinarny oraz trwały. Co więcej, w dłuższym 
horyzoncie czasowym nosi znamiona ekonomiczności, które są weryfikowane 
poprzez kosztorys wdrożonych już elementów. Ich zespół tworzy system nie tylko 
użyteczny, ale także efektywny. Jest również świadectwem faktu, iż zatracone niegdyś 
relacje można odbudować, aby w przyszłości uzyskać status miasta odpornego, 
funkcjonującego w symbiozie z żywiołem wody. Ponadto wskazuje jak ważne jest 
holistyczne podejście do problemów rozgrywających się tkankach miejskich [15]. Miasto 
to bowiem skomplikowana sieć powiązań, która nigdy nie może być badana jedynie 
wycinkowo. Błękitno-zielona infrastruktura dostarcza rozwiązań kompleksowych 
i wielofunkcyjnych, których synergia jest wartością dodaną dla wielu innych 
dziedzin i sektorów funkcjonowania miast. Mankamentem systemu administracji 
miastem, zarządzaniem kryzysowym oraz gospodarowania wodami jest niski stopień 
spójności oraz świadomości potrzeby kompleksowego działania. Środkiem zaradczym 
wobec stanu teraźniejszego może być wykorzystanie potencjału błękitno-zielonej 
infrastruktury, której to elementy, w polskich warunkach nadal nie są dostatecznie 
często i prawidłowo wdrażane [12]. 
5. Dyskusja 

„Próbowaliśmy zawłaszczyć wodę, a jesteśmy tylko jej administratorami. 
Pora otworzyć oczy i zaakceptować fakt, że woda nie należy do ludzi. To ludzie 
zależą od wody (…)” [10]. Miasto zoptymalizowane pod względem ekologicznym 
w zakresie gospodarki wodnej stawia czoło wyznaniom oraz przekłuwa problemy 
w atuty. Świadomość oraz odpowiedzialność za kształt polityki wodnej jest kluczem 
do jej sukcesu. Wydaje się, iż aktualnie, niezbędna z punktu widzenia dalszego 
rozwoju zarządzania ryzykiem, jest weryfikacja metod działania w obliczu zagrożeń 
powodziowych oraz analiza ewolucji podejścia do problemu wody w mieście, w tym 
reakcji prewencyjnych i interwencyjnych [16]. Diagnoza winna zostać postawiona dla 
każdej tkanki miejskiej z osobna, gdyż uwarunkowania, cechy charakterystyczne oraz 
możliwości nie są tożsame. Audyt pozwoli wskazać zarówno atuty, jak i mankamenty 
systemu, jednak już w tym momencie warto przeanalizować pewne aspekty pod 
względem ewentualnych modyfikacji. 

Świadomość wartości problemu powodzi miejskich była i nadal jest wyraźnie 
akcentowana w wielu strategicznych dokumentach obowiązujących w obrębie tkanki 
miejskiej, jednak ich operacjonalizacja w wielu punktach pozostawiona jest w sferze 
przyszłości. Obecnie stanowione rozwiązania prawne nieefektywnie promują właściwie 
środki zapobiegawcze. Opracowania organizacyjno-prawne z pewnością są silnym 
fundamentem działań logistycznych w skali lokalnej, lecz cechą charakterystyczną 
problematyki powodziowej jest mnogość wydawanych aktów. Wynikać to może z wielu 
branż zainteresowanych bezpieczeństwem powodziowym [16]. Brakuje jednak ich 
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wyraźniej hierarchii, przez co ich praktyczne zastosowanie jest niezwykle utrudnione. 
Co więcej, rzadko wspiera rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, 
skupiając się na tradycyjnych metodach walki z żywiołem wody. Ponadto w polskim 
systemie zauważalny jest również ogrom podmiotów pełniących określone funkcje 
wobec zagrożenia, co może być zarówno zaletą w postaci samorządnych decyzji, jak 
i wadą ujawniającą się rozmytą odpowiedzialnością. 

Fundamentalne znaczenie ma również polityka przestrzenna. Co prawda, obecny stan 
zagospodarowania dolin rzek jest najczęściej nieodwracalny, jednak odpowiednia myśl 
planistyczna pozwoli w przyszłości zmniejszyć skutki fali wezbraniowych [17]. Narzędziem 
kreowania przestrzeni jest przede wszystkim Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przes-
trzennego, których rola jest w tym przypadku niezwykle wartościowa [18]. Jak pokazują 
obrazy sytuacji polityki przestrzennej w wielu polskich miastach, czy wsiach, ludność 
lokuje swoje zabudowania wprost nad ciekami wodnymi, narażając się tym samym 
na najwyższy stopień zagrożenia zdrowia, czy życia. Podyktowane to było niegdyś 
chęcią dostępu do zasobów, czy brakiem racjonalnego myślenia, jednak obecnie wiele 
inwestycji nadal powstaje na obszarach wyraźnie uznanych za niebezpieczne. MPZP 
to narzędzie, które jako akt prawa miejscowego może realnie wpłynąć na reguły 
kreacji przestrzeni, dlatego niebywale ważne jest, aby stał na straży bezpieczeństwa 
powodziowego. Co więcej, jego siła sprawcza jest w stanie wyegzekwować obowiązek 
stosowania konkretnych rozwiązań, przez co mógłby promować elementy błękitno-
zielonej infrastruktury. Niestety instrument ten, choć z duży potencjałem efektywności, 
nie jest prawidłowo wykorzystywany przez decydentów [6]. Szereg wspomnianych 
zaniedbań spowodował, iż stan zagospodarowania przestrzennego jest trudny do 
okiełznania. Aktualnie nadrzędnym celem decydentów winno być uspójnienie zarówno 
polityki przestrzennej, jak i przeciwpowodziowej miasta w duchu zrównoważonego 
rozwoju oraz kreowanie dokumentów skoncentrowanych na prewencji powodzi, a nie 
interwencji na wypadek sytuacji kryzysowej [19].

Ekonomiczny wymiar błękitno-zielonej infrastruktury to namacalny dowód na 
priorytet jej implementacji. Bolączką obecnego systemu jest z pewnością bagate-
lizowanie możliwości podjęcia konkretnych inwestycji ze względu na niepewność 
wykorzystania ulokowanego kapitału, przez wzgląd na nieregularność zdarzeń 
kryzysowych. Decydenci żyją w przekonaniu, iż tak naprawdę powódź do odległe 
zjawisko, które ich nie dotyczy, a przynajmniej ich kadencji. Ta krótkowzroczność 
objawia się również w koncentracji na złożonych projektach, których realizacja często 
zostanie wyprzedzona przez kolejne fale powodziowe. Brak podejmowania inwestycji 
lokalnych z zakresu technicznych, ale również nietechnicznych rozwiązań jest 
zachowaniem dalece nierozważnym. Warto zauważyć, iż błękitno-zielona infrastruktura 
najczęściej jest oszczędniejsza w kosztach wdrożenia i utrzymania oraz przynosi trwałe 
efekty [12]. Niezwykle ważna jest tutaj obserwacja mechanizmów samej natury, gdyż 
w wielu przypadkach stosowane rozwiązania techniczne nieodwracalnie burzą pewne 
procesy, co ponownie wpływa na stosunki wodne w mieście. Powiązanie problemu 
powodzi z rozwiązaniami naturalnymi i nowoczesną techniką pozwoli na ogromne 
oszczędności, nie tylko finansowe, ale również środowiskowe [20]. 
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Kształtowanie racjonalnych postaw oraz świadomość działania w obliczu zagrożenia 
to kolejny kluczowy element składający się na sukces ochrony przeciwpowodziowej. 
Koncepcja rozwijania wrażliwości społecznej w tym zakresie jest nieodzownym 
komponentem systemu. Wspomniana filozofia wrażliwości mocno wiąże się 
z pojęciem odporności, jako zdolności elastycznej reakcji w obliczu zagrożenia [21]. 
Edukacja, szkolenia oraz dostęp do informacji pozwolą maksymalnie ograniczyć 
rozmiary strat wywołanych przez żywioł. Co ważne, program edukacyjny powinien 
być skrojony na miarę każdej grupy interesariuszy, gdyż ich zasób wiedzy początkowej 
oraz zdolności poznawcze są zupełnie inne. Zakres merytoryczny akcji dydaktycznych 
powinien obejmować przyczyny i skutki powodzi, lokalne zagrożenia powodziowe, 
schematy zachowań w obliczu fali wezbraniowej oraz profilaktykę zapobiegania wraz 
z promowaniem źródeł informacji o zagadnieniu [20]. Kluczową rolę odgrywają tutaj 
systemy informacji przestrzennej, które winny dostarczać aktualnej wiedzy o stanie 
zagrożenia powodziowego oraz możliwościach zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 
Edukacja o sposobach gospodarowania wodami, w tym o narzędziach błękitno-zielonej 
infrastruktury, które mogą być tworzone lokalnie przez mieszkańców, z pewnością 
zwiększą skalę użytkowania właśnie tych form zarządzania wodą opadową [13].
Ponadto składową oraz pewnego rodzaju dowodem świadomości społeczności 
lokalnej jest partycypacja w tworzeniu strategii zarządzania zasobami wodnymi. 
Poprzez szereg konsultacji, spotkań fokusowych, kreacji zespołów doradczych, czy 
wykonawczych posiadających w swoim składzie mieszkańców, można osiągnąć 
znacznie więcej korzyści dla całego systemu [6].

Nie wspomnianym dotąd wprost, priorytetowym zagadnieniem gospodarki 
wodnej w mieście jest bezpieczeństwo, które to dotyczy zarówno społeczności, 
jak i wypracowanych przez nią struktur. Narzędziem obrony przed żywiołem 
w tradycyjnym systemie są urządzenia techniczne, jednak jak wyraźnie podkreślano 
tożsamy lub w niektórych przypadkach zdecydowanie bardziej długoterminowe wydaje 
się być zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, która nie tworzy sztucznej 
granicy między wodą a człowiekiem [13, 14]. W celu utrzymania odpowiedniego 
poziomu poczucia bezpieczeństwa ludności niezbędna jest kontrola efektywności 
działalności decydentów oraz jej ewaluacja. Zabieg ten pozwoli zweryfikować 
kondycję systemu w przeszłości oraz wysunąć wnioski na przyszłą aranżację zadań 
operacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje również rola monitoringu i raportowania, 
które są cennym i niekiedy jedynym źródłem wiedzy na temat stosunków wodnych 
w mieście, szczególnie podczas dużych przepływów fal wezbraniowych. W wielu 
przypadkach estymacje, które są podstawą symulacji komputerowych przyszłych 
zdarzeń wykorzystują dane archiwalne do interpolacji scenariuszy powodzi. Dlatego 
tak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie infrastruktury pomiarowej, łączność 
prognozowania meteorologicznego oraz systemu przekazywania informacji [13]. 
Nadzór nad przeszłością i teraźniejszością oraz audyt efektywności ich narzędzi, to 
jednak nie całość działalności koniecznej do uzyskania poczucia bezpieczeństwa 
wodnego. Aktualnie kluczową rolę odgrywają prognozy sytuacji hydrologicznej 
miast w najbliższej przyszłości. Dorobek hydro-informatyki pozwala na zmierzenie 
się z wyzwaniem współczesnej cywilizacji, jakim jest status miasta odpornego. 
Zarządzanie przedsięwzięciami przy wykorzystaniu zasobu dostępnych informacji 
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w postaci zdigitalizowanej pozwoli na koordynację czasu, zadań, zasobów, kapitału 
ludzkiego oraz usprawni jego planowanie, realizację, czy monitoring [22]. Ponadto 
należy pochylić się nad wartością symulacji i modeli hydro-informatycznych, których 
rola aktualnie znacząco wzrosła. Co więcej, scenariusze rozwoju sytuacji wodnej miast 
są w stanie oszacować efektywność wszelkich wspominanych już rozwiązań, w tym 
błękitno-zielonej infrastruktury. W tym momencie ponownie nasuwa się wniosek, 
iż jedynie integracja zaproponowanych przez różne podmioty narzędzi daje szansę 
ich maksymalnego wykorzystania, a samodzielne istnienie oraz rozważanie przynosi 
znikomą wartość w porównaniu do siły sprawczej kreowanej jako całość [19].

Narodziny urbanistyki wodnej pociągły za sobą konieczność konstrukcji rozwiązań 
innowacyjnych oraz wszechstronnie ujmujących rozważaną problematykę. Dążenie do 
zrównoważonego rozwoju ma szansę powodzenia jedynie w sytuacji scalenia głosów 
wszystkich interesariuszy. Fundamentem wydajnej administracji sektorem wodnym 
jest strategia integracji. Miasto to system naczyń połączonych, w którym należy 
uwzględniać zarówno społeczność, jak i środowisko. Koordynacja wielowymiarowej 
przestrzeni miast stanowi jednak ogromne wyzwanie [14]. Szacunkowy bilans 
zysków i strat jasno przemawia za koniecznością holistycznego podejścia do 
problemu. Multi-funkcyjność obszarów miasta, poprawa jakości kompozycji, 
wzrost atrakcyjności wypoczynkowej, czy turystycznej, a co najważniejsze poczucie 
bezpieczeństwa w kontakcie z wodą to kluczowe zyski przestrzenno-społeczne. 
Nie sposób zapomnieć o regulacji bilansu i stosunków wodnych, zwiększeniu 
bioróżnorodności, czy poprawie mikroklimatu, który znacząco wpływa na obniżenie 
uciążliwości miejskiej wyspy ciepła. Eko-hydrologiczne korzyści przemawiają 
same za siebie, jednak dodając redukcję strat powodziowych, obniżenie kosztów 
utrzymania zieleni oraz zmniejszenie zużycia zasobu wody pitnej, kształtuje obraz 
być może nieco idealistyczny, lecz, co najważniejsze osiągalny [6, 12, 14]. Warunkiem 
koniecznym zajścia opisanych okoliczności jest zintegrowana, innowacyjna oraz 
spajające wszelkie elementy polityka zarządzania sektorem wodnym w środowiskach 
zurbanizowanych. Co więcej, wartością dodaną sprawnej i racjonalnej administracji 
wspomnianym obszarem problemowym będzie unikatowość oraz tożsamość tkanek 
miejskich, które to przełożą się na proces identyfikacji miast. Misja jest zatem 
określona na długą perspektywę czasową. Narzędziem z powodzeniem jednoczącym 
polityki w skali ponadlokalnej może być programowanie regionalne, które to określi 
cel, formę i zakres procedur prowadzenia rozwoju gospodarowania wodami na 
obszarach zagrożonych w sposób kompleksowy [23]. Synergia winna przejawiać się 
skoordynowanym prowadzeniem projektów z zakresu gospodarowania wodami oraz 
tworzeniu wspólnej wartości ich opracowania [13]. Gwarantem powodzenia tej idei są 
interdyscyplinarne zespoły naukowców, praktyków, decydentów oraz mieszkańców, 
a efektem ich współpracy będzie optymalizacja decyzji i kompleksowe rozwiązywanie 
problemów  powodziowych.
6. Zakończenie 

Eko-hydrologia miejska jako element spajający głosy wszelkich interesariuszy 
gospodarowania wodami oraz zagrożenia powodziowego, daje szansę na realną 
współpracę międzysektorową i międzyinstytucjonalną włączającą w całość procesu 
społeczność miejską. Jej wprowadzenie winno odbywać się na zasadzie małych 
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kroków w kierunku przyświecającej misji zdobycia statusu miasta odpornego. Przez 
wiele tysiącleci społeczność zapracowała na utratę przyjacielskich relacji z żywiołem 
wody. Nie to jednak tożsame z brakiem możliwości jej odbudowy. Obecnie miasta 
zwracają się ku zasobom, aby w długotrwałym procesie zniwelować powstały ślad 
wodny. Drogą powrotu oraz efektywnym środkiem zaradczym wobec wszelkich 
form kryzysu wodnego są zaprezentowane rozwiązania, które to całościowo ujmują 
poszczególne aspekty administracji miast wodnych. 

Nadrzędnym celem jest bowiem możliwie jak najbardziej przystępne podejście 
do konieczności kompleksowości ujęcia problematyki wody w mieście, tak, aby jej 
relacje z człowiekiem były spójne i efektywne oraz mocno ugruntowane dla kolejnych 
pokoleń. Błękitno-zielona infrastruktura nie gwarantuje bezpośrednio bezpieczeństwa 
powodziowego struktur miejskich, jest jednak katalizatorem holistycznego 
podejścia do problemu, spójności polityk miejskich oraz integracji całości systemu 
zarządzania sektorem wodnym. Generuje bowiem afirmatywny wpływ na szereg 
prawnych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów funkcjonowania 
miasta. Kooperacja w zgodzie z naturalnymi procesami obiegu i stosunków 
wodnych zapoczątkowała urbanistykę odpowiedzialną za wodę. Odmiana oblicza 
polskiej hydrologii ma szansę powodzenia jedynie poprzez świadome i racjonalne 
podejście do ograniczeń systemu. Aktualnie kluczowa jest wdrożeniowa strategia 
interdyscyplinarnego oraz zintegrowanego procesu zarządzania, który da efekt 
synergii w postaci wielowymiarowych korzyści. Należy zatem dążyć do pewnego 
rodzaju swoistej spójności, która jak określa Marshall Berman tworzy „zbiorową 
nieśmiertelność” – „(…) Miasto to wyraz dążenia do swego rodzaju zbiorowej 
nieśmiertelności – umieramy, lecz z nadzieją, że kształty i konstrukcje naszego miasta 
będą żyły dalej (…)” [24].
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Błękitno-zielona infrastruktura a bezpieczeństwo powodziowe środowisk 
zurbanizowanych 
Streszczenie
Środowiska zurbanizowane przez wiele lat ukształtowały specyficzne uwarunkowania, które sprzyjają 
zjawisku powodzi miejskich. Ich występowanie wiąże się z całym wachlarzem konsekwencji zarówno 
w środowisku naturalnym, jak i społecznym, gospodarczym, czy przestrzennym. Współcześnie miasta 
borykają się z trudnością zarządzania ryzykiem powodziowym. Wynika to przede wszystkim z faktu 
zniszczonych relacji z żywiołem wody przez kolejne okresy rozwoju gospodarczego. Przechodząc 
przez czas respektu, podboju i powrotu administracja sektorem wodnym ewoluowała, aby obecnie 
stanąć przed wyzwaniem odbudowy wzajemnych powiązań. Fundamentalnym etapem jest aktualnie 
polemika dotycząca wizji przyszłości relacji miasto-woda. Rozważania nad dostępnymi rozwiązaniami 
pozwolą obiektywnie zweryfikować ich użyteczność. Dyskurs poświęcony zostanie błękitno-zielonej 
infrastrukturze, jako elementowi integrującemu głosy interesariuszy oraz kompleksowo ujmującemu 
problematykę wody w mieście. Wyraźny nacisk położony zostanie na konieczność holistycznej postawy 
wobec zagrożenia powodziowego. Gwarantem sukcesu jest bowiem pełna integracja gospodarki wodnej 
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w środowiskach zurbanizowanych. Spektrum narzędzi prawnych, ekonomicznych, społecznych, 
technicznych, czy ekologicznych spiętych w całość poprzez spójny system zarządzania pozwoli 
wykreować układ niezwykle użyteczny i co istotne, efektywny. Nadrzędnym celem opracowania jest 
uchwycenie istotności oraz wielowymiarowości implementacji rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, 
które stają się katalizatorem walki z wszelkimi formami kryzysu wodnego. 
Słowa kluczowe: ekohydrologia, ekosystem miasta, błekitno-zielona infrastruktura, zagrożenie 
powodziowe, środowisko zurbanizowane 

Blue-green infrastructure and flood safety of urban environments
Abstract 
Urbanized environments have shaped the specific conditions that favor urban flooding for many years. 
Their occurrence is associated with a whole range of consequences in both the natural, social, economic 
or spatial environment. Nowadays, cities are struggling to manage flood risk. This is primarily due to 
the fact that relations with the element of water were damaged during subsequent periods of economic 
development. Passing through a time of respect, conquest and return, the water sector administration has 
evolved to now face the challenge of rebuilding interconnectedness. The fundamental stage is currently 
a polemic about the vision of the future of the city-water relationship. Considerations on available 
solutions will allow you to objectively verify their usefulness. The discourse will be devoted to the blue-
green infrastructure as an element integrating the voices of stakeholders and comprehensively addressing 
the issue of water in the city. Clear emphasis will be placed on the need for a holistic attitude towards 
the threat of flooding. The guarantee of success is the full integration of water management in urban 
environments. The spectrum of legal, economic, social, technical or ecological tools joined together 
through a coherent management system will create an extremely useful and what is important, effective 
system. The overarching goal is to capture the significance and multidimensionality of implementing 
blue-green infrastructure solutions that become the catalyst for combating all forms of water  crisis.
Keywords: ecohydrology, city ecosystem, blue-green infrastructure, flood risk, urbanized environment
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Rola zielonych dachów we wspieraniu idei 
zrównoważonego rozwoju miast

1. Wstęp
Postępujący wzrost liczby ludności przyczynia się do wzrostu urbanizacji świata. Od 

wielu lat coraz więcej ludzi zamieszkuje tereny zurbanizowane niż obszary wiejskie. 
Tym samym mają oni ograniczony kontakt ze środowiskiem naturalnym, co przekłada 
się na ich fizyczną i psychiczną kondycję. Migrują i osiedlają się w coraz bardziej 
rozrastających się miastach, ponieważ te oferują liczne możliwości odnośnie rozwoju 
zawodowego i osobistego, zapewniają wygodne życie, a także bliskość i dostępność 
wszelkich udogodnień współczesnego świata. 

Prowadzi to do daleko postępującej ingerencji w środowisko naturalne, co 
pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Ludzie zamieniają życiodajną, zieloną 
powierzchnię Ziemi na budowanie nowych, użytecznych infrastruktur i budynków. 
W wyniku tego w istotny sposób przekształcane jest najbliższe otoczenie człowieka 
i krajobraz, stanowiący integralną część tego otoczenia. Dyktowanymi jedynie 
zyskiem i wygodą tendencjom są jednak przeciwstawiane − zwłaszcza w ostatnich 
latach − liczne inicjatywy promujące koncepcję zrównoważonego rozwoju. 
2. Zrównoważony rozwój

Utrzymuje się, iż pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało przedstawione po 
raz pierwszy w 1987 roku w raporcie: „Nasza wspólna przyszłość”. Tym samym 
zdefiniowano je jako: „rozwój zaspakajający potrzeby współczesnego pokolenia bez 
narażania na szwank możliwości przyszłych pokoleń w zakresie zaspokajania ich 
własnych potrzeb” [1].

Przyjmuje się, iż procesy rozwoju bazują na trzech elementach składowych, 
a mianowicie: przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym. Rozwój zrównoważony 
zakłada, iż pomnażanie jednego z nich nie odbywa się kosztem pozostałych [2]. 

Takie podejście pozwala zwracać szczególną uwagę na uwarunkowania środo-
wiskowe w kształtowaniu procesów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony 
rozwój winien być w swojej istocie procesem długotrwałym, o ciągłym charakterze 
wprowadzania korzystnych zmian jakościowych i ilościowych przy jednoczesnym 
respektowaniu zasad sprawiedliwości społecznej, zarówno wewnątrz-, jak i między-
pokoleniowej z uwzględnieniem skali wykorzystywania dostępnego kapitału. 
Rozważania i analizy dotyczące zakresu zrównoważonego rozwoju doprowadziły do 
opracowania zestawu 6 podstawowych celów, które powinny być realizowane poprzez 
działania zmierzające do niego [3]:

1.  Redukcja zużycia energii na osobę na danym obszarze (np. miasta) do poziomu 
zgodnego z kryteriami rozdziału pojemności ekologicznej Ziemi na poziomie 
globalnym. 

1 berenika.korzen@gmail.com, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
2 h.podsiadlo5@onet.pl, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
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2.  Ograniczanie przekształcania naturalnych ekosystemów i rolniczych przestrzeni 
produkcyjnych w tereny zainwestowane. 

3.  Minimalizacja konsumpcji materiałów szkodliwych dla środowiska. 
4.  Zastępowanie obiegów otwartych (linear metabolism) obiegami zamkniętymi 

(circular metabolism), nastawionymi dodatkowo na wykorzystywanie lokalnych 
zasobów. 

5.  Tworzenie zdrowego środowiska życia dla mieszkańców miasta, a więc bez 
zanieczyszczeń, hałasu, z dostateczną ilością terenów zielonych, zapewniających 
utrzymanie emocjonalnych więzi z przyrodą. 

6.  Tworzenie odpowiedniego środowiska społecznego, zapewniającego rozwój 
społeczny i kształtowanie postaw moralno-etycznych.

Przedstawione wytyczne skłaniają do poszukiwania konkretnych koncepcji 
i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Jednymi z nich są 
rozwiązania technologiczne, którymi są zielone dachy, czyli koncepcja pokrywania 
szczytów budynków warstwą roślinności. Zagadnienie to wydało się na tyle 
interesujące i aktualne, iż postanowiono je zgłębić. Rozwiązanie to ma bowiem na 
uwadze nie tylko zadbanie o urozmaicenie i estetykę miejskiej panoramy. Wykazuje 
ono wiele istotnych dla stanu planety zalet, które pozwalają przywrócić równowagę 
środowiskową, zwłaszcza wobec gospodarki wodnej, w miejscach wydawałoby się już 
straconych ze względu na swoje miejskie położenie. Popularyzując ten pomysł można 
znacząco poprawić jakość miejskiego życia, a także ‒ w szerszym ujęciu ‒ wyczulić 
społeczeństwo na długofalowe myślenie proekologiczne w coraz mniej ekologicznych 
warunkach współczesnego życia oraz wpłynąć pozytywnie na kondycję Ziemi, 
jako  planety.

Wstęp merytoryczny artykułu miał na celu zaprezentowanie rozpatrywanego 
problemu badawczego, jakim jest szukanie rozwiązań pozwalających na realizację 
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Postawioną hipotezą jest stwierdzenie, iż zielone 
dachy w znacznym stopniu realizują tę ideę.

Scharakteryzowano zatem rozwiązanie, jakim są zielone dachy wraz z jego licznymi 
zaletami, uwzględniającymi koncepcję zrównoważonego rozwoju, poprzez: 

• problematykę współczesnych zurbanizowanych  terenów,
• rys  historyczny,
• przykłady zastosowań, 
• korzyści z niego wynikające, 
• perspektywy i kierunki rozwoju. 
Wstępem do tej analizy jest przedstawienie problematyki terenów miejskich, 

funkcjonowanie rozwiązania, jakim są zielone dachy, świadectwa z przeszłości o jego 
wykorzystywaniu oraz współczesne przykłady jego zastosowań na terenie Polski. 
Najobszerniejszą część stanowi przy tym omówienie korzyści z zakładania zielonych 
dachów. Opracowanie ma charakter przeglądowy, przygotowano je na podstawie 
analizy literatury tematycznej i źródeł internetowych. W ostatniej części pracy 
nakreślono perspektywy i kierunki rozwoju zazielenienia dachów oraz zweryfikowano 
postawioną w pracy hipotezę. Przy dowiedzeniu jej prawdziwości skorzystano 
z przytoczonych w pracy korzyści wynikających z zastosowania zielonych dachów, 
które odniesiono do 6 podstawowych celów stawianych inicjatywom mającym 
wspierać zrównoważony rozwój. 
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3. Problematyka współczesnych terenów zurbanizowanych
Ze względu na gwałtowny wzrost populacji, pociągający za sobą intensywny 

rozwój terenów miejskich, pierwotny stan środowiska naturalnego uległ ogromnemu 
przekształceniu. Szczególnie wzmożone efekty działań antropogenicznych są 
obserwowane na terenach zurbanizowanych, których większość jest pokryta zabudową 
uszczelniającą powierzchnię. Odbiera to miejsce terenom otwartym i biologicznie 
czynnym. Przebieg wielu procesów, takich jak obieg wody i bilans cieplny uległ 
znaczącym zmianom [4].

Skupiając się na pierwszym z nich, czyli gospodarce wodnej, warto na wstępie 
zaznaczyć jak kluczowe ma ona znaczenie dla korzystnej regulacji wszystkich innych 
procesów zachodzących w naturze. Dzięki gromadzeniu wody w strukturze gleby 
i jej stopniowemu parowaniu atmosfera ma dostęp do regulacji swojej wilgotności 
i temperatury. Systemy miejskie budowane w środowisku uszczelnionych terenów 
działają z kolei na zasadzie sprawnego odprowadzania opadów systemami ściekowymi. 
Tym samym, sprawiają one, że woda nie uczestniczy w naturalnych procesach 
ewapotranspiracji na terenie, na którym pojawia się jako opad atmosferyczny lub 
skroplona z powietrza wilgoć. Powierzchnie asfaltowe i wybetonowane, jak też i dachy 
odprowadzają od 90 do 100% opadów. Z kolei powierzchnie pokryte roślinnością są 
w stanie zatrzymać od 80 do 100% spadającego deszczu [5]. 

To porównanie obrazuje, jak odmienne są to mechanizmy. Systemy zielone 
niwelują zagrożenia dotyczące szybkiego odprowadzania wód opadowych, które 
w okresach suszy na terenach miejskich jeszcze to zjawisko pogłębiają. Z kolei 
w okresach obfitujących w intensywne opady lub okresach roztopowych systemy 
wodociągowe często nie wytrzymują wzmożonego przepływu. Dochodzi więc do 
lokalnych rozlewisk powierzchniowych, podtopień piwnic i przejść podziemnych. Co 
więcej, woda spływająca z takich źródeł do ścieków jest zanieczyszczona. Przyczynia 
się to do pogorszenia jakości środowiska wodnego, do którego jest odprowadzana. 

Oczywiście możliwe jest również zastosowanie systemów infiltracji i retencji wód 
w postaci niecek, studni czy rowów. Takie rozwiązania wymagają jednak dodatkowej 
powierzchni pod inwestycję, która jest w miastach towarem deficytowym. To pociąga 
za sobą konieczność poniesienia znacznych kosztów, co zdecydowanie zniechęca do 
stosowania tego typu rozwiązań na szeroką skalę.

Drugim najważniejszym czynnikiem są procesy termiczne zachodzące w miastach. 
Materiały, z których zrobiona jest większość zabudowy, infrastruktury drogowej oraz 
budynków, charakteryzuje się bardzo niekorzystnym bilansem cieplnym. Dokładając 
do tego wysoką emisję CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery w formie 
aerozoli i pyłów oraz wpływ systemów grzewczych i chłodniczych, uzależnionych od 
pory roku, należy liczyć się z powstawaniem niekorzystnego zjawiska podwyższonej 
temperatury terenów miejskich, zwanego miejskimi wyspami ciepła. Powierzchnie 
znacznie nagrzane, pozbawione chłonnego charakteru środowisk naturalnych, bardzo 
powoli oddają ciepło. Ten zachodzący głównie nocą proces oddawania zebranej podczas 
dnia energii, znacznie łatwiej przebiega na terenach zielonych, gdyż wchłonięta do 
struktury woda pozwala dzięki parowaniu na sprawną regulację  temperatury.

Łącząc te dwa czynniki ze specyfiką gęsto zabudowanych terenów miejskich 
i wynikającymi z tego ograniczeniami przestrzennymi, szuka się rozwiązań, które będą 
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najkorzystniejsze i mogą być rozwijane bez konieczności znacznego przekształcania 
dotychczasowych form miejskich. Zielone dachy są idealnym przykładem takiej 
inwestycji, która realizowana w zastanej strukturze miasta sprawdza się świetnie na 
zasadzie adaptacji do istniejących już budynków i projektów. Tym samym znakomicie 
kompensują powierzchnię zajętą przez budynek, która na poziomie dachu pozostaje 
zwykle zupełnie  niezagospodarowana.
4. Rys historyczny

Zielone dachy nie są rozwiązaniem, które powstało dopiero na potrzeby dzisiejszych, 
gęsto zabudowanych miast. Praktyczne korzyści płynące z zastosowania systemów 
zielonych dachów, jak i ich niezaprzeczalne walory estetyczne są cenione już od 
bardzo dawna. Ich inspiracji można szukać daleko w historii ludzkości, bo już przecież 
w starożytności pośród siedmiu cudów świata wymieniane są i opisywane między 
innymi przez Herodota, „Wiszące Ogrody Babilonu”, zaprojektowane w VII wieku 
p.n.e. Założone przez króla Nabuchodonozora II w podarku dla swojej żony tęskniącej 
za żywą zielenią swojej ojczyzny, były prawdziwym inżynieryjnym majstersztykiem 
tamtych czasów. Składały się one z systemu tarasów izolowanych smołą i ołowiem. 
Na nich znajdowała się warstwa odsączająca i o znaczącej grubości warstwa ziemi, 
w której swoje korzenie miały rośliny, pokaźne drzewa i krzewy. System nawadniający 
składał się z kanałów i drenów zapewniających potrzebną wodę, czerpiąc ją z rzeki 
Eufrat [4].

Kolejne liczne motywy łączenia budownictwa z zielenią można znaleźć 
w antycznym Rzymie, gdzie pełniły one funkcje głównie upiększające i gloryfikujące 
dane miejsce. Od dawien dawna, ludzie korzystają z izolacji termicznej, jaką daje 
otoczenie pokryte warstwami ziemi i roślin. W ten sposób tworzono m.in. ziemianki 
i fortyfikacje.

Początków rozwoju współczesnego spojrzenia na zielone dachy doszukiwać 
można się na terenach Skandynawii już w czasach średniowiecza. Powstawanie 
darniowych pokryć dachowych było podyktowane szeroką dostępnością materiałów 
potrzebnych do ich budowy, które nic nie kosztowały oraz łatwością zastosowania tej 
skutecznej ochrony przed wpływem surowego klimatu. Sprawiło to, iż przez stulecia 
było to najszerzej stosowane rozwiązanie. Te dachy budowano pod kątem 30-45 stopni 
stosując jako izolację korę brzozową, na wierzchu układając płaty darniny o grubości 
ok. 20 cm [4]. Ochronę przed przeciekaniem stanowiły warstwy wysuszonego torfu 
położone na właściwą warstwę konstrukcyjną zbudowaną z grubych i cienkich 
gałęzi ułożonych pod kątem pozwalającym na odpowiednie spływanie wody. Takie 
pokrycia dachowe świetnie sprawdzały się również ze względu na ich właściwości 
termoizolacyjne i dopiero w XVIII wieku − najpierw głównie w miastach − zaczęły 
być one zastępowane nowoczesnymi  dachówkami.

Rozwój technologiczny w ostatnich dziesięcioleciach, bardziej eksperymentalne 
podejście do łączenia budynków z zielenią, jak i rozrost miast, doprowadziły w latach 
60. i 70. XX wieku do wejścia koncepcji zielonych dachów w nowe stadium [6]. 
Rodzące się problemy − projektowania terenów miejskich w sposób wydajny 
i zrównoważony, w dobie rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz dochodzące 
do głosu trendy ekologiczne, powstające w opozycji do coraz większego wpływu 
działalności człowieka na środowisko − pozwoliły na dostrzeżenie niezaprzeczalnych 
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zalet takich systemów. Takie rozwiązania są realizowano głównie w celu lepszego 
zagospodarowania wód opadowych, zwiększania ilości terenów aktywnych 
biologicznie i energetycznych oszczędności budynków pokrytych zielenią, czemu 
poświęcono więcej uwagi w dalszej części tego  opracowania.
5. Przykładowe realizacje

Różnorodność wariantów zaimplementowania koncepcji zielonych dachów sprawia, 
że każdy z opracowanych projektów jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Świadczą o tym 
przytoczone dwa przykłady realizacji zielonych dachów na terenie miasta Warszawy. 
Pierwszy z nich jest rozwiązaniem o charakterze użytkowym, gdyż dach ten tworzy 
pełną harmonii relaksacyjną przestrzeń wokół współczesnej bryły budynku Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi z kolei obrazuje, jak nawet wielkie obiekty 
handlowe mogą oddać powierzchnię dachu z powrotem naturze, stanowiąc najprostszy 
wariant konstrukcji zielonych dachów. Jest on kompromisem pomiędzy poniesionymi 
przy budowie kosztami a wartościami estetycznymi i przyrodniczymi.
5.1. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Lokalizacja tego ogrodu to ul. Dobra 72 w Warszawie. Jego całkowita powierzchnia 
zajmuje ok. 1 ha, z czego zieleń pokrywa połowę. Zakładano go w latach 1996-2001 [7]. 

Budynek BUW zdobiony przez zielony dach zdobył wiele prestiżowych nagród 
i tytułów w konkursach architektonicznych oraz w plebiscytach mieszkańców Warszawy. 
Projekt ten perfekcyjnie łączy funkcjonalność wnętrza biblioteki z relaksacyjnym 
charakterem zielonych ogrodów i roślinnych elewacji w części wypoczynkowej. 
Materiały użyte do zewnętrznej konstrukcji budynku, czyli spatynowana miedź oraz 
szkło, harmonijnie współgrają z zielonym otoczeniem. 

Ogród ten, wykonany jako jedna z pierwszych na terenie Polski realizacja 
zielonego dachu typu intensywnego, jest przykładem, z którego można czerpać 
obszerną wiedzę na temat projektowania i budowania tego typu konstrukcji. Według 
pierwotnego zamysłu na tym terenie miał powstać ogród botaniczny flory polskiej. 
Wersja ostateczna przekształciła jednak tę powierzchnię w teren publicznie dostępny 
do realizowania funkcji wypoczynkowych, co przedstawia rysunek  1.
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Rysunek 1. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego [źródła własne] 

Poszczególne części podniebnego ogrodu zaprojektowano według dominant 
kolorystycznych, czyniąc go niezwykle estetycznym. Intensywny typ dachu wiążący 
się z większą głębokością substratu, pozwolił na posadzenie na jego terenie wielu 
ozdobnych gatunków takich krzewów, jak: forsycja ‘Maluch’, pięciornik krzewiasty 
‘Goldfinger’ i ‘Goldteppich’, róża ‘Rugodita’ czy wierzba szwajcarska [7]. 

Przebywanie na tym dachu, czy też w tym ogrodzie z pięknym widokiem na Wisłę, 
to gwarancja dodatkowych pozytywnych doznań dla odwiedzających  go.
5.2. Centrum Handlowe ARKADIA

Ogród na dachu tego budynku jest zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 82 
w Warszawie, a założono go w 1998 roku [7]. Jego zazielenienie obejmuje imponującą − 
w skali Polski − powierzchnię dachu. Ze względu na czynniki finansowe zdecydowano 
się na system jednowarstwowy o głębokości substratu nieco powyżej 10 cm. Zielona 
powierzchnia nawadniana jest za pomocą automatycznego  systemu.

Roślinność rozwijająca się na tym zielonym dachu to kompozycja gatunków 
typowych dla tundry, terenów półpustynnych czy ubogich gleb mineralnych oraz 
wysokogórskich hal. Gatunkami tymi są głównie rozchodniki, które mają najmniejsze 
ze wszystkich roślin wymagania oraz wysoką odporność na warunki klimatyczne. Poza 
rozchodnikami w strukturze roślinnej jest też domieszka takich roślin, jak: czosnek, 
złocień arktyczny, dzwonek okrągłolistny i różne rodzaje  goździków.

Jest to również − jak i w poprzednim przykładzie − miejsce bardzo przyjazne,  
by wyciszyć się dzięki obcowaniu z przyrodą. 
6. Zalety zielonych dachów

Żaden inny styl architektoniczny nie zapewnia tak szerokiej gamy pozytywnych 
efektów dla budynków, mieszkańców i środowiska. Do głównych zalet zielonych 
dachów  należą:
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• izolacja  cieplna,
• długość  życia,
• redukcja poziomu  hałasu,
• możliwość wykorzystania dodatkowej zielonej  powierzchni,
• naturalne siedlisko dla roślin i zwierząt,
• niwelowanie efektu miejskiej wyspy  ciepła,
• zmniejszenie poziomu pyłu i smogu,
• retencja wód  opadowych,
• rozwijanie upraw roślin hodowlanych w mieście.
Tym samym zielone dachy spełniają jeden z podstawowych warunków zrówno-

ważonego rozwoju, harmonii gospodarki i ekologii.
6.1. Izolacja cieplna

W obecnych czasach duży nacisk stawia się na rozwiązania pozwalające ograniczać 
straty ciepła w budownictwie. Realizuje się to za pomocą różnorodnych technologii, 
zarówno tych stosowanych do izolacji dachów, jak i ścian. Zielone dachy świetnie 
sprawdzają się w takiej roli. W chłodniejsze pory roku izolują wnętrze budynku 
i pozwalają na oszczędności związane z ogrzewaniem, a w miesiącach letnich 
zmniejszają temperaturę wewnątrz poprzez transpirację roślin. Generują więc tym 
samym znacznie mniejsze koszty użytkowania klimatyzacji. Badania przeprowadzone 
przez niemieckiego naukowca Drefahla [8] wskazały, iż mikroklimat mieszkania pod 
zielonym dachem jest porównywalny z mikroklimatem panującym na parterze tego 
samego budynku mieszkaniowego. Typowego przegrzania mieszkań na poddaszu 
w lecie można więc uniknąć dzięki dachom wegetacyjnym. Przeprowadzone przy 
użyciu wersji 4.6 programu Design Builder symulacje na danych z kilku budynków 
kampusu Uniwersytetu w Hongkongu pozwoliły na otrzymanie miarodajnych 
wyników i porównań [9]. Budynki pokryte zielonymi dachami przyniosły oszczędności 
0,56% całkowitego zużycia energii. Zostało również jasno zaznaczone, że 85% 
tego zmniejszonego bilansu energetycznego przypada na miesiące letnie, czyli od 
maja do września. Co więcej, zestawiając ze sobą różne funkcje, harmonogramy 
działania i charakter wyposażenia budynków, największe oszczędności przypisywane 
są tym z największym zapotrzebowaniem na klimatyzację. Było to więc biuro, 
muzeum i biblioteka, czyli obiekty o najdłuższych godzinach pracy i licznym 
wyposażeniu  wnętrz.

Zielone dachy można zatem z powodzeniem uznać za dodatkową izolację 
termiczną. Proces regulujący wymianę energii polega na tym, że warstwy o różnych 
właściwościach, z których taki dach jest zbudowany, ograniczają przepływ ciepła 
i ruchy konwekcyjne [10]. Ważnym czynnikiem składowym jest zawartość wody, która 
reguluje procesy wymiany energii pomiędzy dachem a otoczeniem. Spadek zużycia 
energii przy stosowaniu zielonych dachów to dobrze znana korzyść ekonomiczna, 
jednak w przeszłości nie było możliwe oszacowanie tego efektu i włączenie zielonych 
dachów do bilansu energetycznego budynku. Obecnie jest już możliwe korzystanie 
z programów estymujących oszczędności w wykorzystywaniu energii dla pewnych 
skategoryzowanych danych o założeniach budynków i instalacji oraz bardziej 
rozbudowanych programów, analizujących również czynniki określające lokalny 
klimat, konkretne umiejscowienie i projekt  roślinności.
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6.2. Trwałość 
Trwałość tradycyjnego, „nagiego”, płaskiego dachu wynosi tylko od 15 do 25 lat, 

nawet przy profesjonalnej instalacji. Jest to spowodowane fizycznymi, chemicznymi 
i biologicznymi czynnikami, które oddziałują na taki dach przez lata użytkowania. 
Różnice temperatury powyżej 1000ºC w ciągu roku i 600ºC w skali doby nie są 
niczym niezwykłym [1]. Promieniowanie UV przyspiesza proces starzenia się 
hydro-izolacji, co prowadzi do zmęczenia materiału, kurczenia się, powstawania 
pęknięć i wycieków. Zielone dachy zapewniają ochronę dla hydroizolacji. Warstwa 
roślinna buforuje stres termiczny zarówno latem, jak i zimą, zmieniając skalę różnic 
temperaturowych. Ponadto zielony dach tworzy warstwę ochronną dla hydroizolacji 
w wypadku uszkodzeń mechanicznych, takich jak grad czy wiatr. 

Nowoczesne technologie i powszechne standardy projektowania zielonych dachów 
zaistniały dopiero około 35 lat temu w Niemczech. Wobec tego na chwilę obecną nie jest 
jeszcze możliwe dysponowanie rzeczywistymi danymi dotyczącymi ich ostatecznego 
czasu eksploatacji. W wielu publikacjach ten czas szacuje się na co najmniej 50 lat. 
Jest on więc co najmniej dwa razy dłuższy niż długość życia dachu zwykłego. 

Istnieje jednak pewna baza wcześniejszych przykładów, choć nieco różniących 
się rozwiązaniami od tych stosowanych obecnie, na podstawie których można snuć 
optymistyczniejsze przypuszczenia. Przykład kilku starych berlińskich dachów 
pokazuje, że przy odpowiedniej pielęgnacji zielony dach można utrzymać w dobrej 
formie nawet i 90 lat i to bez znaczących jego renowacji [11].
6.3. Redukcja poziomu hałasu

Zielone dachy zapewniają zarówno izolację wnętrza budynku od dźwięków 
pochodzących ze środowiska zewnętrznego, jak też i rozprzestrzeniania się ich 
wewnątrz. Zanieczyszczenie dźwiękiem o wysokim natężeniu, szczególnie przez 
dłuższy czas niesie ze sobą wiele negatywnych implikacji. Wpływa na zmęczenie układu 
nerwowego, utrudnia pracę, wypoczynek i sen, a przy wartościach przekraczających 
70 dB, staje się wręcz szkodliwe, pociągając za sobą trwałe konsekwencje. Przy stale 
podnoszonych normach dopuszczających poziom wartości hałasu w miastach, które 
są dopasowywane do szybko zmieniających się warunków otoczenia współczesnego 
człowieka, należy również poszukiwać rozwiązań, które będą w stanie neutralizować 
hałas [12]. 

Typowe substraty wykorzystywane do konstruowania zielonych dachów charak-
teryzują się niezwykle porowatą strukturą. Dzięki temu fale dźwiękowe mogą 
przenikać w głąb substratu by poprzez liczne odbicia oraz rozproszenia ostatecznie 
ulegać osłabieniu, zanim dotrą do podstawy dachu. Właściwości te wskazują również 
na znacznie intensywniejsze tłumienie dźwięków o wyższej częstotliwości, które ze 
względu na niewielką długość fali są w stanie lepiej wnikać w strukturę substratu. 
W odróżnieniu od odbijających dźwięki dachów żwirowych, te zielone redukują 
rozprzestrzenianie dźwięków o 2÷3 dB, co zmniejsza nieco słyszalność wytwarzanego 
miejskiego hałasu [1]. 

Warto przy tym zaznaczyć, że największą częścią składową hałasu wytwarzanego 
przez ruch drogowy w miastach jest częstotliwość około 1000 Hz, dla której substrat 
o głębokości około 10 cm wykazuje najlepsze właściwości tłumiące i to nawet o 10 dB. 
Odpowiada to mniej więcej podwojeniu odczuwalnego przez ludzi natężenia dźwięku [13].
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Odnośnie hałasu słyszalnego wewnątrz budynków to − w zależności od miąższości 
zastosowanej gleby i od rodzaju roślin − przy 20 cm warstwie substratu glebowego 
następuje poprawa izolacji akustycznej nawet o 46 dB [1]. Dodatkową zaletą jest 
ograniczanie pochłaniania fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości ze 
stacji  nadawczych.
6.4. Retencja wód opadowych

Zielone dachy są bardzo ważnym instrumentem w miejskim zarządzaniu 
wodami opadowymi. Zamieniają uszczelnione powierzchnie w czynne struktury 
przywracające naturalny obieg wody. Zapewniają też kontrolę nad jej odpływem, 
szczególnie w okresach obfitujących w opady, gdyż osłabiają ich wzmożony przepływ 
odprowadzający, a wydłużają czas akumulacji wody. W zależności od konstrukcji 
zielonego dachu i głębokości podłoża, natychmiastowy spływ wody można zmniejszyć 
o 50÷90% [1]. Część tej wody powraca potem bezpośrednio do naturalnego 
obiegu poprzez parowanie. Nadmiar wody deszczowej wraz z zawartymi w niej 
zanieczyszczeniami, które są filtrowane, jest odprowadzany z pewnym opóźnieniem. 

Co więcej, ten proces oczyszczania można wykorzystać do retencjonowania 
wody na użytek własny do ponownego podlewania ogrodu na dachu. Stanowi to 
bardzo wydajny zamknięty system zarządzania wodą w mniejszej skali. Wartym 
zaznaczenia jest również rezultat prowadzący do zmniejszenia naprężeń w systemie 
kanalizacyjnym w ciągu roku, co ma wyjątkowo ważne znaczenie w szczytowych 
okresach przepływu. W efekcie można zainstalować mniejsze/słabsze systemy 
kanalizacyjne bez konieczności budowania wielu zbiorników retencyjnych. Pociąga 
to za sobą niższe koszty nowych inwestycji. Kolejnym czynnikiem finansowym jest 
obniżenie kosztów odprowadzania wód opadowych do oczyszczalni. 

Przykładem mogą być badania przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu 
w Genewie, mające na celu prognozowanie objętości wód opadowych przy 
zastosowaniu zielonych dachów [14]. Dla dachu ekstensywnego o wysokości 15 cm 
zaobserwowali oni spadek średniej wartości szczytowego spływu na poziomie od 76% 
aż do 27% niższym niż przy wykorzystaniu zwykłego dachu, dla opadów odpowiednio 
w zakresie 0÷1 mm do 25÷400 mm. 
6.5. Wykorzystanie dodatkowej przestrzeni

Aglomeracje miejskie muszą sobie radzić z deficytem powierzchni i bardzo 
wysokimi cenami gruntu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe tereny, idealnym 
rozwiązaniem staje się przestrzeń generowana przez zakładanie zielonych dachów. 
Oferują one różnorodne możliwości wykorzystania, w tym naturalne schronienia dla 
owadów, małych zwierząt i roślin, rekreacyjne ogrody, kawiarnie i tereny sportowe. 

W wypadku, gdy spełnione są wymagania techniczne i konstrukcyjne budynku, 
praktycznie nie ma ograniczeń w projektowaniu krajobrazu z bylinami, małymi 
drzewami lub ogrodami. Ze względu na wykorzystanie właściwości dachu właściciel 
budynku może zaoszczędzić na kosztach związanych z zakupem dodatkowych terenów 
na poziomie  gruntu.

Ogrody dachowe znacznie zwiększają środowisko pracy i oferują łatwo dostępne 
tereny rekreacyjne, nawet w wielkich aglomeracjach. Jest to szczególnie korzystna 
perspektywa dla deweloperów, ponieważ zielone przestrzenie bardzo atrakcyjnie 
prezentują się w oczach potencjalnych klientów w zestawieniu z nowoczesnym 
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budownictwem. Alamah Misni w swoim studium z roku 2017 prześledziła wpływ 
zielonych dachów na zainteresowanie obiektami mieszkaniowymi dla osób 
średniozamożnych i wynikające z tego czynnika różnice cenowe mieszkań [15]. 
Respondenci jej ankiet ocenili obecność zielonych dachów jako niezwykle atrakcyjną 
ze względu na wyjątkową, zieloną scenerię. Wskazali te nowocześnie i wielofunkcyjnie 
zaprojektowane struktury jako najbardziej reprezentacyjną wizytówkę ich osiedla. 
Wyniki jej szacowań pokazują, że wszystkie koszty − wliczając w to wynajęcie lub 
zakup oraz koszty utrzymania mieszkań z zielonymi dachami − są większe niż tych 
bez zielonych dachów o 48÷70%. Jej praca jest wprawdzie oparta na przykładach 
malezyjskiego budownictwa, ale śmiało może być odczytywana jako wskazanie 
charakteru ogólnoświatowego trendu. 
6.6. Naturalne siedlisko dla zwierząt i roślin

Przekształcanie krajobrazu poprzez działalność antropogeniczną wywiera 
wiele negatywnych skutków na ekosystem i warunki życia dla ludzi. Dotyczy to 
w szczególności obszarów miejskich, w których duża część całkowitej powierzchni 
gruntów jest zajęta przez budynki i infrastrukturę drogową. Dotychczasowe nisze 
ekologiczne stwarzające odpowiednie warunki do rozwoju różnorodnych gatunków 
roślin i bytowania zwierząt znikają za sprawą ludzkiej ingerencji. Konieczne stają 
się więc działania kompensacyjne przywracające naturalne siedliska i poprawiające 
stosunek terenów zielonych do terenów zabudowanych. 

Roślinne dachy mogą pomyślnie spełniać taką funkcję. Tworzą żywe i energiczne 
miejsca, izolowane ostoje dla fauny i flory w betonowych centrach miast. Duże zielone 
dachy promują szczególnie różnorodność biologiczną, ponieważ dzikie pszczoły, 
motyle, trzmiele i chrząszcze znajdują tam schronienie i żywność. Pomaga to zachować 
naturalny cykl życia przyrody, nawet na tak podporządkowanych cywilizacyjnie 
terenach, jakimi są miasta. 

Trzeba jednak pamiętać, że właściwości biologiczne takich terenów w dużej 
mierze są podporządkowane możliwościom konstrukcyjnym tej technologii. Należy 
też uwzględnić współzależności zachodzące pomiędzy składnikami materiałów 
dachów i żywymi organizmami. Niezbędnym jest ich wykorzystanie już przy procesie 
projektowania, uwzględniając dobór odpowiednich warstw podkładu i roślin. Często 
struktury te nie odzwierciedlają warunków spotykanych na tych samych terenach 
występujących naturalnie na poziomie gruntu. Bioróżnorodność jest tutaj wytwarzana 
niejako od zera i musi być również dopasowana do specyficznych warunków 
generowanych przez takie czynniki,  jak:

• narażenie na mocne wiatry, 
• większe  nasłonecznienie,
• znacznie utrudniona dostępność dla mniej mobilnych zwierząt. 
Zielone dachy − oddzielone pionowym dystansem od poziomu ziemi − są zwykle 

projektowane jako siedliska dla latających żywych stworzeń, takich jak ptaki, owady 
czy insekty. Wpływ zielonych dachów na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt, 
zwłaszcza ptaków i jaszczurek, jest potwierdzony wieloma przykładami [16]. 
Przed końcowym, ostatecznym zatwierdzeniem projekt wymaga jednak uważnego 
przestudiowania potrzeb bytowych danych gatunków i cyklu ich życia po to, aby te 
nowo utworzone środowiska miały w dłuższej perspektywie dobroczynny wpływ na 
bioróżnorodność. 
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6.7. Efekt miejskiej wyspy ciepła
Globalne ocieplenie, zwiększanie udziału powierzchni uszczelnionych i nadwyżka 

ciepła z budynków mieszkalnych, przemysłu i ruchu drogowego, prowadzą 
w aglomeracjach miejskich do stale rosnącej temperatury powietrza. Zjawisko 
występowania znaczącej różnicy temperatury zwłaszcza pomiędzy centrum miasta, 
a jego okolicą jest nazywane efektem miejskiej wyspy ciepła. Latem efekt ten może 
sięgać nawet 10°C [1].

Efekt miejskiej wyspy ciepła drastycznie obniża jakość życia i szkodzi zdrowiu 
mieszkańców miasta. Jest on szczególnie niebezpieczny w tropikalnym klimacie, gdzie 
realnie może przyczyniać się do wzrostu śmiertelności. Naturalne klimatyzatory, takie 
jak: tereny zielone i parki, mogą wchłaniać do 80% energii wejściowej, ale przecież 
w gęsto zaludnionych dzielnicach tereny zielone są rzadkością. Zagospodarowane 
powierzchnie dachowe stanowią więc wspaniałą alternatywę, ponieważ łagodzą 
efekt miejskiej wyspy ciepła. Badania przeprowadzone − na podstawie stanowisk 
obserwacyjnych − przez Shanika Nisansala Wijerathne w 2010 roku na Sri Lance 
pokazują, jak skrajnie różne możliwości magazynowania energii mają zielone 
i tradycyjne rodzaje dachów [17].

Efekt miejskiej wyspy ciepła jest eliminowany właśnie przez to, że tradycyjne dachy 
w momencie osiągnięcia szczytu nasłonecznienia w ciągu dnia nie są już w stanie 
magazynować więcej energii i odbijają ją do otoczenia. Tym samym sprawiają, że 
temperatura powietrza jeszcze dodatkowo wzrasta. Dachy pokryte roślinnością 
wykazują zdolność do dłuższego magazynowania energii i bardziej równomiernego jej 
regulowania. Jest ona emitowana do otoczenia dopiero wówczas, gdy promieniowanie 
słoneczne nie jest już tak intensywne, jak kilka godzin wcześniej i to w znacznie 
mniejszej ilości niż w wypadku dachów tradycyjnych. Takie wspólne działanie tysięcy 
zwykłych „gołych” dachów w jednej aglomeracji przynosi efekty miejskiej wyspy 
ciepła o niekorzystnych skutkach na dużą skalę. Można je powstrzymać poprzez 
uruchomienie szeroko zakrojonych działań, m.in. takich jak rozpowszechnienie idei 
stosowania zielonych dachów. 
6.8. Zmniejszenie poziomu pyłu i smogu

Zanieczyszczenie powietrza w mieście może powodować poważne, negatywne 
skutki dla funkcjonowania istot żywych, w tym i roślinności. W szczególności tlenki 
azotu i węgla, lotne związki organiczne oraz spaliny z silników różnych pojazdów 
tworzą niebezpieczne kombinacje toksycznych substancji, na które mieszkańcy miast 
są długotrwale narażani. Ponadto azotany i inne szkodliwe substancje znajdujące się 
w powietrzu, czy w opadach deszczu są gromadzone w glebie. Przyczynia się to do 
dalszej degradacji środowiska naturalnego. Jest to stale rosnący problem, dla którego 
jedną z możliwości zaradczych powinno być dążenie do zwiększania zielonych 
powierzchni w miastach, czego jedną z form są zielone  dachy.

Dokładne wyliczenia ilości filtrowanego przez rośliny smogu to ambitne zadanie 
wymagające zastosowania pewnych uproszczeń. Dotyczy to w szczególności 
środowiska miejskiego, gdzie ilość i różnorodność czynników utrudnia precyzyjną 
analizę korzyści. Należą do nich między  innymi:

• różna wysokość dachów, 
• zaaranżowanie  roślinności,
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• relacja z geometrią ulic i dotyczącym ich zagęszczeniem ruchu transportowego, 
• układ turbulencji i transportu zanieczyszczeń w tunelach  powietrza.
Największy wpływ na uzyskane wyniki ma zastosowana struktura wegetacyjna, 

koncentracja zanieczyszczeń w danym miejscu, długość sezonu zielonego i warunki 
meteorologiczne. Przykładowo, badania przeprowadzone w Chicago wskazują, że 
hektar zielonego dachu pokrytego w około 2/3 powierzchni trawą a w 1/3 roślinami 
zielnymi, drzewami i strukturami utwardzonymi, jest w stanie usunąć nawet 85 kg 
zanieczyszczeń powietrza rocznie, głównie ozonu troposferycznego oraz tlenków 
azotu [18]. 

Jest to wartość zbliżona do ilości zanieczyszczeń usuwanych przez miejskie lasy 
[19]. Jak wskazali autorzy tej właśnie publikacji, średniego rozmiaru drzewo może 
usunąć taką samą ilość szkodliwych substancji jak 19 dachu ekstensywnego. Koszt 
założenia zielonego dachu jest blisko 7-krotnie większy. W obliczu stałego wzrostu 
poziomu zanieczyszczeń nie do przecenienia jest jednak każda dodatkowa wartość 
zneutralizowanych szkodliwych  substancji.
6.9. Jakość życia i czynniki psychologiczne

Zielone dachy − już za sprawą walorów estetycznych − podnoszą jakość życia 
w miastach. Badania przeprowadzone w 25 dużych miastach na terenie Niemiec 
pokazały, że praktycznie pokrytych jest w 40-50% powierzchni budowlanych 
zielonymi dachami, które dodają naturalną zieleń do krajobrazu [20].

Już kilka zielonych wysp jest w stanie przerwać monotonię szarych, ponurych 
centrów miast. Obecne nie tylko w miastach, ale także na obszarach wiejskich, zielone 
dachy pozwalają budynkom przemysłowym harmonijnie wtapiać się w scenerię. Co 
więcej, tereny zielone − nawet te na dachach − skłaniają do częstszego przebywania 
w takim korzystniejszym dla zdrowia otoczeniu, pozwalają się zrelaksować i skłaniają 
do aktywnego wypoczynku. Zgłębione studium o tej tematyce przedstawiła Angela 
Londer w swojej pracy doktorskiej z 2011 roku na temat zazieleniania miast oraz 
tego, jakie znaczenie rzeczywiście przypisują zielonym dachom ludzie mający do nich 
dostęp lub przynajmniej możliwość ich obserwacji z miejsca pracy. Skupiła się ona na 
dachach i respondentach z Toronto i Chicago, gdzie inicjatywy związane z zielonymi 
dachami są szeroko rozwinięte [21]. 

Natura − z perspektywy historii ewolucji człowieka jako gatunku − od zawsze 
przyciągała i fascynowała ludzi. Jej obecność w ich otoczeniu wydaje się być 
wrodzoną potrzebą. Tak też zdawali się odpowiadać respondenci zadawanych przez 
A. Londer pytań. Wskazywali na zafascynowanie widokiem zieleni wyłaniającym 
się z krajobrazu zdominowanego przez beton i na jego uspokajające właściwości. 
Wynikały one często ze skojarzeń tego kawałka zieleni z terenami poza miastem oraz 
z beztroskimi wspomnieniami częstszego kontaktu z przyrodą w dzieciństwie. Chodzi 
generalnie o kontakt z naturą na większą skalę, co często jest wpisane w poczucie 
przynależności do danego kraju i jego charakterystycznego krajobrazu [21]. 

Osoby mające dostęp do zielonego dachu najczęściej oceniają go jako miejsce 
mające rzeczywisty pozytywny wpływ na samopoczucie i redukcję stresu. Pozwala on − 
dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą − na odpoczynek fizyczny, psychiczny 
i umysłowy. 
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Wśród respondentów nie było jednak wyłącznie osób mających bezpośredni dostęp 
do ogrodów na dachach. Znaleźli się w tej grupie również i tacy, którzy mogą ogrody na 
dachach jedynie obserwować. Już sam widok zieleni na miejskim horyzoncie przynosi 
pewne praktyczne skutki, również o nieco innym niż już omawianym dotychczas 
charakterze. W wielu ludziach budzi się świadomość problemów środowiskowych 
i wzmaga się w nich w chęć szukania rozwiązań, które z jednej strony będą korzystne 
dla ekosystemu, z drugiej zaś pozwolą im na częstszy kontakt z przyrodą, także 
w wielkich aglomeracjach. Tak więc poza mierzalnymi i czysto praktycznymi 
aspektami, które przedstawiono wcześniej, zielone dachy przynoszą też wiele mniej 
wymiernych, ale niezwykle ważnych korzyści, które warto brać pod  uwagę.
6.10. Rolnictwo w mieście

Zielone dachy pozwalają również na rozwijanie miejskiego rolnictwa, choć nie jest 
to jeszcze zbyt szeroko wykorzystywane zastosowanie takich działań. Rolnictwo tego 
typu jest perspektywiczne, zwłaszcza przy produkcji na małą skalę. Obecne tempo 
rozwoju miast sprzyja mu jako jednemu z nielicznych, ale możliwych rozwiązań. 
Biorąc pod uwagę poważny deficyt dostępności powierzchni gruntowych i mając na 
względzie fakt, że jest to wykorzystanie dużo mniej opłacalne niż nowe inwestycje 
budowlane, zielone dachy są szansą dla rozwoju miejskiego rolnictwa. 

Idzie ono w parze z ideą zrównoważonego rozwoju i wytwarza możliwość korzys-
tania z produktów lokalnych i świeżych, wytwarzanych w sposób przyjazny środowisku 
i zdrowiu ludzi. Wspomaga to ekonomiczne i żywnościowe bezpieczeństwo terenów 
miejskich oraz ułatwia wgląd w użytkowanie nawozów i innych substancji będących 
pokarmem dla roślin. Przekłada się to na poprawę poziomu bezpieczeństwa żywności 
[22]. W sensie praktycznym, największą do pokonania przeszkodą jest stosunkowo 
mała głębokość wyłożenia substratu. Wynosi ona ok. 15 cm dla ekstensywnego typu 
dachu, na którą można − ze względu na jego ciężar − pozwolić sobie na większości 
dachów. 

W latach 2009-2011 w Michigan State University przeprowadzono badania 
porównujące efekty kultywacji warzyw na trzech różnych stanowiskach. Były to 
mianowicie: dach ekstensywny, platforma umieszczona na poziomie gruntu, na 
której panowały warunki zbliżone do tych na dachu ekstensywnym oraz klasyczne 
stanowisko na poziomie gruntu. Rezultaty mierzone w ilości i jakości plonów 
wskazują na brak znaczących różnic pomiędzy tymi trzema różnymi stanowiskami. 
Najbardziej znaczącym czynnikiem okazały się być zmiany pogodowe notowane 
w ciągu trzech lat trwania tych badań. Wpływają one jednak w podobnym stopniu 
na każdy z badanych systemów i − co jest jedynym utrudnieniem − pociągają za 
sobą konieczność odpowiedniego dopasowania do nich systemu irygacyjnego oraz 
nawożenia. W wypadku zielonych dachów wiąże się to z bezwzględną potrzebą 
zgłębienia ich wyjątkowej specyfiki. Co jednak najważniejsze: przeprowadzone 
obserwacje dowiodły, że zielone ekstensywne dachy przy odpowiedniej pielęgnacji 
stwarzają korzystne warunki rozwoju dla takich roślin, jak: pomidory, fasola, ogórki, 
pieprz, bazylia i szczypiorek. Również wiele innych gatunków warzyw, ziół i owoców 
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znajduje swoje miejsce uprawy na dachach. Niemniej często wymagają one większej 
ilości substratu, a co za tym idzie także i większej ilości wody służącej do zachowania 
odpowiedniej wilgotności gleby. Generalnie wpływa to na znaczne zwiększenie 
ciężaru konstrukcji, na co niewielu inwestorów może sobie pozwolić. Posiadanie 
ogródka warzywnego na małą skalę na zielonym dachu jest jednak przedsięwzięciem 
zdecydowanie możliwym. Niesie to ze sobą wiele korzyści, w tym przede wszystkim 
zdrowe, świeże, łatwo dostępne plony własnej  produkcji.

Należy przy tym jednak pamiętać, iż rośliny uprawiane na miejskiej glebie, 
otoczonej terenami przemysłowymi mogą być dodatkowo zanieczyszczone przez 
metale ciężkie, co czyni ich przeznaczenie do konsumpcji co najmniej niewskazanym. 
Niemniej wydaje się, że problem ten nie musi dotyczyć upraw na zielonych  dachach.
7. Podsumowanie

 Na podstawie analizy literatury tematycznej i innych źródeł można uznać, że 
zielone dachy wywierają̨ niezwykle pozytywny wpływ na środowisko. 

Weryfikacja hipotezy artykułu dotycząca faktu, iż zielone dachy w znacznym 
stopniu realizują ideę zrównoważonego rozwoju została przedstawiona w tabeli 
1. Przeprowadzono w niej analizę poszczególnych celów, które powinny spełniać 
rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, odnosząc się do charakterystyki 
zielonych dachów. Stopień realizacji (SR) określono subiektywnie, stosując umowną 
skalę liczbową, gdzie: 1 odpowiada niskiemu stopniowi realizacji celu, 2 średniemu, 
natomiast 3  wysokiemu.

Przedstawione w tabeli 1 wyniki analizy potwierdzają hipotezę o znacznym stopniu 
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju miast dzięki budowie zielonych dachów 
na terenach miejskich. Większość celów można uznać za spełnioną w stopniu wysokim. 
Redukcję zużycia energii oceniono na stopień średni ze względu na niewielki, w sensie 
ilościowym, wpływ zielonych dachów na ten czynnik. Również wytyczną dotyczącą 
ograniczania przekształcania ekosystemów uznano za spełnioną jedynie w stopniu 
średnim, gdyż zielone dachy powstają na terenach już zainwestowanych. 
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Tabela 1. Weryfikacja hipotezy pracy

Realizowany cel Elementy charakterystyki zielonych dachów 
spełniające dany cel

SR

redukcja zużycia energii na osobę 
na danym obszarze (np. miasta) do 
poziomu zgodnego z kryteriami 
rozdziału pojemności ekologicznej 
Ziemi na poziomie globalnym

izolacja cieplna, niwelowanie efektu 
miejskiej wyspy ciepła

2

ograniczanie przekształcania 
naturalnych ekosystemów i rolniczych 
przestrzeni produkcyjnych w tereny 
zainwestowane

możliwość wykorzystania dodatkowej 
powierzchni zielonej, naturalne siedlisko dla 
roślin i zwierząt, rozwijanie upraw roślin 
hodowlanych w mieście, trwałość

2

minimalizacja konsumpcji materiałów 
szkodliwych dla środowiska

możliwość wykorzystania dodatkowej 
powierzchni zielonej, rozwijanie upraw 
roślin hodowlanych w mieście, zmniejszenie 
poziomu pyłu i smogu, trwałość

3

zastępowanie obiegów otwartych 
(linear metabolism) obiegami 
zamkniętymi (circular metabolism), 
nastawio – nymi dodatkowo na 
wykorzystywanie lokalnych zasobów

retencja wód opadowych, izolacja cieplna, 
niwelowanie efektu miejskiej wyspy ciepła

3

tworzenie zdrowego środowiska 
życia dla mieszkańców miasta 
(bez zanieczyszczeń, hałasu, 
z dostateczną ilością terenów 
zielonych zapewniających utrzymanie 
emocjonalnych więzi z przyrodą)

redukcja poziomu  hałasu,
zmniejszenie poziomu pyłu
i smogu, możliwość wykorzystania 
dodatkowej powierzchni zielonej, naturalne 
siedlisko dla roślin i zwierząt, rozwijanie 
upraw roślin hodowlanych w mieście, jakość 
życia i czynniki psychologiczne

3

tworzenie odpowiedniego środowiska 
społecznego, zapewniającego rozwój 
społeczny i kształtowanie postaw 
moralno-etycznych

trwałość, możliwość wykorzystania 
dodatkowej powierzchni, naturalne siedlisko 
dla roślin i zwierząt,
jakość życia i czynniki
psychologiczne

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Po to, by miasta mogły rozwijać się w sposób zrównoważony potrzeba korzystania 
z takiego rodzaju rozwiązań, które mogą być realizowane w zastanej strukturze 
miejskiej, jednocześnie łagodząc niekorzystny wpływ czynników generowanych przez 
miejski styl życia współczesnego człowieka. Na świecie istnieje wiele organizacji, 
takich jak europejska federacja EFB (European Federation Green Roofs & Walls) czy 
Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, wspierających ideę zrównoważonego rozwoju 
miast poprzez budowanie niekonwencjonalnych form zieleni, w tym przede wszystkim 
dachów i ścian pokrytych zielenią. Popularyzują one wiedzę na ich temat, promują 
i zachęcają do podejmowania inwestycji w tym kierunku. Za główny cel obierają 
sobie powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych oraz utrzymanie harmonii 
w ekosystemie poprzez realizowanie większej ilości zielonych infrastruktur. Niniejsze 
opracowanie − poprzez przedstawienie historii użytkowania rozwiązania, jakimi 
są zielone dachy, zaprezentowane przykłady ich zastosowań oraz korzyści z tego 
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wynikające − nakreśliło perspektywy i kierunki rozwoju koncepcji zielonych  dachów.
W polskim ustawodawstwie niestety nadal brakuje jasnych regulacji prawnych 

oraz impulsów finansowych ze strony państwa, wspierających budowę zielonych 
dachów. Obserwując jednak przykłady zagranicznych sukcesów wydaje się, że 
prężnie działająca, wspierająca polityka prośrodowiskowa jest w stanie upowszechnić 
realizację zielonych dachów na dużą skalę, jak to się stało w szwajcarskiej Bazylei, czy 
niemieckim Monachium. W Polsce to rozwiązanie nie jest jeszcze tak spopularyzowane, 
przez co również nie tak korzystne finansowo jak w innych krajach. Zyskuje ono 
jednak coraz więcej rozgłosu, a tym samym przyciąga nowe, pomyślne dla rozwoju 
branży inicjatywy. Tłumaczenie międzynarodowych standardów norm i wytycznych 
dotyczących zielonych dachów FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftbau’s), unijne fundusze przeznaczone na inicjatywy ukierunkowane na 
oszczędzanie energii przewidziane na lata 2021-2027, jak i coraz więcej możliwości 
dofinansowania, chociażby z Funduszy Norweskich, stwarzają korzystne warunki do 
zazieleniania dachów przez polskich inwestorów. Przytoczone praktyczne przykłady 
przedsięwzięć i wsparcia finansowego inicjatyw w połączeniu z omówionymi 
licznymi zaletami zazieleniania dachów rysują obiecujące perspektywy dla tego 
przyszłościowego rozwiązania, wspierającego zrównoważony rozwój  miast.
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Rola zielonych dachów we wspieraniu idei zrównoważonego rozwoju miast
Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie koncepcji zielonych dachów ze względu na wspieranie idei 
zrównoważonego rozwoju miast. Dokonano w niej prezentacji problematyki współczesnych terenów 
zurbanizowanych i na ich tle przeprowadzono analizę korzyści, jakie przynosi instalacja zielonych 
dachów poprzez realizowanie funkcji terenów biologicznie czynnych. Analiza parametrów ilościowych 
opisujących zielone dachy w porównaniu z dachami tradycyjnymi wskazuje, iż te pierwsze charakteryzują 
się szerokim spektrum zalet, takich jak: zwiększona wytrzymałość konstrukcji, która wpływa na ponad 
dwa razy dłuższą trwałość, zwiększona zdolność do retencji wód opadowych, obniżeniem temperatury 
powietrza w skali zarówno budynku, jak i całego miasta, minimalizacja efektu miejskiej wyspy 
ciepła, redukcja miejskiego hałasu oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza. W artykule 
przedstawiono również czynniki jakościowe, które wskazują na szansę polepszenia utraconej równowagi 
biologicznej terenów miejskich, w tym generowanie siedlisk dla ptaków i owadów oraz poprawę 
estetyki przestrzeni miejskiej. W połączeniu z czynnikami mierzalnymi, podnoszą one wielopoziomowo 
jakość życia mieszkańców miast. Przeprowadzone studium przeglądowe tematu wskazuje na wysoką 
atrakcyjność zielonych dachów także ze względu na generowane oszczędności finansowe w okresie ich 
eksploatacji. Wynikają one ze zredukowanego zużycia energii do ogrzewania i klimatyzowania budynków 
oraz mniejszego odpływu wód opadowych do kanalizacji. Zielone dachy generują możliwość rozwoju 
miejskiego rolnictwa na małą skalę, a ich obecność jest niezwykle ceniona zarówno przez mieszkańców, 
jak i deweloperów. Analiza czynników związanych z zielonymi dachami nakreśla optymistyczne 
perspektywy tego rozwiązania, które poprzez łagodzenie negatywnego wpływu uszczelnionych struktur 
na miejskie środowisko, skutecznie wspiera zrównoważony rozwój miast. 
Słowa kluczowe: zielone dachy, zrównoważony rozwój miast, ochrona środowiska, miejska wyspa ciepła, 
retencja wód opadowych
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A role of green roofs in supporting the idea of sustainable urban development
Abstract 
The aim of the paper was to show the concept of green roofs by paying special attention to its role in 
supporting the idea of sustainable urban development. The analysis of advantages that an installation 
of green roofs brings throughout realizing the functions of biologically active areas was undertaken on 
the background of contemporary problematic aspects of urban areas. The analysis of the quantitative 
parameters that define green roofs in comparison to the traditional ones indicates that these first ones are 
being characterized by a wide spectrum of benefits, such as: higher structural strength which contributes 
to twice as long vitality, increased water retention abilities, a lower air temperature in a scale of a building, 
as well as in a scale of a whole city, what helps to mild the effect of urban heat island, urban noise 
reduction and a decrease in air pollution. Also, the qualitative aspects which indicate an opportunity to 
improve the lost biological equilibrium of urban areas, including creating habitats for birds and insects 
as well as betterment of urban esthetics, were all included in this paper. In conjunction with measurable 
factors, they improve in a multilevel way a quality of the city life. The conveyed study of the topic shows 
green roofs as an attractive solution due to its abilities to generate savings during the exploitation period. 
They result from reduced energy consumption used for heating and air-conditioning systems as well as 
low tide in a sewage system. Green roofs create an opportunity for a development of city agriculture in 
a small scale and their presence is highly valued both by residents and by developers. The examination 
of factors associated with green roofs outlines optimistic perspectives of this solution that by mitigating 
the negative influence that sealed structures have on a city environment, encourages the sustainable 
urban  development.
Keywords: green roof, sustainable urban development, environmental protection, urban heat island, water 
retention



59

Klaudia Huszla1, Bogdan Wyrwas2

Niebiologiczne metody usuwania związków 
powierzchniowo czynnych ze środowiska wodnego

1. Wprowadzenie 
Związki powierzchniowo czynne to substancje o szerokiej gamie zastosowań, 

która wynika z ich zdolności do emulgowania, zwilżania, micelizacji czy obniżania 
napięcia powierzchniowego, co jest następstwem ich specyficznej budowy. Cząsteczka 
surfaktantu składa się z części hydrofilowej i hydrofobowej. Najpopularniejszy 
i najczęściej stosowany podział związków powierzchniowo czynnych opiera się na 
produktach degradacji polarnej części cząsteczki w środowisku wodnym. Rozróżnia 
się surfaktanty jonowe w tym anionowe, kationowe i amfoteryczne oraz surfaktanty 
niejonowe. Anionowe związki powierzchniowo czynne to przede wszystkim środki 
myjące i odkażające, kationowe to produkty do dezynfekcji, zmiękczania, antykorozyjne, 
emulgujące, natomiast amfoteryczne znajdują się w środkach higieny osobistej. 
Surfaktanty niejonowe znalazły zastosowanie w środkach czystości, przemyśle 
tekstylnym, metalurgicznym, wydobywczym [1, 2]. Rosnąca skala zastosowań 
związków powierzchniowo czynnych wymaga zwiększenia produkcji tych związków. 
Według danych rynkowych wynika, że w 2014 roku globalne zużycie surfaktantów 
wynosiło 17,5 mln ton surfaktantów, a 2019 roku ich produkcja wzrosła aż do 22,8 mln 
ton. Przewiduje się, że wartość sprzedaży środków powierzchniowo czynnych osiągnie 
52,4 mld USD do 2025 r. przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) 
na poziomie 4,5%. Analizując produkcję pod względem struktury surfaktantów, 
największa produkcja przypada na anionowe i niejonowe związki powierzchniowo 
czynne. Największy udział pod względem produktów to środki myjące i piorące, 
środki higieny osobistej oraz produkty stosowane w przemyśle włókienniczym [3]. 
Surfaktanty anionowe posiadają część hydrofilową, która w środowisku wodnym 
przyjmuje ładunek ujemny, natomiast w surfaktantach niejonowych część hydrofilowa 
nie wykazuje zdolności do dysocjacji w środowisku wodnym i najczęściej jest to grupa 
alkoholowa lub eterowa. Do ważniejszych anionowych związków powierzchniowo 
czynnych należą siarczanowane tłuszcze i oleje oraz mydła, natomiast do ważniejszych 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych zaliczane są oksyetylowane 
alkohole, poli(glikole etylenowe) (PEG) i oksyetylowane alkilofenole i są to związki 
bardzo specyficzne, ponieważ są polidyspersyjne [1, 4]. Zarówno anionowe, jak 
i niejonowe związki powierzchniowo czynne są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie 
co stwarza ryzyko przedostania się ich do środowiska. 

Surfaktanty różnią się zachowaniem i losem w środowisku a ryzyko zależy 
właściwie od końcowego ich stężenia. Związki te w dużych stężeniach są szkodliwe dla 
ludzi, zwierząt i ekosystemu. Szczególny problem stanowią ścieki przemysłowe, które 

1 kaudia.m.huszla@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Instytut Chemii 
i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl. 
2 bogdan.wyrwas@put.poznan.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl. 
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trafiają do środowiska często w niekontrolowany sposób jako skoncentrowany ładunek 
zanieczyszczeń [1, 5, 6]. Należy zauważyć, że niejonowe związki powierzchniowo czynne 
są bardziej toksyczne niż anionowe ze względu na obecność pierścienia aromatycznego, 
silniej rozpuszczają toksyczne związki organiczne [7]. Niekontrolowany wzrost stężenia 
surfaktantów w naturalnych zbiornikach wodnych powoduje rozrost glonów i bakterii, co 
skutkuje obniżeniem procesu samooczyszczania się zbiorników wodnych poprzez deficyt 
tlenowy oraz powstawanie piany. Według doniesień literaturowych związki powierzchniowo 
czynne mogą ulegać bioakumulacji środowisku, w konsekwencji stanowiąc zagrożenie dla 
organizmów żywych, w tym dla ludzi [8, 9]. 

Rezultaty badań opisane przez Tan et al. [10] oraz Ezenmoye et al. [11] jasno 
wskazują na to, że surfaktanty są bardzo dobrze wchłaniane oraz rozprowadzane 
wraz z krążeniem do tkanek ryb, a następnie trafiają do organizmów stojących dalej 
w łańcuchu pokarmowym, w tym człowieka. Dowiedziono, że wybrane związki 
powierzchniowo czynne uszkadzają wątrobę oraz mają właściwości rakotwórcze 
[12, 13]. Kolejnym istotnym aspektem jest działanie surfaktantów na osad czynny 
stanowiący podstawę funkcjonowania biologicznych oczyszczalni ścieków. Biode-
gradacja jest jedną najtańszych metod i większość związków powierzchniowo 
czynnych jest podatna na ten rodzaj degradacji jednak wszystko zależy od stężenia 
wprowadzanych zanieczyszczeń (wzrost stężenia surfaktanów powoduje, że kondycja 
osadu czynnego zaczyna spadać a przy przekroczeniu kilkudziesięciu mg/L następuje 
jego zanik) oraz od warunków biodegradacji, inaczej będzie przebiegać w warunkach 
tlenowych a inaczej w beztlenowych [5, 14, 15]. 

Negatywny wpływ surfaktantów na środowisko oraz organizmy żywe zależy głównie 
od końcowego stężenia surfaktantów w środowisku wodnym oraz od ich budowy chemicznej. 
Dlatego skuteczne eliminowanie środków powierzchniowo czynnych ze ścieków ma 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia ekologii. Dotychczas opracowano szereg metod 
pozwalających na degradację i eliminację związków powierzchniowo czynnych ze ścieków 
jednak wciąż podejmuje się próby udoskonalania obecnie stosowanych technologii. 
2. Metody usuwania związków powierzchniowo czynnych ze środowiska 
wodnego
2.1. Fotodegradacja

Degradacja fotokatalityczna to proces rozkładu zanieczyszczeń pod wpływem 
światła zazwyczaj ultrafioletowego (UV), rzadziej widzialnego, z udziałem foto-
katalizatora [16]. Podstawowym etapem w procesach fotokatalitycznych jest 
absorpcja promieniowania przez fotokatalizator (półprzewodnik). Jeżeli energia 
padającego promieniowania, jest równa lub wyższa od energii pasma wzbronionego 
fotokatalizatora, następuje przejście elektronu z pasma walencyjnego do pasma 
przewodnictwa, w rezultacie tworzą się pary elektron-dziura elektronowa, które mogą 
rekombinować lub migrować do powierzchni katalizatora. Aby doszło do reakcji 
z substratem, elektron i dziura muszą znaleźć się na powierzchni fotokatalizatora, 
wówczas biorą udział w reakcjach redoks. Pozytywnie naładowana dziura elektronowa 
jest odpowiedzialna za proces utleniania, natomiast elektrony mogą przyczyniać się do 
redukcji [17].
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Reakcje te powodują wytwarzanie wysoce reaktywnych rodników hydroksylowych, 
które z kolei są zdolne do atakowania zanieczyszczeń organicznych. Promieniowanie 
UV powinno być w zakresie długości fal 40-400 nm. Parametrami wpływającymi na 
proces fotodegradacji  są:

• pH,
• stężenie rozpuszczonego  tlenu,
• początkowe stężenie  roztworu,
• natężenie  światła,
• czas  reakcji.
Najczęściej stosowane są lampy ksenonowe i rtęciowe, które charakteryzują się 

niskim kosztem, łatwą obsługą, dobrą wydajnością energetyczną [18-20]. 
Proces fotokatalitycznej degradacji realizuje się stosując katalizatory np. tlenki 

metali (TiO2, ZnO, SnO), kompozyty (TiO2-SiO2-Ag). Fotokatalizator powinien 
charakteryzować się możliwe dobrą absorpcją światła, wydajną separacją ładunków, 
energią ładunków umożliwiającą ich wykorzystanie w reakcjach utleniania 
i redukcji, dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą. Dodatkowo, niebagatelną 
cechą fotokatalizatora jest możliwość jego regeneracji i ponownego wykorzystania, 
a także możliwość immobilizacji pozwalająca na ograniczenie procesów i operacji 
jednostkowych związanych z izolowaniem fotokatalizatora od środowiska reakcji. 
Najczęściej obecnie stosuje się TiO2, ponieważ jest uważany za najbardziej wydajny, 
tani i przyjazny dla środowiska, natomiast ZnO jest obiecującym katalizatorem ze 
względu wysoką stabilność i aktywność katalityczną oraz niski koszt produkcji 
[21-25]. Proces fotokatalizy z zastosowaniem wymienionych wyżej katalizatorów, 
zachodzi pod wpływem promieniowania UV. Takiego promieniowania jest bardzo 
mało w promieniowaniu słonecznym, zaledwie 4-5%. Dlatego cały czas prowadzone 
są prace nad modyfikacją fotokatalizatorów tak, aby te stawały się aktywne już pod 
wpływem światła widzialnego. Skuteczność katalizatorów można poprawić poprzez 
połączenie różnych fotoaktywnych półprzewodników, uczulenie powierzchni 
katalizatora związkami organicznymi i nieorganicznymi lub osadzeniem metali na 
powierzchni cząstek katalizatora [26]. 
2.2. Ozonowanie

Ozonowanie to od wielu lat bardzo popularna metod oczyszczania ścieków. Jeszcze 
kilka lat temu używano ozonu głównie do dezynfekcji wody pitnej, natomiast obecnie 
z powodzeniem stosuje się go do oczyszczania, na przykład wody na basenach czy 
ścieków nie tylko tych komunalnych, ale również przemysłowych. Niewątpliwą zaletą 
stosowania ozonu jest jego neutralność zarówno dla człowieka jak i środowiska. Jest 
też bardzo silnym utleniaczem, ale szybko rozkłada się w środowisku wodnym. 

Układ do ozonowania składa się między innymi z ozonatora, butli z tlenem, reaktora 
czy płuczki sorpcyjnej. Najważniejsza część w ozonatorze to elektroda wyładowań 
koronowych, dzięki której w układzie powstaje ozon. Żeby proces zachodził, należy 
pamiętać o kilku ważnych parametrach: 

• odpowiedni przepływ tlenu, 
• skład i budowa chemiczna ozonowanego  związku,
• temperatura reakcji, 
• czas  ozonowania.



Klaudia Huszla, Bogdan Wyrwas

62

Przy odpowiednio dobranych parametrach w układzie zachodzi bezpośrednie 
utlenianie badanego związku. Podczas ozonowania dochodzi do rozerwania 
długich łańcuchów surfaktantów niejonowych, przez co tracą swoje właściwości 
charakterystyczne dla związków powierzchniowo czynnych [27-29].
2.3. Procesy membranowe

Procesy membranowe bazują na rozdzieleniu mieszaniny, a w zasadzie jej skład-
ników. Mieszanina przepływa przez membranę przy pomocy ciśnienia lub różnicy 
potencjałów po obu jej stronach. Można wyróżnić takie procesy membranowe jak: 
ultrafiltrację, mikrofiltrację, nanofiltrację, odwrócona osmozę. Metody te znalazły 
zastosowanie w różnych dziedzinach: oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, 
medycyna, biotechnologia, chemia. Umożliwiają one rozdział substancji na kilka 
składników, usunięcie rozpuszczalnika z roztworu, usuwanie zanieczyszczeń 
i mikroorganizmów. Na jakość procesu membranowego składają się: 

• jakość strumienia  zasilającego,
• porowatość  membrany,
• kąt zwilżania  membrany,
• typ membrany i procesu,
• proces tlenowy lub  beztlenowy,
• hydrofilowość  membrany.
Ultrafiltracja, mikrofiltracja i odwrócona osmoza są powszechnie stosowane 

ze względu na wysokie zatrzymywanie metali ciężkich, naturalnych substancji 
organicznych i substancji koloidalnych. Najczęściej jednak, bo aż 75% używanych 
na świecie systemów membranowych, stosuje się ultrafiltrację, ponieważ jest ona 
w stanie zatrzymać niemal 100% bakterii E. Coli. Zastosowanie membran UF, MF, 
RO daje zmniejszenie mętności wody w granicach 90%, a w zależności od wybranej 
metody i membrany oczyszczenie z metali ciężkich w granicach 20-98%. 

Nanofiltracja ma wyjątkowe znaczenie w oczyszczaniu ścieków i wody 
z naturalnych substancji organicznych, jednak pod jednym warunkiem – średnica 
cząsteczki związku organicznego musi być większa od średnicy porów membrany. 
Ułatwia to oczyszczanie ścieków z tych substancji blisko o 70-98%, w zależności od 
typu membrany użytej do nanofiltracji. 

Często łączy się nanofiltrację, ultrafiltrację i mikrofiltrację z procesem wymiany 
jonowej przy wykorzystaniu żywic jonowymiennych. Metoda ta pozwala na bardziej 
efektywne oczyszczanie ścieków i wód z naturalnych substancji organicznych. Proces 
ten opiera się na adsorpcji materiału organicznego na żywicy, jeżeli substancja ta jest 
niezdysocjowana lub roztwór ma bardzo dużą siłę jonową. Jeżeli jednak dysocjacja 
występuje, wtedy zachodzi wymiana jonowa pomiędzy grupami jonowymi żywicy 
a grupami funkcyjnymi związków  organicznych.

Metody te mają jednak swoje wady – zjawisko blokowania (foulingu) membran. 
Jest to zjawisko zanieczyszczenia się membran, a konsekwencją jest spadek strumienia 
rozdzielonego roztworu. Na to zjawisko składa się wiele czynników na przykład źle 
dobrana membrana do procesu, różne wielkości cząstek w roztworze, właściwości 
roztworu, zbyt małe ciśnienie roztworu. Dlatego często stosuje się połączenie procesu 
membranowego z inną metodą oczyszczania. Coraz częściej stosuje się też połączenie 
procesów membranowych wraz z adsorpcją, gdzie wykorzystuje się węgiel aktywny, 
zeolity, nanomateriały, gliny lub żywice polimerowe [30-38].
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2.4. Koagulacja
Koagulacja to proces, w którym cząstki koloidów łączą się w agregaty, a następnie 

mogą być łatwo usunięte w procesach sedymentacji, flotacji lub filtracji. Koloidy mogą 
być hydrofilowe (związki organiczne, humusowe, mikroorganizmy) lub hydrofobowe 
(związki nieorganiczne). Mogą łączyć się ze sobą wtedy koloidy hydrofilowe 
pokrywają koloidy hydrofobowe, przez co trudniej je poddać koagulacji. Parametry, 
które wpływają na proces  to:

• pH,
• rodzaj koagulantu oraz jego  ilość,
• temperatura,
• jakość i stężenie roztworu  początkowego.
Najpopularniejsze i najlepsze koagulanty to sole żelaza (III) i glinu (III) jednak 

Fe3+ jest znacznie lepszą alternatywą niż Al3+. Dla bardziej efektywnego przebiegu 
procesu można dodać też substancje, takie jak: węgiel aktywny, bentonit, zeolity 
czy krzemionki. Dzięki nim łatwiej uzyskać większe agregaty zwane też kłaczkami. 
Adsorpcyjna flokulacja micelarna polega na łączeniu się kationów Fe3+ z micelami co 
powoduje dwa efekty: związki organiczne łączą się z kłaczkami, przez co skutecznie 
usuwa się związki powierzchniowo czynne z roztworu oraz jest hamowane odpychanie 
pomiędzy micelami flokulacyjnymi. 

Inną metodą jest koagulacja elektrochemiczna, która wykorzystuje jony Fe2+ 
z rozpuszczalnej anody. Na proces oprócz pH, rodzaju i ilości koagulatora ma również 
wpływ gęstość prądu oraz stężenie elektrolitu wspomagającego. Proces ten polega na 
elektrochemicznej produkcji środków destabilizujących, które powodują neutralizację 
ładunku w celu usunięcia zanieczyszczeń. Jony żelaza wytworzone na anodzie utleniają 
się, a następnie reagują z jonami wodorotlenkowymi utworzonymi na katodzie co 
powoduje współstrącanie zanieczyszczeń z nierozpuszczalnym wodorotlenkiem 
żelaza. Najczęściej stosowane są elektrody żelazowe lub aluminiowe. Jony metalu, 
które są chemicznie generowane mogą ulegać hydrolizie w pobliżu anody, wytwarzają 
one szereg związków pośrednich, które są w stanie zdestabilizować cząstki obecne 
w ściekach. Destabilizowane cząstki agregują i powstają kłaczki. 

Niestety proces koagulacji wykorzystuje się jako jeden z etapów oczyszczania, 
ponieważ jest bardzo wrażliwy na zmiany pH oraz produkuje duże ilości osadu 
pokoagulacyjnego, który może zostać rozpuszczony, jeżeli doda się zbyt dużą ilość 
koagulanta [31, 39-41].
2.5. Adsorpcja

Adsorpcja jest procesem bardzo często stosowanym ze względu na wysoką 
efektywność, ale także łatwość w stosowaniu. Najczęściej wykorzystywane adsorbenty 
to zeolity, krzemionki, węgle aktywne. Mogą występować w formie ziaren, granulek 
lub pyłu. Jednak stosowanie pyłu wiąże się z problemem jak usunąć go z roztworu. 
Powierzchnia adsorbentu pokryta jest dużą ilością kanalików i porów – im jest ich 
więcej, tym lepiej i tym szybciej będzie przebiegał proces adsorpcji. Najważniejszym 
parametrem jest średnica porów – mikropory (< 2 mm), mezopory (2-50 mm), 
makropory (> 50 mm). Na jakość procesu adsorpcji  wpływa:

• rozkład i wielkość makro i mezoporów,
• pH,



Klaudia Huszla, Bogdan Wyrwas

64

• temperatura,
• czas kontaktu, 
• pojemność adsorpcyjna, 
• rodzaj i ilość  adsorbentu,
• powierzchnia właściwa  adsorbentu.
Coraz częściej w procesach oczyszczanie przy pomocy adsorpcji stosuje się 

nanorurki węglowe, które są zdolne do agregacji, przez co tworzą porowatą sieć. 
Efekt hydrofobowy jest najważniejszą siłą napędową tego procesu, ponieważ łańcuch 
węglowy związków powierzchniowo czynnych i zewnętrzna powierzchnia materiału 
węglowego są wysoce hydrofobowe. Dla przykładu surfaktanty niejonowe łatwiej są 
usuwane z roztworów niż kationowe czy anionowe, ponieważ mają dłuższy łańcuch 
i silniejsze oddziaływanie z powierzchnią adsorbenta. 

Procesy adsorpcyjne mimo łatwości, selektywności i wydajności mają też wady jak 
na przykład cena węgla aktywnego, potrzeba jego regeneracji, trudność w odzyskaniu 
cząsteczek. Z powodzeniem za to stosuje się adsorpcję z połączeniem procesu 
membranowego – adsorbenty można umieścić na powierzchni membrany [31, 42-47].
2.6. Elektroutlenianie

Proces elektroutleniania może zachodzić na dwa sposoby: bezpośrednio (utlenianie 
na anodzie, bezpośrednie przeniesienie ładunku między elektrodą a zanieczyszczeniem) 
i pośrednio (wykorzystuje się utleniacz wytwarzany podczas reakcji i to on reaguje 
z zanieczyszczeniem, przenosi ładunek między elektrodą a zanieczyszczeniem). 
Elektroutlenianie to proces bardzo złożony. Na anodzie zachodzi rozkład substancji 
na mniejsze cząsteczki, które mogą potem zdegradować się do końca. Na katodzie 
wydziela gazowy wodór, natomiast na anodzie chlor i/lub tlen. Metoda ta wykorzystuje 
energię elektryczną do utleniania. Podczas procesu powstaje nadtlenek wodoru, który 
jest silnym utleniaczem. Na proces wpływają takie parametry, jak:

• pH początkowego  roztworu,
• rodzaj  elektrody,
• powierzchnia  anody,
• gęstość  prądu,
• czas  reakcji,
• odległość katody od  anody,
• początkowa ilość surfaktanta w roztworze. 
Bardzo ważna w procesie jest elektroda, a właściwie to z czego jest zrobiona. 

Można wyróżnić takie anody, jak:
• żeliwne,
• metale  szlachetne,
• metale, które opierają się na  węglu,
• cienkowarstwowe,
• stabilne  wymiarowo,
• diamentowe z dodatkiem  baru.
Katodą zazwyczaj jest stal nierdzewna albo taki sam materiał jak anoda. W celu 

poprawy przewodnictwa i wzrostu efektywności procesu dodaje się elektrolit w postaci 
soli na przykład Na2SO4 lub NaCl [48-51].
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2.7. Kawitacja
Jest to zjawisko wzburzonego i bardzo gwałtownego przejścia ze stanu ciekłego do 

stanu gazowego. Obserwuje się spadek ciśnienia lokalnego w przepływie cieczy oraz 
obniżenie jej temperatury wrzenia. Następuje wtedy nasilone parowanie tej cieczy, 
a w konsekwencji pojawienie się pęcherzy kawitacyjnych. Przy ponownym wzroście 
ciśnienia w układzie, pęcherze implodują. Za kawitację odpowiada głównie zmiana 
ciśnienia, jednak na tę zmianę wpływa między innymi: 

• lepkość  cieczy,
• gęstość  cieczy,
• temperatura  cieczy,
• ciśnienie w całym  układzie,
• wartość napięcia  powierzchniowego.
Kawitacja jest opisywana liczbą kawitacyjną (dynamiczność procesu  kawitacji):

gdzie: ρ,v0 – odnoszą się do liniowej prędkości przepływu i gęstości cieczy,  
P2 – ciśnienie na odcinku o przepływie niezaburzonym, Pv – prężność pary  cieczy.

Jeżeli Cv = 0-1 wtedy w układzie występuje kawitacja. 
Kawitację ze względu na pęcherzyki kawitacyjne, a w zasadzie na warunki i rozwój 

ich powstawiania można podzielić  na:
• gazową – dyfuzja gazu do istniejących już w cieczy pęcherzyków  gazowych,
• sono-kawitacja – kawitacja z wykorzystaniem fal akustycznych w cieczy,
• parowa – parowanie cieczy w określonej  temperaturze,
• hydrodynamiczna – spadek ciśnienia statycznego poniżej ciśnienia  krytycznego.
Kawitację można z powodzeniem używać przy oczyszczaniu ścieków. Najczęściej 

stosuje się do tego kawitację hydrodynamiczną oraz sono-kawitację. Kawitacja 
hydrodynamiczna to bardzo nowatorska metoda, która pozwala nawet na usuwanie 
bakterii, takich jak E. coli. Należy jednak pamiętać, że ta metoda w dużej mierze 
zależy od ciśnienia, które znajduje się na wejściu do sprzętu kawitacyjnego – 
musi być odpowiedni wzrost tego ciśnienia, jak również same fizykochemiczne 
parametry oczyszczanej cieczy. Strefy kawitacyjne muszą być również odpowiednio 
zaplanowanie, ułożone tak, aby z powodzeniem wywoływały efekt kawitacyjny. Sono-
kawitacja jest obecnie jedną z najlepszych technologii neutralizacji zanieczyszczeń. 
Aby ta metoda była spektakularna, potrzeba odpowiedniego natężenia prądu, 
dobrego zlokalizowania przetworników w układzie, ich typu oraz liczby, jak również 
odpowiedniej częstotliwości wzbudników. Sama kawitacja redukuje zanieczyszczenia 
na poziomie 30-60%, natomiast w połączeniu na przykład z fotodegradacją czy 
ozonowaniem pozwala na polepszenie efektywności nawet do 70-100% [52-54].

Proces kawitacji użyto do nadkrytycznego utleniania wody. Polega on na 
zniszczeniu zanieczyszczeń organicznych w środowisku wodnym z dodatkiem 
utleniacza (na przykład czystego tlenu, powietrza lub nadtlenku wodoru), przy 
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ciśnieniu 25 MPa i przy temperaturze pomiędzy krytyczną temperaturą wody a 850K. 
Tlen, powietrze i woda nadkrytyczna mieszają się ze sobą w rezultacie czego wszystkie 
zanieczyszczenia przekształcają się w nieszkodliwe związki gazowe lub ciekłe jak na 
przykład dwutlenek węgla i woda [55].
2.8. Zaawansowane utlenianie

Proces zaawansowanego utleniania polega na wygenerowaniu rodników hydro-
ksylowych w takiej ilości, aby przyczyniły się do oczyszczania roztworu. Rodniki 
mają działanie nieselektywne, ale szybko reagują z różnymi związkami, z którymi 
tworzą rodniki organiczne. Dzięki temu pełnią funkcję produktów przejściowych 
i mogą zapoczątkowywać następne reakcje. Procesy zaawansowanego utleniania 
doprowadzają do zmniejszenia masy związków i przygotowują na dalszą degradację. 
W celu wytworzenia rodników używa się ozonu, nadtlenku wodoru, promieniowania 
UV lub ultradźwięków. Aby ulepszyć proces można zastosować katalizatory: TiO2, 
Fe2+, Fe3+. 

W procesach zaawansowanego utleniania najczęściej stosuje się odczynnik Fentona 
Fe2+/H2O2 w odpowiednich proporcjach. Czynnikiem warunkującym proces jest pH – 
im niższe, tym lepiej, ponieważ następuje bezpośredni atak rodników, a co za tym 
idzie poprawia się wydajność reakcji. 

Procesy zaawansowanego utleniania praktycznie nigdy nie są stosowane pojedynczo, 
zazwyczaj używa się ich jako dodatkowej metody w procesie oczyszczania [32, 56-58].
2.9. Ekstrakcja

Ekstrakcja jest to proces wyodrębniania z mieszaniny ciał stałych lub cieczy 
jakiegoś składnika przy pomocy rozpuszczalnika. Rozpuszczalniki powinny być łatwo 
degradowalne i należy je dobrać na podstawie charakteru substancji ekstrahowanej 
tak, aby rozpuszczał odpowiedni związek. Istnieją dwa typy ekstrakcji ze względu na 
rodzaj układu ekstrakcyjnego: ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe. Najczęściej do ekstrakcji 
ciecz-ciało stałe stosuje się aparat Soxhleta. 

Ekstrakcję można prowadzić w sposób ciągły lub nieciągły. Ciągła występuje, 
kiedy obie fazy płyną w przeciwnych kierunkach, najczęściej dzięki różnicy gęstości 
obu faz. Ekstrakcję nieciągłą możemy podzielić na jednostopniową (polegającą 
na jednorazowym zadaniu fazy ekstrahowanej rozpuszczalnikiem, a następnie 
oddzieleniu go od ekstrahowanej fazy) oraz wielostopniową (polega na kilkakrotnym 
powtórzeniu procesu jednostopniowego, za każdym razem używając nowej porcji 
czystego  rozpuszczalnika).

Stosuje się również ekstrakcję płynu nadkrytycznego (SFE). Płyn nadkrytyczny 
wchodzi w interakcję z analitem na matrycy, najpierw rozpuszczając analit. Po 
rozpuszczeniu analitu siły dyfuzji kontrolują szybkość, z jaką jest on transportowany do 
objętościowego płynu nadkrytycznego. W standardowych warunkach SFE mieszanie 
odbywa się przez dyfuzję przez próbkę. Proces ekstrakcji obejmuje trzy  etapy:

• solubilizacja substancji rozpuszczonych lub analitów w wodnych micelach, 
• oddzielenie fazy bogatej w środek powierzchniowo czynny od wodnej masy 

indukowanej przez dostosowanie  warunków,
• odzyskiwanie analitu i/lub oznaczanie ilościowe analitu w fazie bogatej 

w surfaktant [59-64].
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2.10. Wypienianie
Frakcjonowanie piany jest jedną z metod, która obejmuje oddzielanie substancji 

rozpuszczonych oraz cząstek stałych poprzez ich przyłączanie do rosnących 
pęcherzyków powietrza. Jest to skuteczna, tania i przyjazna dla środowiska metoda 
oczyszczania ścieków i można ją szeroko zastosować do najbardziej niebezpiecznych 
materiałów takich jak związki organiczne, metale i właśnie związki powierzchniowo 
czynne. Ścieki wprowadzane są z górnej części kolumny, a na dole wytwarzane są 
pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki unoszą się, a faza zasilająca przepływa w dół 
w przeciwprądzie. Surfaktant jest adsorbowany na granicy faz gaz-ciecz powstających 
pęcherzyków. Gdy adsorpcja osiągnie maksymalny poziom pęcherzyki opuszczają 
fazę ciekłą i tworzą pianę wzbogaconą w środek powierzchniowo czynny na górze 
kolumny. Ostatnie doniesienia literaturowe dowodzą, że wydajność usuwania środków 
powierzchniowo czynnych metodą wypieniania i frakcjonowania piany może wynosić 
nawet 100% i rośnie wraz ze spadkiem prędkości przepływu powietrza, wzrostem 
natężenia przepływu cieczy zasilającej [65-70].
3. Podsumowanie 

Zwiększające się zużycie związków powierzchniowo czynnych coraz częściej 
generuje niekorzystne zjawiska związane z ich wpływem na czystość wód 
powierzchniowych. Rosnąca co roku skala produkcji surfaktantów wymusza 
modernizowanie obecnie stosowanych i poszukiwanie nowych metod usuwania 
tej grupy zanieczyszczeń ze środowiska. Na podstawie dostępnej literatury można 
stwierdzić, że istnieje wiele efektywnych metod degradacji surfaktantów jednak często 
dopiero połączenie kilku daje odpowiednie i zadowalające efekty. 
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ozonowania na rozkład i toksyczność niejonowych substancji powierzchniowo czynnych 
w roztworach wodnych, Ochrona Środowiska 2004, 26(2), s. 21-26.

28. Najlepsze dostępne techniki (BAT), Branża celulozowo-papiernicza, Ministerstwo 



Niebiologiczne metody usuwania związków powierzchniowo czynnych ze środowiska wodnego

69

Środowiska, Warszawa 2006.
29. Kwarciak-Kozłowska A., Krzywicka A., Gałwa-Widera M., Wykorzystanie procesu 

ozonowania w oczyszczaniu ścieków koksowniczych, Ochrona Środowiska 2016, 18(2),  
s. 61-73. 

30. Bodzek M., Przegląd możliwości wykorzystania technik membranowych w usuwaniu 
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Niebiologiczne metody usuwania związków powierzchniowo czynnych  
ze środowiska wodnego
Streszczenie 
Związki powierzchniowo czynne ze względu na swoje właściwości fizyczne oraz toksyczność są 
niekorzystnym typem zanieczyszczeń w środowisku. Związki te przedostają się do wód powierzchniowych 
powodując jej pienienie, utrudniają dyfuzję tlenu oraz zwiększają rozpuszczalność niebezpiecznych 
zanieczyszczeń. Zbyt duże dawki uderzeniowe surfaktantów mogą poważnie zaburzyć pracę biologicznych 
oczyszczalni ścieków. W pracy przedstawiono przegląd literaturowy stosowanych współcześnie metod 
usuwania tego typu zanieczyszczeń ze środowiska. 
Słowa kluczowe: surfaktanty, degradacja, środowisko, oczyszczanie, ścieki

Non-biological methods for removing surfactants from the aquatic environment
Abstract 
Surfactants due to their physical properties and toxicity are an adverse type of pollution in the environment. 
These compounds get into surface waters causing its foaming, impeding oxygen diffusion and increasing 
the solubility of dangerous pollutants. Too high impact doses of surfactants can seriously disturb the 
operation of biological wastewater treatment plants. The paper presents a literature review of the methods 
currently used to remove this type of pollution from the  environment.
Keywords: surfactants, degradation, environment, purifying, sewage
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Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach 
ekstrakcji zanieczyszczeń z próbek wody

1. Wstęp
Woda, stale stosowana do różnych rodzajów działalności przemysłowej i gospo-

darczej, jest jednym z najbogatszych zasobów naturalnych na Ziemi [1]. Niestety 
odnotowuje się coraz większy wzrost zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami 
nieorganicznymi i organicznymi, takimi jak: pestycydy, metale ciężkie, farmaceutyki, 
plastyfikatory, substancje powierzchniowo czynne, fenole itp. Z tego względu analiza 
jakościowa i ilościowa tych substancji w wodzie staje się w ostatnich latach coraz 
ważniejsza [2]. Jednakże, ze względu na złożony skład matryc środowiskowych oraz 
bardzo niski poziom stężeń związków docelowych ich oznaczanie jest utrudnione. 
Z tego względu metody przygotowywania próbki do analizy stają się ważną częścią 
procedury analitycznej. W ostatnich dziesięcioleciach ekstrakcje oparte na sorbencie 
odegrały kluczową rolę w przygotowywaniu próbek wody, zastępując klasyczną 
ekstrakcję ciecz-ciecz. Konwencjonalne materiały sorpcyjne, takie jak modyfikowana 
krzemionka (C8, C18), Oasis HLB (kopolimer lipofilowego diwinylobenzenu 
i hydrofilowego N-winylopirolidonu), sorbenty kationowymienne i anionowymienne 
są powszechnie stosowane w ekstrakcji ciecz-ciało stałe. Jednakże, obecnie odnotowuje 
się dużą liczbę nowych sorbentów stosowanych w metodach przygotowywania 
wodnych próbek, takich jak: polimery z nadrukiem molekularnym, nanomateriały 
magnetyczne i nanocząsteczki węgla [3].

Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszym przeglądzie literatury przedstawiono 
zestawienie danych dotyczących możliwości zastosowania nanorurek węglowych 
(CNT, ang. Carbon Nanotubes) jako niekonwencjonalnego sorbentu w technikach 
ekstrakcji zanieczyszczeń z próbek wody. 
2. Budowa nanorurek węglowych

Pierwsza nanostruktura węglowa – C60 Busckminsterfullerene została odkryta 
przez Kroto i in. w 1985 r. [4]. Wykazano, iż C60-fuleren jest doskonałym materiałem 
do sorpcji związków organicznych i nieorganicznych ze względu na swoje niezwykłe 
właściwości, dużą powierzchnię i dużą objętość wewnętrzną. W następnych latach 
zsyntetyzowano i wykorzystano różnego rodzaju nanomateriały węglowe, w tym 
odkryte przez Ijimę w 1991 r. nanorurki węglowe [5]. CNT zbudowane są ze 
zwiniętych arkuszy grafenu, a w zależności od liczby warstw grafenowych wyróżniamy 
następujące rodzaje tych nanomateriałów: 

• jednościenne nanorurki węglowe (SWCNT, ang. Single-Walled Carbon Nanotubes), 
• wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT, ang. Multi-Walled Carbon Nanotubes). 
SWCNT składają się z pojedynczej warstwy grafenu, tworzącej bezszwowy 

cylinder o średnicy mniejszej niż 1 nanometr. Co ciekawe, SWCNT mają wyjątkowe 
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właściwości elektryczne, które nie są współdzielone przez MWCNT. Mianowicie, 
przewodność SWCNT zależy od ich wektora chiralnego: mogą zachowywać się jak 
metal i przewodzić prąd elektryczny, wykazywać właściwości półprzewodnika lub nie 
wykazywać przewodności elektrycznej. MWCNT, składają się z kilku koncentrycznie 
połączonych cylindrów grafenowych, o średnicach dochodzących do ponad 100 nm. 
Ich długość może osiągnąć kilka mikrometrów, a nawet milimetrów [6]. 

Oprócz dwóch podstawowych struktur wyróżniamy również trzy możliwe typy 
nanorurek węglowych: krzesełkowe (ang. armchair) nanorurki węglowe, zygzakowate 
(ang. zig-zak) nanorurki węglowe i chiralne (ang. chiral) nanorurki węglowe. Różnica 
w budowie tych nanostruktur wynika ze sposobu zwinięcia warstwy grafenowej 
podczas procesu syntezy [2]. 
3. Charakterystyka CNT 

Nanorurki węglowe dzięki swojej strukturze wykazują unikalne właściwości, 
mianowicie: 

• lekkość, wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ekstremalnie wysoką przewodność 
cieplną i stabilność, a także wysoką sprężystość, 

• mogą zmieniać swój kształt pod wpływem naprężenia ze względu na swoją 
pustą  strukturę,

• w zależności od ułożenia warstw grafenowych mogą być doskonałymi 
przewodnikami (o przewodności 1000 razy większej niż miedzi) lub półprzewodnikami, 

• są nierozpuszczalne w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych, 
• charakteryzują się dużą powierzchnią  sorpcyjną,
• nie są reaktywne, lecz ich reaktywność może się zmieniać z powodu modyfikacji 

powierzchni CNT [6-8].
Ogromną zaletą nanorurek węglowych jest również możliwość modyfikacji ich 

powierzchni, dzięki czemu można uzyskać materiał o pożądanych właściwościach. 
Wyróżniamy dwie metody modyfikacji CNT: mechaniczne oraz, częściej stosowane, 
chemiczne w tym: niekowalencyjne (adsorpcja) i kowalencyjne (funkcjonalizacja). 
Funkcjonalizacja kowalencyjna polega na utworzeniu wiązania kowalencyjnego 
między grupami funkcyjnymi a szkieletem węglowym CNT, które jest silniejsze 
niż oddziaływania niekowalencyjne. Niekowalencyjna modyfikacja opiera się na 
kompleksowaniu supramolekularnym przy użyciu różnych sił adsorpcji, takich 
jak: wiązania wodorowe, siły elektrostatyczne, oddziaływania van der Waalsa 
i oddziaływania π-π [9]. 
4. Nanorurki węglowe w technikach ekstrakcji

Charakterystyczna budowa i właściwości elektronowe nanorurek węglowych 
pozwalają im silnie oddziaływać z cząsteczkami organicznymi poprzez siły 
niekowalencyjne. Powierzchnia złożona z heksagonalnych układów atomów węgla 
w arkuszach grafenu oddziałuje szczególnie silnie z pierścieniami benzenowymi 
związków aromatycznych [10]. Wyniki uzyskane przez Long i Yang [11] wskazują, 
że dioksyny, które mają dwa pierścienie benzenowe, były silnie adsorbowane na 
powierzchni CNT. Ilości zaadsorbowanych dioksyn były 104 i 1017 razy większe niż 
na węglu aktywowanym i γ-Al2O3. Unikalna powierzchnia CNT o hydrofobowym 
charakterze i doskonałą porowatością sprawia, że są one wysoce wydajnymi materiałami 
sorpcyjnymi w porównaniu do innych konwencjonalnych sorbentów, przez co ich 
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wykorzystywanie w technikach ekstrakcji stale rośnie. Ostatnio opublikowane prace 
wykazały, że CNT z powodzeniem zastosowano jako fazy stacjonarne do ekstrakcji 
innych związków, w tym farmaceutyków, pestycydów, metali ciężkich, fenoli, 
hormonów i innych [12-17].
5. Ekstrakcja/Mikroekstrakcja do fazy stałej

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE, ang. Solid-Phase Extraction) jest metodą stosowaną 
do izolacji i zatężania wybranych analitów głównie z próbek ciekłych. Strumień próbki 
przepływa przez stały sorbent, na którym następuje retencja związków docelowych. 
Fazę stałą następnie izoluje się z próbki, a anality odzyskuje się przez elucję za pomocą 
rozpuszczalnika lub przez desorpcję termiczną do fazy gazowej. Ekstrakcja za pomocą 
SPE może się odbyć również w sposób, w którym na sorbencie zatrzymywanie są 
związki przeszkadzające a anality nie ulegają retencji na fazie stałej. Główne cele 
SPE  to:

• wzbogacanie śladowych ilości substancji chemicznych, 
• uproszczenie matrycy (oczyszczanie próbki), 
• wymiana medium (przeniesienie z matrycy próbki do innego rozpuszczalnika lub 

do fazy gazowej). 
SPE początkowo opracowano jako uzupełnienie lub zamiennik ekstrakcji ciecz-

ciecz. Jest to obecnie najpopularniejsza technika przygotowywania próbek w wielu 
obszarach chemii, w tym w chemii środowiskowej, farmaceutycznej, klinicznej, 
spożywczej i przemysłowej. W kolejnych latach opracowano różne warianty konstruk-
cyjne i sorbenty, aby ułatwić ekstrakcje różnych typów próbek i rozszerzyć zakres 
metody [18]. 

Zarówno MWCNT, jak i SWCNT zostały z powodzeniem wykorzystane jako sorbent 
w SPE do izolacji szerokiej gamy związków chemicznych, m.in.: farmaceutyków, fenoli, 
pestycydów, metali ciężkich, chlorobenzenów i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) z próbek wody (tab. 1). W publikacji Zhou i in. [19] opisano 
zastosowanie 100 mg MWCNT o średnicy zewnętrznej (śr. zew.) 30-60 nm do ekstrakcji 
pestycydów z wody morskiej, wody kranowej i wody podziemnej. Uzyskane wyniki 
wskazały, iż efektywność ekstrakcji herbicydów z wody morskiej i wody podziemnej 
jest wyższa z zastosowaniem wielościennych nanorurek węglowych w porównaniu 
do modyfikowanej krzemionki. Natomiast wydajność ekstrakcji herbicydów z wody 
pitnej była porównywalna dla obu zastosowanych sorbentów. Z kolei w pracy Cai i in. 
[20] użyto MWCNT jako sorbentu do ekstrakcji ftalanów z wody morskiej, rzecznej 
i wody kranowej. Efektywność ekstrakcji z zastosowaniem MWCNT-SPE porównano 
z wynikami uzyskanymi dla kilku komercyjnie dostępnych adsorbentów, takich jak 
modyfikowana krzemionka C18, C8 i PS-DVB (ang. polystyrene-divinylbenzene 
copolymer). Wykazano, że wielościenne nanorurki węglowe były bardziej skuteczne 
lub tak skuteczne, jak konwencjonalnie stosowane sorbenty w SPE. Po raz kolejny 
udowodniono, iż nanorurki węglowe mają duży potencjał do ekstrakcji zanieczyszczeń 
z próbek wodnych. 

Odmianą techniki SPE jest mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME, ang. Solid-Phase 
Microextraction), która integruje pobieranie, ekstrakcję, zatężanie analitów w jednym 
etapie, bez użycia rozpuszczalników. Anality z próbki są bezpośrednio ekstrahowane 
i zatężane przez włókno pokryte cienką warstwą odpowiedniego sorbentu. Metoda 
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SPME jest mniej czasochłonna i mniej kosztowna niż SPE. Oprócz dostępnych 
w handlu włókien SPME opracowano szereg nowych powłok do ekstrakcji różnych 
rodzajów związków [21]. Należą do nich np. materiały polimerowe, ciecze jonowe, 
etery koronowe, nanocząsteczki metali szlachetnych, czy też nanorurki węglowe. 
MWCNT zostały wykorzystane jako materiał pokrywający włókno w SPME do 
wzbogacania m.in. farmaceutyków, fenoli, pestycydów i ftalanów z różnych próbek 
wody (tab. 1). W publikacji Wang i in. [22] opisano zastosowanie 20 mg MWCNT 
w technice SPME do ekstrakcji polibromowanych bifenyli z próbek wody rzecznej 
i ścieków. Uzyskana efektywność ekstrakcji związków docelowych wynosiła od 90 
do 119% i była znacznie wyższa niż w przypadku użycia powłoki poli(dibenzeno-
dimetylosiloksanowej) i powłoki z węgla aktywnego. Wielościenne nanorurki 
węglowe modyfikowane grupami karboksylowymi (MWCNT-COOH) zostały 
zastosowane do ekstrakcji SPME fenoli z próbek wody [23]. Efektywność ekstrakcji 
dla MWCNT-SPME porównano z wynikami uzyskanymi przy użyciu komercyjnie 
dostępnych włókien SPME. W przypadku ekstrakcji fenoli również udowodniono 
lepsze właściwości sorpcyjne MWCNT niż powszechnie stosowanych sorbentów 
w technikach  ekstrakcji.

Odnotowano próby zastosowania nanorurek węglowych również w technice 
ekstrakcji do fazy mikro-stałej (µSPE). W metodzie tej do pojemnika, składającego się 
z membran, wprowadza się odpowiedni adsorbent, a następnie pojemnik umieszcza się 
w roztworze próbki. Membrana działa jak filtr, dlatego możliwa jest ekstrakcja analitów 
z matryc o złożonym składzie lub takich, które zawierają duże cząstki lub zawiesiny [24]. 
W publikacji Basheer i in. [25] opisano procedurę µSPE z zastosowaniem MWCNT 
do wstępnego zatężania pestycydów fosforoorganicznych z próbek wodnych. W tej 
metodzie MWCNT upakowano bezpośrednio w polipropylenowym pojemniku, którego 
krawędzie zgrzano termicznie, aby zabezpieczyć zawartość. Podobne rozwiązanie do 
ekstrakcji WWA z próbek rzecznych zostało zaproponowane w pracy Guo i in. [26]. 
W porównaniu do konwencjonalnego SPE, ekstrakcji z wykorzystaniem ruchomego 
elementu sorpcyjnego i SPME, zastosowana metoda µSPE jest szybkim i wydajnym 
podejściem do wychwytywania WWA ze złożonych próbek wodnych. Szczegółowe 
dane dotyczące zastosowania CNT w SPE, SPME przedstawiono w tabeli 1. 
6. Dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej

Kolejnym wariantem SPE jest dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (dSPE, 
dispersive Solid-Phase Extraction). W tym przypadku sorbent nie jest pakowany 
w kolumience, ale bezpośrednio wprowadzany do próbki wody zawierającej anality. 
Podczas gdy w konwencjonalnej SPE szybkość przepływu próbki jest kluczowym 
parametrem, który musi być stały i kontrolowany, aby umożliwić prawidłową 
interakcję między upakowanym sorbentem a związkami docelowymi, w dSPE kontakt 
między dwiema fazami jest natychmiastowy i bardziej efektywny. Zastosowanie 
ekstrakcji do fazy stałej w układzie dyspersyjnym daje szereg korzyści w porównaniu 
z konwencjonalnymi procedurami SPE, a jako główne można wymienić prostotę, 
przyjazność metody dla środowiska, niski koszt, zmniejszone zużycie rozpuszczalników 
i krótki czas trwania procesu ekstrakcji [27]. Technika dSPE pozwala również na 
ominięcie typowych problemów, które występują przy zastosowaniu SPE, takich 
jak: problemy z pakowaniem sorbentu, wysokie przeciwciśnienie lub zatkanie złoża. 
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Należy wspomnieć, iż dSPE nadaje się do bezpośredniego zastosowania w próbkach 
zawierających mikrocząstki lub mikroorganizmy (powszechnie obecne w próbkach 
środowiskowych) [28].

Technika dSPE obejmuje dwa warianty: oczyszczanie próbki ze związków 
przeszkadzających lub ekstrakcja analitów. W pracy Asensio-Ramos i in. [12] po raz 
pierwszy zaproponowano zastosowanie MWCNT jako materiałów sorpcyjnych w dSPE 
do izolacji pestycydów z próbek wody. Uzyskano odzyski bezwzględne wynoszące 
od 71% do 102% dla większości analitów, z wyjątkiem profenofosu, disulfotonu, 
nitrofenu i terbufosu (36-64%). Natomiast w publikacji Jakubus i in. [16] opisano 
efektywną metodę dSPE przy zastosowaniu jedynie 4 mg MWCNTs w celu ekstrakcji 
farmaceutyków i ich metabolitów z próbek wody. Uzyskane wyniki wskazują na wysoki 
potencjał sorpcji mieszanin związków chemicznych z wykorzystaniem nanorurek 
węglowych. Należy również podkreślić, iż możliwość zastosowania niewielkiej ilości 
sorbentu jest niewątpliwą zaletą opracowanej procedury, biorąc pod uwagę zasady 
zielonej chemii analitycznej, zgodnie z którymi należy dążyć do minimalizacji ilości 
zużywanych odczynników, rozpuszczalników i wytwarzanych odpadów. 

Ostatnio coraz częściej stosowane są nanocząstki o właściwościach magnetycznych 
jako sorbenty w ekstrakcji do fazy stałej (mSPE, ang. magnetic Solid-Phase 
Extraction). Przygotowanie MWCNT o właściwościach magnetycznych (m-MWCNT) 
składa się zazwyczaj z dwóch etapów. Pierwszy polega na modyfikacji powierzchni 
MWCNT grupami karboksylowymi i hydroksylowymi z zastosowaniem mieszaniny 
H2SO4/HNO3 (3:1) i poddaniu ultrasonifikacji przez 10 h. Drugi etap to wprowadzenie 
magnetycznych nanocząstek na powierzchnie modyfikowanych MWCNT poprzez 
dodanie FeCl3·6H2O (często również dodaje się FeCl2·4H20). Do roztworu dodaje się 
również octanu sodu, a następnie całość umieszcza się w hermetycznym stalowym 
pojemniku i ogrzewa w piecu w 200°C przez 14 h. Po ochłodzeniu do temperatury 
pokojowej, produkt syntetyczny przemywa się etanolem a m-MWCNT odzyskuje się 
przez przyłożenie pola magnetycznego (magnesu) do zewnętrznej ściany naczynia 
[29, 30]. 

MWCNT o właściwościach magnetycznych zostały z powodzeniem użyte 
jako sorbent w mSPE do ekstrakcji m.in.: ftalanów, WWA, bisfenoli, hormonów, 
farmaceutyków i metali ciężkich z próbek wody pitnej, wody kranowej wody 
mineralnej, ścieków i rzek (tab. 1). W publikacji Abdar i in. [31] opisano nową 
i prostą metodę oznaczania WWA w próbkach wody z zastosowaniem m-MWCNT. 
Opracowana procedura analityczna charakteryzuje się wysoką czułością, precyzją 
i liniowością. Ponadto właściwości magnetyczne m-MWCNT powodują, że docelowe 
związki można łatwo oddzielić od roztworu próbki poprzez zastosowanie zewnętrznego 
pola magnetycznego co wyklucza potrzebę filtrowania lub wirowania. Na podstawie 
uzyskanych wyników przewiduje się, że proponowana metoda ma duży potencjał 
analityczny w zakresie wstępnego zatężania śladowych ilości związków chemicznych 
z próbek wody (tab.  1).
7. Ekstrakcja z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego

Ekstrakcje z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE, ang. 
Stir-Bar Sorptive Extraction) opracowano w celu zapewnienia większej powierzchni 
sorpcyjnej. W tej technice mieszadło magnetyczne powlekane jest fazą sorpcyjną, 
podobną do stacjonarnych faz w chromatografii gazowej. Ruchomy element sorpcyjny 
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jest następnie zanurzany w próbce cieczy w celu ekstrakcji. Istnieje szeroki zakres 
związków niepolarnych i średniopolarnych, które można z powodzeniem ekstrahować 
w celu analizy śladowej za pomocą SBSE, takich jak: pestycydy, steroidy, kwasy 
tłuszczowe i leki [32]. Duża ilość polidimetylosiloksanu (najczęściej stosowanego 
jako fazę sorpcyjną) na powierzchni elementu sorpcyjnego w stosunku do włókna 
w SPME zwiększa efektywność ekstrakcji analitów [32]. W publikacji Hu i in. [13] 
po raz pierwszy opisano zastosowanie MWCNT jako warstwę sorpcyjną pokrywającą 
ruchomy element w celu ekstrakcji fenoli z próbek wody. Metoda okazała się prosta 
i bardzo czuła, a efektywność ekstrakcji wynosiła 79-123%.
8. Ekstrakcja pasywna

Techniki pasywne oparte są na jednoczesnym pobieraniu i zatężaniu wybranych 
związków chemicznych z matrycy, co umożliwia określenie średniego ważonego 
w czasie (TWA, ang. Time-weighted average) stężenia analitów. Próbnik do ekstrakcji 
pasywnej wprowadza się bezpośrednio do badanego środowiska (np. jeziora lub 
rzeki) na określony czas (od kilku dni do kilku tygodni). Przez cały okres ekspozycji 
próbników w fazie wodnej, anality są akumulowane w fazie odbierającej urządzenia 
pasywnego (najczęściej sorbent lub rozpuszczalnik), co umożliwia oznaczanie 
zanieczyszczeń występujących w środowisku nawet na bardzo niskich poziomach 
stężeń. Następnie próbniki są wyjmowane, osuszane i przewożone do laboratorium 
gdzie następuje ekstrakcja zatrzymanych w próbniku związków badanych oraz analiza 
instrumentalna otrzymanych ekstraktów [33]. 

W publikacji Jakubus i in. [34] po raz pierwszy opisano zastosowanie CNT jako 
fazę odbierającą w próbnikach pasywnych. Niemodyfikowane MWCNT (100 mg) 
umieszczono między dwiema membranami polieterosulfonowymi i całość zamknięto 
w obudowie z poliwęglanu. Tak skonstruowane próbniki posłużyły do ekstrakcji 
pasywnej farmaceutyków, fenoli oraz hormonów z wody powierzchniowej, wody 
dejonizowanej i ścieków. Uzyskane wyniki wskazują, iż nanorurki węglowe stanowią 
obiecujący materiał sorpcyjny w technikach pasywnych. 

Tabela 1. Przykładowe zastosowanie nanorurek węglowych w technikach ekstrakcji z próbek wody

Związki 
docelowe Matryca Metoda Rodzaj CNT Ilość 

CNT[mg]
Odzysk 
[%] Lit.

Pestycydy
Woda kranowa, 
woda podziemna 
woda morska

SPE MWCNT, śr. zew.:
30-60 nm 100 40-115 [19]

Ftalany
Woda kranowa, 
woda morska, 
woda rzeczna

SPE MWCNT, śr. zew.:
30-60 nm 500 68-105 [20]

Pestycydy
Woda rzeczna, 
ścieki, woda 
kranowa

SPE MWCNT, śr. zew.:
30-60 nm 100 58-104 [35]

Farmaceutyki Woda rzeczna, 
woda gruntowa SPE

SWCNT śr. zew.:  
1,2-1,5 nm oraz  
0,7-1,2 nm, MWCNT, 
śr. zew.: 20-50 nm

6 99-103 [36]

Pestycydy Woda rzeczna, 
woda kranowa SPE MWCNT, śr. zew.:

8,6 nm 100 77-104 [37]
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Pestycydy Woda kranowa, 
woda gruntowa SPE MWCNT, śr. zew.:

40-60 nm 300 85-95 [38]

Fenole Woda rzeczna, 
woda kranowa SPE MWCNT, śr. zew.:

30-60 nm 300 88-109 [39]

Chlorobenzeny Woda rzeczna SPE MWCNT, śr. zew.:
30-60 nm 15 80-103 [40]

WWA Woda rzeczna, 
woda kranowa SPE MWCNT, śr. zew.:

30-50 nm 500 79-117 [41]

Farmaceutyki Woda kranowa, 
woda podziemna SPE

MWCNT, śr. zew.:
30-60 nm, SWCNT, 
śr.zew.: 0,5-1,6 nm

100 55-102 [42]

Metale ciężkie Woda kranowa, 
woda z potoku SPE MWCNT, śr. zew.:

10-100  nm, 200 81-100 [43]

Ftalany Woda mineralna SPME
MWCNT-utlenione,  
śr. zew.:
20-40 nm

100 90-113 [21]

Polibromowane 
difenyloetery

Woda rzeczna, 
ścieki SPME MWCNT, śr. zew.:

20-40 nm 20 90-119 [22]

Fenole Woda rzeczna, 
ścieki SPME

MWCNT-COOH,  
śr. zew.:
10-20 nm

2 24-119 [23]

Farmaceutyki

Woda kranowa, 
woda mineralna, 
woda podziemna, 
ścieki

SPME
MWCNT-
poliglikoetylenowe, śr. 
zew.: 10-20 nm

20 84-107 [44]

Pestycydy Woda morska SPME MWCNT, śr. zew.:  
< 5 nm b.d. 83-112 [45]

Pestycydy Ścieki µSPE MWCNT, śr. zew.:
b.d. 6 37-103 [25]

WWA Woda rzeczna µSPE MWCNT, śr. zew.:
20-25 nm 3 71-97 [26]

Metale ciężkie

Woda morska, 
woda rzeczna, 
woda gruntowa, 
woda z jeziora 

µSPE SWCNT, śr. zew.:  
< 2 nm 25 92-107 [46]

Pestycydy Woda destylowana dSPE MWCNT, śr. zew.: 10-
15 nm 30-110 36-102 [12]

Farmaceutyki 
i ich metabolity

Woda 
powierzchniowa, 
ścieki

dSPE

MWCNT, śr. zew.  
< 8 nm i 50 nm, 
MWCNT-OH śr. zew.: 
>50 nm, MWCNT-
COOH śr. zew.: > 50 nm, 
MWCNT-helikalne śr. 
zew.: 100-200 nm

4 47-109 [16]

Farmaceutyki
Woda kranowa, 
woda mineralna, 
ścieki

dSPE MWCNT-utlenione 
śr.zew.: 110-170 nm 150 62-116 [47]

Farmaceutyki Woda rzeczna, 
ścieki dSPE

MWCNT, śr. zew.:
6-9  nm,
m-MWCNT, śr. zew.:
6-9 nm

150, 300 61-110 [48]
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Metale ciężkie
Woda morska, 
woda z jeziora, 
woda kranowa

d-µSPE MWCNT-utlenione 
śr.zew.: 6-13 nm 10 85-103 [49]

Farmaceutyki Woda rzeczna, 
ścieki mSPE m-MWCNT, śr. zew.:  

< 50 nm 200 83-96 [17]

Metale ciężkie Woda rzeczna, 
ścieki mSPE m-MWCNTs, śr. zew.:

8-15 nm 200 97-105 [29]

Ftalany Woda pitna mSPE  m-MWCNT, śr. zew.: 
< 8 nm 20 87-100 [30]

WWA

Woda kranowa, 
woda podziemna, 
ścieki, woda 
rzeczna

mSPE m-MWCNT, śr. zew.:
b.d. 20 93-99 [31]

Bisfenole Woda rzeczna, 
woda pitna mSPE m-MWCNT, śr. zew.:  

< 8 nm 37,5 89-115 [50]

Hormony
Woda kranowa, 
woda mineralna, 
woda rzeczna

mSPE m-MWCNT-OH, 
śr.zew.: < 8 nm 100 90-100 [51]

Farmaceutyki Ścieki, woda 
kranowa mSPE

m-MWCNT, śr. zew.:
10-20 nm, 20-40 nm, 
40-60 nm, 60-100 nm

25 49-110 [52]

Fenole Woda z jeziora SBSE MWCNT-NH2, śr. zew.: 
b.d. 150 79-123 [13]

Farmaceutyki

Woda 
powierzchniowa, 
woda morska, 
ścieki, woda 
kranowa

SBSME MWCNT, śr.zew.: b.d. 2,6 70-117 [14]

Farmaceutyki, 
fenole, hormony

Woda 
powierzchniowa, 
ścieki, woda 
dejonizowana

Pasywna 
ekstrakcja

MWCNT śr. zew.: > 50 nm, 
20-30 nm, 8-15 nm  
i < 8 nm, MWCNT-OH, 
śr. zew.: < 8 nm

100 42-103 [34]

9. Podsumowanie
Nanorurki węglowe dzięki doskonałym właściwościom fizykochemicznym 

i zdolności do adsorpcji, są szeroko stosowane w metodach przygotowywania próbki 
w celu oczyszczania matrycy lub izolacji i zatężania związków docelowych. Jak 
zestawiono w tabeli 1, w większości przypadków zastosowano MWCNT, a tylko 
nieliczne prace dotyczą zastosowania SWCNT. Jest to związane z faktem, iż koszt 
zakupu MWCNT jest znacznie niższy niż SWCNT, a ich synteza jest łatwiejsza i bardziej 
wydajna. W wielu pracach wykorzystywano modyfikowane CNT w celu osiągnięcia 
selektywnej adsorpcji. Należy wskazać, iż CNT zostały wykorzystane nie tylko 
w tradycyjnej SPE, ale również w dSPE, SPME, µSPE, SBSE, a nawet w technikach 
ekstrakcji pasywnej w celu uzyskania skutecznej, ekonomicznej i przyjaznej środowisku 
metody ekstrakcji. W porównaniu z innymi nowymi materiałami ekstrakcyjnymi, CNT 
znajduje coraz więcej zastosowań w technikach separacyjnych w ostatnich latach, lecz 
wciąż brakuje komercyjnie dostępnych gotowych rozwiązań z zastosowaniem tego 
rodzaju nanomateriałów jak np. kolumienki upakowane CNT do SPE. Związane jest 
to głównie z faktem, iż synteza i produkcja nanorurek węglowych na większą skalę 
jest wciąż kosztowna a ich czystość i charakterystyka nie są znormalizowane. Jednak 
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rozwój metod syntezy CNT jest wciąż bardzo dynamiczny co pozwala przewidywać, iż 
w przyszłości nanorurki węglowe staną się łatwo dostępnym i powszechne stosowanym 
materiałem sorpcyjnym w technikach ekstrakcji zanieczyszczeń z próbek wody. 
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Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach ekstrakcji zanieczyszczeń 
z próbek wody
Streszczenie 
Nanorurki węglowe (CNT, ang. Carbon Nanotubes) w ostatnich dziesięcioleciach przykuły ogromną 
uwagę naukowców z wielu dziedzin. Nie dziwi więc fakt, iż CNT ze względu na ich doskonałe 
właściwości fizyczne i chemiczne bardzo szybko znalazły zastosowanie również w chemii analitycznej. 
W niniejszym przeglądzie literatury szczegółowo opisano różne metody ekstrakcji z wykorzystaniem 
CNT takie jak: ekstrakcja do fazy stałej (SPE, ang. Solid-Phase Extraction), mikroekstrakcja do fazy stałej 
(SPME, ang. Solid-Phase Microextraction), dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (dSPE), które zostały 
zastosowane do izolacji i wzbogacania różnego rodzaju związków chemicznych z próbek wody. Ponadto, 
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przedstawiono przykłady zastosowań CNT jako materiałów sorpcyjnych z wyszczególnieniem rodzaju 
matrycy, rodzaju analitów, ilości oraz rodzaju użytych CNT oraz uzyskanych efektywności ekstrakcji. 
Zestawione dane literaturowe wskazują na znaczny potencjał i aplikacyjność nanorurek węglowych, które 
mogą z powodzeniem zastąpić konwencjonalne sorbenty stosowane w technikach  separacyjnych.
Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, techniki separacyjne, ekstrakcja próbek wody

The application of carbon nanotubes in extraction techniques for impurities 
from water samples
Abstract 
Carbon Nanotubes (CNTs) have attracted the great attention of scientists in many fields over recent decades. 
It is not surprising, therefore, that CNTs quickly found their application also in analytical chemistry 
as sorbents, due to their excellent physical and chemical properties. This literature review describes in 
detail the various extraction methods based on CNTs, such as solid phase extraction (SPE), solid phase 
microextraction (SPME), dispersive solid phase extraction (dSPE), which were used to isolate and enrich 
various types of chemical compounds from water samples. In addition, examples of CNTs applications as 
sorption materials, specifying the type of matrix, type of analytes, amount and type of CNTs used, and the 
extraction efficiency obtained. Summarized literature data indicate significant potential and applicability 
of carbon nanotubes that can successfully replace conventional sorbents used in separation  techniques.
Keywords: carbon nanotubes, extraction techniques, extraction of water samples
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Zastosowanie materiałów węglowo-haloizytowych 
do usuwania ketoprofenu i naproksenu 

ze środowiska wodnego
1. Wstęp 

Farmaceutyki są szeroką grupą związków organicznych o różnorodnej budowie 
chemicznej wykazującą działanie lecznicze. Do grupy tej należy około 4000 związków 
chemicznych, z których do najliczniejszych należą: antybiotyki, hormony, leki 
przeciwbólowe i przeciwzapalne, β-blokery, leki przeciwpadaczkowe oraz regulatory 
przemian lipidów [1]. W ostatnich latach zaczyna się coraz częściej monitorować 
pozostałości farmaceutyków w środowisku, szczególnie w wodach naturalnych. 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do związków organicznych 
o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Ibuprofen, 
ketoprofen, naproksen i diklofenak są przedstawicielami NLPZ, które są najczęściej 
wykrywanymi farmaceutykami w środowisku wodnym ze względu na bardzo duże 
wykorzystanie w medycynie i weterynarii [2, 3]. Konsumpcja wybranych leków 
należących do szerokiej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz ich 
stężenia wykryte w wodach powierzchniowych na terenie Polski zostały przedstawione 
w tabeli  1.

Tabela 1. Konsumpcja i stężenie w wodach powierzchniowych Polski wybranych NLPZ [1]

Lek
Konsumpcja

Stężenie [ng/dm3]
[kg] w 2003  r. g/osoba/rok

Diklofenak 21 453 0,56 17÷486
Ibuprofen 79 325 2,05 12÷76
Ketoprofen 8882 0,23 6÷47
Naproksen 40 165 1,04 25÷87

Obecność diklofenaku, ibuprofenu i ketoprofenu oraz ich metabolitów w stężeniach 
z zakresu µg/dm3 zaobserwowano w wodach gruntowych, która była wykorzystywana 
następnie jako woda pitna [4].

Znaczna część przeciwbólowych i przeciwzapalnych leków, a także ich metabolitów 
obecnych w wodach naturalnych, ulega degradacji podczas biotycznych i abiotycznych 
procesów połączonych z fotodegradacją [3]. Obieg substancji czynnych farmaceutyków 
oraz produktów ich degradacji w środowisku wodnym nie jest dokładnie badany ani 
kontrolowany. Podejrzewa się jednak, że mogą one bioakumulować się i tym samym 
znacznie wpływać na środowisko oraz organizmy lądowe i wodne [5].

1 lura.frydel@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, http://www.ujk.edu.pl.
 2 dziewit.n@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, http://www.ujk.edu.pl.
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Na obecność i transformację farmaceutyków w środowisku mogą mieć wpływ 
takie parametry fizykochemiczne jak: polarność, rozpuszczalność w wodzie lub 
lotność, a także temperatura środowiska, pH, zawartość materii organicznej i proces 
wytrącania, który wpływa na transport substancji. Polarność związków organicznych 
wskazuje na ich zdolność do przebywania w fazie wodnej lub organicznej. Substancje 
posiadające wysoki współczynnik podziału oktanol-woda (Kow) mają tendencję do 
bioakumulowania się w organizmach. Farmaceutyki, będące związkami częściowo 
rozpuszczalnymi w wodzie, mogą przedostawać się do środowiska wodnego wraz ze 
spływem powierzchniowym [6].

Chcąc znaleźć skuteczne sposoby usuwania zanieczyszczeń farmaceutycznych, 
poszukuje się tanich i łatwych do przeprowadzenia metod ich degradacji. Adsorpcja 
jest obiecującą metodą usuwania tych związków ze środowiska, więc poszukuje 
się nowych adsorbentów, które sprostają tym wymaganiom. Adsorbenty węglowo-
mineralne, zwłaszcza węglowo-haloizytowe to chemicznie i mechanicznie odporne 
materiały o dobrych zdolnościach adsorpcyjnych i dużej powierzchni właściwej, 
z możliwością ich modyfikacji, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. 

Celem pracy było otrzymanie adsorbentów węglowo-haloizytowych oraz zbadanie 
ich zastosowania do usuwania ketoprofenu i naproksenu z wody. W rozdziale 
przedstawiono charakterystykę właściwości fizykochemicznych otrzymanych 
adsorbentów, obejmującą wyznaczone parametry struktury porowatej oraz całkowitą 
procentową zawartość węgla. Przedstawiono również wyniki badań adsorpcji 
ketoprofenu oraz naproksenu na nanokompozytach wegiel/haloizyt, z uwzględnieniem 
wpływu: modyfikacji haloizytu, masy adsorbentu, czasu kontaktu adsorbentu 
z roztworem adsorbatu, stężenia adsorbatu oraz pH środowiska na proces adsorpcji. 
2. Ketoprofen i naproksen

W tabeli 2 zebrano podstawowe właściwości fizykochemiczne ketoprofenu 
i naproksenu.

Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne ketoprofenu i naproksenu

Lek Ketoprofen Naproksen

Nazwa systematyczna Kwas 2-(3-ben-
zylofenylo)-propionowy

Kwas 6-metoksy-α-
metylonaftaleno-octowy

Wzór sumaryczny C16H14O3 C14H14O3

M [g/mol] 254,3 230,0
Rozpuszczalność [mg/dm3] 51 15,9
pKa 4,45 4,15
log Kow 3,12 3,18
Odnośnik lit. [7,8] [9-12]

Ketoprofen (rys. 1), dzięki działaniu przeciwbólowemu i przeciwzapalnemu, 
stosowany jest w leczeniu bólu umiarkowanego do silnego oraz w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów [13-15]. Związek ten występuje w formie dwóch enancjomerów. 
Forma prawoskrętna (dexketoprofen) posiada silniejsze działanie przeciwzapalne 
i przeciwbólowe oraz jest bezpieczniejsza dla zdrowia [13].
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Ketoprofen został wykryty w wielu wodach powierzchniowych na świecie. 
Potencjalna toksyczność oraz zdolność do kumulacji sprawia, że poszukuje się tanich 
i skutecznych metod usuwania tego związku ze środowiska, głównie wodnego [16]. Do 
najczęściej stosowanych metod usuwania ketoprofenu należą: biodegradacja, techniki 
membranowe oraz fotodegradacja [8, 17]. Adsorpcja zanieczyszczeń z roztworu 
wodnego jest metodą skuteczną i ekonomiczną [18].

Rysunek 1. Wzór strukturalny ketoprofenu [19]

Naproksen (rys. 2) jest jednym z najskuteczniejszych i najsilniej działających 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Z tego powodu jest szeroko stosowany 
w reumatoidalnym zapaleniu stawów, silnych bólach o pochodzeniu mięśniowo-
szkieletowym oraz w chorobach zwyrodnieniowych stawów [12, 13].

Związek ten w sposób ciągły jest wprowadzany do środowiska wodnego, co 
sprawia, że wykrywa się go wodach podziemnych i gruntowych oraz ściekach [12, 20].

Naproksen jest usuwany ze środowiska wodnego za pomocą takich metod jak: 
zaawansowane procesy utleniania, nanofiltracja oraz adsorpcja. Adsorbenty stosowane do 
usuwania NLPZ mogą być łatwo modyfikowane w zależności od usuwanego leku [12, 20].

Rysunek 2. Wzór strukturalny naproksenu [10]

3. Metody usuwania zanieczyszczeń farmaceutycznych ze środowiska 
wodnego

Najczęściej wykorzystywanymi metodami usuwania farmaceutyków ze środowiska 
wodnego  są:

• zaawansowane metody utleniania (ozonowanie, fotoliza i fotokataliza, 
promieniowanie jonizacyjne, utlenianie odczynnikiem  Fentona);

• procesy filtracyjne (odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja 
i mikrofiltracja);

• biodegradacja;
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• adsorpcja (przykłady adsorbentów: nanorurki węglowe, węgiel aktywny, grafen 
lub minerały ilaste) [21, 22].

• Skutecznymi metodami eliminacji zanieczyszczeń trudnych do usunięcia są 
zaawansowane metody utleniania: utlenianie odczynnikiem Fentona, ozonowanie lub 
fotokataliza. Procesy te charakteryzują się wytwarzaniem rodników hydroksylowych 
•OH, które reagując z zanieczyszczeniami organicznymi, doprowadzają do ich 
całkowitej mineralizacji. Zaawansowane procesy utleniania są niejednokrotnie 
wspomagane promieniowaniem elektromagnetycznym [23].

Zjawisko filtracji może być procesem biologicznym lub mechanicznym, 
polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń na filtrze lub wchłonięciu ich do filmu 
biologicznego, który znajduje się w filtrze. Ze względu na wielkość cząsteczek, które 
są przepuszczane przez filtr wyróżniamy: miktrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację 
oraz odwróconą osmozę. Do wstępnego oczyszczania przy niskim ciśnieniu 
hydraulicznym wykorzystuje się mikrofiltrację i ultrafiltrację, natomiast odwrócona 
osmoza i nanofiltracja stosowane są do usuwania mikrozanieczyszczeń pod wysokim 
ciśnieniem hydraulicznym [24].

Do procesów biodegradacji zaliczamy: degradację mikrobiologiczną, (naj-
częściej stosowana metoda usuwania wielu zanieczyszczeń organicznych [22]), 
konwencjonalny osad czynny, łączący procesy biodegradacji i adsorpcji na osadzie, 
bioreaktory membranowe oraz oczyszczalnie, w których wykorzystuje się rośliny 
wodne pochodzące z terenów podmokłych [25]. Niektóre zanieczyszczenia, 
również farmaceutyczne, są odporne na konwencjonalne oczyszczanie biologiczne. 
Oczyszczalnie ścieków nie są dostosowane do usuwania takich związków, co sprawia, 
że kumulują się one w środowisku wodnym [26]. W tej sytuacji pomocne może być 
połączenie procesów biodegradacji i zaawansowanych procesów utleniania [27]. 
Adsorpcja może być dobrą alternatywą dla wyżej opisanych procesów usuwania 
farmaceutyków ze środowiska wodnego [28].
3.1. Adsorpcja farmaceutyków z roztworu wodnego

Największymi zaletami adsorpcji jako metody usuwania farmaceutyków ze 
środowiska wodnego jest prosty sposób przeprowadzania procesu, ekonomiczność, 
skuteczność oraz aspekt ekologiczny, związany z brakiem toksycznych produktów 
pośrednich, a także możliwość ponownego użycia stosowanych adsorbentów [28-31].

Na proces adsorpcji mają wpływ takie czynniki, jak: właściwości związków 
w danych warunkach i ich forma, siła jonowa i pH roztworu, stężenie substancji 
organicznej oraz struktura powierzchni i charakter adsorbentu. W przypadku adsorbentu 
istotna jest obecność porów, rozkład wielkości porów, grupy funkcyjne znajdujące się 
na powierzchni oraz powierzchnia właściwa. Na adsorpcję leków wpływa również 
obecność innych substancji organicznych oraz mikrozanieczyszczeń w wodzie [32]. 
Najczęściej stosowanymi adsorbentami do usuwania zanieczyszczeń organicznych 
z wody są węgle aktywne lub minerały ilaste [29-31]. Innymi przykładami adsorbentów 
są materiały polimerowe ze zdolnością do formowania pożądanych kształtów 
i kontrolowania powierzchni wewnętrznej i struktury porów [33]. Do materiałów tych 
zaliczane są żywice syntetyczne charakteryzujące się dużą powierzchnią, stabilną 
strukturą chemiczną, jednorodną strukturą jonową, równomiernym rozkładem porów 
i dużymi zdolnościami adsorpcyjnymi [34].
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Minerały ilaste są naturalnymi i tanimi adsorbentami, które mogą być w łatwy 
sposób modyfikowane, w zależności od usuwanych zanieczyszczeń [35, 36]. Wykazują 
dużą stabilność mechaniczną i chemiczną, zdolność do wymiany kationów oraz 
dużą powierzchnię właściwą [35, 37]. Jednym z przedstawicieli minerałów ilastych 
jest glinokrzemian – haloizyt. Charakteryzuje się on budową nanorurkową, dużą 
porowatością i powierzchnią właściwą, dużą możliwością modyfikacji powierzchni, 
biokompatybilnością, dobrą stabilnością termiczną i chemiczną oraz brakiem 
toksyczności [38].

Do usuwania NLPZ z wody najczęściej stosowane są takie materiały węglowe, 
jak: węgiel aktywny, grafen lub nanorurki węglowe. Węgiel aktywny może być 
łatwo regenerowany i stosowany w procesach okresowych i ciągłych, ponadto 
charakteryzuje się dużą powierzchnią właściwą i dobrymi zdolnościami adsorpcyjnymi. 
Jednakże, węgiel aktywny posiada głównie duże zdolności usuwania substancji 
hydrofobowych, co może być nieefektywne w przypadku adsorpcji hydrofilowych 
lub naładowanych elektrycznie farmaceutyków. Ponadto, wysoki koszt syntezy 
oraz modyfikacji, niezbędnej do uzyskania węglowego materiału mezoporowatego, 
zdolnego do adsorpcji takich substancji wielkocząsteczkowych, jakimi są leki oraz 
aspekt ekologiczny sprawia, że węgle aktywne nie są najlepszymi adsorbentami do 
usuwania farmaceutyków ze środowiska wodnego [22, 39, 40]. Dlatego poszukuje 
się sposobów otrzymywania adsorbentów, które połączą zalety minerałów ilastych 
i węgla  aktywnego.

Znane są możliwości otrzymywania adsorbentów mineralno/węglowych, w których 
nośnikami są minerały ilaste, a prekursorami węgla najczęściej sacharydy, ze względu 
na obecność łatwo usuwalnych grup hydroksylowych [41, 42].
4. Materiały i metody
4.1. Materiały i odczynniki

Podczas badań stosowano następujące materiały i odczynniki:
• haloizyt wybielony (HW) z kopalni DUNINO k/Legnicy;
• ketoprofen i naproksen, Alfa Aesar (≥ 99%) (stosowane bez dodatkowego  oczyszczania);
• handlowa sacharoza z firmy  Diamant;
• metanol cz.d.a., POCH, Gliwice;
• woda  dejonizowana.

4.2. Preparatyka adsorbentów haloizytowych
Haloizyt wybielony (HW) otrzymano przez usunięcie zanieczyszczeń tytanowo-

żelazowych z haloizytu surowego. Po oddzieleniu frakcji magnetycznej za pomocą 
separatora magnetycznego, frakcję, która pozostała, wybielono przy użyciu roztworu 
hydrosulfitu w H2SO4. 

Skład procentowy HW był następujący: SiO2 – 50,7%, Al2O3 – 42,3%, Fe2O3 – 
2,99%, TiO2 – 1,41%, CaO – 0,29%.

Nośnikiem we wszystkich kompozytach węglowo-haloizytowych był HW, 
a prekursorem węgla – wodny roztwór sacharozy o stężeniu: 5, 10, 20 i 30 (% wag.). 
Otrzymane kompozyty oznaczono odpowiednio: 5%C/HW, 10%C/HW, 20%C/HW 
i 30%C/HW. 
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Adsorbenty otrzymano w następujący  sposób:
• do 20 g haloizytu HW dodano 100 cm3 5, 10, 20 lub 30% wag. wodnego roztworu 

sacharozy i mieszano przez 24  h;
• następnie odsączono i suszono kompozyty przez 24 godz. w 100ºC;
• w kolejnym etapie adsorbenty poddano karbonizacji w atmosferze azotu 

w temperaturze 800ºC przez 6  godz.
5.3. Etapy metodyki pomiarowej

Eksperymenty adsorpcji w układzie statycznym przeprowadzono  następująco:
• odważono określoną masę adsorbentu w zakresie 0,1-1,0  g;
• sporządzono wodne roztwory ketoprofenu i naproksenu (zakres pH 1-13, 

stężenie 10-60 mg/dm3) (roztwory wodne zawierały metanol w ilości nie większej 
niż 10% v/v końcowego roztworu ze względu na słabą rozpuszczalność ketoprofenu 
i naproksenu w wodzie, pH roztworów regulowano przez dodatek zasady sodowej lub 
kwasu  solnego);

• do odważonych adsorbentów dodawano po 30 cm3 wody destylowanej, 
roztworu NaOH lub HCl o odpowiednim stężeniu i pozostawiano na 12 godz., aby 
zwilżyć  adsorbent;

• następnie dodawano do kolb z adsorbentem po 30 cm3 przygotowanych roztworów 
ketoprofenu lub naproksenu o odpowiednim stężeniu i pozostawiano do wytrząsania 
na 8  godz.;

• po ośmiu godzinach kontaktu adsorbentu z roztworem adsorbatu pobierano 
próbki  roztworu;

• po odwirowaniu i odsączeniu dokonywano pomiaru absorbancji roztworu 
adsorbatu przy użyciu spektrofotometru UV-VIS przy długości fali odpowiadającej 
maksimum absorbancji adsorbatu: 260,5 nm dla ketoprofenu i 230,5 nm dla naproksenu 
(pomiary spektrofotometryczne przeprowadzano w kuwetach kwarcowych o grubości 
1  cm);

• podczas badania wpływu czasu kontaktu na proces adsorpcji, pomiarów 
dokonywano po 15 min, 30 min, 1, 2, 4, 6, 7, 8 i 24 godzinach w celu ustalenia czasu, 
po jakim jest osiągany stan równowagi adsorpcyjnej. 

Stopień usuwania ketoprofenu i naproksenu z roztworu wodnego obliczono za 
pomocą równania (1) [43]:

(1)

gdzie: C0 – stężenie początkowe (mg/dm3), Ce – stężenie równowagowe (mg/dm3).
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Pojemność adsorpcyjną obliczono za pomocą równania (2) [43]:

(2)

gdzie: V – objętość roztworu (dm3), m – masa adsorbentu (g).

Stężenia równowagowe (Ce) obliczano korzystając z wcześniej sporządzonych 
krzywych wzorcowych (rys. 3 i 4). Sporządzono serię roztworów wzorcowych 
ketoprofenu i naproksenu i zmierzono ich absorbancję przy długości fali odpowiednio 
260,5 nm i 230,5  nm.

Rysunek 3. Krzywa wzorcowa dla ketoprofenu [opracowanie  własne]
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Rysunek 4. Krzywa wzorcowa dla naproksenu [opracowanie  własne]

Zakres niepewności pomiarowej w badaniach adsorpcyjnych, wyznaczony przy 
pomocy programu Origin, został przedstawiony na rysunkach 5-12. 
5. Wyniki badań i dyskusja
5.1. Charakterystyka kompozytów węgiel/haloizyt

Parametry struktury porowatej, do których zaliczamy powierzchnię właściwą, 
objętość mikro- i mezoporów, całkowitą objętość porów oraz procentowy udział 
mezoporowatości wszystkich stosowanych adsorbentów zostały przedstawione 
w tabeli 3. Z wykorzystywanych adsorbentów największą powierzchnią właściwą 
(SBET) odznaczał się haloizyt HW, a otrzymane kompozyty węglowo-haloizytowe 
posiadały mniejszą i jednocześnie porównywalną powierzchnię właściwą. Kompozyty 
30%C/HW i 20%C/HW charakteryzowały się większą objętością mikroporów (Vmi) 
niż haloizyt HW. Objętość mezoporów (Vme) i całkowita objętość porów (V) była 
większa dla adsorbentów węglowo-haloizytowych niż dla haloizytu HW, z wyjątkiem 
adsorbentu 30%C/HW [44].

Tabela 3. Parametry struktury porowatej adsorbentu węgiel/haloizyt [44]

Adsorbent SBET 
[m2/g] V [cm3/g] Vme 

[cm3/g] Vmi [cm3/g]

Udział 
mezopo-
rowatości 
[%]

HW 73 0,24 0,23 0,0019 99,5
5% C/HW 53 0,25 0,25 0,0015 99
10% C/HW 53 0,26 0,26 0,0015 99
20% C/HW 54 0,25 0,24 0,0032 98
30% C/HW 55 0,22 0,22 0,0048 98



Zastosowanie materiałów węglowo-haloizytowych 
do usuwania ketoprofenu i naproksenu ze środowiska wodnego

93

Procentową zawartość węgla całkowitego w otrzymanych kompozytach węglowo-
haloizytowych przedstawiono w tabeli 4. Wraz ze wzrostem stężenia roztworów 
prekursora węgla – sacharozy stosowanej w syntezie adsorbentów węglowo-
haloizytowych, rośnie zawartość całkowitego węgla od wartości 2,2% dla kompozytu 
5% C/HW do 6,7% dla kompozytu 30% C/HW.

Tabela 4. Całkowita procentowa zawartość węgla (% wag.) [44]

Adsorbent 5% C/HW 10% C/HW 20% C/HW 30% C/HW
Całkowita zawartość 
węgla [%] 2,2 2,9 4,6 6,7

5.2. Adsorpcja ketoprofenu i naproksenu
5.2.1. Wpływ modyfikacji haloizytu na proces adsorpcji

Przeprowadzono badania adsorpcji ketoprofenu i naproksenu z wykorzystaniem 
haloizytu HW i kompozytów węglowo-haloizytowych (stężenie roztworu adsorbatu 
50 mg/dm3, masa adsorbentu 0,5 g). Za pomocą równania (1) obliczono stopień 
usuwania ketoprofenu i naproksenu po ośmiogodzinnym czasie kontaktu. Wyniki 
przedstawiono na rysunku 5 i 6.

Rysunek 5. Zależność stopnia usuwania ketoprofenu od rodzaju adsorbentu (czas kontaktu t = 8 godz., 
masa adsorbentu 0,5g, C0 = 50 mg/dm3) [opracowanie  własne]
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Rysunek 6. Zależność stopnia usuwania naproksenu od rodzaju adsorbentu (czas kontaktu 8 godz.,  
masa adsorbentu 0,5g, C0 = 50 mg/dm3) [opracowanie  własne]

Ze wzrostem zawartości węgla w kompozytach 5%C/HW, 10%C/HW, 20%C/HW 
i 30%C/HW rośnie stopień usuwania z roztworu wodnego ketoprofenu od ok. 61% dla 
5%C/HW do ok. 91% dla 30%C/HW i naproksenu od ok. 52% dla 5%C/HW do ok. 
85% dla 30%C/HW. Stopień usuwania ketoprofenu i naproksenu na adsorbencie HW 
wynosi odpowiednio ok. 30% i 51%.
5.2.2. Wpływ masy adsorbentu na proces adsorpcji

Podczas badania wpływu masy adsorbentu na adsorpcję ketoprofenu i naproksenu 
stosowano adsorbenty HW i kompozyt 30%C/HW o masach 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 i 1,0 g, 
stężenie roztworów adsorbatów było równe 50 mg/dm3. Wyniki przedstawiono na 
rysunku 7 i 8.
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Rysunek 7. Zależność stopnia usuwania ketoprofenu od masy adsorbentu 
(czas kontaktu 8 godz., C0 = 50 mg/dm3) [opracowanie własne]

Rysunek 8. Zależność stopnia usuwania naproksenu od masy adsorbentu 
(czas kontaktu 8 godz., C0 = 50 mg/dm3) [opracowanie  własne]

Stopień usuwania ketoprofenu i naproksenu był znacząco wyższy dla adsorbentu 
30%C/HW niż dla HW i rósł wraz ze wzrostem masy adsorbentu w przypadku 
kompozytu 30%C/HW.
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5.2.3. Wpływ czasu kontaktu na proces adsorpcji
Na podstawie badania wpływu czasu kontaktu na adsorpcję ketoprofenu 

i naproksenu wyznaczono czas, po jakim ustala się równowaga adsorpcyjna w układzie. 
Podczas badań stosowano masę adsorbentów 0,5 g i stężenie roztworów adsorbatów 
50 mg/dm3. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 9 i 10.

Rysunek 9. Zależność pojemności adsorpcyjnej adsorbentów od czasu kontaktu z roztworem 
ketoprofenu [opracowanie  własne]
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Rysunek 10. Zależność pojemności adsorpcyjnej adsorbentów od czasu kontaktu z roztworem 
naproksenu [opracowanie  własne]

Stan równowagi w badaniach adsorpcji ketoprofenu i naproksenu ustalał się już 
po upływie ok. 2 godzin. Pojemność adsorpcyjna była najniższa dla haloizytu HW 
w przypadku adsorpcji ketoprofenu i naproksenu. W przypadku kompozytów węglowo-
haloizytowych pojemność adsorpcyjna rosła wraz ze wzrostem stężenia sacharozy 
stosowanej jako prekursor węgla podczas syntezy kompozytów i była największa dla 
adsorbentu 30%C/HW w przypadku adsorpcji ketoprofenu i naproksenu.
5.2.4. Izotermy adsorpcji

Podczas badań adsorpcji ketoprofenu i naproksenu stosowano następujące stężenia 
roztworów tych związków: 10, 20, 30, 40 i 60 mg/dm3. Masa adsorbentów (haloizyt 
HW i kompozyt 30%C/HW) wynosiła 0,5 g, czas kontaktu 8 godz. Na podstawie 
uzyskanych wyników obliczono wartości pojemności adsorpcyjnej qe zgodnie 
z równaniem (2). Następnie sprawdzono dopasowanie danych eksperymentalnych 
do modelu adsorpcji Langmuira, Langmuira-Freundlicha i Freundlicha. Zarówno 
adsorpcja ketoprofenu, jak i naproksenu zachodziła zgodnie z modelem adsorpcji 
Langmuira-Freundlicha [44].

Izotermy Langmuira, Langmuira-Freundlicha i Freundlicha przedstawiają równania 
(3), (4) i (5), a obliczone stałe adsorpcji przedstawiono w tabelach 5 i 6 [44].

                                                                 (3)

gdzie: Ce – stężenie równowagowe adsorbatu w roztworze wodnym [mg∙dm-3], 
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qe – ilość substancji rozpuszczonej zaadsorbowanej przez 1 g adsorbentu w stanie 
równowagi adsorpcyjnej [mg∙g-1], qm – maksymalna pojemność odpowiadająca 
zapełnieniu monowarstwy [mg∙g-1], KL – stała równowagi adsorpcji Langmuira 
[dm3∙g-1].

                                                                (4)

gdzie: Ce – stężenie równowagowe adsorbatu w roztworze wodnym [mg∙dm-3], 
qe – ilość substancji rozpuszczonej zaadsorbowanej przez 1 g adsorbentu w stanie 
równowagi adsorpcyjnej [mg∙g-1], qm – maksymalna pojemność odpowiadająca 
zapełnieniu monowarstwy [mg∙g-1], stała równowagi adsorpcji Langmuira-Freundlicha 
[dm3∙g-1], 1/n – parametr  heterogeniczności.

                                                                          (5)

gdzie: KF – stała równowagi adsorpcji Freundlicha [mg1-1/n (dm3)1/n g-1],  
1/n – parametr  heterogeniczności.

Tabela 5. Wartości stałych oraz wartości R2 obliczone dla modelu Langmuira i Freundlicha dla ketoprofenu 
i naproksenu

Model Parametry HW 30% C/HW

Langmuira
qm [mg∙g-1] 3,9 6,3
KL [dm3∙mg-1] 0,0721 0,1603
R2 0,9684 0,9724

Langmuira-
Freundlicha

qm [mg∙g-1] 3,2 17,4
KLF [dm3∙mg-1]1/n 0,0178 0,1463
n 1,58 0,86
R2 0,9823 0,9913

Freundlicha

n - 0,5148
KF [(mg∙g-1)
(dm3∙mg-1)1/n] - 1,15423

R2 - 0,9612
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Tabela 6. Wartości stałych oraz wartości R2 obliczone dla modelu Langmuira i Freundlicha dla naproksenu [44]

Model Parametry HW 30% C/HW

Langmuira
qm [mg∙g-1] 4,3 15,3
KL [dm3∙mg-1] 0,0623 0,0531
R2 0,8678 0,8523

Langmuira-
Freundlicha

qm [mg∙g-1] 4,6 16,4
KLF [dm3∙mg-1]1/n 0,0046 0,0053
n 1,62 0,68
R2 0,9922 0,9926

Freundlicha

n 0,62 0,72
KF  
[(mg∙g-1)(dm3∙mg-1)1/n] 0,0099 0,1130

R2 0,9822 0,9934

5.2.5. Wpływ pH środowiska na proces adsorpcji
pH jest istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na proces adsorpcji 

ketoprofenu i naproksenu. W zależności od pH roztworu związki te mogą występować 
w formie obojętnej lub anionowej. Badania adsorpcji przeprowadzono dla pH równego 
1, 4, 6, 9 i 13 w przypadku adsorbentu 30% C/HW (masa 0,5 g, stężenie roztworów 
ketoprofenu i naproksenu 50 mg/dm3). Wyniki przedstawiono na rys. 11 i 12. Stopień 
usuwania ketoprofenu w zakresie pH od 1 do 9 wynosił ok. 80% i spadał dopiero przy 
pH wynoszącym ok. 13. Wartość stopnia usuwania naproksenu w zakresach pH 1-4 
i 9-13 osiągała ok. 80-90%, natomiast przy pH = 6 ok. 60%.

Rysunek 11. Zależność stopnia usuwania ketoprofenu na adsorbencie 30% C/HW od pH 
[opracowanie  własne]
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Rysunek 12. Zależność stopnia usuwania naproksenu na adsorbencie 30% C/HW od pH 
[opracowanie  własne]

6. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że:
• najlepsze właściwości adsorpcyjne w stosunku do ketoprofenu i naproksenu 

wykazuje kompozyt 30%C/HW w porównaniu z pozostałymi badanymi adsorbentami; 
• proces adsorpcji ketoprofenu i naproksenu przebiega zgodnie z modelem 

adsorpcji Langmuira-Freundlicha;
• adsorpcja ketoprofenu najskuteczniej zachodzi w całym zakresie pH, 

z wyłączeniem środowiska silnie zasadowego (pH 13), a w przypadku naproksenu – 
w skrajnych zakresach pH – kwasowym (pH 1-4) i zasadowym (pH 9-13);

• otrzymane kompozyty węglowo-haloizytowe mogą być stosowane jako dobre 
adsorbenty do usuwania ketoprofenu i naproksenu ze środowiska  wodnego.
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Zastosowanie materiałów węglowo-haloizytowych do usuwania ketoprofenu 
i naproksenu ze środowiska wodnego
Streszczenie
Ketoprofen i naproksen należą do grupy farmaceutyków zwanych Niesteroidowymi Lekami 
Przeciwzapalnymi (NLPZ). Ich powszechne stosowanie w leczeniu bólu i stanów zapalnych sprawia, 
że ich pozostałości przedostają się do środowiska wodnego i mogą negatywnie wpływać na organizmy 
wodne oraz lądowe. W związku z tym poszukuje się skutecznych, tanich oraz ekologicznych metod 
usuwania tych związków ze  środowiska.
Do metod usuwania farmaceutyków ze środowiska wodnego zalicza się: biodegradację, procesy 
filtracyjne, zaawansowane procesy utleniania oraz adsorpcję. Głównymi zaletami procesów adsorpcyjnych 
są: ekonomiczność, prosty sposób prowadzenia procesu oraz efektywność i możliwość usuwania 
zanieczyszczeń bez jednoczesnego powstawania szkodliwych produktów rozkładu. Skutecznymi 
adsorbentami stosowanymi do usuwania NLPZ są materiały węglowo-haloizytowe, łączące niski koszt 
naturalnego adsorbentu, jakim jest haloizyt (HW), ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń przez 
materiał  węglowy.
Celem pracy było zbadanie wpływu modyfikacji haloizytu, masy adsorbentu, czasu kontaktu, stężenia 
adsorbatu i pH roztworu na proces adsorpcji ketoprofenu i naproksenu z roztworów wodnych. Najlepsze 
właściwości adsorpcyjne w stosunku do ketoprofenu i naproksenu wykazał adsorbent 30%C-HW (prekursor 
węgla – 30% mas. roztwór sacharozy), który wykazywał największą zawartością węgla w porównaniu 
z adsorbentami HW, 5%C-HW, 10%C-HW i 20%C-HW (prekursor węgla – 5, 10 i 20% mas. roztwór 
sacharozy). Stopień usuwania ketoprofenu i naproksenu wzrastał ze wzrostem masy adsorbentu (zakres 
masy 0,1-1 g). Stan równowagi adsorpcyjnej następował po 8 godz. Stężenie adsorbatu i pH środowiska 
w istotny sposób wpływało na proces adsorpcji ketoprofenu i naproksenu z wody.
Słowa kluczowe: ketoprofen, naproksen, haloizyt, węgiel, adsorpcja

The application of halloysite/carbon materials to remove ketoprofen  
and naproxen from the aquatic environment
Abstract
Ketoprofen and naproxen belong to a group of pharmaceuticals called Nonsteroidal Anti-Inflammatory 
Drugs (NSAIDs). Their widespread use in the treatment of pain and inflammation causes their residues 
to enter the aquatic environment and can adversely affect aquatic and terrestrial organisms. Therefore, 
effective, cheap and ecological methods of removing these compounds from the environment are 
being  sought.
Methods for removing pharmaceuticals from the aquatic environment include: biodegradation, filtration 
processes, advanced oxidation processes and adsorption. The main advantages of adsorption processes 
are: cost efficiency, simplicity of conduncting the process, as well as efficiency and the ability to remove 
impurities without the formation of harmful decomposition products. Effective adsorbents used to remove 
NSAIDs are carbon-halloysite materials, combining the low cost of the natural adsorbent, which is 



Laura Frydel, Nina Rędzia

104

halloysite (HW), with the efficiency of removing contaminants by carbonaceous  material.
The aim of the study was to investigate the effect of modification of halloysite, adsorbent mass, contact 
time, adsorbate concentration and pH of the solution on the adsorption process of ketoprofen and naproxen 
from aqueous solutions. The adsorbent 30% C-HW (carbon precursor – 30% (mass) sucrose solution), 
which showed the highest content of carbon in comparison with adsorbents: HW, 5% C-HW, 10% C-HW 
and 20% C-HW (carbon precursor – 5, 10 and 20% (mass) sucrose solution) showed the best adsorption 
properties in relation to ketoprofen and naproxen. The removal efficiency of ketoprofen and naproxen 
increased with the increase in adsorbent mass (mass range 0.1-1 g). The state of adsorption equilibrium 
occurred after 8 hours. The concentration of adsorbate and the pH of the environment significantly affected 
the adsorption process of ketoprofen and naproxen from  water.
Keywords: ketoprofen, naproxen, halloysite, carbon, adsorption
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Obecność trendu zero waste w przetwórstwie żywności
1. Wprowadzenie 

Przemysł spożywczy, tak jak i inne grupy przemysłu, ingeruje w zasoby środowiska, 
wykorzystując je na dużą skalę, w celu zaspokojenia potrzeb ludności. W ostatnich latach 
kładziony jest jednak duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego, co może być 
realizowane przez producentów żywności, m.in. poprzez działanie zgodne z filozofią 
zero waste (zero strat, brak marnotrawstwa). Termin zero waste jest definiowany 
jako sposób podejmowania działań, mających na celu ograniczenie generowania 
odpadów i marnowania surowców. Przewodnią koncepcją wspomnianego trendu jest 
dbanie o środowisko przyrodnicze, co wymusza zwiększająca się populacja ludzi na 
świecie. Trend odnosi się szczególnie do, szerszego niż dotąd, zagospodarowania 
odpadów z produkcji spożywczej, gdzie odpady technologiczne, jeśli pozwala 
ich stan jakościowy, powinny być przetworzone ponownie i możliwe do dalszego 
wykorzystania przez ludzi lub zwierzęta. 

Celem niniejszej pracy był przegląd rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach 
spożywczych i wyodrębnienie z nich działań typu zero waste. Skupiono się w dużej 
mierze na konwencjonalnych i innowacyjnych praktykach ponownego wykorzystania 
odpadów produkcyjnych. Zweryfikowano, czy producenci żywności wprowadzają 
niekonwencjonalne i jednocześnie innowacyjne działania mające na celu zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko oraz czy istnieje potrzeba 
edukacji na temat zero waste w obszarze globalnym i lokalnym.
2. Filozofia zero waste jako działanie proekologiczne

Zero waste, jest trendem dotyczącym wielu sfer życia człowieka. Jego podstawą 
jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie generowania odpadów 
i marnowania surowców. Dotyczy to szczególnie surowców odnawialnych, do 
których zaliczamy wodę, a także surowce wtórne [1]. Omawiany trend uwzględnia 
wybory podejmowane zarówno w życiu codziennym jednostki, jak i na dużą skalę, 
jaką jest produkcja artykułów spożywczych. Za pomocą hierarchii zero waste (rys. 1) 
przedstawiono stopniowanie rozwiązań i strategii wspomagających system zero 
waste – od najlepszego do najgorszego sposobu zagospodarowania materiałów. 
Założeniem projektu hierarchii jest rozszerzenie wiedzy o uznanej międzynarodowo 
zasadzie 3R – Reduce, Reuse, Recycle (redukcja, ponowne użycie, recykling). 

1 dorotasikora4@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywno-
ści, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl.
2 justyna.libera@up.lublin.pl, Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywno-
ści i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl.
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Rysunek 1. Piramida przedstawiająca hierarchię strategii zero waste, 
opracowanie własne na podstawie [2]

Ponadto posługując się szeregowaniem hierarchicznym można ukształtować 
politykę, działania i inwestycje w taki sposób, aby ich charakter przybliżył do 
realizacji idei zero waste. Piramida zero waste może być wykorzystywana zarówno 
przez decydentów, konsumentów, jak i przedstawicieli przemysłu, w tym producentów 
artykułów spożywczych [1]. Według hierarchii zero waste należy się skupić na 
działaniach zapobiegających powstawaniu odpadów, które można zrealizować m.in. 
na podstawie odpowiednich regulacji prawnych [2]. Zakłady spożywcze powinny 
zmodyfikować swoje systemy i infrastrukturę w taki sposób, aby zmniejszyć ilość 
generowanych odpadów. Działając wedle zasad zero waste jednocześnie odstępuje się 
od unieszkodliwiania odpadów na korzyść zarządzania zasobami. Najpopularniejszymi 
metodami unieszkodliwiania są składowanie i spalanie oraz kompostowanie. Produkt 
powinien być wielokrotnego użytku (np. opakowania, urządzenia), dający się 
naprawić, odnowić, zmodyfikować, recyklingować itp. W przypadku, gdy wyrób nie 
spełnia wymienionych cech należy zminimalizować jego produkcję do niezbędnego 
minimum. Ponadto projekt takiego produktu można poddać modernizacji, aby jego 
właściwości były zbliżone do idei zero waste [2, 3]. Podobnie przedstawia się układ 
wartości Krajowego planu gospodarki odpadami. Na pierwszym miejscu stawia on na 
zapobieganiu powstawaniu odpadów. W przypadku, gdy nie jest możliwa produkcja 
bezodpadowa, należy ponownie go użyć, w dalszej kolejności można go poddać 
recyklingowi bądź odzyskowi, ostatecznie odpad zostaje unieszkodliwiony [4]. 
Przykłady praktyk producentów, które uwzględniają rozwiązania zawarte w hierarchii 
strategii zero waste, wymieniono w dalszych podrozdziałach. 
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3. Rozwiązania produkcyjne w konwencji zero waste
3.1. Konwencjonalne rozwiązania produkcyjne

Przedsiębiorstwa spożywcze posiadają wdrożone rozwiązania mające na celu 
ograniczenie strat na różnych etapach produkcji. Mogą one dotyczyć przechowywania 
i przetwarzania surowców oraz magazynowania i dystrybucji produktów. Wiele 
przedsiębiorstw magazynuje taką ilość świeżych surowców (np. owoców i warzyw), 
które umożliwiają utrzymanie produkcji z kilkudniowym zapasem [5]. Stosują zasadę 
FIFO (ang. first in first out), która polega na użyciu w pierwszej kolejności surowców, 
które trafiły do magazynu najwcześniej [6]. Dzięki niej surowce są wykorzystywane 
przed upływem terminu ich przydatności bądź daty trwałości, a marnowanie surowców 
żywnościowych jest zredukowane. 

W zakładach przetwórczych stosowane są urządzenia z zamkniętym obiegiem 
wody do mycia lub/i hydrotransportu surowców (np. owoców, warzyw) [7]. Obieg 
zamknięty to typ układu instalacji, w którym woda użyta jednorazowo nie jest 
odprowadzana do zbiornika, ale jest zawracana do bezpośredniego podajnika wody, 
aby została ponownie wykorzystana [8]. Stosowanie obiegu zamkniętego wody 
pozwala na mniejsze zużycie wody w zakładzie. 

Starsze metody produkcyjne, które obecnie można wpisać w konwencję zero 
waste, były podejmowane głównie w celach oszczędnościowych, aby ograniczyć 
koszty jednostkowe wytworzenia produktu spożywczego. Aktualnie producenci 
żywności coraz chętniej kierują się maksymą „bez marnowania”, zważając nie tylko na 
aspekty ekonomiczne, ale również proekologiczne. Zakład wytwórczy, który posiada 
w procesie technologicznym etapy pozwalające na zmniejszenie strat surowców, 
zużycia zasobów itp., wpisuje się w ramy trendu zero waste. Zmniejszenie ilości 
wywarzanych i zwiększenie zagospodarowania istniejących pozostałości z przemysłu 
spożywczego są kluczowe, ze względu na istotę zrównoważonego wykorzystania 
zasobów. 
3.2. Innowacyjne rozwiązania produkcyjne

Modyfikowanie lub wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych ma na celu 
przybliżenie charakteru produkcji do bardziej proekologicznego. Doskonalenie może 
dotyczyć różnych etapów procesu technologicznego, w tym pakowania produktu. 
Przemysł spożywczy wykorzystuje znaczne ilości opakowań z tworzyw sztucznych, 
intensyfikując przy tym produkcję wyrobów z tworzyw nieulegających biodegradacji. 
Problem związany z plastikiem ma charakter globalny, a Organizacja Narodów 
Zjednoczonych oszacowała, że każdy mieszkaniec Europy i Ameryki Północnej 
generuje rocznie ok. 100 kg odpadów z tworzyw sztucznych [9]. Wciąż istnieje 
duże zapotrzebowanie na opakowania z tworzyw sztucznych, co jest niepokojące, 
zważywszy na aspekt utylizacji tego typu materiałów opakowaniowych. W wielu 
przypadkach nie można poddać ich recyklingowi ze względu na duże zanieczyszczenie 
plastików [10]. Przedsiębiorstwa z branży spożywczej mają tego świadomość i idą krok 
naprzód, pakując swoje wyroby w recyklingowany papier, jednocześnie zmniejszając 
udział plastiku w opakowaniach. Niektóre zakłady spożywcze do pakowania swoich 
wyrobów stosują opakowania z biodegradowalnych materiałów, które są wytworzone 
z surowców odnawialnych z np. polilaktydu (PLA), który jest biodegradowalnym 
polimerem otrzymywanym z mączki kukurydzianej [11]. Opakowanie z PLA może 
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zostać użyte m.in. do pakowania wyrobów mięsnych. Stosowanie tego typu opakowań 
jest zapewnieniem bezpieczeństwa dla żywności oraz środowiska naturalnego. 
Również wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 
jest szansą na ograniczenie negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko 
z dużym naciskiem na środowisko morskie [12]. Dodatkowo zakłady przetwórcze 
zdecydowały się na podjęcie kolejnych kroków w projektowaniu przyjaznej dla 
środowiska technologii żywności. Obserwuje się trend zmniejszenia zużycia 
różnych zasobów niezbędnych w procesie przetwórczym, takich jak ograniczenie 
wykorzystania wody czy energii. Przykładem może być branża piwowarska, która 
zużywa dużo wody, średnio 4-6 hm3/hm3 piwa. Z kolei energochłonność produkcji 
sprzedanej (tzn. zużycie energii elektrycznej na 100 zł produkcji sprzedanej w cenach 
bieżących) piwa w roku 2018 wyniosła 3,9 kWh [13]. Przedsiębiorstwa piwowarskie 
zdecydowały się podjąć kroki mające na celu zmniejszenie zużycia wody i w związku 
z tym zainwestowano w stacje służące do recyklingu wody, aby zmniejszyć średnie 
zużycie wody o ok. 48%, a energii o 10%. Efekty zostają uzyskane także poprzez 
własną produkcję biogazu i recyrkulację gorącej wody. Mechanizm stacji oczyszcza 
wodę poprodukcyjną, uzyskując wodę spełniającą standardy wody pitnej, która jest 
zawracana do ponownego użycia w procesach produkcyjnych np. mycie, ogrzewanie, 
chłodzenie [14]. 
4. Gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora przetwórstwa żywności 
4.1. Struktura gospodarki odpadami żywnościowymi

Dużym obciążeniem dla natury jest przetwórstwo spożywcze, szczególnie ze 
względu na masę wytwarzanych przez nie opadów, chociażby w branży owocowo-
warzywnej. Pozostałości po produkcji są kategoryzowane na produkty uboczne bądź 
odpady w zależności od ich właściwości i spełnienia konkretnych warunków [15]. 
Niestety pojęcia produkt uboczny i odpad często są mylone ze sobą bądź stosowane 
zamiennie. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE 
produktami ubocznymi określane są substancje bądź przedmioty, które są tworzone 
w efekcie procesu produkcyjnego, którego generalnym celem nie jest wytworzenie 
tych substancji lub przedmiotów [16]. Ponadto, aby nie uznać pozostałości 
poprodukcyjnych za odpad, muszą one spełnić określone warunki. Po pierwsze dana 
substancja lub przedmiot musi gwarantować zdolność do dalszego jej wykorzystania. 
Po drugie mogą być zastosowane bezpośrednio, czyli bez dalszego przetwarzania, 
innego niż normalne praktyki przemysłowe. Produkt uboczny jest nieodłącznym 
elementem produkcji żywności. Dodatkowo produkt uboczny musi spełniać określone 
wymagania prawne w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia 
ludzi, a także jego wykorzystanie nie może wywierać negatywnych skutków w tym 
zakresie [17]. W przypadku, gdy materiał składowany jest bezterminowo, przed 
możliwym, ale niepewnym ponownym wykorzystaniem, na czas jego składowania 
należy przyjmować go jako odpad. Również odpadem jest materiał, który do dalszego 
wykorzystania wymaga wykorzystania pomocniczego procesu odzyskiwania. W tym 
przypadku materiał ten jest odpadem, ale tylko do momentu finalnego ukończenia 
danego dodatkowego procesu [18]. 

Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w roku 2017 
produkcja artykułów spożywczych wygenerowała 2812,8 tys. ton odpadów [8]. 
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Szczegółową strukturę gospodarki odpadami z przemysłu spożywczego w Polsce 
w roku 2017 przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Struktura gospodarki odpadów z przemysłu spożywczego 
w Polsce w roku 2017, opracowanie własne na podstawie [8].

Tylko ok. 12% z całości odpadów zostało poddane odzyskowi przez ich wytwórcę 
[8], co jest niewielkim odsetkiem wziąwszy pod uwagę, że odzyskowi można poddawać 
stałe osady z oczyszczania i mycia do wypełniania i utwardzania terenów, w taki 
sposób, aby nie zaszkodzić środowisku [19]. Jednakże nie wszystkie odpady można 
poddać odzyskowi. Należą do nich zwierzęta rzeźne padłe lub ubite z konieczności 
oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne oraz 
inne odpady zawierające substancje niebezpieczne [20]. Z kolei produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego można wykorzystać w zakładzie produkującym biogaz 
lub w kompostowni [17, 21]. Odpady spożywcze najczęściej były przekazywane 
innym odbiorcom, czyli osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej 
przedsiębiorcą, które mogą poddawać odpady odzyskowi na potrzeby własne. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2015 r. określa listę rodzajów odpadów, które 
inni odbiorcy mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne [22]. Istotne jest to, 
aby wytwórca odpadów poinformował ich odbiorcę o dopuszczalnych metodach 
wykorzystania tego odpadu. Dzięki temu odpady zostaną w pełni wykorzystane, nie 
powodując ich  marnowania.
4.2. Powszechne metody odzysku odpadów spożywczych

We wspomnianym dokumencie [22] podane są dopuszczalne metody odzysku 
i uwzględnione są w nich zapisy dotyczące odpadów po spożywczej produkcji. Jednakże 
najpierw należy uwzględnić odpowiednie warunki magazynowania niektórych 
odpadów, aby zapobiec niekorzystnemu ich wpływowi na środowisko. Proponowane 
są następujące metody odzysku dla poszczególnych rodzajów  odpadów:

 – wykorzystanie jako paliwo (odpadowa masa roślinna, wytłoki i inne odpady 
z przetwórstwa produktów roślinnych, która pozostaje po produkcji przetworów 
owocowo-warzywnych), 
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 – produkcja biogazu (niezawierające części mineralnych wytłoki, osady moszczowe 
i pofermentacyjne oraz  wywary),

 – nawożenie gleb (wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych, stałe 
osady z oczyszczania i mycia buraków, wapno defekacyjne z cukrowni, niezawierające 
części mineralnych wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne oraz  wywary),

 – kompostownie (odpadowa masa roślinna) [22].
Ponadto pozostałości spożywcze z wielorakich zakładów przetwórczych mają 

potencjał do zastosowania ich do skarmiania zwierząt. Są to produkty uboczne 
z przedsiębiorstw piekarniczych, cukierniczych, owocowo-warzywnych, mleczarskich, 
tłuszczowych etc. Mogą to być między innymi wysłodki buraczane powstające podczas 
produkcji cukru, wywary gorzelniane z produkcji alkoholu, makuch i śruta rzepakowa 
po tłoczeniu oleju rzepakowego. Najważniejsza jest wartość odżywcza oraz stopień 
zanieczyszczenia takich pozostałości po produkcji, aby zostały użyte do produkcji 
paszy bądź do bezpośredniego skarmiania zwierząt. Ich skład powinien być bogaty 
w takie składniki odżywcze jak: białka, węglowodany i tłuszcze. Należy przestrzegać 
restrykcyjnej metodyki podczas przechowywania, oznakowania i transportu produktów 
odpadowych, aby móc je zaklasyfikować do produktów paszowych [23-25]. Jednakże 
wiele krajów zabrania lub ogranicza wykorzystanie niektórych odpadów spożywczych 
na cele paszowe przez ich ustawodawstwo. Nie tylko produkty uboczne są stosowane 
jako surowiec do produkowania pożywienia dla zwierząt hodowlanych. Na ten 
cel można przeznaczyć też główny produkt, jeśli podczas produkcji pojawiły się 
problemy lub ujawniła się pewna jego wada i z tego powodu nie jest już przeznaczony 
do konsumpcji przez ludzi, ale jest nadal bezpieczny do żywienia zwierząt. Powyższe 
działanie zalicza się do realizacji planu mającego na celu zmniejszenie marnowania 
żywności. Działania tego typu są nieodłącznym elementem komunikatu Unii 
Europejskiej w sprawie gospodarki z obiegiem zamkniętym [26].
4.3. Innowacyjne metody odzysku odpadów spożywczych

Rozporządzenie Ministra Środowiska podaje metody odzysku odpadów, które są 
najczęściej stosowane [22], jednakże nie uwzględnia zagospodarowania produktów 
ubocznych z przemysłu spożywczego w dalszych celach żywnościowych. Wśród 
takich rozwiązań jest wykorzystanie odpadów z przemysłu owocowo-warzywnego 
w celu produkcji suszów owocowych, destylatów owocowych, kwasów organicznych 
(np. cytrynowego), pozyskiwania pektyn i błonnika, aromatów i barwników, które 
następnie są dodawane do artykułów spożywczych lub stanowią samodzielny produkt 
[27]. Dodatkowym wykorzystaniem produktów powstających częściowo lub w pełni 
z materiału roślinnego, jakim są m.in. wytłoki, możne być skarmianie szarańczy 
i innych owadów, z których następnie pozyskiwany jest olej o wartościowym składzie 
kwasów tłuszczowych. Na przykład olej z mącznika młynarka (Tenebrio monitor, L.) 
można stosować jako substytut oleju palmowego w skarmianiu kurczaków [28]. Olej 
palmowy pozyskuje się z owoców palmy oleistej (Elaeis guineensis, Jacq.), która 
rośnie na plantacjach powstałych po wyciętych lasach tropikalnych. Wiadome jest, 
że tradycyjna produkcja oleju palmowego pociąga ze sobą negatywne oddziaływanie 
na środowisko, w tym straty w różnorodności biologicznej, zbyt duża emisja gazów 
cieplarnianych powstających przy wypalaniu lasów, pod uprawy palmy [29]. 
W związku z tym bardzo ważne jest, aby pozyskiwać substytuty oleju palmowego, 



Obecność trendu zero waste w przetwórstwie żywności

111

korzystając z pozostałości poprodukcyjnych, dbając przy tym o ochronę środowiska. 
Odpady z przemysłu napojów np. z browarów i gorzelni są poddawane odzyskowi. 

W przemyśle browarniczym po zakończeniu fermentacji drożdże są zbierane, 
aby ponownie je użyć do zaszczepienia kolejnej fermentacji. W przypadku, gdy 
gęstwa drożdżowa nie spełnia odpowiednich parametrów jakościowych do kolejnej 
fermentacji jest wówczas produktem ubocznym produkcji. Jednakże nadal posiada 
bogaty skład, dlatego jest przeznaczana na cele spożywcze do produkcji preparatów 
białkowych i witaminowych [30]. Na przykład drożdże piwowarskie są stosowane 
do otrzymania ekstraktów drożdżowych, które są wykorzystywane m.in. do żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i żywności funkcjonalnej [31]. 

W przemyśle mleczarskim powstają produkty uboczne, które kiedyś były 
wyrzucane, a teraz znaleziono sposoby na ich przetworzenie. Na przykład serwatka, 
powstająca przy produkcji serów była produktem ubocznym, teraz natomiast jest 
przetwarzana na preparaty białkowe dla sportowców lub środki fermentacyjne do 
produkcji antybiotyków [32]. Bogactwo składnikowe tych materiałów odpadowych 
zachęca do wzbogacania nimi żywności. 

Mniej znane są metody zagospodarowania oleju posmażalniczego. Jedną z takich 
metod jest oczyszczanie oleju, głównie rzepakowego, a następnie używanie go jako 
surowca do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Z kolei 
EMKT są zaliczane do biopaliw. Pomimo termicznej degradacji tłuszcze odpadowe 
są bogate w triglicerydy, będąc jednocześnie wartościowym i tanim surowcem do 
produkcji biodiesla [33]. W porównaniu do konwencjonalnych paliw biodiesel z oleju 
rzepakowego emituje ok. 40% mniej dwutlenku węgla do atmosfery, zaś biodiesel 
wytworzony z frytury posmażalniczej emituje ponad 80% mniej CO2. Biopaliwa mogą 
stanowić dobrą alternatywę dla paliw standardowych, których zapotrzebowanie ciągle 
rośnie, ponadto ich stosowanie mogłoby wspomóc złagodzenie efektu cieplarnianego 
[34-36]. Innym spożytkowaniem zużytego oleju i frytur po smażeniu pączków, ryb, 
frytek itd. jest produkcja biopolimerów np. polihydroksyalkanianów (PHA), które 
mogłyby zastępować tworzywa sztuczne. Polihydroksyalkaniany są to odnawialne 
i biokompatybilne biopolimery, które są wytwarzane wewnątrzkomórkowo 
w bakteriach np. Cupriavidus necator [37].

Kolejnym wykorzystaniem zużytego oleju jest produkcja mydła [38]. W porównaniu 
do tłuszczów z gastronomii chętniej jest przetwarzany tłuszcz pochodzący z różnych 
zakładów przemysłu spożywczego. Dzieje się tak ze względu na to, że olej z przemysłu 
żywnościowego odznacza się mniejszym stopniem zanieczyszczenia oraz większą 
powtarzalnością właściwości fizykochemicznych, co ułatwia jego dalsze użycie 
[33]. Wedle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każdy wytwórca opadów 
jest zobowiązany do poprawnego ich zagospodarowania. W związku z tym zakłady 
spożywcze powinny mieć podpisane umowy z odbiorcami zużytego tłuszczu [17]. 
Wylewanie ich do kanalizacji spowodowałoby negatywne skutki, m.in. osłabiłyby 
drożność rur kanalizacyjnych, poprzez uleganie przemianom w sieci kanalizacyjnej 
do mydeł wapniowych, stwarzając trudności w przepływie i oczyszczaniu ścieków. 
W związku z tym odpowiednia utylizacja zużytych tłuszczów z przemysłu jest istotna 
ze względów energetycznych i ekologicznych [39]. Do tych aspektów zalicza się 
również niezmarnowanie ich potencjału do dalszego  zagospodarowania.
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5. Podsumowanie
Stwierdza się, że trend zero waste niesie ze sobą zalety ekonomiczne oraz ekolo-

giczne. Umiejętne zagospodarowanie przez przedsiębiorstwa spożywcze produktów 
ubocznych przyczynia się do pomniejszenia kosztów ich utylizacji, a także ograniczenia 
ich marnowania. Dodatkowo wdrażanie rozwiązań produkcyjnych zużywających mniej 
zasobów przyczynia się do dbania o środowisko. Już wcześniej w produkcji żywności 
stosowano praktyki wpisujące się w zakres zero waste, a obecnie są one udoskonalane 
bądź tworzone są nowe technologie uwzględniające ograniczenie marnotrawstwa. 
W związku z tym omawiany trend można przypisać nie tylko do aktualnych czasów. 
W wielu przedsiębiorstwach są stosowane proekologiczne rozwiązania, a konsu-
menci powinni podejmować świadome wybory zakupowe, zważając na charakter 
proekologiczny produkcji danej żywności. Świadomy konsument powinien też 
zwracać także uwagę na to, czy wyrób jest przyjazny dla środowiska lub jest tylko 
kreowany na taki. Takie fałszerstwa to greenwashing, czyli zjawisko, które polega na 
wprowadzeniu w błąd konsumenta ze strony producentów na temat proekologicznego 
charakteru produkcji [40]. Takie praktyki są naganne i w związku z ich obecnością na 
rynku żywnościowym należy zadbać o odpowiednią świadomość konsumentów. 

Ważne jest, że producenci żywności udoskonalają swoje technologie i podejmują 
działania mające na celu ograniczenie produkcji odpadów. Także konsument musi 
włączyć się w proces ochrony środowiska naturalnego, poprzez rozsądne, przemyślane 
zakupy produktów spożywczych oraz uświadomienie sobie, że wybierając ze 
sklepowych półek produkty wytworzone w filozofii zero waste, przyczynia się do 
lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców  ziemi.
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Obecność trendu zero waste w przetwórstwie żywności 
Streszczenie
Opracowanie miało na celu wyodrębnienie praktyk z przemysłu spożywczego mające przyjazny 
charakter dla środowiska, jednocześnie wpisujące się w ramy trendu zero waste. Wyszczególniono 
przykłady rozwiązań technologicznych oraz sposobów gospodarowania odpadami z produkcji żywności. 
W opracowaniu uwzględniono dane z rozporządzeń prawnych oraz artykułów naukowych i innych 
dokumentów, które podają konwencjonalne i innowacyjne działania z zakresu technologii żywności. 
Zero waste jest dobrym rozwiązaniem, które służy do zminimalizowania rosnącej ilości odpadów stałych 
i eksploracji środowiska. Przypuszcza się, że można spowolnić negatywne zmiany środowiska, gdyby 
przedsiębiorstw zdecydowałoby się wdrożyć omawiany trend w swojej produkcji. 
Słowa kluczowe: praktyki zero waste, przemysł spożywczy, odpady, produkcja

The presence of the zero waste trend in food processing
Abstract 
The study was aimed at identifying practices from the food industry that are environmentally friendly, 
while also being part of the zero waste trend. Examples of technological solutions and ways of managing 
waste from food production are listed. The study takes into account data from legal regulations and 
scientific articles and other documents that provide conventional and innovative activities in the field of 
food technology. Zero waste is a good solution that minimizes the growing amount of solid waste and 
environmental exploration. It is assumed that negative environmental changes could be slowed down if 
enterprises decided to implement this trend in their  production.
Keywords: zero waste practices, food industry, waste, production
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Ekstrakcja jako metoda odzysku związków 
bioaktywnych z wywaru gorzelniczego

1. Wprowadzenie 
Jednym z kierunków zrównoważonego rozwoju jest odzysk i recykling materiałów, 

co zwiększa wartość zasobów w gospodarce. Ponowne wykorzystanie odpadów rolno-
przemysłowych może dać początek nowym wartościowym materiałom i produktom, dzięki 
czemu możliwe jest zmniejszenie wpływu produktów ubocznych na środowisko [1, 2]. 

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów odnośnie stosowania dodatków do 
żywności oraz uwagi, jaką zyskała żywność funkcjonalna, istnieje potrzeba identyfikacji 
alternatywnych i naturalnych źródeł przeciwutleniaczy żywności. Wywar gorzelniczy 
jest źródłem naturalnych związków przeciwutleniających, co sprawia, że ma ogromny 
potencjał jako wartościowy surowiec odpadowy. Przemysł gorzelniczy jest kluczowym 
czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju światowej gospodarki, ale jest również 
uważany za jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska na świecie. Na 1 litr 
wytworzonego spirytusu powstaje od 9 do 14 litrów wywaru gorzelniczego. Produkt 
uboczny powstający podczas produkcji alkoholu charakteryzuje się wysoką zawartością 
substancji organicznych wyrażonych wskaźnikiem ChZT (15-176 g O2/dm3) [3], co 
stanowi zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny problem w gospodarce odpadami. 
Dlatego więcej uwagi powinno poświęcać się odzyskiwaniu bioaktywnych polifenoli 
z produktów ubocznych z przemysłu gorzelniczego [4]. Związki te to wtórne 
metabolity roślinne o korzystnym wpływie na zdrowie ze względu na właściwości 
przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe i przeciwzapalne 
[3]. Polifenole uzyskane z wywaru gorzelniczego mogą być stosowane w przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. 

Na zawartość polifenoli w wywarze gorzelniczym ma wpływ wiele czynników: 
rodzaj surowców użytych do fermentacji alkoholowej, warunki przechowywania 
surowców oraz metody ich obróbki. Dodatkowo ważnym elementem jest sposób 
ekstrakcji związków polifenolowych z wywaru. Zróżnicowana struktura chemiczna 
tych związków i interakcje z innymi składnikami nie są w pełni znane, a jest to 
bardzo ważny aspekt determinujący wybór rozpuszczalników i ustalanie warunków 
prowadzenia ekstrakcji. Polifenole są podatne na utlenianie, a wysoka temperatura 
oraz środowisko alkaliczne powodują ich degradację [3]. Z tego powodu optymalizacja 
technik ekstrakcji polifenoli z wywaru gorzelniczego jest koniecznym kierunkiem 
dalszych  badań.

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych osiągnięć w badaniach nad ekstrakcją 
związków bioaktywnych (polifenoli) z wywaru gorzelniczego. Przegląd ten 
podsumowuje metody opracowane w celu poprawy wydajności ekstrakcji, a także 
zawiera ich krytyczne  porównanie.

1 wioleta.mikucka@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska.
2 magdalena.zielinska@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinży-
nierii, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska.
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2. Metody ekstrakcji
Ekstrakcja jest sposobem wyodrębniania poszczególnych substancji lub grup 

związków chemicznych przez rozpuszczanie ich w rozpuszczalniku i oddzielenie 
w postaci roztworu od pozostałych składników próbki. Wyróżnia się ekstrakcję: 
ciało stałe-ciecz przy użyciu różnego rodzaju rozpuszczalników [5], wspomaganą 
ultradźwiękami (UAE), promieniowaniem mikrofalowym (MAE) [6], temperaturą 
i ciśnieniem (PLE), ekstrakcję płynem w stanie nadkrytycznym (SC-CO2) oraz 
wspomaganą enzymami (EAE) [7]. Pomimo tej różnorodności metod, ekstrakcja 
powinna być prowadzona przy użyciu prostych, szybkich i powtarzalnych procedur, 
które można zautomatyzować [8]. Nowoczesne metody koncentrują się przede 
wszystkim na skróceniu czasu procesu, zmniejszeniu zużycia rozpuszczalników 
organicznych i zwiększeniu trwałości odzyskiwanych  związków.
2.1. Klasyczne metody ekstrakcji

Mimo rozwoju zaawansowanych technik, prostota i niski koszt klasycznej 
ekstrakcji powodują, że jest to proces dominujący. Klasyczne metody obejmują 
macerację, perkolację oraz ekstrakcję w aparacie Soxhleta [9]. Maceracja jest 
to prosta procedura, w której sproszkowaną próbkę zanurza się w odpowiednim 
rozpuszczalniku w zamkniętym zbiorniku, w temperaturze pokojowej ze stałym lub 
sporadycznym mieszaniem [10]. Pod koniec ekstrakcji części stałe należy oddzielić 
od rozpuszczalnika, wykonując to przez filtrację lub dekantację [11]. Metoda jest 
prosta w użyciu, ale jej główną wadą jest czasochłonność oraz zużycie dużej objętości 
rozpuszczalnika [10]. 

Podobnie jak w przypadku maceracji, perkolacja charakteryzuje się umieszczaniem 
próbki w zamkniętym zbiorniku, w którym rozpuszczalnik uwalniany jest 
w powolnym ruchu od góry do dołu [12]. W tym przypadku filtracja nie jest konieczna, 
ponieważ urządzenie perkolacyjne zaopatrzone jest w filtr. Metoda ta napotyka 
następujące problemy: duża objętość rozpuszczalnika i długi czas kontaktu między 
rozpuszczalnikiem a próbką. 

W ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta próbki są umieszczane 
w komorze ekstrakcyjnej znajdującej się na górze kolby zbiorczej pod chłodnicą 
zwrotną [13]. Po dodaniu rozpuszczalnika układ jest ogrzewany do określonej 
temperatury, po czym ciekły ekstrakt zbierany jest do kolby umieszczonej pod układem 
[14]. Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta zajmuje mniej czasu 
i pochłania mniejsze objętości rozpuszczalnika niż maceracja lub perkolacja [15]. 
Jednak temperatura wrzenia rozpuszczalników podczas procesu może zniszczyć lub 
zmodyfikować niektóre termolabilne związki bioaktywne [13]. 
2.2.1. Czynniki wpływające na wydajność ekstrakcji

Opublikowane w ostatnich latach wyniki badań naukowych dotyczących ilości związków 
bioaktywnych w produktach pochodzenia roślinnego i odpadach rolno-spożywczych 
wskazują, że wydajność ekstrakcji zależy od rodzaju rozpuszczalnika i stosunku jego 
objętości do objętości próbki, rozmiaru cząsteczek związków, temperatury procesu 
oraz czasu ekstrakcji [16]. Polifenole mogą występować w złożonych mieszaninach 
z węglowodanami, białkami i niektórymi nierozpuszczalnymi fenolami o dużej masie 
cząsteczkowej [14]. Dlatego ekstrakcja polifenoli jest złożona z różnych etapów, 
a modyfikacje konkretnej metody są często potrzebne do usunięcia niepożądanych 
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substancji nie fenolowych, takich jak woski, tłuszcze, terpeny, pigmenty (chlorofile 
i karotenoidy) [17]. 

Rodzaj rozpuszczalnika jest jednym z głównych czynników wpływających na 
wydajność ekstrakcji. Stosuje się rozpuszczalniki organiczne takie jak metanol, etanol, 
aceton, n-heksan, chloroform, propanol i octan etylu. Ze względu na polarny charakter 
polifenoli, są one łatwo rozpuszczalne w polarnych ośrodkach protonowych, takich 
jak roztwory wodno-alkoholowe. Zasadniczo do ekstrakcji fitochemikaliów stosowane 
są rozpuszczalniki organiczne i ich wodne mieszaniny. Obecność wody zwiększa 
przepuszczalność tkanki komórkowej, umożliwiając lepszy transfer masy w wyniku 
dyfuzji molekularnej [18]. Mieszaniny etanol/woda skutkowały stosunkowo lepszą 
wydajnością ekstrakcji związków polifenolowych z roślin w porównaniu z wodnymi 
mieszaninami acetonu lub metanolu. Ponadto etanol jest tańszy i ma status GRAS 
(ogólnie uznawany za bezpieczny, zgodnie z definicją amerykańskiej Agencji ds. 
Żywności i Leków) [12]. Zastosowanie etanolu jest korzystniejsze w przypadku 
późniejszego wykorzystania odzyskanych związków w produkcji  żywności.

Doboru optymalnego rozpuszczalnika dokonuje się na podstawie jego właściwości 
chemicznych. Zastosowanie rozpuszczalnika o wyższej polarności zwykle skutkuje 
lepszą rozpuszczalnością polifenoli [14]. Struktura związków fenolowych również 
znacząco wpływa na ich rozpuszczalność. Różnorodne struktury polifenoli, takie jak 
wiele grup hydroksylowych, sprzężonych z cukrami, kwasami lub grupami alkilowymi, 
zakłócają proces ekstrakcji [8]. Dlatego przy wyborze rozpuszczalnika należy wziąć 
pod uwagę następujące czynniki [18]:

• moc rozpuszczalnika (selektywność),
• temperatura wrzenia (powinna być niska, aby ułatwić usunięcie rozpuszczalnika 

z produktu),
• reaktywność (rozpuszczalnik nie powinien reagować chemicznie z ekstraktem 

ani nie powinien się szybko  rozkładać),
• bezpieczeństwo użycia (powinien być niepalny i nietoksyczny dla konsumentów 

i środowiska),
• możliwość ponownego użycia,
• zgodność z przepisami dotyczącymi zastosowań  spożywczych.
Czas i temperatura ekstrakcji są ważnymi parametrami, które należy zoptymalizować 

w celu osiągnięcia wysokich poziomów odzysku związków bioaktywnych. Wzrost 
temperatury sprzyja wydajności ekstrakcji przez zwiększenie zarówno rozpuszczalności 
substancji rozpuszczonych, jak i współczynnika dyfuzji [19], jednak powyżej 50°C 
stabilność fenoli zmniejsza się i może dojść do ich denaturacji [20]. Odzysk większości 
polifenoli obecnych w próbce odbywa się w jednym lub w dwóch cyklach ekstrakcji. 
Zastosowanie dodatkowego cyklu w procesie powoduje jedynie niewielki wzrost 
ilości wyekstrahowanych związków [15]. 

Oprócz rodzaju zastosowanych technik ekstrakcji, parametry technologiczne 
produkcji alkoholu mogą wpływać na skład fenolowy, a następnie na końcową 
wydajność ekstrakcji. Dlatego należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki 
wpływające na skład wywaru gorzelniczego, aby lepiej zoptymalizować metodę 
ekstrakcji, a w konsekwencji otrzymać wydajny odzysk związków polifenolowych 
o wysokiej  jakości.
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2.2. Zaawansowane metody ekstrakcji
Pomimo łatwości zastosowania i niskich kosztów, maceracja, perkolacja i ekstrakcja 

za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta mają niską wydajność i powodują 
szereg problemów środowiskowych w wyniku użycia dużych ilości rozpuszczalników 
organicznych. Ponadto klasyczne metody ekstrakcji wymagają etapu odparowania 
w celu zatężenia ekstraktu, co sprawia, że   jest to proces czasochłonny. Rozwijane są 
więc zaawansowane metody, takie jak MAE, UAE, PLE, SC-CO2 oraz EAE. Nowe 
techniki ekstrakcji oferują następujące korzyści: krótszy czas procesu, mniejsza ilość 
zużytych rozpuszczalników, wyższa wydajność ekstrakcji oraz wysoka powtarzalność. 

2.2.1. Ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym (MAE) 
MAE wykorzystuje energię promieniowania mikrofalowego do ogrzewania 

rozpuszczalnika w kontakcie z próbką. Wytworzone ciepło zwiększa dyfuzyjność 
rozpuszczalnika w stosunku do próbki [21]. Zaletą tej metody jest krótszy czas 
ekstrakcji i mniejsza objętość rozpuszczalników w porównaniu do metod klasycznych 
[22]. Metodę tę stosuje się głównie do ekstrakcji monomerycznych polifenoli (kwasy 
fenolowe i flawonoidy) [23], rzadziej do odzysku polimerycznych polifenoli (garbniki 
i antocyjany). Wyższe temperatury i małe objętości próbek zwiększają szybkość 
dyfuzji rozpuszczalników [23]. Długie łańcuchy polifenoli są jednak wrażliwe na 
wysokie temperatury, dlatego w warunkach ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem 
mikrofalowym mogą ulec degradacji [24]. 

Rodzaj rozpuszczalnika w układzie MAE wpływa na wydajność odzysku polifenoli. 
Jego wybór musi uwzględniać nie tylko powinowactwo do związków fitochemicznych, 
ale także zdolność do pochłaniania energii mikrofalowej [22]. Heksan lub dichlo-
rometan nie pochłaniają mikrofal, więc nie ogrzewają się w tym systemie [25]. 
Natomiast etanol, metanol, a nawet woda mają dobrą zdolność pochłaniania mikrofal 
[26] i szybciej się nagrzewają. Dlatego czas i moc promieniowania mikrofalowego 
muszą być dostosowane do rozpuszczalnika, aby usprawnić proces ekstrakcji bez 
jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na termolabilne związki  bioaktywne.
2.2.2. Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami (UAE)

UAE polega na rozerwaniu tkanek, co pozwala na uwolnienie związków do 
rozpuszczalnika [27]. Jest to prosta metoda o stosunkowo niskim koszcie i może być 
stosowana zarówno w małym laboratorium, jak i na dużą skalę przemysłową [28]. UAE jest 
szeroko stosowana do odzysku polifenoli [27]. Stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 
20 do 2000 kHz, co zwiększa przepuszczalność ścian komórkowych. Metoda ta umożliwia 
szybką ekstrakcję polifenoli z jednoczesnym zachowaniem ich wysokiej aktywności. 

W porównaniu do klasycznych metod, UAE wymaga krótszego czasu i mniejszych 
objętości rozpuszczalników. Dodatkowo niższa temperatura procesu przyczynia się 
do zachowania aktywności termolabilnych związków. Wydłużenie czasu sonikacji 
(powyżej 40 min) i zwiększenie częstotliwości drgań (powyżej 20 kHz) mogą prowadzić 
do degradacji i zmniejszenia całkowitej ilości fenoli. Ponadto w tych warunkach mogą 
powstawać wolne rodniki, co skutkuje niepożądanymi zmianami w cząsteczkach [29].
2.2.3. Przyśpieszona ekstrakcja (PLE)

PLE jest nową technologią ekstrakcji fitochemikaliów, w tym polifenoli, 
wykorzystującą jednocześnie wysoką temperaturę i ciśnienie [30]. W tej metodzie 
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wysokie ciśnienie (zwykle między 3,3 a 20,3 MPa) jest łączone z wysoką temperaturą 
(między 40 a 200°C), aby poprawić rozpuszczalność cząsteczek, zwiększając ich ruch 
z matrycy do rozpuszczalników, a tym samym zwiększyć wydajność ekstrahowanych 
polifenoli [16]. 

Według Nieto i in. [30], metoda PLE zapewnia szybszą ekstrakcję i wymaga 
niewielkiej ilości rozpuszczalników w porównaniu z klasyczną metodą ekstrakcji. 
Ponadto pozwala na lepsze wykorzystanie wody jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, 
przy zastosowaniu podwyższonych temperatur [31]. W temperaturze około 200°C 
następuje zmiana właściwości wody, która zachowuje się jak rozpuszczalnik 
organiczny, zwiększając wydajność ekstrakcji [32]. 

Główną zaletą PLE jest czystość ekstraktów w porównaniu z klasyczną maceracją, 
perkolacją, ekstrakcją w aparacie Soxhleta, MAE i UAE [29]. Głównymi ograniczeniami 
procesu są: niska selektywność, wysoka temperatura, rozcieńczenie próbki, zwłaszcza 
przy dużej liczbie cykli, oraz wysokie wymagania w oprzyrządowaniu, co zwiększa 
koszty metody [31]. 
2.2.4. Ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym (SC-CO2)

Ekstrakcja SC-CO2 jest procesem, w którym CO2 jest wykorzystywany jako 
płyn nadkrytyczny. CO2 jest nietoksyczny, niepalny, tani i łatwo dostępny w dużych 
ilościach i wysokim stopniu czystości [33]. Jako że jest niepolarny, można nim 
ekstrahować tylko niepolarne i średniopolarne związki. Ekstrakcja polarnych i silnie 
związanych z matrycą związków za pomocą samego CO2 w stanie nadkrytycznym 
jest niewydajna. W takim przypadku, aby zwiększyć wydajność procesu, stosuje 
się dodatek małych ilości (1-10%) substancji polarnych [30]. Do ekstrakcji SC-CO2 
stosuje się różne kombinacje temperatury i ciśnienia [34], co czyni tę metodę jedną 
z najbardziej uniwersalnych do tworzenia wielu produktów końcowych. SC-CO2 
jest stosowana w oznaczeniach zanieczyszczeń środowiska (ponad 40% wszystkich 
zastosowań), w przemyśle (około 20%) oraz w analizie żywności (około  14%).

Głównymi zaletami metody SC-CO2 są [30]:
• większa wydajność ekstrakcji ze względu na wyższy współczynnik dyfuzji 

i niższą lepkość płynów w stanie nadkrytycznym w porównaniu z rozpuszczalnikami 
używanymi w klasycznych metodach ekstrakcji,

• większa penetracja rozpuszczalników do próbki, co zwiększa skuteczność 
i wydajność ekstrakcji polifenoli,

• możliwość różnych kombinacji ciśnienia i temperatury, a tym samym lepsze 
dostosowanie warunków ekstrakcji do różnych rodzajów próbek,

• recykling CO2 po procesie  ekstrakcji.
2.2.5. Ekstrakcja wspomagana enzymami (EAE)

EAE jest jedną z nowszych metod i opiera się na zdolności enzymów do degradacji 
składników ściany komórkowej, tym samym wspomagającą ekstrakcję polifenoli 
[35]. W rzeczywistości niektóre fitochemikalia są rozproszone w cytoplazmie 
komórek roślinnych, a niektóre związki są związane z łańcuchem hydrofobowym, 
wobec których rutynowo stosowane rozpuszczalniki organiczne są niewydajne [32]. 
Aby zwiększyć efektywność ekstrakcji związków fenolowych, hydrolizę składników 
ściany komórkowej mogą wspomóc celulazy, hemicelulazy, pektynazy i inne enzymy. 
Wyniki badań naukowych dowodzą, że EAE należy traktować jako alternatywną 
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metodę ulepszonej ekstrakcji nierozpuszczalnych związków fenolowych (związanych 
z węglowodanami i białkami matryc ściany komórkowej) [32]. Metodą EAE można 
skutecznie pozyskiwać związki bioaktywne z odpadów rolno-przemysłowych. 

EAE uznawana jest za jedną z najbardziej ekologicznych metod, ponieważ wykorzystuje 
wodę jako rozpuszczalnik zamiast organicznych substancji chemicznych [35]. 
3. Porównanie technik ekstrakcji 

Klasyczne metody ekstrakcji są szerzej dostępne, jednak często ograniczone są 
wysokim zużyciem rozpuszczalników organicznych oraz możliwością przegrzania 
próbki, co może powodować utratę aktywności ekstrahowanej substancji i słabą 
stabilność produktu końcowego [22]. Zaawansowane techniki ekstrakcji związków 
bioaktywnych osiągają poziomy odzysku podobne lub wyższe niż metody klasyczne. 
Jednak ze względu na niższe zużycie rozpuszczalnika, wydają się być korzystnymi 
alternatywami. Chociaż wydajność odzysku związków jest ważna z punktu widzenia 
przemysłu, to również inne czynniki, takie jak bezpieczeństwo produktu i ogólny 
koszt decydują o ostatecznym wyborze procesu [18]. Stosowanie nowych technologii 
poprawia wydajność procesu, jednak może być kosztochłonne i skomplikowane, 
tym bardziej że większość technik przetestowano do tej pory tylko w badaniach na 
skalę laboratoryjną. Dlatego konieczne są dalsze badania, aby wybrać optymalną 
metodę odzysku po oszacowaniu kosztów produkcji komercyjnych ekstraktów [20]. 
Modelowanie procesu ekstrakcji może zapewnić lepsze zrozumienie mechanizmów 
i dać wskazówki do optymalizacji warunków ekstrakcji. Ponadto konieczne jest 
ustalenie względów bezpieczeństwa związanych z nieznanym wpływem innowacyjnych 
technologii na konsumentów i środowisko.
4. Podsumowanie

W rozdziale omówiono dostępne metody odzysku polifenoli z wywaru 
gorzelniczego. Najpowszechniej stosowanymi metodami ich ekstrakcji są metody 
klasyczne, obejmujące macerację, perkolację i ekstrakcję Soxhleta. Chociaż metody 
te są nadal wykorzystywane, charakteryzują się długim czasem ekstrakcji, ogromnymi 
ilościami zużywanych rozpuszczalników oraz większym nagromadzeniem pozos-
tałości. Dlatego w ostatnich latach opracowano nowe efektywne metody, takie 
jak MAE, UAE, PLE, SC-CO2 i EAE. Jednak rosnące zapotrzebowanie na nowe 
bioaktywne związki ze źródeł naturalnych wymaga dalszego testowania bezpiecznych 
i efektywnych metod ich  odzysku.
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Ekstrakcja jako metoda odzysku związków bioaktywnych z wywaru 
gorzelniczego
Streszczenie 
Wywar gorzelniczy jest odpadem pochodzącym z produkcji etanolu, zawierającym wysokie stężenia 
związków bioaktywnych, przede wszystkim polifenoli. Rosnąca potrzeba poszukiwania naturalnych 
związków o działaniu przeciwutleniającym i o zwiększonej aktywności przeciwdrobnoustrojowej skłania 
do rozwoju badań zmierzających do poprawy wydajności ekstrakcji polifenoli z wywaru gorzelniczego. 
Testuje się klasyczne metody ekstrakcji, obejmujące macerację, perkolację i ekstrakcję za pomocą 
rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta, a także metody zaawansowane, jak ekstrakcję wspomaganą 
ultradźwiękami (UAE), promieniowaniem mikrofalowym (MAE), temperaturą i ciśnieniem (PLE), 
ekstrakcję płynem w stanie nadkrytycznym (SC-CO2) i wspomaganą enzymami (EAE). Modyfikacja 
i optymalizacja technik odzysku umożliwiają lepszą wydajność ekstrakcji związków bioaktywnych. 
Głównym celem rozdziału jest przedstawienie aktualnych informacji o metodach ekstrakcji, od 
tradycyjnych do najbardziej zaawansowanych procesów. Ponadto, przegląd zapewni czytelnikowi szerokie 
spojrzenie na temat zalet i ograniczeń ekstrakcji związków polifenolowych z wywaru  gorzelniczego.
Słowa kluczowe: metody ekstrakcji, wywar gorzelniczy, związki bioaktywne, polifenole

Extraction as a method of recovery of bioactive compounds from distillery 
stillage
Abstract
Distillery stillage is a waste generated in ethanol production and contains high concentrations of bioactive 
compounds, primarily polyphenols. The growing need to search for natural compounds with antioxidant 
activity and increased antimicrobial activity prompts the development of research aimed at improving 
the efficiency of polyphenol extraction from distillery stillage. Classic extraction methods, including 
maceration, percolation and solvent extraction in a Soxhlet apparatus, as well as advanced methods such 
as ultrasound-assisted extraction (UAE), microwave-assisted extraction (MAE), accelerated solvent 
extraction (PLE), extraction in supercritical fluid (SC-CO2) and enzyme-assisted extraction (EAE) 
are tested. Modification and optimization of recovery techniques allow better extraction efficiency of 
bioactive compounds. The main purpose of the chapter is to provide current information on extraction 
methods, from traditional to the most advanced processes. Moreover, the review will provide the reader 
a broad view of the advantages and limitations of the extraction of polyphenolic compounds from 
distillery  stillage.
Keywords: extraction techniques, distillery stillage, bioactive compounds, polyphenols
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Wykorzystanie odpadu poprodukcyjnego 
w przemyśle browarniczym do procesów 

usuwania jonów Cu(II) ze ścieków
1. Wprowadzenie

Przemysł browarniczy zajmuje strategiczną pozycję ekonomiczną w światowej 
gospodarce i jest wciąż otwarty na rozwój technologiczny i postęp naukowy. W 2018 r. 
globalna produkcja piwa wyniosła około 1.94 miliarda hektolitrów [1]. Czołowymi 
producentami na świecie są następujące kraje (ilości w milionach litrów w 2017 r.): 
Chiny (39.788), USA (21.775), Brazylia (14.000), Meksyk (11.000), Niemcy 
(9.301), Rosja (7.440), Japonia (5.247), Wielka Brytania (4.405), Wietnam (4.375), 
Polska (4.050). Piwo jest klasyfikowane na piątym miejscu w rankingu najczęściej 
spożywanych napojów na świecie po herbacie, napojach gazowanych, mleku i kawie, 
o średnim zużyciu 23 litrów na osobę rocznie [2-4].

Zwiększająca się produkcja w przemyśle browarniczym niesie ze sobą również 
miliony ton odpadów, które stanowią problem zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny. 
Ogromne ilości wysłodzin browarnianych każdego roku prowadzą do degradacji 
środowiska, ale także do utraty cennego materiału, który mógłby zostać wykorzystany 
jako pasza dla zwierząt, paliwo, surowiec w produkcji metanu i w wielu innych celach. 
Ze względu na wartościowy skład jednym z kierunków ponownego wykorzystania może 
być ekstrakcja składników, takich jak aminokwasy, tłuszcze, białka, polisacharydy, 
błonnik, enzymy, witaminy, związki smakowe czy fitochemiczne, które można ponownie 
wykorzystać jako składniki funkcjonalne w produkcji spożywczej czy farmakologicznej 
[5]. Innym alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie wysłodzin do 
oczyszczania ścieków z metali ciężkich i innych toksycznych zanieczyszczeń na 
drodze procesów adsorpcyjnych. Dzięki obecności wielu grup funkcyjnych (np. 
karboksylowych, amidowych, aminowych, itp.) możliwe jest wiązanie jonów metali 
w reakcjach chemicznych i fizycznych. Proces biosorpcji jest jedną z najbardziej 
obiecujących i alternatywnych technik ze względu na niskie koszty operacyjne głównie 
dzięki stosowaniu tanich bioodpadów, łatwość uzyskania materiałów, minimalizację 
znacznych ilości odpadów, wysoką wydajność w usuwaniu jonów metali ze ścieków. 
Koszty uzdatniania wody metodą adsorpcji są trudne do ustalenia, gdyż zależy to 
od wielu czynników. Jednakże można przyjąć, że mieszczą się w zakresie około 
5-200 USD/m3 i są znacznie niższe w porównaniu do kosztów innych komercyjnych 
metod usuwania metali ze ścieków równych około 10-450 USD/m3) [6]. W 2018 r. 
w Polsce produkcja piwa wyniosła ok. 40,93 milionów hektolitrów [7]. Zakładając, 
że na 100 hektolitrów wyprodukowanego piwa przypada średnio ok. 15-19 kg pro-
duktu ubocznego w postaci wysłodzin browarnianych o zawartości suchej masy 
w zakresie 35-40% [8], można oszacować, że w 2018 r. wytworzono w Polsce od 

1 tomasz.kalak@ue.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań, Instytut Nauk 
o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://ue.poznan.pl/pl/.
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6139,5 do 7776,7 ton tego odpadu. Takie ilości można uznać za znaczne, co stwarza 
możliwości ich potencjalnego wykorzystania w procesach biosorpcyjnych usuwania 
metali ze  ścieków.

Celem niniejszych badań było określenie wydajności procesu adsorpcji odpadu 
poprodukcyjnego w postaci wysłodzin browarnianych w stosunku do jonów Cu(II) 
w roztworach wodnych. Celem było również scharakteryzowanie właściwości 
fizykochemicznych biomasy przy użyciu wybranych metod  analitycznych.
2. Proces powstawania piwa i poprodukcyjnych wysłodzin 
browarnianych

W produkcji piwa stosuje się cztery główne surowce, takie jak woda, słód 
jęczmienny, chmiel i drożdże. Woda jest niezbędna przede wszystkim do słodowania 
jęczmienia, zacierania słodu, wytwarzania brzeczki słodowej, ale także do procesów 
chłodzenia, w kotłowni, do przemywania urządzeń i opakowań. Jakość wody 
w browarnictwie powinna być odpowiednia i określana jest Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [9]. 
Aby woda charakteryzowała się odpowiednimi parametrami jakościowymi, poddaje 
się ją procesom uzdatniania, co niestety wiąże się również z dodatkowymi kosztami. 
Słód powstaje w procesie przerobu jęczmienia podczas słodowania. W swoim składzie 
zawiera ok. 67% skrobi oraz ok. 11% białka. Łuski jęczmienia oprócz funkcji ochronnej 
w procesie słodowania, pełnią również rolę filtracyjną w innych procesach na warzelni. 
Szyszki chmielowe bogate są w duże ilości olejków eterycznych oraz różnego rodzaju 
żywice, które nadają produktowi charakterystyczny gorzki smak. W celu zachowania 
najlepszych walorów chmielu, rekomenduje się jego przetwarzanie w jak najkrótszym 
czasie od momentu zbiorów. Drożdże biorą udział w procesie fermentacji, gdzie 
następuje przemiana cukrów prostych (glukoza, fruktoza, maltoza) w C2H5OH i CO2, 
czemu towarzyszy wydzielanie energii cieplnej. Drożdże fermentują w zakresie dwóch 
temperatur: 1) 6-12°C, zbierając się na powierzchni piwa, 2) 15-25°C, osadzając się na 
dnie zbiornika [5].

Ogólny schemat produkcji piwa przedstawiono na rysunku 1. W pierwszym etapie 
następuje produkcja brzeczki podczas wielu różnych procesów. Najpierw słód jest 
mielony i następnie mechanicznie śrutowany. Rozdrobnienie słodu jest niezbędne, 
aby enzymy mogły rozkładać substancje nierozpuszczalne w związki rozpuszczalne. 
Kolejnym i najistotniejszym etapem wytwarzania brzeczki jest zacieranie, w którym 
nierozpuszczalne składniki słodu (celuloza, skrobia) w optymalnej temperaturze 
i pod wpływem enzymów przechodzą do roztworu wodnego, tworząc rozpuszczalny 
ekstrakt w postaci związków mineralnych, białkowych czy cukrów. W kolejnym etapie 
zachodzi proces filtracji brzeczki, w którym następuje separacja części stałych zwanych 
wysłodzinami lub młótem, będącymi odpadem. Podczas gotowania brzeczki z chmielu 
uwalniają się żywice i olejki eteryczne, wytrącają związki białkowo-garbnikowe, 
następuje rozkład enzymów, brzeczka zakwasza się i zabarwia. Z brzeczki chmielowej 
następuje usuwanie chmielin i osadów gorących w kadzi osadowej z zawirowaniem, 
a następnie chłodzenie i napowietrzanie. W procesie fermentacji cukry są zamieniane 
przez enzymy drożdży na C2H5OH i CO2. W ostatniej fazie fermentacji przebiega 
leżakowanie i kondycjonowanie w niskich temperaturach, w których komórki drożdży 
czerpią energię z rozkładu substancji zapasowych obecnych jeszcze w brzeczce. 
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Drożdże ulegają kłaczkowaniu i opadają na dno zbiornika. W tym etapie następuje 
właściwie końcowe unormowanie się smaku piwa. Na końcu przeprowadzana jest 
filtracja piwa w celu usunięcia cząstek stałych mogących spowodować zmętnienie. 
Gotowe piwo jest rozlewane do butelek lub puszek i przekazywane do sprzedaży [5].

Szacunkowe ilości powstających wysłodzin browarnianych są trudne do ustalenia. 
Przedsiębiorstwa utajniają dane z powodu ochrony własności intelektualnej oraz obaw 
przed kontrolami organizacji odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Z drugiej 
strony procesy produkcyjne są zróżnicowane i zależne od wykorzystywanych 
technologii i wielkości browaru. Jednakże zgodnie z literaturą zakłada się, że na ilość 
100 hl wyprodukowanego piwa przypada średnio 15-19 kg produktu ubocznego 
w postaci wysłodzin o zawartości suchej masy ok. 35-40% [8, 10].

Rysunek 1. Ogólny schemat produkcji piwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie ref. [4]

3. Materiały i metody badawcze
3.1. Przygotowanie próbek badawczych

W niniejszych badaniach próbki wysłodzin browarnianych uzyskano w wyniku 
procesu otrzymywania piwa w przemyśle browarniczym w jednej z polskich wytwórni. 
Wysłodziny po pobraniu z procesu produkcji były wilgotną biomasą, dlatego suszono 
w suszarce laboratoryjnej (BINDER Gmbh, Tuttlingen, Germany) w temperaturze 
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60°C do stałej masy, a następnie umieszczano w pojemnikach z polietylenu i studzono 
w eksykatorze. Następnie wysłodziny były rozdrabniane i przesiewane przez sito 
w celu wyselekcjonowania ziaren o średnicy w zakresie 0-0,212 mm. Przygotowane 
w ten sposób próbki wykorzystywano do analiz. Wszystkie związki chemiczne użyte 
w pracy były czyste do analiz. W badaniach stosowana była woda  dejonizowana.
3.2. Metodyka badawcza

Charakterystyka materiałowa próbek wysłodzin browarnianych została 
przeprowadzona przy wykorzystaniu wielu metod i aparatury badawczej. Rozkład 
wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej przy użyciu Zetasizer Nano ZS 
(Malvern Instruments Ltd., UK). Metoda zapewnia uzyskanie wyników uziarnienia 
dla wszystkich cząstek zawieszonych w próbce roztworu wodnego. W czasie pomiaru 
skolimowana wiązka lasera podświetla cząstki, które rozpraszają światło pod różnymi 
kątami. Większe cząstki emitujące większą intensywność rozpraszanego światła 
załamują je pod mniejszymi kątami w porównaniu z małymi cząstkami o mniejszej 
intensywności sygnału, uzyskującymi większe kąty rozpraszania światła. Światłoczuły 
detektor rejestruje intensywność światła oraz kąty załamania. W dalszym etapie 
po dekonwolucji sygnałów obliczany jest rozkład wielkości cząstek w próbce na 
podstawie modeli matematycznych bazujących na teoriach rozpraszania światła na 
cząstkach sferycznych (Fraunhofer, Mie). Oba modele uzyskują wyniki w zakresie 
średnicy ziaren > 5 μm. Z kolei model oparty na teorii Mie generuje dokładniejsze 
rezultaty dla cząstek  najmniejszych.

Analiza składu pierwiastkowego przy użyciu skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM) Hitachi S-3700N z dołączonym mikroanalizatorem Noran SIX 
z dyspersją energii rentgenowskiej (EDS) microanalyser (ultra suchy dryf typu krzemu 
z rozdzielczością (FWHM) 129 eV, napięcie przyspieszające: 20,0 kV). Wzbudzenie 
promieniowania rentgenowskiego następuje poprzez pierwotną wiązkę elektronów, 
które powodują wybicie elektronów z wewnętrznej powłoki atomu próbki. Elektrony 
z powłoki o wyższej energii zajmują wolne miejsca po wybitych elektronach. 
Promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne dla danego pierwiastka (0,7-110 Å) 
powstaje na skutek różnicy energii elektronów między tymi dwoma poziomami. 
W przystawce EDS energia uzyskanych fotonów promieniowania rentgenowskiego 
generuje ładunek prądowy w detektorze półprzwodnikowym, w którym jest 
przekonwertowany do impulsu napięciowego, a następnie do sygnału cyfrowego. 
Sygnały cyfrowe są selekcjonowane w analizatorze wielokanałowym. Każdy z nich 
jest dodawany jako pojedynczy impuls do stosownego pod względem energii kanału. 
W powstałym widmie widoczne są piki będące sumą impulsów. Stąd możliwa jest 
analiza jakościowa oraz ilościowa badanej  próbki.

Analiza powierzchni właściwej i średniej średnicy porów metodą Brunauera, 
Emmetta i Tellera (BET) przy użyciu Autosorb iQ Station 2 (Quantachrome 
Instruments, USA). Metoda polega na analizie izoterm adsorpcji azotu w temperaturze 
77-78 K przy użyciu izotermy BET zgodnie z liniową formą równania BET (1):
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                                                 (1)

gdzie: a – adsorpcja, χ = p/ps – ciśnienie względne (ciśnienie pary nasyconej 
adsorbatu), C – stała równowagi adsorpcji, am – pojemność monowarstwy  adsorpcyjnej.

Pojemność monowarstwy am oraz stała równowagi C określane są na podstawie 
parametrów linii prostej dopasowanej do danych eksperymentalnych przy pomocy 
metody najmniejszych kwadratów. Pojemność monowarstwy jest przeliczana na 
powierzchnię właściwą adsorbentu, stosując wartości tzw. powierzchni siadania 
cząsteczki azotu (σ = 0,162 nm²), zwanej również powierzchni BET  adsorbentu.

Analiza rozkładu objętości porów metodą Barret, Joyner i Halenda (BJH) przy 
użyciu Autosorb iQ Station 2 (Quantachrome Instruments, USA). Analiza porów jest 
przeprowadzana na podstawie procesu adsorpcji azotu na powierzchni adsorbentu 
i kalkulacja odbywa się przy użyciu równania  Kelvina.

Analiza morfologii próbek przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego 
(SEM) EVO-40 (Carl Zeiss, Niemcy). Analiza polega na skanowaniu powierzchni 
próbki nanometrową wiązką elektronów emitowaną z elektrono-optycznego układu 
mikroskopu. Wiązkę formuje układ magnetycznych soczewek elektronowych. 
Sygnał elektronowy z powierzchni próbki jest odbierany przez detektor złożony ze 
scyntylatora i fotopowielacza. Energia elektronów wtórnych jest przekształcana przez 
scyntylator w impulsy świetlne, które ulegają wzmocnieniu fotopowielacz. Sygnał 
z detektora powoduje sterowanie jasnością obrazu powstającego na ekranie  monitora.

Analiza struktury powierzchni z zastosowaniem osłabionego całkowitego odbicia 
z transformatą Fouriera (FT-IR ATR) Spectrum 100 (Perkin-Elmer, Waltham, USA). 
Zasada analizy polega na tym, że promieniowanie IR pada na próbkę znajdującą się 
na powierzchni diamentowego kryształu ATR i ulega całkowitemu odbiciu. Materiał 
próbki absorbuje promieniowanie na pewnej głębokości, zależnej od kąta padania 
wiązki oraz współczynników załamania światła kryształu ATR i próbki. Poprzez 
pomiar intensywności promieniowania wiązki odbitej od powierzchni kryształu 
uzyskuje się widmo  ATR.

Oznaczanie wydajności procesu biosorpcji jonów Cu(II) na wysłodzinach 
browarnianych przeprowadzono metodą okresowego wytrząsania w temperaturze 
pokojowej (23±1°C). Do badań wykorzystano CuCl2 (roztwór wzorcowy 1 g/L, 
Sigma-Aldrich). Próbki biosorbentu (w ilości 2,5-100 g/L) i roztwór wyjściowy Cu(II) 
o stężeniu 17,97 mg/L (10 mL) i przy początkowym pH 4,0 umieszczono w kolbie 
stożkowej o pojemności 50 mL i wytrząsano z prędkością 150 obr./min przez 60 minut 
do osiągnięcia stanu równowagi. Roztwory 0.1 M NaOH i HCl zostały użyte do ustalania 
pH roztworu wyjściowego Cu(II). Po procesie biosorpcji roztwory wirowano przez 
15 minut (4000 rpm) w celu separacji faz. Stężenie jonów miedzi(II) w roztworach 
znad osadu analizowano przy pomocy plazmowej techniki emisyjnej MP-AES przy 
użyciu aparatu Agilent MP-AES 4210 (Agilent Technologies, Melbourne, Australia) 
działającego w oparciu o mikrofalową plazmę azotową. Pomiary były powtarzane 
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trzykrotnie w temperaturze pokojowej (23±1°C), pod ciśnieniem normalnym i wyniki 
przedstawiono jako wartości średnie ze wszystkich powtórzeń. Wydajność adsorpcji 
A [%] oraz pojemność adsorpcyjną Qe [mg/g] obliczono na podstawie równań (2) 
i (3):

     (2)  
       
       

     (3)

gdzie: C0 i Ce [mg/L] – odpowiednio stężenia początkowe i równowagowe jonu 
miedzi(II); V [L] – objętość roztworu, m [g] – masa  biosorbentu.
4. Wyniki badań i dyskusja
4.1. Charakterystyka wysłodzin browarnianych

Na podstawie Ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
wysłodziny browarniane są sklasyfikowane jako odpad o kodzie 02 07 80 i definiowa-
ne są jako wytłoki, osady moszczowe pofermentacyjne, wywary [11, 12]. Wysłodziny 
są barwy brązowej lub jasnobrązowej, posiadają zapach charakterystyczny zbożowy 
lub chlebowy. Wilgotna biomasa zawiera ok. 18-23% suchej masy składającej się 
głównie z jęczmienia, słodu jęczmiennego, pszenicy, ryżu, kukurydzy, chmielu. Do 
najważniejszych składników pokarmowych należą białka, tłuszcze, włókna surowe, 
popiół surowy, skrobia, węglowodany, fosfor, wapń, lizyna, metionina, potas, sód, ma-
gnez, witaminy z grupy B i inne w zależności od pochodzenia biomasy. Szacuje się, 
iż całkowita ilość składników odżywczych wynosi ok. 66% suchej masy, skrobi i cu-
krów – ok. 14% suchej masy, substancji białkowych – ok. 26% suchej masy. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami, metodą odzysku wysłodzin jako odpa-
du jest proces odzysku R14 mówiący o tym, że odpad może służyć „do skarmiania 
zwierząt – zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków” [13]. Żywienie 
zwierząt gospodarskich odpadami wysłodzin niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak 
eliminacja kosztów związanych ze składowaniem i utylizacją, odżywcze składniki wy-
wierają dobry wpływ na zdrowie i kondycję zwierząt, a także niższe koszty żywienia 
zwierząt w porównaniu z paszami komercyjnymi. Wysłodziny znajdują również inne 
zastosowania, a wśród nich można nadmienić wykorzystanie jako surowca do produk-
cji różnych pasz, wykorzystanie modyfikowanych wysłodzin do produkcji grzybów 
jadalnych, wykorzystanie jako biomasy do procesów zgazowania w produkcji metanu 
w biogazowniach, wykorzystanie jako dodatku do paliw kopalnych w elektrowniach, 
przetwarzanie na paliwo stałe (brykiety, pellety) [10]. Innym alternatywnym zastoso-
waniem wysłodzin poprodukcyjnych może być usuwanie metali ciężkich z roztworów 
wodnych w procesach  biosorpcji.
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W badaniach wstępnych wysłodziny browarniane zostały scharakteryzowane pod 
kątem właściwości fizycznych i chemicznych przy użyciu wielu metod. Analiza 
rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej wskazała na obecność jednego 
piku przy wielkości cząstek równej 68,06 nm (rys. 2). Należy nadmienić, że metoda 
posiada ograniczenia, a mianowicie analizowane są jedynie cząstki zdolne do 
utworzenia zawiesiny w roztworze. Z uwagi na złożoność i charakter mieszaniny 
wysłodzin, większe i cięższe cząstki opadły na dno roztworu. Dlatego możliwe było 
dokonanie pomiaru jedynie cząstek zawieszonych w roztworze.

Rysunek 2. Rozkład wielkości cząstek wysłodzin browarnianych. Źródło: badanie własne

Przeprowadzono analizę elementarną metodą SEM-EDS i wyniki zaprezentowano 
na rysunku 3 i w tabeli 1. W biomasie zawarte są przede wszystkim pierwiastki takie 
jak O, C, P, Mg, Si, Ca, K, Na, S oraz tlenki CO2, P2O5, MgO, SiO2, CaO, K2O, Na2O, 
SO3. W analizie zawartość tlenków nie jest wynikiem bezpośrednich pomiarów, lecz 
rezultatem obliczeń stechiometrycznych na podstawie oszacowania w mikroanalizerze 
EDS. Pomiar w tej metodzie badawczej jest przeprowadzany punktowo na powierzchni 
próbki biomasy. Dlatego zawartość pierwiastków oraz ich ilości mogą nieznacznie 
różnić się w różnych miejscach próbki z uwagi na złożoność jej mieszaniny.

Rysunek 3. Widmo EDS wysłodzin browarnianych. Źródło: badanie własne
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Tabela 1. Skład elementarny wysłodzin browarnianych (analiza SEM-EDS)

Pierwiastki C O Na Mg Si P S K Ca
Zawartość, masowo [%] 26,44 48,46 0,36 5,81 4,27 9,65 0,24 1,91 2,86
Zawartość, atomowo 
[%]

36,23 49,85 0,26 3,93 2,5 5,13 0,12 0,8 1,17

Zawartość w tlenkach 
[%]

26,44 48,46 0,36 5,81 4,27 9,65 0,24 1,91 2,86

Źródło: badanie własne

W wyniku analizy BET określono powierzchnię właściwą (4,218 m2/g), objętość 
porów (0,0046 cm3/g) i średnicę porów (4,386 nm) (rys. 4-6). Izoterma przedstawiona 
na rysunku 4, która jest zależna od wielkości porów i intensywności oddziaływania 
pomiędzy adsorbentem i adsorbatem, kształtem trochę przypomina izotermę typu III, 
nieznacznie wypukłą w kierunku osi ciśnienia. Izoterma wskazuje na współdziałającą 
adsorpcję, co informuje, że zaadsorbowane wcześniej cząsteczki mogą przyczynić się 
do zwiększenia wydajności adsorpcji innych wolnych cząstek. Z kolei niska wydajność 
adsorpcji może pojawiać się w przypadku występowania niskiego ciśnienia względnego 
i słabego oddziaływania na granicy adsorbent-adsorbat. W każdym razie izoterma 
przybiera kształt wypukły w kierunku osi ciśnienia w sytuacji, gdy po jednorazowej 
adsorpcji występujące oddziaływanie między adsorbentem a adsorbatem sprzyja 
adsorpcji kolejnych jonów metali [14]. Na podstawie analizy rozkładu objętości porów 
metodą BJH stwierdzono, że cząstki wysłodzin przynależą do grupy mezoporów.

Rysunek 4. Liniowa postać izotermy adsorpcji i desorpcji BET. Źródło: badanie własne

Transmitancja [%]
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Rysunek 5. Rozkład wielkości porów wysłodzin browarnianych przy adsorpcji. Źródło: badanie własne

Rysunek 6. Rozkład wielkości porów wysłodzin browarnianych przy desorpcji. Źródło: badanie własne

Na rysunku 7 przedstawiono zdjęcia SEM wysłodzin. Analiza wykazała, że cząstki 
posiadają owalny kształt, są nieregularne, zwarte, gąbczaste, występują owalne 
wybrzuszenia i zagłębienia oraz brak ostrych krawędzi. Podobne spostrzeżenia zostały 
opublikowane w literaturze [15, 16].

            (a)                 (b)

Rysunek 7. Zdjęcia SEM wysłodzin: A) x200, B) x10000. Źródło: badanie własne
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Wykonano analizę FT-IR przed i po adsorpcji jonów Cu(II) (rys. 8 i 9) w zakresie 
od 4000 do 380 cm-1. Pasmo przy 3280 cm-1 wykazuje wibracje grupy hydroksylowej 
w węglowodanach oraz grupy aminowej w białkach. Ostry pik przy długości fali 
2924 cm-1 odpowiada drganiom rozciągającym grup metylowych i metylenowych 
w fosfolipidach [17, 18]. W regionie od 1700 do 1000 cm-1 zaobserwowano dużo 
więcej pasm adsorpcji. Pasmo przy 1639 cm-1 zwane jest pasmem amidowym 
I przypisanym drganiom rozciągającym C=O wiązań białkowych, natomiast mniejszy 
pik przy 1583 cm-1 określony jest pasmem amidowym II [23]. Szersze pasmo przy 
długości ok. 1400 cm-1 (zwany pasmem amidowym III) oznacza drgania rozciągające 
grup karboksylowych [15]. Pasma adsorpcji między około 1200 a 1000 cm-1 (np. ostry 
i długi pik przy 992 cm-1) można przypisać złożonym drganiom kwasów nukleinowych 
fosfolipidów, grup fosfodiestrowych i węglowodanów obecnych w wysłodzinach [17, 18].

Po adsorpcji jonów Cu(II) zostały zaobserwowane zmiany w widmie FT-IR (rys. 9). 
Ogólnie wszystkie pasma stały się mniej ostre, nieznacznie szersze oraz nastąpiło 
skrócenie intensywności pików, co świadczy o pozytywnym wyniku adsorpcji miedzi. 
Zaobserwowano skrócenie intensywności piku przy 2924 cm-1 oraz przy 1639 cm-1, 
gdzie dodatkowo nastąpiło przesunięcie do 1635 cm-1. Widoczne zmiany zaszły 
w regionie 1600-1100 cm-1, tj. niektóre piki zniknęły i zmienił się kształt pasma. 
Znaczne przesunięcie wystąpiło z długości fali 992 do 1033 cm-1, co sugeruje 
chemiczną interakcję między cząstkami wysłodzin a jonami metalu. Można również 
stwierdzić, że grupy karboksylowe i aminowe były zaangażowane w interakcje 
z jonami Cu(II). Zaistniałe zmiany po adsorpcji znajdują potwierdzenie także w innych 
doniesieniach literaturowych [17].

 

Rysunek 8. Widmo FT-IR wysłodzin browarnianych przed adsorpcją. Źródło: badanie własne
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Rysunek 9. Widmo FT-IR wysłodzin browarnianych po adsorpcji Cu(II). Źródło: badanie własne

4.2 Badania adsorpcji jonów Cu(II)
4.2.1 Wpływ masy adsorbentu

Przeprowadzono badania wpływu zmiany masy wysłodzin browarnianych na 
wydajność adsorpcji Cu(II), a wyniki przedstawiono na rysunkach 10 i 11. Warunki 
eksperymentów ustalono na podstawie wcześniejszych doświadczeń w pracy nad 
innymi biosorbentami [19-21] i były one następujące: stężenie początkowe jonów 
miedzi C0 = 17,97 mg/L, naważki wysłodzin w zakresie 2,5-100 g/L, wyjściowe pH 
4,0, T = 23±1°C, czas kontaktu 60 min. Na rysunku 10 widać, iż wydajność procesu 
gwałtownie wzrosła w zakresie naważki od 2,5 do 30 g/L. Świadczy to o dynamicznym 
zajmowaniu centrów aktywnych przez jony metalu. Maksymalną wydajność adsorpcji 
równą 95.3% uzyskano w zakresie naważki 40-50 g/L, co wskazuje na warunki 
optymalne procesu, gdyż dalsze zwiększanie masy biosorbentu nie powodowało 
istotnej zmiany i efektywność procesu pozostała na tym samym poziomie. Na rysunku 
11 wykazano spadek eksperymentalnej pojemności adsorpcyjnej Qe z 6,7 mg/g (2,5 g/L) 
do 0,17 mg/g (100 g/L). Gwałtowny wzrost w pierwszej części procesu wskazuje 
na najbardziej aktywny etap adsorpcji, w którym wszystkie wolne miejsca aktywne 
są zapełniane jonami miedzi. Centra aktywne dostępne dla kolejnych faz adsorpcji 
nie zostały w pełni wykorzystane przy zwiększaniu naważek biosorbentu. Stąd 
zaobserwowano stopniowy spadek pojemności adsorpcyjnej [22].
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Rysunek 10. Wpływ ilości wysłodzin browarnianych na wydajność procesu biosorpcji jonów Cu(II). 
Źródło: badanie własne

Rysunek 11. Wpływ ilości wysłodzin browarnianych na pojemność sorpcyjną Qe  
przy usuwaniu jonów Cu(II). Źródło: badanie własne

6. Wnioski
Przedmiotem badań w niniejszej pracy były odpady poprodukcyjne w postaci 

wysłodzin browarnianych otrzymanych w jednym z zakładów piwowarskich w Polsce. 
W pierwszym etapie scharakteryzowano wybrane właściwości fizykochemiczne 
materiału za pomocą metod pomiarowych, takich jak dyfrakcja laserowa, SEM-EDS, 
BET, BJH, SEM, FT-IR.

Zgodnie z wynikami analizy metodą dyfrakcji laserowej wskazano rozkład wielkości 
cząstek przy 68.06 nm. Analiza SEM-EDS wykazała obecność pierwiastków takich jak: 
O (48,46%), C (26,44%), P (9,65%), Mg (5,81%), Si (4,27%), Ca (2,86%), K (1,91%), 
Na (0,36%), S (0,24%). Na podstawie analizy BET określono powierzchnię właściwą 
(4,218 m2/g), objętość porów (0,0046 cm3/g) i średnicę porów (4,386 nm) adsorbentu. 
Cząstki wysłodzin przynależą do grupy mezoporów według analizy rozkładu objętości 
porów metodą BJH. Morfologia SEM określiła kształty wysłodzin browarnianych 
jako owalne, nieregularne, zwarte, gąbczaste z wybrzuszeniami i zagłębieniami oraz 
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brakiem ostrych krawędzi. W wyniku analizy FT-IR stwierdzono zmiany w widmie 
po adsorpcji w postaci nieznacznego poszerzenia i skrócenia intensywności pików. 
Świadczy to o tym, iż jony Cu(II) zostały  zaadsorbowane.

W drugim etapie dokonano analizy wpływu różnych mas wysłodzin na zdolność 
do usuwania jonów Cu(II) z roztworów wodnych. Na podstawie przeprowadzonych 
eksperymentów wykazano maksymalną wydajność biosorpcji na poziomie równym 
95.3% oraz eksperymentalną maksymalną pojemność adsorpcji równą 6,7 mg/g. 
Ustalono, iż osiągnięcie maksymalnej wydajności możliwe jest przy optymalnej ilości 
wysłodzin w zakresie 40-50 g/L.

Podsumowując, w oparciu o uzyskane wyniki badań można stwierdzić, że 
materiał odpadowy poprodukcyjny w postaci wysłodzin browarnianych może być 
z powodzeniem stosowany w procesach adsorpcyjnych do usuwania jonów miedzi(II) 
ze ścieków przemysłowych. Osiągnięte rezultaty są obiecujące i zasadne jest więc 
kontynuowanie badań w tym zakresie. Wysoka wydajność procesu może być 
interesującą ofertą dla zakładów przemysłowych w celu potencjalnego wykorzystania 
wysłodzin w procesach oczyszczania  ścieków.
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Wykorzystanie odpadu poprodukcyjnego w przemyśle browarniczym  
do procesów usuwania jonów Cu(II) ze ścieków
Streszczenie
Dynamiczny rozwój przemysłowy w czasie globalizacji niesie ze sobą nie tylko wiele korzyści dla 
społeczeństwa, ale również przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie wody 
substancjami toksycznymi stało się poważnym problemem globalnym, który wymaga poszukiwania 
rozwiązań i podjęcia natychmiastowych działań. Zapotrzebowanie na wodę pitną o odpowiednich 
parametrach jakościowych jest wciąż rosnące, dlatego priorytetem jest jej zapewnianie w wystarczających 
ilościach. Jednym z najbardziej toksycznych zanieczyszczeń są metale ciężkie, których wysokie 
stężenie powoduje dysfunkcje i choroby wielu narządów w organizmie człowieka. W celu skutecznego 
oczyszczania wody ze szkodliwych zanieczyszczeń stosuje się różne techniki, jednakże proces biosorpcji 
z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych biosorbentów jest obiecującą alternatywą. Wśród wielu 
materiałów na uwagę zasługują odpady poprodukcyjne z przemysłu piwowarskiego w postaci wysłodzin 
browarnianych, które zawierając w swoim składzie odpowiednie grupy funkcyjne, takich substancji jak 
białka, tłuszcze, włókna surowe, skrobia, węglowodany, aminokwasy, posiadają silne powinowactwo do 
wiązania jonów metali i usuwania ich ze  ścieków.
W niniejszej pracy określono właściwości fizykochemiczne i morfologię wysłodzin browarnianych 
oraz wykazano możliwość usuwania jonów Cu(II) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu procesów 
biosorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wpływ różnych mas biosorbentu na 
wydajność procesu i pojemność adsorpcyjną. Określono optymalne warunki zapewniające wysoką 
wydajność biosorpcji. Osiągnięte rezultaty są przesłanką do kontynuowania prac nad potencjalnym 
zastosowaniem wysłodzin browarnianych do oczyszczania ścieków z metali  ciężkich.
Słowa kluczowe: jakość wody, przemysł browarniczy, wysłodziny browarniane, biosorpcja, jony Cu(II)
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The use of post-production waste in the brewing industry for the removal 
of Cu(II) ions from wastewater
Abstract
Dynamic industrial development during globalization brings not only many benefits for society, but 
also contributes to the degradation of the natural environment. Water pollution with toxic substances 
has become a serious global problem that requires the search for solutions and immediate action. The 
demand for drinking water with appropriate quality parameters is still growing, therefore the priority 
is to provide it in sufficient quantities. One of the most toxic impurities are heavy metals, whose high 
concentration causes dysfunctions and diseases of many organs in human body. Various techniques are 
used to effectively purify water from harmful impurities, however, the biosorption process using low-
cost and readily available biosorbents is a promising alternative. Among many materials, post-production 
waste generated in the brewing industry in the form of brewer’s grains deserves attention. It contains 
appropriate functional groups coming from proteins, fats, raw fibers, starch, carbohydrates, amino acids 
that have strong affinity for binding metal ions and removing from  effluents.
In this work, the physicochemical properties and morphology of brewer’s grains were determined, and the 
possibility of removing Cu(II) ions from aqueous solutions using biosorption processes was demonstrated. 
Based on the research, the influence of biosorbent dosage on the process efficiency and adsorption 
capacity was demonstrated. Optimal conditions for high biosorption efficiency were determined. The 
achieved results are a premise for continuing work on the potential use of brewer’s grains for the treatment 
of wastewater from heavy  metals.
Keywords: water quality, brewing industry, residual brewer’s grains, biosorption, Cu(II) ions
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Dodawanie biowęgla z osadów ściekowych do gleb 
jako bezpieczne zagospodarowanie odpadów?

1. Wprowadzenie
W obecnych czasach można zaobserwować wzrost liczby ludności, który wiąże się 

ze zwiększeniem ilości produkowanych ścieków [1]. Jednym z produktów ubocznych 
oczyszczania ścieków jest osad ściekowy. Zaletą osadu ściekowego jest zawartość 
ważnych dla wzrostu roślin substancji takich jak fosfor, azot oraz materia organiczna jak 
również makro- i mikroelementy. Z uwagi na obfitość osadu ściekowego w te związki 
(szczególnie fosfor i azot) odpad ten stosuje się jako nawóz do gleb, przede wszystkim 
w rolnictwie. Niestety osad ściekowy nie pozostaje bez wad, ponieważ zawiera 
również toksyczne substancje [1, 2], zarówno organiczne, np. wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (ang. polychlorinated 
biphenyls, PCB), dioksyny i furany (ang. polychlorinated dibenzodioxins/furans, 
PCDD/Fs), jak i nieorganiczne (metale ciężkie). Zaproponowano jednak [1], by 
osad ściekowy poddawać pirolizie. Jest to proces termochemicznego przekształcania 
biomasy przy minimalnej ilości tlenu w wysokiej (do 900ºC) temperaturze. Podczas 
tego procesu zanieczyszczenia obecne w biowęglu podlegają zmianom, które mogą 
wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w używaniu tak przekształconych osadów 
ściekowych w rolnictwie lub rekultywacji gleb. 
2. Zanieczyszczenia biowęgla z osadu ściekowego

Substancje toksyczne obecne w biowęglu można podzielić względem ich 
charakteru na organiczne i nieorganiczne, a także na takie, które tworzą się podczas 
pirolizy lub których obecność związana jest ze składem chemicznym substratów, 
z których otrzymywany jest biowęgiel. Istotnym zagadnieniem odnoszącym się do 
obecności zanieczyszczeń w biowęglu jest ich dostępność dla organizmów, a przez to 
potencjalny efekt toksyczny [3]. Stężenie całkowite zanieczyszczeń w biowęglu nie jest 
jednoznaczne z zawartością, która może wywołać efekt toksyczny. Część zanieczyszczeń 
jest na tyle silnie związana z biowęglem, że nie mogłaby zostać pobrana i wchłonięta 
przez rośliny, mikroorganizmy lub zwierzęta. Tylko ta część, dla której istnieje możliwość 
przeniknięcia do organizmu, może wywołać efekt toksyczny [3].
3. Metale ciężkie

Substancje nieorganiczne są jedną z grup zanieczyszczeń oznaczanych 
w biowęglach, spośród których najczęściej ocenie w kontekście toksyczności 
biowęgli podlegają metale ciężkie. Za ich obecność w biowęglu odpowiedzialny 
jest skład chemiczny surowca, z którego biowęgiel został otrzymany, czyli ich 
obecność w materiale wyjściowym. Metale ciężkie nie ulegają rozkładowi pod 
wpływem wysokich temperatur, a ich stężenie w biowęglu jest zazwyczaj większe niż 
w substratach, ze względu na mineralizację części substancji organicznych w wyniku 

1 paulina.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut 
Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
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procesu pirolizy (efekt „zatężenia”). W określonych warunkach, niektóre metale 
mogą tworzyć formy lotne podczas pirolizy i mogą być usuwane z biowęgla [2, 4]. 
Substratem posiadającym znaczne ilości metali ciężkich są osady ściekowe. Metale 
ciężkie to pierwiastki chemiczne, których gęstość jest większa niż 5 g/cm3. Można 
je podzielić na dwie grupy, pierwsza, do których zaliczane są Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni 
i Zn oraz druga, do których zaliczane są Pb, Cd oraz Hg. Metale z pierwszej grupy 
są w małych ilościach niezbędnymi składnikami odżywczymi, a w dużych wywołują 
działanie toksyczne, z kolei metale z drugiej grupy są wysoce toksyczne. Stwierdzono, 
że ponad 98% zawartości metali ciężkich w surowcu przed pirolizą zostaje zatężona 
podczas pirolizy w biowęglu. W wyniku utraty masy, ze względu na rozkład materii 
organicznej, stężenie metali ciężkich w biowęglu może być nawet 4-6 razy większe 
niż ich stężenie w materiale przed  pirolizą.

Przyjmuje się, że całkowita frakcja metali ciężkich nie jest całkowicie 
powiązana z toksycznością danego biowęgla. Biodostępna, a przez to toksyczna 
jest jedynie część metali znajdująca się w biowęglu. W literaturze opisanych 
zostało szereg metod dotyczących określenia biodostępności metali ciężkich 
w różnych matrycach środowiskowych [5]. Najprostsze są metody polegające na 
ekstrakcji metali przy wykorzystaniu jednego rozpuszczalnika (np. woda lub kwas 
dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA)) [5]. Bardziej skomplikowane, lecz dające 
szersze spektrum oceny ryzyka związanego z metalami są metody w oparciu o tzw. 
ekstrakcję sekwencyjną. Ekstrakcja sekwencyjna polega na wymywaniu metali 
z matrycy kolejno coraz silniejszymi ekstrahentami. Dzięki temu możliwe jest 
oznaczenie nie tylko frakcji biodostępnej, ale też związanej w zróżnicowanym stopniu 
z różnymi składnikami matrycy. Często używaną metodą jest metoda zaproponowana 
przez Community Bureau of Reference (BCR). W metodzie tej za biodostępne dla 
organizmów uznawane są frakcje – (1) rozpuszczalna i podlegająca wymianie 
w kwasie, związana z węglanami (F1, wymywana przy pomocy kwasu octowego) 
oraz (2) redukowalna, związana z tlenkami Fe i Mn (F2, wymywana przy pomocy 
chlorowodorku hydroksylaminy). Pozostałe 2 frakcje, tj. utlenialna (F3) i rezydualna 
(F4) uznawane są za trudno/niedostępne w wyniku ich silnego związania odpowiednio 
z materią organiczną i siarczkami oraz minerałami krzemu. 

Luo i in. [6] oznaczyli metodą DTPA biodostępne metale ciężkie w biowęglach 
otrzymanych osadu ściekowego w różnych temperaturach z zakresu od 200 do 700oC. 
Stężenie biodostępne poszczególnych metali w ekstrahencie wynosiło Cu (29,5-365,0 µg/L), 
Zn (220-970 µg/L), Pb (27,5-115,0 µg/L), Cd (0,30-10,50 µg/L), Cr (8-11 µg/L) 
i Ni (14,0-46,5 µg/L) w zależności od temperatury. W biowęglach otrzymanych 
w temperaturze > 500ºC oznaczono większe stężenie biodostępnych metali niż 
biowęglach otrzymanych w niższych temperaturach (200, 300, 400 i 500ºC). Było to 
prawdopodobnie spowodowane wyższym stężeniem całkowitym metali w biowęglach 
otrzymanych w temperaturze > 500oC, co wynikało z wyższych strat masy w przypadku 
tych biowęgli. Wang i in. [7] badali biowęgle otrzymane z osadów ściekowych 
(w temperaturze 700oC), uprzednio traktowanych termicznie (160-220oC). Udział 
frakcji biodostępnej w całkowitej zawartości wahała się od 0 do 58%. Biodostępność 
zmniejszała się wraz ze wzrostem temperatury termicznego przygotowania materiałów 
przed pirolizą, co było związane według autorów z przejściem metali do bardziej 
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stabilnych form. Yang i in. [8] oznaczyli wyżej opisana metodą wybrane (Cd, Cu, Pb 
i Zn) metale ciężkie w biowęglach z osadów otrzymanych w temperaturze 500 lub 
700oC. Biodostępna frakcja stanowiła od 2 do 10% w biowęglu otrzymanym w 500ºC, 
a od 1 do 10% w biowęglu otrzymanym w 700ºC. Yuan i in. [9] oznaczyli wybrane 
(Mn, Fe, Zn i Cu) metale ciężkie w biowęglach z osadów ściekowych otrzymanych 
w temperaturze 300, 400, 500, 600 lub 700oC. Ich zawartość wynosiła (w zależności 
od temperatury otrzymywania) od 113 do 177 mg/kg dla Mn, od 3,77 do 82,4 mg/kg 
dla Fe, od 37,5 do 84,2 mg/kg dla Zn oraz od 0,021 do 1,41 mg/kg dla Cu. Najmniejszą 
zawartością biodostępnej frakcji metali charakteryzowały się biowęgle otrzymane 
w temperaturze 500 i 600ºC.

Bardziej precyzyjną wiedzę na temat nie tylko biodostępności metali, ale również 
potencjalnych oddziaływań ze składnikami środowiska, pozwalają osiągnąć metody 
z wykorzystaniem ekstrakcji sekwencyjnej. Wang i in. [10] w biowęglach otrzymanych 
z osadu po farbowaniu tkanin (od 300 do 700oC) oznaczyli udział frakcji biodostępnej 
na poziomie od 1 do 43%. W pracy Wang i in. [11] oznaczono zbliżony poziom frakcji 
biodostępnej (od 0 do 58%) w biowęglach otrzymanych z osadu ściekowego i współ-
pirolizowanego osadu ściekowego z łodygami bawełny w temperaturze od 300 do 
600oC. Biowęgle otrzymane w temperaturze 600oC posiadały zazwyczaj mniejszy 
udział frakcji F1+F2 niż biowęgle otrzymane w niższych temperaturach. Dodatek 
łodyg bawełny do osadu ściekowego istotnie redukował biodostępność metali 
w stosunku do biowęgli otrzymanych z samego osadu ściekowego. Chen i in. [12] 
oznaczyli metale ciężkie metodą BCR w biowęglach (od 550 do 850ºC) i węglach 
otrzymanych metodą karbonizacji hydrotermalnej, ang. hydrochars (od 180 do 300ºC) 
otrzymanych z osadów ściekowych. Biodostępność metali w hydrochars i biowęglach 
była zbliżona i wahała się odpowiednio od 6 do 40% i od 2 do 35%. W przypadku Cd 
i Pb zwiększenie temperatury otrzymania hydrochar zmniejszyło ich biodostępność. 
Tendencję odwrotną zaobserwowano natomiast dla Cu i Zn, gdzie wzrost temperatury 
procesu zwiększył frakcję biodostępną. W przypadku biowęgla wzrost temperatury 
pirolizy obniżał biodostępność Cu i Pb. Stosunkowo niższy (od 2 do 19%) niż 
w cytowanych wcześniej badaniach udział frakcji biodostępnej oznaczyli Devi i Saroha 
[13] w biowęglach otrzymanych z osadu z papierni w zakresie temperatur od 500 
do 700oC. Analizując powyższe dane eksperymentalne można zauważyć, że materiał, 
z jakiego otrzymywany jest biowęgiel, jak i temperatura pirolizy mają wpływ na udział 
frakcji biodostępnej w całkowitej zawartości metali ciężkich w biowęglu. Wraz ze 
wzrostem temperatury pirolizy zazwyczaj obniża się zawartość frakcji biodostępnej, 
a zwiększa się zawartość frakcji mocno związanej. Biodostępność zmienia się również 
w zależności od rodzaju  metalu.
4. Dioksyny i furany

W biowęglach oznaczane są również nieznaczne ilości polichlorowanych dibenzo-
p-dioksyn i – furanów (PCDD/Fs) [14]. PCDD/Fs powstają w biowęglach podczas 
pirolizy biomasy, w składzie której można znaleźć znaczne ilości chloru. Przykładem 
surowców, z których otrzymany biowęgiel może zawierać PCDD/Fs są odpady 
spożywcze [14], jednak takim surowcem mogą być również osady ściekowe. Ze 
względu na zróżnicowaną toksyczność PCDD/Fs ich stężenie wyraża się jako tzw. 
toxic equivalent (TEQ), który obliczany jest przez pomnożenie masy danego kongeneru 
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przez jego współczynnik toksyczności. Limity ustanowione przez International 
Biochar Initiative [15] i European Biochar Certificate [16] dla PCDD/Fs w biowęglach 
wynoszą odpowiednio 17 i 20 ng/kg TEQ. Wiedner i in. [17] porównywali zawartość 
dioksyn w biowęglach i hydrochars. Jedynie dla hydrochar otrzymanego z osadów 
ściekowych oznaczono dioksyny powyżej granicy oznaczalności (14,2 ng/kg TEQ). 
Autorzy [17] tłumaczyli obecność dioksyn ich wcześniejszym występowaniem 
w osadach ściekowych, które ze względu na niską temperaturę otrzymywania 
hydrochar (< 250oC), nie uległy degradacji. 
5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są grupą związków, 
którą tworzą skondensowane pierścienie węglowodorów aromatycznych o 2 lub 
więcej pierścieniach aromatycznych w cząsteczce. Tworzą się one podczas procesu 
pirolizy na skutek aromatyzacji i karbonizacji materii organicznej, a także poprzez 
przyłączanie dirodników acetylenowych i syntezę w cięższe aromatyczne cząsteczki 
[18]. WWA zaliczane są do trwałych zanieczyszczeń organicznych, ang. persistant 
organic pollutants (POPs) [19] oraz posiadają właściwości kancerogenne, mutagenne 
i teratogenne [18]. Na zawartość WWA w biowęglu ma wpływ szereg czynników 
związanych z procesem przekształcania materii organicznej w biowęgiel, takich jak czas 
przebywania substratów w piecu, szybkość nagrzewania pieca i temperatura pirolizy 
[18]. Badania pokazują, że podczas wolnej pirolizy otrzymywane są biowęgle o niższej 
zawartości WWA niż podczas tzw. szybkiej pirolizy (gdy czas przebywania substratów 
w piecu wynosi poniżej kilku sekund) [18]. Zakłada się [18], że piroliza w zakresie 
temperatur 400-500ºC prowadzi do otrzymania biowęgla o większej zawartości WWA 
niż w procesie niskotemperaturowym (< 400oC) lub wysokotemperaturowym (> 500oC). 
Wyniki pojedynczych badań są jednak często sprzeczne z tym założeniem [18].

W pracy Kong i in. [20] oznaczono całkowitą zawartość 16 WWA w biowęglach 
z osadu ściekowego, która wynosiła 0,203 mg/kg (biowęgiel otrzymany w 700oC), 
0900 mg/kg (biowęgiel otrzymany w 300oC) lub 6,99 mg/kg (biowęgiel otrzymany 
w 500oC), co potwierdzałoby tezę ze zdania powyżej. Frišták i in. [21] oznaczyli 
16 WWA w biowęglach otrzymanych z dwóch rodzajów osadów ściekowych 
(komunalnych i przemysłowych) w temperaturze 430oC. W biowęglu z osadów 
komunalnych zawartość wynosiła 1,43 mg/kg, natomiast z przemysłowych 0,98 mg/
kg. W porównaniu do osadów, z których otrzymano biowęgle, materiał po pirolizie 
posiadał 9,5-10,9 raza (osady komunalne) oraz 10,1-11,8 raza (osady przemysłowe) 
mniejszą zawartość  WWA.

Biodostępna zawartość WWA w biowęglach jest nadal oznaczana rzadko. Biowęgle 
z osadów ściekowych (otrzymane w temperaturze od 500 do 700ºC) charakteryzowały 
się stężeniem biodostępnej frakcji WWA od 81 do 126 ng/L w ekstrahencie, a wśród 
biodostępnych WWA dominowały 3-pierścieniowe WWA [22]. Hilber et al. [23] 
oznaczyli zawartość biodostępnej frakcji WWA w biowęglu otrzymanych z osadu 
ściekowego, która wynosiła < 12 ng/L w ekstrahencie i był to jeden z najniższych 
wyników spośród ponad 30 przebadanych biowęgli otrzymanych z różnych  substratów.
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6. Zanieczyszczenia w glebie z dodatkiem biowęgla z osadu ściekowego
W biowęglu mogą występować substancje toksyczne, więc po zaaplikowaniu 

go do gleby możliwe jest zwiększenie zawartości tych substancji w glebie. Tym 
samym zwiększona zostaje możliwość migracji tych zanieczyszczeń do roślin 
i innych organizmów glebowych. Biowęgiel posiada jednak właściwości sorpcyjne, 
takie jak duża powierzchnia właściwa, dobrze rozwinięta sieć porów i grupy 
funkcyjne na powierzchni [24]. Można więc przypuszczać, że biowęgiel może też 
zmniejszać mobilność zanieczyszczeń, które były obecne w glebie przed dodaniem 
do niej  biowęgla.
7. Metale ciężkie w glebie z dodatkiem biowęgla

Gleby niezanieczyszczone z dodatkiem biowęgla są nadal rzadko badane pod 
kątem biodostępności metali. Figueiredo et al. [25] dodawał do gleby tropikalnej 
w dawce 0,7% (w/w) biowęgiel z osadów ściekowych otrzymany w temperaturze 300 
lub 500oC. Dodatek biowęgli nie spowodował zmiany zawartości biodostępnej frakcji 
metali ciężkich w glebie. W pracy Khanmohammadi et al. [26] biowęgiel otrzymany 
z osadów ściekowych w temperaturze 350ºC w dawce 14.5 t/ha dodany został do dwóch 
gleb wapiennych o różnych teksturach. Zaobserwowano zwiększenie biodostępnej 
(motoda ekstrakcji DTPA) frakcji Fe i Zn o odpowiednio 7,6-8,6% oraz 21,0-35,5% 
w porównaniu do gleby bez biowęgla. Dodatek biowęgla nie wpłynął na biodostępną 
zawartość Cu i Mn, podczas gdy biodostępna frakcja Pb uległa zmniejszeniu od 5,4 
do 22,3%.
8. WWA w glebie z dodatkiem biowęgla

Na biodostępność WWA w glebie mają wpływ ich stężenie, zawartość innych 
zanieczyszczeń, typ gleby (zwłaszcza w kontekście zawartości materii organicznej 
gleby) oraz warunki środowiskowe (pH, temperatura, zawartość wilgoci). Ze względu 
na dużą powierzchnię właściwą oraz aromatyczny charakter powierzchni (a więc 
silne zdolności sorpcyjne) zakłada się, że biowęgiel dodany do gleby nie zwiększy 
biodostępnej zawartości WWA w glebie, ale wręcz tę zawartość obniży. Dochodzi do 
tego, nawet jeżeli całkowita zawartość WWA ulega zwiększeniu. Badania dotyczące 
zawartości frakcji biodostępnej w glebach z dodatkiem biowęgla są nieliczne. 
Głównie badania dotyczą całkowitej, czyli ekstrahowalnej silnymi rozpuszczalnikami 
organicznymi, zawartości  WWA.

De la Rosa et al. [27] dodali do gleby biowęgle otrzymane w temperaturach od 500 
do 620ºC z różnych substratów, między innymi z osadów ściekowych, w dawkach od 
10 do 40 t/ha. Doświadczenie prowadzono w pojemnikach o objętości 250 mL. Po 
79 dniach inkubacji oznaczono zawartość 16 WWA. Zawartość 16 WWA w glebie 
z dodatkiem biowęgla z osadu ściekowego wynosiła od 102 do 169 µg/kg w zależności 
od dawki biowęgla. Najwięcej WWA znajdowało się w glebie z dodatkiem 20 t/ha, 
natomiast najmniejsza zawartość w glebie z dodatkiem biowęgla w dawce 40 t/ha.
9. Wpływ dodania biowęgla z osadu ściekowego do gleby 
zanieczyszczonej na zawartość substancji szkodliwych w glebie

Liczne badania opisane w pracach przeglądowych [28-30] przedstawiają duży 
potencjał dodawania biowęgla do gleb zanieczyszczonych w celu zmniejszenia 
mobilności tych zanieczyszczeń. Dla przykładu Waqas i in. w dwóch pracach [31, 32] 
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przedstawili wpływ dodatku biowęgla z osadów ściekowych do gleby zanieczyszczonej 
WWA i metalami ciężkimi na akumulację zanieczyszczeń w roślinach. Dodatek 
biowęgla znacząco zmniejszył akumulację zanieczyszczeń w roślinach w porównaniu 
z dodatkiem osadu ściekowego niepoddanego pirolizie. Karimi i in. [33] dodali 
biowęgiel (w dawce pod 2 do 8%) otrzymany z przemysłowych osadów ściekowych 
w dwóch temperaturach (300 i 600oC) do gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. 
Zaobserwowano, że zgodnie ze wzrostem temperatury pirolizy oraz ze wzrostem 
dawki biowęgla, zmniejsza się zawartość frakcji wymiennej Pb i Cd w glebie. W innej 
pracy [34] zaobserwowano, że gdy do gleby zanieczyszczonej karbendazymem 
(pestycydem) dodano biowęgiel z osadów ściekowych otrzymany w 700oC w dawce 
10%, degradacja zanieczyszczenia była przyspieszona. Jednakże dodatek biowęgla 
otrzymanego w 300 lub 500oC spowalniał degradację karbendazymu, podobnie 
jak dodatek biowęgla otrzymanego w 700oC w dawce 0,5 oraz 5%. Różnice efektu 
w przypadku dodatku biowęgli otrzymanych w różnych temperaturach spowodowane 
były najprawdopodobniej różnicą we właściwościach fizykochemicznych, takich 
jak np. powierzchnia właściwa, która rośnie ze wzrostem temperatury pirolizy, co 
wpływało na sorpcję związku oraz  mikroorganizmów.
10. Podsumowanie

Przekształcanie osadu ściekowego do biowęgla w wyniku pirolizy zmniejsza 
biodostępność zanieczyszczeń zawartych w materiale. Badań nad biodostępnością 
zanieczyszczeń w glebie z dodatkiem takiego biowęgla jest nadal zbyt mało i ich 
wyniki są często zbyt zróżnicowane, żeby można było wnioskować ogólnie na temat 
bezpieczeństwa stosowania biowęgla otrzymanego z osadu ściekowego do gleb. Na 
podstawie wyników można jednak założyć, że materiał po pirolizie jest bezpieczniejszy 
w kontekście zanieczyszczeń niż osad ściekowy, lecz badania nad biodostępnością 
zanieczyszczeń powinny być  kontynuowane.
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Dodawanie biowęgla z osadów ściekowych do gleb jako bezpieczne 
zagospodarowanie  odpadów?
Streszczenie
Osad ściekowy (dalej: osad) jest produktem ubocznym oczyszczania ścieków i składa się z materii 
organicznej oraz innych substancji obecnych w ściekach przed ich oczyszczeniem. Osad może zawierać 
w skoncentrowanej formie różne zanieczyszczenia, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, a także 
materiał biologiczny, np. patogeny, jaja pasożytów itp. Osad otrzymywany jest w ilości nawet kilku tysięcy 
ton rocznie, a zawarte w nim zanieczyszczenia niosą ryzyko dla środowiska podczas ich przyrodniczego 
wykorzystania. Oprócz zanieczyszczeń osad zawiera jednak składniki odżywcze, które są niezbędne dla 
wzrostu I rozwoju roślin. Dlatego też poszukuje się rozwiązań, w ramach których zagospodarowanie 
osadu wiązałoby się z wykorzystaniem tych użytecznych składników z jednoczesną minimalizacją efektu 
negatywnego. W ostatnich latach zaproponowano konwersję osadu do biowęgla jako działanie sprzyjające 
immobilizacji w nim składników odżywczych oraz obniżeniu biodostępności zanieczyszczeń (eliminując 
niektóre z nich) i toksyczności. Otrzymany w ten sposób materiał charakteryzuje się ograniczonym 
negatywnym wpływem na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów nawozowych. 
Mimo że biodostępność zanieczyszczeń obecnych w biowęglu ulega zmniejszeniu, są one jednak wciąż 
w nim obecne. Praca miała na celu, poprzez przegląd literatury, przybliżyć I usystematyzować wiedzę 
dotyczącą biodostępności zanieczyszczeń w biowęglach otrzymanych z osadu, a także w glebach 
użyźnionych biowęglem otrzymanym z osadu.
Słowa kluczowe: osad ściekowy, biowęgiel, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, zanieczyszczenia gleby
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Adding sewage sludge – derived biochar to soil as a safe waste  management?
Abstract
Sewage sludge (sludge) is a by-product of a wastewater treatment and it consists of organic matter and 
other substances occurring in sewage before treatment. Sludge can contain different contaminants in 
concentrated form, both organic and inorganic, and also biological material ex. pathogens, parasite’s eggs 
etc. Sludge is produced at even few thousands of tonnes annually and contaminants contained in it pose 
a threat for the environment during its environmental management. Apart from contaminants sludge also 
contains nutrients, that are necessary for plants’ growth and development. This is the reason for seeking for 
solutions where the sludge management involves these useful ingredients while minimizing the negative 
impact. Recently, it was proposed to convert sludge to biochar as a process leading to immobilization of 
nutrients in it while reducing the bioavailability of contaminants (eliminating some of them) and toxicity. 
The obtained material is characterised by lower negative impact on the environment while maintaining 
its fertilizing value. Despite the bioavailability of contaminants in biochar is lower, they are still present 
in it. The aim of this work was to review of the research, to introduce and systematize the knowledge 
on bioavailability of contaminants in biochars from sewage sludge as well as in soils with sewage sludge – 
derived  biochars.
Keywords: sewage sludge, biochar, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons, soil contaminants
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Charakterystyka metod oznaczania zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w organizmie pszczoły miodnej i jej produktach
1. Wprowadzenie

Pszczoły miodne są jednymi z najważniejszych organizmów zapylających – to 
dzięki nim możliwa jest niezakłócona reprodukcja większości gatunków roślin, w tym 
roślin wykorzystywanych przez człowieka. Niestety w ostatnich latach obserwuje 
się wzrost strat i spadek kondycji rodzin pszczelich. Przyczynia się do tego wiele 
czynników, między innymi zanieczyszczenia środowiska, wśród których duże 
znaczenie odgrywają węglowodory aromatyczne, ze względu na ich właściwości 
kancerogenne, mutagenne i toksyczne. Zanieczyszczenia środowiska, oprócz tego, że 
wpływają negatywnie na pszczoły i mogą być przyczyną zmniejszenia się populacji ich 
rodzin, kumulują się również w produktach pszczelich: miodzie, pierzdze i mleczku 
pszczelim. Jest to szczególnie niepokojące z tego względu, że produkty pszczele są 
powszechnie postrzegane jako jedne z najzdrowszych produktów żywnościowych 
[1-5] oraz najcenniejsze i najkorzystniejsze dla skóry składniki kosmetyków 
naturalnych [4, 5]. Aby ocenić wpływ zanieczyszczeń środowiska na rodziny pszczoły 
miodnej i jakość produktów pszczelich, prowadzone są dwutorowe badania. Z jednej 
strony określana jest ilość substancji zanieczyszczających w organizmach pszczół 
i w próbkach produktów przez nie wytwarzanych. Natomiast z drugiej strony bada 
się pszczoły pod kątem biologicznym, liczby i kondycji rodzin pszczelich, morfologii 
i masy pszczół oraz poziomu użytkowości rodzin pszczelich. Połączenie obu obszarów 
badań umożliwia rzetelną ocenę stanu  zagrożenia.

Celem pracy jest przegląd stanu wiedzy, dotyczącej możliwości wykorzystania 
technik chromatografii gazowej i cieczowej do oznaczania zawartości wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych w organizmach pszczół i produktach 
pszczelich. Uwzględniono różne sposoby przygotowania próbek (ekstrakcja 
w układzie ciecz-ciecz, ciało stałe-ciecz, a także ekstrakcja automatyczna czy 
wspomagana ultradźwiękami) i różne rodzaje detektorów (spektrometry mas, detektory 
fluorescencyjne, detektory  fotometryczne).
2. Występowanie węglowodorów aromatycznych w środowisku

Węglowodory aromatyczne zanieczyszczają wszystkie elementy środowiska 
naturalnego (wodę, glebę, powietrze i organizmy żywe). Substancje te mają charakter 
hydrofobowy, a zatem łatwo gromadzą się na cząstkach stałych (np. pyłach). Pomimo 
charakteru hydrofobowego są również wykrywane w wodzie. Wiele z nich ma 
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właściwości mutagenne i kancerogenne [6-8], natomiast te, które takich właściwości 
nie wykazują, mogą zwiększać efekt synergiczny [9, 10]. Skażenie środowiska 
węglowodorami związane jest ze stosowaniem paliw, takich jak benzyna, olej 
napędowy, smarowy czy opałowy, w których związki te występują w znacznych 
ilościach. Obecność jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(BTEX – benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów) jest również związana 
z wykorzystywaniem ich w przemyśle – jako rozpuszczalników oraz składników farb, 
lakierów, smarów, tworzyw sztucznych, klejów i in. Szczególnie duże stężenia tych 
związków w środowisku występują na terenach wydobycia ropy naftowej [11]. Z kolei 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są ubocznymi produktami 
reakcji chemicznych zachodzących podczas procesów niepełnego spalania materii 
organicznej (np. paliw kopalnych czy drewna), występują też w dymie papierosowym 
i spalinach samochodowych [12-14]. Pochodzą one również ze źródeł naturalnych – 
są uwalniane podczas pożarów lasów, wybuchów wulkanów, a także procesów 
hydrotermalnych [15]. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne stanowią grupę substancji 
o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej – zalicza się do niej kilkaset związków 
chemicznych zawierających dwa lub więcej sprzężonych węglowodorowych 
pierścieni aromatycznych. W strukturze węglowodorów aromatycznych nie ma 
żadnych heteroatomów ani podstawników. Związki zawierające do czterech 
pierścieni aromatycznych określa się mianem lekkich, a powyżej czterech – ciężkich. 
W środowisku WWA nie występują pojedynczo, lecz jako mieszaniny. Wyróżnia 
się 17 wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych, które są najbardziej 
rozpowszechnione w środowisku: acenaften, acenaftylen, fluoren, fenantren, fluoranten, 
antracen, piren, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(a)
piren, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)
perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren [16]. 
3. Techniki analityczne stosowane do oznaczania węglowodorów 
aromatycznych w środowisku

Z punktu widzenia chemika analityka, który opracowuje metodę oznaczania 
węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych, oprócz wspomnianej 
wcześniej hydrofobowości, istotną właściwością węglowodorów jest ich zróżni-
cowana lotność [16, 17]. Związki chemiczne o wysokiej lotności (w przypadku 
węglowodorów aromatycznych są to jednopierścieniowe i wielopierścieniowe 
o niedużej masie cząsteczkowej) można analizować z zastosowaniem chromatografii 
gazowej. Do wprowadzenia próbki do kolumny chromatograficznej można 
wykorzystać np. dozowniki wykorzystujące podgrzewanie próbki w celu odparowania 
lotnych składników do fazy nadpowierzchniowej (HEADSPACE). Natomiast 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o większych masach cząsteczkowych 
można oznaczać zarówno techniką chromatografii gazowej, jak i cieczowej (HPLC – 
high performance liquid chromatography). Związków tych nie można wprowadzać 
do kolumny z zastosowaniem dozowników HEADSPACE ze względu na ich wysokie 
temperatury wrzenia. W przypadku próbek środowiskowych trzeba je wcześniej 
wyekstrahować, np. z zastosowaniem ekstrakcji ciecz-ciecz lub ciało stałe-ciecz, 
w zależności od stanu skupienia matrycy, z której mają być wyekstrahowane oznaczane 



Katarzyna Zięba, Piotr Smoleń, Beata Kultys

150

substancje. Do ekstrakcji i wzbogacania wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych można również stosować kolumny SPE (solid phase extraction) lub 
SPME (solid phase microextraction). Ekstrakty wprowadza się bezpośrednio do 
kolumny chromatograficznej. 

W literaturze naukowej można znaleźć wiele artykułów dotyczących zanie-
czyszczenia produktów pszczelich węglowodorami aromatycznymi, w szczególności 
wydanych po roku 2000 [18-27]. Publikacje, w których opisywane są badania nad oceną 
zawartości węglowodorów aromatycznych w organizmach pszczół są jednak rzadziej 
spotykane i dotyczą jedynie węglowodorów wielopierścieniowych [27-29]. Według 
wiedzy autorów w czasopismach naukowych poświęconych chemii analitycznej 
oraz chemii środowiska brakuje publikacji dotyczących badań skażenia organizmów 
pszczół jednopierścieniowymi węglowodorami  aromatycznymi.
4. Oznaczanie WWA w produktach pszczelich

Badania nad oceną zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w próbkach miodu i propolisu zebranych z 15 różnych regionów Rumunii prowadzili 
Dobrinas i in. [18]. Próby miodu i propolisu zostały pobrane w latach 2002-2005, 
a następnie przeanalizowane w celu oznaczenia 15 wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych. Opracowano procedurę analityczną opartą na wcześniejszej 
ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE) z zastosowaniem heksanu. Ekstrakty oczyszczano 
na kolumnach z żelem krzemionkowym, tlenkiem glinu i bezwodnym siarczanem 
sodu. Frakcje wymyte z kolumn poddawano dalszej analizie metodą chromatografii 
gazowej ze spektrometrem mas jako detektorem (GC-MS). Niektóre z WWA wykryto 
w próbkach miodu i propolisu w ilościach 0,6-665,0 ng/g, a część z nich nie została 
wykryta lub była poniżej granicy wykrywalności metody. Autorzy podsumowują, że 
spożywanie miodu i propolisu z przebadanych regionów jest  bezpieczne.

Ocenę zanieczyszczenia polskich miodów wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi przeprowadzili Ciemniak i in. [19]. Z dwóch miejscowości 
w województwie zachodniopomorskim przebadano sześć odmian miodu, a także 
kwiaty rzepaku i glebę. Analizę WWA przeprowadzono za pomocą chromatografu 
gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym z monitorowaniem wybranych 
jonów (SIM). Oznaczenia ilościowego dokonano z wykorzystaniem deuterowanych 
wzorców wewnętrznych. Obie próbki gleby wykazały wysoki poziom wszystkich 23 
WWA, podczas gdy miód zawierał głównie nierakotwórcze WWA o niskiej masie 
cząsteczkowej. Najbardziej zanieczyszczony miód zawierał 0,24 μg benzo(a)pirenu 
w przeliczeniu na kg próbki. Ponadto pomimo niskiego zanieczyszczenia miodu 
stwierdzono dodatnią korelację między zawartością WWA w miodzie, kwiatach 
i glebie.

Moret i in. [20] zbadali zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w propolisie pochodzącym z Włoch i suplementach diety 
wyprodukowanych na bazie propolisu. Próbki do badań pozyskano bezpośrednio 
z pasiek lub zakupiono na lokalnych bazarach. Analizowano je pod kątem obecności 
13 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym ośmiu o dużej 
masie cząsteczkowej, wskazanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) jako wskaźniki obecności rakotwórczego i genotoksycznego WWA 
w żywności. Opracowano procedurę analityczną opartą na ekstrakcji wspomaganej 
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mikrofalami, rozdzielaniu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
i detekcji spektrofluorometrycznej. Około połowa analizowanych próbek wykazywała 
stężenia benzo(a)pirenu przekraczające 2 μg/kg, co przyjmuje się jako górny limit 
dla suplementów diety. Do obliczenia dobowej ekspozycji na WWA zastosowano 
tzw. podejście „produkt po produkcie” oparte na maksymalnej zalecanej dawce. 
Większość próbek wykazywała niską zawartość WWA w porównaniu do ilości 
występujących w innych produktach żywnościowych. Dzienne spożycie niektórych 
z badanych produktów może jednak stanowić istotny wkład w całkowitą ilość WWA 
wprowadzanych do  organizmu.

Z kolei Corredera i in. [21, 22] opisują procedurę analityczną oznaczania 
WWA w miodzie z wykorzystaniem ekstrakcji typu SPE i wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej. Jako rozpuszczalnik do wymywania z kolumienek 
ekstrakcyjnych zastosowano octan etylu, a do identyfikacji i oznaczenia ilościowego 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w miodzie – detektor 
fluorescencyjny i DAD (diode array detector). Metoda ta pozwala jednocześnie 
zidentyfikować 15 WWA, które zgodnie z zaleceniami Komisji Unii Europejskiej 
powinny być monitorowane w żywności, ze względu na ich mutagenne i rakotwórcze 
właściwości. Wyniki przeprowadzonej procedury walidacyjnej były zgodne 
z kryteriami jakości opisanymi w prawodawstwie europejskim pod względem czułości 
i dokładności, a metodę zastosowano do analizy 42 próbek miodu (21 z Hiszpanii 
i 21 z innych krajów). Stwierdzono, że próbki miodu nie były zanieczyszczone WWA 
na poziomie wyższym niż granica wykrywalności, a zatem mogły być bezpiecznie 
sprzedawane i konsumowane.

Ilości węglowodorów, źródła ich pochodzenia oraz ryzyko dla zdrowia człowieka 
zostały przeanalizowane przez Iwegbue i współautorów [23] w próbkach miodu 
pochodzących z różnych regionów Nigerii. Stężenia WWA uznanych za priorytetowe 
przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection 
Agency) określono za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrem mas po ekstrakcji 
wspomaganej ultradźwiękami z wykorzystaniem n-heksanu i dichlorometanu. Zbadano 
stopnień zanieczyszczenia, zmienność regionalną i zagrożenia związane z obecnością 
WWA w miodzie. Stężenia łączne 16 WWA w próbkach miodu wahały się w zakresie 
169-522 μg/kg, 97,2-1980 μg/kg, 122-357 μg/kg i 180-641 μg/kg odpowiednio dla 
obszarów kraju: południowo-wschodniego, południowo-zachodniego, środkowo-
północnego i delty Nigru. Udział poszczególnych węglowodorów w mieszaninie WWA 
w analizowanych próbkach miodu przedstawiał się następująco: 5-pierścieniowe > 
4-pierścieniowe > 3-pierścieniowe > 6-pierścieniowe > 2-pierścieniowe. Szacowane 
dzienne spożycie tych substancji wahało się od 0 do 33 ng w przeliczeniu na kg masy 
ciała człowieka. Autorzy stwierdzają, że nie ma ryzyka związanego ze spożywaniem 
miodu, z którego pochodziły badane próbki. Głównymi źródłami WWA w badanych 
próbkach miodu z różnych regionów Nigerii było spalanie: paliw kopalnych, gazu 
ziemnego i biomasy oraz emisje samochodowe. 

Beyoglu i Omurtag [24] zbadali stężenie naftalenu w próbkach miodu 
konsumpcyjnego w Turcji. Przeanalizowano w sumie 100 próbek komercyjnie 
dostępnego miodu zakupionego na bazarach. Naftalen oznaczano za pomocą 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fotometrycznym przy długości 
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fali 220 nm. W jednej z zanieczyszczonych próbek obecność naftalenu potwierdzono 
również metodą chromatografii gazowej ze spektrometrem mas w stężeniu 1,13 μg/kg. 
Średni odzysk naftalenu z miodu, o którym wiadomo, że jest zanieczyszczony 1 μg/kg 
wyniósł 80,4% (SD = 4,84%, n = 7).

Procedurę walidacyjną metody analitycznej oznaczania WWA w miodzie 
z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i detekcji fluorescencyjnej oraz ekstrakcji 
w układzie ciecz-ciecz opisują Koltsakidou i współautorzy [25]. Proponują prostą 
i równocześnie niedrogą metodę oznaczania dwunastu węglowodorów aromatycznych 
wyszczególnionych przez EPA. Zaproponowana metoda ekstrakcji wykorzystuje 
hydrofilowy acetonitryl jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny oraz dodatek różnorodnych 
soli (siarczanów i chlorków). Autorzy zauważają, że rozdzielenie faz jest stosunkowo 
proste ze względu na wysoką zawartość cukru w   miodzie. Przebadano kilka parametrów 
wpływających na wydajność ekstrakcji i czułość metody, w tym rodzaj i objętość 
rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, rodzaj i ilość soli nieorganicznej, czas ekstrakcji i czas 
wirowania. Metodę poddano walidacji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. 
Granica wykrywalności metody wynosiła od 0,02 do 0,04 ng/mL, co jest zbliżone 
do kryteriów jakości ustanowionych w rozporządzeniu Unii Europejskiej nr 836/2011 
dotyczącym WWA w produktach spożywczych. Średnie odchylenie (wyrażone jako 
względny poziomy odzysku) dla wszystkich substancji wynosiło 54-118%, podczas 
gdy względne odchylenie standardowe (RSD) było niższe niż 19%. Zaproponowana 
metoda została z powodzeniem zastosowana do analizy wybranych pozostałości WWA 
w różnych próbkach miodu pochodzących z Grecji.

Albero i współautorzy [26] opracowali niestandardową metodę oznaczania 
16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w miodach. Procedura 
analityczna oparta jest na ekstrakcji typu SPE w matrycy, poprzez dyspersję próbki 
w fazie stałej (z mieszaniną Florisilu i bezwodnego siarczanu sodu) w kolumnach 
i wymywanie mieszaniną heksanu z octanem etylu (90/10, v/v) z wspomaganiem 
ultradźwiękami. Oznaczanie WWA wykonano metodą chromatografii gazowej 
ze spektrometrem mas. Średnie wartości odzysku dla wszystkich badanych 
węglowodorów mieściły się w zakresie od 80 do 101%, przy względnych odchyleniach 
standardowych od 6 do 15%. Granice wykrywalności wahały się od 0,04 do 2,9 
μg/kg. Autorzy podsumowują, że jednoczesna ekstrakcja i oczyszczanie próbek 
sprawia, że ta metoda jest prosta i szybka oraz nie wymaga zastosowania dużej ilości 
rozpuszczalników  organicznych.
5. Oznaczanie węglowodorów w organizmach pszczół 

Perugini i współautorzy [27] stwierdzają, że zarówno miód, jak i organizmy 
pszczół mogą być wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska. Do oznaczania 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wykorzystują wysokosprawną 
chromatografię cieczową z detektorem fluorescencyjnym oraz ekstrakcję SPE 
w matrycy z sorbentem Extrelut z wykorzystaniem automatycznego ekstraktora. 
Autorzy zauważają, że organizm pszczoły miodnej jest dobrym wskaźnikiem 
biologicznym, ze względu na fakt, że w stosunkowo krótkim czasie pojawiają się w nim 
zanieczyszczenia pochodzące z otoczenia. Pszczoły wykazują wysoką wrażliwość oraz 
kumulują substancje zanieczyszczające w tkankach i w wytwarzanych produktach, 
takich jak miód i pierzga. Badano próbki pszczół i miodu pochodzące z kilku obszarów 
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o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska. Wszystkie analizowane próbki 
wykazały obecność WWA, przy czym benzo(a)piren nie został wykryty w żadnej 
z badanych próbek. Fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, benz(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten i benzo(k)fluoranten były wykrywane w organizmach pszczół, 
natomiast próbki miodu zawierały tylko fenantren, antracen i chryzen. Węglowodorem 
występującym w najwyższym stężeniu w obu typach próbek był fenantren. Niezależnie 
od pory roku i lokalizacji dominowały WWA o niskiej masie cząsteczkowej. Ponadto 
średnie stężenia węglowodorów w próbkach miodu były niższe niż w organizmach 
pszczół i nie stwierdzono korelacji między ilościami oznaczonymi w obu rodzajach 
badanych próbek. 

 Podobne badania przeprowadzili Lambert i współautorzy [28] z tą różnicą, że do 
oznaczenia węglowodorów wykorzystali chromatografię gazową ze spektrometrem 
mas. Próbki pszczół i miodu pobrane z sześciu różnych pasiek w zachodniej Francji 
poddano analizie na obecność czterech wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych: benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu. 
Badania wykonywano w czterech sezonach. Próbki miodu wykazały niższe poziomy 
zanieczyszczeń PAH4 (min = 0,03 μg/kg; max = 5,80 μg/kg; średnia = 0,82 μg/kg; Sd 
= 1,17 μg/kg) niż próbki pszczół (min = 0,32 μg/kg; max = 73,83 μg/kg; średnia = 7,03 
μg/kg; Sd = 17,83 μg/kg), które dodatkowo charakteryzowały się dużym rozrzutem 
stężeń. Zauważono jednak, że w czasie pobierania próbek na badanych obszarach 
doszło do kilku zdarzeń, które skutkowały emisją dużej ilości  zanieczyszczeń.

Pszczoły i propolis jako indykatory stanu środowiska wykorzystali również 
Kargar i współautorzy [29]. W celu zidentyfikowania i ilościowego oznaczenia 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu zebrano próbki 
pszczół miodnych, igieł sosny i propolisu w przemysłowej dzielnicy Aliaga w Izmirze 
(Turcja). WWA oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-
jonizacyjnym, a oznaczone stężenia wahały się w przedziale od 261,18 do 553,33 μg/
kg suchej masy w próbkach pszczół, od 138,57 do 853,67 μg/kg w próbkach igieł 
sosny i od 798,61 do 2905,53 μg/kg w próbkach propolisu. Udział poszczególnych 
WWA w mieszaninie węglowodorów, zawierających różną liczbę pierścieni 
aromatycznych, przedstawiał się następująco: 5 > 3 > 6 > 4 > 2 dla pszczół, 5 > 3 > 4 
> 6 > 2 dla igieł sosny i 5 > 4 > 6 > 3 > 2 dla propolisu (kolejne cyfry oznaczają liczbę 
pierścieni aromatycznych). Autorzy zauważają, że zastosowanie pszczół miodnych 
jako wskaźnika zanieczyszczenia środowiska posiada tę zaletę, że wykorzystując je 
można monitorować poziom cięższych węglowodorów w powietrzu, gdzie związki te 
zazwyczaj przebywają przez krótki czas. 
6. Podsumowanie

Reasumując, aby ocenić poziom zanieczyszczenia węglowodorami aromatycznymi 
organizmu pszczoły miodnej i jej produktów, istotny jest dobór odpowiednich technik 
ekstrakcyjnych i analitycznych. Matryca, z której izolowane są oznaczane substancje 
ma skomplikowany charakter chemiczny, a ilości oznaczanych substancji mogą 
być  śladowe.

Do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z powodzeniem 
wykorzystywane są zarówno techniki chromatografii cieczowej, jak i gazowej. Przykład 
badań nad skażeniem WWA wskazuje, że zarówno organizm pszczoły miodnej jak 
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i wytwarzane przez nią produkty mogą być wykorzystywane jako bioindykatory 
zanieczyszczeń  środowiska.

Należy pokreślić, że ze względu na niskie zawartości wykrywanych zanieczyszczeń 
istotnym etapem procedury analitycznej jest przygotowanie próbki – ekstrakcja z jak 
największą wydajnością. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykorzystania 
do oznaczeń chromatografii gazowej, ponieważ węglowodory mające dużą masę 
cząsteczkową cechują się małą lotnością. Należy też zwrócić szczególną uwagę na 
czułość stosowanych detektorów. Detektory fluorescencyjne oraz spektrometry mas 
stosowane w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową wykazują większą 
czułość niż detektory fotometryczne. Z kolei, zarówno detektory płomieniowo-
jonizacyjne, jak i spektrometry mas w połączeniu z chromatografami gazowymi 
wykazują dużo mniejszą czułość w porównaniu do detektorów stosowanych 
w chromatografii cieczowej. Dlatego w przypadku zastosowania chromatografii 
gazowej efektywna ekstrakcja jest bardzo istotna. 

 Ponadto, zależnie od specyfiki laboratorium i próbek procedura analityczna musi 
być zoptymalizowana i poddana walidacji, aby uzyskiwane wyniki były rzetelne 
i porównywalne. 
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Charakterystyka metod oznaczania zawartości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w organizmie pszczoły miodnej i jej produktach 
Streszczenie
Pszczoły miodne są jednymi z najważniejszych zapylaczy, to dzięki nim możliwa jest niezakłócona 
reprodukcja większości gatunków roślin. Niestety w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost 
sezonowych strat rodzin pszczelich i spadek ich kondycji. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można 
przyjąć jest zanieczyszczenia środowiska, w tym zanieczyszczenia węglowodorami aromatycznymi. 
Celem pracy jest przegląd stanu wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania technik chromatografii 
gazowej i cieczowej do oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w organizmach pszczół i produktach pszczelich. Uwzględniono różne rodzaje detektorów (spektrometry 
mas, detektory fluorescencyjne, detektory fotometryczne) i sposoby przygotowania próbek (ekstrakcja 
w układzie ciecz-ciecz, ciało stałe-ciecz, a także bezpośrednia analiza z fazy nadpowierzchniowej). 
Zwrócono szczególną uwagę na skomplikowany charakter matrycy, która poddawana jest analizie oraz 
na fakt, że ilości oznaczanych substancji mogą być śladowe. 
Najbardziej uniwersalną techniką oznaczania węglowodorów aromatycznych (zarówno jedno-, jak 
i wielopierścieniowych) wydaje się być technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem 
fluorescencyjnym. Technika chromatografii gazowej, w szczególności z przystawką umożliwiającą analizę 
fazy nadpowierzchniowej (HEADSPACE) jest z kolei techniką szybką, nie wymaga czasochłonnego 
przygotowania próbek do analizy, jednak jej ograniczeniem jest niska czułość. Bez względu na stosowane 
metody, bardzo istotnym etapem, przed przystąpieniem do rutynowych analiz jest wyznaczenie 
parametrów  walidacyjnych.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie środowiska, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pszczoła 
miodna, produkty pszczele, metody chromatograficzne 

Characteristic of the methods for determinination polycyclic aromatic 
hydrocarbons content in the organism of honey bees and its products 
Abstract 
Honey bees are one of the most important pollinators, it is thanks to them that undisturbed reproduction 
of most plant species is possible. Unfortunately, in recent years a significant increase in seasonal losses 
of bee colonies and a decline in their condition has been observed. One of the reasons for this may be 
environmental pollution, including pollution with aromatic hydrocarbon. 
The aim of the work is to review the state of knowledge on the possibility of using gas and liquid 
chromatography techniques to determine the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in the 
organisms of bees and bee products. Various types of detectors (mass spectrometers, fluorescence 
detectors, photometric detectors) and sample preparation methods (liquid-liquid extraction, solid-liquid 
extraction, as well as direct analysis from the surface layer) were included. Particular attention was paid 
to the complex nature of the matrix that is being analyzed and to the fact that the substances can be in 
trace amounts. 
The high-performance liquid chromatography with a fluorescence detector seems to be the most universal 
technique for the determination of aromatic hydrocarbons (both mono – and polycyclic). The gas 
chromatography technique, in particular with the headspace attachment, is a fast technique and it does not 
require time-consuming sample preparation procedure. However, its limitation is its low sensitivity. Before 
starting routine analyzes, regardless of the used methods, the determination of validation parameters is 
very  important.
Keywords: environment pollution, polycyclic aromatic hydrocarbons, honey bee, bee products, 
chromatographic methods 
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Beata Kultys1 

Monitoring LZO w powietrzu wewnętrznym 
jako przykład poszerzania perspektywy 

badawczej w ochronie środowiska 
1. Wprowadzenie 

Podejście do ochrony środowiska zmienia się wraz z rozwojem technologicznym 
oraz rosnącą wiedzą na temat wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie 
człowieka, funkcjonowanie ekosystemów czy zachowanie bioróżnorodności. 
Szczególnym tego przykładem jest kwestia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, 
określanego zwyczajowo jako powietrze wewnętrzne (indoor air), którego istotnym 
zanieczyszczeniem są często lotne związki organiczne (LZO lub VOCs – z ang. 
Volatile Organic Compounds). 

Niniejsza praca poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu 
w ostatnich latach zmieniło się podejście do badań powietrza wewnętrznego oraz 
przedstawia zastosowanie analizy fazy nadpowierzchniowej jako uzupełnienie badań 
monitoringowych LZO w powietrzu wewnętrznym, mające na celu zidentyfikowanie 
źródeł emisji, a dzięki temu dające możliwość poprawy jakości powietrza 
w pomieszczeniach. 
2. Znaczenie jakości powietrza wewnętrznego 

Związek jakości powietrza z kondycją i zdrowiem człowieka był zauważony już 
w czasach starożytnych. Jednakże dopiero w XX wieku, w latach 60., świadomość 
ekologiczna społeczeństw wzrosła na tyle, że wymusiła wprowadzanie stosownych 
regulacji prawnych w tym zakresie. Pierwsze regulacje prawne dotyczyły jakości 
powietrza atmosferycznego oraz środowiska pracy, natomiast problem jakości 
powietrza wewnętrznego został dostrzeżony zdecydowanie później. Przykładowo, 
ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego została wprowadzona w Polsce w 1966 
roku, standardy jakości powietrza obowiązujące w zakładach pracy w 1976 [1], 
a dopiero w 1996 roku stosowne regulacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi [2].

Powietrze, jako część atmosfery ziemskiej, jest elementem środowiska, w którym 
człowiek stale przebywa i dlatego ocena jego jakości jest kluczowym parametrem 
przy ocenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami środowiska, mającymi 
wpływ na stan i fizjologię człowieka. Współczesny człowiek przeważającą cześć 
swojego życia spędza w pomieszczeniach – podaje się, że statystycznie jest to około 
20 godzin dziennie, a w krajach rozwiniętych może to być nawet 90% czasu [3]. 
Z tego względu jakość powietrza w pomieszczeniach może mieć większy wpływ na 
zdrowie i samopoczucie człowieka niż jakość powietrza atmosferycznego [4]. Niska 
jakość powietrza w pomieszczeniach, wynikająca tak z obecności LZO, jak i innych 
zanieczyszczeń chemicznych, jak np. pył zawieszony (PM – Particulate Matter) 

1 beata.kultys@uj.edu.pl, Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie, www.uj.edu.pl. 
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oraz czynników biologicznych lub fizycznych, może powodować występowanie 
objawów tzw. syndromu chorego budynku (sick-building syndrom), czyli stanu złego 
samopoczucia, z objawami m.in. bólu głowy, nudnościami, podrażnieniem oczu lub 
dróg oddechowych, które pojawiają się i nasilają tylko w czasie przebywania w słabo 
wentylowanych pomieszczeniach danego budynku, zaś ustępują prawie natychmiast 
po jego opuszczeniu. 

W monitoringu powietrza wewnątrz pomieszczeń należy rozróżnić dwie sytuacje. 
Pierwsza dotyczy miejsc, gdzie obowiązują przepisy odnoszące się do stanowisk pracy 
oraz standardy jakości powietrza w środowisku pracy [5]. Druga zaś to pozostałe 
pomieszczenia, gdzie takie przepisy nie mają zastosowania i powietrze w takich 
pomieszczeniach jest nazywane właśnie powietrzem wewnętrznym. W pierwszym 
przypadku pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego miejsca 
pracy oraz, jeśli to konieczne, przeprowadzania pomiarów stężeń zanieczyszczeń, 
w zakresie określonym przepisami prawnymi. W drugim przypadku pomiary prowadzi 
się najczęściej w sytuacji, gdy mieszkańcy lub użytkownicy pomieszczeń skarżą się na 
dolegliwości kojarzone bezpośrednio z przebywaniem w tych pomieszczeniach. 
3. Badania LZO w powietrzu wewnętrznym w świetle doniesień 
literaturowych 

Lotne związki organiczne to, według zapisów polskiego prawa [6], grupa związków 
organicznych, z wyłączeniem metanu, o temperaturze wrzenia niższej lub równej 250°C, 
mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa. Jest to liczna, zróżnicowana 
pod względem chemicznym grupa, do której należą takie związki jak węglowodory, 
chlorowcopochodne węglowodorów, aldehydy, ketony, estry i in. Nie istnieje 
ujednolicona definicja LZO, dlatego, aby uniknąć nieścisłości przy posługiwaniu się 
pojęciem ich sumarycznego stężenia (TVOC – z ang. Total VOC), w jednym z Raportów 
Komisji Europejskiej zostało określone, jakie związki są reprezentatywne dla tej grupy 
związków w kontekście badań powietrza wewnętrznego [7]. Z tego względu zaleca 
się, aby autorzy publikacji dotyczących LZO doprecyzowali, czy używane przez nich 
pojęcie sumarycznego stężenia dotyczy związków uznawanych za reprezentatywne, 
czy też grupy związków oznaczanych zastosowaną metodą analityczną. 

Liczba prac dotyczących problematyki jakości powietrza atmosferycznego jak 
i wewnętrznego stale rośnie (rys. 1). Według bazy Science Direct obecnie powstaje 
ponad 7000 prac rocznie podejmujących w treści pracy tematykę jakości powietrza 
wewnętrznego, z czego około 700 dotyczy VOCs [8]. Dwukrotnie większa liczba 
prac dotyczy VOCs w powietrzu atmosferycznym przy rocznej liczbie około 24000 
prac związanych z tematyką tego ostatniego. Analogiczne relacje obserwuje się, jeśli 
uwzględni się prace mające słowa „powietrze wewnętrzne”, „powietrze atmosferyczne” 
i „VOC” w tytułach, streszczeniach lub słowach kluczowych. 
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Rysunek 1. Liczba prac z bazy Science Direct zawierających w tekście oraz w tytule, słowach 
kluczowych lub abstrakcie hasło „indor air” w latach 1997-2017 [8]

Zestawienie liczby prac według wybranych kryteriów wyszukiwania w latach 
1997-2019 zebrano w tabeli 1. Na podstawie tego zestawienia można stwierdzić, że 
problem obecności VOC w powietrzu wewnętrznym jest relatywnie intensywniej 
eksploatowany poznawczo niż w powietrzu atmosferycznym. 

Wśród wszystkich elementów figurujących w bazie Science Direct znacząca jest 
przewaga prac oryginalnych względem pozostałych, zarówno dotyczących powietrza 
atmosferycznego, jak i wewnętrznego, odpowiednio udziały tych prac w latach 
1997-2019 wynoszą 74% i 68% w latach 1997-2019, przy czym większa tendencja 
wzrostowa manifestuje się w przypadku prac poświęconych powietrzu wewnętrznemu 
niż atmosferycznego, co zilustrowano na rysunku 2. Rosnąca liczba prac oryginalnych 
może świadczyć o rozwojowych charakterze tego obszaru badań. 
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Tabela 1. Roczna liczba prac w bazie Science Direct dotyczących badań powietrza atmosferycznego 
i VOC z wyszczególnieniem udziału prac oryginalnych, z podziałem na lata 2017-19 (obecnie) i 1997-
2019 (średnia) [8]

Liczba prac zawierających 
w treści  hasła:

Udział prac oryginalnych dla 
wyszukiwania w treści  haseł:

powietrze 
atmosferyczne

VOC, powietrze 
atmosferyczne

powietrze 
atmosferyczne

VOC, powietrze 
atmosferyczne

obecnie 23880 1304 0,82 0,76
średnia 13014 654 0,79 0,74

powietrze 
wewnętrzne

VOC, powietrze 
wewnętrzne

powietrze 
wewnętrzne

VOC, powietrze 
wewnętrzne

obecnie 7350 674 0,78 0,73
średnia 3200 295 0,68 0,67

Liczba prac zawierających 
w streszczeniu, tytule lub słowach 
kluczowych  hasła:

Udział prac oryginalnych 
zawierających w streszczeniu, tytule 
lub słowach  kluczowych:

powietrze 
atmosferyczne

VOC, powietrze 
atmosferyczne

powietrze 
atmosferyczne

VOC, powietrze 
atmosferyczne

obecnie 1108 37 0,90 0,93
średnia 633 17 0,91 0,91

powietrze 
wewnętrzne

VOC, powietrze 
wewnętrzne

powietrze 
wewnętrzne

VOC, powietrze 
wewnętrzne

obecnie 892 55 0,87 0,89
średnia 371 30 0,87 0,92

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]

Analizując zakres tematyczny prac można zauważyć, że w początkowych latach 
analizowanego okresu prace w większym stopniu skupiały się na identyfikowaniu 
rodzaju związków występujących w pomieszczeniach w powiązaniu z rodzajem 
źródeł oraz opracowywaniu nowych technik analitycznych, dostosowanych do 
specyficznych warunków pobierania próbek w pomieszczeniach. Ten wątek badawczy 
jest stale obecny, ale obecnie obserwuje się coraz więcej prac interdyscyplinarnych, 
m.in. połączenie badań monitoringowych z wpływem zanieczyszczeń na zdrowie 
człowieka. Z kolei wyniki tych prac stają się motywacją do podejmowania działań 
i prac badawczych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów złej jakości 
powietrza. Dużym wyzwaniem jest obecnie dla badaczy rozpoznanie chemizmu 
powietrza wewnętrznego, który jest znacząco odmienny od procesów przebiegających 
w powietrzu atmosferycznym, ze względu na takie czynniki jak: wysoki stosunek 
powierzchni do objętości, różnorodność źródeł zanieczyszczeń oraz światło, 
temperatura i wilgotność zmienne w poszczególnych pomieszczeniach [9]. 
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a)  b) 

Rysunek 2. Udział prac oryginalnych w ogólnej liczbie publikacji, które ukazały się w latach 1997-2017 
i dotyczyły a) LZO w powietrzu wewnętrznym, b) powietrza wewnętrznego [8]

4. Metodologia rozwiązywania problemu złej jakości powietrza 
wewnętrznego 

Jednym z obszarów naukowo-badawczych związanych z powietrzem 
wewnętrznym, w którym jest jeszcze wiele do zrobienia, jest poprawa jakości 
powietrza. Zgodnie z aktualnym podejściem do ochrony środowiska, preferowanym 
i równocześnie najbardziej skutecznym środkiem jest zawsze zapobieganie, przy 
czym, aby można go było zastosować, niezbędna jest wiedza dotycząca emiterów 
substancji zanieczyszczających. Prowadzenie badań powietrza wewnętrznego musi 
się odbywać równolegle do badań powietrza atmosferycznego. Tylko takie podejście 
na etapie interpretacji wyników daje możliwość stwierdzenia, czy w pomieszczeniu 
występują endogenne źródła zanieczyszczeń. W sytuacji, gdy w pomieszczeniu 
stwierdza się zdecydowanie wyższy poziom LZO, niż w powietrzu atmosferycznym 
i równocześnie podwyższony poziom stężeń pochodzi od kilku związków, można 
jednoznacznie stwierdzić występowanie źródła emisji w pomieszczeniu. Jako 
przykład niech posłuży interpretacja wyników dla różnego rodzaju pomieszczeń 
(laboratoria, warsztat, mieszkanie prywatne) prezentowana w pracy [10]. W sytuacji 
wątpliwej, kiedy występuje podobny poziom substancji w powietrzu wewnętrznym 
i atmosferycznym, należy przeprowadzić bardziej wnikliwą interpretację wyników, 
np. obliczenie współczynników korelacji stężeń [11]. Analiza korelacji stężeń LZO 
w dwóch próbkach powietrza pozwala na stwierdzenie, czy badane próbki mają 
podobny skład i w jakim stopniu jest on zbliżony, a tym samym dają odpowiedź na 
pytanie, czy źródło emisji dla tych próbek jest takie samo czy też inne. Korelacja 
dodatnia oznacza, że wzrostowi wartości jednej cechy towarzyszy wzrost średnich 
wartości drugiej. W przypadku interpretacji stężeń w próbkach pochodzących z dwóch 
miejsc, dodatnia i istotna statystycznie wartość współczynnika korelacji oznacza, że 
dla badanych próbek źródło emisji jest takie samo. Taką analizę wyników dla kilku 
pomieszczeń można znaleźć we wcześniejszej pracy autora [10]. 

W przypadku potwierdzenia występowania potencjalnego źródła emisji LZO 
w pomieszczeniu powinno się podjąć działania mające na celu poprawę jakości 
powietrza. W praktyce problem niskiej jakości powietrza wewnętrznego jest niestety 
często trudny do rozwiązania ze względu na wiele potencjalnych, indywidualnie 
niezidentyfikowanych, źródeł zanieczyszczeń obecnych w pomieszczeniach. 
W pierwszej kolejności należy przeanalizować informacje dotyczące historii 
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użytkowania danego pomieszczenia i okoliczności mogących mieć wpływ na jego 
aktualny stan. Źródłem zanieczyszczeń występujących w powietrzu wewnętrznym 
może być sam człowiek fizjologicznie generujący szereg związków emitowanych wraz 
z potem, oddechem czy gazami jelitowymi. Do emisji potencjalnych toksykantów 
może także przyczyniać się działalność prowadzona w danym pomieszczeniu 
albo przedmioty lub materiały znajdujące się w tym pomieszczeniu, takie jak np. 
wykładzina, tapety, kleje itp. Wprawdzie dopuszczalna zawartość szkodliwych 
substancji w farbach i lakierach jest regulowana odnośnymi przepisami prawnymi [6], 
a materiały wykończeniowe i przedmioty codziennego użytku przechodzą kontrolę 
jakości, w tym testy dotyczące emisji LZO zanim zostaną dopuszczone do użytku, 
jednak w przypadku tego typu materiałów po pewnym czasie zachodzić może emisja 
wtórna z materiałów, co jest raczej niemożliwe do wykrycia w testach dopuszczających 
materiały do użytku. Badania emisji z materiałów zazwyczaj prowadzi się w komorach 
emisyjnych [12], ale w przypadku wykorzystania wyników do zidentyfikowania źródeł 
emisji, z powodzeniem można zastosować również analizę fazy nadpowierzchniowej 
(z ang. headspace). 

Właśnie potrzeba rozwiązywania problemu niskiej jakości powietrza w pomiesz-
czeniach, poprzez identyfikację źródeł zanieczyszczeń, przyczyniła się do podjęcia 
prac nad możliwością wykorzystania techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do 
badania emisji z materiałów wyposażenia wnętrz. W ramach prac zrealizowanych 
w Zakładzie Chemii Środowiska Wydziału Chemii UJ przebadano szereg materiałów, 
wykonanych z tworzyw sztucznych i drewna, w różnych warunkach temperaturowo-
czasowych, aby ocenić przydatność techniki we wspomnianym obszarze [13]. 
5. Technika analizy fazy nadpowierzchniowej 

Technika analizy fazy nadpowierzchniowej służy do ekstrakcji lotnych analitów 
z ciał stałych i cieczy. Można ją stosować z wariancie statycznym, gdy gaz i faza 
skondensowana pozostają względem siebie nieruchome, oraz dynamicznym, gdy jedna 
lub obie fazy przemieszczają się względem siebie. W odmianie statycznej poddaje się 
analizie fazę gazową znajdującą się w równowadze termodynamicznej z analizowaną 
próbką w stałej temperaturze. Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim do 
określania stężenia analitu w fazie ciekłej w próbkach o złożonej matrycy (próbki 
biologiczne, materiały kompozytowe, farmaceutyki, ścieki), w oparciu o równanie 
przedstawiające bilans masy dla układu  zamkniętego:

                                                  (1)

gdzie:  objętość fazy skondensowanej,  objętość fazy gazowej,  stężenie początkowe 
w fazie skondensowanej,  stężenie analitu w fazie skondensowanej w stanie równowagi,  
stężenie analitu w fazie gazowej [14]. 

Tendencję przechodzenia poszczególnych związków chemicznych do fazy gazowej 
opisuje współczynnik podziału K, zdefiniowany jako: 

                                            (2)
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Jego wartość zależy od temperatury i dla ustalonego układu jest to wielkość 
determinująca możliwość oznaczania danego związku tą metodą. 

6. Badania emisji z materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia 
wnętrz 

6.1. Zastosowana metoda oznaczeń LZO 
Najczęściej stosowaną metodą oznaczeń LZO w próbkach gazowych jest 

chromatografia gazowa, która umożliwia rozdzielenie analitów z równoczesnym ich 
oznaczeniem ilościowym, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu detekcji (FID, 
MS, TCD).

W badaniach skrótowo przywoływanych w niniejszej pracy wykorzystywano 
chromatograf gazowy (HP 6890) z kolumną dedykowaną do rozdzielania związków 
niepolarnych i o średniej polarności (HP-5, faza stacjonarna 5%-fenylometylosiloksan 
o grubości 0,25 µm, długość kolumny 30 m i średnica 0,25 mm). Ze względu na szeroki 
zakres temperatur wrzenia oznaczanych związków zastosowano programowaną 
temperaturę kolumny: temperatura początkowa 50°C, utrzymywana przez 3 min, 
a następnie wzrost temperatury z krokiem 15°C/min do 200°C, oraz przepływ gazu 
nośnego typowy dla kolumn kapilarnych, tj. 1 cm3/min. Jako detektor wykorzystano 
spektrometr mas z jonizacją strumieniem elektronów o energii 70 eV, dzięki czemu 
rejestrowano widma masowe z rozdzielczością pozwalającą na identyfikację związków 
w oparciu o bibliotekę widm. 

Ze względu na złożoność matrycy, do oznaczenia ilościowego związków 
emitowanych z analizowanych materiałów zastosowano metodę dodatku wzorca. 
W przypadku metody headspace istotne jest dodawanie do próbki niewielkich objętości 
roztworu wzorcowego, aby stosunek objętości fazy gazowej do stacjonarnej nie ulegał 
zmianie. 
6.2. Warunki prowadzenia analizy emisji z badanych materiałów 

Aby technika analizy fazy nadpowierzchniowej była efektywna kluczowym 
parametrem jest odpowiedni czas i temperatura wygrzewania materiału zamkniętego 
w szczelnej fiolce. Stan równowagi jest osiągany po około 30 minutach wygrzewania 
próbki w fiolce i wydłużenie czasu wygrzewania nie wpływa na stężenie analitów 
obecnych w fazie nadpowierzchniowej. Przykładem ilustrującym tę kwestię są 
powierzchnie pików chromatograficznych zarejestrowanych dla próbek styropianu 
przy czasie wygrzewania 30 i 120 minut (rys. 3). Głównymi związkami emitowanymi 
przez ten materiał były styren i etylobenzen (aby wykres był czytelny powierzchnie 
odpowiednich pików zostały pomniejszone odpowiednio 5- i 2-krotnie). Dopiero 
znaczne wydłużenie czasu wygrzewania, tj. do 24 h, skutkowało odpowiednim 
wzrostem stężenia innych emitowanych związków, co umożliwiało ich oznaczenie. 
Można przypuszczać, że o ile w przypadku wygrzewania przez 30-120 minut jedynym 
procesem, jaki odpowiedzialnym za przechodzenie analitów do fazy gazowej 
była desorpcja z powierzchniowej warstwy materiału, to w przypadku dłuższego 
wygrzewania, uwalniane związki pochodziły z głębszych warstw badanych materiałów. 
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Rysunek 3. Powierzchnie pików dla różnych czasów wygrzewania próbki – styropianu EPS 
odpowiadające różnym czasom (*, ** – powierzchnie etylobenzenu i styrenu zmniejszone odpowiednio 

2- i 5-krotnie) [opracowanie  własne]

Badając emisję z materiałów znajdujących się w pomieszczeniach najlepiej byłoby 
odtworzyć w eksperymencie warunki ich użytkowania. Jednakże zastosowanie niskich 
temperatur wygrzewania próbek materiałów stałych w połączeniu ze stosunkowo 
niewielką ilością analizowanych próbek (masy próbek rzędu kilku do kilkunastu 
gramów), którą można umieścić w fiolkach o pojemności 20 ml sprawia, że zbyt małe 
ilości LZO przechodzą w takich warunkach do fazy gazowej w stosunku do czułości 
metody oznaczeń. Dopiero temperatury powyżej 90°C dają ilości wystarczające do 
zarejestrowania sygnału przy standardowym czasie wygrzewania odpowiadającym 
30-40  minutom.

Wzrost temperatury wygrzewania powoduje zwiększenie zarówno liczby pików 
widocznych na chromatogramie, jak i ich powierzchni, co przykładowo zilustrowano 
na rysunku 4, przedstawiającym powierzchnie wybranych najintensywniejszych 
pików zarejestrowanych na chromatogramach próbek rury peszlowej wykonanej 
z PCV, wygrzewanych w dwóch różnych temperaturach: 120 i 150°C. Oczywiste 
jest, że w przypadku materiałów, które nie emitują LZO, zwiększenie temperatury 
wygrzewania nie będzie miało wpływu na wyniki analiz. 
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Rysunek 4. Powierzchnie pików dla różnych temperatur wygrzewania próbki – rury karbowanej PVC 
typu peszel [opracowanie  własne]

6.3. Interpretacja wyników 
Dysponując wynikami badań próbek powietrza pobranych z danego pomieszczenia, 

w którym mogą być obecne LZO wraz z informacjami o rodzaju związków emitowanych 
przez występujące w tym pomieszczeniu materiały można zweryfikować hipotezy co 
do potencjalnych źródeł emisji. W wyciąganiu wniosków trzeba jednak zachować 
ostrożność i uwzględnić fakt, że w badaniach emisji zastosowano temperatury wyższe 
niż warunki użytkowania badanego materiału. 

Jeśli jakiś związek był obecny w powietrzu wewnętrznym, a nie jest emitowany 
przez badany materiał, to jest to informacje o tyle istotna, że wyklucza ten materiał 
z grona potencjalnych emiterów i przyczyny złego stanu powietrza należy szukać 
gdzie indziej. 

Znając ilość emitowanego związku z danej masy badanego materiału oraz 
uwzględniając kubaturę pomieszczenia i ilość badanego materiału, jaka się w nim 
znajduje, można również wyliczyć maksymalne stężenie, jakie może w tym 
pomieszczeniu wystąpić. Wartość tego stężenia może zostać porównana z wartościami 
dopuszczalnymi i tym samym zweryfikowana zostanie hipoteza o potencjalnym 
szkodliwym oddziaływaniu badanego materiału na zdrowie człowieka. 
7. Podsumowanie 

Potrzeba rozwiązywania problemów środowiskowych może być czynnikiem 
skłaniającym do poszukiwań rozwiązań niestandardowych, a w szerszym ujęciu może 
stanowić siłę napędową rozwoju danej dziedziny nauki. Przykładem takiego podejścia 
może być wykorzystanie metody analizy fazy nadpowierzchniowej jako narzędzia 
uzupełniającego badania monitoringowe powietrza wewnętrznego w sytuacji, gdy 
celem badań jest nie tylko ocena stanu powietrza, ale i poprawa jego jakości, co jest 
możliwe poprzez zidentyfikowanie i następnie wyeliminowanie potencjalnych źródeł 
zanieczyszczeń. 
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Monitoring LZO w powietrzu wewnętrznym jako przykład poszerzania 
perspektywy badawczej w ochronie środowiska
Streszczenie 
W ramach pracy przeanalizowano w skrócie ewolucję znaczenia i metodologii badań lotnych związków 
organicznych w powietrzu wewnętrznym. W analizie uwzględniono liczbę i zakres tematycznie 
powiązanych publikacji w bazie Science Direct. Stwierdzono, iż wczesne prace skupiały się przede 
wszystkim na identyfikacji rodzaju związków obecnych w pomieszczeniach w powiązaniu z rodzajem 
źródeł ich emisji i adekwatnych technikach ich oznaczania. Aktualnie w szerszym zakresie eksploatowany 
jest wątek interdyscyplinarny, obejmujący m.in. połączenie badań monitoringowych z wpływem 
zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. 
W niniejszej pracy zaprezentowano niestandardowe wykorzystanie techniki analizy fazy nadpo-
wierzchniowej do badania emisji z materiałów budowlanych i wykorzystywanych do wyposażenia 
wnętrz, jako przykład poszerzenia perspektywy badawczej w zakresie monitoringu LZO w powietrzu 
wewnętrznym. Badanie materiałów za pomocą tej techniki, w połączeniu z odpowiednią interpretacją 
wyników badań monitoringowych, może być skutecznym narzędziem wykorzystywanym do 
rozwiązywania problemów złej jakości powietrza wewnętrznego, wynikających z obecności lotnych 
związków organicznych. 
Słowa kluczowe: powietrze wewnętrzne, lotne związki organiczne, badania emisji, analiza fazy 
nadpowierzchniowej 

VOC monitoring in indoor air as an example of expanding the research 
perspective in environmental protection 
Abstract 
The evolution of the significance and methodology of examination of volatile organic compounds in 
indoor air was briefly analyzed. The analysis was based on the number and thematic scope of publications 
in available databases of scientific publications – Science Direct. It was found that early work focused 
primarily on identification the type of compounds presented in the rooms associated with the type of 
emission sources and adequate techniques for their determination. Currently, an interdisciplinary thread 
is being exploited to a greater extent, including combination of monitoring studies with the impact of 
pollution on human health. This paper presents a non-standard use of the headspace analysis technique to 
study emissions from building materials and used for interior furnishings, as an example of broadening 
the research perspective in the field of VOC monitoring in indoor air. The testing of materials using this 
technique, in conjunction with the appropriate interpretation of the results of air monitoring, can be an 
effective tool used to solve problems of poor indoor air quality resulting from the presence of  VOC.
Keywords: indoor air, volatile organic compounds, emission investigation, headspace analysis 
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1. Wstęp

Kryształy fotoniczne są strukturami makroskopowymi. Składają się z warstw 
dielektrycznych o naprzemiennie zmiennych wartościach współczynnika załamania 
światła. Ta cecha pozwala na świadome kontrolowanie biegu fali elektromagnetycznej 
w strukturze tych kryształów, czyli na świadomą transmisję światła.

Jedną z najważniejszych właściwości kryształów fotonicznych jest  fotoniczna 
przerwa wzbroniona. Jest ona przerwą spektralną dla określonej długości 
i częstotliwości fali elektromagnetycznej (ang. photonic band gap). Struktura 
tego materiału składająca się z naprzemiennie zmiennych wartości współczynnika 
załamania światła uniemożliwia propagację fal dla określonego przedziału ich widma. 
Jest to analogiczne do kryształów półprzewodnikowych, które wykazują przerwy 
wzbronione dla określonych wartości energii elektronów [1]. Grubość warstw 
aktywnych tworzących kryształ wynosi 200÷300 nm, co znaczy, że liniowe elementy 
budowy są porównywalne z długością fali elektromagnetycznej.

Przykładem naturalnych kryształów fotonicznych są: skorupa ślimaka morskiego 
Paua, żyjącego w Nowej Zelandii, skrzydła motyla Blue Morpho, z regionów Ameryki 
Południowej, kameleon oraz opal, będący kamieniem szlachetnym z Australii [2]. Do 
celów użytkowych są one jednak wytwarzane w sposób sztuczny.
2. Informacje ogólne

Kryształy fotoniczne składają się z warstw dielektrycznych. W celu utworzenia 
przerwy spektralnej te warstwy powinny być wykonane z materiałów wykazujących 
dużą różnicę wartości współczynnika załamania światła oraz wykazywać tę samą 
odległość pomiędzy warstwami, tak zwaną stałą sieci a.

Rysunek 1. Struktura kryształu fotonicznego jednowymiarowego, przy czym a jest stałą sieci, 
natomiast  n1 i n2 to współczynniki załamania światła warstw [7]

1 magdalena.zwierzchaczewska@gmail.com, Zakład Technologii Poligraficznych, Instytut Mechaniki 
i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
2 h.podsiadlo5@onet.pl, Zakład Technologii Poligraficznych, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział In-
żynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
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3. Rodzaje kryształów fotonicznych
Zmiana wartości współczynnika załamania światła może występować w trzech 

kierunkach, dlatego wyróżnia się kryształy fotoniczne:
• jednowymiarowe, 1D,
• dwuwymiarowe, 2D,
• trójwymiarowe 3D [3].
W kryształach jednowymiarowych wartości współczynnika załamania światła 

zmieniają się w jednym kierunku. W kryształach dwuwymiarowych ta zmiana może 
wystąpić w dwóch kierunkach, a w trójwymiarowych we wszystkich trzech. Przykłady 
tych kryształów przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Kryształy fotoniczne: 1D, 2D, 3D [4]

Rodzaj kryształu wpływa na możliwość pułapkowania światła, które powoduje 
utworzenie przerwy spektralnej, czyli w kryształach 1D przerwa ta występuje 
w jednym kierunku, w 2D w dwóch i w 3D we wszystkich. 

Najczęściej wytwarza się kryształy dwuwymiarowe. Można to zrobić poprzez 
wykonanie matrycy, charakteryzującej się określoną wartością współczynnika 
załamania światła, w której znajdują się otwory powietrza. Korzysta się również 
z rozwiązania polegającego na ustawieniu słupków jednego materiały w odpowiedniej 
konfiguracji i odległości od siebie. W obydwu wypadkach powietrze stanowi jeden typ 
warstw, zaś matryca czy słupki drugi. Do ich wykonania świetnie nadaje się: krzem 
(Si) lub arsenek galu (GaAs). Razem z powietrzem tworzą dużą różnicę wartości 
współczynnika załamania światła, dzięki czemu może dojść do powstania fotonicznej 
przerwy wzbronionej [3].
3.1. Konfiguracje kryształów

Wyróżnia się dwie podstawowe konfiguracje ułożenia warstw tworzących kryształ: 
kwadratową i trójkątną lub heksagonalną. Zmiana konfiguracji, czyli przejście z jednej 
do drugiej powoduje zaburzenia geometryczne wpływające na powstanie przerwy 
spektralnej [3]. Przykłady budowy kryształu pokazano na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Kryształ fotoniczny w konfiguracji: a) kwadratowej, b) trójkątnej [5]

Należy pamiętać, że oprócz zmiany konfiguracji sieci kryształu, istotna jest 
duża różnica wartości współczynników załamania światła, o której wspomniano 
w podrozdziale 2.1. 
3.2. Metody wytwarzania kryształów fotonicznych

Syntetyczne kryształy fotoniczne otrzymuje się różnymi metodami, takimi jak np.: 
• litografia interferencyjna, 
• reaktywne trawienie wiązką jonową,
• elektronolitografia w połączeniu z reaktywnym trawieniem jonowym.
Najpowszechniej stosowaną metodą jest litografia interferencyjna jako technika 

graficzna, w której wzór okresowości warstw o naprzemiennie zmiennych wartościach 
współczynnika załamania światła uzyskuje się poprzez nałożenie wiązek laserowych 
na powierzchni kryształu. One oddziałują ze sobą i tworzą obraz interferencyjny. 
W utworzonych maksimach interferencyjnych prowadzi to do ablacji materiału, który 
zostaje usunięty. W efekcie na powierzchni powstaje negatyw interferencyjny [6].

Kolejną metodą wytwarzania kryształów fotonicznych jest reaktywne trawienie 
wiązką jonową. Pole elektryczne o wysokim natężeniu, które powstaje blisko 
powierzchni elektrody, generuje znaczne przyśpieszenie jonów znajdujących się 
w obszarze jego oddziaływania. Wysokoenergetyczne jony wybijają atomy lub 
cząsteczki materiału trawionego [8].

Elektronolitografia jest techniką wykorzystywaną do produkcji układów 
elektronicznych, które stosują podłoża półprzewodnikowe. Do uczulania rezystu 
fotony zastępuje się wiązką elektronów, którą można bezpośrednio sterować za 
pomocą pola elektrycznego lub magnetycznego [6].
3.3. Fotoniczna przerwa wzbroniona

Jak wspomniano wcześniej fotoniczna przerwa wzbroniona jest przerwą spektralną 
dla określonych długości i częstotliwości fali elektromagnetycznej. Analogicznie do 
kryształów półprzewodnikowych wykazujących przerwę wzbronioną dla wybranych 
wartości energii elektronów, jedną z jej ważnych parametrów jest jej szerokość. Ta 
wielkość decyduje o tym, która fala zostanie odbita od powierzchni warstwy, a która 
przepuszczona. Kryształ fotoniczny składa się z wielu warstw, dlatego refrakcja 
oraz przepuszczanie może występować wielokrotnie, a wychodząca długość fali 
elektromagnetycznej daje wrażenie określonej barwy. Szerokość przerwy spektralnej 
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pozwala na świadomą kontrolę biegu fali w strukturze kryształu, jak również decyduje 
jaką barwę zobaczy obserwator. 

Dotychczas barwę rozumie się jako mieszaninę barw podstawowych: addytywnej 
i subtraktywnej. W tej pierwszej biały jest sumą barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej, 
a czarny wynikiem braku światła. Synteza addytywna jest zjawiskiem mieszania 
barw dzięki sumowaniu wiązek fali elektromagnetycznej o różnej długości, czyli 
w momencie emitowania światła przez ekrany czy projektory [9]. 

 Mieszanina subtraktywna jest zjawiskiem mieszania barwy cyjanowej, purpurowej 
i żółtej, poprzez odejmowanie promieniowań widzialnych, jak np. pochłanianie przez 
powierzchnię określonych długości fali elektromagnetycznej, od której odbija się 
światło białe. Dobrym przykładem mieszaniny subtraktywnej jest mieszanie farb 
drukarskich. Farba wynikowa tworzy filtr, który odbije żądane długości fali docierające 
do oka. 

Kryształy fotoniczne są materiałem przestrajalnym, w którym zachodzą zmiany 
fotoniczne. Im większa różnica wartości współczynnika załamania światła warstw, 
tym większa staje się możliwość kontroli biegu fali elektromagnetycznej. 

W celu utworzenia fotonicznej przerwy wzbronionej niezbędne jest wzbudzenie 
kryształu, czyli przejście z możliwe najniższej energii do stanu o wyższej energii. 
Ten stan można uzyskać między innymi poprzez wprowadzenie defektu do struktury 
kryształu. Wzbudzenie powoduje zaburzenia geometryczne warstw i zmianę stałej 
sieci, co przekłada się na utworzenie  przerwy spektralnej [9]. 

Defekty w kryształach fotonicznych dzielą się na:
• punktowe, gdy usuwany jest element struktury,
• liniowe, czyli usuwana jest cała linia budowy,
• liniowe z ingerencją w defekt, kiedy likwiduje się całą linię i dodaje defekt 

punktowy.
Innym sposobem wzbudzenia kryształu fotonicznego jest działanie na jego 

powierzchnię bodźcami zewnętrznymi, takimi jak: pole elektryczne czy magnetyczne, 
promieniowanie słoneczne, substancje chemiczne jak np. etanol, zmiana temperatury 
lub kąta obserwacji. Kryształ znajdujący się w obszarze działania któregoś z tych 
bodźców zmienia swoją strukturę, np. poprzez zmianę konfiguracji z trójkątnej 
na kwadratową. Dotychczas nie ma możliwości trwałego utrwalenia tej zmiany 
i utrzymania stanu wzbudzonego, dlatego warstwy wygaszając po pewnym czasie 
przerwę fotoniczną przechodzą w pierwotne ułożenie. 

Zjawisko zmiany barwy dobrze tłumaczy przykład skóry kameleona, w której 
występują komórki składające się z warstw o naprzemiennie zmiennych wartościach 
współczynnika załamania światła, wynoszących odpowiednio: 1,33 dla cytoplazmy 
i 1,83 dla guaniny. Uczucie niebezpieczeństwa czy zagrożenia przegrzaniem powoduje 
w tych komórkach skóry przekształcenia geometryczne, a to doprowadza do powstania 
u obserwatora wrażenia barwy. W konsekwencji docierające do skóry promieniowanie 
słoneczne zostaje zablokowane dla pewnych długości fali elektromagnetycznej, 
a przepuszczane są tylko te, które nie powodują efektu termicznego [9]. 

Zmiana barwy może odbywać się tylko dla określonych wartości działającego 
bodźca. Transmisja światła w krysztale może być dokładnie zaprojektowana. Firmy 
wykorzystujące kryształ fotoniczny do ochrony dokumentów projektują powstanie 
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fotonicznej przerwy wzbronionej, której szerokość zależy od wartości przyłożonego 
bodźca. Przykładowo firma Opalux z siedzibą w Toronto opatentowała sposób 
zabezpieczenia dokumentów poprzez nadruk powierzchni farbą zawierającą pigment 
elektryczny. Zmienia on barwę z niebieskiej na żółtą po przyłożeniu do jego 
powierzchni napięcia równego 1 V oraz na czarną dla 2 V. Jest to dobrze widoczne na 
rysunku 4 [10].

Rysunek 4. Zmiana barwy pod wpływem przyłożonego napięcia [10] 

 Ten sposób potwierdza wiarygodność dokumentu, ponieważ tylko projektant wie, 
w jaki sposób zmiana barwy może zajść i z powodu jakich bodźców. 

Największą kontrolę biegu fali elektromagnetycznej w strukturze kryształu 
umożliwia typ trójwymiarowy o warstwach, które wykazują dużą różnicę współ-
czynnika załamania światła. 
4. Ecopapier

W wielu ośrodkach badawczo-rozwojowych zaczęto rozważać możliwość 
wykorzystania kryształów fotonicznych w produkcji papieru do wielokrotnego zapisu. 
Celuloza w nim zawarta zostałaby zastąpiona specjalną matrycą polimerową, która 
pęcznieje pod wpływem czynników zewnętrznych. Odpowiedni bodziec działający 
na powierzchnię ecopapieru powodowałby zmiany geometryczne w jego budowie, 
doprowadzając do zmiany konfiguracji sieci lub odległości pomiędzy warstwami o tej 
samej wartości współczynnika załamania światła. To z kolei powoduje utworzenie 
fotonicznej przerwy wzbronionej, która blokuje przejście jednych długości fali 
elektromagnetycznej, a przepuszcza wybrane. Na danym fragmencie powierzchni 
papieru zmienia się barwa, tworząc obraz lub zmieniając poprzedni na inny [11]. 

Okazało się, że taka technologia rozwiązałaby w dużym stopniu problem 
zanieczyszczenia środowiska. Papier jest nieenergetycznym nośnikiem wielu 
informacji. Firmy szacują, że w 90% wykorzystują druk jako sposób komunikacji 
czy dokumentacji, zaznaczając, że większość jest usuwana po jednorazowym 
odczycie. W konsekwencji taka gospodarka prowadzi do zanieczyszczenia wody, 
gleby i powietrza. Ecopapier składający się z matrycy polimerowej może być 
wykorzystywany wielokrotnie, ponieważ pęcznienie matrycy jest odwracalne. 
Warstwy kryształu wracają do swojej pierwotnej budowy, a barwa zmienia się w tym 
miejscu [12].

Ten rodzaj podłoża pozwala uzyskać nieskończoną ilość barw, poprzez dostosowanie 
wielkości cząstek powłok fotonicznych czy zastosowanie specjalnych długopisów, 
których tusze są roztworami wodnymi o określonym pH. Rozważa się możliwość 
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zastąpienia konwencjonalnych technik drukowania pęcznieniem matrycy z kryształami 
fotonicznymi, ponieważ zagrożeniem dla środowiska są wykorzystywane materiały 
eksploatacyjne, takie jak: farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, utrwalacze, lakiery 
itp. 

W poligrafii wyróżnia się trzy podstawowe procesy: prepress, press i postpress. 
Ten pierwszy jest przygotowaniem do druku. W zależności od techniki drukowania, 
np. offset czy fleksografia oraz od technologii, czyli drukowania arkuszowego 
lub zwojowego proces przygotowania różni się pod wieloma względami. Zawsze 
należy jednak „obrobić” odpowiednio pliki graficzne i wykonać separacje barwowe, 
naświetlić i wywołać formy drukowe, na których znajduje się obraz dla danego 
koloru. Druk, jako następny proces odbywa się przy użyciu maszyn zawierających 
odpowiednią ilość zespołów farbowych. W każdym zespole jedna farba jest nanoszona 
na zadrukowywaną powierzchnię, a ostatnim zespołem jest zespół utrwalający. Nie bez 
znaczenia jest ogromne zużycie energii maszyn drukujących. Ostatni etap to procesy 
introligatorskie, które różnią się w zależności od przeznaczenia druku i inne będą np. 
dla książki, inne zaś dla opakowania. 

Wykorzystując technologię przemian fotonicznych w strukturze ecopapieru 
eliminuje się potrzeby produkcji płyt formowych, użycia farb, rozpuszczalników 
i utrwalaczy farby. Nadal jednak prowadzone są prace nad sposobem utrwalenia 
powstałego obrazu na matrycy, ponieważ odkształcona powierzchnia po pewnym 
czasie powraca do swojego pierwotnego wyglądu. 

Struktura papieru do wielokrotnego użycia składa się z nanocząsteczkowego 
kryształu fotonicznego, którego warstwy zawierają tlenki: żelaza i węgla. Wykonano 
doświadczenie, w którym związki te osadzono w bistabilnym elektroaktywnym 
polimerze. Umożliwia on podtrzymanie obrazu na powierzchni matrycy bez 
dodatkowego zużycia energii po wzbudzeniu struktury. Bodziec zewnętrzny emitujący 
pole elektryczne powoduje odkształcenie osi nanokompozytu. W aktywowanym 
obszarze obraz się zmienia, ponieważ dochodzi do utworzenia fotonicznej przerwy 
wzbronionej. Sterowanie jej szerokością powoduje płynne przejście tonalne, dlatego 
każda barwa jest możliwa do uzyskania, a obrazy charakteryzują się wysoką jakością. 
Pozostają trwałe i stabilne nawet przez rok, pod warunkiem, że są przechowywane 
w odpowiednich warunkach. Obrazy mogą być odtwarzane na tej samej matrycy do 
500 razy [11]. 

Barwa powstająca w wyniku sterowania przepuszczaniem i odbijaniem fali 
elektromagnetycznej o określonej długości, jest łatwa do skontrolowania poprzez 
pomiar zmiany odległości między warstwami kryształu fotonicznego oraz ich 
wartości współczynnika załamania światła. Bodźcami powodującymi przejście ze 
stanu o możliwie najniższej energii do stanu o wyższej mogą być: pH tuszu, zmiana 
wilgotności czy temperatury, kontrola pęcznienia rozpuszczalnika bądź sterowanie 
polem elektrycznym lub magnetycznym. 

Na rysunku 5 pokazano otrzymane słowo po zastosowaniu bodźca zewnętrznego. 
Szerokość utworzonej przerwy fotonicznej ma wartość, pozwalającą przepuścić falę 
elekromagnetyczną o długości dającej wrażenie brązowego.
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Rysunek 5. Utworzenie i odparowanie wzoru „UCLA” 
o stopniu pisma 10 na papierze fotonicznym [11]

Istnieją pewne ograniczenia, które uniemożliwiają wykorzystanie kryształów 
fotonicznych do masowej produkcji. Jest to np. zbyt szybki powrót wzbudzonego 
kryształu do pierwotnej budowy, poprzez szybkie odparowanie tuszu na podłożu. 
Dodatkowo konieczne jest usuwanie wilgoci, która wpływa na degradację ecopapieru. 
Kolejnym czynnikiem blokującym zastosowanie kryształów fotonicznych  jest mała 
prędkość drukowania albo  tworzenia obrazu w porównaniu z konwencjonalnymi 
metodami wytwarzania obrazu.
5. Wnioski

Na podstawie analizy literaturowej można wysnuć wnioski, że kryształy fotoniczne 
są obiecującym materiałem, pozwalającym na świadomą i kontrolowaną zmianę barwy 
na powierzchni poprzez użycie odpowiednich bodźców w aktywowanym obszarze. 
Jakość oraz możliwość uzyskania dowolnej barwy bez stosowania materiałów 
eksploatacyjnych wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Sposób sztucznego 
wytwarzanie matrycy polimerowej pozwala bowiem zmniejszyć ilość wycinanych 
drzew zawierających niezbędną do produkcji papieru celulozę. Główną zaletą jest 
możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego podłoża oraz możliwość utrwalenia 
zapisu nawet do jednego roku. Nie bez znaczenia  jest mniejsze zużycie energii 
wszystkich wielkich parków maszynowych potrzebnych do wydrukowania danego 
obrazu. 

Nadal jednak do rozwiązania pozostają problemy: małej prędkości drukowania, 
sposobu utrwalenia obrazu na dłużej niż rok oraz masowej produkcji matryc 
polimerowych, a także opracowanie standardów drukowania na papierze zawierający 
kryształy fotoniczne. 
Podziękowania
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Nadzieja na Ecopapier
Streszczenie
Kryształy fotoniczne składają się z warstw dielektrycznych o naprzemiennie zmiennych wartościach 
współczynnika załamania światła. Ta cecha pozwala na świadome kontrolowanie biegu fali elektro-
magnetycznej w strukturze tych kryształów, czyli na świadomą transmisję światła. 
Kryształy te wykazują fotoniczną przerwę wzbronioną, która jest przerwą spektralną dla określonej 
długości i częstotliwości fali elektromagnetycznej. To umożliwia dowolną zmianę barwy. Dzieje się 
tak dzięki zmianom fotonicznym, występującym w ich strukturze. Oznacza to, że barwy nie tworzy się 
w wyniku mieszaniny addytywnej barw podstawowych RGB, czy mieszaniny subtraktywnej kolorów 
podstawowych CMY.
Obecnie prowadzone są prace nad zastąpieniem papieru produkowanego z celulozy matrycą, która 
pęcznieje pod wpływem czynników zewnętrznych. W konsekwencji tworzy się obraz, którego zmiana 
barwy działa analogicznie do farby zawierającej w pigmencie kryształ fotoniczny. Taki produkt 
rozwiązałby problem zanieczyszczenia środowiska poprzez usunięcie niektórych procesów potrzebnych 
do wykonania obrazu czy mniejsze zużycie surowców i energii maszyn 
Słowa kluczowe: ecopapier, photonic crystals, photonic band gap, photonic ink, color changeable
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Hope for Ecopapier
Abstract
Photonic crystals consist of dielectric layers with alternating values   of refractive index. This feature 
allows to consciously control the course of the electromagnetic wave in the structure of these crystals, i.e. 
the conscious transmission of light. These crystals show a photonic band gap, which is a spectral gap for 
a specific length and frequency of the electromagnetic wave. This allows any color change. This is due to 
the photonic changes that occur in their structure. This means that the hue is not created as a result of an 
additive mixture of RGB primary colors or a subtractive mixture of CMY primary colors. 
Work is currently underway to replace paper made from cellulose with a matrix that swells under the 
influence of external factors. Consequently, an image is created whose color change works analogously 
to the paint containing the photonic crystal in the pigment. Such a product would solve the problem of 
environmental pollution by removing some processes needed to make an image or lower consumption of 
raw materials and energy of machines. 
Keywords: ecopapier, photonic crystals, photonic band gap, photonic ink, colour changeable
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Łukasz Apiecionek1, Mateusz Biedziak2, Maciej Tomczak3

Innowacyjny, kompleksowy i precyzyjny system 
ważenia odpadów dla zwiększenia oszczędności 

sektora publicznego
1. Wstęp

W dobie coraz szybszego postępu technologicznego wzrasta zapotrzebowanie na 
dobra, wskutek czego znacząco rośnie ilość generowanych odpadów. Bardzo ważnym 
aspektem jest pełna kontrola ich zagospodarowania. Aby zwiększyć efektywność oraz 
dokładność zarządzania odpadami konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu 
nadzoru i monitoringu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wskazuje, że w kolejnych 
latach muszą one spełnić wzrastające wskaźniki recyklingu. Finalnie, do 2020 r. 
muszą plasować się na poziomie 70%. Ponadto wymagana będzie kontrola transportu 
odpadów poczynając od ich odbioru, a kończąc na Instalacjach Komunalnych [1, 2]. 
Aby to uczynić niezbędne jest uszczelnienie Systemu Gospodarki Odpadami. Obecnie 
istniejące systemy nie dają takiej możliwości oraz cechują się bardzo dużym kosztem 
ich wdrożenia. Jest to spowodowane głównie niedokładnością urządzeń, wynikającą 
z niedostosowania do trudnych i często zmieniających się zewnętrznych warunków 
użytkowania, np. temperatury otoczenia, a także niewystarczającym niwelowaniem 
błędów pomiaru, związanych z brakiem wypoziomowania wozów wywożących 
odpady w trakcie ich wykonywania oraz stosowaniem jednopunktowych pomiarów, 
uniemożliwiających dokładny pomiar ładunków o niejednorodnym rozkładzie masy. 
Według ankiety, przeprowadzonej na podmiotach realizujących wywóz odpadów 
komunalnych, głównym elementem wskazanym jako przeszkoda we wcześniejszym 
wdrożeniu omawianego systemu była jego cena. Na drugim miejscu uplasowała się 
niedokładność pomiarowa. Jedynym możliwym, stosunkowo prostym oraz nisko 
kosztowym rozwiązaniem, które poprawiłoby obecną sytuację na rynku, jest sprawne 
i precyzyjne rozwiązanie ważenia i katalogowania rodzaju pobieranych odpadów 
z danej  lokalizacji.

W niniejszym artykule przedstawiono kwestie związane z problematyką recyklingu 
odpadów, a także przedstawiono kompleksowe rozwiązanie systemu służącego do 
ich ważenia, zarządzania nimi i ich monitoringu. Ponadto zaprezentowano wyniki 
przeprowadzonych testów i sprawdzeń w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, 
które przeprowadzone zostały Laboratorium Testów Końcowych, znajdującym się 
w siedzibie firmy TELDAT, a także w laboratoriach zewnętrznych tj.: Laboratorium 
Badań Środowiskowych Wojskowego Instytutu Łączności w Warszawie, Laboratorium 
Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych OBR Centrum Techniki 
Morskiej w Gdyni oraz Laboratorium Badawczym Instytutu Badań i Rozwoju 

1 lapiecionek@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z o.o. sp.k., www.teldat.com.pl.
2 mbiedziak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z o.o. sp.k., www.teldat.com.pl.
3 mtomczak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z o.o. sp.k., www.teldat.com.pl.
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Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. Testy miały na celu potwierdzenie 
zakładanej odporności urządzeń na wibracje, udary mechaniczne, wodę oraz pył, 
a także weryfikację zdolności do pracy w różnych warunkach  klimatycznych.
2. Odpady komunalne

Odpady komunalne definiowane są jako odpady wyprodukowane w gospodarstwach 
domowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych oraz pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. Ilość wyprodukowanych odpadów nie jest zależna jedynie od liczby 
mieszkańców zamieszkujących dany obszar, ale również od wzorców  konsumpcji.

Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 r. w Polsce 
wytworzonych zostało 12 485 tys. ton odpadów komunalnych, więcej o 4,3% 
w porównaniu z 2017 r. Ponadto można zaobserwować podział na województwa 
z zachodniej oraz wschodniej części Polski, wynikający z ilości wyprodukowanych 
odpadów. W województwach z zachodniej części kraju wyprodukowanych zostało 
więcej odpadów komunalnych (7 643 tys. ton) niż w województwach wschodnich 
(4 843 tys. ton).

Na jednego mieszkańca Polski w 2018 roku przypadło średnio 325 kg zebranych 
odpadów, o 14 kg więcej względem roku poprzedniego. Najwyższy wynik odnotowano 
w województwie dolnośląskim – 394 kg, do czego przyczyniło się miasto Wrocław 
generując 531 kg odpadów komunalnych na jednego mieszkańca. Natomiast najniższy 
wynik uzyskało województwo świętokrzyskie – 201 kg. Ilość zebranych szklanych 
odpadów na jednego mieszkańca wzrosła o 1 kg względem 2017 r. i wyniosła 13 kg. 
Odnotowano również wzrost zebranych zmieszanych odpadów opakowaniowych – 15 kg 
(14 kg w 2017 r.), tworzyw sztucznych – ok. 9 kg (8 kg w 2017 r.) oraz papieru 
i tektury – 7 kg (6 kg w 2017 r.). Podobna sytuacja dotyczyła odpadów biodegra-
dowalnych – 26 kg (23 kg w 2017 r.) i wielkogabarytowych – 14 kg (ok. 11 kg 
w 2017 r.) co oznacza, że był to największy wzrost względem roku poprzedniego [3]. 
Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych w 2018 r. według podziału na 
frakcje przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie według frakcji 
w latach 2005, 2010, 2015, 2017 i 2018 [3]
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Z zebranych i odebranych odpadów komunalnych w 2018 r., 7,1 mln ton 
(57%) przeznaczono do odzysku, 3,3 mln ton (26%) przeznaczono do recyklingu,  
a 2,8 mln ton (23%) odpadów skierowano do przekształcenia termicznego z odzyskiem 
energii. Natomiast 1 mln ton (8%) został skierowano do biologicznych procesów 
przetwarzania poprzez kompostowanie lub fermentację. Blisko 5,4 mln ton odpadów 
komunalnych, zostało poddane procesowi unieszkodliwiania, z czego 5,2 mln ton 
(ok. 42%) skierowano do składowania, a jedynie 0,2 mln ton (ok 2%) przekształcono 
termicznie bez odzysku  energii.

Około 10 446 tys. ton wytworzonych odpadów komunalnych zostało odebranych 
z gospodarstw domowych. W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 1 punkt 
procentowy [3].

Jak wynika z przytoczonych danych, znacząco rośnie ilość generowanych odpadów. 
Dzieje się tak za sprawą ciągłego postępu technologicznego, który powoduje wzrost 
zapotrzebowania na dobra. Ciągły wzrost powoduje zwiększenie wymaganych 
nakładów finansowych w kontekście kontroli ich zagospodarowania, przyczyniając 
się tym do zmniejszenia oszczędności sektora publicznego. Aby poprawić 
zaistniałą sytuację niezbędne jest wdrożenie sprawnego i precyzyjnego rozwiązania 
przeznaczonego do ważenia i katalogowania rodzaju pobieranych odpadów z danej 
lokalizacji. Według ankiety przeprowadzonej na podmiotach realizujących wywóz 
odpadów komunalnych, tj.: TARO Sp. z o.o., Sanitrans Sp. z o.o. czy REMONDIS 
Sp. z o.o., głównym elementem wskazywanym jako przeszkoda we wcześniejszym 
wdrożeniu tego typu systemów był koszt (100% ankietowanych).
2.1. Innowacyjny, kompleksowy i precyzyjny system ważenia odpadów

Obecnie na rynku dostępne są konkurencyjne systemy, które służą do ważenia 
odpadów komunalnych. Systemy te różnią się od siebie ukompletowaniem oraz 
parametrami. O ile ukompletowanie systemu i wykorzystanie różnego rodzaju 
urządzeń nie wpływa na jego obsługę, to parametry, jakie posiadają wspomniane 
urządzenia, a także wykorzystana aparatura są bardzo ważnym czynnikiem, który 
wpływa na łatwość obsługi oraz możliwość wykorzystania systemu w każdym terenie 
i w każdych warunkach atmosferycznych. Dlatego firma TELDAT zdecydowała się 
przeprowadzić porównanie swojego rozwiązania z systemami konkurencyjnymi. 
Zestawienie parametrów i ich porównanie przedstawiono w tabeli  1.

Tabela 1. Porównanie systemów przeznaczonych do ważenia odpadów

Cecha TELDAT Elte GPS [4] Progress 
Wagotronic [5]

Dokładność pomiaru Klasa Y(b) Klasa Y(b) III-IIII klasa OIML
Realna 
dokładność pomiaru TAK NIE NIE

Zakres temperatury pracy -30 do +65°C brak danych -25 do +60°C
Realny zakres 
temperatury pracy -30 do +65°C brak danych brak danych

Kompensacja przechyłu 25° BRAK 10°
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Cecha XTrack [6] C-Trace [7] Globtrak [8]

Dokładność pomiaru

2kg dla 
pojemników 
0.7m3
5kg dla 
pojemników 
1.1m3

2kg dla 
pojemników 
dwukołowych
5kg dla 
pojemników 
czterokołowych

±2kg

Realna 
dokładność pomiaru NIE NIE NIE

Zakres temperatury pracy -10 do +40°C -10 do +40°C -20 do +50°C
Realny zakres 
temperatury pracy brak danych -20 do +60°C brak danych

Kompensacja przechyłu BRAK Komunikat o braku 
poziomu BRAK

Źródło: Opracowanie własne

Analiza parametrów istniejących rozwiązań wykazała, że wszystkie konkurencyjne 
rozwiązania przeznaczone do ważenia odpadów komunalnych nie spełniają 
wymagań użytkowników. Jednym z kluczowych parametrów, który o tym świadczy 
jest nieuwzględnienie wychylenia pojazdu podczas pomiarów lub zbyt mała jego 
kompensacja. Pojazdy przeznaczone do zbierania odpadów wykonują swoje zadania 
w różnych warunkach, dlatego niezbędne jest uwzględnienie przeszkód takich jak 
strome podjazdy czy wysokie krawężniki. 

W celu stworzenia rozwiązania przeznaczonego do sprawnego i precyzyjnego 
ważenia oraz katalogowania rodzaju pobieranych odpadów, firma TELDAT 
realizuje projekt „Innowacyjny, kompleksowy i precyzyjny system dynamicznego, 
szybkiego i automatycznego ważenia odpadów, zarządzania nimi i ich monitoringu 
z wykorzystaniem nowatorskiej hybrydowej metody pomiaru” współfinansowany 
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Założeniem projektu jest 
wytworzenie urządzeń zdolnych do pomiaru wagi w klasie dokładności Y(b), 
precyzyjnego monitorowania i ewidencji oraz w przyszłości, do rozliczania 
producentów odpadów na bazie wagi ich poszczególnych rodzajów. 

W projekcie zastosowano innowacyjną i dynamiczną metodę automatycznego 
pomiaru, polegającą na podejściu hybrydowym, cechującą się pomiarem wagi odpadów 
z uwzględnieniem wychylenia wozu przy użyciu czujników tensometrycznych 
i czujników ciśnienia oleju. Wychylenie nie było i nie jest obecnie uwzględniane 
w istniejących rozwiązaniach na szeroką skalę, co powoduje, że wyniki pomiarów 
są nieprawidłowe. Błąd pomiarowy związany z wychylaniem konstrukcji został 
wyeliminowany poprzez zastosowanie korekcji wyników na bazie opracowanych 
podczas realizacji prac B+R algorytmów. Ponadto do budowy modelu wykorzystane 
zostały czujniki zgodne z normą OIML R60, które realizowały prawidłowe pomiary 
w różnych warunkach środowiskowych i w każdym miejscu użycia. Zastosowanie 
tego typu czujników pozwoliło na uniknięcie błędu pomiarowego spowodowanego 
niską jakością urządzeń. Jednakże tego typu czujniki posiadają zdolność pomiaru 
z dokładnością klasy Y(b) wyłącznie na płaskiej powierzchni, dlatego niezbędne było 
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opracowanie algorytmu niwelującego powstały  błąd.
Opracowywany system szybkiego i automatycznego ważenia odpadów składa się 

z jednostki wyświetlającej wynik, jednostki centralno-obliczeniowej, bloku 
hydraulicznego z czujnikiem ciśnienia oleju, skrzynki podłączeniowej, belki z czuj-
nikami tensometrycznymi oraz modułu komunikacji. Jednostka wyświetlająca wynik 
ma za zadanie wyświetlać wagę zważonych odpadów. Jednostka centralno-
obliczeniowa odpowiedzialna jest za odczyt i przetwarzanie danych pozyskanych 
z czujników, a także za sterowanie elektrozaworami. Blok hydrauliczny rozgałęzia 
przepływ oleju w układzie hydraulicznym, dzięki czemu możliwy jest dokładny 
pomiar ciśnienia oleju w danym punkcie wysuwu tłoka. Skrzynka podłączeniowa ma 
za zadanie połączyć jednostkę centralno-obliczeniową ze wszystkimi czujnikami 
wchodzącymi w skład systemu. Belka pomiarowa, w której skład wchodzą dwa 
czujniki tensometryczne, dokonuje pomiaru wagi kosza. Natomiast moduł komunikacji 
zapewnia niezawodną komunikację mobilną. Umożliwia również gromadzenie danych 
z urządzeń oraz dodatkowych sensorów tj. np. RFID i GPS. Wszystkie urządzenia 
i elementy wchodzące w skład systemu szybkiego i automatycznego ważenia odpadów 
przedstawione są na rysunku 2.

Rysunek 2. Urządzenia wchodzące w skład systemu (1 – blok hydrauliczny, 2 – blok podłączeniowy,  
3 – moduł komunikacji, 4 – czujniki tensometryczne, 5 – jednostka centralno-obliczeniowa,  

6 – jednostka wyświetlająca wynik) [opracowanie  własne]

Wytworzony został również system informatyczny o nazwie System Zarządzania 
Odpadami Komunalnymi. System ten obejmuje oprogramowanie serwerowe (bazy 
danych i interfejs dostępu do danych) oraz oprogramowanie klienckie dedykowanego 
dla firm wywozowych (np. przedsiębiorstw komunalnych) i Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Ma on współpracować z modułami komunikacyjnymi pracującymi 
na wozach oraz pozwalać na dalsze przetwarzanie i prezentację raportów wszystkim 
użytkownikom. Interfejs systemu przedstawia rysunek  3.
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Rysunek 3. Interfejs Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi [opracowanie  własne]

3. Testy systemu ważenia w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
Aby pozyskać niezbędne dane do analizy i naniesienia ewentualnych poprawek 

konstrukcyjnych, wykonane zostały testy w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. 
Ponadto, w celu weryfikacji zdolności pracy urządzeń w różnych warunkach 
klimatycznych, przeprowadzone zostały testy w laboratoriach  zewnętrznych.
3.1. Badania w warunkach laboratoryjnych

Badania w warunkach laboratoryjnych przeprowadzone zostały w Laboratorium 
Testów Końcowych, znajdującym się w siedzibie firmy TELDAT. Do przeprowadzenia 
testów wykorzystana została komora klimatyczna, wytrząsarka, komora pyłowa oraz 
zbiornik wody. Testy obejmowały badania wytrzymałości na zróżnicowane warunki 
klimatyczne (zakres temperatur dla urządzeń działających w trudnych warunkach), 
przystosowanie do dynamicznej zmiany temperatury (szybkie przejście z ujemnej 
do dodatniej i odwrotnie, w celu sprawdzenia odporności układu elektronicznego na 
skroplenie), wodoszczelność, pyłoszczelność, a także wytrzymałość na wibracje oraz 
uderzenia mechaniczne. Przetestowano główne moduły wchodzące w skład urządzenia 
ważącego tj.: jednostkę centralno-obliczeniową, jednostkę wyświetlającą wyniki oraz 
moduł  komunikacji.

Zmiany temperatury stanowią jeden z głównych czynników mających wpływ 
na pracę urządzeń elektronicznych, dlatego jednym z ważniejszych etapów testów 
wytrzymałościowych są testy klimatyczne. Na podstawie wieloletnich badać 
i obserwacji autorzy publikacji „Badania temperaturowe modułów elektronicznych” 
dowiedli, że każdy wzrost temperatury urządzeń o 10°C może spowodować 
dwukrotnie większą liczbę uszkodzeń złączy krzemowych tranzystorów mocy. Wzrost 
o 15°C może spowodować uszkodzenia kondensatorów, a o 35°C – rezystorów. 
Z kolei przy zmianie wartości temperatury z 27°C do 70°C możliwe jest zmniejszenie 
wytrzymałości połączeń lutowniczych [9]. Tego typu sytuacje są niedopuszczalne 
w momencie, gdy urządzenia przeznaczone są do pracy często w trudnych i zmiennych 
warunkach otoczenia. Według danych firmy IBM wzrost temperatury zaledwie 
o pięć stopni przekłada się na 10-15% wzrost awaryjności [10]. Firma TELDAT, aby 
zapewnić pełną odporność klimatyczną urządzeń postanowiła przeprowadzić badania 
wytrzymałości na zróżnicowane warunki  klimatyczne.
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Badanie polegało na sprawdzeniu odporności urządzeń na zakres temperatur 
od -30°C do +65°C ze skokiem co 5°C. Badanie przystosowania do dynamicznej 
zmiany temperatury polegało na szybkim przejściu z temperatury dodatniej do ujemnej 
i odwrotnie, w celu sprawdzenia odporności układów elektronicznych na skroplenie. 
Rysunek 4 przedstawia urządzenia prototypowe umieszczone w komorze  klimatycznej.

Rysunek 4. Urządzenia prototypowe w komorze klimatycznej [opracowanie  własne]

Urządzenia prototypowe podczas badania wytrzymałości na zróżnicowane warunki 
klimatyczne pracowały prawidłowo w znamionowym zakresie temperatury, tj.: 
dokonywały prawidłowych odczytów wagi, przetwarzały dane pozyskane z czujników 
i sterowały elektrozaworami oraz prawidłowo wyświetlały wyniki zważonych odpadów, 
a także przeprowadzały bezbłędną transmisję danych. Po wykonaniu analizy zebranych 
wyników, określono zakres temperatury użytkowania urządzeń: od -30°C do +65°C. 
Ponadto badanie przystosowania do dynamicznej zmiany temperatury potwierdziło, iż 
skroplenie pary wodnej nie miało wpływu na prawidłowość działania  urządzeń.

Na rynku dostępne są rozwiązania urządzeń mobilnych posiadających wodo-
szczelność zgodnie z klasyfikacją IPxx (International Protection Rating). Producenci 
wspomnianych urządzeń przeprowadzają testy i nadają swoim urządzeniom poziomy 
ochrony zgodnie z normą PN-EN 60529:2003. Norma ta definiuje sześć stopni 
ochrony przed dostępem wody do elementów elektronicznych [11]. Jednakże w wielu 
przypadkach producenci urządzeń nie uwzględniają w procesie reklamacyjnym 
uszkodzeń związanych z nieszczelnością swoich rozwiązań. Świadczy to o tym, 
że wodoodporność urządzeń nie ma swojego odzwierciedlenia w praktyce. Na 
rysunku 5 przedstawiono potencjalne punkty dostępu wody do wnętrza typowego 
urządzenia  mobilnego.
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Rysunek 5. Urządzenia prototypowe podczas badań wodoszczelności i pyłoszczelności [12]

Cała obudowa urządzenia jest wyposażona w elementy funkcjonalne tj. przyciski, 
przełącznik, tackę na kartę SIM, aparat fotograficzny, lampę błyskową, gniazdo 
słuchawkowe, port USB oraz otwory prowadzące dźwięk do mikrofonu i głośnika. 
Wszystkie wyżej wymienione elementy powinny zostać dokładnie uszczelnione, 
ponieważ stanowią punkty najbardziej narażone na dostęp wody do wnętrza 
urządzenia. Jednakże z czasem wszystkie zabezpieczenia mogą ulec rozszczelnieniu 
z uwagi na ciągłe użytkowanie lub z uwagi na wykorzystanie nieodpowiednich 
materiałów. Niektórzy producenci stosują specjalne wskaźniki kontaktowe (LCI), 
które pomagają ustalić czy dane elementy urządzenia miały kontakt z wodą. Dzięki 
temu są w stanie ustalać i nie uwzględniać reklamacji, które zgłaszają użytkownicy 
posiadający uszkodzone urządzenia po kontakcie z wodą [12]. W związku 
z powyższym firma TELDAT postanowiła przeprowadzić badania wodoszczelności 
urządzeń prezentowanych w niniejszym artykule w celu sprawdzenia i zapewnienia 
ich faktycznej  odporności.

Badanie wodoszczelności polegało na sprawdzeniu odporności urządzeń 
prototypowych na zalanie według klasyfikacji IPx7, w zbiorniku wypełnionym wodą, 
umożliwiającym zanurzenie całego urządzenia na głębokość jednego metra. Natomiast 
badanie pyłoszczelności polegało na sprawdzeniu odporności modułu komunikacji na 
pył według klasyfikacji IP6x, w komorze pyłowej przez 8 godzin. Powyższe badania 
przeprowadzone zostały zgodnie z Polską Normą PN EN 60529:2003. Rysunek 6 
przedstawia urządzenia podczas badań wodoszczelności i pyłoszczelności.
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Rysunek 6. Urządzenia prototypowe podczas badań wodoszczelności 
i pyłoszczelności [opracowanie  własne]

Po przeprowadzeniu badań dokonano naocznego sprawdzenia stanu urządzeń 
polegającego na otwarciu ich obudów. Dzięki temu potwierdzono, iż prototypy 
zachowały swoją sprawność podczas trwania badania. Woda i pył nie przedostały się 
do wnętrza obudów, dzięki czemu podzespoły nie zostały narażone na zalanie wodą 
oraz zapylenie. Ponadto nie zaobserwowano odstępstw od normalnej pracy urządzeń. 
Jednocześnie badanie potwierdziło odporność urządzeń na zalanie wodą i zapylenie.

Wielu producentów urządzeń mobilnych, w tym smartfonów stosuje różne 
typy zabezpieczeń przed dostępem wody do podzespołów. Jednakże nie zawsze 
spełniają one swoje zadanie. Odporność na wodę ma ogromny wpływ na pracę 
urządzeń elektronicznych, w trudnych warunkach [11].

Kolejne badanie – odporności na wibracje polegało na sprawdzeniu odporności 
urządzeń prototypowych na wibracje występujące w warunkach rzeczywistej pracy. 
Badanie przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN 60068-2-6. Jednostka centralno-
obliczeniowa i jednostka wyświetlająca wynik, zostały poddane 20 cyklom działania 
mechanicznej fali sinusoidalnej o amplitudzie nie mniejszej niż 1 g i zakresie 
częstotliwości 12,5-25Hz z przemiataniem. Natomiast moduł komunikacji został 
poddany cyklom działania mechanicznej fali sinusoidalnej o amplitudzie 1,5-5 g 
i zakresie częstotliwości 12,5-50Hz. Urządzenia były wprawiane w drgania w trzech 
wzajemnie prostopadłych osiach. Na końcu testu urządzenie zostało sprawdzone pod 
kątem uszkodzeń mechanicznych oraz poddane kontroli funkcjonalnej. Rysunek 7 
przedstawia urządzenia prototypowe podczas badania odporności na  wibracje.
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Rysunek 7. Urządzenia prototypowe podczas badania odporności na wibracje [opracowanie  własne]

Badanie odporności na wibracje potwierdziło, iż drgania mechaniczne nie 
spowodowały uszkodzeń urządzeń prototypowych. Ponadto urządzenia zachowały 
pełną zdolność metrologiczną, którą potwierdzono poprzez wykonanie serii 10 
pomiarów przy użyciu odważników wzorcowych. Porównanie wyników ważenia, 
poprzez pomiar napięcia na przetworniku, przed i po badaniu zamieszczono w tabeli  1.

Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu serii 10 pomiarów przy użyciu odważników 
wzorcowych porównano z wynikami serii przeprowadzonej przed wykonaniem 
badania odporności na wibracje. Potwierdziło to zdolność metrologiczną urządzeń, 
ponieważ błędy mieszczą się w granicach  normy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż na rynku nie znaleziono firmy konkurencyjnej 
posiadającej w swojej ofercie podobne rozwiązanie przeznaczone do ważenia odpadów, 
zarządzania nimi i ich monitoringu, posiadające odporność na wodę, pył, drgania 
oraz zróżnicowane warunki klimatyczne. Oznacza to, że prezentowane w niniejszym 
artykule rozwiązanie jest innowacją w tym sektorze. W tabeli 2 przedstawiono 
porównanie wyników ważenia przed i po badaniu odporności na  wibracje.
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Tabela 2. Porównanie wyników ważenia przed i po badaniu odporności na wibracje

Lp. Obciążenie 
[kg]

Wskazanie napięcia 
przed wytrząsaniem 
[V]

Wskazanie 
napięcia po 
wytrząsaniu [V]

1

10

4,067 4,145
2 4,046 4,231
3 4,024 4,120
4 4,039 4,121
5 4,027 4,108
6 4,013 4,109
7 4,017 4,095
8 4,015 4,109
9 4,013 4,109
10 4,014 4,098

 Źródło: Opracowanie własne

3.2. Badania w laboratoriach zewnętrznych
W celu potwierdzenia zdolności pracy urządzeń w różnych warunkach klimatycz-

nych, dodatkowo przeprowadzone zostały testy w laboratoriach zewnętrznych tj.: 
Laboratorium Badań Środowiskowych Wojskowego Instytutu Łączności w Warszawie, 
Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych OBR 
Centrum Techniki Morskiej w Gdyni oraz Laboratorium Badawczym Instytutu Badań 
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. Testy obejmowały badania: 
przystosowania do dynamicznej zmiany temperatury (szybkie przejście z ujemnej 
do dodatniej i odwrotnie, w celu sprawdzenia odporności układu elektronicznego na 
skroplenie), wytrzymałości na zróżnicowane warunki klimatyczne (zakres temperatur 
dla urządzeń działających w trudnych warunkach środowiskowych – od -30°C do 
+65°C), wytrzymałości na wibracje i udary mechaniczne, wodoszczelności oraz 
pyłoszczelności. Przetestowano dwa moduły wchodzące w skład urządzenia ważącego 
tj.: jednostkę centralno-obliczeniową i jednostkę wyświetlającą  wyniki.

Badanie odporności na dynamiczne zmiany temperatury i na znamionowy zakres 
temperatur zostało przeprowadzone w Laboratorium Badań Środowiskowych 
Wojskowego Instytutu Łączności w Warszawie. Urządzenia prototypowe przeba-
dane zostały w zakresie temperatur od -30 do +65°C. Do badania wykorzystana 
została komora klimatyczna oraz miernik temperatury. Zakres badania obejmował 
dwie procedury badawcze: badanie odporności na dynamiczne zmiany tempe-
ratury – zgodnie z normą NO-06-A107:2005 p.4.10, a także badanie odporności 
na znamionowy zakres temperatur. Procedura badawcza trwała łącznie 16 
godzin i zakończyła się powodzeniem. Urządzenia uzyskały pozytywne wyniki  
z badań, co potwierdziło ich zdolność do pracy w różnych warunkach środowiskowych 
i w każdym miejscu  użycia.

Badanie odporności na wibracje i udary mechaniczne zostało przeprowadzone 
w Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych OBR 
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Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Zakres badania obejmował dwie procedury 
badawcze: odporność na wibracje sinusoidalne – zgodnie z normą PN-EN 60068-2-
6:2008 oraz odporność na udary mechaniczne – zgodnie z normą PN-EN 60068-2-
27:2009.

Badanie odporności na wibracje sinusoidalne przeprowadzono w trzech, wzajemnie 
prostopadłych kierunkach, z zakresem częstotliwości 12,5÷25Hz, amplitudą 
przyspieszenia 1 g, liczbą cykli wynoszącą 40 oraz szybkością przestrajania 1okt/min. 
Podczas badania urządzenia zostały włączone. Dodatkowo podczas badań oraz po 
zakończeniu każdego z narażeń, sprawdzano poprawność pracy urządzeń za pomocą 
komputera. Wilgotność względna podczas badania wynosiła 41,6%, temperatura – 
24,4°C a natężenie pola elektromagnetycznego – 1V/m.

Badanie odporności na udary mechaniczne przeprowadzono w trzech, 
wzajemnie prostopadłych kierunkach. Wartość szczytowa przyspieszenia w f. czasu 
wynosiła 10 g, czas trwania zmian wartości przyspieszenia w f. – 16 ms, liczba 
udarów – 1000 na oś oraz częstotliwość powtarzania udarów – 60/min. Dodatkowo 
podczas badań oraz po zakończeniu każdego z narażeń sprawdzano poprawność pracy 
urządzenia za pomocą komputera. Wilgotność względna podczas badania wyniosła 
41,6%, temperatura – 24,4°C a natężenie pola elektromagnetycznego – 1V/m.

Podczas przeprowadzania wyżej opisanych badań odnotowano normalne działanie 
w granicach wymagań  technicznych.

Badanie odporności na wodę i pył przeprowadzone zostało w Laboratorium 
Badawczym Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. 
Zakres badania obejmował badanie odporności na wodę (stopień IPx7) oraz na pył 
(stopień IP6x) według normy PN-EN 60529:2003.

Podczas badania odporności na wodę, urządzenia zostały przymocowane do 
platformy zanurzeniowej wraz z zainstalowanymi konektorami i wiązkami, następnie 
zostały zanurzone w wodzie kranowej. Urządzenia zostały zanurzone na głębokość 
106±5cm, na czas 30 minut w wodzie o temperaturze wynoszącej 24,7°C. Po wyjęciu 
ze zbiornika urządzeń i ich wysuszeniu papierowymi ręcznikami, przeprowadzony 
został demontaż. Nie zaobserwowano śladów wody w żadnym testowanym urządzeniu. 
Próba funkcjonowania nie wskazała nieprawidłowości w działaniu.

Podczas badania odporności na pył, urządzenia zostały pojedynczo umieszczone 
w komorze wraz z zainstalowanymi konektorami i wiązkami oraz podłączone do 
pompy próżniowej. Do badania wykorzystano pył testowy talk zgodny z normą 
PN-EN 60529:2003 o koncentracji 2 kg/m3. Czas pylenia wynosił 8 h, a podciśnienie, 
z jakim pył był rozpylany – 20 mbar. Po wyjęciu z komory nie zaobserwowano śladów 
nieszczelności w żadnym z testowanych urządzeń. Próba funkcjonowania nie wskazała 
nieprawidłowości w działaniu.
3.3. Badania w warunkach rzeczywistych

Wykonane zostały również testy w warunkach rzeczywistych z użyciem pojazdu 
z zabudową bezpyłową (rys. 8). Testy obejmowały badania na placu testowym 
oraz w 10 różnych lokalizacjach dobieranych z uwzględnieniem nierówności lub 
pochyłości  terenu.
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Rysunek 8. Testy w warunkach rzeczywistych [opracowanie  własne]

Do testów wykorzystane zostały specjalnie przygotowane odważniki wzorcowe. 
Zgodnie z wcześniej opracowanym planem testów w każdej lokalizacji dokonano 
10 pomiarów każdego odważnika. Zastosowane algorytmy korelowały istniejące 
nierówności i otrzymano zadowalające wyniki. W tabeli 3 przedstawiono wyniki serii 
10 pomiarów dla odważników wzorcowych 10 kg i 80 kg.
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Tabela 3. Wyniki serii 10 pomiarów dla odważników wzorcowych 10 kg i 80 kg

Lp. Obciążenie 
[kg]

Waga obliczona 
[kg] Błąd [kg]

1

10

9 1
2 10 0
3 10 0
4 11 1
5 10 0
6 10 0
7 9 1
8 9 1
9 10 0
10 10 0

Lp.
Obciążenie 
[kg]

Waga obliczona 
[kg] Błąd [kg]

1

80

81 1
2 80 0
3 80 0
4 80 0
5 79 1
6 80 0
7 80 0
8 80 0
9 81 1
10 80 0

Źródło: Opracowanie własne

Uzyskane wyniki były zadowalające z uwagi na niewielki błąd wynoszący 
maksymalnie  1 kg.

Tego typu system ma za zadanie łączyć precyzyjne, dynamiczne, szybkie 
i automatyczne pomiary z zarządzaniem odpadami oraz ich monitoringiem. Rozwią-
zanie ma cechować przede wszystkim konkurencyjna cena, a także dokładność pomiarów 
klasy Y(b) w różnych warunkach środowiskowych i w każdym miejscu  użycia.
4. Wnioski

Dotychczas realizowane etapy projektu pozwoliły na zdobycie wiedzy, na podstawie 
której można stwierdzić, że możliwe jest stworzenie systemu przeznaczonego dla 
pojazdów z zabudową bezpyłową, który będzie w stanie ważyć odpady komunalne 
z uwzględnieniem wychylenia pojazdu. Obecnie wychylenie pojazdu nie jest 
uwzględniane w istniejących rozwiązaniach na szeroką skalę, przez co powoduje, 
że wyniki pomiarów są nieprawidłowe. Przeprowadzone badania dowiodły, że aby 
wyeliminować błąd spowodowany przechyłem pojazdu, konieczne jest opracowanie 
algorytmu niwelującego ten błąd. Ponadto zastosowanie czujników zgodnych z normą 
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OIML R60 zapewni prawidłowe pomiary w różnych warunkach środowiskowych 
i w każdym miejscu  użycia.

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu „Innowacyjny, kompleksowy 
i precyzyjny system dynamicznego, szybkiego i automatycznego ważenia odpadów, 
zarządzania nimi i ich monitoringu z wykorzystaniem nowatorskiej hybrydowej 
metody pomiaru” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Innowacyjny, kompleksowy i precyzyjny system ważenia odpadów  
dla zwiększenia oszczędności sektora publicznego
Streszczenie
W czasie rosnącego postępu technologicznego ilość wytwarzanych odpadów znacznie wzrasta. Bardzo 
ważnym aspektem jest kontrola gospodarowania nimi. W celu zwiększenia efektywności i dokładności 
gospodarki odpadami konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu ich kontroli i monitorowania. 
Zgodnie z Krajowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska, do roku 2020 poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego wykorzystania i odzysku innych frakcji odpadów komunalnych innymi 
metodami musi osiągnąć 70%. Ponadto, wymagana będzie również kontrola transportu odpadów 
z punktu zbiórki do miejsca ich dostarczenia, którym jest Instalacja Komunalna. W tym celu konieczne 
jest zlikwidowanie wszystkich luk w Systemie Zarządzania Odpadami. Obecne systemy nie dają 
takiej możliwości i są bardzo kosztowne w realizacji. W artykule przedstawiono kwestie związane 
z problematyką recyklingu odpadów, a także przedstawiono kompleksowe rozwiązanie systemu służącego 
do ich ważenia, zarządzania nimi i ich monitoringu. Ponadto zaprezentowano wyniki przeprowadzonych 
testów i sprawdzeń w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych.
Słowa kluczowe: waga automatyczna, ważenie odpadów, sektor publiczny
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An innovative, complex and precise system for dynamic, fast and automatic 
waste weighing, increasing the savings in the public sector
Abstract
In the time of growing technological progress, the amount of waste generated is significantly increasing. 
The control of its management is a very important aspect. To increase the effectiveness and the accuracy 
of waste management, it is necessary to implement an adequate system for their control and monitoring. 
According to the National Regulation of the Minister of Environment, by the year 2020, the level of 
recycling, preparation for re-use and recovery of other municipal waste fractions by other methods, must 
reach 70%. Moreover, the control of waste transport from their collection point to its delivery place, 
which is Municipal Installation, will also be required. To achieve that, it is necessary to close all loopholes 
in the Waste Management System. Current systems do not give that possibility and are very expensive in 
implementation. The article presents issues related to waste recycling, as well as a comprehensive solution 
of the system used to weigh, manage and monitor waste. Moreover, the results of tests carried out in 
laboratory and real conditions are  presented.
Keywords: automatic scale, waste weighing, public sector
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Efektywność systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce – główne trendy i problemy 

(studium przypadku dla powiatu słupskiego)
1. Wstęp

W 2016 r. w Unii Europejskiej wyprodukowanych zostało około 2,5 miliarda 
ton odpadów stałych. Stałe odpady komunalne (SOK), ogólnie definiowane jako 
odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe i inne źródła, np. sklepy, biura, 
szkoły lub miejskie tereny zielone stanowią około 7-10% całkowitej masy odpadów 
wytwarzanych w UE-27. Chociaż SOK mają stosunkowo niski udział w całkowitym 
strumieniu powstających odpadów, to są one najbardziej widocznym elementem 
systemu, a każdy mieszkaniec UE-27 generuje rocznie średnio około pół tony odpadów 
komunalnych [1].

Problem zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
jest ważnym aspektem gospodarki odpadami zarówno ze względów sanitarnych, jak 
i środowiskowych. Odpady mogą powodować zanieczyszczenie powietrza, ziemi 
i wody (w tym wód gruntowych), i stanowią problem środowiskowy, ekonomiczny, 
społeczny i estetyczny. Właściwe zarządzanie odpadami powinno zmniejszyć ten 
negatywny wpływ. Zarządzanie stałymi odpadami komunalnymi jest bardzo trudne 
i świadczy o jakości całego systemu gospodarki odpadami w kraju [2]. Ilość i skład 
odpadów komunalnych różni się w zależności od kraju, warunków społeczno-
ekonomicznych i wydajności lokalnego systemu gospodarki odpadami. Obecna 
polityka UE w zakresie odpadów opiera się zasadniczo na koncepcji zwanej hierarchią 
postępowania z odpadami [3-5], ale kraje europejskie stosują różnorodne instrumenty 
ekonomiczno-prawne w celu zapobiegania lub ograniczania powstawania odpadów, 
czy też w celu zmniejszenia strumienia odpadów trafiających na składowiska przy 
równoczesnym zwiększeniu procesów recyklingu [6-7].
2. Polityka gospodarki odpadami w Polsce

Pierwsza w Polsce ustawa dotycząca gospodarki odpadami weszła w życie  
1 stycznia 1998 r. Kolejny ważny akt prawny – ustawę o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach przyjęto we wrześniu 1996 r. [8]. Z kolei 1 października 2001 r. weszła 
w życie nowa ustawa o odpadach z kwietnia 2001 r. Ustawa wprowadzała hierarchię 
postępowania z odpadami, określała definicję odpadów, tzw. zasadę bliskości i zasadę 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta [9]. Na podstawie tego aktu prawnego 
w 2002 roku zatwierdzono pierwszy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) na 
lata 2001-2006 [10].

W ostatnim czasie system gospodarki odpadami w Polsce przeszedł znaczną 
transformację. Przyjęta została nowa, kolejna już ustawa o odpadach z grudnia 

1 anna.jarosiewicz@apsl.edu.pl, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi,  
76-200 Słupsk.
2 brygida.radawiec@apsl.edu.pl, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi,  
76-200 Słupsk.
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2012 r. [11], której głównym zadaniem było dostosowanie prawodawstwa krajowego 
do wymogów Unijnych. Jednakże zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi związane były z wprowadzeniem ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., 
zmieniającej dotychczasowo obowiązującą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach [12]. Ustawa zmieniła model gospodarki odpadami komunalnymi, przede 
wszystkim zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 
czystości i porządku, organizacji zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych. 
Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierzono 
władzom lokalnym. Kolejna nowelizacja ustawy z 1996 roku (z dnia 19.07.2019 r.) 
postawiła przed gminami nowe, dodatkowe wyzwania, które mają być wprowadzane 
stopniowo w 2020 roku [13]. Należą do nich m.in. konieczność zorganizowania 
obowiązkowej segregacji i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wprowadzenie 
odpowiedzialności zbiorowej za właściwą realizację polityki odpadowej, możliwość 
wprowadzenia ulg za kompostowanie bioodpadów w miejscu, czy też uściślenie zasad 
funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK-ów).

W 2016 r. opublikowano czwarty krajowy plan gospodarki odpadami 2022 [14]. 
Zgodnie z KPGO 2022 zadaniem Polski jest utrzymanie stałej ilości wytwarzanych 
odpadów; w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do produktu 
krajowego brutto oraz w celu zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych stałych 
(SOK) unieszkodliwianych przez  składowanie.

Odpady komunalne charakteryzują się zmiennymi cechami ilościowymi i jakoś-
ciowymi, które uzależnione są od wielu czynników [15, 16]. Z tego też powodu 
obserwowane są znaczne różnice w sposobie gromadzenia i przetwarzania odpadów 
w różnych regionach Polski [17, 18]. 

Każdy region w Polsce posiada opracowany regionalny plan gospodarki odpadami, 
który musi być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami 2022, ale powinien 
także uwzględniać warunki lokalne. W związku z powyższym celem niniejszego 
artykułu była ocena wydajności gospodarki odpadami komunalnymi w odniesieniu do 
zmian w krajowym systemie gospodarki odpadami oraz analiza czynników społeczno-
ekonomicznych w lokalnym systemie gospodarki  odpadami.
3. Materiały i metody

Efektywność nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi analizowano 
w powiecie słupskim leżącym w województwie pomorskim (północna Polska). Powiat 
obejmuje obszar około 2 300 km2, przy gęstości zaludnienia rzędu 43 osób km-2 i łącznej 
liczbie mieszkańców wynoszącej 98,7 tysiąca osób (2017 r.). Region charakteryzuje się 
niskim poziomem uprzemysłowienia i dominacją obszarów wiejskich. Powiat słupski 
to obszar urozmaicony krajobrazowo z licznymi obszarami objętymi chronioną. 
W skład powiatu wchodzi 10 gmin: osiem wiejskich, jedna miejsko-wiejska i jedna 
miejska (tab. 1). Na terenie powiatu znajdują się dwa niewielkie miasta (około  
15 tysięcy i 4 tysiące mieszkańców) i 330 wiosek. Obszary wiejskie zajmują aż 
99% ogólnej powierzchni powiatu z populacją około 79 tysięcy osób (80% ludności 
powiatu  słupskiego).
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Tabela 1. Charakterystyka gmin powiatu słupskiego, w tym: powierzchnia gminy (A, km2), liczba 
mieszkańców (P, tys. mieszkańców), gęstość zaludnienia (Pd, liczba osób na km2), liczba miejscowości 
(S), rodzaj zabudowy (Bt), dochód podatkowy (Ti, tys. zł na mieszkańca) (dane z roku  2016)

Gmina Typ A P Pd S Bt1 Ti
Damnica (D) W 167,7 6,16 37 28 1,52 1,05
Dębnica Kaszubska (DK) W 299,5 9,66 32 45 1,63 1,01
Główczyce (G) W 322,0 9,36 29 49 1,88 1,16
Kępice (K) MW 293,4 9,30 32 43 2,46 0,79
Kobylnica (Ko) W 243,9 11,24 46 25 1,38 2,23
Potęgowo (P) W 228,5 6,92 30 32 1,82 1,27
Słupsk (S) W 261,7 16,45 63 41 1,66 2,03
Smołdzino (Sm) W 260,3 3,35 13 19 1,34 0,97
Ustka (U) W 217,5 8,01 37 49 1,29 2,23
Ustka*(UC) M 10,2 15,00 1471 1 6,17 1,23

 Źródło: Opracowanie  własne;
M – gmina miejska, MW – gmina miejsko-wiejska, W – gmina wiejska
 1 średnia liczba mieszkań w budynku
* ta sama nazwa gminy

4. Dane i analiza statystyczna
Wszystkie dane użyte w niniejszej pracy uzyskano z oficjalnych źródeł. Informacje 

na temat warunków administracyjnych i społeczno-ekonomicznych w gminach 
(np. wielkość populacji, gęstość zaludnienia, dochód podatkowy, rodzaj zabudowy) 
uzyskano z bazy danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
dostępnej na stronie: http://www.stat.gov.pl. Informacje na temat lokalnej organizacji 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak: rodzaj systemu zbierania 
odpadów, stawka opłaty za odpady, koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
uzyskano z dokumentów poszczególnych urzędów administracji gminy. Dane 
dotyczące: masy niesegregowanych (NOK) i selektywnie zebranych (SzOK) odpadów 
komunalnych w latach 2013-2018, ilościowego i jakościowego składu selektywnie 
zbieranych odpadów oraz osiągniętych poziomów recyklingu uzyskano z rocznych 
raportów dotyczących analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
poszczególnych gmin powiatu, umieszczanych na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP).

Analizy statystyczne przedstawione w tym artykule zostały wykonane przy 
użyciu pakietu oprogramowania statystycznego dla systemu Windows (Statistica Pl 
13 StatSoft). Do analizy długoterminowych zmian w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi wykorzystano nieparametryczny test Manna-Kendalla (test M-K). 
Korelacja rang Spearmana zastosowana została do porównania sytuacji społeczno-
ekonomicznej poszczególnych gmin powiatu słupskiego z wprowadzonym systemem 
gospodarki odpadami. W celu określenia różnic między poszczególnymi gminami 
użyty został test analizy wariancji (ANOVA według testu Kruskala-Wallisa: test K-W).
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5. Wyniki
5.1. System gospodarki odpadami w powiecie słupskim

Stałe odpady komunalne w powiecie słupskim w latach 2013-2018 były zbie-
rane zarówno w formie zmieszanej, jak i zbierane selektywnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem frakcji odpadów opakowaniowych, szkła, papieru, tworzyw sztucz-
nych i odpadów niebezpiecznych. Każdy właściciel nieruchomości miał możliwość 
wyboru i deklarował metodę zbierania odpadów: w sposób zmieszany lub selektywny, 
przy czym zbiórka selektywna odbywała się na dwa sposoby: workowy (do każdej 
nieruchomości dostarczane były odpowiednie worki do segregacji odpadów) 
lub/i kontenerowy (wspólne pojemniki dla wielu nieruchomości). Częstotliwość odbioru 
odpadów z nieruchomości uzależniona była od ich rodzaju. Odpady takie jak: odpady 
z robót budowlanych i rozbiórkowych, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
odpady wielkogabarytowe czy odpady niebezpieczne, można było również przekazać 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto gminy organizowały przynajmniej 
raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych bezpośrednio z nieruchomości. Niektóre grupy odpadów (tj. baterie, 
przeterminowane leki, zużyte tonery) można pozostawić w wyznaczonych punktach 
zbiórki w szkołach, ośrodkach kultury, gminnych ośrodkach zdrowia, drogeriach 
i sklepach.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w większości gmin 
powiatu słupskiego uzależniona została od liczby mieszkańców danej nieruchomości 
i obliczana była jako iloczyn stawki bazowej i liczby mieszkańców. Tylko w dwóch 
gminach opłata była obliczana na podstawie ilości wody zużytej w nieruchomości 
(gmina wiejska i gmina miejska Ustka). Opłata uzależniona była również od 
deklarowanej metody zbiórki odpadów, przy czym była od 1,5 do 2 razy niższa 
(w zależności od gminy) w przypadku prowadzonej przez gospodarstwo domowe 
selektywnej zbiórki odpadów (zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na terenie danej 
gminy) (tab.2). Średnio, każdy mieszkaniec powiatu słupskiego uiszczał miesięczną 
opłatę w wysokości odpowiednio 9 zł (± 1,30) i 16 zł (± 3,10) za selektywną i zmieszaną 
zbiórkę  odpadów.

Tabela 2. Sposób naliczania opłaty za odpady i stawka opłat w poszczególnych gminach powiatu 
słupskiego (dane z roku  2016)

Gmina
Sposób 
naliczania 
opłaty

Stawka  opłaty,
zł msc-1 osoba
SzOK NOK

Damnica (D) M 10,0 15,0
Dębnica Kaszubska (DK) M 11,0 21,0
Główczyce (G) M 7,0 12,0
Kępice (K) M 9,5 14,0
Kobylnica (Ko) M 9,0 18,0
Potęgowo (P) M 9,0 15,0
Słupsk (S) M 10,0 17,0
Smołdzino (Sm) M 7,5 12,0
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Ustka (U) W 10,5* 9,2*
Ustka (UC) W 21* 18,3*

Źródło: Opracowanie  własne 
M – opłata uzależniona od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym W – opłata uzależniona od 
ilości zużytej wody * stawka za jedną osobę, przy założeniu średniego miesięcznego zużycia wody 3 m3 

SzOK – odpady gromadzone w sposób selektywny 
NOK – odpady niesegregowane

5.2. Zmiany w ilość powstających odpadów komunalnych
Ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie słupskim zmieniała 

się w latach 2013-2018, odpowiednio od 20,4 tys. ton do 31,9 tys. ton rocznie. 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca było to 209 kg rok-1 w roku 2013 i 336 kg rok-1 

w roku 2018 (rys. 1). Oznacza to, że w roku 2013 każdy mieszkaniec powiatu 
słupskiego wytwarzał dziennie 0,58 kg odpadów, natomiast w 2018 roku był to już 
niemalże 1 kilogram SOK dziennie. Obserwowany trend wzrostowy był statystycznie 
istotny (test M-K, p = 0,0065), a roczna stopa wzrostu SOK wynosiła około 13%.

Rysunek 1. Ilość odpadów komunalnych (kg na osobę rocznie) w powiecie słupskim w latach 2013-2018; 
SzOK – odpady gromadzone w sposób selektywny, NOK – zmieszane odpady komunalne,  

SOK – całkowita masa stałych odpadów komunalnych [opracowanie własne] 

Po pięciu latach transformacji systemu zarządzania gospodarką odpadami 
komunalnymi ilość selektywnie gromadzonych odpadów wyniosła około 135 kg na 
mieszkańca rocznie i wzrosła 2,5-krotnie w porównaniu do roku 2013. W tym samym 
okresie ilość odpadów zmieszanych wzrosła o 33%, z około 150 kg na mieszkańca 
rok-1 do około 200 kg na mieszkańca rocznie. Niestety, w roku 2018 zmieszane odpady 
stałe stanowiły nadal większy udział (około 68%) w masie zebranych odpadów 
komunalnych (rys. 1).

Ilość powstających odpadów komunalnych w ciągu roku była istotnie statystycznie 
różna w poszczególnych gminach powiatu słupskiego (tab. 3). Przykładowo, 
w 2018 r. masa SOK zmieniała się od około 200 kg na mieszkańca rocznie do 538 kg, 
a wskaźnik wytwarzania odpadów wahał się od 0,55 kg do 1,47 kg na mieszkańca 
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dziennie. Ilość odpadów gromadzonych w 2018 roku w sposób zmieszany zmieniała 
się w poszczególnych gminach powiatu słupskiego od 118 kg osoba rok-1 do około 
370 kg na mieszkańca rocznie. W tym samym okresie masa odpadów gromadzonych 
selektywnie mieściła się w zakresie od 78 kg do około 238 kg na osobę rocznie. 
Udział zmieszanych odpadów komunalnych w całkowitej masie odpadów w ośmiu 
na dziesięć analizowanych gmin był dominujący i zmieniał się od około 56% do 74%. 
W dwóch gminach (Dębnica Kaszubska i Potęgowo) NOK stanowiły około 49% 
SOK. Należy zaznaczyć również, że w większości gmin powiatu, proporcje pomiędzy 
ilością odpadów niesegregowanych i segregowanych zmieniły się w latach 2013-2018 
na korzyść tych drugich (tab. 4). 

Tabela 3. Analiza wariancji ANOVA według testu Kruskala-Wallisa: test K-W; (ilość odpadów w 10 
gminach powiatu słupskiego w latach 2013-2018)

Rodzaj odpadów analiza wariancji 
K-W (n=60) p

Stałe odpady komunalne (SOK) 46,0251 0,0000

Odpady gromadzone selektywnie (SzOK) 26,7825 0,0015

Odpady zmieszane (NOK) 51,4055 0,0000

Źródło: [opracowanie  własne]

Tabela 4. Zmiana udziału odpadów zbieranych w sposób selektywny w stosunku do całkowitej masy 
odpadów komunalnych w latach 2013-2018 w poszczególnych gminach powiatu słupskiego 

Gmina
Udział w całkowitej masie 
odpadów komunalnych, % 
2013 2018

Damnica (D) 43,4 38,6 ↓
Dębnica Kaszubska (DK) 34,0 50,2 ↑
Główczyce (G) 23,7 42,8 ↑
Kępice (K) 28,4 32,3 ↑
Kobylnica (Ko) 26,6 42,0 ↑
Potęgowo (P) 40,2 50,8 ↑
Słupsk (S) 35,1 39,1 ↑
Smołdzino (Sm) 20,2 30,8 ↑
Ustka (U) 33,2 25,6 ↓
Ustka (UC) 12,1 44,1 ↓

Źródło: [opracowanie  własne]

6. Skład wytwarzanych odpadów komunalnych
W Polsce badania składu odpadów komunalnych prowadzone są głównie w dużych 

aglomeracjach miejskich [15]. Niestety dla powiatu słupskiego takie badania na temat 
morfometrii zmieszanych odpadów komunalnych nie były przeprowadzane. 
W przypadku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (rys. 2) dominującą 
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grupą w latach 2013-2018 były odpady opakowaniowe (38-65%). Kolejne grupy 
odpadów to odpady z prac budowlanych i rozbiórkowych (15-26%), odpady 
wielkogabarytowe (7-15%), odpady biodegradowalne (1-21%), zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (0,2-1,5%) i odpady niebezpieczne (0,1-0,3%).

Rysunek 2. Skład odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (w %) w powiecie słupskim 
w latach 2013-2018 [opracowanie własne] 

Pozostałe selektywnie zbierane grupy odpadów komunalnych (takie jak drewno 
i tekstylia, farby, zużyte opony, odpady z czyszczenia ulic i placów) stanowiły 
około 6-13% masy odpadów zgromadzonych w sposób selektywny. Skład SzOK 
w analizowanych latach był stosunkowo stabilny, a odnotowane różnice były 
nieistotne statystycznie (test K-W, p = 0,261). W tabeli 5 przedstawiony został skład 
selektywnie zbieranych SOK w różnych gminach powiatu słupskiego w 2018 r. 
Mimo że w niemalże wszystkich gminach w składzie odpadów dominowały odpady 
opakowaniowe, ich udział procentowy był zróżnicowany i wynosił od 34% do około 
51%. Udziały procentowe innych głównych frakcji również różniły się między 
poszczególnymi gminami (tab. 5).
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Tabela 5. Skład (w % masy) odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w poszczególnych 
gminach powiatu słupskiego (dane z roku  2018)
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Damnica 49,6 14,1 20,5 10,9 1,8 0,00 3,1
Dębnica Kaszubska 43,1 9,4 22,7 17,8 1,0 0,02 6,0
Główczyce 34,2 9,6 8,9 14,1 1,3 0,06 4,4
Kępice 43,1 13,4 18,5 4,3 0,9 0,07 19,7
Kobylnica 36,7 17,5 14,1 15,7 4,4 0,10 11,5
Potęgowo 35,6 17,6 10,5 20,9 1,4 0,00 14,0
Słupsk 48,8 16,7 10,8 11,6 0,3 0,11 11,5
Smołdzino 50,3 14,8 17,5 0,2 0,0 0,00 17,2
Ustka 50,9 6,9 0,3 20,7 0,6 0,36 20,2
Ustka 23,2 44,7 9,1 18,0 0,0 0,00 5,1

Źródło: opracowanie własne

7. Dyskusja
Polska wytwarza rocznie od 10 do 12 milionów ton stałych odpadów komunalnych. 

W 2018 r. było to 12,5 mln ton SOK, a około 84% z nich pochodziło z gospodarstw 
domowych. Polska jest szóstym co do wielkości producentem odpadów komunalnych 
w UE [1]. Jednak przy populacji wynoszącej 38 milionów osób, każdy Polak generuje 
rocznie około 325 kilogramów odpadów (0,89 kg dzień-1), czyli o około 160 kg 
odpadów komunalnych miej niż średnio mieszkaniec Unii Europejskiej. 

Lokalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce całkowicie 
zmienił się po lipcu 2013 r. Przed transformacją około 15% wytwarzanych odpadów 
komunalnych było ponownie wprowadzone do środowiska bez żadnej kontroli nad 
nim (tzw. dziki zrzut). Ponadto tylko 78% populacji kraju objęte było zorganizowaną 
zbiórką SOK [19]. Obowiązek włączenia wszystkich mieszkańców do systemu zbiórki 
odpadów znacznie uszczelnił ten system, czego widocznym przykładem może być 
stopniowy wzrost ilości SOK przypadający na jednego  mieszkańca.

Składowanie odpadów jest nadal dominującym sposobem unieszkodliwiania 
odpadów w Polsce, jednakże ilość odpadów składowanych znacznie zmniejszyła 
się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a udział procentowy odpadów komunalnych 
trafiających na składowiska zmienił się z około 90% do około 45%. W 2016 r. było to 
około 140 kg odpadów na mieszkańca w porównaniu z 226 kg na mieszkańca w 2005 r. 
Jednocześnie istotnie wzrósł udział odpadów komunalnych poddawanych procesowi 
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recyklingu z około 6% w 2005 r. do 34,8% w roku 2016. Uruchomienie nowych 
spalarni odpadów komunalnych spowodowało, że ilość SOK poddanych termicznej 
obróbce wzrosła z około 1% w 2010 r. do około 20% w roku 2016 [1].

Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w powiecie 
słupskim zasadniczo odzwierciedlają zmiany zachodzące w całej Polsce. W powiecie 
zaobserwowano stopniowy wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez 
jednego mieszkańca, wszyscy mieszkańcy objęci są systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi, również rośnie udział odpadów gromadzonych w sposób selektywny 
(rys. 1, tab. 4). Zmiany w powiecie słupskim związane są z tworzeniem przyjaznych 
dla ludzi warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, szkła, papieru i plastiku. Dodatkowo 
edukacja ekologiczna prowadzona przez władze lokalne, dobrze oceniona przez 
mieszkańców [20], sprzyja wdrożeniu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 
[14] w skali  lokalnej.

Jednak, jak wykazały wyniki badań, wprowadzanie nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i osiągane wskaźniki dotyczące sposobu gromadzenia 
poszczególnych typów odpadów (tab. 3) różni się między poszczególnymi gminami 
powiatu słupskiego. Wielu autorów [7, 15, 21-23] twierdzi, że na jakość gospodarki 
odpadami komunalnymi może wpływać kilka czynników. W skali międzynarodowej 
przyczyną różnic w systemie jest głównie krajowe ustawodawstwo odnoszące się do 
gospodarki odpadami oraz efektywność egzekwowania obowiązujących przepisów 
[7, 23]. W skali lokalnej mogą to być czynniki takie jak świadomość ekologiczna 
i czynniki społeczno-ekonomiczne (tj. rodzaj zabudowy, gęstość zaludnienia, dochód 
podatkowy, wysokość stawki opłat za odpady) [21].

Pomimo wspólnych cech (niski poziom uprzemysłowienia i przewaga obszarów 
wiejskich) gminy powiatu słupskiego różnią się pod względem wskaźników 
społeczno-ekonomicznych (tab.1.). Gminy różnią się zarówno pod względem gęstości 
zaludnienia (od 13 do 1471 mieszkańca km-2), dyspersji (od 1 do 49 osad), typu 
zabudowy (od 1,29 do 6,17 gospodarstw domowych w jednym budynku) i dochodów 
podatkowych gminy (od 790 do około 2230 zł na mieszkańca). Nie wpływa to jednak 
jednoznacznie na lokalny system gospodarki odpadami komunalnymi. Bez względu 
na rodzaj odpadów (SOK, NOK lub SzOK) istnieje statystycznie istotny związek 
pomiędzy wydatkami poniesionymi przez gminę na system gospodarki odpadami 
komunalnymi (koszty systemu) a ilością odpadów wytwarzanych przez każdego 
mieszkańca w poszczególnych gminach (tab. 6)
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Tabela 6. Zależność pomiędzy warunkami społeczno-ekonomicznymi a roczną ilością powstających 
odpadów komunalnych (SOK, SzOK i NOK w kg na mieszkańca rocznie) w gminach powiatu słupskiego 
(korelacja rang  Spearmana)
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SOK 0,891 0,673 0,654 0,268 -0,224 -0,231 0,609
NOK 0,879 0,539 0,373 0,092 -0,261 -0,334 0,628
SzOK 0,733 0,479 0,673 0,329 0,163 -0,182 0,518

Źródło: [opracowanie własne]; wartości pogrubione – p < 0,05 

Zgodnie z danymi spotykanymi w literaturze [21], ilość komunalnych odpadów 
stałych (na mieszkańca) była dodatnio skorelowana z dochodem podatkowym, co 
oznacza, że im bogatsza gmina, tym więcej zbieranych jest SOK na mieszkańca. 
Dochód podatkowy nie ma jednak wpływu na rodzaj metody zbierania odpadów, 
zbieranych w sposób mieszany lub selektywny. Zaobserwowano, że mieszkańcy 
powiatu słupskiego deklarują, że ważna jest dla nich opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a niższa opłata za odpady posegregowane przekonała ich 
do selektywnej zbiórki odpadów [20]. W rzeczywistości, wraz ze wzrostem opłat 
za niesegregowane odpady, ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
znacznie zwiększyła się. Różnica między opłatami NOK i SzOK w gminach powiatu 
słupskiego wynosiła średnio 75% i mieściła się w zakresie od 50% do 100%, ale sama 
wielkość różnicy nie była skorelowana z ilością (kg mieszkańca rok-1) lub udziałem 
procentowym selektywnie zebranych  odpadów.

Rodzaj zabudowy i rozproszenie (rozumiane jako liczba miejscowości w danej 
gminie) nie były skorelowane z ilością zebranych odpadów ani pozytywnie, ani 
negatywnie. Z kolei gęstość zaludnienia wskazywała na zauważalny, ale nieistotny 
statystycznie wpływ na wzrost ogólnej ilości SOK i ilości zmieszanych  odpadów.
8. Podsumowanie

Patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat, transformacja gospodarki odpadami 
w Polsce przyniosła wymierne korzyści, zarówno na poziomie krajowym, jak 
i lokalnym. Paradoksalnie stopniowy wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych 
jest pozytywnym efektem reformy. To pokazuje, że system staje się bardziej szczelny. 
Ograniczenie wytwarzania odpadów powinno być kolejnym krokiem do poprawy 
gospodarki odpadami komunalnymi. Niestety, zmieszane odpady stałe nadal mają 
największy udział w masie zebranych odpadów komunalnych, zarówno w skali krajowej, 
jak i lokalnej. Zadaniem władz lokalnych jest stworzenie mechanizmów odwracających 
tę sytuację i odpowiedź na pytanie, jak zmienić postawy mieszkańców w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to trudne, ponieważ wymaga zaangażowania 
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fizycznego lub czasowego. Czasami tylko bodziec finansowy i perspektywa korzyści 
zmieniają zachowanie mieszkańców. Przedstawione wyniki wskazują, że niektóre 
czynniki ekonomiczne mają znaczący wpływ na system gospodarki odpadami w skali 
lokalnej. Po pierwsze, potwierdzono, że bogatsze gminy wytwarzają więcej odpadów 
komunalnych. Po drugie, że opłata za niesegregowane odpady skłania niektórych 
mieszkańców do określonych zachowań, w tym przypadku deklaracji sortowania 
odpadów. „Czynnik opłaty” jest jednak bardziej złożony. Można oczekiwać, że im 
większa różnica w opłatach za zmieszane i selektywnie zbierane odpady, tym więcej 
odpadów będzie zbieranych selektywnie na mieszkańca. W przypadku gmin powiatu 
słupskiego takiego związku nie zaobserwowano. Prawdopodobnie ten czynnik 
ekonomiczny nie motywuje pozostałej grupy mieszkańców do pożądanych zachowań, 
być może był zbyt niski (za mała różnica w kwocie) lub należy użyć innego narzędzia. 
Nowelizacja ustawy z 1996 roku (z dnia 19.07.2019 r.) [13] wprowadza nowe 
mechanizmy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Z punktu widzenia użytkownika – wytwórcy odpadów komunalnych, najistotniejsza 
zmiana dotyczy bezwzględnego nakazu selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazania 
sposobu segregowania odpadów. Czy to nowe narzędzie usprawni system będzie 
można przekonać się już w połowie 2021 roku, po przygotowaniu przez poszczególne 
gminy analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020. Istnieje jednak 
pewne niebezpieczeństwo, czy tak rygorystyczne przepisy nie sprawią, że ponownie 
część odpadów trafiać będzie do pobliskich  lasów.
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Efektywność systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce –  
główne trendy i problemy (studium przypadku dla powiatu słupskiego)
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu była ocena wydajności gospodarki odpadami komunalnymi (SOK) 
w odniesieniu do zmian w krajowym systemie gospodarki odpadami oraz analiza wpływu czynników 
społeczno-ekonomicznych na lokalny system gospodarki odpadami. Skuteczność nowego systemu 
zarządzania SOK analizowano w gminach powiatu słupskiego. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz zaobserwowano, że lokalne zarządzanie ogólnie odzwierciedla zmiany zachodzące w całej 
Polsce. Zaobserwowano stopniowy wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na jednego 
mieszkańca, wszyscy mieszkańcy poszczególnych gmin włączeni zostali do systemu gospodarki 
odpadami, sukcesywnie też wzrasta znaczenie selektywnej zbiórki odpadów. Jednak system 
gospodarowania odpadami komunalnymi różni się między poszczególnymi gminami powiatu 
słupskiego, a wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych zmieniał się od 0,55 kg do 1,47 kg na 
osobę dziennie. Bez względu na rodzaj odpadów obserwowano statystycznie istotny związek między 
wydatkami poniesionymi na system gospodarki odpadami komunalnymi a odpadami wytwarzanymi 
przez każdego mieszkańca w poszczególnych gminach. Ilość stałych odpadów komunalnych (na 
mieszkańca) była dodatnio skorelowana z dochodem podatkowym, co oznacza, że   im bogatsza gmina, 
tym więcej gromadzonych jest SOK na mieszkańca. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem opłat za 
niesegregowane odpady, ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych znacznie wzrastała, ale 
wielkość różnicy opłat między zmieszanymi i selektywnie zbieranymi odpadami nie była skorelowana 
z ilością (kg osoba rok-1) lub udziałem procentowym selektywnie zebranych odpadów. Rodzaj zabudowy 
i dyspersja nie były skorelowane z ilością zebranych odpadów ani pozytywnie, ani negatywnie. Z kolei 
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gęstość zaludnienia wykazuje zauważalny, ale nieistotny wpływ na wzrost ogólnej ilości SOK i ilości 
niesegregowanych  odpadów.
Słowa kluczowe: odpady komunalne, ochrona środowiska, zarządzanie odpadami, selektywna zbiórka

Efficiency of the new municipal solid waste management in Poland – trends and 
problems (a case study of the Słupsk Poviat)
Abstract 
The objective of this paper was to evaluate local municipal solid waste (SOK) management efficiency in 
relation to the national system changes in waste management, and analyze of the socio-economic factors 
on the local-scale waste system. Efficiency of the new MSW management was studied in the communities 
of Słupsk Poviat, and it was observed, that the local management generally reflects the changes that occur 
in Poland. There was observed the gradual increase in the amount of municipal waste generated per capita, 
all inhabitants now participate in waste collection, also waste segregation has increased in importance. 
However, the municipal solid waste management differ between the Słupsk Poviat communities, and 
the waste generation rate significantly varies between them (from 0.55 kg to 1.47 kg per capita day-1). 
Regardless of the waste type, there are statistically significant association between expenses incurred 
on the municipal waste system and the waste generated per each inhabitant in individual communities. 
Amount of municipal solid waste (per capita) was positive correlated with the tax income, which means 
that the richer commune the more MSW per capita is collected. It was observed that with the increase in 
fees for non-segregated waste, the amount of selective collected municipal waste significantly increases, 
but the size of fee difference between mixed and selective collected waste was not correlated with the 
quantity (kg/inhabitant/year) or percentage (% of MSW) of selective collected waste. The building type 
and dispersion are not correlated to the amount of waste collected, neither positively nor negatively. In 
turn population density shows noticeable but non-significant impact on the increase in the overall amount 
of MSW and the amount of mixed  waste.
Keywords: municipal waste, environment protection, waste management, selective collection
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Ochrona środowiska wydm nadmorskich 
na polskim wybrzeżu – obszary, formy i efekty

1. Charakterystyka i powody ochrony środowiska wydm nadmorskich na 
polskim wybrzeżu

Na polskim wybrzeżu Bałtyku, którego długość linii brzegowej wynosi niemal 500 km 
wydmy nadmorskie stanowią ponad 85% jego długości i są niezwykle cennym 
obszarem, który ze względu na granicę morsko-lądową stanowi unikalny system 
powiązań przyrodniczo-krajobrazowych. Wydmy chronią niskie zaplecze brzegu przed 
powodzią sztormową. Są rezerwuarem piasku do odbudowy erodowanych odcinków 
brzegu. Wydmy nadmorskie mają dużą wartość wynikającą z bio i georóżnorodności 
form [1-6, 8-10]. Pokrywa je specyficzna roślinność psammofilna, która wpływa na 
zróżnicowanie siedlisk i krajobrazu [1, 2, 5]. Strefy plaż, wydm, łęgów, przybrzeżnych 
jezior, ujścia rzek i przylegające obszary wodno-błotne stanowią siedliska łącznie dla 
kilku tysięcy gatunków flory i fauny. W środowisku wydm nadmorskich szczególne 
funkcje spełniają rośliny [1-10]. Trawy wydmowe zatrzymując piasek wpływają na 
rozwój nowych wydm, a gatunki kolejnych faz sukcesji stabilizują ruchome podłoże. 
Rośliny stanowią ochronę przed rozwiewaniem oraz w pewnym stopniu przed  abrazją.

W Europie większość siedlisk wydmowych podlega ochronie, w tym w ramach 
obszarów Natura 2000 i rewitalizacji z powodu znacznego stopnia degradacji [2, 11]. 

Wraz z rozwojem bazy turystycznej i zwiększającej się liczby turystów w XXI w., 
obserwuje się coraz większą dewastację wydm i niszczenie roślinności [6, 12-17]. 
Zjawisku temu sprzyjają także inwestycje gmin nadmorskich, które w miejscach 
prowadzenia projektów rewitalizacji i uatrakcyjnienia turystycznego środowiska 
wprowadzają ozdobne, obce gatunki roślin i zwiększają dostępność do wrażliwych na 
zmiany siedlisk nadmorskich [5, 15]. Największe zmiany roślinności zachodzą przy 
portach i miejscowościach [12-14, 17], gdzie pojawia się wiele gatunków obcych dla 
tego środowiska [3, 5, 13, 16]. 
2. Cel, metody i materiał badań

Celem pracy jest przedstawienie form ochrony przyrody wydm nadmorskich na 
polskim wybrzeżu oraz ocena ich skuteczności w zachowaniu naturalnej roślinności. 
W pracy zastosowano metodę analizy przypadków obejmujących znane formy 
ochrony przyrody. Wyznaczono obszary wydm nadmorskich oraz określono rodzaje 
ich ochrony w świetle prawa. Ponadto omówiono inne odcinki, gdzie zachowana jest 
roślinność wydmowa z powodu innych prawnych ograniczeń  dostępu.

Na wyznaczonych odcinkach wybrzeża opisano charakterystyczne gatunki roślin, 
korzystając z wieloletnich wyników badań terenowych własnych [8-10, 12, 13, 18, 
19] oraz dostępnych publikacji [3, 4, 6, 7, 14-17, 20, 21]. Badania terenowe polegały 
na określeniu położenia odcinków wydmowych na polskim wybrzeżu, dynamiki 

1 evelinamruk@gmail.com.
2 tomasz.labuz@usz.edu.pl, Instytut Nauk o  Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, http://polish-
dunes.usz.edu.pl/.
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wydm, rozmieszczenia wybranych gatunków roślin i rejestracji ich zmienności 
w czasie spowodowanej erozją sztormową i działalnością człowieka. Ponadto na 
podstawie publikacji scharakteryzowano stan zagrożenia wybranych gatunków [21-26] 
oraz na podstawie monitoringu prowadzonego w ramach sieci Natura 2000 stan 
zachowania i określone zagrożenia siedlisk [27, 28]. Wykorzystano także materiały 
własne prowadzone w ramach wyznaczania i oceny siedlisk na potrzeby monitoringu 
Natura  2000.

Wyniki obejmujące rodzaje form ochrony przyrody uzupełniono na podstawie 
danych dostępnych na stronach internetowych, w tym Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, parków narodowych, krajobrazowych i systemu Natura 2000 [11, 28-34, 
38, 39]. 
3. Charakterystyka botaniczno-geograficzna siedlisk wydm na polskim 
wybrzeżu

Zbiorowiska wydmowe układają się pasmowo wzdłuż różnych stref dynamicznych 
brzegu morskiego [3-5, 7-10]. Strefy te dzieli się na plażę, wydmę przednią – białą, 
wydmę żółtą/szarą i brunatną. W każdej ze stref dominuje inny typ roślinności. 
W wyniku narastającej erozji brzegów, związanej ze wzrostem poziomu morza 
i działalnością człowieka ubywa długości brzegu z odcinkami posiadającymi wszystkie 
te strefy [8, 14]. Obecnie około 15% długości wybrzeża wydmowego, to jest 80-95 km, 
znajduje się w fazie akumulacji, gdzie występują wszystkie siedliska i duże bogactwo 
gatunkowe (Rysunek 1). Ich długość czasowo zmniejszała się od około 110 do 85-80 
km po sztormach z 2007, 2012 oraz 2017  r.

Pierwszym siedliskiem na brzegu morskim powinny być rośliny nitrofilne 
i halofilne, rosnące na plaży górnej w pasie materii organicznej, nazywanej kidziną. 
Zespoły nitrofilne i halofilne, tworzą rzadko występującą na polskim wybrzeżu grupę 
Cakiletea maritimae [3, 4]. Kidziną są szczątki roślin, muszle i coraz częściej odpady 
antropogeniczne wyrzucane na brzeg przez morze. Z osadu kidziny, przysypywanej 
wiosną przez piasek wyrastają pionierskie gatunki roślin. 
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Rysunek 1. Udział wydm przednich w różnej fazie rozwoju wraz z pokryciem siedliskami wydmowymi 
na polskim wybrzeżu w latach 2010-2013 [13]

W wyniku erozji sztormowej, presji turystycznej i oczyszczania plaż na odcinkach 
turystycznych, od kilku lat kidziny jest coraz mniej. Rośliny nitrofilne spotykane są 
tylko przy ujściu Świny i Przekopu Wisły oraz rzadziej po wewnętrznej części Cypla 
Półwyspu Helskiego i sporadycznie w stożkach spiętrzeń sztormowych, tworzonych 
po sztormach na zapleczu plaż. Rośliny słonolubne z trawami tworzą na plaży górnej 
zbiorowisko należące do zespołu Honckenyo-Agropyretum [3, 4, 14]. Składają się na 
nie honkenia piaskowa (Honckenya peploides), rukwiel nadmorska (Cakile maritima) 
i solanka kolczysta (Salsola kali). Obok nich występuje rzadko spotykany perz 
sitowy nadmorski (Elymus farctus subsp. boreoatlanticus), tworzący już nieistniejące 
w Polsce zbiorowisko Agropyron-Elymus. Pierwszym gatunkiem, wpływającym na 
akumulację piasku jest honkenia piaskowa, która tworzy kopuły o wysokości do 0,6 m 
[13]. Wraz ze wzrostem ilości traw, zwiększa się akumulacja prowadząca do rozwoju 
wydm inicjalnych lub inaczej zwanych embrionalnych, zajmujących plażę górną [3, 9]. 
Ze względu na spadek zasolenia Bałtyku w kierunku wschodnim, rośliny te są rzadziej 
spotykane poza wybrzeżem zachodnim. Roślin słonolubnych na plażach otwartego 
morza jest niewiele, zazwyczaj wyrastają punktowo z nasion wyrzucanych na brzeg 
i są w stanie przetrwać do kolejnej erozji sztormowej. Zbiorowiska te są zawsze 
niszczone podczas wszystkich zimowych sztormów z poziomem morza wyższym od 
średniego o 0,9 m. Z badań autora, prowadzonych w ostatnich latach wynika, że ponad 
90% stanowisk honkenii, znajduje się na Mierzei Bramy Świny [13].

Na najmłodszych wydmach nadmorskich: embrionalnych i uformowanej 
wydmie przedniej, występuje zbiorowisko drugiej fazy sukcesji, czyli zespół Elymo-
Ammophiletum [3-8, 10, 14] z gatunkami traw: piaskownica zwyczajna (Ammophila 
arenaria) i wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius). Są to podstawowe gatunki 
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ze zbiorowiska psammofilnego, porastającego ruchome podłoże wydm. Na wydmach 
niektórych odcinków wybrzeża obok nich licznie występuje trzcinnikownica piaskowa, 
znana pod nazwą piaskownicy bałtyckiej (X Calammophila baltica lub Ammophilia 
baltica) [3, 13]. Jest to gatunek hybrydowy, pomiędzy piaskownicą zwyczajną, do 
której jest podobna, a trzcinnikiem piaskowym, trawą porastającą piaski śródlądowe 
[3]. Trawy te w różnym składzie procentowym porastają wydmy poszczególnych 
mierzei. W rejonach, gdzie są nasadzane celem biotechnicznej ochrony wybrzeża, 
trzcinnikownica stanowi do 60% składu gatunkowego flory. Obok wymienionych 
traw występuje niższa kostrzewa czerwona w odmianie piaskowej (Festuca ruba ssp. 
arenaria). Na wałach wydmowych o mniejszej dynamice podłoża, w tym na granicy 
z wydmą ustabilizowaną oraz w obniżeniach pomiędzy wydmą białą i szarą występuje 
kostrzewa kosmata (Festuca villosa). Trawy pionierskie, które kolonizują ruchome 
podłoże piaszczyste, do swojego wzrostu i rozmnażania generatywnego potrzebują 
stałego zasypywania przez piasek. Pozostałe czynniki decydujące o ich rozwoju, to 
podłoże ubogie w materię odżywczą, brak wykształconych gleb, mechaniczny wpływ 
wiatru i piasku oraz silne nasłonecznienie. Gatunki te uważane są za najbardziej 
sprzyjające akumulacji [3, 7, 8, 13]. 

Koleją fazę sukcesji na częściowo utrwalonych i stabilnych wydmach, tzw. szarych 
lub żółtych, stanowi roślinność muraw napiaskowych, należąca do zespołu Helichryso-
Jasionetum [4, 8, 14, 15]. Wydmy te pokryte są licznymi gatunkami naczyniowych 
roślin zielnych, mchów, porostów, glonów, a nawet grzybów, czerpiących składniki 
odżywcze z tworzącej się gleby [4, 14]. Pierwsze na podłożu pojawiają się glony, 
a następnie porosty i pojedyncze rośliny. Ten proces powoduje stopniowe stabilizowanie 
podłoża i wkraczanie pozostałych roślin nietolerujących zasypywania przez piasek. 

Głównym gatunkami, które tworzą murawę na polskim wybrzeżu [4, 8, 10, 
14] są: turzyca piaskowa (Carex arenaria), szczotlicha siwa (Corynephorus 
canescens), jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum), kocanki piaskowe 
(Helichrysum arenarium), bylica polna (Artemisia campestris var. sericea), jasieniec 
piaskowy (Jasione montana), groszek nadmorski (Anthyllis vulneraria). Ponadto na 
nasłonecznionych, odkrytych powierzchniach spotyka się fiołek trójbarwny nadmorski 
(Viola tricolor var. maritima) oraz kruszczyk rdzawoczerwony (Epipacis atrorubens), 
będący pod ochroną. Na granicy pomiędzy wydmami ruchomymi i stabilnymi występują 
rośliny chronione: mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), symbol wybrzeża 
wydmowego oraz na środkowym i wschodnim wybrzeżu lnica wonna (Linaria odora) 
(tab. 1). Wydmy utrwalone mogą być pokryte przez krzewy wierzby piaskowej lub 
rozsiewające się mieszańce wierzb, stosowanych do stabilizacji wydm. Na wybrzeżu 
wschodnim i przy miejscowościach nadmorskich na wydmach ustabilizowanych 
rozrasta się gatunek inwazyjny róża pomarszczona [15, 16]. Murawa jest siedliskiem 
priorytetowym do ochrony w ramach obszarów Natura 2000 [11, 28].

Ostatnią fazą sukcesji wydm ruchomych jest bór sosnowy [14]. Bór występuje na 
wydmach brunatnych w różnych odmianach, w zależności od wilgotności i żyzności 
podłoża. Roślinami naczyniowymi, charakterystycznymi dla tego siedliska, są 
chroniona bażyna czarna (Empetrum nigrum), paprotka zwyczajna (Polypodium 
vulgare) i gruszyczka mniejsza (Pirola minor) [39].
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4. Prawne aspekty ochrony przyrody nadmorskiej
4.1. Przepisy międzynarodowe 

Wraz z rozwojem nowoczesnych społeczeństw europejskich i zacieśnianiem 
współpracy międzynarodowej w XX w., w Europie i na świecie pojawiały się 
próby stworzenia wspólnych przepisów prawnych na rzecz ochrony przyrody, która 
rozumiana jest jako dobro ponadnarodowe i ponadkulturowe [35]. Za pierwszy taki 
akt prawny można uznać postanowienia Konwencji Ramsarskiej z 2 lutego 1971 r. 
o ochronie obszarów wodno-błotnych, którą Polska ratyfikowała w 1978 r. [30]. 
Za pierwsze działania europejskich państw w kierunku ochrony przyrody Morza 
Bałtyckiego uznaje się Konwencję Helsińską z 22 marca 1974 r., na podstawie której 
powołano międzynarodową organizację Komisji Ochrony Środowiska Morskiego 
Bałtyku – Helcom [30]. Kolejnym działaniem było ustanowienie Konwencji Bońskiej 
o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 23 czerwca 1979 r., ratyfikowanej 
w Polsce w 1995 r. Następnie sformułowano postanowienia Konwencji Berneńskiej 
z 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 
siedlisk – w Polsce opublikowana w dzienniku ustaw w roku 1996 [30].

W latach 80. XX w. zauważono zmniejszanie się bioróżnorodności z powodu 
postępującej industrializacji i rozwoju stref przemysłowych. Widząc potrzebę 
zacieśnienia współpracy państw europejskich na rzecz ochrony środowiska dla 
obszaru Morza Bałtyckiego, wypracowano tzw. II Konwencję Helsińską z 9 kwietnia 
1992 r., którą podpisały wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego oraz Komisja 
Europejska, stanowiąca organ Unii Europejskiej [30]. 

W skali globalnej temat ochrony przyrody i rozwoju społeczeństw został podjęty 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych na Szczycie Ziemi 5 czerwca 1992 r. 
w Rio de Janeiro, gdzie powstała Konwencja o różnorodności biologicznej – 
tzw. Konwencja z Rio, którą Polska ratyfikowała w 1996 r. [30, 35]. Efektem 
Konwencji było utworzenie zasad oraz ponad 2500 zaleceń dla państw, rządów 
i organizacji międzynarodowych, które powinny stopniowo wprowadzać działania 
w celu opracowywania międzynarodowych, narodowych i lokalnych strategii 
zrównoważonego rozwoju i ochrony  przyrody.

W celu osiągnięcia celów i postanowień z Konwencji w Rio, Unia Europejska 21 
maja 1992 r. wydawała tzw. Dyrektywę Siedliskową o ochronie siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory [36]. Dyrektywa siedliskowa jest rozszerzeniem oraz ścisłym 
nawiązaniem do tzw. Dyrektywy Ptasiej z dnia 2 kwietnia 1979 r. [37]. Ogólnym 
założeniem obu rozporządzeń jest stworzenie systemu zarządzania obszarami 
szczególnie cennymi ze względu na różnorodność biologiczną oraz powiązanymi 
korytarzami ekologicznymi w spójną europejską sieć ochrony. Dyrektywa 
Ptasia określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych 
wyginięciem, a Dyrektywa Siedliskowa ustala zasady ochrony pozostałych gatunków 
zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych, a także procedury ochrony obszarów 
szczególnie ważnych  przyrodniczo.
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Sieć ta otrzymała nazwę Natura 2000, a jej tworzenie należy do obowiązku 
każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej pod groźbą kar finansowych. 
W ramach rozwijania sieci Natura 2000, państwa członkowskie tworzą trzy rodzaje 
obszarów chronionych [11, 28]:

• Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – według kryteriów podanych w Dyrek-
tywie  Ptasiej,

• Obszary Ochrony Siedlisk (OOS) – zwane obszarami siedliskowymi, których 
tworzenie przebiega dwu  etapowo,

• „Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty” (OZW).
Pierwszym krokiem tworzenia OOS jest opracowanie przez państwo członkowskie 

listy obszarów do włączenia ich w sieć Natura 2000, a które przedstawiane są Komisji 
Europejskiej. Po zatwierdzeniu obszarów, w drodze decyzji otrzymują one status 
„Obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty” (OZW) i od tego czasu wchodzą 
w skład obszarów Natura 2000. Następnie, kraje członkowskie mają 6 lat, od momentu 
wydania decyzji Komisji Europejskiej na wyznaczenie ostoi i przekształcenie ich 
w Obszary Ochrony Siedlisk (OOS). 

Unia Europejska budując system ochrony siedlisk wykazała się pionierskim 
podejściem do spraw związanych z ochroną bioróżnorodności. Powstały działania 
i akty prawne na rzecz zachowania bioróżnorodności w Europie [35], a rok 2010 
uchwalono Rokiem  Bioróżnorodności.
4.2 Stan prawny ochrony przyrody w Polsce

Pierwszym dokumentem w Polsce, gwarantującym każdemu dostęp do zasobów 
przyrody i możliwości korzystania z niej, w myśl zrównoważonego rozwoju, jest 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono w niej, że ochrona środowiska 
w Polsce powinna być traktowana jako priorytet, zarówno przez władze publiczne, jak 
i społeczności lokalne we wszelkich działaniach, których odbiorcami będą następne 
pokolenia Polaków. Ujęcie problemu ochrony środowiska w polskiej konstytucji nie 
tylko symbolizuje jak wielką wagę przywiązywać się powinno do ochrony przyrody, 
ale także nawiązuje do pojęcia dziedzictwa kulturowego, które z kolei wyraża się 
troską, jaką powinni wykazywać się Polacy w dążeniach do zachowania walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych.

Skupiając się jednak na aktach prawnych, dotyczących ściśle ochrony przyrody 
i krajobrazu w Polsce, można wyróżnić dwa okresy w dziejach ochrony przyrody 
w Polsce. Etap I obejmuje okres od 1934 r. do czasu wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r., m.in. z ustawami o ochronie przyrody z 1934 r., 1949 r., 1991 r. 
Etap II obejmuje okres od 2004 r., kiedy Polska została zobowiązana do dostosowania 
praw związanych z ochroną przyrody do wymogów unijnych z nową ustawą o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 r. [38], ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, 
jego ochronie i udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 3 października 2008 r. [40] i ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. [41].
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Najważniejszą jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
z późniejszymi zmianami [38]. Ustala formy ochrony przyrody i ich zadania w Polsce. 
Ponadto zawiera wytyczne dotyczące możliwości użytkowania tych obszarów przez 
człowieka. Wśród tych form znajdują się: ochrona gatunków, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz m.in. 
obszary chronionego  krajobrazu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ważną kwestią było dostosowanie 
polskich przepisów w sprawie ochrony przyrody do dyrektyw obowiązujących we 
wszystkich krajach członkowskich UE, w tym dołączenie do sieci europejskiego 
systemu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zagrożonych i jednocześnie 
cennych w skali europejskiej Natura 2000 [11, 28]. 

Ustawa o ochronie przyrody w zależności od nadanego prawnie statusu ochrony, daje 
wiele możliwości co do form i metod ochrony. Można ją podzielić na tak zwaną ochronę 
in situ, czyli w miejscu naturalnego występowania oraz ex situ, czyli poza miejscem 
występowania, np. w ogrodach zoologicznych czy botanicznych [38]. Wyróżnia 
się ochronę ścisłą, czynną i krajobrazową. Ochrona ścisła polega na nieingerencji 
w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych 
(np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona 
krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób 
uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Dodatkowo występuje ochrona bierna, 
która zakazuje jakiejkolwiek ingerencji człowieka w ekosystem. Nierzadko zdarza 
się, że z powodu braku zabiegów ochronnych, ekosystemy pozostawione same sobie 
podlegają często zmniejszaniu populacji gatunków chronionych, kiedy np. w obliczu 
wtargnięcia gatunków obcych zostają zagrożone gatunki rodzime. Wówczas w celu 
ochrony siedlisk, ochrona bierna musi zostać przekształcona w ochronę czynną. 

Siedliska roślin wydmowych na polskim wybrzeżu objęte są różnymi formami 
ochrony. Przy ich omawianiu należy zwrócić uwagę na fakt, że część obszarów jest 
objęta kilkoma formami ochrony. W przypadku sieci Natura 2000 w skład powierzchni 
całkowitej wchodzi duża powierzchnia obszarów prawnie chronionych w tym wszystkie 
parki narodowe, część rezerwatów przyrody i część parków krajobrazowych (rys. 2). 



Ochrona środowiska wydm nadmorskich na polskim wybrzeżu – obszary, formy i efekty

213

Rysunek 2. Siedliska wydmowe na polskim wybrzeżu. A – lokalizacja mierzejowo-wydmowych 
odcinków polskiego wybrzeża. B – rozmieszczenie różnych form ochrony wydm nadmorskich, 

numeracja – patrz tabele 2-5. Opracowanie własne

Ważną kwestią jest sprawowanie nadzoru nad obszarami związanymi z ochroną 
przyrody w Polsce. Są miejsca, nad którymi nadzór sprawuje kilka organów. Przykładem 
może być pas wybrzeża Mierzei Bramy Świny z obszarem Natura 2000 o numerze 
PLH320019, gdzie głównym organem zarządzającym jest Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Szczecinie [30], ale jednocześnie za ochronę brzegu, w tym 
umacnianie wydm odpowiada Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego 
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w Szczecinie [42] a cały obszar należy administracyjnie do Miasta Świnoujście. Zatem 
zarządzanie obszarami chronionymi wydm nadmorskich należy do kompetencji wielu 
organów, co czasem powoduje nieścisłości w aktywnym zarządzaniu i powstawanie 
konfliktów w przestrzeni nadmorskiej [5, 12, 18].
5. Formy ochrony przyrody wydm nadmorskich w Polsce 
5.1. Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest jedną form ochrony przyrody wymienioną w ustawie 
o ochronie przyrody z 2004 r. [29, 30, 38]. Jej celem jest zapewnienie przetrwania 
i właściwego stanu ochrony dziko występujących grzybów, roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona 
dotyczy rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem gatunków oraz objętych 
ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Przyjęto dwie formy ochrony 
gatunkowej: ścisłą i częściową [29]. 

Gatunki roślin objęte tą formą ochrony przyrody na najmłodszych wydmach 
nadmorskich przedstawiono w tabeli 1. Ponadto podano inne gatunki, istotne z punktu 
widzenia bioróżnorodności i dynamiki wydm, a nie poddane ochronie gatunkowej. 
Żadna z roślin wydm inicjalnych i kidziny nie podlega tej formie ochrony. Tylko 3 
gatunki występujące na plażach i najmłodszych wydmach nadmorskich podlegają 
ochronie ścisłej. Z badań wynika, że wraz z upływem czasu coraz więcej roślin wydm 
nadmorskich ma status zagrożonych wyginięciem [22-26]. O nieskutecznej ochronie 
świadczy zmniejszanie powierzchni siedlisk i zanik roślin z plaż i wydm nadmorskich 
w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Można wnioskować, że przyjęte formy ochrony nie 
przynoszą oczekiwanych efektów, co wynika z szybko postępującej antropogenizacji 
polskiego wybrzeża i wzrostu długości wybrzeży erodowanych. W ciągu ostatnich 40 
lat zaniknęła większość stanowisk mikołajka nadmorskiego [19-21, 22] oraz perzu 
sitowego [4, 24, 26], zaniknęły zbiorowiska nitrofilne i halofilne, które współcześnie 
występują tylko sporadycznie. Jest to wynikiem kurczenia obszarów, na których 
powstaje kidzina [13]. Zagrożona jest honkenia piaskowa, której największe płaty, 
występujące na Mierzei Bramy Świny, w 2010 r. zniszczono podczas budowy terminala 
gazu skroplonego LNG [5, 13]. W najbliższym czasie ponad 1,2 km długości brzegu 
z jej siedliskami zostanie zabrane pod budowę terminala kontenerowego. Straty 
wyniosą co najmniej 40% powierzchni zajmowanej przez ten gatunek na całym polskim 
wybrzeżu. Z powodu dużej presji rekreacyjnej na plażach niszczone są stanowiska 
mikołajka nadmorskiego w Słowińskim Parku Narodowym, tuż przy Rowach, oraz na 
Mierzei Rewskiej, gdzie położony jest Rezerwat Mechlińskie Łąki. 
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Tabela 1. Gatunki roślin chronione i rzadkie oraz ich status ochrony na wydmie białej i szarej.  
A – Polska Czerwona Księga Roślin, B – Ochrona gatunku ścisła, C – ochrona gatunku częściowa,  
D – Natura 2000, wyróżnione, E – istotne dla rozwoju wydm
Nazwa Status 

ochrony
Strefa 
występowania

Charakterystyka powierzchni. Zagrożenia

Łoboda nadbrzeżna 
(Atriplex  littoralis)

A Plaża, kidzina Na Mierzei Bramy Świny 90% stanowisk. 
Okresowo po sztormach na innych 
odcinkach

Honkenia piaskowa 
(Honckenya  peploides)

A, D, E Plaża górna, 
kidzina, wydma 
inicjalna

Na Mierzei Bramy ponad 90% 
powierzchni stanowisk Świny.  
Tam zagrożony inwestycjami portowymi. 
Od 2016 r. bliski zagrożenia

Soliród zielny
(Salicornia  europaea)

A, B Plaża, kidzina Mierzeja Bramy Świny (km 425,424).  
Od 2006 r. zagrożony.  
Od 2016 r. krytycznie zagrożony

Solanka kolczysta 
(Salsola  kali)

A Plaża, kidzina Tylko okresowo na odcinkach 
akumulacyjnych. 2006 i 2016 r. narażony 
na wyginięcie

Rukwiel nadmorska 
(Cakile  maritima)

A, D Plaża, kidzina Najwięcej na Mierzei Bramy Świny (km 
419-424) oraz inne odcinki akumulacyjne. 
Od 2016 r. bliski zagrożenia

Perz sitowy 
(Elymus  farctus)

A Plaża górna, 
wydma inicjalna

99% stanowisk na Mierzei Bramy Świny 
(km 421-424). Od 2006r. wymierający, 
2016 r. krytycznie zagrożony

Wydmuchrzyca piaskowa
 (Leymus  arenarius)

E Plaża górna, 
wydma biała

Udział do 5% w składzie z piaskownicą 
na wydmie przedniej. Zanik na Mierzei 
Kaszubskiej. Mieszańce z perzem sitowym 
i właściwym liczne przy ujściu Świny, nad 
Zatoką Pucką

Piaskownica zwyczajna 
(Ammophila  arenaria)

E Plaża górna, 
wydma biała

Duży udział na Mierzei Łebskiej, Mierzei 
Bramy Świny, przy Przekopie Wisły. 
Monokultury z dosadzania na Mierzei 
Kaszubskiej

Piaskownica bałtycka 
(Calmmophila  arenaria)

E Wydma biała Udział 30-40 % w składzie z piaskownicą 
zwyczajną (nowa odmiana  
na Mierzei  Wiślanej)

Kocanki piaskowe 
(Helichrysum  arenarium)

C, D Wydma szara 
nasłoneczniona

Niewielki udział na wybrzeżu wschodnim, 
duży na zachodnim

Turzyca piaskowa 
(Carex  arenaria)

C, D Wydma szara Liczna na wszystkich wydmach szarych 
na powierzchniach piaszczystych przy 
małym udziale mchów

Lnica wonna
(Linaria  odora)

A, B, D Wydma biała-
szara

Stanowiska tylko na wybrzeżu wschodnim 
od Mierzei jeziora Wicko. Od 2006 r. 
zagrożony, 2016 r., narażony

Mikołajek nadmorski 
(Eryngium  maritimum)

B, D Wydma 
biała-szara, 
nasłoneczniona

Liczny na Mierzei Wiślanej, Rewskiej, 
mniej na Helskiej i Gardnieńskiej. Bardzo 
mało na wybrzeżu zachodnim. W 2016 r. 
zagrożony
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Kruszczyk 
rdzawoczerwony 
(Epipactis  atrorubens)

C, D Wydma szara Duże ilości na wybrzeżu zachodnim, 
mniej na wschodnim. Słoneczne 
siedliska na granicy podłoża utrwalonego 
i ruchomego 

Źródło: Opracowanie własne, status ochronny podano na podstawie literatury [21-26, 39]

Dużym problemem, także w parkach i rezerwatach, jest wzrastająca presja 
turystyczna. Rośliny chronione prawnie są niszczone przez plażowiczów: 
wydeptywane lub zrywane, a po krótkim czasie porzucane na plaży (efekt zabaw 
dzieci, co wielokrotnie obserwowano). Wszystkie siedliska wydmowe znalazły się na 
Czerwonej Liście zagrożonych biotopów [22].
5.2. Parki narodowe

Na polskim wybrzeżu Bałtyku zlokalizowane są dwa parki narodowe. Słowiński 
Park Narodowy, położony na wybrzeżu wschodnim pomiędzy Rowami i Łebą, 
obejmuje 34 km długości brzegu mierzejowo-wydmowego. Został utworzony 
w 1967 r. w celu zachowania systemu przyrodniczego jezior przymorskich, bagien, 
torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, ale przede wszystkim w celu ochrony 
wydm ruchomych [29, 31]. Wzdłuż brzegu morskiego parku ciągną się na przemian 
akumulacyjne odcinki wydmowe z wysokimi wydmami przednimi oraz erodowane 
z podcinanymi dawnymi wydmami ruchomymi. Ze względu na unikatowość przyrody, 
obszar parku został wpisany do kilku międzynarodowych sieci ochrony przyrody: 
HELCOM BSPA, Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO oraz obszarów wodno-
błotnych Ramsar [31]. W celu szczególnej ochrony miejsc bytowania licznych 
gatunków ptaków w okolicach jeziora Łebsko i Gardno utworzono pięć ścisłych 
rezerwatów przyrody. Porośnięte wydmy są miejscem życia wielu gatunków dużych 
ssaków, w tym od niedawna wilków oraz drobnych ssaków i gadów. Zwierzęta te 
żerują oraz tworzą legowiska także na ruchomych nadmorskich wydmach. 

W parku występują wszystkie siedliska wydm nadmorskich, w tym znaczny obszar 
wydm białych i embrionalnych. Te drugie zmieniają swe położenie po niszczących 
sztormach. W latach 2012-2019 długość brzegu z ruchomymi wydmami przednimi 
zmieniała się od 15 do 12 km po sztormach z lat 2017 i 2019. Stanowi to od 10 
do 20% długości tego siedliska na całym polskim wybrzeżu w ostatnich latach. 
Z ważniejszych gatunków roślin wydmowych występują w części środkowej obszaru 
lnica wonna, w części zachodniej mikołajek nadmorski, którego siedliska są pod 
presją turystyczną od strony miejscowości Rowy. Dużą powierzchnię obejmuje obszar 
wydm szarych z kruszczykiem rdzawoczerwonym i turzycą piaskową. Ze względu 
na dużą zmienność powierzchni plaż, roślinność słonolubna występuje rzadko, a jej 
powierzchnie zmieniają się po każdym znaczącym spiętrzeniu sztormowym. W kilku 
miejscach pomiędzy wydmami inicjalnymi w okresie lęgowym bytują siewki  obrożne.

Woliński Park Narodowy utworzono w 1960 r. w celu ochrony morenowych 
i klifowych krajobrazów wyspy Wolin [29, 30, 32]. W 1996 r. stał się w Polsce także 
pierwszym Morskim Parkiem Narodowym, gdy w jego obszar włączono przybrzeżne 
wody Bałtyku na szerokości 1 mili oraz wyspy w delcie Świny wraz z otaczającymi 
je wodami Zalewu Szczecińskiego. Najbardziej znanym i cennym krajobrazem na 
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obszarze Wolińskiego Parku Narodowego są aktywne klify, z których najwyższe 
osiągają wysokość 93 m. W środkowej części brzegu, pomiędzy Grodnem i Wisełką 
występuje około 2,5 km długości odcinek wydm osłaniających nieaktywne klify. 
W części wschodniej, granice parku obejmują około 1,5 km długości brzeg z wałem 
wydmowym, utworzonym na zakończeniu moreny czołowej zagłębiającej się 
w podłoże. Na obu wydmowych odcinkach okresowo wyrasta roślinność słonolubna na 
plaży, w tym płaty honkenii, trwałe siedliska traw na wydmie przedniej oraz niewielkie 
obszary wydm szarych. Z roślin chronionych na wydmach występuje mikołajek 
nadmorski. Największa presja turystyczna występuje odcinku wybrzeża z wydmą na 
wysokości miejscowości Wisełka (km 402-406, według kilometrażu linii  brzegowej).
5.3. Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody, to obok parków narodowych jedna z bardziej restrykcyjnych 
form ochrony przyrody. Są to wyłączone z użytkowania i ingerencji człowieka 
obszary, przeznaczone na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych 
[29, 30, 38]. Cały obszar rezerwatu albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, 
czynnej lub tylko krajobrazowej. Dostęp do obszarów objętych tą formą ochrony jest 
znacznie ograniczony. To pozwala na naturalny rozwój procesów środowiskowych 
i zachowanie roślin oraz siedlisk  zwierząt.

Na wybrzeżu występuje 8 rezerwatów przyrody, które w swych zadaniach ochrony 
obejmują wydmy nadmorskie, w całości lub tylko dodatkowo: Ptasi Raj, Mewia 
Łacha, Mechelińskie Łąki, Beka, Helskie Wydmy, Widowo, Mierzeja Sarbska, Wydmy 
między Dźwirzynem a Grzybowem (rys. 2, tab. 2). Cztery pierwsze przeznaczone 
są przede wszystkim ochronie nadmorskich siedlisk podmokłych i z wodami, gdzie 
licznie gniazdują ptaki. Rezerwat Widowo powstał w celu ochrony wyniesień 
i obniżeń dawnych wydm ruchomych, gdzie postępuje proces abrazji. Rezerwaty 
Mierzeja Sarbska, Helskie Wydmy i najmłodszy, położony koło Dźwirzyna, w celach 
ochrony mają zachowanie naturalnych siedlisk wałowych wydm nadmorskich (oraz 
częściowo  rozwiewanych).

Rezerwat przyrody Mewia Łacha utworzono w 1991 r. z przyjętą powierzchnią 
150,46 ha i do tej pory jest to jedyny w Polsce rezerwat, którego obszar podaje się jako 
wartość umowną, gdyż co roku zmienia się powierzchnia łach piaszczystych w ujściu 
Przekopu Wisły. Celem ochrony są: miejsca lęgowe i miejsca żerowania rzadkich 
gatunków rybitw, ptaków siewkowatych i blaszkodziobych oraz dynamika procesów 
akumulacyjnych stożka ujściowego Wisły. Za składową część rezerwatu uznaje się 
również piaszczyste łachy i ławice, wynurzające się okresowo z Wisły, które dla 
awifauny i fok pełnią funkcję bezpiecznej ostoi [28].

Na szczególne wyróżnienie zasługuje unikalny w skali kraju skład gatunkowy 
rybitw – białoczelna, rzeczna, czubata i popielata, które na terenie rezerwatu mają 
udokumentowane stałe miejsca gniazdowania, a dodatkowo sieweczki obrożna 
i morska. Łącznie, występuje tu ponad 220 gatunków ptaków, z czego ponad 50 to 
gatunki lęgowe. Na przyległych do brzegu zbiornikach występują wydry oraz bobry. 
Królestwo roślin reprezentuje ponad 450 gatunków naczyniowych, z czego 17 podlega 
ochronie, a 70 to gatunki rzadkie i uznane za zagrożone wymarciem, w tym lnica 
wonna oraz coraz rzadszy mikołajek nadmorski. 

Na rozrastających się piaszczystych wyspach powstają inicjalne wydmy. Wyspy są 
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głównym miejscem występowania na polskim wybrzeżu stad foki szarej i pospolitej. 
Odcinek ten jest wyłączony z ruchu turystycznego, o czym informują ogrodzenia 
oraz tablice informacyjne. Krajobraz ujścia Wisły w przekopie można podziwiać 
z zamontowanej na stałe platformy widokowej (pierwsza została umyślnie spalona 
kilka lat  temu).

Rezerwat przyrody Ptasi Raj utworzono w 1959 r., jako faunistyczny, którego 
głównym celem jest ochrona siedlisk i ptaków wodno-błotnych. Położony jest na 
Wyspie Sobieszewskiej, na prawym brzegu ujścia Wisły Śmiałej [29]. Ograniczona 
obecność człowieka na terenie rezerwatu, ułatwia ptakom migracje, pozwala na 
wypoczynek i wybór miejsc lęgowych. Z tego względu, Rezerwat Ptasi Raj ma 
znaczenie międzynarodowe. Na obszarze rezerwatu znajdują się dwa jeziora – Ptasi 
Raj oraz Karaś, które wraz ze stożkiem ujściowym Wisły Śmiałej tworzą dogodne 
warunki do zimowania, bytowania oraz żerowania. Ptaki wykorzystują przede 
wszystkim wody, wydmy szare i białe oraz szuwary trzcinowe i turzycowe. Obszar 
obejmujący jeziora deltowe i wąski pas wydm nadmorskich powstał w wyniku 
narastania stożka Wisły, utworzonego po 1840 r. Królestwo roślin reprezentują 
przede wszystkim liczne trzcinowiska, gdzie dominującą formą jest trzcina pospolita 
oraz zespół trawiasty Elymo-Ammophiletum, charakterystyczny dla wydmy białej. 
Powierzchnia rezerwatu wynosi obecnie 198,07 ha. Jest on wliczany w granice 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej [29]. Ruch turystyczny jest 
ograniczony do wyznaczonych tras i nie zaleca się przechodzenia po plaży na odcinku 
z wydmami, gdzie wiosną gniazdują siewki  obrożne.

Rezerwat Mechlińskie Łąki został utworzony w 2000 r. na niskim wybrzeżu, 
położonym wewnątrz Zatoki Puckiej. Jego celem jest zachowanie miejsc lęgowych 
i bytowania ptaków wodnych i błotnych oraz podmokłych zbiorowisk szuwarowych 
i łąkowych z roślinnością halofilną [29]. Obszar jest miejscem występowania wielu 
gatunków płazów. Ponadto w pasie nadmorskim niskich do 1 m wydm, ochroną objęto 
liczne stanowiska mikołajka nadmorskiego. Niestety gatunek znajduje się pod dużą 
presją wypoczywających latem, na 3 km odcinku brzegu pomiędzy Mechelinkami 
a Rewą. W wąskim pasie wydm w Rewie do niedawna licznie występował 
perz sitowy. Od 2015 r. są tylko pojedyncze rośliny, w tym mieszańce perzu 
właściwego z wydmuchrzycą piaskową. Jest to wynikiem dużej presji turystycznej 
w miejscowości  Rewa.

Rezerwat przyrody Beka, powstały w 1988 r. i powiększony o wody Zalewu 
Puckiego w 2018 r., powołano w celu ochrony miejsc lęgowych i siedliskowych 
ptaków. Teren pokrywają podmokłe łąki i torfowiska, poprzecinane kanałami rzeki 
Redy. Przy ujściu dawnym i obecnym Redy do zalewu utworzone są niewielkie, do 
1 m wysokości, wąskie wały wydmowe porośnięte przez: wydmuchrzycę piaskową, 
honkenię piaskową i różne gatunki perzu. Pas nadmorski, który kształtowany jest przez 
sztormowe napływy na brzeg, pokrywają zbiorowiska wodno-lądowe. Co roku żerują 
tu ptaki biegusowate i siewkowce, które związane są z plażami nadmorskimi. Teren 
na zapleczu brzegu podlega ochronie czynnej, polegającej na wypasie tradycyjnym 
zwierząt, redukujących przyrost roślinności utrudniającej gniazdowanie. Ze względu 
na obecność rozlewisk większość obszaru nadmorskiego jest niedostępna  turystycznie.

W 2006 r. na Mierzei Helskiej utworzono Rezerwat Helskie Wydmy, który 



Ochrona środowiska wydm nadmorskich na polskim wybrzeżu – obszary, formy i efekty

219

terytorialnie znajduje się na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz gminy 
miejskiej Hel [29]. Obejmuje on powierzchnię 108,48 ha. Celem, dla którego utworzono 
rezerwat, było objęcie szczególną ochroną obszaru wydmowego dla zachowania 
ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, które są nieodłącznym 
elementem krajobrazu wydmowego [29, 34]. Rezerwat Helskie Wydmy obejmuje 2,5 km 
długości brzeg mierzejowo-wydmowy, który do 1990 r. był włączony do obszarów 
wojskowych. Na terenie tego rezerwatu występują nadmorskie wydmy przednie, 
embrionalne na plaży górnej oraz nadal częściowo ruchome nadmorskie wydmy 
śródlądowe. Wydmy białe zajmują około 1 km wzdłuż brzegu. Wydma szara, pokryta 
przez gatunki murawy napiaskowej występuje na wszystkich formach wydmowych. 
Co kilka lat odcinek z wydmami białymi i inicjalnymi zmienia położenie w wyniku 
procesów abrazji i akumulacji eolicznej. Rozwój nowych wydm możliwy jest na 
odcinkach występowania kidziny, z której wiosną wyrastają nowe trawy wydmowe. Do 
najcenniejszych gatunków porastających obszar rezerwatu zaliczyć można mikołajka 
nadmorskiego. Na krótkim odcinku brzegu po spiętrzeniach sztormowych odtwarza 
się siedlisko honkenii. Największym zagrożeniem dla Rezerwatu Helskie Wydmy jest 
niezorganizowany ruch turystyczny [27]. 

Tabela 2. Główne formy ochrony przyrody wydm nadmorskich (numery – rysunek  2)

L.p. Nazwa Chronione cechy środowiska 
wydmowego Zagrożenia siedlisk 

1. Słowiński Park 
Narodowy

Zachowanie krajobrazów 
nadmorskich jezior, bagien, 
torfowisk, łąk, borów i wydm, 
w ty wydm ruchomych. Ochrona 
zróżnicowanych siedlisk

Duża presja turystyczna na wschód 
od Rowów, tam liczny mikołajek 
nadmorski (km 214-217). Płoszenie 
siewek przy wyjściach na plaże (km 
191, 207, 214)

2. Woliński Park 
Narodowy

Ochrona aktywnego brzegu 
wydmowego, buczyny 
pomorskiej (rezerwaty) oraz 
krajobrazu wyspowego Delty 
Wstecznej Świny. Ochrona 
podbrzeża 

Presja turystyczna na plażach 
w Wisełce, erozja wydm w 2017 r. 
(km 402-406)

3. Rezerwat 
Mewia Łacha

Ostoja ptaków. Liczne 
gniazdowania na plaży. Na 
wyspach i cyplach tworzących 
się w delcie Wisły miejsce 
pobytu fok. Roślinność 
wydmowa

Zbieranie bursztynu w kidzinie – 
niszczenie roślin, gniazd siewek. 
Przekraczanie przez turystów strefy 
zamkniętej – płoszenie ptaków

4. Rezerwat Ptasi 
Raj

Ostoja ptaków na jeziorach 
deltowych. Siedliska ptaków na 
plaży. Rośliny wydmowe 

Płoszenie siewek na gniazdach. 
Naturalna erozja 

5. Rezerwat Łąki 
Mechelińskie 

Ochrona fauny: ptaki, płazy. 
Nadmorskie słone łąki, szuwary, 
oraz roślinność wydmowa 
(w tym mikołajek  nadmorski)

Duża presja na plaży i niskich 
wydmach. Dewastacja mikołajka  
(km 98-100). Zniszczenie siedlisk 
perzu sitowego (Rewa) 2007-2015 r.

6. Rezerwat 
Przyrody Beka

Zabagnione łąki słonorośli, 
siedliska ptaków, ujście rzeki, 
niskie wydmy inicjalne

Teren oddzielony od eksploracji przez 
rozległe obszary podmokłe. Płoszenie 
ptaków
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7. Rezerwat 
Helskie 
Wydmy 

Wydmy nadmorskie 
i śródlądowe rozwiewane. 
Murawa napiaskowa i inne 
gatunki

Niszczenie roślin na plaży i wydmie 
przedniej oraz warstwy porostów  
na wydmach szarych (km H 26-29)

8. Rezerwat 
Widowo 

Nadmorskie zbiorowiska leśne 
na wydmach, w tym brzeg 
wydmowy

Niewielki wpływ turystów na 
nieliczne rośliny wydm przednich  
(km 143-145)

9. Rezerwat 
Mierzeja 
Sarbska

Różne zbiorowiska wydmowe: 
leśne, wydm szare i ruchome 
oraz przednie 

Wzrost presji na plażach na wschód 
od Łeby. Erozja wydm od 2015 r. – 
powód próg podwodny na granicy  
(km 180) 

10. Rezerwat 
przyrody 
Wydmy 
między 
Dźwirzynem 
a Grzybowem

Siedliska nadmorskich wydm 
wałowych od szarych do białych 
z licznymi gatunkami i roślin 
w murawie napiaskowej

Duża presja turystyczna na wydmy 
i plaże. Teren dewastowany silnie 
zaśmiecony. Erozja wydm od 2017 r. 
od strony zachodniej (km 341-342)

Źródło: Opracowanie własne 

Rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska utworzono w 1976 r., ustanawiając 
jego powierzchnię na 546,95 ha. Za cel ochrony wskazano zachowanie naturalnych 
siedlisk wydmowych i bagiennych wraz ze zbiorowością roślinną, które wykształcone 
zostały w warunkach mierzei nadmorskiej [29]. Na obszarze rezerwatu objęto ochroną 
zarówno wydmy szare oraz zespoły boru bażynowego, które są wykształcone na 
wysokich wydmach parabolicznych, osiągających wysokość do 25 m n.p.m. Między 
wydmami znajdują się stanowiska znikających w Polsce mokrych wrzosowisk 
wierzbowo-wrzoścowych oraz zarośla woskownicy europejskiej. Według danych 
z 2017 r. na obszarze rezerwatu znajduje się około 340 gatunków roślin naczyniowych, 
w tym 28 prawnie chronionych, m.in. lnica wonna, fiołek torfowy, przygiełka 
brunatna, wełnianeczka darniowa, rosiczki: okrągłolistna, długolistna i pośrednia, 
turzyca bagienna czy wymieniona wyżej woskownica europejska [28]. Wzdłuż brzegu 
morskiego miejscami występują siedliska pionierskie traw, które porastają również 
odsłonięte części wydm parabolicznych. Na odcinku objętym rezerwatem przeważa 
erozja brzegu. Z tego powodu siedliska roślin pionierskich, w tym porastających 
wydmy inicjalne są rzadkością. Jest to około 1-3% siedlisk polskiego wybrzeża. 

Do początku lat 90. XX w. rezerwat od dużej miejscowości turystycznej Łeba 
oddzielał teren wojskowy. Obecnie w kierunku rezerwatu podąża wielu turystów, w tym 
wypoczywających na plaży z dala od tłumów w Łebie. Jest to potencjalnie wzrastające 
zagrożenie, skutkujące defragmentacją siedlisk, niszczeniem roślin i zaśmiecaniem 
wydm, co obserwowane jest od około 2012 r. Dużym problemem dla zachowania 
powierzchni siedlisk wydm białych i szarych jest postępująca od 2016 r. erozja wydm 
w części zachodniej rezerwatu (km 180-179,5). Jest to wynikiem budowy podwodnego 
progu chroniącego plaże Łeby przed erozją, którego zakończenie znajduje się na 
skraju rezerwatu. Konstrukcja zahamowała erozję w Łebie, ale po sztormach z 2016, 
2017 i 2019 r. ponad 18 m pasa wydm białych zostało zerodowane na długości 300 m 
na km 180 brzegu i w 2019 r. 2 m na długości 100 m na km 179,5. Z tego wynika, że 
erozja rozwijająca się na zakończeniu podwodnego progu, przesuwa się w kierunku 
wschodnim  rezerwatu.
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Rezerwat „Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem” jest najmłodszą formą 
ochrony. To jedyna taka forma ochrony wydm na wybrzeżu zachodnim. Rezerwat 
ustanowiono w 2017 r. na obszarze wydm nadmorskich o powierzchni 14,2 ha. Za 
główny cel ochrony wskazano zachowanie siedlisk roślinnych typowych dla wydmy 
białej i wydmy szarej [29]. Obszar rezerwatu obejmuje w całości naturalnie kształtujące 
się aktywnie środowisko wydmowe z typowymi układami roślinności – wydma biała, 
wydma szara i bór sosnowy (a miejscami nadmorski bór bażynowy). Jego granice 
objęły długi na 2 km pas wydm przednich, formowanych pomiędzy Dźwirzynem 
a Kołobrzegiem. Niestety odcinek ten od kilku lat jest intensywnie wykorzystywany 
turystycznie. Powodem jest bliskość głównej drogi nadmorskiej i obecność dużych 
parkingów, a także lokalizacja plaży nudystów. Ponadto w styczniu 2017 r. duża część 
wydm została zniszczona podczas sztormu. Zwężenie siedlisk roślinnych w pasie 
wydm dochodziło do 3-5 m. W większości zniszczone zostały wydmy białe na długości 
ponad 0,5 km (km 341,5). W styczniu 2019 r. kolejny pas wyznaczonego rezerwatu 
został zabrany w wyniku  erozji.
5.4. Parki krajobrazowe

Bezpośrednio na wybrzeżu zlokalizowane są dwa parki krajobrazowe (rys. 2, 
tab. 3). Celem ich powoływania według ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. są 
wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe obszaru [29, 38]. 
W parkach krajobrazowych prowadzi się przede wszystkim edukację ekologiczną 
i rekreację krajoznawczą i wypoczynkową. Ze względu na to, że obejmują obszary 
nie tylko przyrodnicze, ale i zabudowane, w tym cenne kulturowo, można w nich 
prowadzić normalną działalność gospodarczą. 

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, utworzony w 1985 r. obejmuje wąski 
pas Mierzei Wiślanej od Sztutowa do granicy państwa 4 km na wschód od miejscowości 
Piaski. Jego powierzchnia wynosi 4410 ha. Park znajduje się w sieci Natura 2000: 
Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany oraz w Bałtyckim Systemie Obszarów Chronionych 
HELCOM jako Marine Protected Areas (MPA) [33]. Na obszarze parku znajdują się 
dwa rezerwaty przyrody ptaków: Kąty Rybackie i leśny Buki Mierzei Wiślanej oraz 
w jego otulinie Mewia Łacha. Od kilku lat projektowany jest rezerwat krajobrazowo-
florystyczny Mikołajkowe wydmy pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami, gdzie 
występuje najwięcej mikołajka nadmorskiego [19, 20]. Prawdopodobnie ze względu na 
planowane różne lokalizacje do przekopania mierzei, prace nad nim są wstrzymywane. 
Na terenie parku, przy Piaskach występuje obszar o innym statusie ochrony Bezleśna 
Wydma Szara, który został omówiony poniżej. 

W parku ochronie podlega naturalny krajobraz morski i zalewowy mierzei, 
wartości kulturowe, obejmujące zawody rybaków, a przede wszystkim naturalny 
ciąg wydm nadmorskich i plaż piaszczystych oraz wysokich zalesionych dawnych 
wydm ruchomych. Na całym odcinku ponad 30 km brzegu występują punktowo 
siedliska wydm przednich, pokryte przez trawy pionierskie. Łącznie długość wydm 
białych zmniejszyła się w latach 2003-2019 od 14 do 9 km długości, to jest do 10% 
siedlisk wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Sporadycznie na plaży powstają wydmy 
embrionalne, które pokrywają rzadko występujące w tej części wybrzeża rośliny 
słonolubne. Ze względu na dużą odległość osadnictwa od brzegu (od 1 do 2 km) oraz 
dużych odległości pomiędzy miejscowościami, obszar nadmorski był dotychczas 
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pod małą presją turystyczną. Dotychczasowe zmiany w składzie roślinnym wynikały 
z nasadzeń róży pomarszczonej w trakcie ponownego zalesiania mierzei i utrwalania 
wysokich wydm w XIX w. [15]. Wzdłuż brzegu mierzei nadal licznie występuje 
mikołajek nadmorski [16, 19, 20]. 

W ostatnich 8 latach wzrosła presja turystyczna z powodu rozbudowy miejsco-
wości, w tym blisko brzegu, przy przystaniach rybackich (Stegna, Sztutowo, Kąty 
Rybackie i Krynica Morska). Od 2019 r. przez środek mierzei prowadzone są 
prace nad przekopem łączącym Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Budowane 
falochrony wychodzące w morze będą miały niekorzystny wpływ na dynamikę 
brzegu, rozwój wydm i zasięg siedlisk roślinnych. Obszar plaż parku, pomimo że jest 
wyłączony z działań ochrony brzegu według ustawy o Ochronie brzegów z 2003 r. 
ze zmianami z 2015 r. [42], w 2019 r. podlegał tzw. refulacji. Plaże pomiędzy Stegną 
i Sztutowem zostały zasypane po podnóże wydm osadem pochodzącym z pogłębiania 
i poszerzania toru wodnego prowadzącego do rozbudowywanego Portu Północnego 
w Gdańsku. Działania te spowodowały m.in. zasypanie siedlisk wydm inicjalnych, 
ponadto spowodowały dostarczenie innego osadu, niż ten, który naturalnie buduje 
plaże i wydmy na Mierzei  Wiślanej.

Nadmorski Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r. w celu zachowania 
krajobrazu brzegów morskich wybrzeża wschodniego, obejmującego Kaszuby od 
Białogóry, przez brzegi Zalewu Puckiego po Półwysep Helski [34]. Powierzchnia 
Parku wynosi 18 804 ha, z czego 7 452 ha zajmuje ląd, a 11 352 ha wody Zatoki 
Puckiej. Na obszarze parku obserwuje się wszystkie typy wybrzeża, charakterystyczne 
dla Południowego Bałtyku, czyli: wybrzeże klifowe, wydmowe oraz niskie wybrzeże 
zalewowe. Dzięki różnorodnej formie ukształtowania terenu, flora i fauna wykazuje 
duże zróżnicowanie. Występują tu zarówno zespoły halofilne i psammofilne, 
charakterystyczne dla wybrzeża wydmowego oraz torfowiskowe, które ściśle wiążą się 
z wysokim torfowiskiem atlantyckim i licznymi zagłębieniami wydmowymi. W celu 
wzmocnienia ochrony najbardziej wartościowych siedlisk, na terenie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego utworzono 13 rezerwatów przyrody, w tym ściśle nadmorskie, 
powiązane z wybrzeżem i obejmujące: 

• klify: Przylądek Rozewski, Dolina  Chłapowska,
• tereny podmokłe, torfowiskowe: Słone Łąki, Bielawa, Babnica, Beka, Mechlińskie 

Łąki, Piaśnickie Łąki, Białogóra,
• wydmy śródlądowe: Widowo, Helskie Wydmy (oraz Babnica). 
W parku wyznaczono 4 użytki ekologiczne, obejmujące tereny torfowiskowe 

i podmokłe położone na zapleczu nadmorskiego pasa wydm. Ponadto wyznaczono 8 
obszarów Natura 2000 (2 SSO i 6 OSO). Od 1994 r., Nadmorski Park Krajobrazowy 
należy do systemu Bałtyckich Obszarów Chronionych – HELCOM BSPA [35].

Brzeg odmorski parku obejmuje odcinek 63 km, w tym 54 km wybrzeża mierzejowo-
wydmowego. Wydzielono na nim Rezerwat Widowo i Helskie Wydmy, omówione 
powyżej. Około 62 km wynosi brzeg wewnątrz Zatoki Puckiej (i położonego w niej 
Zalewu Puckiego). Na tym odcinku brzegi wydmowe objęte są ochroną wewnątrz 
Rezerwatu Mechlińskie Łąki oraz Beka w ujściu rzeki Redy. Oba odcinki z niskimi 
inicjalnymi wydmami porośnięte są przez liczne gatunki słonolubne, w tym honkenię 
piaskową na wąskich plażach i mikołajka nadmorskiego. Typowe wydmy białe od 
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strony Bałtyku obejmują odcinek około 6 km na Mierzei Helskiej i 6-7 na Mierzei 
Karwieńskiej i Kaszubskiej. Najbardziej zdegradowane wydmy występują przy 
dużych miejscowościach nadmorskich: Karwia, Władysławowo oraz na sztucznie 
utrzymywanej części Mierzei Helskiej od Władysławowa po Jastarnię (od km H 0 do 
18, kilometraż półwyspu wynosi 72 km). Najcenniejsze rośliny wydm oraz siedliska 
od wydm embrionalnych do szarych występują na Mierzei Helskiej, na południowy 
wschód od Juraty. Obszar ten do końca 1990 r. był zamknięty ze względu na obszary 
wojskowe i znaczenie strategiczne półwyspu. Roślinność jest zachowana w dobrym 
stanie i podlega naturalnym procesom erozji i odbudowy po sztormach. 
5.5. Obszary chronionego krajobrazu

W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu jest 
Ustawa o ochronie przyrody, która określiła je jako tereny chronione, ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu 
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych [29, 30].

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody o niewielkich rygorach 
ochronności. Przeznaczone są głównie na rekreację. Na wybrzeżu występują 4 obszary 
chronionego krajobrazu, w tym 3 na wybrzeżu środkowym, obejmującym Zatoką 
Koszalińską i Ustecką: Koszaliński Pas Nadmorski, obszar pobrzeży na zachód od 
Ustki i na wschód od Ustki (rys. 2, tab. 3). Jednakże ze względu na brak aktywnej 
ochrony przyrody, te formy prawne nie stanowią podstawy zapewnienia przetrwania 
siedlisk na tym odcinku brzegu (100 km brzegu  morskiego).

Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki ciągnie się na zachód od ujścia rzeki Słupi 
w Ustce do Jarosławca. Został utworzony celem ochrony walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych obejmujących przede wszystkim wybrzeże mierzejowo-wydmowe. 
Obszar obejmuje nadmorskie lasy, bagna, jezioro Wicko, podmokłe łąki i zarośla, 
zatorfione równiny i obniżenia między wydmowe oraz charakterystyczne wyniesienia 
wydmowe. Większa jego część jest niedostępna ze względu na położenie Centralnego 
Poligonu Sił Powietrznych pomiędzy Ustką Lędowo a Jarosławcem (15 km długości 
wybrzeża). Pas Pobrzeży na wschód od Ustki obejmuje wysokie i zróżnicowane klify 
ciągnące się od Ustki do Rowów. Powierzchnia klifów porośnięta jest przez buczyny, 
rzadkie w tej części wybrzeża. Miejscami wewnątrz obszaru występują krótkie odcinki 
wybrzeża wydmowego. Koszaliński Pas Nadmorski został utworzony w 1975 r., 
obejmuje znacznej długości odcinek urozmaiconego morfologicznie wybrzeża od 
Dźwirzyna na zachodzie do wsi Wicie na wschodzie (87 km długości wybrzeża). 
Pomiędzy Dźwirzynem a Gąskami występuje niskie wybrzeże klifowe o narastającej 
presji turystycznej. W części wschodniej od Sarbinowa pokrywa pas nadmorski 
mierzei jeziora Jamno oraz całej mierzei jezior Bukowo i Kopań. Odcinek ten obejmuje 
erodowane w dużym stopniu wydmy pozbawione wydm białych z niewielkim udziałem 
roślin pionierskich. Na wybrzeżu wschodnim utworzony jest Obszar Chronionego 
Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Obejmuje wybrzeże mierzejowo-wydmowe, 
ujścia Wisły oraz wysokie wydmy i niskie tereny  podmokłe.

Wszystkie odcinki są intensywnie wykorzystywane turystycznie. W ich granicach 
występują strefy wydm białych, pokryte przez gatunki podlegające ochronie. 
Powierzchnia pokrywa się z kilkoma nadmorskimi obszarami Natura 2000. Najcen-
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niejsze z punktu widzenia bioróżnorodności środowiska wydmowego są krańce 
Wyspy Sobieszewskiej, przylegające do ujść Wisły Śmiałej i Przekopu Wisły, gdzie 
utworzone są omówione powyżej rezerwaty Ptasi Raj i Mewia Łacha. Liczne okazy 
mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej występują na Mierzei jeziora Bukowo oraz na 
wysokiej wydmie pomiędzy Dąbkami a Darłówkiem [13, 19].
5.6. Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi według ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. są 
„zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla 
zachowania różnorodności biologicznej”, w tym  naturalne zbiorniki wodne, kępy 
drzew i krzewów, bagna, torfowiska oraz wydmy [29, 38]. Ta forma ma na celu 
objęcie ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów. Na wybrzeżu występuje wiele 
użytków ekologicznych, z przewagą na wybrzeżu wschodnim. W Pomorskim Parku 
Krajobrazowym występują wszystkie 4 użytki ekologiczne, obejmujące środowisko 
zaplecza wydm nadmorskich. Na wybrzeżu nie ma ochrony wydm nadmorskich 
w ramach użytku ekologicznego. Jedynie użytek ekologiczny Ekopark Wschodni koło 
Kołobrzegu w swych granicach ma niewielkie płaty wydm białych. Zostały one jednak 
zabudowane opaską kamienną w 2012 r. w celu przeciwdziałania erozji i wlewania 
wód morskich do zbiornika Ekoparku. 

Od wielu lat planowany jest użytek ekologiczny Wydmy Przytorskie na Mierzei 
Bramy Świny przy Świnoujściu. Jednakże ze względu na przeznaczenie tego, 
cennego przyrodniczo obszaru, pod rozwój gospodarczy nadal nie zostało to 
prawnie  usankcjonowane.

Tabela 3. Pozostałe obszary ochrony przyrody wydm nadmorskich (numery – rysunek  2)

L.p. Nazwa Chronione cechy środowiska 
wydmowego Zagrożenia siedlisk

1. Park Krajobrazowy 
Mierzeja Wiślana

Zachowanie walorów 
przyrodniczych, kulturowych, 
historycznych i krajobrazowych 
mierzei

Presja punktowo przy 
miejscowościach, ale także 
przy licznych nielegalnych 
parkingach w lesie

2. Nadmorski Park 
Krajobrazowy

Zachowanie walorów krajobrazu 
mierzejowego i klifowego, 
w nim rezerwaty, użytki 
ekologiczne

Presja w wielu miejscowościach, 
największa na Mierzei Helskiej. 
Niszczenie szuwaru, poszerzanie 
lądu od strony zalewu

3. Obszar Chronionego 
Krajobrazu Wyspy 
Sobieszewskiej 

Fragment Mierzei Wiślanej 
pomiędzy ujściami Wisły 
z pasem wydm i terenów 
podmokłych. Rezerwaty Ptasi 
Raj i Mewia Łacha

Duża presja turystyczna 
z pobliskiego Trójmiasta. 
Sadzenie traw na wydmie, dużo 
wierzby kaspijskiej z dosadzania

4. Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pas 
pobrzeży na wschód 
od Ustki

Krajobraz klifowy i wydmowy 
(wydmy embrionalne na plaży) 
od ujścia Słupi do Łupawy

Okresowa erozja siedlisk na 
plaży, odcinek o dużym tempie 
cofania brzegu

5.  Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pas 
Pobrzeża na zachód 
od Ustki

Od Ustki do wsi Wicie, został 
utworzony celem ochrony 
walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych

Okresowo presja wewnątrz 
poligonu. Duża presja pomiędzy 
Wiciem a Jarosławcem. 
Dewastacja zupełna wydm 
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6. Obszar Chronionego 
Krajobrazu 
Koszaliński Pas 
Nadmorski

Od Dźwirzyna po Wicie, 
powołany został w celu ochrony 
walorów krajobrazowych 
i bioróżnorodności, utrzymania 
dotychczasowych wartości 
krajobrazu naturalnego 
i kulturowego

Miejsca zróżnicowanej presji 
zwłaszcza przy miejscowościach 
oraz między nimi ze względu na 
bliskość dróg, ścieżkę rowerową 
przy brzegu. Zniszczenie 
siedlisk honkenii w Podczelu 
przez turystów

7. Użytek ekologiczny, 
Ekopark Wschodni, 
Kołobrzeg

Ochrona niecki słonych 
torfowisk. Cenny ze względu 
na walory geomorfologiczne, 
krajobrazowe, faunistyczne 
i florystyczne

Na odcinku Kołobrzeg Podczele 
duży ruch turystyczny pieszy 
i rowerowy. Zaśmiecenie, 
dewastacja roślinności, 
dokarmianie ptaków 

8. Użytek ekologiczny 
Wydmy Przytorskie 
(planowany)

Ochrona unikatowej plaży 
i brzegu wydmowego oraz 
siedlisk roślinnych. Walory 
krajobrazowe

Nadal nie zatwierdzony, 
powodem są inwestycje portowe 
na Mierzei Bramy Świny 

Źródło: Opracowanie własne 

5.7. Ochrona wydm w sieci Natura 2000
Wyżej omówione formy ochrony, czyli rezerwaty i parki narodowe, znajdują się 

również na obszarach objętych ochroną w ramach dyrektyw unijnych – Natura 2000. 
Każdy z wydzielonych obszarów obejmuje również ochronę siedlisk wydmowych, 
które ze względu na swoje położenie i pionierskie działanie uznawane są za środowisko 
niezwykle cenne i zagrożone w skali europejskiej [11, 28, 30]. Obszary Natura 2000 
zostały przyjęte decyzją komisji na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG [11, 36].

Dla wyznaczonych w Polsce obszarów wydmowych zostały sporządzone 
plany ochrony. Wykonana dokumentacja posłużyła do określenia zadań ochrony 
zatwierdzonych na mocy zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie lub w Gdańsku. Co 3-4 lata prowadzony jest monitoring na wybranych 
stanowiskach. Określany jest skład gatunkowy w oparciu o przyjęte w monitoringu 
wskaźniki i tym samym podawana ogólna kondycja siedlisk wewnątrz tych obszarów 
[11, 27].
5.7.1. Siedliska wydmowe Natura 2000 

Obszary wydmowe są specyficznym miejscem do ochrony, ponieważ obejmują 
kilka rodzajów siedlisk. Według programu Natura 2000 będą to w kolejności od 
brzegu morza: kidzina na brzegu morskim – 1210, Inicjalne stadia nadmorskich 
wydm białych – 2110, nadmorskie wydmy białe – 2120, wydma szara – 2130 oraz 
wydmy szare z zaroślami rokitnika – 2160, wydmy szare z zaroślami wierzby – 2170, 
bory na wydmach – 2180 i wilgotne zagłębienia międzywydmowe – 2190. Poniżej 
scharakteryzowano te, które związane są z pasem ruchomych wydm przednich. 
Gatunki roślin według zbiorowisk opisano w rozdziale 3. Im większy obszar wydm, 
tym siedliska zajmują szerszy pas wzdłuż brzegu, najlepiej zachowane są więc na 
odcinkach akumulacyjnych (rys.  3).

Kidzina 1210 jest zbiorowiskiem roślin halofilnych i nitrofilnych składających się 
z materiału organicznego, a naniesionych na wały plażowe w wyniku działalności 
fal morskich [11, 9, 12, 13, 27]. Siedliska powstają w okresie od wiosny do jesieni, 
a niszczone są przez zimowe sztormy i wysoki stan wody przy spiętrzeniach, dlatego 
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też siedliska kidziny nie są trwałe. Ich powstawanie również zależy od spiętrzeń 
sztormowych, które wyrzucają na plażę materię organiczną oraz nasiona i korzenie 
roślin wydmowych, przeniesione z brzegu erodowanego. Oprócz roślin, morze 
wyrzuca na plażę organiczne szczątki organizmów morskich, glonów (np. morszczyn 
pęcherzykowaty, zostera morska), szczątki muszli, gałęzie drzew, krzewów i coraz 
częściej śmieci, głównie plastik. W kidzinie żerują ptaki  nadmorskie.

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 2110 nazywane są wydmą pierwotną, 
embrionalną, przednią lub przedwydmie. Jest to pierwsze stadium powstawania 
wydm, na które składają się pagórki luźnego piasku naniesionego przez wiatr 
i akumulowane wokół roślin wzrastających z kidziny. Tworzą się głównie poniżej 
podstawy ukształtowanych wydm przednich. Wydmy inicjalne zasiedlane są głównie 
przez honkenię piaskową, rukwiel nadmorską, solankę kolczystą, wydmuchrzycę 
piaskową i piaskownicę zwyczajną, a miejscami przez perz sitowy (niewiele stanowisk 
na wybrzeżu). W ramach siedliska, wyróżnia się dwa podtypy wydm inicjalnych [27]:

• inicjalne stadia nadmorskich wydm na zasolonych piaskach z halofilnym zespołem 
Honckenyo-Agropyretumjuncei – honkenii piaskowej i perzu  sitowego;

• inicjalne stadia nadmorskich wydm na zasolonych piaskach z niehalofilnym 
zespołem Honckenyo-Agropyretumjuncei – honkenii piaskowej i perzu sitowego 
w podzespole z honkenią piaskową. 

Rysunek 3. Zasięg siedlisk Natura 2000 na wydmach nadmorskich, przykład z Mierzei bramy Świny. 
A – szerokie zasięgi na wybrzeżu akumulacyjnym. B – wąskie i niepełne siedliska na wybrzeżu 

erozyjnym [12]
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Nadmorskie wydmy białe 2120, nazywane również wtórnymi lub ruchomymi, 
powstają poprzez akumulację i nawiewanie piasku ubogiego w materię organiczną [11, 
12, 27]. W porównaniu do wydm inicjalnych, na wydmach białych obserwuje się większe 
zagęszczenie roślin – głównie piaskownicy zwyczajnej i rzadziej wydmuchrzycy 
piaskowej, które stwarzają warunki do działań wydmotwórczych. Pokrycie wydm 
roślinami, nie przekracza najczęściej 15% powierzchni, ale w przypadku miejsc 
mocno zacienionych może to być nawet miejscowo 40%. Ponieważ wydmy białe 
graniczą z wydmami szarymi lub borem sosnowym oraz plażą, można powiedzieć, że 
są buforem między utrwalonymi formami wydmowymi a powstającymi inicjalnymi. 

Nadmorskie wydmy szare 2130 są kolejnym stadium sukcesji roślin na podłożu 
piaszczystym [11, 12, 27]. Są to formy o ustabilizowanym podłożu, porośniete 
murawami psammofilnymi najczęściej z kocankami i jasieńcem, z zapoczątkowanymi 
procesami glebotwórczymi. Główne rośliny charakteryzujące siedlisko to: turzyca 
piaskowa, piaskownica zwyczajna oraz rośliny kwiatowe: jasieniec piaskowy, kocanki 
piaskowe, lnica wonna, bylica polna, jastrzębiec baldaszkowy. Ich skład gatunkowy 
jest bardzo różny wzdłuż wybrzeża. Największym zagrożeniem dla zmniejszenia 
stabilności wydm szarych jest człowiek. Siedlisko wykazuje dużą wrażliwość na 
wszelkiego rodzaju nasadzenia drzew, krzewów oraz wydeptywanie, ale groźne są 
również procesy abrazyjne. Dlatego też, w przypadku wydm szarych, za najlepszą 
metodę ochrony uważa się całkowity brak ingerencji w siedlisko. Najlepiej zachowane 
formy wydm szarych znajdują się na Mierzei Bramy Świny, Mierzei Łabskiej, Mierzei 
Sarbskiej, Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej. 
5.7.2. Obszary Natura 2000 

Wzdłuż wybrzeża wyznaczone jest 13 obszarów siedliskowych Natura 2000, które 
w zadaniach mają zachowanie siedlisk wydm nadmorskich (rys. 2, tab. 4) [11, 12, 
28]. Ich szczegółową charakterystykę pominięto, ze względu na to, że pokrywają się 
z innymi opisanymi obszarami ochrony. Większość z nich obejmuje tylko i wyłącznie 
wybrzeże wydmowe wraz z różnymi siedliskami roślinności. W każdym znajdują się 
siedliska wydm przednich, największe powierzchniowo na obszarach: Zalew Wiślany 
i Mierzeja Wiślana, Mierzeja Sarbska, Ostoja Słowińska, Jezioro Wicko i Modelskie 
Wydmy oraz Wolin i Uznam. 

Dla obszarów tych wyznaczono szereg działań i aktywności człowieka 
zagrażających zachowaniu siedlisk [28]. Niektóre, ze względu na intensyfikację 
doprowadziły do degradacji siedlisk na wydmach wzdłuż miejscowości nadmorskich. 
Główne zagrożenia określone na podstawie badań własnych wymieniono w tabeli  4.

Monitoring z lat 2004-2018 wskazuje, że siedliska roślin wydmowych na obszarach 
Natura 2000 są w większości w złym stanie, a jakość wskaźników siedlisk ulega 
pogorszeniu. Wskazano też na działania, jakie powinny być podejmowane w celu 
zachowania obszarów Natura 2000 [26, 30]. Największe zagrożenia z powodu rozwoju 
turystyki występują na obszarze Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas  Nadmorski.
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Tabela 4. Obszary siedliskowe Natura 2000 na wydmach nadmorskich
L.p. Nazwa / kod 

obszaru
Powierzchni/ 
zmiany (ha):

Siedliska 
wydm 

Bioróżnorodność. Georóżnorodność.
Zmiany. Zagrożenia

1. Zalew Wiślany 
i Mierzeja 
Wiślana

PLH280007

40729,60

Aktualna:
40862,30

1210
2110
2120
2130
2180
2190

Dominują wydmy szare 2130, ok. 20 km 
długości. Dużo mikołajka nadmorskiego. 
Spadek długości i powierzchni 2120 po 
sztormach z 2017, 2019 (kilometraż: 1-12 
km, 21-29 km). Niewielka powierzchnia 
1210 i 2110, mało słonorośl i psammofitów 
na plaży. Najwięcej na odcinku 21-28 km. 
Poważne zagrożenie dla rozwoju wydm 
budowa przekopu (km 24). Dużo ptaków 
żerujących na plaży, gniazda siewki na km 24 
(w latach 2010-12  r.)

2. Ostoja w Ujściu 
Wisły 
PLH220044

883,50

Aktualna:
883,51

2110
2120
2130
2160
2170
2180

Niewielkie dwa obszary w ujściu Wisły 
Śmiałej i w Przekopie (rezerwaty). Dużo 
1210 i 2110. Nowe wydmy z 2120 przy 
Przekopie wyniku szybkiej akumulacji. 
Obecność mikołajka i lnicy. Od 2004 r. ponad 
100 m pasa wydm przybyło (km 50). Erozja 
wydm, rozcięcia cofanie przy Wiśle Śmiałej. 
Gniazdujące siewki, dużo ptaków

3. Zatoka Pucka 
i Półwysep 
Helski 

PLH220032

26484,80

Aktualna:
26566,43

1210
2110
2120
2130
2180

Obszar z wydmami to Półwysep Helski: 15 
km długości naturalnych z siedliskami od 
2110 do 2130. Okresowa erozja i odbudowa 
wydm w części środkowej (km H 23-35). 
Mikołajek, kruszczyk, lnica. Gniazda siewek 
(km H 27-31). Chałupy – niszczenie honkenii. 
Co rok refulacja miejscowa od 0 do 18 km H, 
w tym na cyplu w 2019 r. (km H 35,7-36)

4. Widowo 

PLH220054

91,50

Aktualna:
99,14

2120 
(nowy)
2130
2180

Niewielkie powierzchnie siedlisk wydm 
przednich (km 145-147). Postępująca 
i znaczna erozja wysokich wydm. Odbudowa 
siedlisk nitrofilnych i słonolubnych 
w obniżeniach pomiędzy wydmami na lądzie 
(np. km 144). Presja turystyczna wzrasta na 
plaży

5. Piaśnickie Łąki 

PLH220021

1085,00

Aktualna:
1084,99

2120
2130
2180

Monokultura piaskownicy zwyczajnej na 
wydmie przedniej (km 151-153). Celowe 
niszczenie traw wydmie inicjalnej  efekt 
dosadzania na wydmie i wycinania na plaży 
przez urząd morski. Siedliska 2120 i 2130 – 3 
km długości. Mało kidziny i słonorośli. Duża 
dynamika osadu na plaży. Honkenia rośnie na 
km 150. Gniazdujące siewki

6. Białogóra 

PLH220003

1132,80

Bez zmian

2110
2120
2130
2140
2180

Długi odcinek (km 153-160) zmiennych 
wydm. Niewiele siedlisk 1210, 2110 i 2120. 
Zmodyfikowane monokulturą piaskownicy 
zwyczajnej na wydmie przedniej – działania 
urzędu  morskiego.
Naturalna erozja i wolniejsza odbudowa. 
Gniazdujące siewki, brak w 2019 r. z powodu 
turystyki (km 154, 156)
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7. Mierzeja 
Sarbska

 PLH220018

1882,90

Bez zmian

2110
2120
2130
2140
2180
2190

Długość siedlisk wydmowych (km 171-180): 
do 3,5 km 2120, do 6 km 2130. Mało 1210 
i 2110. Erozja wydmy białej od 2016 r. na km 
180 (-18 m) i od 2019 na km 179,5 (-2 m) po 
wybudowaniu progów podwodnych (km 180). 
Postępująca erozja po sztormach 2017 i 2019 
na km 172 i 173 spowodowała erozję siedlisk 
2120. Niewiele mikołajka i lnicy wonnej (np. 
km 179). Brak wydm inicjalnych, brak gniazd 
siewek

8. Ostoja 
Słowińska 

PLH220023

32150,50

Aktualna:
32955,30

1210
2110
2120
2130
2190

Pokrywa się z granicami Słowińskiego 
Parku Narodowego. To 34 km wybrzeża 
ze wszystkimi siedliskami wydmowymi. 
Długość 10 km dla 2120 i ponad 25 dla 2130. 
Siedliska 1210 i 2110 zmienne w czasie 
i przestrzeni. Duża erozja wydm w 2012, 
2017 i 2019 r., odbudowa następuje w innych 
miejscach. Rozwój naturalny. Zagrożenia od 
strony Łeby i Rowów (dla mikołajka) i przy 
wyjściu z Wydmy Łąckiej. Gniazdujące 
siewki 

9. Jezioro Wicko 
i Modelskie 
Wydmy

PLH320068

2615,00

Aktualna:
2469.94

2110
2120
2130
2180

Odcinek 15 km zamknięty wewnątrz poligonu 
wojskowego. Ponad 10 km siedlisk 2120 
i 2130. Zmieniające położenie siedliska 1210 
i 2110 (dużo pomiędzy km 141-144, km 149-
151). Zaburzenie rozwoju wydm pomiędzy 
2014-2016, budową 4,5 km długości wałów 
kamiennych. Wzmagają erozję na swych 
zakończeniach, zanik plaż. Okresowo bardzo 
duża presja sprzętu wojskowego. Pomimo 
tego gniazdujące siewki. Dużo mikołajka 
i lnicy

10. Jezioro Kopań 

PLH320059

1166,50

Aktualna:
1166,48

2110
2120
2130
2180

Zdegradowane przez erozję siedliska 
wydm przednich – brak wydm. Miejscami 
odbudowa siedlisk 2110 oraz kidziny 1210, 
na lądzie w wyniku napływu sztormowego. 
Presja turystyczna wzrosła po udostępnieniu 
w 2004 r. ścieżki rowerowej 

11. Jezioro Bukowo

PLH320041 

3263,00
Bez zmian

1210
2110
2120
2130
2160
2180
2190

Na Mierzei Bukowskiej odcinek 10 km 
zmienny wzdłuż brzegu siedlisk, około 2,5 
km 2120 i 6 km 2130. Punktowo odbudowa 
wydm inicjalnych z kidziny 1210, 2110 (284-
286 km). Na Mierzei Jamneńskiej to 1,5 km 
2120 i 7 km 2130. Od 2015 brak siedlisk 
1210 i 2110. Znaczna erozja wydm na obu 
mierzejach w 2017 r. Przyspieszona erozja po 
2015 r. po budowie falochronu przy nurcie 
jamieńskim
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12. Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas 
Nadmorski 

PLH320017

17468,80
 
Aktualna:
17468,79

1210 
2110 
2120 
2130 
2180

Pas podzielony na kilka odcinków z powodu 
miejscowości turystycznych. Duża presja 
na plażach. Niewiele siedlisk wydmowych, 
w tym inicjalnych wydm. Zaniknęły po 
sztormach z 2017 i 2019 r. Najdłuższy 
wydmowy 10 km z siedliskami 2120, 2130 
od Mrzeżyna do Pogorzelicy (km 354-362) 
oraz od Kołobrzegu po Mrzeżyno (km 336-
350). Presja przy miejscowościach, duża 
dewastacja roślin latem

13. Wolin i Uznam 

PLH320019

35132,90

Aktualna:
30791,95 
usunięto 
obszar 
należący do 
portu LNG

1210
2110
2120
2130
2140
2160
2170
2180
2190
 

Obejmuje Woliński Park Narodowy 
i wydmy Mierzei Bramy Świny. Siedliska 
wydmowe w parku to głównie 2120 i 2130 
z mikołajkiem nadmorskim (dł. 3,5 km), 
oraz koło Wisełki 1210 i 2110 z dużą ilością 
honkenii na plaży (km 405). Prawie 10 km 
siedlisk na mierzei, w tym rozległe obszary 
z 1210 i 2110 (km 417-422) z największym 
na wybrzeżu zbiorowiskami honkenii i perzu 
sitowego. Dobrze wykształcone wałowe 
wydmy z pozostałymi siedliskami. Wzrost 
presji turystycznej, zabudowa gazoportu 
i planowany port kontenerowy zajmują 1/3 
siedlisk. Gniazda siewek, jedno zbiorowisko 
mikołajka nadmorskiego, dużo kruszczyka

Źródło: Opracowanie własne

5.8. Inne formy ochrony przyrody wydm nadmorskich
Wymieniono tu formy, które nie mają prawnych uregulowań unikających 

z ustawy o ochronie przyrody. Jednym z tych obszarów jest bezleśna wydma szara. 
To wyznaczony do ochrony przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przebrno pas 
przeciwpożarowy. Przebiega poprzecznie przez najwyższe wydmy Mierzei Wiślanej. 
Pokrywają go rośliny wydm szarych, w tym murawa napiaskowa i pojedyncze 
psammofity z gatunków  traw.

Na Mierzei Helskiej w granicach miasta Hel występują jedyne w Polsce dwa obszary 
wydmowe, które podlegały intencjonalnej rewitalizacji w celu przywrócenia wartości 
środowiskowych [43, 44]. Przy ich tworzeniu zastosowano zasadę zrównoważonego 
rozwoju, czyli połączenie ochrony przyrody z dużym ruchem turystycznym, oferując 
różne formy kontaktu i edukacji o siedliskach wydmowych. Wykonane prace powinny 
być przykładem dla innych miast i gmin nadmorskich Park Wydmowy w Helu jest 
pionierską realizacją w skali kraju. Od 2010 r. rekultywacji podlegał odcinek brzegu 
na zapleczu portu wojennego w Helu, skąd usunięto gruz i obce gatunki roślin. 
Dodatkowo wykonano ogrodzenie terenu, nasadzono gatunki roślin wydmowych 
i przez dwa lata ściśle pielęgnowano obszar w celu odtworzenia siedliska, co wiązało 
się z wielokrotnym oczyszczaniem terenu parku z odrastających gatunków obcych. 
Na tak odsłoniętym wale wydmowym ulokowano tablice edukacyjne o gatunkach 
roślin. Całość dopełniły kładki i altany umożliwiające korzystanie przez turystów. 
Zrewitalizowany odcinek obejmuje około 120 m długości. Obok parku powstaje część 
kulturowa obejmująca dawną architekturę i eksponaty prezentujące warunki pracy 
i życia nad morzem, tzw. Bałtycka Osada [43]. 
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W latach 2012-2015 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w porozumieniu 
z Urzędem Morskim i miastem Hel realizowała projekt „Rewitalizacja szaty roślinnej 
i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” na odcinku około 1,2 km. 
Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie przez zespół botaników inwentaryzacji 
gatunków roślin. Udało się sklasyfikować ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, z czego 
wyróżniono 12 chronionych, 95 rodzimych i 89 obcych. W latach 2013-14 przeprowadzono 
rewitalizację terenów powojskowych i zdegradowanych przez ludzi [39]. Usunięto dużą 
ilość gatunków obcych (w tym róży pomarszczonej i wierzby ostrolistnej), wycięto drzewa, 
usunięto obcy substrat podłoża. W kolejnym etapie dosadzono gatunki wydmowe, formując 
siedliska wydm szarych i białych, w pasie około 100 m szerokości. W 2013 r. na części 
obszaru otworzono do użytku pomosty z tablicami informacyjnymi. 

Cypel Helski jest miejscem unikatowym w skali Europy pod względem 
przyrodniczym i ukształtowania mierzei. Objęty jest różnymi formami ochrony: 
Natura 2000, Nadmorski Park Krajobrazowy i akwen sieci BSPA HELCOM. 
W tym miejscu na ciągach wydm wałowych wyznaczających przyrost cypla, 
występuje cała populacja gatunków wydmowych. Na plaży od wewnętrznej części 
Cypla kształtowane są okresowo zbiorowiska halofilne na wyrzucanej przez morze 
kidzinie. Niestety w wyniku podjętych w 2019 r. decyzji, plaże wokół Cypla zostały 
sztucznie poszerzone i nieznacznie podniesione osadem pochodzącym z pogłębiania 
i poszerzania toru wodnego do Gdańska. Większa część tego odcinka jest wyłączona 
z prac urzędu morskiego, z wyjątkiem erodowanego ciągnącego się wzdłuż miasta 
Hel (według kilometrażu od km H 36 do 40 – kilometraż półwyspu). Osad wysypano 
również na odcinku nieobjętym Ustawą o Ochronie Brzegów Morskich [42], od km 
H 35,7 do 36, powodując tym samym zmiany litologiczne podłoża. Od jesieni 2019 r. 
ta nadmierna ilość osadu zasypuje zrewitalizowane wydmy wałowe, co skutkuje 
hamowaniem rozwoju roślinności wydm szarej i przyspieszyła wzrost wydm białych. 
Ponadto wykonując refulację zdewastowano zbiorowiska kidziny, którą po prostu 
zasypano. Cypel jest intensywnie wykorzystywany turystycznie, jednak założone 
ogrodzenia i wyznaczone pomosty umożliwiały naturalny rozwój  roślinności.
5.9. Obszary ograniczonej ingerencji ustalone odrębnymi przepisami

Poniżej wymieniono odcinki wybrzeża, które ze względu na zamkniecie obszaru 
dla penetracji turystycznej znalazły się w naturalnych warunkach rozwoju (tab. 5). 
Obejmują niewielkie powierzchnie naturalnie rozrastających się siedlisk wydmowych. 
Większość z nich to pozostałe na wybrzeżu tereny wojskowe. Do końca 1990 r. 
było znacznie więcej obszarów wojskowych, które były niedostępne dla eksploracji 
turystycznej. Po ich likwidacji, tereny zaczęto sprzedawać pod zabudowę lub 
pozostawiono samym sobie [5, 12]. Zaczęła się na nich niekontrolowana presja 
turystyczna, prowadząca stopniowo do degradacji roślinności. Przykładem może 
być pas wydm na Mierzei Bukowskiej, gdzie od lat latem powstają nielegalne, 
dzikie kempingi, tuż przy plaży. Brak jest toalet, koszy, a wydmy nie są wyłączone 
z rekreacji. Od kilku lat wzrasta liczba osób eksplorujących na własną rękę wydmy 
na Mierzei Helskiej, w części, która do końca 1989 r. była zamknięta. Na dawnym 
terenie wojskowym na Mierzei jeziora Jamno od 2012 r., powstają apartamentowce, 
do 90 m od plaży, a na Mierzei jeziora Resko Przymorskie od 2019 r., tuż za wałem 
wydmy przedniej, do 50 m od plaży. Te odcinki, które nadal są niedostępne dla 
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turystów umożliwiają naturalny rozwój siedlisk w warunkach erozji i odbudowy po 
spiętrzeniach sztormowych. 

Największy z nich to jedyny na wybrzeżu poligon: Poligon Centralnych Sił 
Powietrznych w Ustce, obejmujący 15 km brzegu pomiędzy Ustką Lędowo 
a Jarosławcem. W wyniku braku presji turystycznej rozwijają się wszystkie siedliska 
wydmowe. Długość wydm białych obejmuje około 5-6 km brzegu, a szarych ponad 
12 km. Pokrywa je wiele gatunków chronionych, mających na tym obszarze duże 
powierzchnie, w tym mikołajek nadmorski i lnica wonna. Liczne wydmy inicjalne 
umożliwiają gniazdowanie sieweczki obrożnej. Obszar penetruje wiele dużych 
i małych ssaków. Niektóre z miejsc są narażone na znaczne zniszczenia podczas 
prowadzenia szkoleń z użyciem ciężkiego sprzętu oraz kontrolowanych wybuchów. 
Z obserwacji wynika, że po zaprzestaniu wykorzystywania siedliska się odradzają. 
Należałoby zwrócić większą uwagę na rozmieszczenie roślin chronionych, tak by 
stacjonujący żołnierze nie niszczyli ich podczas treningów. 

Jednym z pozostałych na wybrzeżu terenów wojskowych jest obszar Westerplatte. 
Obejmuje około 600 m długości pas wydm po wschodniej stronie ujścia Wisły Martwej. 
Przy falochronie Wisły Martwej zachodzi akumulacja. Występują tam licznie rośliny 
wydmowe, w tym kruszczyk rdzawoczerwony i mikołajek nadmorski. Od 2 do 3 lat, 
między powstającymi wydmami inicjalnymi gniazdują siewki  obrożne.

Przy zachodnim falochronie ujścia Parsęty w Kołobrzegu znajduje się teren 
wojskowy, który obejmuje 0,5 km długości plaży (km 344,1-344,6). Na zapleczu 
plaż okresowo rozwijają się wydmy inicjalne, które przekształcają się w przednie. 
Formy pokrywają trawy pionierskie. Ze względu na to, że teren jest zamknięty dla 
użytkowania, gatunki rozwijają się w warunkach  naturalnych.

Po wewnętrznej części brzegu Mierzei Helskiej występuje zalewowy brzeg, którego 
odcinek o długości około 2 km jest niedostępny, ponieważ zlokalizowane tam obiekty 
należą do Kancelarii Prezydenta. Na wąskich plażach obok trzcinowisk rosną rośliny 
słonolubne i psammofilne trawy. 

Terminal Kontenerowy w Gdańsku Stogi na odcinku 200 m brzegu obejmuje plażę, 
na której formują się wydmy. Obszar ten wyłączono z użytkowania w wyniku budowy 
infrastruktury terminala w latach 2005-07. To wystarczyło, aby zdegradowane siedliska 
wydmowe mogły się stopniowo odtwarzać na powiększającym się obszarze wydm 
embrionalnych. Na odgrodzonej od użytkowania plaży powstają wydmy i wiosną 
zakładają gniazda siewki obrożne. Tuż obok plaża jest intensywnie użytkowana 
turystycznie, czego dowodem jest brak wydm inicjalnych. Oba obszary oddziela płot, 
którego obecność wyraźnie wpływa na różnicowanie rozwoju wydm. 
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Tabela 5. Pozostałe obszary ochrony niezamierzonej

L.p. Nazwa Chronione cechy środowiska 
wydmowego Położenie na wybrzeżu, uwagi

1. Wydma Szara 
w Piaskach

Zachowany bezleśny fragment 
wydmy  szarej.

Piaski, Mierzeja Wiślana, 
szerokość 30 m długość do 0,5 km. 
Dostępna

2. Park Wydmowy 
w Helu

Zrekultywowana 
i zrewitalizowana wydma 
w Helu z dosadzonymi 
roślinami. 

Hel – długość 0,12 km. Dostępne 
do zwiedzania z pomostów, tablice 
edukacyjne

3. Rewitalizacja wydm 
na Cyplu Helu

Na cyplu usunięte gatunki 
obce, odtworzona dynamika 
wydm przednich i bogactwo 
gatunkowe wydmy szarej

Cypel – długość ok. 0,65 km. 
Dostępne do zwiedzania 
z pomostów, tablice edukacyjne. 
Część północna obszaru 
pozostawiona poza ruchem 
turystycznym (ok. 0,5  km)

4. Pas plaży wewnątrz 
Terminalu 
Kontenerowego

Odgrodzony w 2007 r. od tego 
czasu rozwój wydm przednich 
i inicjalnych. Gniazdujące na 
plaży siewki obrożne 

Teren niedostępny. Długość 
0,22 km wewnątrz portu 
kontenerowego w Gdańsku

5. Teren wojskowy 
Westerplatte

Przy falochronie akumulacja 
i rozwój wydm przednich. 
Na wydmie szarej mikołajek 
nadmorski

Teren niedostępny. Długość  
0,66 km przy ujściu Wisły 
Martwej, Gdańsk

6. Teren Wojskowy 
Centralny Poligon 
Sił Powietrznych 
w Ustce

Kilka odcinków z wydmami 
przednimi o dł. łącznej 
do 5 km. Liczne miejsca 
z wydmami inicjalnymi. 
Odtwarzanie siedlisk po 
sztormach. Znaczna populacja 
mikołajka nadmorskiego 
i lnicy wonnej. Co roku 
gniazdują siewki obrożne

Teren niedostępny. Długość  
15 km na Mierzei jeziora Wicko, 
Poligon wojskowy pomiędzy 
Ustką a Jarosławcem. Okresowo 
siedliska uszkodzone przez sprzęt 
wojskowy i prowadzone szkolenia

7. Teren wojskowy 
Kołobrzeg

Na plaży akumulacyjnej 
odtwarzane wydmy inicjalne 
na szerokości do 30 m

Teren niedostępny po zach. stronie 
ujścia Parsęty, Kołobrzeg. Długość 
0,5 km

8. Teren obiektu 
prezydenckiego na 
Płw. Helskim

plaży pokrytej gatunkami 
słonolubnymi oraz 
trzcinowiskiem

Teren niedostępny. Długość 1,9 km 
po wewnętrznej części Zatoki 
Puckiej, na południe od Jastarni

Źródło: Opracowanie własne

Obszarem, który mógłby spełniać funkcje ochronne jest strefa buforowa portu 
schronienia i odbioru gazu w Świnoujściu. Na plaży wewnątrz portu spadła liczba 
turystów, co pomogło odbudować siedlisko perzu sitowego, jedyne liczące się 
na polskim wybrzeżu. Po obu stronach falochronu tego portu jest niewielka strefa 
wyłączona z użytkowania, choć nie odgrodzona, a to sprzyja rozwijaniu się roślinności. 
Dla trwałej ochrony powinny być ustawione ogrodzenia. Na terenie tym do 2019 r. 
gniazdowały co roku siewki obrożne. Niestety zostały wypłoszone podczas majówki 
2019 r. przez plażowiczów z psami.
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6. Ocena stanu zachowania i zagrożeń przyrody wydm nadmorskich  
na polskim wybrzeżu

Na polskim wybrzeżu istnieje szereg różnych form ochrony przyrody nadmorskiej, 
w tym wydm przednich. Zdecydowanie więcej z nich znajduje się na wybrzeżu 
wschodnim. Na zachodnim ochroną należałoby objąć unikatowe siedliska wydm 
wałowych na Mierzei Bramy Świny, w tym największych na wybrzeżu zbiorowisk 
honkenii piaskowej, perzu sitowego i innych słonorośli. Niestety degradacja ich 
postępuje, a obszar skurczył się po budowie gazoportu. Następne 30% jego długości 
zniknie po wybudowaniu portu kontenerowego. Obszar znajduje się wewnątrz 
siedliska Natura 2000 Wolin i Uznam. Ponadto na wybrzeżu wschodnim, na Mierzei 
Wiślanej, pomiędzy Jantarem a Mikoszewem wzmaga się presja turystyczna wydm 
białych, które pomimo obecności obcej wierzby kaspijskiej są miejscem występowania 
mikołajka nadmorskiego i miejscami lnicy wonnej [13]. Obszar nie jest objęty żadną 
z wymiennych form ochrony. Najnowsza budowa przekopu Mierzei Wiślanej wpłynie 
na erozję siedlisk, a budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu zniszczy ponad 
1/3 najcenniejszych na wybrzeżu form i chronionych  gatunków.

Głównym zagrożeniem dla zachowania obecnego stanu roślinności wydmowej jest 
wzrost użytkowania turystycznego i dostępność nawet najdalszych od miejscowości 
odcinków wybrzeża [5]. Pas nadmorski poddawany jest silnej presji turystycznej 
w sezonie wakacyjnym. Presja wzrasta wraz z rosnącą od 2010 r. o 6-10% rocznie 
liczbą turystów wypoczywających nad morzem. 

W ostatnich 5 latach przybyło miejsc zagospodarowanych na obszarze wydm 
nadmorskich, w tym pod rekreację, jak ścieki rowerowe, tarasy i kładki ponad wydmami: 
Międzyzdroje, Mrzeżyno, Dźwirzyno Dziwnów, Darłówko. Jest to wzrost kilkukrotny 
w stosunku do lat poprzednich. Poza miejscowościami wyznacza się nowe strefy pod 
hotele i apartamenty, co zwiększa ruch turystyczny w tych miejscach: Świnoujście, 
Międzyzdroje, Dziwnówek, Pobierowo, Pogorzelica, Mrzeżyno, Rogowo, Kołobrzeg, 
Mielno, Darłówko. Jest to wyraźny wzrost powierzchni użytkowej tylko od 2015  r.

Z powodu rozbudowy miejscowości wzdłuż brzegu, przybywa odcinków 
z wydmami zabudowanym z różnymi formami zabezpieczenia brzegu przed erozją, 
najczęściej opaskami betonowymi lub z głazów [12, 13]. Wydłuża się obszar plaż 
sztucznie odtwarzanych (refulacja), który niszczy wydmy inicjalne, zakłóca rozwój 
roślinności, a piasek zasypuje siedliska na wydmach, nawet w borze bażynowym 
(Rowy). 

Próby stabilizowania wydm przed rozwiewaniem i ochrony zabudowywanego 
zaplecza przed sztormami podlegają na dosadzaniu piaskownicy zwyczajnej, która 
tworzy monokultury wypierając gatunki inne. Z płotów formowanych z chrustu 
wyrastają wierzby oraz nadal rozrasta się róża pomarszczona, traktowana na wydmach 
jako przeszkoda przed turystami. Na wybrzeżu środkowym pomiędzy Łebą a Dębkami, 
gdzie turystów jest mniej, roślinność wydm i plaży jest modyfikowana działaniami 
urzędu morskiego [5]. Największe siedliska honkenii i pozostałych słonorośli (w tym 
perzu sitowgo) są pod dużą presją poprzedniej i planowanej inwestycji nadmorskiej na 
Mierzei Bramy Świny. Sprzątanie z plaż kidziny nawet do 2 km poza miejscowością 
ogranicza rozwój nowych wydm inicjalnych, a to przekłada się na spadek rozwoju 
wydm przednich. Większość podejmowanych aktywności człowieka na wybrzeżu 
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uniemożliwia naturalną odbudowę  siedlisk.
Stopniowa sprzedaż i zabudowa działek, nawet domkami letniskowymi, umożliwia 

powolną ekspansję wykorzystania pasa wydmowego daleko od miejscowości nad-
morskich. Powstały nowe formy rekreacji, wpływające jeszcze bardziej niekorzystnie 
na siedliska: quady, dowożenie sprzętu pływającego poza terenem wyznaczonym, 
palenie ognisk, nielegalne parkingi, przejazdy samochodami przez las do plaży, duża 
ilość pozostawianych odpadów po konsumpcji, zwłaszcza opakowań. To są nowe 
formy presji, rozwijające się od około 10-12  lat.

Duża presja występuje także w parkach narodowych, co wynika z możliwości 
plażowania, gdzie nie ma żadnej infrastruktury użytkowej. Pomimo ograniczeń 
poruszania w rezerwatach oraz przez wały wydmowe, tylko wzdłuż wyznaczonych 
ścieżek i szlaków, ludzie skracają drogę do plaży. Wydeptywane są nowe ścieżki, osad 
podlega deflacji. Wzdłuż nich wyrastają rośliny obce, których nasiona przynoszone są 
z substratem pod butami. Nie ma kontroli nad sposobem wypoczynku, który powoduje 
niszczenie roślin wydm inicjalnych i przednich [5]. Zaplecze plaży z wydmami białymi 
i szarymi jest wykorzystywane intensywnie zarówno do rekreacji, jak i załatwiania 
potrzeb fizjologicznych. Rośliny charakterystyczne są często zrywane, zwłaszcza 
przez dzieci wykorzystujące gałązki, szyszki i ładnie wyglądające rośliny do zabaw 
na plaży. Starsze wydmy podlegają deflacji w wyniku powstawania coraz większej 
ilości ścieżek. Do środowiska wprowadzane są gatunki ruderalne i synantropijne, 
towarzyszące człowiekowi. 

Wszystkie te obce gatunki, w tym zawleczone za człowiekiem oraz użyźnienie 
podłoża wpływają na zmiany wartości biologicznej siedlisk [14, 16]. Siedliska są 
zagrożone [5, 12, 13, 27], a wraz z nimi ważne dla rozwoju wydm rośliny oraz te, 
które są pod ochroną gatunkową [22-26]. Kurczą się siedliska dostępne dla zwierząt, 
w tym gadów i ptaków. 

Naturalnym procesem powodującym zanik siedlisk jest erozja, z powodu której 
w ciągu 10 lat długość odcinków akumulacyjnych, na których występują wszystkie 
siedliska roślinności wydmowej uległa zmniejszeniu o około 1/4. Długość brzegów 
z wykształconymi siedliskami od inicjalnych form po wydmy szare zmniejszyła się 
około 1/6 tylko od 2017 r. Pomimo naturalnej erozji wydmy odbudowują się, nawet 
po tak silnych spiętrzeniach sztormowych jak w styczniu 2012, 2017 i 2019 r. Obecnie 
nowe wydmy powstają bardzo wolno ze względu na obniżenie wysokości plaż, 
skutkującej erozją przy mniejszych sztormach, czyli częściej niż dotychczas. Ponadto 
obserwuje się brak osadu do odbudowy wydm inicjalnych. Formy nie są w stanie 
odtwarzać się pomiędzy kolejnymi, częstymi spiętrzeniami sztormowymi (w sezonie 
jesienno-zimowym 2019/20 wystąpiło 3-krotnie więcej spiętrzeń niż w poprzednim), 
ani sezonami turystycznymi (rocznie o 10% wzrasta liczba turystów nad polskim 
morzem), co powoduje stałe ubożenie składu gatunkowego i zmniejszanie powierzchni 
zajmowanej przez siedliska oraz poszczególne gatunki. 
7. Podsumowanie 

Obecne formy ochrony obejmują znaczny obszar wydm nadmorskich w Polsce. Są 
wśród nich duże powierzchniowo parki narodowe i krajobrazowe o różnych celach 
ochrony oraz małe rezerwaty, poświęcone tylko przyrodzie wydm nadmorskich. 
Najwięcej z nich występuje na wybrzeżu wschodnim. Największe możliwości ochrony 
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posiadają Słowiński Park Narodowy oraz rezerwaty Mierzeja Sarbska i Helskie 
Wydmy. Wewnątrz ich granic występują duże powierzchniowo obszary wydm 
nadmorskich z największą różnorodnością gatunkową. Powstałe plany ochrony dla 
licznych obszarów Natura 2000, które obejmują wydmy nadmorskie, nie są w stanie 
skutecznie przeciwdziałać degradacji siedlisk i zanikowi gatunków obserwowanych 
w ich obrębie. 

W kilku miejscach ze względu na zamknięcie obszaru wydm dla użytku 
turystycznego, w warunkach naturalnych rozwijają się siedliska wszystkich faz 
sukcesji roślinności wydmowej. Jest to ochrona niezamierzona, ale ważna dla ogólnego 
areału siedlisk. Tylko w dwóch przypadkach, obu w Helu, podjęto się rewitalizacji 
środowiska wydm i reintrodukcji zagrożonych gatunków. 

Obecne sposoby przeciwdziałania zanikowi siedlisk roślinności wydmowej wydają 
się niewystarczające w porównaniu ze wzrastającą eksploracją i szybkim rozwojem 
nowych stref turystycznych. W skali ostatnich 10 lat zaniknęło wiele obszarów 
występowania roślinności wydmowej. Stale zmniejsza się liczba miejsc, w których 
występują gatunki unikatowe i już zagrożone  wyginięciem.

Powstały w ostatnich latach najnowszy rezerwat na wybrzeżu zachodnim, wytyczono 
na odcinku mocno dewastowanym przez turystów; to pokazuje problemy ochrony 
wynikające z konfliktu interesów różnych użytkowników i celów zagospodarowania. 

W celu przeciwdziałania zanikowi naturalnej roślinności wydmowej należy 
wprowadzić formy ochrony czynnej poprzez wyznaczanie stref do eksploracji 
i egzekwowanie prawa w przypadku dewastacji siedlisk. Należy zwiększyć 
świadomość ludzi poprzez edukację o znaczeniu tej strefy wybrzeża dla zachowania 
bio i georóżnorodności oraz dla bezpieczeństwa człowieka przed erozją sztormową, 
która nasila się wraz ze wzrostem poziomu morza, wywołanym antropogenicznie 
powodowanymi zmianami  klimatu.
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Ochrona środowiska wydm nadmorskich na polskim wybrzeżu – obszary, 
formy i efekty
Streszczenie 
W pracy omówiono obszary i formy ochrony wałowych wydm przednich nadmorskich na polskim 
wybrzeżu. Spełniają szereg funkcji w środowisku przyrodniczym: siedliska roślin i zwierząt, bufor 
i rezerwuar piasku oraz ochrona lądu przed sztormami. Są także walorem naturalnego krajobrazu 
istotnym dla rozwoju funkcji turystycznych. Przeanalizowano stan prawny ochrony tych siedlisk. Na 
polskim wybrzeżu występuje szereg obszarów objętych różnymi formami ochrony środowiska. Część 
obejmuje obszary wydm nadmorskich, stanowiących ponad 85% długości polskiego wybrzeża. Są to 
najczęściej odcinki wydm chronione w rezerwatach i na obszarach Natura 2000. Więcej form ochrony 
występuje na wybrzeżu wschodnim. Tylko w dwóch przypadkach podjęto się rewitalizacji wydm poza 
możliwościami ochrony wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody. Istnieje kilka zamkniętych dla 
turystów obszarów, gdzie wydmy i pokrywająca je roślinność rozwijają się w sposób naturalny. Obecne 
formy ochrony pokrywają znaczny areał siedlisk wydmowych na polskim wybrzeżu, ale sposoby 
przeciwdziałania ich zanikowi są niewystarczające. 
Słowa kluczowe: wydmy nadmorskie, siedliska roślinne, ochrona przyrody, polskie wybrzeże
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Environmental protection of coastal dunes on the Polish coast – areas, forms 
and effects
Abstract 
The paper discusses the areas and types of protection of the front coastal roller dunes on the Polish coast. 
They perform several functions in the natural environment: plant and animal habitats, sand buffer and 
reservoir, as well as land protection against storms. They are also an asset of the natural landscape, which 
is also important for the development of tourist functions. The legal status of protecting these habitats was 
analyzed. There are many different legal forms of the environment on the Polish coast. The part covers 
areas of coastal dunes, constituting over 85% of the length of the Polish coast. These are most often 
sections of dunes protected in nature reserves and Natura 2000 areas. More from protection occurring on 
the east coast. Only in two cases, the dunes were revitalized, apart from the protection options listed in 
the Nature Conservation Act. There are several closed for recreation, where the dunes and the vegetation 
covering them develop naturally. Current forms of protection cover a large area of dune habitats on the 
Polish coast, but ways of preventing their disappearance are  insufficient.
Keywords: coastal dunes, plant habitats, environmental protection, Polish coast 
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Bartłomiej Miszuk1

Warunki termiczne Jeleniej Góry 
i ich zmiany w latach 1971-2019

1. Wstęp
Temperatura powietrza jest jednym z ważniejszych elementów meteorologicznych, 

wpływających na cechy klimatu regionów. Stanowi bardzo ważny czynnik w kontekście 
kształtowania szaty roślinnej, rolnictwa i leśnictwa, wpływa również na człowieka, 
zarówno pod względem zdrowotnym, jak i kwestii dotyczących infrastruktury 
technicznej. Aspekt temperatury powietrza jest szczególnie ważny w obszarach 
górskich, gdzie wyższa wysokość bezwzględna, a także zróżnicowanie morfologiczne, 
wpływają na odmienne kształtowanie się warunków termicznych względem nizin. 
Przykładem takich obszarów mogą być kotliny górskie, gdzie względy morfologiczne 
w znaczącym stopniu wpływają na reżim termiczny. W regionie Sudetów jedną 
z takich kotlin jest Kotlina Jeleniogórska, gdzie warunki termiczne są często 
związane z częstymi inwersjami termicznymi [1], skutkującymi wyraźnymi spadkami 
temperatury powietrza, co z kolei znajduje odzwierciedlenie m.in. w wysokiej liczbie 
sytuacji mrozowych i przymrozkowych [2]. Jelenia Góra, położona na terenie Kotliny 
Jeleniogórskiej, w świetle klasyfikacji klimatycznej Sudetów A. Schmucka [3] należy 
do regionu jeleniogórskiego, charakteryzującego się średnią roczną temperaturą równą 
około 7ºC i początkiem sezonu wegetacyjnego w pierwszej dekadzie kwietnia. Z kolei 
według M. Hessa i in. [4] oraz Z. Ustrnula [5], obszar Jeleniej Góry położony jest 
w obrębie piętra umiarkowanie ciepłego, o średniej rocznej temperaturze powietrza 
zawierającej się w przedziale 6-8ºC. 

Ważnym aspektem warunków termicznych są ich zmiany w okresie wieloletnim. 
Średnia temperatura powietrza na świecie w okresie od ostatnich lat XIX wieku do 
dekady 2006-2015, wzrosła od 1,38ºC do 1,68ºC [6], natomiast lata 2015-2018 były 
najcieplejszymi w dotychczasowej historii pomiarów [7]. Rosnące trendy temperatury 
powietrza zaobserwowane zostały również na terenie Polski [8-14]. W pracach 
poświęconych temu zagadnieniu wskazano, że zmiany temperatury powietrza 
w Polsce w drugiej połowie XX wieku cechowały się wzrostem istotnym statystycznie, 
zwykle przekraczającym 0,2ºC na 10 lat [8, 12]. Tendencja wzrostowa została również 
odnotowana przy uwzględnieniu wcześniejszych okresów obserwacyjnych [9, 11, 14], 
a także dla frekwencji sytuacji upalnych, związanych zarówno z liczbą dni bardzo 
upalnych [13], jak i falami ciepła [12]. Dotyczy to również obszarów górskich. Analiza 
przebiegu częstości dni gorących w niższych piętrach Tatr (Zakopane) w latach 1966-
2006 pokazała, że ich roczna liczba wzrastała w tempie niemal 3 dni na 10 lat [10]. 
Zmiany warunków termicznych odnotowano również w regionie Sudetów [15-19]. 
Badania prowadzone na podstawie danych z lat 1901-1998 pokazały, że najwyższe 
partie odznaczały się istotnym statystycznie trendem rosnącym temperatury powietrza, 
zarówno w przypadku wartości średnich rocznych [15], jak i maksymalnych 

1 Bartłomiej.Miszuk@imgw.pl, Zakład Badań Środowiskowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław.
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i minimalnych [16]. Tempo zmian średniej rocznej temperatury powietrza od połowy 
XX wieku do początku obecnego stulecia wyniosło około 0,2oC na 10 lat [17, 19], 
a w niższych piętrach Sudetów było nawet wyższe [19].

Celem pracy było określenie cech charakterystycznych warunków termicznych 
Jeleniej Góry, a także ocena stopnia ich zmian w latach 1971-2019. Uzyskane wyniki 
przyczynią się do poszerzenia stanu wiedzy na temat zmian klimatu w regionie 
Sudetów  Zachodnich.
2. Metody badań

Ocena warunków termicznych Jeleniej Góry została przeprowadzone na podstawie 
kompletnej bazy danych meteorologicznych ze stacji synoptycznej IMGW-PIB 
w Jeleniej Górze (fot. 1). Obserwacje i weryfikacja danych były prowadzone zgodnie 
ze standardami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Stacja położona jest 
na wysokości 342 m n.p.m. w zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska. Wpływ miasta na modyfikację warunków termicznych jest niewielki z uwagi 
na fakt, że od zachodu, południa i wschodu otoczenie stacji stanowią rozległe obszary 
trawiaste, pozbawione przeszkód w postaci zabudowań lub większej roślinności. 
Jedynie w kierunku północnym od stacji zlokalizowana jest szeregowa zabudowa 
jednorodzinna (rys. 1). Ważnym, z klimatologicznego punktu widzenia aspektem, jest 
lokalizacja stacji na dnie Kotliny Jeleniogórskiej, otoczonej Górami Kaczawskimi, 
Rudawami Janowickimi, Górami Izerskimi, Pogórzem Izerskim i Karkonoszami.

Fotografia 1. Stacja meteorologiczna IMGW-PIB w Jeleniej Górze (fot. P. Djaków)
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Rysunek 1. Lokalizacja stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Jeleniej Górze 
[źródło: https://www.google.pl/maps/]

W zakresie danych meteorologicznych wykorzystano materiały dobowe obejmujące 
średnią, maksymalną i minimalną temperaturę powietrza. Na ich podstawie obliczona 
została średnia, maksymalna oraz minimalna temperatura dla lat 1971-2019, 
z uwzględnieniem wielkości skrajnych. Podobne obliczenia przeprowadzono dla 
poszczególnych miesięcy i sezonów. Obliczono również średnie wartości temperatury 
dobowej, maksymalnej i minimalnej dla poszczególnych pentad lat 1971-2015 
oraz okresu 2016-2019. Ponadto, w oparciu o wartości temperatury maksymalnej 
i minimalnej obliczona została częstość występowania dni charakterystycznych 
w zakresie [20, 21]:

• dni upalnych (Tmax > 30oC),
• dni gorących (Tmax > 25oC),
• dni przymrozkowych (Tmin < 0oC),
• dni mroźnych (Tmax < 0oC).
Na podstawie uzyskanych obliczeń, zarówno dla temperatury powietrza, jak 

i frekwencji dni charakterystycznych, określono tendencje zmian w okresie wieloletnim 
1971-2019. Charakterystykę trendów opracowano dla okresu roku i poszczególnych 
pór roku, z uwzględnieniem oceny istotności statystycznej na poziomie 0,05. Badanie 
istotności statystycznej zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu analizy regresji 
liniowej. 
3. Analiza wyników

Temperatura powietrza w Jeleniej Górze, w świetle danych z lat 1971-2019, cechuje 
się średnią roczną wartością wynoszacą 7,7ºC, a w omawianym okresie różnicowała 
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się od 5,6oC w 1996 r. do 9,5oC w 2019 r. Średnia temperatura maksymlana była równa 
13,0oC, a jej najniższą i najwyższą wartość, podobnie jak w przypadku temperatury 
średniej, stwierdzono w 1996 r. i 2019 r., kiedy wyniosły one odpowiednio 10,6oC 
i 15,3oC. Rok 1996 był również najchłodniejszy w kontekście średniej temperatury 
minimalnej. Osiągnęła ona wówczas 0,8oC. Z kolei najwyższą wartość stwierdzono 
w 2014 r., kiedy zanotowano 4,3oC. Średnia wieloletnia wartość temperatury 
minimalnej wyniosła natomiast 2,6oC. 

W kontekście wartości ekstremalnych, w przypadku Jeleniej Góry cechą 
charakterystyczną są znaczne spadki temperatury minimalnej, przy stosunkowo 
wysokich wartościach temperatury maksymalnej. Najniższą wartość w omawianym 
okresie zanotowano 8 stycznia 1985 r., kiedy temperatura osiągnęła -31,8oC. Natomiast 
maksimum wystąpiło 30 czerwca 2019 r., kiedy zmierzono 36,0oC (tab. 1). Wartości 
temperatury poniżej -20oC były na terenie Jeleniej Góry notowane od listopada do 
marca, natomiast najwyższe stwierdzone wartości lipca i sierpnia przekraczały 
35oC. Tak wysokie amplitudy temperatury powietrza wynikają przede wszystkim 
z uwarunkowań morfologicznych terenu. Położenie w dnie kotliny sprzyja stosunkowo 
wysokim wartościom temperatury powietrza w ciągu dnia, a przede wszystkim 
wyraźnym spadkom temperatury powietrza w godzinach nocnych, będących 
następstwem występujących często inwersji  termicznych.

Tabela 1. Najwyższe i najniższe stwierdzone wartości temperatury powietrza [oC] w Jeleniej Górze 
w latach 1971-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok

Max 17,0 19,5 23,3 28,7 31,1 36,0 35,4 35,8 34,0 27,7 19,5 15,8 36,0

Min -31,8 -28,0 -29,6 -14,5 -5,5 -2,1 0,0 0,3 -4,0 -8,7 -22,1 -29,5 -31,8

Źródło: Opracowanie własne

W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia 
temperatura osiąga 16,9oC (rys. 2). Średnie wartości temperatury maksymalnej 
i minimalnej wynoszą natomiast odpowiednio 23,0oC i 10,8oC, przy czym w przypadku 
temperatury maksymalnej porównywalną wielkość zaobserwowano również dla 
sierpnia. Z kolei najniższe wartości notowane są w styczniu, dla którego temperatura 
średnia jest równa -1,6oC, minimalna -5,8oC, a maksymalna 2,4oC. W sezonie 
zimowym wszystkie miesiące cechują się ujemną średnią temperaturą. Przeciętna 
wartość dla całego okresu grudzień-luty wynosi -0,8oC. Najcieplejszą porą roku jest 
lato, ze średnią temperaturą osiągającą 16,1oC, natomiast wiosna i jesień cechują się 
wartościami z przedziału 7,4-7,8oC. 
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Z uwagi na uwarunkowania związane z rzeźbą terenu, na terenie Jeleniej Góry 
obserwowane są dość wysokie aplitudy dobowe temperatury powietrza, wyższe 
w stosunku do nizinnych obszarów Dolnego Śląska średnio nawet o 1,5oC. Wysokie 
różnice termiczne w ciągu doby występują głównie w czasie antycyklinalnych typów 
pogody, odznaczających się niską prędkością wiatru i małym zachmurzeniem. 
Najwyższe średnie amplitudy dobowe notowane są od kwietnia do września, kiedy 
w czasie wszystkich miesięcy są większe niż 11oC. W przypadku maja, lipca i sierpnia 
przekraczają nawet 12oC. W czerwcu są one nieco niższe z uwagi na większą częstość 
występowania pogody o charakterze cyklonalnym, skutkującą najwyższym w całym 
półroczu ciepłym stopniem zachmurzenia [22]. W okresie półrocza chłodnego, 
amplitudy dobowe kształtują się przeważnie w przedziale 8-10oC. Najniższym 
zróżnicowaniem dobowym temperatury cechuje się grudzień (7,7oC). 

Rysunek 2. Przebieg roczny wartości temperatury maksymalnej, średniej dobowej i minimalnej 
w Jeleniej Górze, dla lat 19712019 [opracowanie własne] 

Temperaturę powietrza w Jeleniej Górze w latach 1971-2019 cechował wyraźny 
wrost. Rozpatrując średnie wartości temperatury dobowej, maksymalnej i minimalnej 
w poszczególnych pentadach i latach 2016-2019, uwagę zwracają przede wszystkim 
wyraźnie wyższe wartości notowane dla okresu 2011-2019, a zwłaszcza 2016-2019 
(tab. 2). Średnia wartość temperatury dobowej w latach 1971-2010 wyniosła 7,5oC, 
podczas gdy w okresie 2011-2015 była równa 8,4oC, a w ostatnich latach nawet 8,9oC. 
Tym samym stwierdzone wielkości dla dwóch ostatnich okresów były zdecydowanie 
wyższe w stosunku do pozostałych pentad. Podobne cechy odnotowano dla temperatury 
maksymalnej i minimalnej. Średnia temperatura maksymalna w latach 2011-2015 
i 2016-2019 była równa 13,9oC i 14,4oC, przy średniej dla lat 1971-2010 wynoszącej 
12,8oC. Wyraźnie wyższe wartości (o 0,9oC i 1,1oC), w porównaniu do okresu 1971-
2010, stwierdzono również dla temperatury minimalnej. Można zatem stwierdzić, że 
światowe tendencje dotyczące znaczącgo wzrostu temperatury powietrza w ostatnich 
kilku latach znajdują potwierdzenie również w Jeleniej Górze. 
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Tabela 2. Wartości średniej maksymalnej, dobowej i minimalnej temperatury powietrza w Jeleniej 
Górze w okresach pięcioletnich 1971-2015 i latach 2016-2019

okres Tmax Tśr Tmin

1971-1975 12,5 7,4 2,4

1976-1980 12,0 6,8 1,9

1981-1985 12,6 7,3 2,0

1986-1990 12,9 7,6 2,6

1991-1995 13,1 7,8 2,6

1996-2000 12,7 7,6 2,4

2001-2005 13,1 7,8 2,4

2006-2010 13,2 7,9 2,9

2011-2015 13,9 8,4 3,3

2016-2019 14,4 8,9 3,5

Źródło: Opracowanie własne

Przebieg średnich wartości temperatury dobowej, maksymalnej i minimalnej 
w okresie wieloletnim cechował się we wszystkich trzech przypadkach trendem 
rosnącym i istotnym statystycznie na poziomie 0,05 (rys. 3). Najbardziej dynamiczny 
wzrost zanotowano dla temperatury maksymalnej. W latach 1971-2019 rosła ona 
w tempie 0,4oC na 10 lat. W przypadku temperatury średniej dobowej i minimalnej, 
intensywność wzrostu wyniosła około 0,3oC na 10 lat. Trendy rosnące zostały 
również odnotowane dla wszystkich pór roku. Jednak w przypadku zimy, dla której 
tempo zmian było najmniejsze spośród wszystkich sezonów, nie odnotowano 
istotności statystycznej. Największy wzrost, zarówno temperatury średniej dobowej, 
jak i minimalnej i maksymalnej, został zanotowany dla okresu letniego (tab. 3). 
Temperatura maksymalna i średnia dobowa wzrastała w tempie 0,6ºC na 10 lat, zaś 
temperatura minimalna 0,5ºC na 10 lat. W przypadku wiosny, wielkość wzrostu na 
dekadę różnicowała się od 0,2ºC dla temperatury minimalnej do 0,4ºC dla temperatury 
średniej dobowej i 0,5ºC w przypadku temperatury maksymalnej. Mniejszą 
intensywność zmian stwierdzono dla jesieni, dla której również największy wzrost 
wystąpił dla temperatury maksymalnej. Wyniósł on 0,4oC na 10 lat, podczas gdy dla 
temperatury średniej dobowej i minimalnej był o 0,1oC niższy. 

Rosnące trendy temperatury powietrza odnotowano również dla poszczególnych 
miesięcy. Jednakże istotność statystyczną stwierdzono głównie dla miesięcy letnich, 
a w przypadku temperatury maksymalnej również dla listopada. Z kolei w przypadku 
temperatury średniej dobowej, istotnością statystyczną charakteryzowały się trendy 
dla kwietnia, maja i listopada, a dla temperatury minimalnej dla maja i września (tab. 4). 
Uwzględniając miesiące z trendami o cechach istotności statystycznej, tempo 
zmian temperatury średniej dobowej różnicowało się od 0,3oC na 10 lat w maju do 
0,7oC na 10 lat w kwietniu. Intensywność wzrostu temperatury maksymalnej dla 
poszczególnych miesięcy zawierało się w przedziale 0,5-0,7oC na 10 lat, natomiast 
temperatury minimalnej w zakresie 0,2-0,5oC na 10 lat. Największe tempo zmian 
zostało stwierdzone dla miesięcy letnich (tab. 4).

Przebieg wieloletni średnich amplitud dobowych temperatury powietrza dla 
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poszczególnych lat cechował się trendem rosnącym, istotnym statystycznie. W okresie 
1971-2019 wzrost ten kształtował się na poziomie 0,1ºC na 10 lat. Trendy rosnące 
wraz z istotnością statystyczną zostały również stwierdzone dla okresu wiosny (0,2oC 
na 10 lat) i dla kwietnia (0,5oC na 10 lat) (tab. 3, 4).

Rysunek 3. Przebieg i trend zmian średniej rocznej maksymalnej, średniej dobowej i minimalnej 
temperatury powietrza w Jeleniej Górze w latach 19712019 [opracowanie  własne]

Tabela 3. Wartości współczynnika kierunkowego trendów zmian maksymalnej, średniej dobowej 
i minimalnej temperatury powietrza oraz średniej amplitudy powietrza w poszczególnych sezonach 
oraz dla roku w Jeleniej Górze, dla lat 1971-2019 (trendy istotne statystycznie zaznaczone 
wytłuszczoną  czcionką)

 XII-II III-V VI-VIII IX-XI ROK

Tmax 0,02 0,05 0,06 0,04 0,04

Tśr 0,01 0,04 0,06 0,03 0,03

Tmin 0,01 0,02 0,05 0,03 0,03

Tmax-Tmin 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Wartości współczynnika kierunkowego trendów zmian maksymalnej, średniej dobowej 
i minimalnej temperatury powietrza oraz średniej amplitudy powietrza w poszczególnych miesiącach 
w Jeleniej Górze, dla lat 1971-2019 (trendy istotne statystycznie zaznaczone wytłuszczoną  czcionką)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tmax 0,01 0,02 0,01 0,09 0,03 0,06 0,07 0,06 0,03 0,03 0,05 0,01

Tśr 0,01 0,02 0,01 0,07 0,03 0,06 0,06 0,05 0,02 0,03 0,04 0,01

Tmin 0,02 0,01 0,00 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,03 0,01

Tmax-Tmin -0,01 0,02 0,02 0,05 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00

Źródło: Opracowanie własne



Warunki termiczne Jeleniej Góry i ich zmiany w latach 1971-2019

247

Wzrost temperatury powietrza, a zwłaszcza temperatury maksymalnej i minimalnej, 
przyczynił się do zwiększenia frekwencji dni charakterystycznych, związanych 
z oddziaływaniem stresu gorąca oraz spadku częstości sytuacji pogodowych 
związanych z występowaniem przymrozków i mrozu. Podczas dni upalnych, 
odznaczających się temperaturą maksymalną przekraczającą 30oC, oraz dni gorących, 
w których najwyższa wartość temperatury przekracza 25oC, obserwowane jest znaczne 
obciążenie cieplne organizmu człowieka, mogące stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia [23]. Tego rodzaju sytuacje pogodowe są również niekorzystne z uwagi 
na zwiększanie parowania, co w okresach z deficytem opadu może przyczyniać się 
do intensyfikacji suszy. Z kolei temperatura minimalna o wartościach ujemnych 
wpływa nie tylko niekorzystnie na bilans cieplny ciała człowieka, ale jest również 
niekorzystnym czynnikiem oddziałującym na infrastrukturę techniczną, transport, 
rolnictwo i leśnictwo [24-26]. 

W Jeleniej Górze w ciągu roku średnio obserwowane są ponad 4 dni upalne. W latach 
1971-2019 występowały one w okresie od maja do września, przy największej częstości 
notowanej w lipcu i sierpniu. W tych miesiącach pogoda z temperaturą przekraczającą 
30oC pojawia się ze średnią częstością 1-2 dni w miesiącu. Niespełna jeden dzień 
upalny jest notowany w czerwcu, natomiast w maju i wrześniu tego typu sytuacje 
pogodowe w omawianym wieloleciu występowały sporadycznie. Znacznie częściej na 
terenie Jeleniej Góry obserwowane są dni gorące (rys. 4). Ich średnia roczna częstość 
przekracza 31 dni, a największą frekwencją, podobnie jak w przypadku dni upalnych, 
odznaczają się miesiące letnie. W lipcu i sierpniu średnio notowanych jest 10 tego 
rodzaju dni, przy 6 w czerwcu oraz 2 w maju i wrześniu. W latach 1971-2019 dni 
gorące okazjonalnie występowały również w kwietniu i październiku. 

Stosunkowo duża wysokość bezwzględna oraz położenie Jeleniej Góry w dolinnej 
formie terenu sprzyjają wysokiej liczbie sytuacji przymrozkowych. W skali roku ich 
średnia częstość osiąga 129 dni. W kontekście poszczególnych miesięcy, w latach 
1971-2019, wolne od przymrozków były tylko lipiec i sierpień. Przymrozki najczęściej 
występują w miesiącach zimowych, kiedy pojawiają się przez zdecydowaną większość 
dni. Od grudnia do lutego występują przez 22-24 dni w miesiącu. W pozostałym 
okresie największa ich liczba jest obserwowana w marcu (20 dni), listopadzie (16 dni), 
kwietniu (11 dni) i październiku (7 dni). W przypadku dni mroźnych, w czasie których 
temperatura powietrza przez całą dobę utrzymuje się poniżej 0oC, ich potencjalny okres 
występowania trwa od listopada do kwietnia. Styczeń jest miesiącem o największej 
ich liczbie. Średnia częstość wynosi wówczas 9 dni, natomiast w lutym i grudniu 
zawiera się w przedziale 6-7 dni. W przypadku marca i listopada, dni z temperaturą 
maksymalną poniżej 0oC pojawiają się 2 razy w miesiącu, natomiast w kwietniu 
występują sporadycznie. 
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Rysunek. 4. Przebieg roczny średniej liczby dni charakterystycznych w Jeleniej Górze, 
dla lat 1971-2019 [opracowanie  własne]

Trendy zmian rocznej liczby dni upalnych i gorących (tendencja wzrostowa) 
oraz przymrozkowych (tendencja spadkowa) w latach 1971-2019 odznaczały się 
istotnością statystyczną na poziomie 0,05. W przebiegu wieloletnim rocznej liczby 
dni upalnych, znaczna ich częstość została odnotowano zwłaszcza w latach 2015, 2018 
i 2019 (rys. 5). Rok 2015 był pod tym względem rekordowym. W okresie od 4 lipca do 
1 września temperatura powietrza przekraczająca 30ºC była notowana podczas 23 dni. 
W latach 2018 i 2019 stwierdzona frekwencja dni upalnych wyniosła odpowiednio 
14 i 16 dni i była wyższa od częstości zanotowanej dla upalnych sezonów letnich 
lat: 1992 (11 dni), 2003 (10 dni) i 2006 (12 dni). W omawianym wieloleciu częstość 
porównywalną z dwoma ostatnimi latami zaobserwowano jedynie w 1994 r. (15 dni). 
W okresie 1971-2019 tempo zmian rocznej liczby dni upalnych było dość intensywne 
i wyniosło ponad 3 dni na 20 lat. Duża dynamika wzrostu została zaobserwowana 
również dla dni gorących. Podobnie jak w przypadku dni upalnych, lata 2015, 2018 
i 2019 cechowały się znaczną ich liczbą, znacznie przewyższającą pozostały okres. 
W trzech wymienionych latach częstość występowania dni gorących wyniosła od 
53 (2015 i 2019) do 65 dni (2018) i tylko rok 2003 był z nimi pod tym względem 
porównywalny (54 dni). Stwierdzone tempo zmian liczby dni gorących w okresie 
uwzględnionych 49 lat wyniosło niemal 5 dni na 10 lat. Zmiany rocznej częstości 
dni upalnych i gorących cechowały się trendem rosnącym i istotnym statystycznie 
również dla okresu letniego oraz poszczególnych miesięcy letnich (tab. 5, 6). Zarówno 
w przypadku dni upalnych, jak i gorących, największe tempo zmian zaobserwowano 
w lipcu, kiedy częstość dni upalnych wzrastała z intensywnością ponad 1 dnia na 20 
lat, a dni gorących ponad 3 dni na 20 lat. 

Odmienna tendencja zmian jest obserwowana dla dni przymrozkowych, w przypadku 
których ostatnie lata cechowała mała roczna liczba. Dotyczy to zwłaszcza 2014 
i 2017 r., kiedy stwierdzona częstość (95 i 107 dni) była najniższa w całym omawianym 
wieloleciu. Z kolei najwięcej przypadków zanotowano w latach 2003 (164), 1996 
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(156), 1997 (155) i 1991 (151). Uwzględniając obserwowany trend, roczna liczba dni 
przymrozkowych w latach 1971-2019 malała w tempie ponad 3 dni na 10 lat. Trend 
malejący, cechujący się istotnością statystyczną, odnotowano również dla sezonów 
wiosennego i jesiennego, dla których liczba dni przymrozkowych malała w tempie 
około 3 dni na 20 lat. W poszczególnych miesiącach, we wszystkich przypadkach 
tendencja zmian miała charakter malejący, ale tylko w kwietniu wykazywała cechy 
istotności statystycznej (tab. 6). W zakresie dni mroźnych, tendencja zmian cechuje 
się nieznacznym spadkiem, jednakże nie odnotowano w tym przypadku istotności 
statystycznej, zarówno dla roku, jak i sezonów czy miesięcy. Najniższa stwierdzona 
roczna liczba dni mroźnych została zanotowana w 1974 r. (5 dni), choć bardzo niską 
częstość odnotowano również w ostatnim okresie. W latach 2015 i 2019 temperatura 
maksymalna wynosząca mniej niż 0ºC występowała jedynie podczas 6 dni w roku. 

Rysunek. 5. Przebieg rocznej liczby dni charakterystycznych w Jeleniej Górze w latach 1971-2019 
[opracowanie  własne]

Tabela 5. Wartości współczynnika kierunkowego trendów zmian dni charakterystycznych w poszcze-
gólnych sezonach oraz dla roku w Jeleniej Górze, dla lat 1971-2019 (trendy istotne statystycznie 
zaznaczone wytłuszczoną  czcionką)

XII-II III-V VI-VIII IX-XI ROK

Tmax > 30ºC - - 0,15 - 0,16

Tmax > 25ºC - 0,05 0,41 0,02 0,49

Tmin < 0ºC -0,11 -0,16 - -0,15 -0,38
Tmax < 0ºC -0,04 0,00 - -0,04 -

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 6. Wartości współczynnika kierunkowego trendów zmian dni charakterystycznych w poszcze-
gólnych miesiącach w Jeleniej Górze, dla lat 1971-2019 (trendy istotne statystycznie zaznaczone 
wytłuszczoną  czcionką)

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tmax > 30oC  –  –  –  –  – 0,04 0,06 0,05  –  –  –  – 

Tmax > 25oC  – -  –  – 0,04 0,13 0,17 0,12 0,02  –  –  – 

Tmin < 0oC -0,02 -0,02 -0,01 -0,11 -0,04  –  –  – -0,02 -0,06 -0,07 -0,02

Tmax < 0oC 0,03 -0,01 -0,01  –  –  –  –  –  –  – -0,04 -0,03

Źródło: Opracowanie własne

4. Podsumowanie i wnioski
Warunki termiczne Jeleniej Góry cechuje typowa dla piętra umiarkowanie ciepłego 

temperatura powietrza (6-8ºC), a z uwagi na uwarunkowania morfologiczne, także 
znaczne wartości amplitud dobowych temperatury. Średnia wartość temperatury 
dobowej dla lat 1971-2019 wyniosła 7,7ºC, co potwierdza przynależność omawianego 
obszaru do wspomnianego piętra wysokościowego [4, 5]. Była jednocześnie o 0,1ºC 
wyższa w stosunku do średniej stwierdzonej dla okresu 1951-2015 [19]. Należy jednak 
podkreślić, że ostatnie lata cechują znaczne wyższe wartości średniej temperatury, 
co potwierdza wyniki obserwacji w skali globalnej [7]. W przypadku amplitudy 
dobowej temperatury powietrza, jej średnia wartość roczna wyniosła 10,4ºC, przy 
wielkościach miesięcznych różnicujących się od 7,7ºC do 12,8ºC. Wysokie amplitudy 
dobowe temperatury są czynnikiem niekorzystnie oddziałującym na organizm 
człowieka. Ocenia się, że przy różnicach dobowych powyżej 8ºC i 12ºC występują 
silnie odczuwane i ostre bodźce termiczne [23]. W Jeleniej Górze aż trzy miesiące 
(maj, lipiec, sierpień) cechują się średnią dobową amplitudą odpowiadającym ostrym 
bodźcom termicznym. 

W uwzględnionym w pracy okresie wieloletnim, warunki termiczne ulegały 
zmianom, zarówno w kontekście temperatury powietrza, jak i częstości dni 
charakterystycznych. Przebieg wartości temperatury średniej dobowej, maksymalnej 
i minimalnej w latach 1971-2019 cechował się istotnym statystycznie trendem rosnącym 
dla wszystkich wymienionych elementów. Istotność statystyczną zanotowano również 
dla wiosny, lata i jesieni, a także dla poszczególnych miesięcy letnich oraz niektórych 
miesięcy okresu wiosennego i jesiennego. Tempo wzrostu średniej dobowej temperatury 
powietrza, wynoszące 0,3ºC na 10 lat, było wyższe od notowanego dla wcześniejszych 
lat dla regionów Polski zachodniej, m.in. pogranicza polsko-saksońskiego [18], 
dorzecza Warty [14] i najwyższych partii Karkonoszy [17, 27]. Jednocześnie było 
porównywalne z Tatrami [19] i mieściło się w przedziale zakresu zmian średniej rocznej 
temperatury powietrza w latach 1951-2006 dla środkowej i zachodniej Polski [13]. 
Największy wzrost został zanotowany dla lata, co zostało również zaobserwowane 
na pozostałym obszarze kraju [28]. Okres letni odznaczał się również znaczącym, 
istotnym statystycznie trendem rosnącym w kontekście temperatury minimalnej. 
Analogiczną sytuację stwierdzono również w latach 1966-2006 w niższych piętrach 
Tatr [10] i w latach 1951-2007 w Sudetach [29]. Podobieństwo do niższych partii 
tatrzańskich stwierdzono również w tempie zmian temperatury maksymalnej [19] 
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i amplitud temperatury powietrza, w przypadku których intensywność zmian (0,1ºC 
na 10 lat) była taka sama jak w Zakopanem w latach 1966-2006 [10].

Znaczący wzrost temperatury powietrza w okresie letnim, zwłaszcza temperatury 
maksymalnej, przyczynił się do zwiększenia, zwłaszcza w ostatnich latach, częstości 
dni upalnych i gorących. W okresie 1971-2019 wzrost ten wyniósł 3 dni na 20 lat dla dni 
upalnych oraz 5 dni na 10 lat dla dni gorących. Odnosząc przytoczone wielkości do innych 
obszarów, były one porównywalne lub wyższe od stwierdzonych dla wcześniejszych 
okresów w różnych regionach Polski [18, 29, 30]. Z kolei przebieg wieloletni dni 
przymrozkowych cechował się trendem spadkowym, istotnym statystycznie. Natomiast 
w przypadku dni mroźnych nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów, podobnie 
jak w Tatrach [10] i w pozostałym obszarze Sudetów [29].

Rozpatrując kwestie związane z warunkami termicznymi Jeleniej Góry, 
należy pamiętać, że są one w dużym stopniu uwarunkowane rzeźbą terenu. Częste 
występowanie inwersji termicznych sprawia, że średnia roczna temperatura powietrza 
jest niższa niż na położonych wyżej stokach Karkonoszy [1, 5, 31]. Ponadto, wpływ 
na warunki termiczne omawianego obszaru mają również zjawiska fenowe. Ocenia 
się, że wskutek występowania fenu średnia roczna temperatura powietrza w Kotlinie 
Jeleniogórskiej ulega podwyższeniu o 0,9ºC [32]. Natomiast z uwagi na położenie 
stacji meteorologicznej na obszarach peryferyjnych, z dala od zwartej zabudowy oraz 
terenów o dużym udziale powierzchni sztucznej, wpływ miasta na kształtowanie się 
warunków termicznych wydaje się być niewielki. 

Tendencje zmian warunków termicznych w Jelenie Górze wskazują na potencjalny 
wzrost sytuacji pogodowych cechujących się stresem gorąca, a z drugiej strony na 
spadek częstości dni z ujemną temperaturą powietrza. Pierwszy ze wspomnianych 
trendów jest ważny w kontekście turystyki i lecznictwa sanatoryjnego. Zwiększona 
frekwencja pogody upalnej może przyczynić się do intensyfikacji obciążeń cieplnych 
organizmu wśród turystów i kuracjuszy przebywających w regionie. Z drugiej 
strony, obniżona częstość sytuacji pogodowych z przymrozkami i mrozami może 
być czynnikiem sprzyjającym dla rolnictwa i leśnictwa. Przedstawione wyniki badań 
mogą znaleźć zastosowanie w informatorach turystycznych i sanatoryjnych, a także 
przyczynić się do uzupełnienia wiedzy w zakresie warunków mrozowiskowych na 
terenie Kotliny  Jeleniogórskiej.
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18. Mehler S., Völlings A., Flügel I., Szymanowski M., Błaś M., Sobik M., Migała K., Werner 
M., Kryza M., Miszuk B., Otop I, Kolanek A., Strońska M., Zmiany klimatu w regionie 
granicznym Polski i Saksonii, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie, Drezno, 85, 2014.

19. Błażejczyk K., Sezonowa i wieloletnia zmienność niektórych elementów klimatu w Tatrach 
i Karkonoszach w latach 1951-2015, Przegląd Geograficzny, 1, 2019, s. 41-62.

20. Lorenc H. (red.), Atlas klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
Warszawa, s. 116. 

21. Kossowska-Cezak U., Zmiany wieloletnie termicznych dni charakterystycznych 
w Warszawie (1951-2010), Prace Geograficzne, 136, 2014, s. 9-30.

22. Szyga-Pluta K., Variation of cloudiness in the mountain region on the example of the Sudetes, 
Badania Fizjograficzne, R. VIII, Seria A, Geografia Fizyczna (A68), 2017, s. 205-221.

23. Błażejczyk K., Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace 
Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa, 2004.

24. Wypych A., Kompleksowy wpływ wybranych elementów i zjawisk meteorologicznych na 
warunki drogowe na Pogórzu Karpackim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne 
uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, 2002, s. 277-282.

25. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., Agrometeorologia, PWN, Warszawa, 1998, s. 275.
26. Urban G., Sobik M., Błaś M., Bezpośrednie i pośrednie znaczenie klimatu 

w funkcjonowaniu ekosytemów leśnych Gór Izerskich, Państwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska; Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego; Funkcjonowanie 
geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 2005, s. 575-586.

27. Migała K. Urban G., Tomczyński K., Long-term air temperature variation in the 
Karkonosze mountains according to atmospheric circulation, Theor Appl Climatol, 125, 
2016, s. 337-351.

28. Graczyk D., Pińskwar I., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z.W., Zmiany 
temperatury powietrza w Polsce, [w:] Z. W. Kundzewicz, Ø. Hov, T. Okruszko, (red.), 
Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce, Poznań, 2017, s. 47-59.

29. Głowicki B., Ekstremalne zjawiska termiczne w Sudetach w okresie współczesnych zmian 



Warunki termiczne Jeleniej Góry i ich zmiany w latach 1971-2019

253

klimatu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, PAN, Oddział w Krakowie, 
2008, s. 29-40.

30. Koźmiński C., Michalska B., Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, 
gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień–wrzesień, Przegląd Geograficzny, 83, 1, 
2011, s. 91-107.

31. Sobik M., Błaś M., Migała K., Godek M., Nasiółkowski T., Klimat, [w:] R. Knapik, 
A. Raj (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN Jelenia Góra, Wyd. 
DIMOGRAF Bielsko-Biała, 2013, s. 147-186.

32. Kwiatkowski J., Zjawiska fenowe w Sudetach i na przedpolu Sudetów, Probl. Zagosp. 
Ziem Górsk., z. 20, 1979, s. 243-277.

Warunki termiczne Jeleniej Góry i ich zmiany w latach 1971-2019
Streszczenie 
Jelenia Góra położona jest na terenie górskiej kotliny, co w kontekście warunków termicznych sprzyja 
występowaniu wysokich amplitud dobowych temperatury powietrza i częstym przymrozkom. Celem 
pracy była ocena warunków termicznych Jeleniej Góry oraz ich zmian w okresie wieloletnim w zakresie 
wartości i amplitud temperatury powietrza oraz częstości dni upalnych (Tmax > 30ºC), gorących (Tmax 
> 25ºC), przymrozkowych (Tmin < 0ºC) i mroźnych (Tmax < 0ºC). Analizy przeprowadzono w oparciu 
o dane meteorologiczne dla lat 1971-2019 ze stacji IMGW-PIB w Jeleniej Górze. Wyniki badań pokazały, 
że w omawianym okresie wyraźnie wzrosła średnia, maksymalna i minimalna temperatura powietrza, 
przy jednoczesnym zwiększeniu się frekwencji dni upalnych i gorących oraz malejącej tendencji 
dni przymrozkowych. Trendy dla wszystkich wymienionych elementów cechowały się istotnością 
statystyczną. Wzrost zanotowano również dla średnich amplitud dobowych temperatury powietrza. 
W przypadku wartości temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej, tempo wzrostu w omawianych 
latach wyniosło 0,3-0,4ºC na 10 lat, przy najbardziej dynamicznych zmianach w okresie lata (0,5-0,6ºC 
na 10 lat). Oprócz roku, trendy rosnące, istotne statystycznie, zostały stwierdzone również dla wiosny, 
lata i jesieni. W przypadku dni upalnych i gorących, wzrost kształtował się na poziomie 3 dni na 20 lat 
i 5 dni na 10 lat, natomiast roczna liczba dni przymrozkowych malała z intensywnością 3 dni na 10 lat. 
W przebiegu rocznej częstości dni mroźnych nie stwierdzono istotności statystycznej. Uzyskane wyniki 
badań, wskazujące na wzrost sytuacji upalnych oraz spadek liczby dni z ujemną temperaturą powietrza, 
będą mogły stanowić źródło informacji dla działań związanych z turystyką i lecznictwem sanatoryjnym, 
a także znaleźć zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie
Słowa kluczowe: temperatura powietrza, dni charakterystyczne, Jelenia Góra, Sudety.

Thermal conditions in Jelenia Góra and their changes in 1971-2019
Abstract 
Jelenia Góra is located in the mountain valley what in the context of thermal conditions contributes to 
the occurrence of high thermal amplitudes and frequent frosts. The goal of the paper was to evaluate 
thermal conditions in Jelenia Góra and their changes in the multiannual period in terms of values and 
amplitudes of air temperature as well as frequency of heat (Tmax > 30oC), warm (Tmax > 25oC), frosty 
(Tmin< 0oC) and icy (Tmax < 0oC) days. The analysis was carried out on the basis of meteorological data 
for 1971-2019 from meteorological station of Jelenia Góra. The results of the research showed that in the 
considered period, mean, maximum and minimum air temperature significantly increased. Simultaneously, 
frequency of frosty days decreased. Trends for all the mentioned variables were characterized by 
statistical significance. Increasing trend was also noticed for mean daily amplitudes of air temperature.  
In case of mean, maximum and minimum air temperature, increase rate was equal to 0,3-0,4oC per 
decade. The most dynamic changes were observed for summer season (0,5-0,6oC per decade). Increasing, 
statistically significant, trends were noticed for spring, summer and autumn. In case of heat and warm 
days, the increase amounted to 3 days per 20 years and 5 days per decade, whereas annual number of 
frosty days decreased 3 days per decade. In terms of icy days, no statistical significance was noticed. The 
results of the research, indicating increase in hot weather situations and decrease in frequency of days with 
negative air temperature, can be a source of information for tourism and health resorts and be also useful 
in agriculture and forestry. 
Keywords: air temperature, characteristic days, Jelenie Góra, Sudetes
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Czynniki kształtujące odpowiedź adaptacyjną 
drzew leśnych na zmieniający się klimat 

1. Wstęp
Zmiany klimatu oraz ich wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę człowieka [1, 2] 

stanowią realny problem, opisany w wielu pracach badawczych [np. 3, 4]. W 2015 
roku stężenie CO2 w atmosferze po raz pierwszy w historii pomiarów przekroczyło 
400 PPM [5], a jego ciągły wzrost wywołuje wzmożoną częstotliwość ekstremalnych 
zdarzeń pogodowych, znacznie wyższą od tej obserwowanej przed rokiem 2010 [6]. 
Związany z tym wzrost średnich temperatur stanowi poważny problem [7], ponieważ 
indukuje zmiany zasięgu występowania wielu gatunków roślin drzewiastych [8, 9]. 
Drzewa, jako organizmy długowieczne, są szczególnie narażone na ryzyko zmian 
zachodzących w ich środowisku życia: mogą dostosować się do nich, lecz bywa też, 
że nowe warunki oddziałują na organizm na tyle mocno, by spowodować jego śmierć. 
Należy jednocześnie wziąć pod uwagę, że gatunki różnią się między sobą zdolnością 
adaptacji. Zmieniający się klimat doprowadza do zwiększenia presji selekcyjnej 
w obrębie populacji, w konsekwencji czego przyszłe rozmieszczenie geograficzne 
poszczególnych gatunków może ulec zupełnemu przekształceniu [10, 11].

W niniejszej pracy podjęto próbę zrozumienia powiązań ekologicznych między 
drzewami leśnymi a otaczającym je, gwałtownie zmieniającym się środowiskiem. 
W szczególności (i) dokonano przeglądu różnych form adaptacji fizjologicznych drzew 
w ich poszczególnych fazach rozwojowych; (ii) omówiono kwestie wykorzystania 
badań epigenetycznych i plastyczności fenotypowej w kontekście dostosowywania się 
gatunków do zmian klimatu, a także (iii) przedstawiono konsekwencje globalnego 
ocieplenia w postaci zagrożeń biotycznych. Poznanie mechanizmów adaptacyjnych 
drzew może pomóc w opracowaniu skutecznych sposobów przeciwdziałania 
zagrożeniom dla różnorodności biologicznej, będących skutkami zmian  klimatu.
2. Pamięć termiczna kształtuj fenologię drzew

Zmiana zakresu temperatur doświadczanych przez rośliny drzewiaste może 
w sposób znaczny zmienić zasięg ich występowania [12]. Badania Johnsena i współ-
autorów [13] przeprowadzone na świerku pospolitym (Picea abies L.) wykazały, że 
zdolności adaptacyjne drzew mogą być zaskakująco wysokie. Autorzy odkryli formę 
adaptacji przekazywaną potomstwu i opartą na pamięci epigenetycznej. Długość 
dnia i warunki termiczne, w których hodowano rośliny rodzicielskie, wpłynęły na 
wzrost ich potomstwa w kolejnym roku. Taka zależność pokazuje, że w niektórych 
przypadkach drzewa są w stanie zaskakująco szybko dostosować się do zmieniającego 
się środowiska. 

Znaczenie historii termicznej, obejmującej również doświadczenia poprzednich 

1 joberc@man.poznan.pl, Pracownia Biochemii Nasion, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 
www.idpan.poznan.pl.
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www.idpan.poznan.pl.
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generacji, oraz jej wpływu na fenologię kwitnienia i rozwój nasion, wymaga wciąż 
starannego zbadania [14-17]. Jednak wyniki badań sugerują, że istnieje interakcja 
między pochodzeniem osobnika a klimatem, która ma znaczący wpływ na jego 
pomyślny rozwój i przeżycie. Jednoczenie wyniki te wskazują, że filogeneza nie 
pełni istotnej funkcji w tym mechanizmie [18]. Warunki termicznie kształtują kolejne 
etapy życia rośliny, takie jak wytwarzanie nasion, czas trwania ich spoczynku oraz 
kiełkowanie. Na te procesy wpływa również pamięć termiczna, która stanowi zestaw 
doświadczeń termicznych z przeszłości życia osobnika, a także tych przekazanych 
przez osobniki rodzicielskie [19]. Mikroklimat może zatem stanowić główny czynnik 
wpływający na przebieg kiełkowania i wczesny rozwój sadzonek [20-23]

Ocieplenie klimatu przyczynia się do wczesnego rozwijania się liści u wielu 
gatunków drzew, zwiększając ryzyko narażenia młodych liści na uszkodzenia 
spowodowane mrozem. Bigler i Bugmann [9] zbadali 13 gatunków drzew i krzewów 
w Szwajcarii, a następnie porównali wyniki uzyskane w okresie 60 lat. W późniejszych 
latach prowadzenia pomiarów zauważalny był trend wczesnego rozwijania się liści, 
który korelował z globalnym wzrostem  temperatur.
3. Strategia kiełkowania – znaczenie dla rozmieszczenia gatunków 
w obliczu globalnego ocieplenia

Istotnym czynnikiem kształtującym rozmieszczenie gatunków roślin jest ich strategia 
kiełkowania, rozumiana jako poziom dynamiki kiełkowania, stanowiący reakcję 
nasion na dane warunki środowiskowe. Dynamikę kiełkowania można przedstawić 
m.in. w postaci (i) udziału procentowego osobników, u których zaobserwowano 
epikotyl, określanego w kolejnych dniach doświadczenia, (ii) liczby dni potrzebnych 
do zaobserwowania pierwszego epikotylu, bądź (iii) liczby dni, po upływie których 
50% badanych osobników posiada widoczny epikotyl [24]. Jest to jedna z najwcześniej 
uwidaczniających się cech fenotypowych. Na tym etapie życia rośliny są najbardziej 
podatne na stres środowiskowy [25] i podlegają silnej presji selekcyjnej [22]. Sadzonki 
należące do wybranych gatunków z rodzaju karagana Caragana (Fabr.), kiełkujące 
w różnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych, wykazały odmienne 
strategie kiełkowania. Różnice te związane były z niszą ekologiczną poszczególnych 
gatunków. Przystosowanie do tolerowania stresu suszy pozwoliło kiełkować 
70-95% osobników z gatunków pochodzących z siedlisk suchych już po 2 dniach 
od rozpoczęcia inkubacji, podczas gdy nasiona gatunków pochodzących z siedlisk 
wilgotnych w tym samym czasie wykazywały jeszcze spoczynek. Ta obserwacja 
wskazuje, że proces kiełkowania nie jest uwarunkowany wyłącznie filogenetycznie, 
lecz kształtują go również czynniki środowiskowe [22]. Z kolei sadzonki klonu jaworu 
(Acer pseudoplatanus L.) zebrane w październiku 2002 i 2003 r. z wielu lokalizacji 
w Europie wzdłuż gradientu północ-południe obejmującego 21º szerokości różniły się 
poziomem dojrzałości (stopniem rozwoju zarodka), na który wpływała suma ciepła 
podczas rozwoju nasion. Ponadto, nasiona pochodzące z miejsc charakteryzujących 
się klimatem chłodniejszym, na przykład ze Szkocji, kiełkowały w węższym zakresie 
temperatur i były bardziej wrażliwe na podsuszanie niż nasiona z Włoch i Francji – 
miejsc, w których suma ciepła może być nawet dwukrotnie wyższa w stosunku do 
Szkocji [23].
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Nasiona dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z zachodniej części Polski, gdzie 
zaznacza się wpływ klimatu oceanicznego potrzebowały cieplejszych warunków 
oraz więcej wody do wytworzenia epikotylu w porównaniu do nasion z klimatu 
o charakterze kontynentalnym, który występuje we wschodniej Polsce. Na podstawie 
tego doświadczenia można wnioskować, że populacje są dostosowane do lokalnych 
warunków abiotycznych [20], a strategia kiełkowania jest cechą zmienną w obrębie 
rodziny lub rodzaju [22]. Sadzonki topoli „Fremonta” (Populus fremonti Wats.) 
pochodzące z Europy południowej, a więc z obszarów znajdujących się pod wpływem 
cieplejszego klimatu, wykazywały nawet czterokrotnie większą plastyczność niż 
osobniki przystosowane do warunków występujących na północy kontynentu [21].

Większość opublikowanych wyników badań wskazuje na korzystny wpływ 
wzrostu temperatury na proces kiełkowania [26], ale eksperyment z zastosowaniem 17 
gatunków drzew hodowanych w warunkach podwyższonej temperatury i stężenia CO2 
[27] pokazał, że długotrwałe narażenie nasion na wysoką temperaturę może stanowić 
główną przyczynę utraty ich zdolności kiełkowania. Co więcej, wysokie temperatury 
powodują inaktywację hormonów i enzymów odpowiadających za spoczynek nasion 
[28], stymulując rozpoczęcie kiełkowania [29].
4. Plastyczność fenotypowa umożliwia przetrwanie drzewom w nowych 
warunkach 

Plastyczność fenotypowa jest definiowana jako zdolność organizmu do modyfikacji 
w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Jeżeli odpowiedź ta ma charakter adaptacyjny, 
wówczas tę zdolność nazywa się plastycznością adaptacyjną. Może ona obejmować 
zmianę morfologii, anatomii bądź fizjologii na dowolnym poziomie organizacyjnym 
organizmu. Należy przy tym zaznaczyć, że fenotyp składa się ze wszystkich cech 
organizmu innych niż jego geny, będących efektem oddziaływania środowiska na 
genotyp [30]. Naturalne populacje o wysokim poziomie zmienności genetycznej 
charakteryzują się dużym potencjałem przystosowywania się do abiotycznych 
i biotycznych zmian środowiskowych [31]. Populacje dostosowują się poprzez 
selekcję naturalną, ale należące do nich osobniki mogą również zainicjować migrację 
do miejsc, w których występują aktualnie takie warunki, do których zostały początkowo 
przystosowane [32, 33]. Wykorzystanie odkryć w dziedzinie biologii molekularnej, która 
stale się rozwija, umożliwi w przyszłości zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw 
plastyczności fenotypowej. Istnieją dowody na to, że taka plastyczność jest dziedziczna 
i genetycznie kontrolowana, a ponadto bierze udział w procesie ewolucji [34, 35].

Siła oddziaływania konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej na 
zasięg występowania gatunku zależy również od jego plastyczności fenotypowej. 
Zaobserwowano, że konkurencja ma większy wpływ na śmiertelność drzew na 
obszarach charakteryzujących się mniejszą dostępnością wody przypadającej na jedno 
drzewo, a zdolności adaptacyjne drzew pochodzących z obszarów bardziej suchych 
obniżyły się, w przeciwieństwie do drzew z obszarów bardziej wilgotnych [36]. Gatunki 
roślin dzięki plastyczności fenotypowej mogą dostosować się do zmieniających się 
warunków środowiskowych – w tym również do warunków konkurencji. Potencjał 
konkurencyjny gatunku jest bowiem pochodną strategii pozyskiwania zasobów, 
na którą składają się cechy takie jak określona powierzchnia liści, efektywność do 
fotosyntezy, czy też długość korzenia [37-39]. 
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Plastyczność fenotypowa wpływa na długoterminową trwałość populacji i jej 
rolę w ekosystemie [40]. Wiele gatunków nie jest w stanie migrować wystarczająco 
szybko, aby nadążyć za zmieniającym się klimatem, w związku z czym adaptacja 
ma niebagatelne znaczenie dla ich przetrwania [41]. Jeśli zmiany klimatu postępują 
szybciej niż migracja gatunków drzew, lokalne dostosowania mogą spowolnić 
rozszerzanie ich zasięgu [10]. W pofragmentowanych siedliskach gwałtowne zmiany 
warunków abiotycznych często przewyższają zdolność adaptacyjną wielu populacji 
roślin. Zróżnicowanie genetyczne w obrębie tychże populacji może w rezultacie 
ulec regresji [42]. Możliwe, że konsekwencje tych zjawisk będą obejmowały trudne 
do prognozowania zmiany w liczbie gatunków lub ograniczenie ich zdolności do 
przetrwania kolejnych zaburzeń, takich jak gradacje szkodników owadzich i epidemie 
fitopatogenów. Zdolność drzew do reagowania na zmiany środowiskowe na drodze 
plastyczności fenotypowej zmniejsza się, ponieważ doświadczają one ekstremalnych 
i dłużej trwających [43].
5. Epigenetyka kluczem do rozpoznania potencjału adaptacyjnego 

Długowieczność jest cechą wielu gatunków drzew leśnych, a procesy takie jak wzrost, 
czas pękania pąków liściowych oraz odporność na mrozy mogą ulegać modyfikacjom 
pod wpływem warunków klimatycznych [44, 45]. Świerk pospolity (Picea abies L.) 
to gatunek drzewa, który w kontekście pamięci epigenetycznej zbadano najdokładniej. 
Wykazano, że pamięć termiczna wpływająca na czas pękania pąków jest kształtowana 
przez zmiany temperatur podczas embriogenezy somatycznej [13]. Sadzonki topoli 
Populus euramericana ((Dode) Guinier) (mieszaniec topoli amerykańskiej Populus 
deltoides Bartr. ex Mars i topoli czarnej Populus nigra L.) pochodzące z populacji 
znajdujących się na obszarach różniących się zawartością fosforu w glebie rozwijały 
się inaczej w tym samym środowisku, pomimo ich klonalnego pochodzenia. Te 
różnice były związane nie tylko z modyfikacją budowy korzenia pojawiającą się 
w warunkach niedoboru fosforu, lecz również z różnicami w poziomie metylacji 
miRNA, wynikającymi z pierwotnych warunków środowiskowych [46].

Wyniki badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie sugerują, że epigenetyka 
ma niebagatelne znaczenie w procesie plastyczności fenotypowej [47, 48]. Wykazano, 
że mechanizmy epigenetyczne charakterystyczne dla leśnych gatunków drzew 
nadają im zdolność do przeżycia i przystosowywania się do stresujących warunków. 
Mechanizmy te prawdopodobnie pośredniczą w modyfikacjach fenotypowych, które 
powodują korzystne efekty w postaci odpowiedniej reakcji na zmiany w otoczeniu. 
U molekularnych podstaw plastyczności fenotypowej leżą prawdopodobnie zmiany 
w metylacji DNA [49]. W 2010 zbadano możliwy związek między epigenetyką 
a plastycznością w odpowiedzi na stres suszy u Populus euramericana [50], co 
umożliwiło ustalenie korelacji między zmiennymi morfologicznymi i epigenetycznymi 
[46]. Ponadto odnotowano różnice w poziomie transkrypcji pod wpływem stresu 
w zależności od pochodzenia geograficznego. Powyższe skłania ku stwierdzeniu, że 
metylacja DNA może wpłynąć na zmienność fenotypową indukowaną czynnikami 
stresowymi poprzez modulację ekspresji genów [51]. Zmiany w ilości dostępnej wody 
w glebie pociągają za sobą zmiany w poziomie metylacji DNA genów biorących udział 
w metabolizmie i sygnalizacji za pośrednictwem fitohormonów [52]. Wysoki poziom 
plastyczności fenotypowej występujący u sosen (Pinus L.) jest prawdopodobnie 
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związany ze zmiennością epigenetyczną między osobnikami lub populacjami [53]. 
Rodzaj ten charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zmienności genetycznej 
i wysokim poziomem plastyczności wielu cech. Za pomocą markerów epigenetycznych 
możliwe jest rozróżnienie stopnia plastyczności między dwiema populacjami, których 
nie można odróżnić za pomocą klasycznych markerów molekularnych [54].
6. Czy fenologia gatunków drzew jest uwarunkowana  filogenetycznie?

Pomimo jednoznacznych dowodów na to, że reakcje roślin zależą od warunków 
abiotycznych, wciąż nie zostało ostatecznie potwierdzone, że na kiełkowanie nasion, 
a w konsekwencji również na rozmieszczenie gatunków, które wyewoluowały od 
tego samego przodka, wpływają warunki środowiskowe [10, 20-22, 55, 56]. Niektóre 
badania wykazały, że fenologia drzew zależy od filogenezy. Kiedy porównano gatunki 
drzew z siedmiu różnych biomów na świecie, okazało się, że te występujące w regionie 
arktycznym nie są w stanie tolerować temperatur tak wysokich, jak gatunki lasów 
tropikalnych. Maksymalna różnica temperatur, w których możliwa była fotosynteza 
i oddychanie, między gatunkami z Alaski i Peru wyniosła 9ºC [57]. Potwierdzono 
między innymi, że gatunki występujące w lasach Ameryki Północnej mają strategie 
kiełkowania podobne do gatunków pokrewnych występujących w Azji Wschodniej 
[58]. Istnieją dowody, że związki filogenetyczne są czynnikami wpływającymi na 
masę nasion. Co warte uwagi, wzrost temperatury przyczynia się do zwiększenia masy 
żołędzi w przypadku dębu bezsypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) i dębu 
szypułkowego (Quercus robur L.) o około 0,15 g na 1ºC [59]. Może to mieć przełożenie 
na poprawę odporności nasion na stres środowiskowy, a zarazem zwiększyć wydajność 
kiełkowania [60].

W wyniku ograniczeń filogenetycznych pokrewne gatunki nie rozprzestrzeniają 
się daleko od swoich optymalnych nisz ekologicznych, a także wykazują zbliżone 
strategie kiełkowania [25]. Analiza porównawcza cech fenologicznych wykazała, 
że bliżej spokrewnione gatunki mają tendencję do kwitnienia i rozwijania 
liści w podobnym czasie [61]. Czas kwitnienia jest szczególnie stabilną cechą 
w tropikalnych i umiarkowanych strefach klimatycznych [62]. Możliwe, że fenologia 
kwitnienia i rozwoju nasion podyktowana jest pamięcią termiczną. Kwitnienie 
zmienia się w odpowiedzi na wahania temperatury doświadczane już na wczesnych 
etapach rozwoju [63] lub nawet w czasie życia poprzednich pokoleń [64]. Wiele 
gatunków drzew, aby rozpocząć kwitnienie wymaga wcześniejszego ochłodzenia [65], 
ale niektóre badania sugerują, że zaobserwowany trend w kierunku wcześniejszego 
kwitnienia zostanie zahamowany, jeśli temperatury w zimie znacznie się podniosą 
[66]. Wykazano również, że masa nasion zależy od czasu trwania kwitnienia [67]. 
Obserwacje wpływu temperatury podczas dojrzewania nasion na przebieg procesu 
kiełkowania sugerują, że fenologiczna pamięć termiczna roślin umożliwia nasionom 
dostosowanie ich fenologii kiełkowania do zmian klimatu. Wykorzystanie tego 
zjawiska może w przyszłości pomóc w przewidywaniu konsekwencji wpływu zmian 
klimatu na zasięg występowania gatunków drzew [19]. 
7. Czynniki biotyczne zagrażające stabilności ekosystemów leśnych 

W konsekwencji wzrostu temperatur skala globalnego problemu zwiększonej 
śmiertelności leśnych gatunków drzew rośnie obecnie w tempie niespotykanym 
w dotychczasowej historii [68, 69]. Podczas 4-letniej, wyjątkowo surowej suszy 
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trwającej od 2012 do 2015 r. w Kalifornii śmiertelność drzew wzrosła z notowanych 
uprzednio dziesiątek do setek martwych drzew na 1 km2. Dotyczyło to gatunków 
takich jak jodła wspaniała (Abies magnifica A. Murr), jodła kalifornijskia (Abies 
concolor Gord. & Glend.), Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.), czy daglezja 
zielona (Pseudotsuga menziesii Mirb.) [70].

Zmiany klimatu wpływają również na geograficzne rozmieszczenie patogenów 
grzybowych i owadzich szkodników drzew, ułatwiając ich ekspansję. Dotyczy to 
również gatunków rodzimych. Częstym zjawiskiem jest spadek odporności drzew na 
szkodniki, będący skutkiem ocieplenia [71, 11]. Temperatura jest głównym czynnikiem 
wpływającym na przebieg życia owadów, a tym samym na sukces populacji [72]. Zmiany 
klimatu przyczyniają się do skrócenia czasu życia jednej generacji owadów leśnych. 
Wzrost temperatury może na przykład ułatwić przetrwanie zimy przez należącego do 
rodziny ryjkowcowatych chrząszcza Dendroctonus ponderosae (Hopkins) [73], który 
jest najpoważniejszym szkodnikiem owadzim w zachodnich lasach sosnowych Ameryki 
Północnej. Jego gradacje wywierają znaczący wpływ na zdrowie lasów i gospodarkę 
leśną [74]. Ponadto susza jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 
wrażliwość drzew żywicielskich na owady, ponieważ zmniejszona dostępność wody 
obniża ich żywotność [75]. Uważa się, że susza jest główną przyczyną uszkodzeń 
lasów przez foliofagi i kambiofagi [71]. Podatność drzewostanów świerkowych na 
zajęcie przez kornika drukarza (Ips typographus L.) w Polsce jest stosunkowo wysoka, 
ponieważ świerk charakteryzuje się płytkim systemem korzeniowym, w związku 
z czym doświadcza stresu wodnego szybciej niż gatunki głęboko zakorzenione [76, 77]. 
W konsekwencji liczebność kornika drukarza gwałtownie wzrasta, co powoduje 
poważny problem masowego zamierania drzewostanów świerkowych w północno-
wschodniej Polsce. Zjawisko to ma znaczenie również na arenie międzynarodowej, 
ponieważ zagraża obiektom o znaczeniu historycznym i przyrodniczym, takim jak 
umieszczona na liście światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska [78]. 
Rozwój i rozmnażanie populacji kornika są stymulowane przez takie czynniki, jak 
wysoka temperatura i niskie opady. Stosunkowo niewielki wzrost liczebności kornika 
drukarza, gatunku o wysokim potencjale reprodukcyjnym, który może wytworzyć dwa 
pokolenia główne oraz jedno lub dwa pokolenia siostrzane w ciągu roku, prowadzi 
do katastrofalnych skutków i strat ekonomicznych na całym obszarze zajmowanym 
przez świerk [79]. Zmiany klimatu mogą być również przyczyną wzrostu szkodliwej 
aktywności gatunków, które wcześniej nie miały znaczącego znaczenia gospodarczego 
na danym obszarze. Wpływ zmian klimatu na populacje leśnych szkodników 
owadzich oraz patogenów grzybowych jest ważnym obszarem badań, ponieważ 
zapobieganie inwazjom szkodników – zarówno obcych, jak też rodzimych – staje 
się coraz trudniejsze [80] Zmiany zasięgu owadów, wynikające ze zmian warunków 
klimatycznych, mogą również skutkować adaptacją owadów do zasiedlania nowych 
gatunków roślin żywicielskich. Gdy gatunki blisko spokrewnione z pierwotną rośliną 
żywicielską są obecne na nowym obszarze występowania szkodników, wówczas 
występuje możliwość poszerzenia spektrum gatunków roślin, które zasiedlają [81]. 
Wzrost średniej temperatury w ciągu kilku dziesięcioleci spowodował ekspansję 
foliofagicznego motyla Thaumetopoea pityocampa (Schiff.), którego obecność 
notowano do tej pory w górach Sierra Nevada w południowo-wschodniej Hiszpanii. 
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Zmianom w rozmieszczeniu gatunku towarzyszyło również dostosowanie do nowej 
rośliny żywicielskiej, reliktowego podgatunku sosny zwyczajnej Pinus sylvestris var. 
Nevadensis (H. Christ) [82].

Leśne patogeny grzybowe stanowią kolejną ważną grupę organizmów inwazyjnych 
[83], przy czym do rozprzestrzeniania tych patogenów dochodzi najczęściej za 
pośrednictwem człowieka [84]. Przykład najczęstszej choroby grzybowej drzew 
w Europie stanowi mączniak prawdziwy dębu [85], który jest wywoływany przez 
kilka gatunków grzybów z rodzaju Erysiphe (R. Hedw. ex DC). Epidemię tej choroby 
obserwuje się od kilku lat. Według najnowszych badań wzrost temperatury związany 
z emisją gazów cieplarnianych spowodował wyraźny wzrost opadów zimowych 
w północnej Eurazji i wschodniej Ameryce Północnej od 1920 r. [86]. Wyniki badań 
Marçais i Desprez-Loustau [87] pokazują, że szczyty chorobowe wystąpiły dopiero 
po łagodnych zimach, chociaż uważano, że czynniki atmosferyczne występujące 
w sezonie wegetacyjnym mają większy wpływ na dynamikę choroby. Autorzy badań 
wykazali również, że istnieją wyraźne interakcje między zakażeniem mączniakiem 
prawdziwym dębu a dynamiką wzrostu dębu. Istnieje prawdopodobieństwo, że warunki 
termiczne występujące zimą sprzyjają rozprzestrzenianiu się grzybów z rodzaju 
Erysiphe [88]. Ponadto, mroźne zimy nie sprzyjają przetrwaniu grzybni mączniaka 
prawdziwego dębu w liściach i pąkach (Asher i Williams 1991), gdyż w odpowiednio 
niskich temperaturach ginie chasmotecjum [89, 90].

Ustalenie, czy śmiertelność drzew na obszarach dotkniętych suszą będzie 
w przyszłości skoncentrowana w określonych warunkach konkurencyjnych 
i klimatycznych, umożliwi leśnikom skuteczną identyfikację obszarów szczególnie 
narażonych na suszę. Spójne monitorowanie ekosystemów leśnych na dużą skalę 
odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu gospodarki leśnej na oddziaływanie 
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych na stabilność lasów [91].
8. Podsumowanie

Zmiany warunków klimatycznych, mimo że ich nasilenie w skali globalnej 
jest zróżnicowane, wpływają na fenologię roślin drzewiastych. Skutki globalnego 
ocieplenia z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne, szczególnie na obszarach 
zagrożonych suszą, która powoduje stres roślin drzewiastych i ich zwiększoną 
śmiertelność. Niezwykle ważne jest zatem staranne monitorowanie ekosystemów 
leśnych. Gromadzenie danych na temat wpływu zmian warunków środowiska na 
fenologię gatunków drzew, a także na zasiedlające je gatunki owadów i patogenów 
grzybowych, ma obecnie realną wartość dla przewidywania tempa tych zmian i ich 
konsekwencji. Mogą one przejawiać się jako fragmentacja populacji, rozszerzanie 
zasięgu występowania lub rozwój adaptacji. Jeśli zmiany warunków środowiska 
postępują zbyt szybko, bądź zbyt intensywnie oddziałują na organizm rośliny, wówczas 
mogą przyczyniać się do zanikania populacji, pozostawiając w ekosystemach luki 
w postaci pustych nisz ekologicznych. Utworzenie bazy danych obejmującej obserwacje 
dokonywane na poszczególnych poziomach organizacyjnych organizmów roślinnych 
(biochemicznym, fizjologicznym, morfologicznym) w odniesieniu do modyfikacji 
warunków ich otoczenia, może przybliżyć nas do kompleksowej interpretacji zmian 
zachodzących z powodu gwałtownie zmieniającego się klimatu. 
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Czynniki kształtujące odpowiedź adaptacyjną drzew na zmieniający się klimat
Streszczenie 
Odpowiedź drzew na zmieniające się wraz z globalnym ocieplenie warunki otoczenia kształtowana 
jest przez wiele bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. W niniejszym opracowaniu omówiono 
czynniki abiotyczne (wysokie temperatury, susze) oraz biotyczne (patogeny grzybowe, owady) 
stanowiące zagrożenie dla ekosystemów leśnych. Dokonano przeglądu zróżnicowanych mechanizmów 
umożliwiających gatunkom drzew adaptację do zmieniających się warunków klimatycznych, takich jak 
pamięć termiczna oraz plastyczność fenotypowa. Mechanizmy te skutkują m.in. uzależnieniem strategii 
kiełkowania od niszy ekologicznej gatunku, wpływem doświadczeń termicznych roślin rodzicielskich na 
zakres tolerancji ich potomstwa wobec określonych warunków w ich otoczeniu, czy też występowaniem 
powinowactwa do określonych gatunków grzybów symbiotycznych. Zestawiono literaturę prezentującą 
wyniki prac naukowych dotyczących roli epigenetyki oraz filogenezy w wykształcaniu adaptacji 
przez gatunki drzew. Kwestia głównego czynnika determinującego rozmieszczenie, fenologię oraz 
przeżywalność populacji w warunkach gwałtownie zmieniającego się klimatu pozostaje jednak otwarta – 
badania nie wykazały dotąd jednoznacznie, czy jest to plastyczność fenotypowa, czy też pochodzenie 
osobnika. 
Słowa kluczowe: zmiany klimatu, susza, adaptacje drzew, plastyczność fenotypowa, epigenetyka

Factors shaping the adaptive response of trees to climate change
Abstract
The response of trees to the globally changing environment is shaped by many external and internal 
stimuli. This article discusses various factors, both abiotic (heat waves, drought) and biotic (fungal 
pathogens, insects) that pose threats to forest ecosystems. We review varied mechanisms that enable tree 
species to adapt to changing climatic conditions, such as thermal memory and phenotypic plasticity. These 
mechanisms result in e.g. dependence of germination strategy on the ecological niche of the species, 
the impact of thermal experiences of parent plants on the tolerance range of their offspring to specific 
conditions in their environment, or in the occurrence of affinity to certain species of symbiotic fungi. We 
compare the available literature, presenting scientific studies on the role of epigenetics and phylogenesis 
in the development of adaptation by tree species. It is still unclear which factor determines most strongly 
the distribution, phenology and survival of populations in rapidly changing climate, as the studies have 
not yet shown unambiguously whether it is phenotypic plasticity or the origin of the  individual.
Keywords: climate change, drought, trees adaptations, phenotypic plasticity, epigenetics
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Ocena poziomu radioaktywności środowiska 
glebowego w aspekcie niskiej zabudowy 

na przykładzie osiedla Zalesie w Rzeszowie
1. Wprowadzenie

Tereny miejskie są przykładem obszarów, gdzie wpływ czynników może 
spowodować zaburzenia naturalnego składu geochemicznego środowiska. Wynika to 
zarówno ze zmian struktury użytkowania w celu powiększenia zabudowy do celów 
mieszkaniowych, jak również późniejszych ich efektów. Na promieniotwórczość 
obszarów zurbanizowanych może składać się wiele różnych czynników, które 
mogą znacznie podwyższać efekt, wpływający na mieszkańców. Tak więc oprócz 
czynników naturalnie kształtujących promieniotwórczość, jak na przykład rodzaj 
podłoża, pionowe przemieszczanie się źródła w profilu, ukształtowanie terenu czy 
okrywa roślinna, na terenach zurbanizowanych trzeba uwzględnić otaczające budynki 
i drogi [4, 13, 23] oraz wiele innych czynników wpływających na jakość środowiska. 
Ponadto jako jeden z problemów występujących na terenie miast można wymienić 
smog, będący nieodłącznym elementem osiedli domków jednorodzinnych o bardzo 
skupionej zabudowie. Literatura wspomina o zagrożeniu płynącym ze spalania węgla 
i o możliwości przedostania się m.in. pierwiastków promieniotwórczych do środowiska 
[14-16, 20]. Zazwyczaj stosowane techniki oznaczania promieniotwórczości opierają 
się o długotrwały proces pobierania, suszenia i oznaczania. Aby oszacować szkodliwe 
promieniowanie takich terenów potrzebne jest zastosowanie jak najszybszych 
i możliwie najlepiej rozwiniętych technik oznaczania radioaktywności środowiska. 
Stosowane są do tego mobilne detektory promieniowania. Od dłuższego czasu tego 
typu urządzenia zaczynają cieszyć się ogromnym powodzeniem, ze względu na 
szeroki wachlarz zastosowań, co więcej nadal trwają prace mające na celu ulepszenie 
ich działania oraz próby wykorzystania w badaniach środowiskowych o różnych 
aspektach [2-4, 12].
2. Cel pracy

Celem pracy była ocena poziomu radioaktywności środowiska glebowego 
w wyznaczonych punktach w osiedlu Zalesie na terenie miasta Rzeszowa 
uwzględniających ścisłą zabudowę związaną m.in. z większą możliwością emisji 
pyłów i zmian warunków glebowych w stosunku do stanowisk kontrolnych oddalonych 
od domków  jednorodzinnych.
3. Obszar, materiał i metody badań
3.1. Obszar badań

Rzeszów jest położony w województwie podkarpackim, a Zalesie to jedno 
z osiedli na jego południowo-wschodnim krańcu. Miasto znajduje się w południowo-

1 magdazytka@interia.pl, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Instytut Rolnictwa, Ochrony 
i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl. 
2 makuchiw@ur.edu.pl, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Instytut Rolnictwa, Ochrony 
i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl. 
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wschodniej części Polski. Według Kondrackiego [8] leży na pograniczu dwóch 
prowincji: Zewnętrznych Karpat Zachodnich oraz północnego Podkarpacia, w którego 
obrębie występują mezoregiony, Pogórze Rzeszowskie oraz Pradolina Podkarpacka. 
Południowa część miasta, będąca fragmentem Pogórza Dynowskiego, zlokalizowana 
jest w zewnętrznych Karpatach Zachodnich. W Pradolinie Podkarpackiej znajduje się 
fragment miasta ulokowany na linii kolejowej trasy Rzeszów-Kraków, a sąsiaduje 
z Podgórzem Rzeszowskim, obejmującym sporą część miasta. Jest to teren z falistą 
rzeźbą terenu, gdzie występują warstwy lessowe bądź też osady wodno-lodowcowe. 
Formami morfologicznymi są: wierzchowina lessowa, wierzchowina wodno-
lodowcowa oraz Dolina Wisłoka, gdzie są dzielnice śródmiejskie oraz inne starsze 
osiedla miasta. Osiedle Zalesie oraz południowo-wschodnia część miasta należą do 
mezoregionu Pogórza Dynowskiego i stanowi spory fragment progu karpackiego. 
Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu, z obecnością dolinek, 
o zróżnicowanych kształtach i wielkości. W obrębie Pogórza Dynowskiego znaczącą 
rolę odgrywa także zjawisko ruchów masowych [8, 9, 18, 19, 22]. 

Na terenie Podkarpacia gleby są dosyć mocno zróżnicowane, od charakteryzujących 
się dobrym stanem użytkowania rolniczego, po tereny ubogie w składniki mineralne 
i mocno zakwaszone [22]. Gleby występujące na terenie Rzeszowa, są zaliczane do 
najlepszych gleb gruntów ornych. W obrębie wysoczyzny lessowej wytworzyły się 
gleby bielicowe, brunatne kwaśne i wyługowane, brunatne właściwe oraz czarnoziemy 
zdegradowane oraz deluwialne, a z utworów aluwialnych czarnoziemy oraz mady 
deluwialne. Na terenie miasta Rzeszowa występują następujące klasy użytków rolnych: 
I, II, IIIa, IIIb [19]. W wyniku poszerzania granic miasta struktura użytkowania gruntów 
uległa dość sporej zmianie. Gleby, znajdujące się blisko szlaków komunikacyjnych, 
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, oraz zakładów przemysłowych, narażone są 
na wnikanie szkodliwych związków chemicznych, co w efekcie przyczynia się do 
utraty wartości użytkowej [19, 22]. 

Obszar Polski południowo-wschodniej to teren o stosunkowo dużych wartościach 
mocy dawki całkowitej, który w całości wykazuje > 40 nGy∙h-1. Przyczyną jest 
występowanie na powierzchni utworów fliszowych, które reprezentowane są m.in. 
przez łupki ilaste i piaskowce drobnoziarniste. Charakteryzują się zwiększoną 
zawartością uranu i potasu, a jest to uwarunkowane ich składem petrograficznym. 
Flisz z obszaru Karpat posiada monotonne wykształcenie litologiczne powodujące, 
że dość wyrównane wartości, z przedziału 40-60 nGy∙h-1, mogą wystąpić na dużych 
obszarach [11]. 
3.2. Materiał i metody badań

Jako teren badań zostało wybrane osiedle Zalesie z miasta Rzeszowa, 
charakteryzujące się zaobserwowanym narastającym problemem smogu i dużą gęstoś-
cią zabudowy niskiej. Obszar badań podzielono na część, gdzie znajdują się stanowiska 
w bezpośrednim sąsiedztwie domków jednorodzinnych i tras komunikacyjnych oraz 
punkty kontrolne to miejsca na obrzeżach osiedla lub niebędące w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i znajdujące się w przestrzeni o mniejszej 
zabudowie (rys. 1, tab.1). 
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Rysunek 1. Lokalizacja stanowisk w dzielnicy Zalesie 
[opracowanie własne w oparciu o mapę ze strony www.geoportal.pl]

Tabela 1. Podział punktów wyznaczonych w dzielnicy Zalesie, z których zostały pobrane próbki gleby 
oraz wykonane badania terenowe

Obszary zagrożone Punkty kontrolne

Campus Zalesie (1) Park Papieski (9)

Ulica I. Łukasiewicza (2) Ulica Spacerowa (11)

Ulica Sasanki (3) Ulica Forsycji (12)

Ulica Krokusowa (4) Boisko w Zalesiu (6)

Ulica Fiołkowa (5)

Ulica Słonecznikowa (7)

Ulica Goździkowa (8)

Osiedle Wandy Siemaszkowej (10)

Ulica Sasanki 2 (13)

Ulica Zimowit (14)

Źródło: Opracowanie własne
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Pomiary wykonano w dwóch terminach: przed okresem grzewczym (koniec 
września w roku 2018) oraz po okresie grzewczym (początek marca 2019 r.). Pomiar 
radioaktywności był wykonywany przy pomocy przenośnego monitora skażeń LB 
124 Scint, który składa się z licznika scyntylacyjnego ZnS, mierzącego aktywność 
powierzchniową w Bq/cm2 [5]. Wykonanie pomiaru nastąpiło poprzez zbliżenie 
powierzchni mierzącej urządzenia do gruntu na odległość do 10 cm i pomiarze 
trwającym do 3 minut. Wynik stanowiła średnia z 3-minutowego pomiaru. 

W celu wykonania podstawowych badań gleboznawczych dodatkowo zostały 
pobrane próbki gleby w tych samych miejscach co pomiary radioaktywności, 
z głębokości do około 5 cm jednokrotnie. Zostały wysuszone oraz przesianie przez 
sito o średnicy 2 mm. W zgromadzonym materiale przeprowadzono następujące 
analizy: skład granulometryczny metodą Bouyoucosa-Cassagrande’a w modyfikacji 
Prószyńskiego według normy PTG z 2008 r. [7], odczyn gleb w H2O oraz w 1M 
KCl potencjometrycznie, zawartość substancji organicznej metodą strat prażenia, 
kwasowość hydrolityczną metodą Kappena, sumę kationów wymiennych metodą Kappena 
[17]. Stanowią one jedynie obraz właściwości występujących na danym obszarze. Dane 
o emisji pyłów zawieszonych pochodzą ze stacji pomiarowej Rzeszów-Nowe Miasto 
należącej do WIOŚ (tab. 2) [24]. Przedstawiony został również rozkład kierunków wiatrów 
w miesiącach, w których prowadzone były badania (wyk. 1, wyk. 2).

Tabela 2. Dane dotyczące ilości pyłów w atmosferze w okresie wykonywania badań

Okres 
pomiarowy

PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3]

Zakres Średnia

Ilość dni 
z przekroczonym 
poziomem 
dopuszczalnym

Zakres Średnia

X. 2018  r. 7-98 37 9 5-78 26
XI. 2018  r. 16-79 43 9 11-65 32
XII. 2018  r. 11-90 27 4 - -
I. 2019  r. 8-137 46 10 6-122 34
II. 2019  r. 10-71 35 8 7-58 28

Źródło: http://stacje.wios.rzeszow.pl/
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Wykres 1. Rozkład kierunków wiatru we wrześniu 2018 r. 
[opracowanie własne w oparciu o dane http://stacje.wios.rzeszow.pl/]

Wykres 2. Rozkład kierunków wiatru w marcu 2019 r. 
[opracowanie własne w oparciu o dane http://stacje.wios.rzeszow.pl/]

Uzyskane wyniki zostały opracowane w programie Statistica 13.1. Normalność 
rozkładu została określona testem Shapiro-Wilka. Ze względu na brak normalności 
rozkładu zdecydowano się na test nieparametryczny Manna-Whitney’a przy przyjętym 
poziomie istotności α równym 0,05.
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4. Analiza wyników i dyskusja
4.1. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb
4.1.1. Skład granulometryczny

Gleby występujące na terenie osiedla Zalesie były zróżnicowane i zostały 
przyporządkowane do gleb średnich oraz ciężkich. Przeważały gleby średnie, a wśród 
nich glina piaszczysta (5 stanowisk), glina lekka (2 stanowiska) oraz pył gliniasty  
(5 stanowisk). Gleby ciężkie reprezentowane były przez glinę zwykłą oraz pył ilasty, 
które odnotowano na 2 stanowiskach kontrolnych (tab. 3).

Tabela 3. Skład granulometryczny gruntów w wyznaczonych stanowiskach

Miejsce poboru 
próbki glebowej

Symbol podgrupy 
granulometrycznej

Campus Zalesie gp 

Ul. Łukasiewicza gl 

Ul. Sasanki gp 

Ul. Krokusowa gp 

Ul. Fiołkowa pyg 

Boisko Zalesie gz 

Ul. Słonecznikowa gl

Ul. Goździkowa gp 

Park Papieski pyg 

Ul. Siemaszkowej gp 

Ul. Spacerowa pyg 

Ul. Forsycji pyi 

Ul. Sasanki 2 pyg 

Ul. Zimowit pyg 

Źródło: Opracowanie własne

4.1.2. Zawartość substancji organicznej
Zawartość substancji organicznej mieściła się w przedziale od 3,65 do 10,38%. 

Stwierdzono bardzo duże zróżnicowanie badanego składnika pomiędzy wszystkimi 
punktami, niezależnie od podziału stanowisk (wyk. 3).
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Wykres 3. Zawartość substancji organicznej badanych gleb [opracowanie własne] 

4.1.3. Odczyn badanych gleb
Wartości pH w H2O w badanych glebach utrzymywały się w zakresie od 5,55 do 

6,99. W przypadku pH w 1 M KCl jego wartości mieściły się w przedziale od 4,94 do 
6,79. Badane próbki gleb reprezentowały odczyn od kwaśnego do obojętnego. Wśród 
wyznaczonych stanowisk tylko punkt w Parku Papieskim odznaczał się niższymi 
wartościami pH w stosunku do pozostałych miejsc (wyk. 4).

Wykres 4. Wartości pH badanych gleb [opracowanie  własne]

 pH H2O
 pH KClC

am
pu

s 
Za

le
si

e

Łu
ka

si
ew

ic
za

Sa
sa

nk
i 1

Kr
ok

us
ow

a

Fi
oł

ko
w

a

Sł
on

ec
zn

ik
ow

a

G
oź

dz
ik

ow
a

Si
em

as
zk

ow
ej

Sa
sa

nk
i 2

Zi
m

ow
it

Bo
is

ko
 Z

al
es

ie

Pa
rk

 P
ap

ie
sk

i

Sp
ac

er
ow

a

Fo
rs

yc
ji

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
am

pu
s 

Za
le

si
e

Łu
ka

si
ew

ic
za

Sa
sa

nk
i 1

Kr
ok

us
ow

a

Fi
oł

ko
w

a

Sł
on

ec
zn

ik
ow

a

G
oź

dz
ik

ow
a

Si
em

as
zk

ow
ej

Sa
sa

nk
i 2

Zi
m

ow
it

Bo
is

ko
 Z

al
es

ie

Pa
rk

 P
ap

ie
sk

i

Sp
ac

er
ow

a

Fo
rs

yc
ji

0

2

4

6

8

10

12

C
 [%

]



Magda Żytka, Iwona Makuch-Pietraś

274

4.1.4. Pojemność sorpcyjna badanych gleb 
Kwasowość hydrolityczna w badanych glebach zawierała się w przedziale od 8,85 

do 14,92 mmol/100g. Otrzymane wyniki były bardzo zróżnicowane i nie zależały od 
występowania stanowiska (wyk. 5).

Wykres 5. Kwasowość hydrolityczna badanych gleb [opracowanie  własne]

Wartości sumy zasad wymiennych wahały się między 16,90 mmol/100 g  
a 49,30 mmol/100 g. Najwyższą ilością kationów wymiennych w kompleksie 
sorpcyjnym odznaczał się punkt na osiedlu Wandy Siemaszkowej. Na pozostałych 
stanowiskach wartości utrzymywały się w mniejszym zakresie do około 30 mmol/100 g, 
nie zależnie od podziału stanowisk (wyk. 6).

Wykres 6. Suma kationów wymiennych badanych gleb [opracowanie  własne]
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Pojemność sorpcyjna badanych gleb wahała się w granicach od 28,52 do  
58,15 mmol/100 g w punkcie z Osiedla Wandy Siemaszkowej (obszar zagrożony), 
który znacznie odbiegał wartością od innych stanowisk. W pozostałych próbkach 
pojemność sorpcyjna utrzymywała się na dosyć zbliżonym poziomie, zarówno 
w obszarach zagrożonych, jak i punktach kontrolnych (wyk. 7). 

Wykres 7. Pojemność sorpcyjna badanych gleb [opracowanie  własne]

4.2. Zawartość pierwiastków radioaktywnych w badanych glebach
Według Atlasu Radiologicznego średni zakres aktywności radionuklidu potasu dla 

Polski wynosi około 428 Bq/kg, a obszarami o największej aktywności są Karpaty, 
Sudety oraz Polska północno-wschodnia [6]. Aktywność 40K była w ilościach 
śladowych w dzielnicy Zalesie i mieściła się w przedziale od 0,06 do 0,14 Bq/cm2 

dla terminu jesiennego, natomiast wiosną w zakresie od 0,03 do 0,1 Bq/cm2 (wyk. 8). 
Wartości dla badanego izotopu zarówno dla obszarów zagrożonych, jak i dla 
punktów kontrolnych były stosunkowo wyższe w porze jesiennej, niż na wiosnę, co 
potwierdziły różnice istotne statystycznie (p < 0,05). Średnia aktywność badanego 
izotopu była nieznacznie wyższa na obszarach kontrolnych, jednakże bez różnic 
istotnych statystycznie (wyk. 8-10). 40K jest naturalnie występującym w środowisku 
izotopem i widoczny jest brak zmian jego aktywności pomiędzy badanymi obszarami 
w stosunku do zmian aktywności izotopów typu TENORM (Technologically Enhanced 
Naturally Occurring Radioactive Material, czyli technologicznie ulepszony naturalnie 
występujący materiał promieniotwórczy) [4]. Podobne wnioski wysunęli na podstawie 
swoich badań Vukašinović i in. [23], stwierdzając, że wszelkie aktywności człowieka 
nie wpływają na izotopu 40K terenach  miejskich.
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Wykres 8. Średnia aktywność izotopu 40K [opracowanie  własne]

Wykres 9. Średnie dla pór roku dla izotopu 40K [opracowanie  własne]
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Wykres 10. Średnie dla zagrożenia emisją pyłów dla izotopu 40K [opracowanie  własne]

W okresie jesiennym średnia aktywność izotopu 90Sr mieściła się w przedziale 
od 0,027 do 0,13 Bq/cm2, natomiast w porze wiosennej wahała się od 0,019 do 0,07 Bq/cm2 
(wyk. 11). Izotop ten charakteryzuje się niewielką aktywnością w środowisku, co jest 
wynikiem jego pochodzenia, głównie w wyniku wypadków w przemyśle jądrowym 
[1], co potwierdzają otrzymane wyniki badań w Rzeszowie. Większość stanowisk 
charakteryzowała się wyższą aktywnością badanego izotopu jesienią, co zostało 
potwierdzone różnicami istotnymi statystycznie. Odwrotna sytuacja wystąpiła jedynie 
na ulicy Ignacego Łukasiewicza i Fiołkowej, gdzie wyższe wartości występowały 
w okresie wiosennym. Nie stwierdzono natomiast różnic istotnych statystycznie 
pomiędzy obszarami o ściślejszej zabudowie i punktami kontrolnymi dla izotopu 90Sr 
(wyk. 11-13).
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Wykres 11. Średnia aktywność izotopu 90Sr [opracowanie własne]

Wykres 12. Średnie dla pór roku dla izotopu 90Sr [opracowanie  własne]
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Wykres 13. Średnie dla zagrożenia emisją pyłów dla izotopu 90Sr [opracowanie  własne]

Aktywność izotopu 137Cs w porze jesiennej wahała się od 0,05 do 0,12 Bq/cm2. Po 
sezonie grzewczym aktywność badanego izotopu obejmowała zakres od 0,02 Bq/cm2 do 
0,1 Bq/cm2 (wyk. 14). Według Sapek [21] obszarami charakteryzującymi się największą 
aktywnością badanego izotopu są wschodnia i wschodnio-północna część Polski. 
Również według autorki najwięcej izotopu 137Cs znajduje się w glebach leśnych oraz 
nieużytkach [21]. Jak podaje atlas radiologiczny średnia zawartość tego radionuklidu 
jest nierównomierna dla gleb w Polsce i sprawia to, że mieści się w szerokich granicach 
od 0,22 Bq/m2 do 23,78 kBq/m2. Średnia aktywność dla Polski wynosi około 1,93 kBq/m2. 
Jako jedną z przyczyn nierównomiernego występowania tego izotopu na terenie 
Polski podaje się przemieszczanie mas skażonego powietrza, które miało miejsce po 
wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu [21]. Niektórzy autorzy wskazują na 
różnice w aktywności tego izotopu mogące wskazywać na zmiany właściwości gruntu 
lub jego przebudowę wynikającą np. z procesu erozji lub przemieszczania w profilu 
[4, 10]. Jednakże prowadzone przez Vukašinović i in. [23] badania nie wykazały 
wpływu człowieka na aktywność badanego izotopu. Na badanym obszarze, wartości 
nie przekraczały dopuszczalnej dawki aktywności izotopu 137Cs dla Polski. Zarówno 
punkty kontrolne, jak i stanowiska wyznaczone w obszarach mocno zabudowanych 
charakteryzowały się wyższą aktywnością izotopu 137Cs w porze jesiennej niż na 
wiosnę, co znalazło potwierdzenie w otrzymanych różnicach istotnych statystycznie. 
Podobnych zależności nie stwierdzono natomiast pomiędzy aktywnością badanego 
izotopu w punktach kontrolnych i stanowiskach zlokalizowanych w osiedlu domków, 
z różnicami nieistotnymi statystycznie (wyk. 14-16). Jak podaje literatura istnieje 
mocna korelacja pomiędzy ilością opadów a zawartością izotopów pochodzących 
z opadu pyłów [10], co potwierdza, że termin badania charakteryzujący się wyższą 
ilością opadów (24,7 mm w marcu 2019 a we wrześniu 2018 r. 23,4 mm) [25] mógł 
wpłynąć na powyższe  różnice.
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Wykres 14. Średnia aktywność izotopu 137Cs [opracowanie  własne]

Wykres 15. Średnie dla pór roku dla izotopu 137Cs [opracowanie  własne]
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Wykres 16. Średnie dla zagrożenia emisją pyłów dla izotopu 137Cs [opracowanie  własne]

5. Podsumowanie
Badane gleby charakteryzowały się składem granulometrycznym typowym dla glin 

i pyłów o kategorii agrotechnicznej gleb średnich i ciężkich, o odczynie od kwaśnego 
do obojętnego. Pomiędzy wyznaczonymi punktami stwierdzono bardzo duże 
zróżnicowanie: zawartości substancji organicznej oraz kwasowości hydrolitycznej 
i sumy kationów zasadowych. Porównując terminy, aktywność wszystkich badanych 
izotopów była istotnie statystycznie wyższa jesienią niż wiosną (p < 0,05). Nie 
stwierdzono znaczących różnic dla aktywności badanych izotopów: 40K, 90Sr, 137Cs 
pomiędzy stanowiskami z osiedla a punktami kontrolnymi niezależnie od terminu 
(p > 0,05), co pozwala stwierdzić, że poziom radioaktywności nie zmienił się mimo 
istniejącej  zabudowy.
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,,Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej’’. 
Nr UDA – RPPK.01.03.00-18-001/10-00, współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.
Literatura:
1. Burger A., Lichtscheidl I., Strontium in the environment: Review about reactions of plants 

towards stable and radioactive strontium isotopes. Science of the Total Environment, 653, 
2019, s. 1458-1512.

2. Cresswell A.J., Sanderson D.C.W., The use of difference spectra with a filtered rolling 
average background in mobile gamma spectrometry measurements, Nuclear Instruments 
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment, 607 (3), 2009, s. 685-694.

3. Cresswell A.J., Sanderson D.C.W., Evaluating airborne and ground based gamma 

 Mediana 
 25%-75% 
 Min-Maks obsz.zagrożony próba kontrolna

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

13
7 C

s 
[B

q/
cm

2 ]



Magda Żytka, Iwona Makuch-Pietraś

282

spectrometry methods for detecting particulate radioactivity in the environment: a case 
study of Irish Sea beaches. Science of the Total Environment, 437, 2012, s. 285-296.

4. Cresswell A.J., Sanderson D.C.W., Harrold M., Kirley B., Mitchell C., and Weir A., 
Demonstration of lightweight gamma spectrometry systems in urban environments. 
Journal of Environmental Radioactivity, 124, 2013, s. 22-28.

5. Genie™ 2000, Spectroscopy Software 2006.
6. Isajenko K., Piotrowska B., Fujak M., Kardaś M. Atlas Radiologiczny Polski, Agencja 

Jagart Jarosław Glapiak, Warszawa, 2011.
7. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskiego Towarzystwa 

Gleboznawczego 2008.
8. Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa, 1994.
9. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002.
10. Likuku A. S., Branford D., Fowler D., Weston K. J., Inventories of fallout 210Pb and 

137Cs radionuclides in moorland and woodland soils around Edinburgh urban area 
(UK). Journal of Environmental Radioactivity 90, 2006, s. 37-47.

11. Lis J., Pasieczna A.E., Mojski J., Przeniosło S., Sylwestrzak H., Strzelecki R., Wołkowicz S., 
Atlas geochemiczny Polski (zmieniona i uzupełniona wersja internetowa publikacji 
z 1995 r.), 2012.

12. Løvborg L., The calibration of portable and airborne gamma-ray spectrometers – Theory, 
problems, and facilities. Roskilde, Denmark: Danmarks Tekniske Universitet, Risø 
Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, 1984.

13. Nowak K., Solecki A., Factors affecting background gamma radiation in the urban space. 
Journal of Elementology, 20(3) 2015, s. 653-665.

14. Olkuski T., Zawartość uranu i toru w węglach polskich, Polityka Energetyczna, T 11, 
Zeszyt 1, 2008, s. 324-326.

15. Olkuski T., Stala-Szlugaj K., Pierwiastki promieniotwórcze w węglu oraz w produktach 
odpadowych powstających podczas jego spalania, Rocznik Ochrony Środowiska, T 11, 
2009, s. 914-919.

16. Olkuski T., Stala-Szlugaj K., Występowanie pierwiastków promieniotwórczych w węglach 
kamiennych pochodzących z GZW, w skałach przywęglowych, w wodach kopalnianych 
oraz w odpadach, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T 25, z. 1, 2009, s. 5-17.

17. Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkwski J., Król H., Gawliński S., Właściwości gleb 
leśnych i metody ich oznaczania, Dział Wydawnictw IOŚ, Warszawa, 2001.

18. Raińczuk A., Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego-rzeźba terenu, Z 68, 2009, s. 2-5.

19. Raport o stanie miasta Rzeszowa, http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/raport-o-
stanie-miasta [14.01. 2020 r.].

20. Róg L., Promieniotwórczość naturalna węgli kamiennych i frakcji gęstościowych węgla 
o zróżnicowanej budowie petrograficznej i chemicznej, Prace naukowe GIG Górnictwo 
Środowisko z. 3/2005, 2005, s. 81-101.

21. Sapek B., Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania izotopów promieniotwórczych 
w badaniach chemiczno-rolniczych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 12 z. 1 (37), 
2012, s. 153-166.

22. Strategia rozwoju miasta Rzeszowa do roku 2025, https://bip.erzeszow.pl/ [14.01. 2020  r.].
23. Vukašinović I., Todorović D., Životić Lj., Kaluderović L., Đordević L., An analysis of 

naturally occurring radionuclides and 137Cs in the soils of urban areas using gamma-ray 
spectrometry, Int. J. Environ. Sci. Technol. 15, 2018, s. 1049-1060.

24. http://stacje.wios.rzeszow.pl/ [05.08. 2020  r.].
25. https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/ [07.08. 2020  r.].



Ocena poziomu radioaktywności środowiska glebowego 
w aspekcie niskiej zabudowy na przykładzie osiedla Zalesie w Rzeszowie

283

Ocena poziomu radioaktywności środowiska glebowego w aspekcie niskiej 
zabudowy na przykładzie osiedla Zalesie w Rzeszowie
Streszczenie 
Tereny miejskie ze względu na zmianę użytkowania terenu, obecność obcych materiałów, większą 
koncentrację zabudowy a tym samym emisję pyłów mogą charakteryzować się zmianą poziomu 
radioaktywności środowiska. Dlatego celem badań było określenie poziomu radioaktywności środowiska 
glebowego w wyznaczonych punktach osiedla Zalesie, aby określić zmiany mogące nastąpić pomiędzy 
terenami o ścisłej zabudowie jednorodzinnej a stanowiskami kontrolnymi z obszarów bez zabudowy. 
W wyznaczonych punktach wykonano pomiary promieniotwórczości za pomocą przenośnego 
monitora skażeń LB 124 Scint, który składa się z licznika scyntylacyjnego ZnS. Mierzy on aktywność 
powierzchniową w Bq/cm2. Z kolei w pobranych próbkach gleby zostały wykonane podstawowe analizy: 
oznaczenie składu granulometrycznego, odczynu, zawartości substancji organicznej oraz pojemności 
sorpcyjnej. Badane gleby należały do średnich i ciężkich, o odczynie od kwaśnego do obojętnego. 
Charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem kwasowości hydrolitycznej, sumy kationów wymiennych, 
a także zawartością substancji organicznej. Istotną kwestią była aktywność izotopów (40K, 137Cs oraz 
90Sr), która była znacząco wyższa w okresie jesiennym, niż w porze wiosennej zarówno w punktach 
kontrolnych, jak i obszarach gdzie występuje niska zabudowa, co potwierdziły różnice istotne 
statystycznie. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy punktami kontrolnymi a stanowiskami wewnątrz 
osiedla. Zastosowanie przenośnego monitora skażeń LB 124 Scint umożliwia sprawdzenie stanu 
środowiska nawet w trudno dostępnych miejscach i w bardzo krótkim okresie. Warto zwrócić uwagę na 
szeroki zakres pomiarowy przedstawionego sprzętu, co umożliwia rozwijanie nowych pomysłów i badań 
na szeroką  skalę.
Słowa kluczowe: izotopy, licznik scyntylacyjny, gleba, tereny miejskie

Assessment of the radioactivity level of the soil environment in the aspect 
of urban single family housing on the example of the Zalesie housing estate 
in Rzeszów
Abstract
Urban areas due to the change in land use, the presence of foreign materials, greater concentration of 
buildings and thus dust emissions may be characterized by a change in the level of radioactivity in the 
environment. Therefore, the purpose of the research was to determine the level of radioactivity of the 
soil environment at designated points of the Zalesie housing estate, to determine the changes that may 
occur between areas of strict single-family housing and control posts from non-built areas. At designated 
points, radioactivity measurements were made using a portable LB 124 Scint contamination monitor, 
which consists of a ZnS scintillation detector. It measures surface activity in Bq/cm2. On the other hand, 
basic analyzes were carried out in the soil samples: determination of the mechanical composition, soil 
reaction, organic matter content and sorption capacity. The tested soils belonged to medium and heavy, 
with acidic to neutral reaction. That were characterized by a large diversity of hydrolytic acidity, the sum 
of exchangeable cations, as well as the content of organic matter. An important issue was the activity of 
isotopes (40K, 137Cs and 90Sr), which was significantly higher in autumn than in spring, both at checkpoints 
and in areas with low housing, which was confirmed by statistically significant differences. There were no 
significant differences between control points and points from sites inside the housing estate. The use of 
the portable contamination monitor LB 124 Scint allows you to check the state of the environment even in 
hard to reach places and in a very short period of time. It is worth paying attention to the wide measuring 
range of the presented equipment, which allows developing new ideas and large-scale  research.
Keywords: isotopes, scintillation detector, soil, urban area
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Zmiany liczebności i rozmieszczenia błotniaków 
(Circus sp.) w Polsce w pierwszych dekadach 

XXI wieku
1. Wstęp 

 Błotniaki (Circus sp.) to rodzaj ptaków obejmujący 15 gatunków, występujących 
na całym świecie [1], mających się unikalne cechy, odróżniające je od innych ptaków 
z rzędu szponiastych (Accipitriformes), takie jak wykonywanie skomplikowanych 
akrobacji powietrznych o charakterze godowym, dymorfizm płciowy widoczny 
w różnicach upierzenia, a także gniazdowanie na ziemi, charakterystyczne dla prawie 
wszystkich gatunków błotniaków [2]. Obecnie dwa z tych charyzmatycznych ptaków 
mają status lęgowych w Polsce: błotniak łąkowy (Circus pygargus) oraz błotniak 
stawowy (Circus aeruginosus) [3]. Do niedawna gniazdował też błotniak zbożowy 
(Circus cyaneus), a gatunkiem zalatującym jest błotniak stepowy (Circus macrourus) 
[4]. Wszystkie wymienione gatunki są objęte w Polsce ochroną ścisłą [5], a także 
wymagają ochrony czynnej, a także wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej 
[6]. W związku z tym na terenie Polski prowadzone są badania ich liczebności 
i rozmieszczenia, w tym w ramach Monitoringu Ochrony Środowiska, a wyniki 
tych badań są dostępne w literaturze (np. [3]). Podobne działania są przeprowadzane 
też w innych krajach Europy. Z drugiej strony, brak jest w źródłach naukowych 
sumarycznych opracowań dotyczących charakterystyki parametrów populacji i ich 
zmian biorących pod uwagę wszystkie wymienione gatunki błotniaków. Celem 
niniejszej pracy jest syntetyczne przedstawienie stanu liczebności, rozmieszczenia 
i ich zmian w stosunku do krajowych gatunków błotniaków w kontekście globalnym 
i europejskim na podstawie literatury naukowej i raportów z monitoringu ptaków 
prowadzonego w Polsce i w Europie.
2. Błotniak łąkowy (Circus  pygargus)
2.1. Zasięg i siedlisko występowania 

Błotniak łąkowy jest ptakiem lęgowym w całej Europie, poza Skandynawią 
i Wyspami Brytyjskimi. Występuje też wyspowo w Azji Mniejszej i na północnych 
krańcach Afryki oraz w Azji Centralnej na południe od Uralu [7]. Jest to ptak 
wędrowny, o zimowiskach w Afryce, na południe od Sahary, a także w Indiach. 
Pierwotnym środowiskiem występowania błotniaka łąkowego w skali globalnej były 
prawdopodobnie trzcinowiska lub stepy [2]. Obecnie ptaki te gniazdują w różnych 
siedliskach, zarówno podmokłych (łąki, torfowiska), jak i suchych (pola uprawne), 
położonych głównie na nizinach. Ogólnym wymogiem siedliskowym dla tego gatunku 
jest obecność wysokiej roślinności [7], np. w Polsce o wysokości średnio 112±11,4 cm 
w siedlisku naturalnym [8]. Co istotne, dość występowanie stosunkowo krótkich 
nóg u błotniaka łąkowego uniemożliwia mu chwytanie ofiar z wysokiej roślinności, 

1 michal.zembrzycki@umcs.pl, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych,  
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl. 
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a więc powoduje, że w pobliżu miejsca jego gniazdowania muszą znajdować się 
tereny pokryte niską roślinnością, takie jak skoszone łąki czy ścierniska [9]. Do lat 90. 
gniazdował on w Polsce głównie na terenach podmokłych, jak bagna czy podmokłe 
łąki [10], ale pod koniec XX wieku zaczął zasiedlać tereny rolnicze. Dla przykładu 
pierwsze przypadki gniazdowania w zbożu na Nizinie Północnopodlaskiej stwierdzono 
w 1981 [10], a w 1989 na Lubelszczyźnie [11]. Podobna zmiana siedliskowa zaszła 
w innych rejonach występowania gatunku, zwłaszcza w zachodniej Palearktyce. 
Pierwsze gniazda błotniaka łąkowego na polach stwierdzono na półwyspie Iberyjskim 
na początku lat 20. XX wieku [7], a w Portugalii i Hiszpanii ponad 90% błotniaków 
łąkowych gniazdowało w zbożach [12]. W Polsce w niektórych regionach ten odsetek 
wynosił 80% (Południowe Podlasie [13]). Jednym z kryteriów wyboru siedliska 
w terenie rolniczym jest rodzaj roślinności – błotniak preferuje pola ze zbożami, 
znacznie rzadziej wybiera inne uprawy, takie jak kupkówka, w seradela, koniczyna 
czy nieużytki, ale ważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca 
gniazdowania jest wysokość roślinności [13]. W Polsce optymalnym siedliskiem 
dla błotniaka łąkowego są płaskie, rozległe wysoczyzny, niezalesione i użytkowane 
rolniczo w sposób ekstensywny, z klimatem o cechach kontynentalizmu [14].
2.2. Rozmieszczenie
2.2.1. Zmiany rozmieszczenia

Błotniak łąkowy zasadniczo preferuje tereny położone na niżu. Nieliczne 
stanowiska poza obszarem nizinnymi położone były w Beskidzie Niskim i w Kotlinie 
Orawsko-Nowotarskiej [10]. Ogólnie najliczniejszy był i jest w środkowej i północno-
wschodniej Polsce [14, 15], choć w poprzednich latach wykazano wiele stanowisk 
odizolowanych, na przykład na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Gdańskim, czy na 
Podkarpaciu [10]. Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego [14] wykazał najwyższe 
zagęszczenia na wysoczyznach: Siedleckiej, Wysokomazowieckiej, Kolneńskiej, 
Ciechanowskiej, Płońskiej i na Międzyrzeczu Łomżyńskim, Równinie Kutnowskiej 
i Łukowskiej. 

Mało jest danych świadczących o ewidentnych zmianach w rozpowszechnieniu 
gatunku polegających na zanikaniu izolowanych populacji. Przykładem może być 
zaprzestanie gniazdowania błotniaka łąkowego na obszarze Natura 2000 Dolina 
Pilicy (PLB140003), gdzie w latach 2013-2014 stwierdzono 0-1 par tego gatunku, 
mimo wcześniejszej liczebności szacowanej na 4 pary [15]. W obszarze regularnego 
gniazdowania błotniaka łąkowego najważniejszą zmianą w rozmieszczeniu błotniaka 
łąkowego w ostatnich latach jest tendencja do zajmowania obszarów rolniczych, przy 
jednoczesnym zaprzestaniu gniazdowania na terenach o charakterze naturalnym lub 
półnaturalnym (Krupiński i in. 2012). Dla przykładu populacja Bagien Biebrzańskich 
liczyła w 1980 72 pary [10], w 2013-2014 zaś 30-50 [15].
2.2.2. Porównanie z innymi populacjami 

Dane dotyczące rozmieszczenia błotniaka łąkowego w pozostałej części jego 
występowania są niekompletne. Tylko 50% europejskiego obszaru występowania 
błotniaka łąkowego jest objętych regularnymi programami monitoringowymi [16]. 

W całym obszarze występowania błotniak łąkowy unika terenów górskich [7], chociaż 
stwierdzono pojedyncze przypadki gnieżdżenia się na wysokości 4000 m n.p.m. [17]. 

W innych krajach błotniak ten również gnieździ się przede wszystkim na terenach 
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nizinnych, obfitujących w odpowiednie dla tego gatunku siedliska. Dotyczy to różnych 
państw Europy. Dla przykładu, na Węgrzech błotniak łąkowy gniazdował zarówno na 
terenach podmokłych, jak i na polach uprawnych, choć obserwowano jego ustępowanie 
z „tradycyjnych” lęgowisk [18]. Z kolei w Hiszpanii przeprowadzony cenzus 
liczebności wykazał, że tylko 2% gniazd znajdowało się na obszarach podmokłych, 
88% zaś – na polach zbóż [19]. Jedynie ptaki zamieszkujące Europę Wschodnią i Azję 
(Ukraina, Rosja) w dużej części wciąż gniazdują na terenach podmokłych [20].
2.3. Liczebność
2.3.1. Zmiany liczebności

Zmiany liczebności błotniaka łąkowego w Polsce można rozpatrywać pod kątem 
lokalnym i ogólnym. Wg najnowszych szacunków liczebność błotniaka łąkowego na 
terenie całego kraju wynosi 2700-4300 par ([3], dane za lata 2008-2016). Błotniak 
łąkowy jest objęty, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, programem 
Monitoringu Ptaków Drapieżnych [22], a także Monitoringu Pospolitych Ptaków 
Lęgowych (MPPL; [21]). W ramach wymienionych badań odnotowano, że procentowy 
trend indeksu liczebności błotniaka łąkowego za lata 2000-2010 w oparciu o dane 
MPPL był oceniany jako niepewny, choć odnotowano niewielki wzrost w latach 2000-
2006 [21]. Z kolei wyniki uzyskane w oparciu o MPD świadczą o umiarkowanym 
spadku liczebności w latach 2008-2016, ze średnim rocznym tempem wzrostu 0,946 
[3]. Jednocześnie, zarówno wyniki uzyskane w ramach MPPL, jak i MPD określają 
trend rozpowszechnienia gatunku jako trend o umiarkowanym wzroście [21] lub jako 
trend nieokreślony [3]. Najnowsze informacje, biorące pod uwagę również wyniki 
badań w ramach MPD w latach 2016-2019, oceniają, że trend liczebności ma charakter 
umiarkowanie spadkowy (0,9551; [23]). Chylarecki i inni [3] w związku z corocznym 
spadkiem liczebności o blisko 3% rocznie, uznali błotniaka łąkowego za najbardziej 
zagrożony wyginięciem gatunek ptaka drapieżnego w Polsce i przyznali mu kategorię 
„bliski zagrożenia wyginięciem” (NT) według klasyfikacji Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody (IUCN).

Przyczyny zmniejszania się liczebności błotniaka łąkowego w Polsce są 
najbardziej ogólnie ujmowane jako wynikające ze zmiany wymagań siedliskowych 
gatunku przy jednoczesnej postępującej intensyfikacji rolnictwa [3]. Inne czynniki 
powodujące zmniejszenie liczebności omawianego gatunku w Polsce mogą być 
związane z degradacją pierwotnych siedlisk, poprzez zmianę stanu hydrologicznego 
rzek, osuszania zbiorników wodnych, a w wyniku tych działań zwiększonej 
presji drapieżników lądowych i ludzi (łatwiejszy dostęp do gniazd) [9]. Kolejnym 
czynnikiem jest prowadzenie prac polowych na obszarach zajętych przez gniazda 
błotniaka łąkowego, w tym niszczenie gniazd podczas żniw. Od 2005 Towarzystwo 
Przyrodnicze „Bocian” prowadzi program ochrony błotniaka łąkowego w Polsce, 
obecnie realizowany w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 pt. „Realizacja 
Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I”, którego jednym z elementów 
jest ochrona gniazd tego gatunku podczas prac polowych [24], a także badania nad 
biologią i różnorodnością genetyczną błotniaka łąkowego [25].

W ciągu ostatnich lat zachodziły zmiany liczebności w różnych „tradycyjnych” 
miejscach lęgowych błotniaka łąkowego, takich jak Ostoja Biebrzańska czy Chełmskie 
Torfowiska Węglanowe. Szczególnie wybitny regres populacji odnotowano na tych 
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ostatnich. Maksymalna liczba par lęgowych błotniaka łąkowego na Chełmskich 
Torfowiskach Węglanowych wynosiła 43 pary na przełomie lat 80. i 90. XX w., 18 
par w 1998, następnie fluktuowała, zaś w 2016 nie gnieździła się tam ani jedna para 
[26]. Obserwacje własne autora (dane niepubl.) prowadzone na omawianym obszarze 
wskazują na obecność 2 par lęgowych w roku  2019.
2.3.2. Porównanie z innymi populacjami 

Całkowita liczebność błotniaka łąkowego na świecie szacowana jest na 100000-
499000 dorosłych osobników, trend liczebności ma charakter spadkowy, ale omawiany 
gatunek nie jest uznany za zagrożony wyginięciem przez IUCN. Traktowany jest jako 
gatunek najmniejszej troski (LC), jako że spadek liczebności w skali globalnej jest 
mniejszy niż 30% w ciągu 10 lat [17]. Szacuje się, że polska populacja stanowi szóstą 
co do wielkości w Europie [3]. Mimo ogólnego trendu spadkowego na kontynencie 
europejskim, w niektórych krajach odnotowano stabilność liczebności błotniaka 
łąkowego, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie jednak zaobserwowano duże różnice 
w kierunkach trendów między poszczególnymi regionami [19]. Z kolei w Czechach, 
gdzie badano populację błotniaka łąkowego na niewielkim obszarze, wykazano 
długoletni trend wzrostowy [27]. 

Ogólnoświatowy spadek liczebności błotniaka łąkowego jest związany 
z zagrożeniami wymienianymi przez IUCN: niszczenie lęgów w czasie zbiorów oraz 
intensyfikacja rolnictwa, skutkująca zmniejszaniem się liczebności potencjalnych 
ofiar [17]. Z tego powodu, podobnie jak w Polsce, w innych krajach prowadzone 
są programy ochrony omawianego gatunku, oparte głównie na opiekowaniu się 
gniazdami błotniaków znajdujących się na polach uprawnych, ale także na badaniu 
biologii gatunku, takie jak ten działający w Hiszpanii od końca XX w. [28]. 
3. Błotniak stawowy (Circus  aeruginosus)
3.1. Zasięg i siedlisko występowania

Błotniak stawowy jest ptakiem lęgowym w większości Europy, włączając 
południową Skandynawię, wyspowo występuje w Wielkiej Brytanii. Gniazduje 
też w Azji Mniejszej, Azji Centralnej (do Mongolii) i na północnych wybrzeżach 
Afryki. Ptak migrujący, o zimowiskach w Afryce, na południe od Sahary (populacja 
europejska) oraz w Indiach (populacja z Azji Centralnej) [29]. 

Ogólnie środowiskiem lęgowym omawianego gatunku są niemal zawsze tereny 
związane z wodą, takie jak trzcinowiska jezior, stawów, wolno płynących rzek czy 
bagien i torfowisk. Jako miejsca polowań preferuje też pola uprawne, ugory, łąki, 
winnice [30], położone w promieniu do 5 km od gniazda [28]. Preferuje niziny, do 
wysokości 400 m n.p.m., sporadycznie spotykany jako nielęgowy do 4000 m n.p.m. [29]. 

W Polsce błotniak stawowy, w przeciwieństwie do błotniaka łąkowego, nie 
przechodził w ostatnich latach dużych zmian preferencji siedliskowych i dalej 
gniazduje głównie na terenach podmokłych. Odnotowano pojedyncze przypadki 
gniazdowania w trzcinowiskach małych oczek śródpolnych [10]. Wymienia się też 
sporadyczne przypadki gniazdowania na nietypowym podłożu, jak np. na krzewach 
(jeżyna ostręga Rubus gracilis [31]), a nawet na drzewach [10]. 
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3.2. Rozmieszczenie
3.2.1. Zmiany rozmieszczenia

Błotniak stawowy w Polsce występuje przede wszystkim na niżu. Najwyżej 
położone stanowiska lęgowe w kraju wymienione przez Tomiałojcia i Stawarczyka 
[10] obejmowały Karpaty (320-340 m n.p.m) i Sudety (350 m n.p.m). Lęgowiska 
w Karpatach (stawy w Pogórzu koło Ustronia) dalej istnieją [32]. Błotniak stawowy 
gnieździ się również na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich (2-3 pary; [33]). 

Omawiany gatunek najliczniej występuje na Dolnym Śląsku, Kujawach, 
Lubelszczyźnie, w Niecce Nidziańskiej, Wielkopolsce i na Żuławach [21]. Wykazano, 
że najczęściej spotkać go można na pojezierzach, unika terenów o dużym stopniu 
lesistości [3]. Ogólnie, można go spotkać na całej niżowej części kraju. Odnotowano, 
że razem z jastrzębiem zwyczajnym (Accipiter gentilis) był on najbardziej rozpow-
szechnionym ptakiem drapieżnym w Polsce [23], co może wynikać z dużej dostępności 
optymalnych lub suboptymalnych dla tego gatunku siedlisk na terenie Polski. 

W ostatnich latach nie odnotowano przypadków całkowitego zanikania dużych 
lokalnych populacji lub pojawiania się nowych, co stwierdzono na podstawie analizy 
dostępnych publikacji, w tym danych GDOŚ [34] o obszarach Natura  2000.
3.2.2. Porównanie z innymi populacjami

Dane dotyczące rozmieszczenia błotniaka stawowego w pozostałej części jego 
występowania są niekompletne. Tylko 40% europejskiego obszaru występowania 
błotniaka łąkowego jest objętych regularnymi programami monitoringowymi [16]. 
Brak w literaturze informacji o dużych zmianach rozmieszczenia omawianego gatunku 
w Europie.
3.3. Liczebność
3.3.1. Zmiany liczebności

Według najnowszej oceny liczebności w Polsce gnieździ się 6600-7100 par 
błotniaka stawowego [3]. Błotniak stawowy jest objęty, podobnie jak poprzednio 
omawiany gatunek, programami monitoringowymi. MPPL prowadzony w latach 
2000-2010 wykazał spadek liczebności tego błotniaka w latach 2000-2004, a następnie 
jej wzrost. Ogólny trend liczebności w Polsce określono jako stabilny (+7,1; [21]). 
Dane uzyskane w ramach MPD świadczą o stabilnym trendzie w latach 2000-2016 
(1,0; [3]). Według najnowszego sprawozdania z MPD [23] trend liczebności błotniaka 
stawowego w latach 2008-2019 był stabilny (1,0025). 

Błotniak stawowy, podobnie jak większość gatunków ptaków drapieżnych, 
w drugiej połowie XX wieku przeżył silny spadek liczebności spowodowany 
szkodliwym wpływem używanego powszechnie w rolnictwie DDT na sukces lęgowy 
ptaków, a następnie wzrost liczebności po zaprzestaniu używania tego środka [35]. 
W przeciwieństwie do poprzednio omówionego błotniaka łąkowego, w przypadku 
błotniaka stawowego nie ma obecnie spadku liczebności, mimo intensyfikacji 
rolnictwa, dalszej zmiany stosunków wodnych i degradacji obszarów podmokłych. 
Wynikać to może ze zdolności tego gatunku do dopasowywania się do nowych 
warunków i opanowania nowych siedlisk [36]. 

Ogólna liczba par lęgowych błotniaka stawowego w całym kraju wzrasta, ale 
liczebność lokalnych populacji błotniaka stawowego w Polsce przechodziła różne 
zmiany w ostatnich latach. Dla przykładu, liczba par lęgowych na niektórych 
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kompleksach stawów malała, tak jak to miało w przypadku Stawów Milickich 
(województwo dolnośląskie; [37]), gdzie odnotowano spadek z 81-110 par (2001-
2005) do 56-70 par (2006) oraz w Rawie (województwo lubelskie), gdzie liczba par 
lęgowych spadła z 6-9 [38] do 3 [39]. W innych kompleksach populacja zachowała 
stałą liczebność np. stawy na Zamojszczyźnie [40]. Spadek populacji odnotowano 
w niektórych siedliskach o charakterze naturalnym. Na obszarze Chełmskich Torfowisk 
Węglanowych dawniej obserwowano duży wzrost liczebności, z 30 par (1986) do 65 
par (1992), zaś w 2010 roku gnieździło się tam tylko 10 par [26]. Obserwacje własne 
autora (dane niepubl.) z 2019 roku wskazują na obecność 5 par lęgowych. 
3.3.2. Porównanie z innymi populacjami

Całkowita liczebność błotniaka stawowego jest szacowana na 500000-999000 
dorosłych osobników. Omawiany gatunek nie jest uznany za zagrożony wyginięciem 
przez IUCN. Traktowany jest jako gatunek najmniejszej troski – LC [29]. Liczebność 
europejskiej populacji omawianego gatunku ptaka wykazuje trend wzrostowy na 
poziomie 12% za lata 2007-2016 [41].
4. Błotniak zbożowy (Circus  cyaneus)
4.1. Zasięg i siedlisko występowania

Błotniak zbożowy gniazduje w Europie Zachodniej, w Skandynawii, w Europie 
Wschodniej i w Azji po Chiny. Zimuje na południu Europy, w północnej Afryce 
i w południowej Azji, a ptaki z południowej granicy zasięgu poza sezonem lęgowym 
koczują [42]. 

Środowiskiem lęgowym omawianego gatunku są tereny otwarte, w tym łąki, doliny 
większych rzek, wrzosowiska. Preferuje niziny, spotykany jest sporadycznie do 3000 
m n.p.m. [42]. W Polsce błotniak zbożowy gniazdował głównie w wymienionych 
siedliskach, czasem stwierdzano gniazdowanie w zbożu [10].
4.2. Liczebność
4.2.1. Zmiany liczebności

Błotniak zbożowy regularnie gniazdował w Polsce do początku lat 90. XX wieku 
[4, 43]. Dane historyczne świadczą o tym, że dawniej był ptakiem obecnym na 
całym niżu, miejscami liczniejszym niż inne gatunki błotniaków. W latach 80. XX w. 
liczebność błotniaka zbożowego w Polsce szacowana była na 50-70 par (Tomiałojć 
1990). Potem nastąpił jej spadek. W latach 90. XX w. stwierdzono kilkanaście 
przypadków gniazdowania w całym kraju [10]. Ostatni pewny lęg opisano w 1999 
pod Tomaszowem Lubelskim [43]. Dane o występowaniu tego gatunku w latach 2000-
2011, omówione szczegółowo przez Ławickiego i in. [43] obejmują 6 przypadków 
niepotwierdzonych lęgów. W latach 2007-2017 roku nie wpłynęło do Komisji 
Faunistycznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego żadne zgłoszenie pewnego lęgu 
błotniaka zbożowego [4, 44].

Przyczyny zaniknięcia tego gatunku w Polsce nie są poznane, z powodu braku 
odpowiednich badań. W zachodniej Polsce mogły przyczynić się do tego zmiany 
sposobu zagospodarowania w rolnictwie [43]. 
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4.2.2. Porównanie z innymi populacjami
Liczebność światowej populacji błotniaka zbożowego szacowana jest na 100000-

499000 dorosłych osobników, trend liczebności ma charakter spadkowy, ale utrzymany 
jest status gatunku najmniejszej troski – LC [42]. Liczba gniazdujących ptaków w wielu 
krajach Europy, takich jak Holandia, Niemcy, spada [43]. W części Wielkiej Brytanii 
liczebność zmniejsza się, w pozostałej części spadek był nieistotny statystycznie [45].
5. Podsumowanie

W Polsce lęgowymi gatunkami błotniaków są obecnie błotniak łąkowy (Circus 
pygargus) i błotniak stawowy (Circus aeruginosus). Do 1999 roku stwierdzano 
pewne lęgi błotniaka zbożowego (Circus cyaneus). Poza lęgowymi błotniakami, 
w kraju pojawia się regularnie jeszcze błotniak stepowy (Circus macrourus), którego 
zasięg gniazdowania obejmuje Europę Wschodnią oraz Azję po Chiny, gatunek bliski 
zagrożeniu wyginięciem [47]. W latach 1971-2017 obserwowany był w Polsce 326 
razy [4, 44, 48, 49].

Błotniak łąkowy jest palearktycznym gatunkiem o nierównomiernym rozmiesz-
czeniu w Polsce, głównie na niżu. Od kilkudziesięciu lat następuje zmiana habitatu 
tego gatunku z terenów podmokłych na tereny rolnicze. Obecnie większość stanowisk 
znana jest z terenów rolniczych, a na niektórych „tradycyjnych” lęgowiskach 
liczebność zmniejsza się. Generalny trend liczebności tego gatunku w Polsce również 
jest spadkowy, podobnie jak w wielu innych krajach Europy. Jego liczebność 
w skali globalnej spada. Może to wynikać ze wzrastającej intensyfikacji rolnictwa 
i jednocześnie z zagrożenia lęgów podczas prac polowych. W Polsce prowadzony 
jest program ochrony błotniaka łąkowego, koordynowany przez Towarzystwo 
Przyrodnicze „Bocian”. 

Błotniak stawowy rozmieszczony jest w Polsce bardziej równomiernie od 
poprzedniego gatunku, również głównie na niżu. Jest to gatunek związany z terenami 
podmokłymi Europy i Azji. Obecnie jego liczebność w kraju jest stabilna, a wynikać 
to może ze zdolności adaptacyjnych gatunku do nowych siedlisk. Błotniak stawowy 
w skali globalnej zwiększa swoją liczebność. 

Błotniak zbożowy jest gatunkiem związanym z siedliskami podmokłymi dużej 
części Europy i Azji. Obecnie w Polsce nie gniazduje, regres jego liczebności zaczął się 
pod koniec XX wieku. Stwierdzenia gniazdowania tego gatunku w kraju po 2000 roku 
są niepewne, ale przyczyny jego wyginięcia w Polsce są nieznane. W skali globalnej 
błotniak zbożowy nie jest zagrożony wyginięciem, ale jego liczebność  spada.

Charakterystyka zmian liczebności i rozmieszczenia polskich populacji każdego 
z opisanych gatunków jest wyraźnie odmienna. Wynika to z różnych wymagań 
siedliskowych wymienionych błotniaków, a także z innych poziomów zdolności do 
adaptowania się do zmieniających się warunków środowiskowych. Biorąc to pod 
uwagę, konieczny jest stały monitoring populacji błotniaków w Polsce i wdrażanie 
właściwych programów ochronnych, co powinno skutkować zwiększeniem liczebności 
tych drapieżników [13, 50]. 
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Zmiany liczebności i rozmieszczenia błotniaków (Circus sp.) w Polsce 
w pierwszych dekadach XXI wieku
Streszczenie 
W Polsce występują obecnie 4 gatunki błotniaków (Circus sp.), dwa lęgowe, trzeci zaprzestał gniazdowania 
pod koniec XX wieku, a czwarty regularnie zalatuje. W opracowaniu przedstawiono sumarycznie zmiany 
liczebności i rozmieszczenia tych ptaków drapieżnych w kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dane 
porównano z informacjami o populacjach innych krajów. Przeanalizowano w tym celu dostępną literaturę 
naukową i raporty z prowadzonych akcji monitoringu ptaków Polski i Europy. Sytuacja populacji 
każdego z omówionych gatunków jest odmienna. Jednak wszystkie z nich wymagają czynnej ochrony 
i regularnego monitoringu parametrów populacji. 
Słowa kluczowe: Błotniak, Circus sp., parametry populacji, liczebność, rozmieszczenie

Changes in population number and distribution of Harriers (Circus sp.) 
in Poland in the beginning of 21st century
Abstract
Four species of Harrier (Circus sp.) are present in Poland: two nesting, third, which stopped nesting in the 
end of 20th century and fourth – regularly vagrant. In this paper, changes of Harrier population number 
and distribution during last few years in Poland are shown in synthetic way. The data was compared to 
other countries’ populations information. To do this, available scientific literature and monitoring reports 
were analyzed. The situation of each species population in Poland varies. All species requires active 
conservation and constant monitoring of population parameters. 
Keywords: Harrier, Circus sp., population parameters, population number, distribution
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Digitalizacja i modelowanie 3D pomnika przyrody – 
dębu „Jana” z wykorzystaniem metod naziemnego 

skanowania laserowego
1. Wstęp

W listopadzie 2019 roku na zaproszenie Dyrekcji Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie członkowie Sekcji Geomatycznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu przeprowadzili prace pomiarowe z wykorzystaniem naziemnego 
skanera laserowego Faro Focus 3D 120. W ramach Jesiennej Szkoły Pomiarowej Sekcji 
Geomatycznej wykonano skanowanie pomnika przyrody dębu „Jana”, nazwanego tak 
na cześć hrabiego Jana Działyńskiego – założyciela i wieloletniego opiekuna Parku-
Arboretum w Gołuchowie. 

Sekcja Geomatyczna jest jedną z szesnastu sekcji tematycznych Koła Leśników 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizacji studenckiej zrzeszającej ponad 
dwustu członków i mającej ponad 100 lat ciągłej działalności. Sekcja działa aktywnie 
od 2009 roku. Głównym tematem działalności jest szeroko rozumianą geomatyka oraz 
jej praktyczne zastosowanie w leśnictwie i pracach związanych z urządzaniem  lasu.

Obiektem badań był pomnik przyrody, którym w myśl Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nazywamy „pojedyncze twory przyrody żywej 
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów(…)” [1]. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce znajdowało się 35020 
pomników przyrody, z czego aż 92% z nich stanowiły drzewa, grupy drzew lub 
aleje [2]. Wszystkie żywe organizmy na Ziemi, w tym drzewa, podlegają procesowi 
starzenia się, który w ostateczności prowadzi do ich śmierci. W myśl Ustawy, „na 
terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, 
drzewa stanowiące pomnik przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, 
całkowitego rozpadu” [1]. Wśród drzew pomnikowych znajdują się osobniki, które 
osiągnęły zarówno rekordowe wymiary, jak i takie, które spełniają szczególne walory 
społeczno-kulturowe. Każdy z nich zasługuje na zachowanie swoich przymiotów 
nawet po całkowitym rozpadzie [3]. 

Stając naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zachowanie stanu obiektów 
dziedzictwa kulturowego, jakimi są pomniki przyrody, konieczne jest wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań. Digitalizacja i cyfryzacja są pojęciami od wielu lat obecnymi 
w powszechnej świadomości. Dopiero gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej 
komputerów, który miał miejsce w ostatnich latach, otworzył nowe możliwości 
przetwarzania i udostępniania dużych ilości danych  cyfrowych.
1 rafal.borkowski@up.poznan.pl, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu.
2 karolina.dunska@wp.pl, Sekcja Geomatyczna Koła Leśników, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu.
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Istnieje wiele narzędzi oraz technik pozwalających na pozyskanie informacji 
o trójwymiarowych obiektach. W zależności od stopnia skomplikowania obiektu 
oraz pożądanej dokładności można wykorzystać fotografię stereoskopową [4], 
wieloobrazowe dopasowanie zdjęć (ang. Structure from Motion) [5] oraz technologię 
skanowania laserowego LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) [6]. Ze względu na 
duży stopień skomplikowania badanego obiektu oraz chęć otrzymania wysokiej jakości 
modelu 3D w pracach terenowych wykorzystano technologię naziemnego skanowania 
laserowego. Technologię LiDAR znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: 
w leśnictwie [7], ochronie przyrody [8] oraz dokumentacji obiektów zabytkowych [9]. 
W Polsce pierwsze próby skanowania pomnika przyrody podjęli w 2013 roku Wężyk 
wraz z zespołem [10]. 
2. Miejsce badań i metodyka
2.1. Miejsce i obiekt badań

Badania przeprowadzone zostały w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie (51°51′20″N 17°55′55″E). Park w Gołuchowie jest jednym z najstarszych, 
bo założony w roku 1853, oraz największym arboretum w Polsce [11]. Arboretum, 
o powierzchni 158,05 ha, wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 
rzeki Ciemnej” powołanego uchwałą nr XVII/111/90 Wojewódzkiej Rady Naukowej 
w Kaliszu z dnia 27 kwietnia 1990 roku [12].

Gołuchów znajduje się w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim. 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski [13] Gołuchów znajduje się na 
obszarze krainy Wielkopolsko-Pomorskiej III, mezoregionu Krotoszyńskiego 32. 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest to samodzielna jednostka działająca 
w strukturach Polskiego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Terytorialnie obszar 
OKL Gołuchów znajduje się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu [14]. Lokalizację miejsca badań przedstawia rysunek  1.
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Rysunek 1. Lokalizacja obiektu badań na tle ortofotomapy (A) oraz granic administracyjnych Polski (B). 
Na zbliżeniu model drzewa pomnikowego – dąb Jan (C) [opracowanie  własne]

Park-Arboretum jest miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. W latach 
2002-2018 na terenie Parku prowadzone były badania nad składem chiropterofauny 
[15], natomiast od 2001 do 2012 roku badania nad składem awifauny [16]. Przepro-
wadzono również inwentaryzację najcenniejszych gatunków drzew [17], wśród 
których znajduje się obiekt badań – dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o wysokości 
25 metrów i obwodzie pierśnicowym 540 cm (rys. 2). Zespół, w skład którego 
wchodzili P. Zarzyński, R. Tomusiak i K. Borkowski, oszacował wiek omawianego 
pomnika przyrody na 200 lat. Badania wykonano przy pomocy świdra Presslera [18]. 
Dąb cieszy się doskonałym stanem zdrowotnym, o czym świadczy żywa, rozłożysta 
korona, charakterystyczna dla drzew tego gatunku rosnących na otwartej  przestrzeni.

 Imię ‘Jan’ zostało nadane na cześć hrabiego Jana Działyńskiego, który opiekował 
się gołuchowskim Parkiem w XIX wieku. Pieczę nad Parkiem pomagała sprawować 
hrabina Izabella z książąt Czartoryskich, żona hrabiego. 
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się gołuchowskim Parkiem w XIX wieku. Pieczę nad Parkiem pomagała sprawować 
hrabina Izabella z książąt Czartoryskich, żona hrabiego. 

Rysunek 2. Dąb „Jan” w trakcie pomiarów z wykorzystaniem skanera laserowego Faro Focus 3D 120. 
Rozłożyste konary są cechą charakterystyczną osobników rosnących na otwartej przestrzeni

2.2. Metodyka
2.2.1. Pomiary naziemnym skanerem laserowym

Naziemne skanowanie laserowe (ang. Terrestrial Laser Scanning – TLS) należy 
do grupy aktywnych systemów teledetekcyjnych. W celu zdalnego pozyskiwania 
informacji o otoczeniu TLS wykorzystuje technologię LiDAR, która działa na 
zasadzie wysyłania wiązki lasera w kierunku badanego obiektu. Wiązka lasera po 
napotkaniu na swojej drodze przeszkody odbija się i wraca do nadajnika [19, 20]. 
W wyniku przeprowadzonego skanowania produktem końcowym jest chmura 
punktów zarejestrowanych w lokalnym układzie współrzędnych. Każdy punkt posiada 
określone współrzędne x, y, z oraz informację o intensywności odbicia. W przypadku 
skanerów ze zintegrowanym aparatem fotograficznym każdemu z punktów urządzenie 
przypisuje wartość palety kolorów RGB, zbliżone do barw rzeczywistych. Dzięki 
wbudowanemu modułowi GPS możliwe jest dowiązanie wykonanej chmury punktów 
do sieci geodezyjnej w obowiązującym układzie współrzędnych. W niniejszej pracy 
wykorzystano skaner laserowy Faro Focus 3D 120 (rys. 3) firmy Faro (https://www.
faro.com). Parametry urządzenia przedstawiono w tabeli 1. 
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Faro Focus 3D 120
Zasięg: 120 m
Błąd  liniowy: +/-2 mm na 25 m
Moc  lasera: 20 mW
Długość  fali: 905 nm
Pole widzenia w pionie: 305o

Pole widzenia w poziomie 360o

Maksymalna szybkość 
skanowania

976 tys. pkt/sek

Czas skanownania ½ – ok 40 min; pełna 
rozdzielczość ok. 1 godz. 
45 min

Opcja koloru Wbudowana kamera 
RGB, panorama z 84 zdjęć 
składająca się na obraz 70 
MPxl

Waga zestawu 5,0 kg

Rysunek 3. Skaner laserowy Faro Focus 3D 120 
wraz z podstawowymi parametrami technicznymi. Fot. R. Borkowski. 

W praktyce terenowej stosowane są dwie metody pomiarów z wykorzystaniem 
TLS. Pierwszą z nich jest skanowanie jednostanowiskowe [20]. Metoda ta sprawdza 
się w przypadku prostych brył i obiektów. Jej zaletą jest krótki czas prowadzenia 
pomiaru, wadą natomiast ograniczona widoczność. Każdy element otoczenia, od 
którego odbije się promień lasera, uniemożliwia rejestrację obiektów znajdujących się 
w linii padającego  promienia.
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Autorzy pragnęli jak najdokładniej odwzorować badany obiekt. W tym celu 
wykorzystano skanowanie wielostanowiskowe. Wybrano 7 stanowisk, na których 
ustawiono skaner. W celu integracji wielu chmur punktów w jedną, konieczne było 
planowe rozmieszczenie kul referencyjnych. Są to, przypominające klosz, białe 
kule o wysokim albedo i znanym promieniu. Na etapie prac kameralnych program 
automatycznie je wykrywa i na podstawie ich położenia łączy chmury punktów. Ważne 
jest, by kule stały nieruchomo. W tym celu ustawia się je na tyczkach geodezyjnych 
i stabilizuje przy pomocy silnych magnesów neodymowych. W pobliżu drzewa 
rozmieszczono 20 kul w taki sposób, aby z każdej pozycji skanera widoczne były co 
najmniej 4 kule. Przykład rozmieszczenia pozycji skanera przedstawia rysunek 4. 

Skany wykonywane były na z ustawieniem 50% maksymalnej rozdzielczości 
urządzenia, z szybkością 488000 punktów na sekundę. Czas trwania pełnego 
skanowania w pionie i poziomie z włączoną opcją kolorowania chmury punktów 
wynosi około 32 minuty. Warto zauważyć, że skanery Faro umożliwiają skanowanie 
wybranego wycinka sfery, co znacznie przyśpiesza czas wykonywanych pomiarów. 
O skanowaniu wielostanowiskowym, które wykorzystuje się między innymi do 
pomiarów drzew modelowych na kołowych powierzchniach leśnych, można przeczytać 
w pracach Strzelińskiego i innych [22] oraz Ratajczaka i Wężyka [23].
 

Rysunek 4. Rozmieszczenie stanowisk skanera [fioletowe prostokątny] w trakcie pomiarów dębu „Jana” 
[opracowanie  własne]

2.2.2. Prace kameralne
Po zakończeniu prac terenowych, surowe dane pomiarowe poddano analizie 

i obróbce w warunkach kameralnych. W celu połączenia wykonanych skanów w jedną 
chmurę punktów wykorzystano oprogramowanie Faro Scene 7.1 w wersji trail (https://
www.faro.com). Oprogramowanie umożliwia import skanów w formacie .fls, ich 
przetwarzanie i wizualizację oraz automatyczną rejestrację w zdefiniowanym układzie 
współrzędnych geodezyjnych [24]. Obiekt badań wyseparowano z pierwotnej chmury 
punktów. W celu ułatwienia procesu modelowania i przygotowania do druku 3D skan 
wyczyszczono z szumu w postaci liści i drobnych gałązek (rys. 5). 
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Rysunek 5. Chmura punktów przed usunięciem szumu [po  lewej] 
i po jego usunięciu [po prawej] [Opracowanie  własne]

Tak przygotowany obiekt został wyeksportowany do formatu .xyz, a następnie 
wczytany w programie Geomagic Studio 2013 w wersji trail (https://www.3dsystems.
com/). Program Geomagic Studio to wszechstronne narzędzie do edycji chmury 
punktów, które pozwoliło na uzupełnienie brakujących fragmentów gałęzi, 
szczególnie górnej części korony. W tym celu korzystano z narzędzi „fill”, „bridge” 
oraz „compleate” stopniowo wypełniając brakujące luki. Efektem jest model gotowy 
do wydruku na drukarce 3D. 

Model pomnika przyrody dębu „Jana” został udostępniony w Internecie dzięki 
opensourceowemu oprogramowaniu Potree (http://potree.org/). Potree jest silnikiem 
umożliwiającym renderowanie dużych chmur punktów bezpośrednio z poziomu 
przeglądarki, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania [25]. Tryb 
przeglądarkowy daje możliwość wykorzystania programu na dowolnym urządzaniu 
z dostępem do Internetu. 
3. Wyniki i dyskusja

Dzięki wykonanym analizom uzyskano chmurę 36 621 800 punktów. Wykonano 
pomiar podstawowych cech biometrycznych drzewa: obwodu na wysokości 1,3 m – 
ob1,3, średnicy na wysokości 1,3 m – d1,3, wysokości – h oraz miąższości V. Wyniki 
pomiaru przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wybrane cechy biometryczne dębu Jana 

ob1,3 
[cm]

d 1,3 
[cm]

H [m] V [m^3]

Dotychczasowe wartości 
[18]

540 bd 25 bd

Pomiary z chmury punktów 584 176 22,78 26,23
 Źródło: Opracowanie własne 
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Wykonanie pomiarów cech biometrycznych nie było głównym zadaniem niniejszej 
pracy, jednak warto odnotować fakt, że skanery naziemne są z powodzeniem 
wykorzystywane w leśnictwie, zarówno w badaniach ekosystemów, jak i pojedynczych 
drzew. Potwierdzają to [26-28], m.in. Zespół T. Zawiły-Niedźwieckiego, P. Strzeliński 
i S. Sułkowski oraz R. Borkowski.

Opracowaną wizualizację dębu udostępniono na portalu www.youtube.com 
w postaci filmu pt. „Wizualizacja 3D Dębu „Jan” w OKL Gołuchów”. Chmurę punktów 
z naziemnego skanowania laserowego udostępniono na stronie www.geomatyczna.
kololesnikow.pl. Wtyczka WebGL programu Potree (www.potree.org) umożliwia 
proste przeglądanie chmury punktów oraz pomiar długości i wysokości. 

Jak podaje zespół P. Wężyka [10] chmury punktów z naziemnego skanowania 
laserowego mogą być z powodzeniem wykorzystane do przygotowania zaawanso-
wanych animacji komputerowych. Autorzy podkreślili, że cykliczne wykonywanie 
skanowań może pomóc w ocenie zmian stanu zdrowotnego pomnika  przyrody.

Z modelowaniem obiektów w postaci drzew wiążą się pewne trudności. Głównym 
powodem wydłużającym czas modelowania obiektu jest niekompletność chmury 
punktów z TLS i konieczność półautomatycznego modelowania brakujących 
elementów. Jest to problem wynikający z założeń konstrukcyjnych technologii LiDAR. 
Pewnym rozwiązaniem jest integracja chmury punktów z naziemnego oraz lotniczego 
skaningu laserowego, o której pisali m.in. Fryśkowska i Kędzierski [29].
4. Wnioski

Powyższa praca przedstawia możliwość wykorzystania technologii naziemnego 
skanowania laserowego w procesie digitalizacji obiektów o szczególnym znaczeniu 
przyrodniczym oraz ich późniejsze udostępnianie w formie cyfrowych modeli 3D.  

Mimo że technologia LiDAR nie jest nowym wynalazkiem to wciąż ze 
względu na wysokie koszty specjalistycznych skanerów jej użycie spotyka się 
ze sporymi ograniczeniami. Poza ceną samych urządzeń do kosztów związanych  
z wykorzystaniem danych zebranych podczas skanowania laserowego należy doliczyć 
koszty specjalistycznego oprogramowania i niejednokrotnie wynagrodzenie operatora 
obsługującego sprzęt. Dzięki współpracy jednostek badawczych lub firm prywatnych 
oraz zaangażowaniu środowiska studenckiego możliwe jest wykonanie niektórych 
działań bez angażowania ogromnych środków finansowych. Pewną nadzieję  
w upowszechnieniu danych LiDAR daje również wykorzystanie oprogramowania 
open source, niejednokrotnie rozwijanego przez pasjonatów. 

W celu dokładnego odwzorowania tak złożonego obiektu jak drzewa wszelkie 
prace pomiarowe warto zaplanować w okresie jesienno-zimowym, gdy zakończy się 
okres wegetacyjny i drzewa zrzucą liście.

Dzięki danym z naziemnego skanowania laserowego możliwe jest przeniesienie 
unikatowych obiektów natury ożywionej do świata wirtualnej rzeczywistości, gdzie 
tylko kreatywność będzie ograniczać sposób, w jaki modele 3D będą wykorzystywane.
Podziękowania

Wyrazy wdzięczności należą się Dyrekcji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 
za bezpłatne udostępnienie bazy noclegowej i zapewnienie posiłków dla uczestników 
Jesiennej Szkoły Pomiarów Sekcji Geomatycznej Koła Leśników Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Serdeczne podziękowania dla Pana dra inż. Pawła 



Rafał Borkowski, Karolina Duńska

302

Strzelińskiego, pracownika Katedry Urządzania Lasu, Wydziału Leśnego, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i opiekuna Sekcji Geomatycznej Koła Leśników UPP za 
udostępnienie sprzętu pomiarowego oraz pomoc merytoryczną w trakcie prowadzenia 
pomiarów. Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom Sekcji Geomatycznej KL 
UPP, którzy poświęcili swój czas na pomoc w prowadzeniu pomiarów. Dziękujemy 
Julii Jancelewicz, Agnieszce Kulaga,  Urszuli Szczurek, Michalinie Witkowskiej, 
Janowi Anuszkiewiczowi,  Dawidowi Nowakowskiemu oraz Adamowi Sosińskiemu.
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Digitalizacja i modelowanie 3D pomnika przyrody – dębu „Jana” 
z wykorzystaniem metod naziemnego skanowania laserowego
Streszczenie
W listopadzie 2019 roku Członkowie Sekcji Geomatycznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu wzięli udział w obozie naukowo-szkoleniowym na terenie Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie. Głównym celem badań było wykonanie pomiarów pomnika przyrody dębu ,,Jana” 
przy pomocy skanera laserowego Faro Focus 3D. Naziemny skaning laserowy (TLS) pozwala na 
udokumentowanie szczegółowych informacji na temat pomników przyrody. Zadaniem przeprowadzonej 
pracy badawczej była digitalizacja informacji o kształcie i wymiarach obiektu oraz zarejestrowanie 
obecnego stanu i walorów estetycznych. Wykorzystanie aktywnych metod teledetekcji umożliwia 
przeniesienie obiektu o dowolnej wielkości do postaci cyfrowej. Proces analizy surowych danych: łączenia, 
kolorowania oraz czyszczenia i integracji chmur punktów przeprowadzono dzięki oprogramowaniu Faro 
Scene 7.1 w wersji trail. W programie Geomagic Studio 13 wykonano postprocessing modelu, który 
następnie umieszczono w Internecie. W niniejszej pracy przedstawiono również wyniki pomiarów 
biometrycznych skanowanego drzewa. W związku rosnącą mocą obliczeniową komputerów oraz rozwojem 
wirtualnej rzeczywistości możliwe jest udostępnienie cyfrowej dokumentacji pomników przyrody oraz 
ich archiwizacja. Z przeprowadzonych badań wynika, iż wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, dla 
drzew będących pomnikami przyrody, najlepiej wykonać poza okresem wegetacyjnym, gdy na drzewach 
nie ma liści. Model został udostępniony w Internecie przy pomocy Potree – internetowemu silnikowi 
służącemu do wizualizacji chmury  punktów.
Słowa kluczowe: LiDAR, chmura punktów, ochrona przyrody, Potree, Dąb ,,Jan”
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Digitalization and 3D modelling of the natural monument – oak "Jan" using 
methods of terrestrial laser scanning
Abstract
In November 2019, members of the Geomatic Section of the Foresters Science Club at the University 
of Life Sciences in Poznań took part in a science and training camp in the Forest Culture Centre in 
Gołuchów. The main purpose of the research was tomeasure a nature monument – oak Jan using a Faro 
Focus 3D laser scanner. Terrestrial laser scanning (TLS) is allowing to document detailed information 
about nature monuments. The task of the research work was digitization of information about the 
shape and dimensions of the object and to register the current condition and aesthetic values. Thanks to 
opportunity of using active remote sensing methods, it is possible to transfer object of any size to a digital 
form. Process of analyzing raw data: joining, colouring and cleaning and integration of point clouds was 
done using Faro Scene 7.1 software in the trail version. The Geomagic Studio 13 program performed 
postprocessing of the model, which was then placed on the internet. This work also presents the results 
of biometric measurements of the scanned tree. Due to the increasing computing power of computers and 
the development of virtual reality, it is possible to provide digital documentation of the values of nature 
monuments and their archiving. The research shows that taking inventory works for trees that are nature 
monuments is best done out of the vegetation period, when there are no leaves on the trees. The model 
has been made available on the Internet using the Potree – an internet engine for generating a point cloud. 
Keywords: LiDAR, point cloud, nature conservation, Potree, Oak "Jan"
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Daria Agnieszka Maciąg1

Mikroświat w makroobiekcie.  
Owady niszczące materię zabytkowego drewna 

na przykładzie XIX-wiecznej chrzcielnicy z Drawna  
(niem. Neuwedell)

1. Wprowadzenie 
Biologia w konserwacji obiektów zabytkowych to dział nauki, który rozwija 

się zależnie od potrzeb środowisk konserwatorskich, ich pracy i zaistniałych 
w niej przypadków. Występujące w obiektach zniszczenia wywołane czynnikiem 
biologicznym, ich systematyzacja, a także wyodrębnienie poszczególnych gatunków 
odpowiedzialnych za ich powstanie sprawiły, że konserwatorzy często spotykający się 
z zagadnieniami w swojej pracy, musieli znacząco poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. 
Ma to szczególne znaczenie w procesie zwalczania zarówno grzybów, jak i owadów 
powodujących nieodwracalne zniszczenie materii zabytkowej, a w szczególności 
drewna. 

Niezbędną okazała się pomoc biologów, entomologów i specjalistów z dziedzin 
pokrewnych, którzy swoje zainteresowania ukierunkowali na rozwiązywanie 
problemów związanych z konserwacją dzieł sztuki. 

Kiedy do Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej 
w Toruniu jako obiekt dyplomowy trafiła chrzcielnica z Drawna (niem. Neuwedell), 
było pewne, że działania konserwatorskie muszą być poprzedzone badaniami 
mikrobiologa, oraz dezynsekcją obiektu. 

Kierujący pracami dr hab. Jacek Stachera (prof. UMK) na podstawie analizy 
wizualnej i badań, podjął decyzję o natychmiastowej dezynsekcji, mając na uwadze 
troskę o pozostałe obiekty znajdujące się w Katedrze, które mogłyby zostać 
zaatakowane przez owady bytujące na porażonej  chrzcielnicy.

W celu ustalenia przyczyn porażenia chrzcielnicy przez owady, przeprowadzono 
badania pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły J. Rouby we wnętrzu kościoła, 
w którym obiekt się znajduje, w szczególności badania  klimatu.

Historię obiektu opisano pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bireckiego (prof. UMK), 
którą w formie skróconej przedstawiono w artykule. 
2. Chrzest a chrzcielnice 
2.1. Chrzest w teologii

Chrzest jest jednym z tych nielicznych wydarzeń, o którym mamy powszechną wiedzę, 
ale z reguły swojego udziału w nim nie pamiętamy. Chrztem nazywamy „sakrament, 
który przez polanie wodą i słowo Boże oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego 
i z wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych, a czyni go dziecięciem Bożym 
i chrześcijaninem” [1]. Swoim znaczeniem i formą nie ma odpowiednika w innych 

1 dariaem@onet.eu, Katedra Konserwacji-Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Wydział Sztuk  
Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl.
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religiach i jest ściśle powiązany z chrześcijaństwem bez względu na jego odłamy. Już 
samo pochodzenie słowa „chrzest” zamyka możliwość pomylenia się przez przypisanie 
go do innych religii. Według słownika etymologicznego interesujące nas słowo ma 
swoje źródło w imieniu Chrystusa, a sam chrzest jest obrzędem przyjęcia do grona 
wyznawców Kościoła i nadania mu imienia [2]. Widzimy więc wielofunkcyjność 
obrzędu chrztu, jego znaczenie religijne i społeczne. Kulturowe znaczenie chrztu 
jest jednak wtórne do jego podstawowej funkcji teologicznej. Chrzest bowiem, dla 
wiernych jest jednym z sakramentów świętych. Katechizm Kościoła Katolickiego 
wylicza go na pierwszym miejscu z siedmiu pozostałych [3].

Chrzest musi spełniać trzy podstawowe wymogi ważności formy, materii i intencji. 
Formą są słowa wypowiadane przez kapłana (formuła trynitarna), materią jest woda 
(trzykrotne pokropienie lub zanurzenie), a także chęć przyjęcia sakramentu przez 
katechumena. W kwestii materii woda musi być naturalna. Ochrzczenie za pomocą 
wody kolońskiej lub olejkiem jest nieważne [4]. Co ciekawe katolicka teologia 
wyróżnia również dwa inne rodzaje chrztu w przypadku, gdy forma tradycyjna nie 
mogła zaistnieć. Obie te formy mają taką samą wartość. Jest to chrzest krwi i chrzest 
pragnienia. Chrzest krwi jest sytuacją, w której osoba nie będąc wcześniej ochrzczona 
poniesie śmierć za wiarę w Chrystusa. Kościół naucza, że w tym wypadku osoba taka 
włączona jest we wspólnotę Kościoła, jest poczytywana jako święta i nie ma potrzeby 
modlić się za jej duszę. Chrzest pragnienia natomiast to sytuacja, w której osoba chrztu 
pragnie, choć nie może go przyjąć, a to pragnienie połączone jest z doskonałym żalem 
za grzechy [4].

O ile w przypadku niektórych sakramentów ich szafarzem może być tylko kapłan, 
w przypadku chrztu świętego, udzielić go może każda osoba. Zarówno kapłan, jak 
i osoba świecka, niezależnie od płci, jak również niewierzący lub heretyk. Chrzest 
udzielany jednak przez osoby świeckie zarezerwowany jest tylko dla nagłych potrzeb 
np. zagrożenie życia dziecka. W przypadku jednak gdy nie ma naglącej potrzeby osoba 
świecka udzielając chrztu popełnia grzech. Grzech takiej osoby nie wpływa jednak na 
samą ważność  sakramentu.

Historia powstania chrzcielnic związana jest z historią rytu samego chrztu. Przejście 
od trzykrotnego zanurzania dorosłych w wodzie chrzcielnej, poprzez trzykrotne 
polewanie głowy wodą chrzcielną aż do chrztu dzieci, wpływało na ewaluację kształtu 
oraz wielkości chrzcielnic [5]. W tureckim Selcuk w baptysterium bazyliki św. Jana, 
zachowany jest basen chrzcielny, w którym chrzest nadawał Jan Ewangelista. Baseny 
takie drążono często w spoliach pogańskich, co symbolicznie podkreślało triumf 
chrześcijaństwa. W Polsce, na Ostrowie Lednickim odkryto prawdopodobnie basen 
chrzcielny, w którym ochrzczony mógł być Mieszko I, jeśli basen nie został mylnie 
zinterpretowany będąc w zasadzie pozostałością dołów  wapiennych.
2.2. Chrzcielnica jako mebel chrzcielny

Zastanawiając się nad pytaniem, czym jest chrzcielnica, przedmiotem liturgicznym, 
meblem czy małą architekturą, odnaleźć to hasło można w Ogólnym Wprowadzeniu 
do Mszału Rzymskiego, gdzie chrzcielnica zaklasyfikowana jest jako mebel sakralny. 
To określenie jest według autorki najbardziej adekwatne do jej formy i znaczenia. 
Jako meble sakralne wyróżnia się ponadto: ołtarz stały, nieruchome tabernakulum, 
kropielnice, stałą ambonę, kazalnicę, kredencja, sedilia, stalle oraz ołtarz boczny. 
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Meble te jak sama nazwa wskazuje są pomocnicze w sprawowaniu przez Kościół 
sakramentów [6]. 

Chrzcielnice po ołtarzu są drugim, najważniejszym meblem sakralnym w kościele. 
Ich ranga wpływa na ich wygląd, sposób opracowywania dekoracyjnego oraz 
materiał, z którego były i do dzisiaj są wykonywane tj. kamień, szlachetne drewno, 
szlachetny  metal.

Znane rozwiązania miejsca chrztu to: baptysterium, kaplica chrzcielna, zagroda 
chrzcielna, odrębne pomieszczenie chrzcielne znajdujące się pod nawą, sadzawka 
chrzcielna, chrzcielnica przy wejściu do świątyni symbolizująca bramę, jaką chrzest 
stanowi dla innych sakramentów, chrzcielnica przy ołtarzu symbolizująca związek 
z Eucharystią. 

Baptisterium ma określać miejsce, w którym umieszczona jest fons baptismalis 
lub fons baptisterii, czyli chrzcielnica, którą mamy rozumieć jako zbiornik na wodę 

[7] nazywaną także jako piscinia, co w języku łacińskim oznacza basen, lub nieckę 
z wodą. 

We wczesnym chrześcijaństwie pierwszymi baptysteriami były przeznaczane dla 
potrzeb gminy chrześcijańskiej prywatne łaźnie termalne. Jak podaje ks. Waldemar 
Bartocha: „Najstarsze znane baptysterium pochodzi z lat 232-256 z Dura Europos 
i było częścią budynku mieszkalnego, domu modlitwy pierwszych chrześcijan, 
o którym wspominał Euzebiusz z Cezarei” [7]. Baptysteria jako wolnostojące budynki 
przeznaczone do tego celu pojawiły się w architekturze już w IV wieku. Budowle 
sytuowano początkowo nieopodal katedr, by z czasem powstawały one i przy 
kościołach parafialnych, jak i filialnych oraz zakonnych. Baptysterium związane 
było ściśle z praktyką udzielania chrztu poprzez całkowite zanurzenie osoby dorosłej 
wzorowane na zanurzaniu katechumenów przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. 
Odejście od tej formy obrzędu chrzcielnego spowodowało, że baptysteria zanikały. 
W Polsce prawdopodobnie istniały wczesnochrześcijańskie sadzawki chrzcielne, 
jednak toczą się spory, czy archeologiczne relikty dołów na pewno były sadzawkami, 
czy dołami wapiennymi. 

Kaplica chrzcielna to wybrane z kaplic bocznych w obejściu katedry przesklepione 
pomieszczenie, w którym znajdowała się chrzcielnica. Zgodnie z symboliką dawnej 
architektury sakralnej jako kaplicę chrzcielną wybierano kaplicę po stronie północnej, 
gdyż ta symbolizowała zło, czemu chrzest jako egzorcyzm przeciwstawiał się. 

Zagrodna chrzcielna to ozdobna przegroda oddzielająca od reszty kościoła 
przestrzeń wokół chrzcielnicy. Wiadomo, że taka zagroda istniała w kościele p.w. 
św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka [9]. Zagroda najczęściej stylistycznie 
dopasowana była do innych mebli sakralnych. Formą i kolorystyką nawiązywała 
do ołtarza głównego lub ołtarza bocznego w kaplicy, w której się znajdowała, czy 
też ambony. Chrzcielnica obecna w zagrodzie chrzcielnej nie była wyróżnikiem 
stylistycznym zagrody, ponieważ najczęściej pochodziła z innego okresu dziejowego. 

Odrębne pomieszczenie chrzcielne znajdujące się pod nawą jest rozwiązaniem 
starożytnym, obecnie niespotykanym. Symbolika takiego pomieszczenia nawiązuje 
do przejścia pomiędzy grzechem, którego źródłem jest Szatan, idąc dalej całe piekło, 
czyli kondygnacja dolna, a życiem w łasce bożej, czyli kościele znajdującym się na 
kondygnacji górnej. 



Daria Agnieszka Maciąg

308

Sadzawka chrzcielna tak jak chrzcielnica będąca zbiornikiem na wodę, znajdowała 
się w odrębnym budynku do obrzędu chrztu przeznaczonym, lub w odrębnym miejscu 
usytuowanym w kościele. Był to płytki basen, w którym stojący katechumen był z góry 
oblewany przez kapłana wodą. Dzięki szerokości sadzawki, woda nie rozlewała się na 
kościelną posadzkę i nie tworzyła kałuż. 

Następnie chrzcielnice przeniesiono do nawy, czasem sytuowano w prezbiterium, 
od XVIII wieku bardzo często lokowano ją naprzeciwko ambony w związku 
z założeniem kompozycyjnym  wnętrza.

Chrzcielnice w świątyniach protestanckich, w czasach nowożytnych, lokowane 
były często naprzeciwko ambony, aby podkreślić sens zbawczy sakramentu chrztu, 
oraz zbawczą funkcję treści Pisma Świętego z ambony głoszonego. Chrzcielnica 
stawała się elementem „trójdźwięku liturgicznego”, trzecią dominantą protestanckiego 
wnętrza obok ołtarza i ambony. Umieszczenie chrzcielnicy w prezbiterium było 
dyktowane także warunkami praktycznymi, chroniło dziecko od zimna i przeciągu [8].

Obecnie umiejscowienie chrzcielnic w kościołach katolickich cechuje  przypadkowość.
2.3. Historia formy

Najstarsze chrzcielnice, według definicji – zbiornik na wodę, miały prostą formę 
misy, czary, kotła, także wanny. Podstawa chrzcielnicy nie była wyraźnie wyodrębniona. 
Wykonywane były z kamienia, często z drewna. Materiał, z którego je wykonywano 
zależny był od jego dostępności. Tak też w Polsce, w okresie wczesnośredniowiecznym 
drewno najczęściej wykorzystywano w Małopolsce, na Śląsku  kamień.

Chrzcielnice średniowieczne drewniane pokrywane były polichromią, często 
marmoryzacją, przez co imitować miały kamień. Chrzcielnice wykonane z kamienia 
(wapienne, granitowe) również były polichromowane. Z czasem zaczęły pojawiać się 
chrzcielnice odlewane z metalu w bogatych parafiach. 

Romanizm ukazuje nam chrzcielnice proste, dekorowane oszczędnie, lub 
niedekorowane. Wraz z mijającymi latami, programy dekoracyjne chrzcielnic były 
coraz bogatsze. Nawiązywały do architektury kościoła, w którym chrzcielnica 
się znajdowała, obyczajów regionu, heraldyki odnoszącej się do osoby fundatora. 
Ornamentyka roślinna, zoomorficzna stosowana jest naprzemiennie. Pojawia się 
ornamentyka figuralna ze scenami  ewangelicznymi.

Zdobione chrzcielnice romańskie to chrzcielnice gotlandzkie wykonane z wapienia 
gotlandzkiego, zachowane w znaczącej ilości na terenie Pomorza Zachodniego. 
Przykładem jest chrzcielnica z Lubiany datowana na XIV wiek, której zachowała się 
czasza dekorowana przedstawieniami smoków. Smok w średniowiecznej ikonografii 
symbolizuje szatana, umieszczenie motywu na chrzcielnicy wskazuje na funkcję 
sakramentu chrztu, który gładzi grzech pierworodny. Chrzcielnica obecnie jest 
własnością Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Szatana symbolizowały również motywy bestii, lwa, potwornej maski, uperso-
nifikowane występki. 

Od XIV wieku popularna staje się forma kielichowa chrzcielnicy, wskazująca na 
kształt kielicha przechowującego krew Jezusa Chrystusa. Forma ta aktualna pozostanie 
po czasy współczesne, pozostając niezrównaną triumfatorką wśród form. W Polsce 
upowszechnia się w wieku XV. Trzon wyodrębnia się, staje się węższy, podstawa 
chrzcielnicy rozszerza się analogicznie do kształtu kielicha. Trzon zdobi często nodus, 
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co jest znamienne dla zdobnictwa naczyń liturgicznych. Popularne staje się dodanie 
wokół czaszy czterech półkolumienek, eksponujących ten element chrzcielnicy. 

Od okresu wczesnogotyckiego chrzcielnice obowiązkowo posiadać musiały 
pokrywy, najlepiej zamykane na klucz, chroniące wodę chrzcielną przed kradzieżą 
do celów magicznych. Ks. Janusz Nowiński w artykule „Unikalne znaczenie wody 
chrzcielnej i jej wykradanie do praktyk magicznych przyczyną ewolucji formy 
chrzcielnicy i jej zabezpieczania” opisuje praktykę „chrztu magicznego”, która 
polegała na chrzczeniu w wodzie święconej z krzyżmem i olejem katechumenów 
woskowej laleczki personifikowanej z osobą, nad którą poprzez taką praktykę chciano 
uzyskać władzę. Wykradanie wody święconej było procesem powszechnym [5]. 
Pokrywy mogły być nadwieszone za pomocą liny lub łańcucha pod stropem. 

Proporcje i dekoracje chrzcielnic zmieniały się zależnie od epok stylowych. 
Ornamentyka chrzcielnic umożliwia ich precyzyjne datowanie. 

W XVI wieku do wykonywania chrzcielnic najczęściej używano drewna, z tego 
powodu rozpowszechniły się misy chrzcielne. Od XVII wieku oprócz misy, stosowano 
także dzban chrzcielny [9]. 

Od okresu renesansu forma chrzcielnicy staje się coraz bardziej zaskakująca, 
uwidacznia się tendencja do coraz bogatszej ażurowości. Oprócz akcentowania 
dodanymi elementami dekoracyjnym czaszy, pełniejszą formę ma trzon oraz podstawa 
chrzcielnicy często stając się pełnoplastyczną rzeźbą, co w okresie baroku spotykamy 
już powszechnie. Forma chrzcielnicy miała być wedle założeń stylowych oryginalna, 
emocjonująca, pyszna! Jak w barokowej liryce królowała inwersja, tak w stylistyce 
chrzcielnic zadziwiający pomysł artysty, ukazujący kunszt jego kreatywnej myśli 
i wytworu rąk i tak chrzcielnicą był choćby anioł trzymający w dłoniach czaszę lub 
misę, zwany aniołem chrzcielnym, pojawiały się także formy aniołów stojących, 
zwanych aniołami komunijnymi [10].

Chrzcielnice rokokowe odbiegały od tradycyjnej formy chrzcielnic tak dalece, że 
na pierwszy rzut oka, oglądający doszukiwał się w rzeźbie, jakim zdawała się być 
chrzcielnica jej elementów konstrukcyjnych. Spotykamy w tym czasie chrzcielnice 
w formie Jana Chrzciciela trzymającego czaszę, Boga Ojca lub anioła z kulą ziemską 
na ramionach, Baranka Bożego, popularnej muszli, ryby, delfina, syreny, drzewa 
poznania dobrego i złego serca, szyszki, a także kosza z owocami. 

Wyjątkowym przykładem jest chrzcielnica z XVIII/XIX wieku w Przezmarku koło 
Zalewa, zdobi ją figura Chronosa pożerającego własne dziecko [10].

Z czasem chrzcielnice klasycystyczne straciły na znaczeniu, ponieważ częstym 
stawał się chrzest dziecka w domach rodziców [9]. 

Chrzcielnice XIX wieku znamionuje stylistyka eklektyczna, wykorzystująca 
motywy neostylów, które do XIX wieku przejawiały się w ornamentyce zależnej od 
regionu, w którym chrzcielnica została wykonana. 

Sobór Watykański II rewolucjonizuje liturgię, przez co i wygląd kościołów, mebli 
sakralnych, naczyń liturgicznych. W kształtowaniu formy oraz zdobnictwa chrzcielnic 
obowiązuje dowolność. Nie przykłada się wagi do symboliki lub logiki przedstawień, 
a te kształtowane są na zasadzie wolnych skojarzeń. 

W XX wieku pojawiła się nowa ikonografia chrzcielnic. Upraszcza się forma, która 
staje się kubiczna, zgeometryzowana. Często jedynym elementem dekoracyjnym jest 
krzyż umieszczony na kopule. Najczęstszym materiałem, z którego są wykonywane 
jest metal. 
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3. Chrzcielnica z Drawna/Neuwedell, własność niemiecka i polska
3.1. Proweniencja obiektu

Neuwedell to historyczna nazwa współczesnego Drawna, małego miasteczka 
leżącego w województwie zachodniopomorskim. Historia obiektu związana jest 
z okresem protestanckim, kiedy obecne Drawno należało do terenów Nowej Marchii. 

Nowa Marchia <niem. Neumark> to powstająca od XIII wieku historyczna 
prowincja Marchii Brandenburskiej leżąca na terenie dzisiejszych ziem województwa 
lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Od początku istnienia jej 
granice określała linia dolnej Warty i Noteci, na zachodzie Odra, na wschodzie bieg 
rzeki Drawy, na północy ziemie środkowego Pomorza obejmując ziemię świdwińską 

[11].
Po drugiej wojnie światowej ziemie Nowej Marchii znalazły się na terytorium 

Polski obecnego województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego. 
Drawno leży w zachodniej części Równiny Drawskiej, na skraju Puszczy Drawskiej 

nad rzeką Drawą w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego w odległości dwudziestu 
dwóch kilometrów od miasta powiatowego Choszczna i dziewięćdziesięciu trzech 
kilometrów od stolicy województwa – Szczecina. 

Historyczna nazwa miasta związana jest z rodem rodziny von Wedel i brzmiała Neu 
Wedell, następnie Neuwedell. Ród von Wedlów posiadał w Neuwedell gród i zamek. 
Wedlowski mecenat zaowocował także powstaniem kościoła prawdopodobnie w XIII 
lub XIV wieku, w którym pochowany został w podziemnej niszy grobowej komisarz 
wojenny powiatu choszczeńskiego Rüdigier von  Wedel.
3.2. Gotycki kościół i neogotycka chrzcielnica
3.2.1. Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie

Chrzcielnica pierwotnie została stworzona dla zboru luterańskiego, który przejął po 
wspólnocie katolickiej budynek kościoła, obecnie świątyni ponownie katolickiej p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie.

Według opracowania Piotra Kulec „Historia parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Drawnie 1945-1996” [12] kościół w Drawnie pochodzi 
najprawdopodobniej z XIII wieku, co może być związane z działalnością opactwa 
cysterek w Reczu. Kościół wybudowany został pierwotnie w stylu gotyckim 
w założeniu jednonawowym zamkniętym poligonalnym prezbiterium z kamienia – 
szpatu polnego i cegły.

Kościół ulegał licznym przekształceniom. Poważnie ucierpiał podczas pożarów 
miasta w 1592 i 1690 roku, kiedy to spłonął kościół wraz z wyposażeniem, wszystkie 
ornaty, księgi kościelne, krucyfiks i średniowieczny ołtarz, według źródeł także 
wieża, dom parafialny i szkoła. Msze przeniesione zostały do zamku, a później do 
odbudowanej szkoły. 

Z relacji pastora, proboszcza parafii Johannesa Heine dowiadujemy się, że „(…) 
Gdy na skutek świętego boskiego wyroku w naszym mieście Drawnie (Neuen Wedell) 
roku pańskiego 1690, 20 maja, wieczorem pomiędzy godziną 10 a 11, wskutek wielkiej 
niewdzięczności wobec Boga i jego słowu, za domem parafialnym na Grabenstrasse  
(ul. Ogrodowa) wybuchł niedający ugasić się ogień, który poza 6 marnymi 
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gospodarstwami i 4 budami, strawił nasz ukochany dom boży wraz z piękną dzwonnicą 
i dzwonami, wraz z ornatami kościelnymi na ołtarzu, wraz ze świecznikami, habitem 
i świętymi naczyniami. (…)” [13].

 Po pożarze prace budowlane prowadził w roku 1692 murarz i mistrz budowlany – 
Adam Kienitz z Barlinka, koszty odbudowy poniosły rodziny – von Wedlowie i von 
Benekendorfowie [14]. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 2.11.1692 r. 

Wyposażenie wnętrza uzupełniano stopniowo. Jeszcze w 1712 roku na podłodze 
leżały drewniane bale. Nowy ołtarz ambonowy wykonał w 1696 rzeźbiarz Martin 
Hoffman ze Stargardu, a integralną z nim ambonę wykonał również Stargardzianin, 
rzeźbiarz Christian Ziedler. 

Prawdopodobnie następstwem pożaru w roku 1690 było rozbudowanie kościoła 
o ramiona transeptu w roku 1692, przez co przybrał kształt krzyża łacińskiego, 
a w 1696 roku  w nawie bocznej od strony rynku zbudowano chór dla Junkrów 
(szlachty), natomiast w roku 1724 dobudowano do kościoła pierwszą wieżę. 

Kolejny duży pożar strawił miasto w 1805 roku. Po pożarze nowa wieża kościelna 
została zbudowana na początku XIX wieku. Wieża, którą opisywał historyk Albreht 
Lothert stała na pewno do 1914 roku, w którym powstał artykuł regionalisty opisujący 
pożar kościoła [13]. Zastosowano konstrukcję ryglową oraz przykryto wieżę hełmem 
zakończonym żelazną chorągiewką. W mansardach dachu umieszczone były 
zegary. W 1997 roku na wieży znajdowały się trzy z czterech dzwonów, brakowało 
największego, średni był nieczynny z powodu pęknięcia, czynny był dzwon mniejszy 
i sygnaturka. Współcześnie zachowały się tylko dwa nieczynne dzwony ze względu na 
stan konstrukcji  drewnianej.

Kościół został ponownie wyświęcony i wcielony do macierzy kościoła rzymsko-
katolickiego szesnastego czerwca 1945 roku przez ks. Karola Chmielewskiego. 

Obok kościoła znajduje się piękny budynek plebanii z czerwonej cegły, historycznie 
dom pastora powstały w drugiej połowie XIX wieku w stylu neogotyckim. 
3.2.2. Chrzcielnica drewniana, sygnowana – 1884 rok

Chrzcielnica z kościoła p.w. MBNP w Drawnie wykonana została przez Johannesa 
Friedricha Ferdinanda Gaedke, sygnowana, opatrzona datą 1884 r. dla zboru 
luterańskiego, który od XVI w. przejął wcześniejszą parafię katolicką, przedstawiona 
jest na fotografii nr 1. Obiekt pełni w kościele funkcję użytkową. 

Badania drewna prowadzone w Katedrze Technologii i Technik Sztuk Plastycznych 
pod kierunkiem profesora dr. hab. Tomasza Ważnego wykazały, że chrzcielnica 
wykonana jest z czterech gatunków drewna  dębowego (elementy konstrukcyjne 
i dekoracyjne), drewna jabłoni (elementy dekoracyjne), drewna orzecha włoskiego 
(elementy dekoracyjne) i drewna sosnowego (późniejsze elementy wtórne dodane 
w latach 70. XX wieku). Wymiary ogólne chrzcielnicy to 106 × 75 cm.
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Fotografia 1. Chrzcielnica przed konserwacją [autor: dr hab. Adam Adamski, prof. UMK]

Johannes Friedrich Ferdinand Gaedke żył w latach 1830-1895. Był to stolarz 
i snycerz amator mieszkający przy ul. Pomorskiej (Neuestrasse 34, Neuwedell) [15]. 

Chrzcielnica ma konstrukcję kielichową, ośmioboczną. Składa się z czaszy, trzonu, 
bazy i pokrywy. Elementem integralnym, luźnym jest misa chrzcielna, oraz wtórna 
kopuła. Elementem wtórnym, stałym są drzwiczki w jednej z ośmiu ścian kielicha. 

Misa chrzcielna z cynku platerowanego srebrem została wykonana w technice 
wyoblania przez berlińską fabrykę wyrobów metalowych HA Jürst&Co zajmującą się 
wyrobem przedmiotów pełnych i platerowanych ze złota i srebra, sztućców, zastaw 
stołowych. a nawet guzików. Fabrykę założono w roku 1847 [16]. 

Misa ma wywiercony w jej środku otwór. Na spodniej stronie wokół otworu widać 
fragmenty zdemontowanego uchwytu od metalowego elementu. Jego przeznaczenie 
nie jest znane. Mógł być to system mocujący misę do drewnianej konstrukcji 
zabezpieczający ją przed kradzieżą lub system odprowadzający wodę święconą z misy 
po odprawionym chrzcie. Według teologii protestanckiej grzech pierwotny po chrzcie 
pływał w wodzie, którą należało „spuścić wraz z grzechem z powrotem do piekła”. 

Na chrzcielnicy doszukać się można dwóch inskrypcji. Na cokole widzimy 
sygnaturę artysty wraz z datą powstania  obiektu.

Kolejny napis uwidacznia się na desce cokołowej widocznej od spodu stopy. Napis 
jest nieczytelny, wyróżnić można jedynie kombinacje czterech cyfr na tyle nieczytelną, 
aby można ją było nazwać niedookreśloną. Może być to data wtórnie użytej deski 
(spolia) lub co bardziej prawdopodobnie oznaczenie fabryczne deski, choć wykonane 
jest nader  estetycznie.

Podstawa chrzcielnicy składa się z dwóch belek drewnianych łączonych na krzyż 
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stanowiących dla niej bazę. Widoczne krawędzie belek tworzą łącznie sześć poziomów 
profilu wielokształtnego. Przestrzenie pomiędzy krzyżującymi się belkami wypełniają 
elementy sklejone z trzech części tworzące idealnie spasowane trójkąty. 

Na belkach opiera się podstawa dla ośmiu ścian trzonu. Ściana trzonu ma dwie 
kondygnacje. Dolną, pionową zajmującą 7/8 powierzchni ściany trzonu i górną 
o płaszczyźnie nachylonej pod kątem rozwartym do kondygnacji dolnej zajmującą 
1/8 powierzchni ściany trzonu. Łączenia ścian przykrywają pionowe półwałki 
o krenelowanych podstawach i kapitelach dekorowanych drobnymi listkami. 

Ściany trzonu są na przemian dekorowane i pozbawione dekoracji. W co drugiej 
płycinie, znajduje się wycięta wgłębnie prostokątna nisza zakończona pięciołucznie, 
w której centralnie umieszczony jest krzyż łaciński z listewek o szerszym trzonie u dołu 
pionowej belki. W prawym i lewym górnym rogu nad niszą znajduje się ornament 
w formie czwórliścia. Pod niszą znajduje się element przypominający rustykalne 
boniowanie na diament – prostokątny, poziomy raut. Kondygnacje trzonu oddzielone 
są listewkami biegnącymi wokół bryły. Do niedekorowanych ścian przymocowane 
są bogato rzeźbione woluty o formie stylizowanego akantu, tworzące wrażenie 
ozdobnych przypor wzmacniających trzon podtrzymujący czaszę  chrzcielnicy.

Kondygnacja górna nachylona nad kondygnacją dolną dekorowana jest ornamentem 
trójliścia wpisanego w płytko wybrane tło blendy. Dolne dwa liście nie stykają się, 
pomiędzy nimi znajduje się forma również trójlistna o wydłużonym trzpieniu. 

Na ścianach trzonu opiera się płyta, do której przymocowane są ściany kielicha 
chrzcielnicy. Płyta ma kształt ośmioboczny. Każda krawędź płyty jest profilowana. 
Cztery z nich mają półkoliste wycięcia. Każdy rant ośmioboku od spodu ozdobiony 
jest wiszącą, dekoracyjną kulką. 

Kulki mają formę kolistą, przypominają szyszki. Tworzą je cztery płaszczyzny. 
Płyty dotyka spłaszczone małe koło, które od największej formy kolistej oddziela 
wąska szyjka. Największa forma kolista kształtowana jest poprzez wydłużenie 
i zwężenie jej obwodu ku dołowi, gdzie tworzy się wąski wałek. Do wałka przystaje 
półkula o najmniejszej średnicy zamykająca formę. 

Forma dekorowana jest ornamentem roślinnym – listowiem przypominającym 
dębowe, które wygląda jak pionowo ułożony na kulce liść, powtarzający jej formę. 

Ściany kielicha tworzą proste deski. W czterech z nich wycięty jest otwór 
o sześciołucznym zakończeniu w formie oślego grzbietu. Łuk obramiony jest z prawej 
i lewej strony półkolumnami. Półkolumny mają bazę, trzon i kapitel ozdobiony drobnym 
listowiem. Szczytowa krawędź łuku obramuje powtarzający jego kształt element 
dekoracyjny przypominający wimpergę z kolistymi czołgankami. Szczyt wimpergi 
wieńczy pozioma forma katarzynki. W prawym i lewym górnym rogu znajdują się 
małe ornamenty płomieniste. Ściany dzielą płaskie listwy w kształcie wydłużonej 
klepsydry. W otworach tak zakomponowanych ścian pierwotnie znajdowały się cztery 
płaskorzeźby, z których zachowane są dwie. Wtórnie w jeden z pustych otworów 
zamontowano sosnowe drzwiczki. 

W czterech pozostałych ścianach wycięty jest otwór o kształcie łuku ostrego 
o dwóch łącznie ośmiolistnych wybrzuszeniach. Za kształtem łuku podąża ornament 
przypominający wimpergę z czołgankami, zakończony formą poziomej katarzynki. 
W prawym i górnym rogu znajdują się małe ornamenty płomieniste jak w ścianach 
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opisanych wyżej. Wyróżnia je obecność pod ornamencikami niszy, w której wpisana 
jest forma zwiniętego esowato liścia. Otwory wypełniają szerokie kloce drewniane, 
drążone do połowy grubości, u góry półokrągło. W wydrążonej płaszczyźnie 
wyrzeźbiony jest wypukły wałek tworzący dwie krzyżujące się jedna nad drugą 
romboidalne  kratki.

Pokrywa chrzcielnicy jest ośmioboczna, lekko wysunięta poza krawędzie ścian 
kielicha. Ranty ośmioboku łączą się rantami kielicha. W deskach ją tworzących 
wycięty jest otwór. Zewnętrzne krawędzie desek są profilowane. 

Górną powierzchnię pokrywy zdobi wypukły okrąg o prosto ściętym grzbiecie, 
akcentujący jego kolistość. Od otworu odbiega osiem koncentrycznie rozmieszczonych 
łuków o ostrym zakończeniu, w które wpisane są trójliście o rozdzielonych liściach 
dolnych, identyczne jak te z górnej kondygnacji ścian trzonu. Łuki oddziela ornament 
w kształcie litery V, w ramionach którego znajduje się forma karo. 

Pokrywę opasa wieniec złożony z dębowych, rzeźbionych liści. Liście te są 
nieregularne, przedstawione realistycznie. W kątach, które tworzy wieniec znajdują się 
liście złożone z dwóch części – liścia dolnego i liścia górnego. Liście te stylizowane 
są na listowie dębowe, są nieregularne, trójpalcowe. Liście wieńca dębowego tworzą 
wiszące, nieregularne formy na łączeniach boków ośmiokątnej pokrywy. 

Boki pokrywy zdobi dodatkowo osiem ornamentów, umieszczonych centralnie, 
o formie zbliżonej do odwróconego stylizowanego kwiatu heraldycznej lilii. 
4. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń obiektu
4.1.1. Stan zachowania

Chrzcielnica zachowana jest w złym stanie: brakuje elementów konstrukcyjnych 
oraz dekoracyjnych, w tym kopuły, dwóch z czterech płaskorzeźb i jednej z czterech 
nóg. Obiekt pokryty jest nierównomierną warstwą utlenionego lakieru, w wielu 
miejscach popękaną i odspajającą się. 

Powierzchnia drewna pokryta była warstwą brudu powierzchniowego, pajęczyn 
i wosku. Silne zabrudzenie drewna cechowało szczególnie miejsca jego pęknięć i te 
o głębszej fakturze. Elementy poziome obiektu pokryte były luźną mączką drzewną 
wymieszaną z odchodami owadów, wysypującą się z licznych otworów wylotowych. 
Mączka występowała w dwóch kolorach jasno i ciemnougrowym, zależnie od gatunku 
niszczonego drewna. Konstrukcja dębowa zachowana była w stanie dobrym, widoczne 
były w niej liczne otwory wylotowe owadów o średnicy od 0,1 do 0,3 cm. Szczególnie 
zaatakowana była biel drewna. Otwory wylotowe na twardzieli występowały, ale 
sporadycznie. Drewno miało bardzo osłabioną strukturę, było lekkie, kruszyło się 
w palcach, co widać na fotografii nr 2. Szczególnie osłabione było drewno sosnowe 
dodane wtórnie, ale także jabłoni, orzecha włoskiego i dębu. Na elementach klejonych 
widoczny był biały nalot, wskazujący na atak mikroorganizmów. 

Gwoździe użyte do połączeń elementów były skorodowane, a kołki połamane 
i destruowane przez  owady.

Krzyż metalowy wtórnej pokrywy był skorodowany i pokryty siatką zarysowań. 
Misa chrzcielna pokryta była warstwą zabrudzeń oraz korozyjną warstwą 

tlenków, które zmieniły jej kolor. Powierzchnię metalu pokrywają liczne rysy płytkie 
i sporadycznie występujące rysy głębokie [17].
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Fotografia 2. Korytarze wewnątrz drewna wydrążone przez owady [autor: dr hab. Adam Adamski, prof. UMK]

4.1.2. Przyczyny zniszczeń 
Główną przyczyną zniszczeń zabytkowej materii drewnianej chrzcielnicy był 

aktywny atak owadów tj. kołatka domowego, niezależnie od gatunku drewna. Gatunek 
zidentyfikowano na podstawie opinii mikrobiologa dr hab. Joanny Karbowskiej-Berent 
w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry.

W celu identyfikacji pobrano z obiektu próbki białego nalotu, wskazującego na 
możliwy atak mikroorganizmów oraz liczne postacie doskonałe owadów, wylinki 
larw i larwę z elementów chrzcielnicy, a także z wnętrza kościoła, z którego obiekt 
pochodzi i docelowo w którym będzie się znajdował. Pomierzono wielkość otworów 
wylotowych oraz obserwowano pojawienie się kopczyków mączki drzewnej 
w pierwszych tygodniach od przekazania obiektu do Katedry Konserwacji-Restauracji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, zwłaszcza w okolicy maja i czerwca, kiedy 
wzrosła zewnętrzna temperatura powietrza. 

Przyczyny zniszczeń elementów metalowych, w tym misy nie będą opisywane, 
gdyż wymaga to odrębnego opracowania. 
4.1.3. Przeprowadzone badania w latach 2019-2020

Ustalenie przyczyny wieloletniego i silnego ataku owadów na drewniane 
wyposażenie kościoła było możliwe po wykonaniu badań klimatu panującego w jego 
wnętrzu. Badania przeprowadzono pod kierunkiem pani profesor dr hab. Bogumiły 
J. Rouby z Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej 
w Toruniu [18]. Dokonano pomiarów parametru powietrza (temperatura i wilgotność 
względna) we wnętrzu i na zewnątrz kościoła, pomiary prędkości przepływów 
powietrza w kościele, pomiary prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej 
w kościele i pomiary zawilgocenia murów  kościoła.

W kościele dodatkowo ustawiono w sąsiedztwie drewnianych obiektów 
wyposażenia wnętrza po pięć sztuk pułapek lepowych na chrząszcze latające oraz 
pułapek feromonowych na owady biegające, obserwowano pojawianie się kopczyków 
mączki na drewnianych elementach wyposażenia wnętrza oraz zmierzono wielkości 
otworów  wylotowych.

Do badania mikroorganizmów atakujących chrzcielnicę wykonano preparat 
z białego nalotu na podstawowym szkiełku przedmiotowym i przeprowadzono 
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obserwację pod mikroskopem w świetle przechodzącym w powiększeniu ×400. 
Owady obserwowano pod mikroskopem w świetle odbitym w powiększeniu ×400. 
Zaobserwowane obrazy  sfotografowano.

Badanie mikroskopowe pozwoliło na identyfikację owadów występujących 
w drewnie oraz wykazało obecność promieniowców bytujących na kleju łączącym 
wewnętrzne elementy konstrukcji. Próbka przekroju drewna uwidoczniła odchody 
owadów w otworach wylotowych i korytarzach, co przedstawia fotografia nr  3.

Fotografia 3. Przekrój pobranej próbki drewna i lakieru. Widoczny otwór wylotowy z odchodami 
owadów, oraz przekrój korytarzy [autorka: mgr Małgorzata  Momot]

4.1.4. Wyniki badań 
Oględziny i badania wykazały, że kościół w drodze remontów przeprowadzonych 

w XX wieku został zawilgocony, na co wpłynął przede wszystkim zupełny brak 
ruchu powietrza i brak wentylacyjności w całości budowli, woda kondensacyjna, 
nieprawidłowości w ukształtowaniu terenu wokół kościoła oraz wykorzystanie 
promienników IR jako systemu ogrzewania wykorzystywanego wyłącznie podczas 
nabożeństw. Warunki klimatyczne kościoła wyjątkowo sprzyjały bytowaniu owadów. 

 Atak owadów w chrzcielnicy oraz w kościele był nadal aktywny. Świadczyło 
o tym pojawianie się nowych kopczyków mączki drzewnej, usypanych do wysokości ok. 
2 cm w ciągu tygodnia oraz świeżych otworów wylotowych. Zaobserwowano otworki 
w komorze wilgotnościowej wykonanej do przechowywania chrzcielnicy z folii 
poliestrowej oraz w polistyrenie będącym podkładką pod obiektem amortyzującą urazy 
mechaniczne, przez które próbowały wydostać się larwy obumarłe w trakcie  ucieczki.

Pod kierunkiem dr hab. Joanny Karbowskiej-Berent zidentyfikowano następujące 
gatunki  owadów:

1) gatunki żerujące w drewnie:
• kołatek  domowy;
2) inne gatunki, prawdopodobnie żerujące na kołatkach, co świadczy o długim 

czasie żerowania owadów (wiele  lat):
• szubak  dwukropek;
• mrzyk  gabinetowy;
• rybik  cukrowy;
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• pająki  drapieżne;
• fragment stonogi murowej. 
Zidentyfikowano także promieniowce z rodzaju Streptomyces, które rozkładają 

składniki odżywcze zawarte w kleju użytym do połączeń elementów konstrukcyjnych. 

Fotografia 4. Przedstawiciel kołatków domowych pobrany z obiektu [autor: dr hab. Joanna Karbowska-Berent]

5. Zalecenia mikrobiologa 
W ramach prac konserwatorskich, przed przystąpieniem do działań, zalecono 

dezynsekcję więźby dachowej kościoła oraz drewnianych elementów wyposażenia 
wnętrza, oraz dezynsekcję chrzcielnicy metodą anoksji (gazowanie w atmosferze 
ubogiej w tlen) lub przez gazowanie tlenkiem etylenu w hermetycznej komorze. 

Na czas dezynsekcji metodą anoksji (ok. 3 tygodnie) obiekt umieszcza się 
w komorze zbudowanej ze specjalnej folii nieprzepuszczalnej dla powietrza. 
Odpowiednie urządzenie odprowadza do komory atmosferę beztlenową, aż stężenie 
tlenu w komorze spadnie do 0,1-0,3%. Śmierć owada (larwy) następuje wskutek jego 
uduszenia z powodu braku tlenu oraz z powodu wysuszenia jego wnętrza (przez stale 
otwarte przetchlinki do oddychania). 

Gazowanie tlenkiem etylenu obywa się w specjalnych komorach gazowych, 
w których wytwarzana jest podwyższona temperatura (40-45°C) mająca pozytywny 
wpływ na efekt gazowania. Następnie wysysane jest przez pompę powietrze, aby 
osiągnąć maksymalną próżnię (0,01 MPa), po czym napełnia się komorę gazem. 
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Obiekt gazuje się przez 1 dobę w komorze z ogrzewaniem lub 2 doby w komorze 
bez ogrzewania. Aby wywietrzyć obiekt z pozostałości gazu, stosuje się czterokrotne 
płukanie powietrzem przy podciśnieniu. Po płukaniu komorę pozostawia się otwartą 
na 5 dni, po tym czasie można ją rozładować. 

Ze względu na kancerogenność tlenku etylenu dla zdrowia człowieka oraz 
zagrożenie dla środowiska naturalnego preferowane jest zastosowanie nieszkodliwej 
metody anoksji. 

Zaleca się także dezynfekcję elementów chrzcielnicy zainfekowanych przez 
promieniowce metodą pędzlowania 0,2% roztworem estru metylowego kwasu 
p-hydroksybenzoesowego w etanolu. Aby w przyszłości uniknąć ponownego 
ataku mikroorganizmów, chrzcielnica powinna znajdować się stale w warunkach 
o wilgotności względnej poniżej 60%  [19].
6. Podsumowanie

W książce „Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie” czytamy: 
„W Polsce znanych jest około 60 gatunków kołatkowatych. Tylko niektóre z nich 
żerują w zabytkowym drewnie, pozostałe żyją w lasach”  [20]. Biorąc pod uwagę stan 
zachowania i zniszczenia chrzcielnicy wykonanej w nie tak odległym wieku XIX oraz 
moment pojawienia się owadów w kościelnej więźbie dachowej, skąd rozprzestrzeniły 
się na wyposażenie wnętrza, czyli przełom XX i XXI wieku, można stwierdzić, że 
gdyby zabrakło nam lasów, w których żyje większość kołatkowatych, z pewnością 
w szybkim czasie zabrakłoby nam i zabytków. 

Powszechna opinia głosi, że owady żerują jedynie na bielu drzewnym, oszczędzając 
drewno dębowe, ze względu na jego twardość i substancje chemiczne w jego składzie, 
typu garbniki. Przykład chrzcielnicy jako obiektu drewnianego niszczonego przez 
owady jest o tyle ciekawy, że poucza o konserwatorskiej czujności, o pochyleniu się 
indywidualnie nad każdym obiektem i właściwej tylko jemu problematyce, zamiast 
podążania drogą utartych schematów. 

Choć elementy wykonane z innego drewna były bardziej zniszczone przez owady, 
również elementy dębowe, mające zaledwie 136 lat, w miejscach twardzieli zostały 
destruowane. 

Nie przebadano jaki wpływ na stan zachowania miały inne gatunki żerujące 
na kołatkach domowych. W biologii spotykamy różne przypadki, warto byłoby 
więc rozwinąć badania, by móc odpowiedzieć sobie na kolejne pytania dotyczące 
biologicznego niszczenia drewnianych obiektów zabytkowych. 
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Mikroświat w makroobiekcie. Owady niszczące materię zabytkowego drewna 
na przykładzie XIX-wiecznej chrzcielnicy z Drawna (niem. Neuwedell)
Streszczenie
W rozdziale opisano część badań wykonanych dla celów konserwacji i restauracji obiektu dyplomowego, 
w tym badania historyczne i mikrobiologiczne. Aby przybliżyć odbiorcy funkcję obiektu jakim jest 
chrzcielnica, wyjaśniono pojęcie sakramentu chrztu, następnie streszczono historię używania chrzcielnic 
oraz jej form. Opisano krótko sam obiekt wraz z kościołem, z którego pochodzi. Po części prezentującej 
chrzcielnicę opisano przeprowadzone badania mikrobiologiczne oraz ich wyniki. W zakończeniu 
przedstawiono zalecone postępowanie z obiektem na podstawie wniosków z badań. 
Słowa kluczowe: chrzest, chrzcielnica, konserwacja, dezynsekcja

Microworld in a makro-object. Insects destroying the historical wooden 
substance by the case of the nineteen centaury baptismal bowl from Drawno 
(germ. Neuwedell)
Abstract
This section describes a part of studies which have been conducted for conservation and restoration 
purposes of graduation work including historical research as well as microbiological tests. To exemplify 
the attribute of the baptismal bowl the concept of baptism has been described to the recipient. Next the 
historical usage and forms of the baptismal bowls have been set forth. The object alone has been shortly 
described along with the historical church that it has come from. Having the baptismal bowl presented 
microbiological test and its results have been introduced. In conclusion recommended proceedings have 
been proposed based on the research results. 
Keywords: baptism, baptism bowl, conservation, insect extermination
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Zmiany linii brzegowej oraz powierzchni wyspy Wolin 
w holocenie i ich wpływ na osadnictwo od mezolitu  

do czasów współczesnych
1. Wprowadzenie 

Współczesne zmiany środowiskowe związane ze zmianami klimatu stanowią 
zagrożenie dla zabudowanych i użytkowanych obszarów nadmorskich, zwłaszcza 
tych położonych nisko nad poziomem morza. W przeszłości zmiany poziomu morza 
i zmiany klimatyczne decydowały o rozmieszczeniu tworzących się zalążków 
osadnictwa na Pomorzu [1]. Wyspa Wolin położona na Pomorzu jest przykładem 
wpływu tych zmian na położenie linii brzegowej i przemiany terenów lądowych 
w morskie, co z kolei oddziaływało na rozmieszczenie osadnictwa i użytkowanie 
środowiska przez człowieka. Ukształtowanie powierzchni terenu wyspy, obszary 
moren polodowcowych, tereny podmokłe i uformowane pomiędzy 5 a 2,5 tys. lat 
BP mierzei, miały wpływ na rozwój środowiska przyrodniczego i rozprzestrzenianie 
osadnictwa. 

Wraz z ustąpieniem z obszaru północy Polski pokrywy lądolodu nastąpił wzrost 
temperatury i zaczęła rozwijać się roślinność leśna [2, 3]. Na początku mezolitu, 
w ciepłym okresie klimatycznym Allerød (13 350-12 600 lat BP), tereny dzisiejszego 
Pomorza Zachodniego rozciągały się daleko na północ, niemal od wyspy Bornholm. 
To sprzyjało wędrówkom ludzi na północ. W okresie holocenu pojawiają się pierwsze 
ślady obecności człowieka mezolitycznego (9,6-9 tys. lat BP) na polskim wybrzeżu 
[4-6].

Zmiany klimatu wraz z ustępowaniem lądolodu decydowały zarówno o ekspansji 
człowieka ku północy, jak i o rodzaju prowadzonej aktywności. Już od początków 
neolitu obecność rzek uformowanych po transgresji litorynowej sprzyjała rozwojowi 
osadnictwa, a wraz z intensyfikacją wymiany towarowej stały się również szlakami 
handlowymi. Nieustannie zmieniające się ujścia rzek i przyrost form mierzejowych 
wpływały na spadek znaczenia jednych szlaków handlowych na korzyść nowo 
odkrywanych [7]. Szybki rozwój funkcji miejskich i portowych powodował 
zapotrzebowanie na drewno. Wycięcie lasów pokrywających wydmy spowodowało 
wzmożenie się procesów eolicznych i przemieszczanie się wydm. W pracy podjęto się 
zestawienia stanowisk archeologicznych (datowanych na okres od schyłku mezolitu 
do średniowiecza) znajdujących się na wyspie Wolin, ze zmianami zasięgu linii 
brzegowej wyspy od czasu ustąpienia lądolodu. Pomorze było ostatnim zasiedlonym 
obszarem, gdzie częste zmiany środowiskowe wpływały na rozwój osadnictwa [4-6]. 

1 joanna.strzelczyk3@gmail.com, Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane, Wydział Humanistyczny, 
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński.
2 tomasz.labuz@usz.edu.pl, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński.
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Z drugiej strony szybki rozwój rolnictwa i budownictwa wpłynął na wycinkę lasów 
i uruchomienie procesów wydmowych. Rozwój gospodarki morskiej od XVI w. miał 
wpływ na kształtowanie brzegów morskich zwłaszcza w odcinkach ujściowych rzek 
i kanałów, takich jak Świna, Dziwna, Rega czy Parsęta [7].
2. Cel opracowania, metody i materiał

Celem pracy było przedstawienie zmian lokalizacji osadnictwa od okresu mezolitu 
do czasów współczesnych na tle rozwoju linii brzegowej i powierzchni wyspy  Wolin.

W pracy omówiono okresy archeologiczne osadnictwa od mezolitu do 
średniowiecza i rozwój gospodarczy społeczeństwa do końca XIX w. Zmiany linii 
brzegowej wyspy i ogólnych elementów jej środowiska przedstawiono na tle okresów 
paleogeograficznych, w tym związanych z rozwojem Morza Bałtyckiego. Praca 
powstała w oparciu o analizy dostępnych materiałów archeologicznych oraz materiały 
wtórne, pochodzące z opublikowanych prac naukowych [1-24]. Materiał pierwotny 
analiz własnych stanowiło Archeologiczne Zdjęcie Polski [27], na podstawie którego 
sporządzono tabelę określającą rodzaj znalezisk archeologicznych na poszczególnych 
stanowiskach przypisanych do kolejnych epok archeologicznych. Okresy młodsze 
rozwoju osadnictwa opracowano na podstawie źródeł naukowych [8, 9, 17-25], w tym 
map archiwalnych [25, 26] oraz własnych opracowań [28, 29]. 

Rozwój paleogeograficzny wyspy Wolin przedstawiono na podstawie prac 
naukowych dotyczących okresu od ustąpienia ostatniego zlodowacenia do czasów 
współczesnych [30-43]. 

Lokalizację stanowisk archeologicznych i zmian powierzchni wyspy dokonano 
w oparciu o dostępne mapy topograficzne w skali 1:10 tys. oraz mapy geologiczne 
w skali 1:50 tys. [44, 45]. 

Informacje posiadające parametr przestrzenny wprowadzone zostały do bazy 
danych w aplikacji QGIS i przeanalizowane. Porównane zostały tam numeryczne 
modele terenu, historyczne mapy wyspy Wolin oraz mapy geologiczne i topograficzne. 
Na współczesne mapy topograficzne [44] nałożone zostały zobrazowania dawnych 
zasięgów linii brzegowej pokazujące m.in. zmiany linii brzegowej i użytkowania wyspy 
Wolin. Na tak przygotowane podkłady naniesione zostały rozmieszczenia stanowisk 
archeologicznych, osobne dla każdego z opisywanych okresów. Porównanie lokalizacji 
stanowisk archeologicznych w konkretnej epoce z danymi paleośrodowiskowymi 
pozwoliło na określenie preferencji osadniczych na wyspie. Pokazało również, 
w jaki sposób różne działalności człowieka, jak na przykład odwadnianie terenów 
zabagnionych, wpłynęły na zmiany środowiska przyrodniczego. Zmiany linii 
brzegowej miały też wpływ na stan zachowania stanowisk archeologicznych, w tym 
ich stopniową destrukcję. Zestawienie wyników ogólnych zawarto w tabeli 1. 
3. Ustąpienie lądolodu z Pomorza Zachodniego pod koniec paleolitu 

W okresie plejstocenu w rejonie dzisiejszego Zalewu Szczecińskiego i Zatoki 
Pomorskiej lądolód uformował dwie moreny czołowe, będące trzonem przyszłych 
wysp Wolin i Uznam. Jeszcze około 16-14,5 tys. lat BP lądolód Zlodowacenia 
Północnopolskiego pokrywał Nizinę Szczecińską [32, 33, 39]. Cofanie się jego czoła 
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spowodowało rozwój zastoiska na obszarze obecnego Zalewu Szczecińskiego oraz 
w obniżeniach terenów położonych na południe od Szczecina (rys. 1A). 

W tym okresie Odra odpływała pradoliną w kierunku zachodnim. Już podczas 
zlodowacenia północnego obszaru dzisiejszej Polski, w okresie przełomu paleolitu 
i mezolitu na przedpolu lądolodu, na obecnym Pomorzu Zachodnim, przebywały 
nieliczne grupy ludzi [4-6].

Około 14-12 tys. lat BP czoło lądolodu znajdowało się kilka kilometrów na północ 
od współczesnej linii brzegowej wyspy Wolin w rejonie Ławicy Odrzanej (Rysunek 
1A). Przed jego czołem rozwijały się rozległe zastoiska, po których pozostały osady 
torfowe znajdowane na dnie współczesnego morza i datowane na 14 060-13 100 lat 
BP [34]. Około 12 tys. lat BP na przedpolu pozostałego lądolodu skandynawskiego 
utworzyło się Bałtyckie Jezioro Lodowe. Jego poziom był niższy o ponad 20 m od 
współczesnego Bałtyku. W rejonie Pomorza Zachodniego południowa linia brzegowa 
Jeziora Lodowego znajdowała się w okolicach wyspy Bornholm, czyli około 60 km 
dalej na północ niż obecnie. Cały obszar ciągnący się na południe od Jeziora stanowił 
ląd, który zajmowały obszary podmokłe, jeziora i rzeki, w tym paleo-Odra, płynąca 
już tak jak dziś – na północ i uchodząca do morza w rejonie wyspy Bornholm [35, 36]. 
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Tabela 1. Charakterystyka osadnictwa na tle zmian środowiska wyspy Wolin

Źródło: Opracowanie własne 

 

Epoka  Okresy klimatyczne 
(lata BP) Paleogeografia obszaru Epoka archeologiczna Działalność człowieka 

H
O

L
O

C
E

N
 

Subatlantycki 
0-2 600 

Przyrost Mierzei Bramy Świny o 300-400 m szer. od 
początku XIX w., 
Erozja moren i Mierzei Dziwnowskiej,  
Zniszczenia budynków w Dziwnowie przez morze 

Rewolucja przemysłowa 
XVIII – XIX w. 

Osuszenie polderów w Świnoujściu, 
Regulacja Świny 1818/23, 
Regulacja Dziwny 1890/93, 
Budowa kanału Cesarskiego 

Cofanie klifu oraz nasady mierzei, 
Zmiany ujścia Dziwny, 
Uruchomienie ruchów wydmy od 450 BP do XIX w. 
(mapa 1761) 

Odkrycia geograficzne, 
intensyfikacja handlu  
XVI – XVIII w. 

Wycięcie lasów powoduje uruchomienie 
wydm,  
Regulacja i pogłębienie kanału Świny 

Zapiaszczanie ujścia Dziwny i Świny, 
Spadek znaczenia drogi wodnej Dziwny, Erozja moren 

Średniowiecze  
1250 – 1400 r. n.e. 

Osuszanie terenów podmokłych, 
Wycinanie lasów, 
Budowa miast na prawie niemieckim 

 Wczesne średniowiecze  
500 – 1250 r n.e. 

Grody, protomiasta, osady, 
Miejsca wytwórstwa ceramiki, metali, 
paleniska, 
Przeprawy, groble 

Erozja moren, 
Przyrost mierzei ku północy, 
Powolny i stały wzrost poziomu morza, 
Spadek temperatur 

Okres Wędrówki ludów 
375 – 570 r n.e. Grody, fosy, 

Miejsca produkcji metali, ceramiki, 
Cmentarzyska, kurhany 

Okres wpływów rzymskich  
1 - 375 r. n.e. 

Epoka Żelaza 
750 p.n.e. – 1 r. n.e. 

Grody obronne, fosy, 
Miejsca wytwórstwa metali, 
Cmentarzyska popielnicowe, Kurhany 

Subborealny 
2600-5700 

Erozja moren, 
Uformowanie się Mierzei Bramy Świny, 
Odcięcie  Zalewu Szczecińskiego od Zatoki Pomorskiej  

Epoka Brązu  
2 350 – 750 p.n.e. 

Eneolit 
2 700 – 2 300/2 100 p.n.e. Budowanie stałych osad, 

Rozwój rolnictwa, 
Wylesianie terenów pod uprawy, 
Megality Neolit  

5 500/5 400 – 2 700 p.n.e. 

Atlantycki 
5700-8900 

Transgresja litorynowa  
6 200 BP i zalanie niżej położonych obszarów, 
Powstanie wysp Wolin i Uznam, 
Erozja moren, 
Powstawanie pierwszych mierzei od 
5 500 BP 

Mezolit  
10 000 – 5 500/5 400 p.n.e. 

Ślady bytności człowieka:  
Rusinowo 10 700 BP, 
Wyspa Chrząszczewska  
ok. 11 000 BP 
 Borealny 

8900-10200 

Zapełnianie basenu bałtyckiego wodami, 
Cykliczne przemiany ze słodkowodnego jeziora w 
słonowodne morze 

Preborealny 
10200-11500 

Wytapianie lądolodu,  
Tundra przesuwa się na północ, Wkraczanie lasów 

PL
E

JS
T

O
C

E
N

 

Młodszy dryas 
11500-12600 Osady rzeczne w dolinie Odry 

  

Allerød 
>12 600 

Wycofywanie się lądolodu na północ, Zastoisko na 
obszarze dzisiejszego Zalewu Szczecińskiego,  
Zabagnianie terenów Zalewu oraz  Ławicy Odrzanej 
(13 000 BP)  

Paleolit  
>11 000/10 000 p.n.e. Znaleziska narzędzi łowców reniferów 
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Najstarsze ślady obecności człowieka na terenie Pomorza datuje się na 11-10 
tys. lat BP. Byli to łowcy reniferów, którzy zakładali okresowe obozowiska 
pod koniec paleolitu. Pozostały po nich znajdywane krzemienne narzędzia oraz 
przedmioty wykonane z kości i poroża. Artefakty takie znajdywane były w okolicach 
Szczecina,Rusinowa koło Gryfic, czy Kamienia Pomorskiego na wyniesieniu obecnej 
wyspy Chrząszczewskiej [1, 5, 16].

Obszar lądowy istniejący na północ od współczesnej wyspy Wolin był z pewnością 
również eksplorowany przez ówczesnego człowieka, który wędrował za stadami 
reniferów do obszarów tundry, przemieszczającej się ku północy wraz z topniejącym 
czołem lądolodu. Jednym ze śladów ekspansji człowieka ku północy jest grot harpuna 
datowany na okres paleolitu, znaleziony w osadach dna morskiego na północ od linii 
brzegowej Dziwnowa [4-6].
4. Preborealne ocieplenie klimatu i rozwój kultur mezolitycznych

Na początku holocenu, najmłodszej epoki geologicznej przypadającej na okres 
od około 11,7 tys. lat BP, nastąpiło szybkie ocieplenie klimatu (okres preborealny). 
W okresach młodszych holocenu temperatury wzrastały (okres atlantycki – 8,9 tys. 
BP) i obniżały się (okres subtlantycki – 2,6 tys. BP), co wpływało na rozmieszenie 
osadnictwa i zmiany metod gospodarowania. Ponadto w wyniku wytapiania lądolodu 
i podnoszenia się izostatycznego Skandynawii zaszły kilkukrotne zmiany poziomu 
i powierzchni zbiornika dawnego Bałtyku, skutkujące zmianą powierzchni lądu 
w strefie obecnego wybrzeża. W archeologii holocen to początek mezolitu, zaliczanego 
do starszej epoki kamienia, który na ziemiach polskich datowany jest na 10-5,5 tys. lat 
p.n.e., czyli od około 12-7,5 tys. lat BP. Wyraźne ocieplenie klimatu przyczyniło się 
do szybszej deglacjacji pozostałego lądolodu oraz gwałtownego obniżenia poziomu 
morza w wyniku spływu wód przez nowo utworzone cieśniny do oceanu (ok. 11,7 tys. 
BP). Połączenie to spowodowało powstanie płytkiego Morza Yoldiowego, w którym 
przez następne 1000 lat następował stopniowy wzrost poziomu wód oraz zasolenia 
[35, 36]. 

Dalsze ustępowanie lądolodu na północ powodowało wzrost temperatur, a to 
z kolei umożliwiło ekspansję i rozwój roślinności. Pierwotne obszary tundry, 
powstałej na Pomorzu Zachodnim, po ustąpieniu lodu przechodziły w tundrę parkową 
z pojedynczymi drzewami liściastymi, jak brzozy, czy jarzębiny i zamieniły się w lasy, 
w których pojawiły się nowe grupy zwierząt, takich jak: mamut włochaty (Mammuthus 
primigenius), łoś (Alces alces), jeleń olbrzymi (Megaloceros giganteus), tarpan (Equus 
ferus), renifer (Rangifer tarandus). Wzrost bogactwa fauny i flory sprzyjał wędrówce 
ludzi na północ oraz eksplorowaniu nowych terenów. W miejscach ich obozowisk 
odkryto krzemienne narzędzia i materiał kostny z upolowanych zwierząt. W okresie 
tym „…mamy do czynienia z ruchliwością rezydencjonalną, tj. z przemieszczaniem 
niewielkich grup, często rodzin, wraz z całym dobytkiem po wyeksploatowaniu 
stosunkowo niewielkich terytoriów” [6]. Najczęstszą formą obozowisk były szałasy 
o lekkiej konstrukcji zbudowane z gałęzi, traw i trzciny. Lokalizowano je w pobliżu 
zbiorników, cieków wodnych i rzek [1, 6]. Obozy takie znane są między innymi 
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z okolic Gryfic (Rotonowo, Rusinowo) oraz Bolkowa i Tanowa położonego na północ 
od Szczecina [11-14, 16] i pobliskiego Rothenklempenow [15]. 

Na samej Wyspie Wolin dotychczas zlokalizowano kilka stanowisk obecności 
człowieka z okresu mezolitu, znajdują się one w środkowej części wyspy na wschód 
od Warnowa, przy wytopiskowych jeziorach polodowcowych Czajcze-Kołoczewo 
oraz Koprowo [27]. W tym czasie wokół wysoczyzny morenowej Wolina znajdowały 
się tereny podmokłe z torfowiskami [40-42].

Całkowite wytopienie lądolodu około 10,7 tys. lat BP spowodowało wyniesienie 
lądu Skandynawii i oddzielenie Morza Yoldiowego od oceanu oraz ponowne 
wysłodzenie wód basenu bałtyckiego, podniesienie ich poziomu i utworzenie tzw. 
Jeziora Ancylusowego. Jego poziom był nadal niższy od współczesnego morza 
o około 20 m, a linia brzegowa sięgała wiele kilometrów dalej na północ niż obecnie 
[36], (rys. 1B). 
5. Zmiany zasięgu lądu podczas transgresji litorynowej i rozwój kultur 
neolitu w atlantyckim optimum klimatycznym

Wskutek podnoszenia się poziomu oceanu, około 9,5 tys. lat BP nastąpiło ponowne 
połączenie Jeziora Ancylusowego z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie. 
Napływ wód oceanicznych spowodował wzrost zasolenia i kolejne przekształcenie 
słodkowodnego jeziora w zbiornik morski. Jego poziom wzrósł znacznie o ponad 20 
m w tempie do 1 cm/rok [35, 36]. Fazę tę nazwano Morzem Litorynowym i transgresją 
litorynową, podczas której tereny lądowe stopniowo pokrywały podnoszące się 
wody morza (rys. 1C). Zmiany te przypadły na okres atlantycki (8,9-5,7 tys. lat BP), 
w którym znacząco wzrosły średnie temperatury powietrza. W dziejach osadnictwa 
trwał już wtedy okres neolitu – 7,5 do 4,2 tys. lat BP [4-6].
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Rysunek 1. Rozmieszczenie śladów osadnictwa (czarne kropki) na tle przemian linii brzegowej wyspy 
Wolin i jej współczesnego zarysu. A – ustąpienie zlodowacenia, B – tereny lądowe w mezolicie,  

C – powstanie wyspy podczas transgresji litorynowej, D – rozwój mierzei  
Opracowanie własne na podstawie literatury [13, 15, 16, 27, 30, 32, 36]. 

5.1. Zatapianie powierzchni lądowej podczas transgresji 
Transgresja litorynowa spowodowała zmniejszenie obszaru dostępnego do 

eksploatacji przez człowieka oraz powstanie pionowych klifów w morenowych 
wzgórzach tworzących trzon wysp Wolin i Uznam. Jeszcze około 7,5 tys. lat temu 
teren lądu obejmował obecną Zatokę Pomorską, łącznie z Ławicą Odrzaną, gdzie 
rozwijały się torfowiska oraz Zalew Szczeciński będący obszarem rozlewisk i bagien. 
Podczas maksymalnego zasięgu transgresji poziom Morza Litorynowego był niższy 
od obecnego o około 4 m, lecz spowodował zatopienie dawnych obszarów lądowych 
[39]. Około 6,2 tys. lat BP, w wyniku wlewu morza na niżej położone tereny pomiędzy 
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wzniesieniami obecnych wysp Wolin i Uznam, zatopiony został obszar obecnego 
Zalewu Szczecińskiego. Od tego czasu Wolin stał się wyspą [35, 36, 40-42]. 

Wzrost poziomu Morza Litorynowego spowodował odcięcie wysokich partii 
Wolina i Uznamu od stałego lądu. Pomiędzy wyspami znajdowała się szeroka na 
kilka kilometrów cieśnina, która w następstwie rozwoju mierzejowych form wysp 
ukształtowała kanał Świny. Po uformowaniu się bariery mierzejowej powstały trzy 
wąskie cieśniny łączące zbiornik Zalewu Szczecińskiego z morzem. Na zachodzie 
Piana oddzielająca Uznam od stałego lądu, pomiędzy wyspami Wolin i Uznam – 
Świna, a na wschodzie Dziwna oddzielająca Wolin od lądu [30, 37]. 

Osadnictwo wycofało się z terenów zalewanych. Pozostałości po nim znajdywane 
są w osadach dna zalewu, m.in. w części północnej w rejonie Lubina, wzdłuż 
zachodniego brzegu pomiędzy Trzebieżą a Nowym Warpnem i pogłębianego kanału 
żeglugowego. 
5.2. Rozwój mierzejowych form wyspy Wolin 

Wzrost poziomu morza podczas transgresji litorynowej powodował od północy 
erozję wysokich wybrzeży wysp Wolin i Uznam. Niszczenie wysokich klifów gliniasto-
piaszczystych przyczyniło się do powstania niskich mierzejowych części wysp Wolin 
i Uznam (rys. 1D). Osad z ich niszczenia formował piaszczyste bariery, które początkowo 
przyrastały od obu trzonów morenowych wysp w przeciwnych kierunkach. Z czasem 
mierzeje wysunięte zostały poza linię brzegową moren i formowały wydłużające się 
kosy. W ten sposób zaczęły przyrastać formy współczesnej Mierzei Bramy Świny, 
a w części wschodniej Wolina – Mierzei Dziwnowskiej. Na mierzejach powstawały 
niskie wydmy wałowe. Wraz z przyrostem mierzei powiększała się powierzchnia 
Wolina i Uznamu. Ten nowo powstały teren z czasem zaczął być eksplorowany przez 
człowieka. 

Najstarsze osady wydm uformowanych na mierzei przy Międzyzdrojach datowane 
są na 5,5 tys. BP [30, 43]. Poziom morza był wtedy niższy o 2-3 m od obecnego. Wraz 
z jego powolnym wzrostem podnosił się również poziom wód gruntowych. Pomiędzy 
piaszczystymi wydmami formowały się osady torfowe [30, 31, 37]. Wydmy były 
stopniowo pokrywane przez bory sosnowe, co spowodowało utrwalane ruchomego 
podłoża. Wzgórza morenowe od dawna porastało odmienne siedlisko lasów bukowych. 
Od południowej strony mierzei, w wyniku zarastania brzegów nowopowstałego 
Zalewu Szczecińskiego, tworzyły się równiny akumulacji organicznej pokryte przez 
szuwary i trzcinowiska [37, 38, 41].

Na wschodnim brzegu Wyspy Wolin formowała się druga z mierzei, obecna 
Mierzeja Dziwnowska. Większa ekspozycja na działanie sztormów na otwartym brzegu 
morza i mniejsza ilość dostarczanego osadu powodowały, że jej tempo przyrostu było 
mniejsze niż Mierzei Bramy Świny. Okresowo była też niszczona przez działanie 
sztormów [38]. 
5.3. Charakterystyka osadnictwa w neolicie 

Neolit jest młodszą epoką kamienia charakteryzującą się powstaniem pierwszych 
grup rolniczych zajmujących się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Około 7,5 tys. lat 
BP na Pomorzu pojawiły się pierwsze grupy rolników [1, 4, 6, 10, 11, 23]. Uprawa 
i hodowla zwierząt była impulsem do zmiany trybu życia na osiadły, a to zmusiło 
ludzi do budowania wielosezonowych domostw o trwalszej konstrukcji. Ze względu 
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na długi czas trwania neolitu, cechuje go duża różnorodność kulturowa. Zmiana 
z modelu zbieracko-łowieckiego, na tryb rolniczy była początkiem całego procesu 
kolejnych innowacji. Proces całkowitego przejścia od trybu życia koczowniczego do 
osiadłego był długotrwały i zależny od środowiska. Kilkakrotnie ludność zmuszona 
była powracać do nomadyczno-pasterskiego sposobu gospodarki. Wpływały na to 
przemiany klimatyczne i wzrost poziomu wód [4, 6].

Dzięki badaniom archeologicznym poznano wygląd osad i sposoby konstrukcji 
domów w neolicie [4, 6, 10, 22]. W jego początkowej fazie budowano domy na planie 
prostokąta, o konstrukcji opartej na dwóch lub trzech rzędach słupów. Ich długość 
dochodziła do 35-50 m. Ściany miały budowę palisadową, a wzdłuż nich znajdowały 
się jamy po wydobyciu gliny, którą były oblepiane. Z czasem, wraz z powiększaniem 
się osad zwiększyło się też zapotrzebowanie na ziemię pod uprawy i łąki do wypasu 
zwierząt hodowlanych. Rozwój osadnictwa i gospodarki spowodował wzrost tempa 
wylesiania w rejonach zamieszkałych. 

W okresie pomiędzy 6,0-4,3 tys. lat BP w okresie eneolitu rozpoczęła się obróbka 
miedzi i rozwój funkcji transportowych. W niektórych dziedzinach życia zaczęto 
wykorzystywać siłę zwierząt (bydła). W rolnictwie pozwalało na głębszą orkę dzięki 
możliwości wprowadzenia radła ciągniętego przez zwierzęta (tzw. sprzężaj). Człowiek 
zyskał możliwość uprawy większych areałów. Zmianie uległ też system upraw, 
zaczęto stosować gospodarkę przemienno-odłogową. Do transportu zaczęto używać 
wozy czterokołowe ciągnięte przez zwierzęta. To znacznie usprawniło użytkowanie 
i ekspansję dalszych terenów. Powstały nowe formy osadnicze spełniające różne 
funkcje społeczno-gospodarze m.in.: małe osady rolnicze, średnie rezydencjalne i duże 
osady obronne. To zróżnicowanie osad wskazywać może na powstawanie lokalnych 
ośrodków scentralizowanej władzy. Zaś na hierarchizację społeczeństwa wskazują 
pochodzące z tego okresu megalityczne grobowce. Były to budowle w kształcie 
trapezu, o długości od 30 do 40 m i do ponad 150 m [4, 6].

Około 5,7 tys. BP nastąpiła zmiana klimatu na subborealny co z czasem spowodowało 
wzrost ruchliwości grup. Od 5,2 tys. BP zmieniła model gospodarowania z rolniczego 
na nomadyczno-pasterski – ludność kultury amfor kulistych (KAK). Pociągnęło to za 
sobą zmiany w sposobie osadnictwa, ze stałego, na półosiadły tryb życia. Najczęściej 
stawiano obozowiska sezonowe [4, 6]. 

W tym czasie osadnictwo nadal skupiało się we wschodniej części wyspy Wolin. 
Większość stanowisk pochodzi z obszaru pomiędzy wysoczyzną morenową a kanałem 
Dziwny. Z okresu neolitu pochodzą także pierwsze ślady obecności człowieka w części 
zachodniej wyspy. Stwierdzono je blisko krawędzi wysokiego klifu, przy dawnej linii 
brzegowej oraz na stokach doliny Wapnicy, położonej w rejonie Lubiewa na południu 
wyspy. Jedno ze stanowisk neolitu oznaczone zostało na Wyspie Karsibór. Jest ona 
częścią mierzejową Wyspy Uznam, powstałą około 4,5-3,5 tys. lat BP [43].

Miejscowość Wolin położona w południowo-wschodniej części Wyspy Wolin ma 
najdłuższy zapis śladów stałego osadnictwa. Najstarsze datowane są na okres neolitu 
na około 6 tys. lat BP [9, 22]. Od tamtego czasu na terenie miejscowości odnajdywano 
ślady osadnictwa ze wszystkich kolejnych  epok.
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6. Subborealny klimat a osadnictwo w epoce brązu
Subborealny okres (5,7-2,6 tys. lat BP) po części przypadł na epokę brązu (4,3-2,7 tys. lat 

BP). Charakteryzował go suchy i chłodny klimat. Pomimo to we wczesnej epoce brązu 
(od ok. 4,3 tys. lat BP) nastąpiło ponowne ustabilizowanie się osadnictwa. Powolny 
wzrost poziomu morza, o około 1,5 m w okresie su borealnym, powodował dalszą 
erozję klifów i formowanie obecnego kształtu Mierzei Bramy Świny. Około 3-2,5 tys. 
lat BP narastające mierzeje odcięły Zalew Szczeciński od morza, a połączenie obu 
akwenów stanowiła cieśnina Świny, która zaczęła tworzyć na zalewie deltę wsteczną 
[30, 31, 37, 43]. W płytkim Zalewie Szczecińskim dominowały lagunowe warunki 
sedymentacji powodujące jego wypłycanie i zarastanie brzegów [41, 42].

Dla tego okresu charakterystyczne były duże osady, budowane na wzniesieniach 
terenu, składające się z domów o konstrukcji słupowej. Powstały miejsca wytopu 
i obróbki brązu. Cmentarzyska były duże (nawet 1000 pochówków), przylegające do 
osad, ale oddzielone od nich głębokim rowem. Z biegiem czasu, ok. 4,1-3,8 tys. lat 
BP, na Pomorzu Zachodnim wytworzyły się lokalne grupy kultury unietyckiej (grupa 
płońska-nazwana od stanowiska Szczecin-Płonie) [6]. 

Pomiędzy 3,8-3,3 tys. lat BP na obszar Polski wkroczyły ludy koczownicze, tzw. 
kultury mogiłowe. Brak osad wskazuje na stosowanie sezonowych lub przenośnych 
konstrukcji chat. Grupy te pozostawiły po sobie cmentarzyska złożone z kurhanów 
otoczonych kamiennym pierścieniem, których wyposażenie wskazuje na złożoną 
hierarchię społeczną [4, 6]. 

Znacząca zmiana powierzchni obszarów zasiedlonych zaszła wraz ze wzrostem 
populacji w czasie tzw. kultury łużyckiej (KŁ, 3,3-2,5/2,4 tys. lat BP). Nowe osady 
zakładano na terenach dotychczas niekolonizowanych. Składały się z kilku lub 
kilkunastu prostokątnych domów o konstrukcji słupowo-ramowej lub zrębowej. 
Ludność oprócz upraw zajmowała się również produkcją soli i obróbką metalurgiczną, 
na Wolinie nie odnaleziono śladów tej pierwszej działalności przemysłowej [4, 6, 22].

Na podstawie przeanalizowanych danych archeologicznych [27] ustalono, że 
najliczniejsze ślady obecności człowieka z okresu epoki brązu i młodszej żelaza 
pochodzą z rejonu miasta Wolin. Bardzo dużą ilość stanowisk odkryto w środkowej 
części wyspy w rejonie jezior polodowcowych. Wiele stanowisk znajduje się wzdłuż 
współczesnego brzegu kanału Dziwny. Ślady trwałego osadnictwa zlokalizowane są 
również części południowo-zachodniej wysokiego klifu w rejonie obecnego Lubina. 
Wszystkie te ślady świadczą o lokalizacji osadnictwa na brzegu, z dostępem do  wód.

Z okresu epoki brązu nie stwierdzono dotychczas śladów osadniczych, na 
uformowanej Mierzei Bramy Świny, która w tym czasie odcięła już Zalew Szczeciński 
od Zatoki Pomorskiej. Jej obszar pokrywały wówczas przebiegające podłużnie 
do brzegu wały wydmowe. Obszar mógł być jeszcze nieatrakcyjny dla osadnictwa 
ze względu na ukształtowanie terenu, brak wód powierzchniowych i ubogie gleby 
inicjalne, formujące się na piaskach  wydmowych.
7. Subatlantyckie ochłodzenie a osadnictwo w epoce żelaza  
oraz na początku średniowiecza

Początek okresu subatlantyckiego przypada na epokę żelaza i okres wpływów 
rzymskich (2,7-1,6 tys. lat BP). Około 2,5 tys. lat BP zaszła ponowna zmiana klimatu 
z suchego i ciepłego subborealnego na chłodny i wilgotny subatlantycki. Zmiana 
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klimatu na zimniejszy była powodem reorganizacji sposobu upraw, zaczęto zakładać 
pola na glebach piaszczystych. Zaburzona została dotychczasowa struktura społeczno-
gospodarcza, nastąpił kryzys osadniczy i depopulacja [4, 6]. Wczesna epoka żelaza 
(zwana okresem halsztackim) na terenach polskich rozwija się ok. 2,7 tys. lat BP 
i związana była z napływem wyrobów z żelaza i brązu z południowej Europy. 

Stała akumulacja osadu transportowanego z niszczonych klifów wysp Uznam 
i Wolin powodowała wypełnianie Zatoki Pomorskiej i dalszy przyrost mierzejowych 
części wysp ku północy [30]. W tym czasie powstały wyższe formy, tzw. wydmy żółte, 
obejmujące zachodnią część wyspy Wolin [37, 41-43].

Około 2,7 tys. lat BP na wschodnim wybrzeżu ukształtowała się kultura pomorska, 
trwająca do około 300 r. p.n.e. (2,3 tys. lat BP), która z czasem objęła obszar 
Wielkopolski, sięgając środkowego biegu Odry i Wisły [4, 6]. Budowano wówczas 
mniejsze osady i stawiano domy w konstrukcji słupowej. Charakterystycznym 
elementem kultury pomorskiej, która wyłoniła się z kultury łużyckiej, na Pomorzu 
Gdańskim były całopalne groby skrzynkowe, wypełnione glinianymi popielnicami 
twarzowymi. Od 600 lat p.n.e. na terenie Pomorza Zachodniego graniczyły ze sobą 
ludy kultury pomorskiej położonej na wschodzie i jastorfskiej, zajmujące obszar 
współczesnych Niemiec od Łaby po Odrę [4, 6].

Na początku I w. n.e. na ziemie polskie docierać zaczęły wpływy rzymskie, 
a z nimi kolejne zmiany struktur i sposoby gospodarowania. W dalszym ciągu 
w środkowej i południowej Polsce funkcjonowała kultura przeworska, a na północy 
kulturę oksywską zastąpiła kultura wielbarska. Na terenach dolnej Odry powstała 
grupa ustowska, zbliżona do kultury wielbarskiej (wielkie cmentarzyska, pochówki 
szkieletowe w kłodach). Wzrosła ilość przedmiotów importowanych pochodzących 
z kręgów nadłabskich (zapinki, szpile, fibule). W latach 375-570 n.e. nastąpił kolejny 
zwrot społeczno-gospodarczy – uwstecznienie technologiczne i hiatus osadniczy – 
spowodowany wędrówką ludów, który kończy okres wpływów rzymskich. Na 
Pomorzu pozostałościami po okresie wędrówek ludów są skarby monet rzymskich 
i bizantyjskich [4, 6].
8. Klimat subatlantycki od średniowiecza do czasów współczesnych
8.1. Rozwój osadnictwa w Średniowieczu

W okresie od 500 do 700 r. n.e. nastąpił gwałtowny spadek liczebności ludności 
i zmniejszenie osadnictwa (hiatus osadniczy), spowodowane wcześniejszymi 
wędrówkami ludów. Osady powstałe później były mocno rozproszone, ceramika 
wytwarzana była z materiału o słabej jakości, przestano też używać koło garncarskiego. 
W tym czasie osady były niewielkie, sytuowane w pobliżu wody. Starano się wybierać 
miejsca bogate w roślinność i zwierzęta niezbędne do wyżywienia człowieka. Wzrost 
liczebności osadnictwa rozpoczął się w VII w. się wraz z napływem ludności z terenów 
Ukrainy. Powoli zaczęła się odbudowa sieci osadniczej [4, 6]. Osadnictwo stałe na 
obszarze wyspy Wolin i terenach wokół ujścia Odry sięga okresu neolitu, ale najlepiej 
rozpoznanymi archeologicznie osadami są Wolin i Lubin [18, 20-23].

Od wczesnego średniowiecza pomiędzy krajami nadbałtyckimi rozwijał się handel. 
Dużą rolę w jego rozwoju miały trzy cieśniny – Piany, Świny i Dziwny – łączące 
Zalew Szczeciński z Bałtykiem [7, 17], i jednocześnie oddzielające wyspy Wolin 
i Uznam od siebie oraz stałego lądu. Początkowo żegluga odbywała się kanałem Piany 
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na zachodzie i Dziwny na wschodzie, łączącymi tereny położone na południe od 
Zalewu Szczecińskiego z otwartym morzem. Początkowo osadnictwo skupione było 
wzdłuż kanału Dziwny. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju kos Mierzei Bramy 
Świny i ruchome wydmy, osadnictwo nad Świną pojawiło się  najpóźniej.

Osadę Wolin, zlokalizowano na wzniesieniu do 10 m n.p.m. i przy wejściu do kanału 
Dziwny z Zalewu Szczecińskiego. Już w IX w. osłonięta była ziemno-drewnianymi 
umocnieniami. Gród został po raz pierwszy wymieniony w 875 r. przez Geografa 
Bawarskiego, a opisany przez Ibrahima ibn Jakuba w 965 r. [20, 24]. W X w. powstał 
tam duży port oraz ważny ośrodek kultury i handlu. W drugiej połowie X w. nastąpiła 
na ziemiach polskich centralizacja władzy, rozpoczęto budowę grodów książęcych – 
powstały pierwsze księstwa-państwa. Hierarchizacja struktur społecznych przyczyniła 
się do zróżnicowania form domostw. Gwałtownie zwiększyła się eksploatacja lasów, 
w tym wycinka drzew. Wzrosła również liczba osad, które były ogrodzone częstokołem 
lub palisadą. Wtedy też zaczęto budować liczne mosty i groble.

W tym czasie przy ujściu Dziwny do morza nadal formowana była mierzeja. 
Częste zmiany jej położenia wywoływane przez sztormy utrudniały żeglugę, a z czasem 
w wyniku zapiaszczenia kanału żeglownego, znaczenie tej trasy spadło. Tylko do 
początku XIII w. był to główny szlak wodny do Wolina i dalej w kierunku Szczecina. 
Przy ujściu Dziwny do morza powstała wieś rybacka Dziwnów. Znacznie osady wzrosło 
dopiero w XVII w., po wybudowaniu fortu ziemnego przez wojska szwedzkie [17].

We wczesnym średniowieczu Świna nie była jeszcze wykorzystywana do żeglugi. 
W tamtym czasie miała ona kształt bardzo szerokiej cieśniny od strony morza 
i przewężonej w części środkowej przez narastające kosy Mierzei Bramy Świny 
i rozwidlającej się w postaci delty od stron Zalewu Szczecińskiego. Wykorzystanie 
Świny na cele transportowe rozpoczęło się pod koniec XII w. [7]. Do tego czasu 
teren wzdłuż Świny był prawdopodobnie niezamieszkały. Od końca IX w. datuje 
się liczne ślady osadnicze na klifie położonym w południowej części wyspy Wolin 
[19, 21]. Na tym wyniesieniu, naprzeciwko ujścia Świny do zlewu powstała osada 
Lubin. Lokalizacja ta wskazuje na wzrost strategicznego znaczenia kanału [7, 17]. 
Z czasem rozbudowano ją do umocnionego grodu, który miał istotne znaczenie dla 
rozwoju żeglugi i handlu przez tę cieśninę. Pierwsza wzmianka o przeprawie przez rzekę 
Świnę pochodzi z 1230 r. W tym czasie na utworzonej mierzei powstawać zaczęło trwałe 
osadnictwo. W połowie XII w. na wschodnim brzegu Świny istniała niewielka osada 
rybacka Warszów [7, 17]. W późniejszym czasie powstała też osada na brzegu zachodnim – 
Swine. Obie położone były blisko ówczesnego brzegu morza, około 3 km na południe od 
współczesnej linii brzegowej. Rozwój osadnictwa był utrudniony w wyniku niekorzystnego 
ukształtowania ternu pokrytego wąskimi wałami wydmowymi. 

W okresie wczesnego średniowiecza od 500 do 1250 r. n.e. na Mierzei Bramy 
Świny powstawały wydmy wyższe, tzw. żółte [30, 37]. Spadło za to tempo jej przyrostu 
w kierunku północnym [43]. 

W późniejszym czasie w części południowej Mierzei Bramy Świny powstała 
osada rybacka Pritter (Przytór) i Misdrogen (Międzyzdroje). Międzyzdroje założono 
w połowie XVI w. na połączeniu szlaków handlowych. Szlaki te łączyły Lubin z trasą 
wiodącą od Kamienia Pomorskiego, przez Dziwnów, do położonej przy ujściu Świny 
osady Swine. Mierzeja Dziwnowska od początku była wąska i przemieszczała się 
nieznaczenie na południe wraz z cofającym się wysokim klifem [38].
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8.2. Rozwój nadmorskich ośrodków miejskich podczas ponownego 
subatlantyckiego ochłodzenia klimatu 

Pomiędzy XVI a XIX w. nastąpiło jeszcze większe ochłodzenie klimatu [35]. 
W tym czasie rozwój osadnictwa na wyspie Wolin związany był przede wszystkim 
ze zmianami linii brzegowej w ujściach Świny i Dziwny oraz z powstawaniem wydm 
ruchomych. Zmiany linii brzegowej od średniowiecza wynikały także z powolnego 
zarastania południowych brzegów wyspy, zwłaszcza wzdłuż części mierzejowej, 
w tym Jeziora Wicko. Pomiędzy mierzeją a wysokim brzegiem wyspy przez lata 
funkcjonował kanał prowadzący do Międzyzdrojów, który obecnie jest wypełniony 
w całości osadami organicznymi. Przy ujściu Świny doszło do wypełnienia zatoki 
osadem piaszczystym i uformowania szerokiej na 6 km mierzei. Mierzeję pokryły 
wydmy o zmieniającym się przebiegu osi grzbietowej, z kierunku N-S przez SW-NE 
do W-E, wyznaczającym okresy przyrostu mierzei. Ujście Dziwny zostało ostatecznie 
przewężone, ale ulegało przesunięciu w wyniku spiętrzeń  sztormowych.
8.2.1. Powstanie wydm ruchomych i ich wpływ na osadnictwo

Od XVI w. wpływ na osadnictwo na polskim wybrzeżu miał rozwój ruchomych 
wydm, które zasypywały domy i pola uprawne od Mierzei Wiślanej po Mierzeję 
Bramy Świny. Od XV/XVI w. na całym wybrzeżu prowadzono intensywną wycinkę 
lasu na potrzeby budowlane, zwłaszcza przy rozwijających się portach. Materiał ten 
był potrzebny również do prowadzenia wojen. Możliwe, że do intensyfikacji wycinania 
drzew zmusiła ludzi Mała Epoka Lodowcowa, podczas której temperatury powietrza 
były znacznie niższe, a potrzeby opałowe większe. Wycięcie lasu spowodowało 
rozwiewanie wydm wałowych i formowanie wysokich wydm poprzecznych [29]. 
Wydmy te w różnych częściach wybrzeża stanowiły barierę dla rozwoju osadnictwa 
w strefie brzegowej, np. na Mierzei Wiślnej, a nawet jego niszczenie w wyniku 
zasypywania wsi, np. na Mierzei Łebskiej i Wiślanej. Ruchome wydmy oraz sztormy 
zasypywały ujścia rzek, powodując powodzie niszczące zbiory i osady. Pomiędzy  
XVI-XVII w. zaczęto sprowadzać osadników holenderskich, którzy potrafili odwadniać 
tereny podmokłe, tak by móc je wykorzystywać na potrzeby rolnictwa i osadnictwa 
(tzw. wioski  olęderskie).

Usunięcie drzew porastających wydmy na mierzei należącej do wyspy Wolin oraz 
koło Świnoujścia na Uznamie jest widoczne na najstarszych mapach z XVI i XVII w. 
(Rysunek 2, oznaczone tam kopce, to wydmy ruchome przemieszczające się z powodu 
wycięcia drzew). Do końca XVIII w. w wyniku przewiewania piasku z niskich wydm 
wałowych uformował się wysoki, sięgający do 22 m wał ciągnący się wzdłuż mierzei 
od ujścia Świny po Międzyzdroje. Podobny wał powstał na Uznamie. Ślady wycinki 
drzew na Uznamie są również czytelne w kształcie rozwianych wydm w części 
południowej przy kanale Świny. W tym czasie nowe formy wydmowe, uformowane 
z piasków wodnolodowcowych, powstawały na wniesieniach morenowych w części 
północno-wschodniej wyspy Wolin. Przy Międzyzdrojach ruchome wydmy zasypały 
pola uprawne oraz szlak handlowy prowadzący do dawnego Świnoujścia, którzy z tego 
powodu około 1778 r. poprowadzono dalej na południe. Dopiero od XIX w. wydmy na 
wybrzeżu, w tym na Mierzei Bramy Świny zalesiono ponowie, ponieważ powodowały 
zasypywanie osad oraz ujść rzek do morza [30, 31].
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8.2.2. Regulacja ujść Świny i Dziwny i ich wpływ na rozwój portów 
W wyniku odkładania dużej ilości osadu pochodzącego z niszczonych klifów 

wysp Wolin i Uznam, odbywał się stały przyrost mierzei w kierunku północnym. 
Proces ten polegał na wypełnianiu wklęsłej części Zatoki Pomorskiej. Ujście Świny 
było stale zapiaszczane podczas spiętrzeń sztormowych. Dopiero w XVIII w. 
zaistniała potrzeba uregulowania kanału Świny. Powodem było uniezależnienie się 
Prus od opłat pobieranych przez Szwedów za korzystanie z kanału Piany, dążących 
do intensywniejszego wykorzystania Świny [17]. W 1743 r. powstała nowa osada 
portowa Swinemünde, a kanał Świny został pogłębiony. Na początku XIX w. na obu 
brzegach Świny rozpoczęto budowę portu. Rozwijające się końce obu kos mierzei, 
w tym ciągła zmiana położenia piaszczystych mielizn, utrudniały żeglugę. Po sztormie 
z 1818 r. podjęto się regulacji ujścia Świny (w podobnym czasie uregulowano ujście 
obecnej Wisły Martwej w Gdańsku). W latach 1818-1823 wybudowano wychodzące 
w morze kamienne falochrony, w tym wschodni o długości ponad 1,4 km. W części 
południowej wykonano prosty kanał skracający drogę do Zalewu Szczecińskiego. 
Odciął on część wyspy Uznam, tworząc wyspę Karsibór [29, 30]. 

Wybudowanie falochronów przyspieszyło akumulację piasków, w tym rozwój 
mielizn po zachodniej stronie ujścia Świny [29]. Teren ten następnie osuszono 
i przeznaczono pod dzielnicę uzdrowiskową. Na części położonej najniżej nad 
poziomem morza ulokowano park uzdrowiskowy. Od XIX do końca XX w. w wyniku 
akumulacji piasków, wymuszonej falochronami, przy ujściu Świny przyrosło od 50 
do 400 m szerokości lądu pokrytego wydmami wałowymi. Na tym nowo powstałym 
obszarze, na wyspie Uznam, założono dzielnicę uzdrowiskową. Od XX w. w środkowej 
części mierzei na wyspie Wolin w wyniku przyrostu lądu powstało 6 do 8 nowych 
wałów wydmowych [28]. Na wschodnim brzegu ujścia Świny po wojnie rozbudowano 
port, a w 2012 r. wybudowano rozległy falochron osłaniający port odbioru gazu 
skroplonego (LNG). W kolejnych latach ma tam powstać terminal kontenerowy, który 
spowoduje zniszczenie jednych z najcenniejszych siedlisk wydmowych na polskim 
wybrzeżu. Przyrost wydm i plaż na Mierzei Bramy Świny zachodzi nadal, choć 
w tempie znacznie wolniejszym niż w przeszłości [29].
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Rysunek 2. Fragmenty pierwszych map wyspy Wolin: A – widoczny brak lasów, liczne osady w część 
wschodniej wyspy. B – ponowne zalesienia. S – Świnoujście, M – Międzyzdroje, D – Dziwnów, L – Lubin, 

W – Wolin, K – Kamień Pomorski,  – lasy,  – kropkowane mielizny w ujściach kanałów [25, 26].

Obok Świnoujścia szybkiej rozbudowie pod kątem turystyki podlegają 
Międzyzdroje. Pod inwestycje przeznaczane są tereny w pasie nadmorskich wydm, 
stanowiących ochronę miasta przed erozją brzegu. Po wschodniej stronie wyspy 
rozbudowa Dziwnowa w XIX w. wymusiła uregulowanie ujścia kanału Dziwny 
i budowę falochronów (1893 r.). Falochrony przyczyniły się do rozwoju erozji brzegu 
wydmowego wzdłuż osady Dziwnów, skutkując m.in. zniszczeniem najnowszego 
w tamtym czasie na wybrzeżu domu zdrojowego podczas sztormu, który wystąpił 
w styczniu 1914 r. Zagrożenie tej mierzei przerwaniem przez morze jest nadal duże. 
Przeciwdziałają mu betonowe ścianki i sztuczne odtwarzanie plaży. Wąska Mierzeja 
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Dziwnowska jest w większości już zabudowana przez obiekty  turystyczne.
Na południowych, podmokłych brzegach Wolina i Delty Wstecznej Świny zachował 

się krajobraz rolniczy i pasterski. Jednak od początku XXI w., na ternach, położonych 
do 2 m n.p.m., zaczęło powstawać intensywnie budownictwo jednorodzinne 
wzdłuż kanału Dziwny oraz w południowej części Mierzei Bramy Świny i Mierzei 
Dziwnowskiej. Zabudowa ta będzie coraz częściej podtapiania przyszłości ze 
względu na wzrastający poziom morza, co już obserwowane jest podczas spiętrzeń 
sztormowych w Świnoujściu i Dziwnowie. Obecnie podczas największych spiętrzeń 
sztormowych woda zatapia tereny do 3,5 m n.p.m. od strony morza i do 2 m n.p.m., te 
które są położone wokół Zalewu Szczecińskiego. Dużym problemem będzie także ochrona 
nowoczesnego budownictwa turystycznego, w tym wysokich hoteli powstających blisko 
brzegu w Międzyzdrojach i Dziwnowie, gdzie w wyniku erozji cofa się brzeg o 1-2 m po 
każdym większy spiętrzeni sztormowym (z poziomem morza H > 1 m ponad  średni).
9. Podsumowanie 

Ustąpienie lądolodu spowodowało wzrost temperatur powodujących rozwój 
roślinności, w tym wkroczenie lasów na obszary północnej Polski i pojawienie się 
nowych grup zwierząt. To z kolei sprzyjało rozwojowi osadnictwa i wędrówce ludzi 
na północ. W ten sposób, od połowy mezolitu stopniowo zasiedlano wyspę Wolin, 
która w tamtym czasie była już stałym lądem, sięgającym daleko na północ. Z czasem, 
w neolicie, osadnictwo było trwalsze i pojawiły się pierwsze grupy rolnicze. W okresie 
transgresji litorynowej obszary już eksplorowane i zasiedlane znalazły się pod wodą. 
Powstanie po transgresji niskich mierzejowych części wyspy Wolin umożliwiło 
poszerzenie użytkowanego terenu, który w porównaniu do części morenowej 
został zasiedlony bardzo późno i w niewielu miejscach. Wynikało to z braku gleb 
i znacznego urozmaicenia wysokości, w tym z obecności wysokich i ruchomych 
wydm. Obok rolnictwa i hodowli, gospodarka morska, w tym handel były główną 
przyczyną zakładania osad i miast w ujściach nadmorskich rzek. Szybki rozwój 
osad oraz ich funkcji miejskich i portowych powodował wzrost zapotrzebowania 
na drewno. Wycięcie lasów spowodowało rozwój form ruchomych wydm, które 
utrudniały użytkowanie terenu. Rozwój żeglugi i obszarów portowych odbywał się 
dzięki regulacji ujść kanałów do morza, to z kolei spowodowało niekontrolowane 
zmiany brzegu, w tym przyspieszenie postępującej erozji lub akumulacji. Miasta, które 
powstały na wybrzeżu, obecnie borykają się z problemem erozji brzegu i zagrożenia 
spiętrzeniami sztormowymi. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że działalność człowieka w środowisku jest 
uwarunkowana zmianami naturalnymi. Z kolei różnorodna działalność gospodarcza 
może mieć wpływ na zmiany środowiska, skutkujące zmianami użytkowania 
lub  osadnictwa.
Podziękowania 

Niniejsza Praca powstała dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach zadania „ELITARNY MAGISTER ISZ – INTERDYSCYPLINARNE 
STUDIA ZAAWANSOWANE” projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” nr 
POWR.03.05.00-00-Z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół 
wyższych”, oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Program Operacyjny 
„Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
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Zmiany linii brzegowej oraz powierzchni wyspy Wolin w holocenie 
i ich wpływ na osadnictwo od mezolitu do czasów współczesnych
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie zmian lokalizacji osadnictwa od czasu mezolitu na tle rozwoju linii 
brzegowej i powierzchni wyspy Wolin. Jest to okres holocenu, od ustąpienia z powierzchni Polski 
lądolodu ostatniego zlodowacenia. Przedstawione w opracowaniu zmiany paleogeograficzne i opisy 
społeczności osadniczych powstały w oparciu o źródła publikowane. Ze zmianami zestawiono zmiany 
osadnictwa w poszczególnych okresach na tle przemian klimatycznych oraz rozwoju linii brzegowej 
obszaru. Stwierdzono, że zmiany klimatyczne oraz zmiany powierzchni lądów, wyniku podnoszenia 
poziomu morza, mają wpływ na działalność człowieka. Zmiany te miały duży wpływ na prowadzoną 
działalność i wędrówki pierwszych osadników. Zmiany poziomu morza decydowały o dostępności 
terenów pod użytkowanie, a rzeki o zakładaniu osadnictwa strategicznego, np. fortów obronnych. 
Omówiony obszar ma charakterystyczne ukształtowanie terenu i rozwiniecie linii brzegowej związane 
z transgresją litorynową. Od X w. Wyspa Wolin była już ważnym terenem osadniczym dla tranzytu 
towarów na osi wschód-zachód oraz północ-południe. Z przeprowadzonych analiz wynika, że człowiek 
jest częściowo zależny od zmian środowiskowych. Są one bodźcem stymulującym lub ograniczającym 
rozwój osadnictwa i innych działalności. 
Słowa kluczowe: zmiany paleogeograficzne, linia brzegowa, poziom morza, osadnictwo, wyspa Wolin

Coastline and the surface of the Wolin Island changes in the Holocene 
and their impact on settlement from the Mesolithic to modern times
Abstract 
Climate change and land surface as a result of sea level rise have an impact on human activity. The 
work aims to present changes in the settlement location since the Mesolithic period concerning coastline 
and the surface of the Wolin island changes. It is the Holocene period since the last glaciation retreated 
from the surface of Poland. Paleogeographic changes and descriptions of settlement communities were 
based on scientific publications. Changes in the settlement in particular periods have been based on the 
archaeological documentation from the island. They were compared to climate change and the development 
of the coastline of the area. Climate change had a major impact on the activities and migrations of the 
first settlers. Changes in sea level determined the availability of land for use, and rivers decided on the 
establishment of the strategic settlement, including defensive forts. The discussed area has a characteristic 
terrain and development of the shoreline, from the 10th century it was already an important settlement 
and transit area for goods on the east-west and north-south axis. The analysis shows that man does not 
function independently of environmental changes. They stimulate or limit the development of settlement 
and various  activities.
Keywords: paleogeographic changes, coastline, sea level, settlement, Wolin island
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Znaczenie jakości zasobów żywnościowych 
w ograniczeniu strat spożywczych

1. Wprowadzenie 
Sukcesem rynkowym jest między innymi usatysfakcjonowanie klienta. Czynnikiem, 

który ma znaczący wpływ na świadomość klienta jest jakość nabywanych przez niego 
produktów żywnościowych. Jakość bywa różnie postrzegana i oceniana subiektywnie. 
Do klienta, według jego postrzegania jakości, należy podjęcie decyzji o wyborze i zakupie 
danego produktu żywnościowego. Dbanie przez sprzedawców o jakość oferowanych 
produktów żywnościowych klientowi to dbanie również o jego zdrowie, a nawet życie. 

Celem opracowania jest, zaprezentowanie, w ujęciu teoretycznym wybranych 
aspektów decydujących o wyborze i spożyciu produktów żywnościowych o wysokiej 
jakości początkowej. Ponadto przedstawienie niektórych, opisanych w literaturze, 
problemów związanych z marnowaniem żywności. Zastosowano metodę krytycznego 
przeglądu źródeł dostępnej literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej. 
2. Jakość i bezpieczeństwo żywności 

Obok ceny i terminu przydatności priorytetowym czynnikiem decydującym 
o stopniu satysfakcji klienta z nabywanego produktu stała się jego jakość [1].

Rynek żywności w Polsce, jak i na świecie podlega ciągłym procesom 
doskonalenia. Rozwój nowych technologii produkcji żywności, warunków jej 
przechowywania jest podstawą ewolucji światowego rynku. Przy stosowaniu 
procesów służących do uzyskania coraz to wyższej jakości produktów spożywczych, 
producent nie może zapominać o zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności. Istniejące powszechnie systemy, sprawują nadzór nad 
warunkami oraz praktykami produkcyjnymi, przez co produkowana żywność ma 
być z założenia wolna od zagrożeń. Dzięki temu istnieje ochrona konsumenta przed 
ryzykiem mikrobiologicznym, chemicznym oraz fizycznym, które może pojawiać 
się na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu [2]. Brak bezpieczeństwa 
żywnościowego wiąże się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi dla konsumenta [3]. 
W obliczu rosnącej liczby zagrożeń, zdrowotność produktu stała się dla konsumenta 
integralną i najistotniejszą cechą jakości żywności. W trakcie jego nabywania jednak 
nie ma on możliwości dokonania jej oceny. Zatem gwarancji bezpieczeństwa produktu 
spożywczego konsument oczekuje od producentów i handlowców [4].

W produkcji żywności konieczne jest przestrzeganie zasad prawa żywnościowego 
przyjętego przez Unię Europejską. Zmierza ona do usuwania przeszkód w eksporcie, 
imporcie i handlu wewnętrznym produktami żywnościowymi oraz zapewnia rzetelność 
transakcji handlowych. Ponadto służy przede wszystkim ochronie konsumenta, 
a zwłaszcza jego zdrowiu ograniczając ryzyko związane z użytkowaniem produktów 
żywnościowych, szkodliwych dla zdrowia bądź życia ludzi. W konsekwencji wszystkie 
te działania służą kształtowaniu odpowiedniej jakości oferty rynkowej [5].
1 agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl, Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolni-
czo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej. 
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Niestety, ciągle klienci mają do czynienia z oszustwami związanymi z żywnością. 
Ma ono miejsce, ponieważ jest niskie prawdopodobieństwo wykrycia go, a kary 
są stosunkowo mało surowe. Oszustwa związane z żywnością są motywowane 
ekonomicznie. Mało kto bierze pod uwagę, że mogą mieć poważne konsekwencje 
zdrowotne. Aby zapobiec takim nieetycznym praktykom konieczna jest analityczna 
weryfikacja oszustw związanych z żywnością oraz obowiązkowe zastosowanie 
odpowiednich systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności [6].

Klient, nabywając produkt, chce mieć jak najwięcej informacji o nim, o jego 
dacie do spożycia, pochodzeniu, składzie itp., dlatego ważna jest również marka 
produktu. Istnieją dwa rodzaje produktów sprzedawanych w sklepie. Pierwszy rodzaj 
to produkty zbywane przez sklepy pod własną marką, drugi to produkty znanych 
marek. Z punktu widzenia detalisty (supermarketu) zauważalna jest różnica między 
zaopatrzeniem w produkty własnej marki a produktami znanych marek. Markowy 
produkt, sprzedawany w sklepie detalicznym, ma adres kontaktowy producenta na 
etykiecie (daje to możliwość skontaktowania się bezpośrednio z producentem – nawet 
jeśli w niektórych przypadkach klienci mogą najpierw skontaktować się ze sklepem, 
w którym kupili produkt, jeśli mają pytania lub chcą reklamować nabyty produkt). 
Producent jest odpowiedzialny za jakość, bezpieczeństwo i legalność produktu. 
Supermarkety patrzą na produkty własnej marki inaczej, ponieważ jest to ich własna 
nazwa czy adres podany na opakowaniu. Uważają, że są bardziej odpowiedzialni za 
jakość, bezpieczeństwo i legalność produktu pod własną marką [7].

Jakość, zwłaszcza jakość żywności jest różnie definiowana. Z punktu widzenia 
nabywcy jakość może być określana jako wynik oczekiwań związanych z nabyciem 
i użytkowaniem produktu. Problem ten jest bardzo istotny dla konsumentów szczególnie 
w przypadku żywności. Żywność o pożądanej jakości to żywność, która [4]:

• jest bezpieczna dla  konsumenta,
• ma odpowiednie cechy  sensoryczne,
• odznacza się odpowiednią wartością  odżywczą,
• cechuje się wysokim stopniem wygody w użyciu (np. posiada 

funkcjonalnie  opakowana),
• ma odpowiednią wartość rynkową o właściwej relacji między ceną a kosztem 

produkcji – rysunek 1. 
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Rysunek 1. Diagram powiązań pomiędzy jakością żywności, jakością zdrowotną żywności 
i bezpieczeństwem żywności. Źródło: opracowanie na podstawie [4]

Współczesny konsument coraz większą uwagę zwraca na zagrożenia jakości 
zdrowotnej żywności, czyli na jej bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego stanowi pierwszy krok do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości 
żywności, który jest niezbędny do wprowadzenia żywności do obrotu. „Jakość 
artykułów żywnościowych to stopień zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej 
i dyspozycyjności w szerokim konsumenckim i społecznym zakresie, istotny tylko 
w granicach możliwości wyznaczonych przewidzianymi dla tych produktów 
surowcami, technologią i ceną” [4].

Na proces akceptacji jakości w procesie nabywania produktów żywnościowych 
przez klienta, wpływ ma bardzo wiele czynników, jest to pojęcie wielowymiarowe, 
złożone i jednocześnie zawierające w sobie cechy grupowe i jednostkowe. Potrzeby 
nabywców szczególnie na rynku żywnościowym dzieli się na dwie grupy. Pierwsza 
grupa to potrzeby funkcjonalne, czyli związane z użytkowaniem produktu, zakupem 
i dyspozycyjnością produktu. Drugą grupę stanowią potrzeby niefunkcjonalne, wśród 
których wymienia się estetykę, opakowanie produktu, image (marka, znak jakości), są 
to czynniki wpływające na bezpieczeństwo nabywanej żywności. Zdaniem Grębowiec 
[2015], za Kijowski i Wysłoucha [2003], w momencie zakupu żywności, konsument 
nie ma możliwości oceny, czy wybrana przez niego żywność nie stwarza zagrożeń dla 
jego zdrowia lub życia. Konsument kieruje się jedynie pewnymi wybranymi przez 
siebie wskaźnikami sensorycznymi. Odpowiedzialność za jakość produktu spoczywa 
na producencie żywności, który przez wprowadzanie odpowiednich systemów 
zapewnienia jakości buduje zaufanie u poszczególnych konsumentów [8].

Zdaniem [9] konsumenci przy podejmowaniu decyzji o zakupie wielu produktów 
najczęściej kierują się względami ekonomicznymi. Zamożni klienci kupują zazwyczaj 
towar o wyższej cenie, gdyż kojarzy się im ona z wysoką jakością. Natomiast osoby 
o niskich dochodach decydują się na zakup tańszego produktu. 
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Z jakością nabywanych produktów wiąże się bezpieczeństwo żywnościowe, 
które jest kwestią systemów żywnościowych i najczęściej pojawia się w debatach 
dotyczących bezpieczeństwa krajowego, regionalnego, czego przykładem jest 
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [10].
3. Straty spożywcze, czyli marnowanie żywności

Zwiększająca się ilość marnowanej żywności budzi coraz większe zaniepokojenie. 
Ponad 815 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu trwałego niedożywienia. 
Jednocześnie od 30% do 50% całkowitej, produkcji płodów rolnej nie trafia do 
konsumpcji. Ocenia się, że w skali świata powstaje ponad 1,6 miliarda ton odpadów 
żywnościowych, z czego aż 81% (blisko 1,3 miliarda ton) to jadalne części 
pożywienia. Znaczne ograniczenie marnowania żywności z pewnością umożliwiłoby 
znaczące zmniejszenie skali, a być może nawet zlikwidowanie problemu głodu na 
świecie. Dlatego kwestia marnowania żywności to nie tylko problem ekonomiczny 
i ekologiczny, ale także etyczny [11].

Dlatego istnieje konieczność nagłaśniania zagadnień problemu marnotrawstwa 
żywności, w tym podejmowania działań służących zwiększaniu wiedzy oraz 
świadomości konsumentów w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością 
w gospodarstwach domowych. Lepsze gospodarowanie żywnością będzie skutkować 
mniejszym jej marnotrawstwem, a w gospodarstwach domowych przełoży się na 
wymierne korzyści pieniężne. Nie bez znaczenia będzie także lepsza samoocena 
konsumentów jako odpowiedzialnych społecznie choćby w tym zakresie [12]. 
Marnotrawstwo żywności to problem krajów wysokorozwiniętych. W krajach tych jest 
większa dostępność, większy wybór i nabywcy kupują więcej niż potrzebują. W Polsce 
na jednego Polaka przypada średnio 235 kg żywności zmarnowanej w ciągu roku. Dla 
porównania w krajach Afryki Subsaharyjskiej wskaźnik ten wynosi ok. 6-11 kg [13].

Problem marnowania żywności ma charakter globalny. Kupując żywność konsument 
powinien wykazać wzmożone zainteresowanie i troskę o jakość żywności, świadomość 
powiązania żywności i żywienia ze zdrowiem, powinien mieć także zwiększone 
oczekiwania nie tylko co do walorów sensorycznych żywności, ale również m.in. co do 
zawartości składników odżywczych, stosowanych metod utrwalania żywności, rodzaju 
opakowania. Ponadto konsument, wybierając żywność, powinien uwzględniać swoje 
realne potrzeby, nie kupować nadmiernych ilości, bądź produktów, których nie będzie 
w stanie spożyć przed upływem terminu przydatności do spożycia. Należy jednak 
zauważyć, że producenci nie włączają się w działania przeciwdziałające marnowaniu 
żywności. Zbyt mało jest niewielkich opakowań dostosowanych do potrzeb chociażby 
gospodarstw jednoosobowych. Jednak coś zaczyna się zmieniać. Obserwuje się nowy 
mikrotrend – downsizing, czyli „skromniej”. Odnosi się on również do żywności – 
mniejsze opakowania, mniejsze porcje za mniejszą cenę. Oznacza to, że chcemy się 
z różnych powodów ograniczać, ale nie chcemy całkowicie rezygnować. Nadszedł 
czas na downsized lifestyle czy może rightsized? Wyrzucanie żywności to także 
marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do wytworzenia, transportu i dystrybucji 
żywności. Powstaje także coraz większy problem związany z odpadami [14].

Kto najczęściej marnuje żywność w Polsce? Statystycznie to młody mężczyzna, 
między 18. a 24. rokiem życia, z dużego miasta. Wchodzący w dorosłość mężczyźni 
częściej marnotrawią pieniądze na nieprzemyślane zakupy o wartości do 200 zł 
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miesięcznie (aż 54%). Najbardziej zdyscyplinowaną grupą nabywców są osoby 
starsze, szczególnie z grupy wiekowej 65-75 lat, gdzie blisko trzy czwarte badanych 
twierdzi, że nie traci w ten sposób pieniędzy. Na postawy zakupowe wpływ ma także 
poziom wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym więcej osób nierozsądnie 
wydaje pieniądze. Aż 20% spośród osób określających swoją sytuację finansową 
jako bardzo dobrą „jesteśmy zamożni, nie musimy oszczędzać nawet na większe 
wydatki” potrafi stracić miesięcznie na nietrafione zakupy ponad 1 tys. zł. Drugą grupą 
marnującą żywność są klienci między 35. a 54. rokiem życia ze średniej wielkości 
miast. Niestety do strat na zakupach spożywczych w nie mniejszym stopniu przyznają 
się też sumiennie planujący miesięczne wydatki. Nie potrafią uniknąć ich również 
respondenci odczuwający problemy finansowe, u których co najmniej raz w miesiącu 
pojawia się kłopot z opłaceniem bieżących zobowiązań – tutaj połowa badanych 
przyznaje się, że traci na żywności. Wydawałoby się, że obie te grupy starają się 
wydawać pieniądze rozsądnie [15].

Poszukiwania w zakresie zmniejszenia skutków marnotrawstwa zmierzają z jednej 
strony do rozbudzenia świadomości ekologicznej społeczeństw i ograniczenia 
konsumpcjonizmu, z drugiej zaś – znalezienia mechanizmów, które spowodują, że 
ulegnie zmniejszeniu liczba głodujących na świecie. Marnotrawstwu usiłują sprzeciwiać 
się konsumenci propagujący nowy styl życia i zachowania konsumpcyjne. Należą 
do nich ekominimaliści i freeganie. Zagadnienie marnotrawstwa jest więc złożone, 
a trudności w jego przeciwdziałaniu wynikają m.in. z bardzo różnych przyczyn tego 
zjawiska i konfliktu interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych [16].

Problem marnotrawstwa jest bardzo złożony. Istnieją silne zależności między 
jakością żywności a wskaźnikiem jej marnotrawstwa. Żywność wysokiej jakości, 
szczególnie pod względem jakości sensorycznej, będzie spożywana częściej i chętniej, 
zmniejszając w ten sposób ryzyko przeterminowania się produktu. Należy jednak 
pamiętać, że to głównie producenci ponoszą odpowiedzialność za ograniczenie 
wszelkich nadmiernych kosztów produkcji i dostosowanie podaży do realnego popytu 
na produkty spożywcze [17].

Dobra relacja między klientem a dostawcą przyczynia się do bezbłędnego 
przepływu informacji, a rzetelny przepływ informacji o zapotrzebowaniu z kolei 
przyczynia się do wysokiej wydajności – są to dobrze zbadane problemy również 
w innych środowiskach branżowych [18].
4. Oznakowania produktów co powinna zwierać etykieta

Zadaniem znakowania żywności jest przede wszystkim ochrona interesów 
konsumenta, w tym jego życia i zdrowia. Znakowanie odgrywa również rolę w handlu 
żywnością i jest źródłem informacji zarówno dla konsumenta, jak i dla pozostałych 
uczestników łańcucha logistycznego. Odpowiednie znaki mogą być umieszczane 
bezpośrednio na opakowaniu produktu żywnościowego lub na etykiecie. Znakowanie 
stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego, na którą 
składa się jakość zdrowotna, wartość odżywcza i sensoryczna [19].

Do obowiązków producentów należy umieszczenia na opakowaniu produktu 
informacji dotyczącej jego bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wskazanie terminu 
„należy spożyć do” albo „najlepiej spożyć przed”. Pierwszy z nich określa termin 
przydatności do spożycia i dotyczy żywności nietrwałej mikrobiologicznie, łatwo 
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psującej się. Jest więc bardziej restrykcyjny i wskazuje datę, po której dany produkt 
jest uznawany za niebezpieczny dla zdrowia. Drugi natomiast to data minimalnej 
trwałości, określona przez podanie dnia albo miesiąca w roku [12].

Wszystkie produkty spożywcze opakowane dostępne w sprzedaży muszą być 
oznakowane. Jest to źródło informacji, które pozwala konsumentowi dokonywać 
świadomego wyboru produktów. Do podstawowych informacji, jakie znajdują się 
etykiecie należą, nazwa produktu, wykaz składników, termin przydatności do spożycia 
lub data minimalnej trwałości, dane identyfikujące producenta, masa netto lub liczba 
sztuk w opakowaniu, warunki przechowywania. Ważną informacją dla osób cierpiących 
na alergie lub nietolerancje jest wyszczególnienie obecności alergenów w wykazie 
składników. Takie informacje są uwidocznione pogrubioną lub powiększoną czcionką. 
Szczególnie cenne są informacje o wartości odżywczej produktów. Obejmują one 
wartość energetyczną oraz zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, 
węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Informacje te podawane są w przeliczeniu 
na 100 g lub 100 ml  produktu.

Uzupełnieniem informacji o wartości odżywczej na opakowaniach produktów 
żywnościowych jest oznakowanie produktów informacjami RWS (Referencyjnymi 
Wartościami Spożycia). System znakowania produktów spożywczych informacjami 
o RWS pozwala na szybkie i łatwe zapoznanie się wartością energetyczną porcji 
produktu oraz z zawartością wybranych składników żywieniowych, takich jak tłuszcze 
(w tym tłuszcze nasycone), cukry, sól w odniesieniu do Referencyjnych Wartości 
Spożycia [20].
5. Podsumowanie

W literaturze można spotkać wiele rozmaitych pojęć związanych z jakością żywności, 
która dla coraz bardziej wymagającego nabywcy jest ważna także z punktu widzenia 
marnowania żywności. Stosowanie coraz to nowszych technologii wykorzystywanych 
przy produkcji żywności oraz systemów gwarancji bezpieczeństwa, ma zapewnić 
odpowiednią jej jakość. Zakupy żywności lepszej jakości mogłyby się przyczynić do 
ograniczenia strat żywnościowych. Z dostępnych danych wynika, iż obecnie aż 81% 
marnowanej żywności mogłaby być wykorzystana do konsumpcji. Dlatego tak ważne 
jest rozpowszechnianie kwestii związanej z niegospodarnością żywnościową, a takie zaś 
działania znalazłyby odzwierciedlenie w budżecie gospodarstw domowych. Nabywcy 
są zachęcani przez sprzedających m.in. niższą ceną produktu, możliwością zakupu 
np. 2 sztuk w cenie jednej itp. Takie „okazje” stwarzają możliwość zakupu większej 
ilości produktu. Większość konsumentów robiących zakupy, widząc takie oferty ulega 
„zaczarowaniu” i kupuje na zapas. Takie zachowanie jest charakterystyczne przede 
wszystkim dla osób z wykształceniem wyższym, w przedziale wiekowym 24-34  lat.

Należy mieć na uwadze, że wysoka jakość produktu wiąże się zazwyczaj z jego 
wyższą ceną. W momencie nabywania produktu (bez opakowania) przez klienta, 
może on dokonać zazwyczaj oceny organoleptycznej, najczęściej bez degustacji. 
Jeżeli nabywa produkt w opakowaniu, pomocne są informacje, które zamieszczone są 
na etykietach lub na opakowaniu. Czytanie informacji tam zamieszczonych pomaga 
przy podjęciu dobrego wyboru żywieniowego. Należy pamiętać, że przeciętny klient 
kieruje się przyzwyczajeniem, intuicją oraz  ceną.
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Znaczenie jakości zasobów żywnościowych w ograniczeniu strat spożywczych
Streszczenie 
Jednym z bodźców decydujących o efektywności wykorzystania zasobów żywnościowych jest ich 
jakość. Wyraża ona przydatność dóbr surowcowych, półproduktów i produktów gotowych do celów 
produkcyjnych, przechowywania, transportu czy bezpośredniej konsumpcji. Jakość nabywanych 
i spożywanych produktów żywnościowych lub ich składowych jest jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o zdrowiu a nawet życiu ludzi. Racjonalne zakupy, dobrych jakościowo produktów są 
połową sukcesu do prawidłowego ich przechowywania i domowego przetwarzania oraz ilości wyrzucanej 
żywności. Coraz częściej dla klienta liczy się jakość a nie ilość kupowanej i spożywanej żywności. 
W ocenie jakości produktów żywnościowych duże znaczenie mają trzy cechy: zdrowotność, odczucia 
sensoryczne oraz trwałość. To właśnie od trwałości w dużym stopniu zależy wielkość strat w produktów 
w czasie ich transportu czy składowania. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne podejście 
dotyczącego nabywania produktów wysokiej jakości i tym samym ograniczaniu marnotrawstwa. 
słowa kluczowe: jakość, konsument, zasoby żywnościowe

The importance of the quality of food resources in reducing food losses
Abstract
One of the incentives that determine the efficiency of using food resources is their quality. It expresses 
the usefulness of raw materials, semi-finished and finished products for production, storage, transport or 
direct  consumption.
Increasingly, quality counts for the customer, not the quantity of food bought and consumed. In assessing 
the quality of food products, three characteristics are important: health, sensory feelings and durability. 
The amount of loss in products during transport or storage depends largely on durability. The paper 
presents the theoretical approach to purchasing high quality products and thus reducing  waste.
The goal is to take into account, in theoretical terms, the presentation of selected decisions that determine 
the selection and the consumption of food products of the high initial quality. A method of critical review 
of sources of available domestic and foreign literature was  used.
keywords: quality, consumer, food resources
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