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Marta Wyzińska1, Jerzy Grabiński2 

Hydrożele odpowiedzią na okresy suszy  
w uprawach rolnych 

1. Wstęp 
Poważnym problemem, który dotyka upraw rolniczych jest deficyt wody 

w glebie. Woda jest głównym zasobem decydującym o produkcji roślinnej. Badania 
dotyczące temperatury i opadów świadczą o zmianach klimatu, a tym samym 
zmuszają rolników do przemyślenia strategii uprawy w warunkach okresowych 
niedoborów wody, ponieważ susza w ostatnich latach w Polsce coraz częściej 
występuje. Jest to bardzo ważny problem gospodarczy dla całego kraju, gdyż 
powoduje ona duże straty w plonach, przychodach rolników, a także jest przyczyną 
wzrostu cen żywności. Przyjmuje się, że jeśli w okresie wegetacji przez 20 dni nie 
ma opadów to następuje początek suszy atmosferycznej. Jeśli w dalszym ciągu opady 
nie występują powoduje to suszę glebową, negatywnie wpływającą na wzrost roślin. 
Należy stwierdzić, że decydujący wpływ na rozwój i wzrost ziemiopłodów wywiera 
długi okres wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia upraw. Jeśli równocześnie 
utrzymuje się deficyt wody w glebie, to prowadzi to do skrócenia okresu wegetacji 
i przyspieszenia żniw. Skutkuje to znaczącym zmniejszeniem plonowania roślin ale 
również pogorszeniem jakości plonu. Alternatywą dla okresowych niedoborów wody 
w glebie może być zastosowanie w uprawach substancji, które mają zdolność 
wiązania wody – hydrożeli (superabsorbentów). 

W literaturze niewiele jest informacji dotyczących działania hydrożeli na rośliny 
będące w uprawie polowej. Pojedyncze publikacje z tego zakresu powstały 
w zagranicznych jednostkach badawczych.  

2. Zmiany klimatu i susza 
Liczne doniesienia naukowe wskazują na to, że klimat na Ziemi ulega zmianom. 

Według danych literaturowych, w Polsce zmiany te będą polegały na wzroście 
średniej temperatury (o 1°C do końca XXI wieku), większej zmienności temperatury, 
zdecydowanie cieplejszym okresie zimy, mniejszych opadach śniegu, długotrwałych 
okresach pogody słonecznej prowadzącej do zbytniego przesuszenia gleby przery-
wanych burzami. Ale już teraz można stwierdzić, że każdy rok doświadcza rolników 
dużymi niespodziewanymi (wyraźnie odbiegającymi od normy) przebiegami pogody 
w różnych momentach wegetacji. Jednym z takich zjawisk są coraz częściej wystę-
pujące długotrwałe okresy suszy [1, 2]. Rośliny w tym czasie muszą korzystać 
z zasobów wody zgromadzonej w glebie, które są nieregularnie uzupełniane. 
Oczywiście stres wodny częściej występuje na glebach lekkich o małej zdolności 
retencji, a takie gleby dominują w naszym kraju. Rolnicy planując zabiegi agrotech-
                                                             
1 mwyzinska@iung.pulawy.pl, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl  
2 jurek@iung.pulawy.pl, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl  
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niczne powinni przewidzieć, że może nastąpić deficyt wody w okresie wegetacji. 
Podstawowe znaczenie dla ograniczania skutków zmian klimatycznych związanych 
z niedoborem opadów ma sposób uprawy roli. Przy czym należy zauważyć, że 
z jednej strony dobrze wykonana uprawa to dobrze przygotowane pole do siewu 
umożliwiające właściwe jego wykonanie, ale z drugiej każdy zabieg uprawowy to 
strata wody (im bardziej intensywny tym większa), której brak (zwłaszcza w okresie 
kiełkowania i ukorzeniania się siewek) może znacząco negatywnie odbić się na 
kondycji łanu. Dlatego też, w kontekście niekorzystnych zmian klimatycznych 
w zakresie rozkładu opadów warto przypomnieć zasadę: „uprawy tak dużo jak to jest 
konieczne i tak mało jak to jest możliwe”, którą należy rozumieć, jako konieczność 
ograniczania intensywności uprawy do niezbędnego minimum.  

Kolejnym czynnikiem agrotechnicznym, na który należy zwrócić szczególną 
uwagę ze względu na niekorzystne zmiany klimatyczne jest termin siewu. Dobrze 
rozwinięte, silnie rozkrzewione i ukorzenione rośliny wskutek zastosowania odpo-
wiedniego terminu siewu lepiej wykorzystują stosowane w kolejnych fazach nawo-
żenie – podstawowy czynnik plonotwórczy – oraz mniej narażone są na warunki 
stresowe, które mogą wystąpić w późniejszych fazach wzrostu. Z kolei późny 
wysiew i związany z tym słaby początkowy rozwój może zadecydować o bardzo 
słabej efektywności stosowanych dawek azotu i dużych zakłóceniach we wzroście 
nawet przy niewielkim stresie.  

W ostatnich latach obserwuje się zbyt małą ilość wody w glebie. Powoduje to 
wzrost zainteresowania zagadnieniem poprawy właściwości sorpcyjnych gleby [3]. 
Szczególnie ważne jest to w początkowym okresie wzrostu roślin. Długie okresy 
bezdeszczowe w fazie kiełkowania i początku wzrostu roślin, mogą mieć negatywny 
wpływ na kiełkowanie, jak też jakość materiału siewnego [4-6]. 

Należy wspomnieć również o tym, że istnieją substancje, które potrafią wiązać 
wodę w glebie, a wprowadzenie ich do środowiska glebowego pozwala na zabez-
pieczenie potrzeb wodnych roślin w czasie okresowych niedoborów wody. Działanie 
tych substancji polega na tym, że w czasie gdy wody jest nadmiar, zostaje ona 
związana (zatrzymana), a w okresach, gdzie mamy do czynienia z brakiem opadów, 
rośliny korzystają z wody zatrzymanej przez te substancje. 

3. Zastosowanie superabsorbentów 
Superabsorbenty zwane też hydrożelami, są to polimery hydrofilowe, które mogą 

absorbować duże ilości wody [7]. W stanie suchym mają one postać zwięzłych 
kłębków, a pod wpływem wody ich grupy funkcyjne ulegają solwatacji i dysocjują. 
Kationy oddzielają się, a ujemne ładunki związane z łańcuchami polimeru odpychają 
się pod wpływem działania sił elektrostatycznych. Powoduje to rozluźnienie 
polimeru i tym samym pojawienie się możliwości wchłaniania wody. Proces ten 
kończy się, gdy poszczególne łańcuchy polimeru ulegną maksymalnemu wydłużeniu 
[8]. Jeden gram hydrożelu może zaabsorbować nawet 1000 g wody, choć według 
Dąbrowskiej i Lejcuś [9] w praktyce nie stosuje się absorbentów o chłonności 
większej niż 600 g∙1g. Podstawowymi cechami superabsorbentów są: skład 
chemiczny, uziarnienie oraz wielkość absorpcji oznaczona zazwyczaj dla wody 
destylowanej lub demineralizowanej. Jednak najważniejszą cechą wykorzystywaną 
w inżynierii środowiskowej, rolnictwie czy też leśnictwie jest wielkość i szybkość 
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absorpcji. Na wielkość absorpcji w glebie ma wpływ wiele czynników fizycznych, 
chemicznych jak i biologicznych. 

Najczęściej stosowane są hydrożele powstałe na bazie poliakryloamidu, poli-kwasu 
akrylowego, kwasu polimetakrylowego oraz pochodnych tych związków. Czasami 
wykorzystywane są do ich produkcji także polialkohole winylu oraz chemicznie 
modyfikowane kopolimery na bazie celulozy lub skrobi, które jednak ulegają w glebie 
szybkiej biodegradacji i dlatego ich znaczenie jest mniejsze. Polimery akrylowe nie są 
szkodliwe dla człowieka i zwierząt. Proces ich biodegradacji trwa kilkanaście lat. 
W procesie degradacji superabsorbentów powstają: dwutlenek węgla, woda, amoniak 
oraz kationy potasu bez pozostałości [10, 11]. 

Zdolność polimerów do chłonięcia dużych ilości wody została wykorzystana 
w wielu gałęziach przemysłu. W szczególności w przemyśle higienicznym [12]. 
Superabsorbenty znalazły również zastosowanie przy rekultywacji gruntów [8] czy 
leśnictwie [9]. Przeprowadzono także badania nad wpływem superabsorbentów na 
właściwości gleby [13]. W tym przypadku związki te traktowane są jako bufory 
wilgotności. Badania wykazały, że poprzez zatrzymanie wody superabsorbenty mogą 
wpłynąć ograniczająco na wymywanie składników pokarmowych czy środków 
ochrony roślin do głębszych warstw profilu glebowego. Woda zatrzymana przez 
superabsorbenty może być łatwo wykorzystana ponieważ siła wiążące wodę 
w superabsorbencie są mniejsze niż siła ssąca korzeni. Według Lejcuś i in. [13] 
stopień tego wykorzystania przekracza 90%.  

Mimo wielu badań nie określono dotąd jednoznacznie w jakim stopniu super-
absorbenty wpływają na strukturę gleby [14]. Choć, niektórzy autorzy uważają, że 
poprzez wielokrotne pęcznienie i kurczenie hydrożele wpływają na glebę spulch-
niająco. Tym samym mogą one działać pozytywnie na napowietrzanie gleby 
w warunkach nadmiaru wody [15]. Według Helia i in. [16] wskutek działania 
hydrożeli dochodzi do przerwania mikroporów i tym samym maleje ewapotrans-
piracja. Jednak przerwanie mikroporów nie ma wpływu na porowatość gleby  
i w związku z tym nie dochodzi do beztlenowego gnicia korzeni. Można z tego 
wywnioskować, że superabsorbenty mogą odegrać pewną rolę nie tylko w uprawie 
gleb lekkich ale także ciężkich, na których niedobory wody są rzadkością. 

Wchłanianie wody przed superabsorbenty zachodzi w bardzo szerokim zakresie 
pH 4-11. Zatem kwasowość gleby nie jest czynnikiem limitującym skuteczne ich 
działanie. Pewien wpływ na wchłanianie wody przez hydrożele ma twardość wody. 
Przy zwiększonej twardości wchłanianie jest mniejsze. Ale nawet w przypadku 
bardzo twardej wody tj. przy przekroczeniu 700 mg CaCO3 wchłanianie wody przez 
hydrożele nie ustaje [17]. Trwałość hydrożeli i związana z tym zdolność do 
wielokrotnego wchłaniania i „oddawania” wody szacowana jest przez różnych 
autorów na 5 lat, ale brakuje ścisłych danych z tego zakresu.  

Polepszanie przez superabsorbenty stosunków wodno-powietrznych sprawia, że 
w obiektach z tymi substancjami obserwowano lepsze korzenienie się roślin, 
pozytywny wpływ na rozwój i przyrosty a tym samym na odporność na suszę 
warzyw [18], traw [19], tytoniu [20] i drzew [13].  

Pozytywny wpływ hydrożeli na rośliny nie jest zatem kwestionowany. Nie 
przeprowadzono dotychczas szerszych badań określających ich przydatności do 
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stosowania w uprawach polowych. Niewątpliwie jednym z najważniejszych powo-
dów jest cena tych produktów. Według danych z 2011 roku 1 kg hydrożelu 
kosztował około 5 USD za kilogram [21]. Obecnie w Polsce cena ta jest nadal na 
zbliżonym poziomie. Można zatem przyjąć, że koszt zastosowania hydrożelu 
w dawce 10-15 kg∙ha-1 jest podobny jak koszt zastosowania dobrej jakości fungicydu 
w zasiewach zbóż, a więc jest stosunkowo niski. Jednak zastosowanie go w więk-
szych dawkach generuje znacznie wyższe koszty uprawy. Z pewnością zwiększenie 
zapotrzebowania na zastosowanie hydrożelu w uprawach polowych mogłoby 
przyczynić się do znacznego obniżenia ich ceny. Pozwoliłoby to również na zasto-
sowanie większych dawek superabsorbenta Należy dodać, że niezależnie od 
istniejących uwarunkowań ekonomicznych związanych z zakupem hydrożelu, 
producenci roślin stosują hydrożele w różnych uprawach, w szczególności hydrożel 
wyprodukowany w Chinach.  

Wiedza na temat superabsorbentów jest stosunkowo szeroka. Jednak ilość 
informacji określających efekty jakie można uzyskać wykorzystując te substancje 
w warunkach uprawy polowej jest niewielka. Z całą pewnością wynika to z wysokiej 
ceny superabsorbentów. Na większą skalę substancje te stosowane są w ogrodnictwie 
(np. w jako dodatek do podłoża w doniczkach balkonowych). 

W sezonie wegetacyjnym 2014/2015 w IUNG – PIB w Puławach przeprowadzono 
doświadczenie polowe mające wyjaśnić wpływ stosowania hydrożelu na 
produkcyjność pszenicy ozimej. W doświadczeniu wykorzystano Terrahydrogel 
Aqua (usieciowiony polimer akrylowy, potasowy) w następujących dawkach:  
1) kontrola – bez hydrożelu, 2) 10, 3) 20 i 4) 30 kg·ha-1. Rośliną doświadczalną była 
ozima forma pszenicy, odmiana Lucullus.  

Tabela 1. Charakterystyka hydrożelu TerrahydrogelAqua 
wilgotność (%) 6-10 
stopień absorpcji wody destylowanej  350-550 g /1 g żelu 
stopień absorpcji solanki  40-70 g/1g żelu 
prędkość absorpcji  0,5-2 h 
granulacja  20-40 mesh 
biodegradacja  3-5 lat 
pH  6-8 
cena 35 zł/kg 

Badania miały za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy efekt produkcyjny dla 
pszenicy jest na tyle duży, aby było uzasadnione przeprowadzenie szerszych badań 
z tego zakresu. Wyniki badań wskazują, że średni przyrost plonu pszenicy ozimej 
wskutek zastosowania najniższej dawki hydrożelu potasowego (10 kg∙ha-1) nie 
skutkowało zwyżką plonów (rys. 1-2). Natomiast zwiększanie dawki do 20 i 30 
kg∙ha-1, było powodem wzrostu plonu ziarna pszenicy. Różnica w wysokości 
osiągniętego plonu z obiektu, w którym nie zastosowano hydrożelu i z obiektu, 
w którym zastosowano jego najwyższą dawkę wynosiła 2,2 t∙ha-1 (rys. 1). 
Stwierdzono również pozytywny wpływ hydrożelu na masę 1000 ziaren. Wartość tej 
cechy była najwyższa przy zastosowaniu hydrożelu w ilości 30 kg∙ha-1 jednak nie 
udowodniono, że różnice między obiektami były istotne statystycznie (rys. 2).  
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Rysunek 1. Wpływ dawki hydrożelu na plon ziarna pszenicy ozimej (t·ha-1) w roku 2015 w Osinach 

 

Rysunek 2. Wpływ dawki hydrożelu na masę tysiąca ziaren pszenicy ozimej (g) w roku 2015 w Osinach 

Według literatury [22, 23] korzystny wpływ hydrożeli wiąże się nie tylko ze 
zwiększeniem retencji wody w glebie, ale również pozytywnym wpływem na 
strukturę gleby czy też zatrzymywaniem składników nawozowych. 

Jednoznacznie pozytywne wyniki uzyskane w ramach dotychczasowych badań 
uzasadniają potrzebę ich kontynuacji. Przede wszystkim ważne jest poszerzenie 
badań o aspekty związane z trwałością działania tych substancji w kolejnych sezonach 
wegetacyjnych. Jest to o tyle istotne, że wpływa bezpośrednio na efekt ekonomiczny 
inwestycji związanej z zakupem hydrożelu. Należałoby również zbadać jak sub-
stancje te zachowują się w niskich (ujemnych) temperaturach. Czy niskie tempe-
ratury nie wpływają negatywnie na zdolność wiązania przez nie wody. Wyjaśnić 
należy, czy przy zastosowaniu hydrożelu w większych dawkach nie występują 
problemy z uprawą roli na tych obiektach oraz czy większe dawki tych substancji 
powodują dużo wyższy efekt plonotwórczy. 
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Dopiero szersza wiedza na temat działania tych substancji na roślinę uprawną 
i środowisko glebowe pozwoli na jednoznaczne sformułowanie wniosków doty-
czących tej tematyki, a także opracowanie zaleceń dotyczących dawek w jakich 
należy je stosować.  

4. Podsumowanie 
Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że zastosowanie hydrożeli 

w rolnictwie w pozytywny sposób wpływa na rośliny. W momentach krytycznych, 
kiedy występuje susza rośliny mogą korzystać z wody wiązanej przez hydrożel, 
a tym samym nie występuje stres związany z niedoborem wody. Pozytywnie rzutuje 
to na wielkość plonów roślin i zyski z tym związane. Problemem z wprowadzeniem 
hydrożeli do powszechnego użytku jest ich wysoka cena, która wynika z małego 
zainteresowania rolników tym produktem, a także małą konkurencyjnością wśród 
producentów. Można wnioskować, że jeśli ceny hydrożeli spadną o ok. 30% to 
będzie można je stosować na szerszą skalę w rolnictwie.  
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Hydrożele odpowiedzią na okresy suszy w uprawach rolnych 
Streszczenie  
Hydrożele to substancje, które mogą absorbować duże ilości wody (nawet 1000 g/1 g hydrożelu). 
Wchłanianie wody przez hydrożele zachodzi w bardzo szerokim zakresie pH 4-11. Na podstawie 
dostępnej literatury można stwierdzić, że poprawiają one stosunki wodno-powietrzne gleby, a tym 
samym wpływają na rozwój systemu korzeniowego i wzrost roślin. Poprzez poprawę warunków 
wilgotnościowych sprawiają, że ogranicza się roślinom stres związany z niedoborem wody. Jest to 
szczególnie ważne przy okresowo występujących suszach, kiedy to rośliny mogą korzystać w takim 
okresie z wody nagromadzonej w hydrożelu. Pewnym ograniczeniem dla rolników może być zbyt 
wysoka cena tych substancji. Na podstawie badań własnych można stwierdzić, że w pozytywny sposób 
wpływają na plonowanie i składowe plonu pszenicy ozimej.  
Słowa kluczowe: hydrożele, susza, rolnictwo, uprawa. 

Hydrogels respond to drought periods in agricultural crops 
Abstract 
Hydrogels are substances that can absorb large amounts of water (up to 1000 g/1 g of hydrogel). Water 
absorption by hydrogels occurs in a very wide range of pH 4-11. Based on the available literature, it can 
be concluded that they improve the water and air relations of the soil, and thus affect the development of 
the root system and plant growth. By improving the humidity conditions, they reduce the stress 
associated with water deficiency. This is particularly important for periodically occurring droughts, 
when plants can use the water accumulated in the hydrogel during this period. The price of these 
substances may be a limitation for farmers. On the basis of own research, it can be concluded that they 
have a positive effect on the yield and yield components of the winter wheat. 
Keywords: hydrogels, drought, agriculture, cultivation.  
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Skała płonna  
jako potencjalne źródło składników pokarmowych 

1. Wstęp 
Podstawą rozwoju gospodarczego, społecznego Państw na całym świecie są 

pewne dostawy energii. Wzrost zapotrzebowania na energię zarówno w Polsce jak 
i na świecie jest zjawiskiem nieuniknionym. Główną przyczyną tego wzrostu jest 
rozwój cywilizacyjny, który wymusza zwiększenie zużycia energii na wszystkie 
dziedziny gospodarki oraz na cele konsumenckie. W 2017 roku zużycie energii 
elektrycznej w Polsce wzrosło ponad 2,6% w porównaniu do roku 2016 [1]. 
Rozpatrując zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w Polsce jest niskie 
wynosi 3 937 kWh per capita, podczas gdy w Niemczech i Wielkiej Brytanii sięga 
odpowiednio 7 017 kWh oraz 5 407 kWh per capita. W Finlandii, która jest jednym 
z europejskich rekordzistów pod tym względem, na mieszkańca przypada 15 509 
kWh. Według prognoz w Polsce zużycie energii będzie szybko rosnąć – goniąc 
europejską średnią – i do 2030 roku zwiększy się o 70 TWh [2]. 

W Polsce głównie zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywa węgiel 
kamienny i brunatny. Na obszarze naszego kraju znajduje się 90 proc. zasobów 
węgla kamiennego i 25 proc. brunatnego całej Unii Europejskiej. W Polsce zasoby 
węgla kamiennego pochodzenia karbońskiego występują w Zagłębiu Górnośląskim, 
lokalnie też w Sudetach (Wałbrzych, Nowa Ruda) oraz na Wyżynie Lubelskiej 
(kopalnia Bogdanka). Natomiast zasoby węgla brunatnego występują w regionie 
bełchatowskim, konińskim, legnickim, łódzkim i wielkopolskim. W 2016 r. 
wydobycie surowca wyniosło 66,484 mln ton. Najwięcej węgla kamiennego 
wydobyto w 2016 r., w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym – 59,173 mln ton. 
W Lubelskim Zagłębiu Węglowym wydobyto w tym samym okresie 7,311 mln ton. 

W tabeli 1 przedstawiono zasoby bilansowe oraz wydobycie węgla kamiennego 
w latach 2000-2016 w Polsce. Przy obecnym stanie zasobów geologicznych, 
poziomie wydobycia i zapotrzebowania, węgla kamiennego wystarczy na ponad 860 
lat. Jednak wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce jest dużo niższa 
i wynosi 40-50 lat w zależności od wysokości strat przy eksploatacji, a przy 
wykorzystaniu zasobów niezagospodarowanych – na około 100 lat [3].  

Tabela 1. Wydobycie i zasoby węgla kamiennego w Polsce w latach 2000-2016 [4] 

Rok Wydobycie węgla kamiennego 
[mln. ton ] 

Zasoby bilansowe węgla 
[mld. ton] 

2000 102,1 45,4 
2001 102,5 45,9 

                                                             
1 j.kujawska@pollub.pl, Instytut Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika 
Lubelska, www.wis.pol.lublin.pl. 
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2002 96,2 44,1 
2003 97,3 43,1 
2004 95,6 42,6 
2005 93,0 43,3 
2006 89,3 42,0 
2007 82,8 43,1 
2008 80,0 43,2 
2009 70,9 44,2 
2010 69,2 45,1 
2011 67,6 48,5 
2012 71,3 48,2 
2013 68,4 51,4 
2014 66,0 52,0 
2015 65,1 56,2 
2016 66,5 58,6 

Źródło: [4]  

Raporty Państwowego Instytutu Geologicznego podają, że we wrześniu 2017 
roku z węgla kamiennego wyprodukowano m.in. 6,41 TWh energii elektrycznej 
w elektrowniach (wzrost o 0,11% r/r w porównaniu do roku 2016) a z węgla 
brunatnego 4,28 TWh (spadek o 4,91% r/r w porównaniu do roku 2016)) [4]. 

Jak już wyżej wspomniano w najbliższych latach czeka nas wzrost zużycia 
nośników energetycznych. W tabeli 2 przedstawiono wartości zużycia nośników 
energetycznych w latach: 1971, 2000, 2010 oraz wartość zużycia przewidzianą dla 
roku 2030 w przeliczeniu na ekwiwalentne mln ton ropy.  

Tabela 2. Globalne potrzeby energetyczne nośników energii w latach 1971-2030 w przeliczeniu 
na ekwiwalentne mln ton ropy [5] 
Nośniki energii Lata 

1971 2000 2010 2030 
Węgiel 1,449 2,355 2,702 3,6060 
Ropa naftowa 2,450 3,604 4,272 5,769 
Gaz 895 2,085 2,794 4,203 
Energia jądrowa 29 674 753 703 
Energia wodna 104 228 274 366 
Źródło: [5]  

Zużycie węgla, ropy naftowej w roku 2010 wzrosło ponad dwukrotnie 
w porównaniu do roku 1971. Wzrasta wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
ale w najbliższym czasie nie staną się one realnym substytutem węgla ani ropy i gazu 
potwierdzają to dane zamieszczone w tabeli 3.  
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Tabela 3. Globalne zużycie nośników energii w procentach w 1970 r., 2003 r., 2030 r. [5] 
Nośniki energii Lata 

1971 2003 2030 
Węgiel 28 26 24 
Ropa naftowa 46 37 37 
Gaz 19 24 28 
Energia jądrowa 1 6 4 
Energia wodna 5 6 6 

Źródło: [5]  

Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na energię, niski udział odnawialnych 
źródeł energii w produkcji energii, wydobycie węgla kamiennego w Polsce szybko 
się nie zakończy.  

Przemysł wydobywczy ma niekorzystny wpływ na środowisko. Podstawowym 
problemem jest emisja ditlenku węgla, co w konsekwencji prowadzi do globalnego 
ocieplenia. Drugim problemem są powstające odpady wydobywcze i zaostrzaniem 
przepisów dotyczących ich zagospodarowania.  

Szacuje się, że przy wydobyciu jednej tony węgla kamiennego powstaje od 200 
do 400 kg odpadów wydobywczych [6]. Zgadnie z ustawodawstwem polskim 
odpady górnicze i przeróbcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923) 
zaliczane są do odpadów wydobywczych, do grupy 01 [7]. 

Ilość powstających odpadów w poszczególnych kopalniach jest zróżnicowana, 
wynika to z odmiennej budowy geologicznej, rodzaju stosowanej technologii 
wydobycia węgla. Odpady powstające podczas wydobycia węgla kamiennego można 
podzielić na górnicze i przeróbcze. Odpady górnicze powstają w trakcie prowadzenia 
robót udostępniających i przygotowawczych. Odpady przeróbcze zaś powstają na 
powierzchni Ziemi i związane są z procesami wzbogacania węgla kamiennego. 
W kopalniach węgla kamiennego, po rozdzieleniu urobku górniczego, powstaje 
kopalina użyteczna oraz odpad wydobywczy, jakim jest skała płonna. Skała płonna 
wydobywana na powierzchnię przy okazji eksploatacji złóż węgla kamiennego, 
uznawana jest za nieużyteczną z powodu zbyt małej zawartości węgla.  

Ilość wytworzonych odpadów wydobywczych wytworzonych w latach 2010-2019 
przedstawiono na wykresie 1. Liczebność odpadów wydobywczych nie zmieni się 
znacząco na przełomie lat. Jednak ich ilość, powoduje, że nadal są nadmiernie 
składowane na terenach kopalni, dlatego ciągle poszukiwane są nowe metody 
ekonomicznego zagospodarowania odpadów. 
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Rysunek 1 Ilość wytworzonych odpadów wydobywczych wytworzonych w latach 2010-2019 w Polsce [8].  

Na rysunku 2 przedstawiono sposoby zagospodarowania odpadów wydobyw-
czych w roku 2016. Tylko 36% odpadów wydobywczych jest poddawane 
ponownemu wykorzystaniu.  

 
Rys. 2. Sposoby zagospodarowania odpadów wydobywczych w roku 2016 [9]. 

Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA jest jednym z największych wytwór-
ców odpadów wydobywczych wschodniej Polski. Obecnie ilość wytwarzanych tam 
odpadów sięga prawie 2 mln ton rocznie. W ostatnim czasie powiększono składo-
wisko odpadów tak, aby można było składować około 6 mln ton. W najbliższych 
latach planuje się zwiększenie zwałowisk odpadów do 120 mln ton.  

Ten rodzaj zagospodarowania odpadów wiertniczych powoduje powstawanie 
znacznej ilości terenów zdegradowanych.  

W grudniu 2015 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji, które mają 
„zamknąć obieg” europejskiej gospodarki. Istotą gospodarki obiegu zamkniętego jest 
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mądrzejsze wykorzystywanie zasobów, które posiadamy. Korzyści z zamknięcia 
obiegu to symbioza przemysłowa – odpady lub produkty uboczne z jednego sektora 
przemysłu stają się surowcem dla innego. Istnieje konieczność wyeliminowania 
skutków gromadzenia odpadów i poszukiwać metod ich ponownego wykorzystania 
jako zasobów 

Wychodząc na przeciw przepisom prawnym wydaje się zasadne wykorzystać 
odpady wydobywcze do wytworzenia mieszaniny glebopodobnej z odpadów orga-
nicznych. Mieszanina ta posłużyłaby do odtworzenia warstwy glebotwórczej na 
ternach zdegradowanych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości 
fizyczno-chemicznych skały płonnej z kopalni Bogdanka i oceniono zawartość 
składników pokarmowych zawartych. 

2. Cel pracy 
Celem pracy jest charakterystyka właściwości skały płonnej powstających pod-

czas wydobycia węgla kamiennego oraz ocena możliwości jej przyrodniczego 
zagospodarowania.  

3. Materiały i metody 
W badaniach wykorzystano skałę płonną ze zwałowiska na terenie kopalni 

Bogdanka, rok wytworzenie skały 2004. Pobierano próbki około 1,5 kg, połączono je 
w całość. Próbki skały płonnej wysuszono w temperaturze 105°C i rozdrobniono do 
średnicy poniżej 0,5 mm.  

W próbkach skały płonnej oznaczono: 
 odczyn pH metodą potencjometryczną w roztworze wodnym (PN-ISO 10390: 

1997P. Jakość gleby. Oznaczanie pH); 
 przewodność elektrolityczną właściwą (PWE) za pomocą urządzenia wielo-

funkcyjnego firmy ORION model VERSA STAR; 
 zawartość metali: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Ca, Mg, K 

metodą spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
ICP-OES JY 238 Ultrace (Jobin Yvon-Horriba Francja) po mineralizacji próbek 
w wodzie królewskiej zgodnie z PN-ISO 11047 (2001) i PN – ISO 11466 
(2002); 

 wyciągi wodne z odpadów przygotowano zgodnie z normą PN-EN 12457-
4:2006; 

 zawartość metali: As, Ba, B, Cr, Zn, Al., Cd, Co, Mg, Cu, Ni, Pb, K, Na, Fe 
w wyciągach wodnych metodą spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukcyjnie sprzężonej ICP-OES JY 238 Ultrace (Jobin Yvon-Horriba Francja). 

4. Charakterystyka właściwości skały płonnej  
Skały płonne to skały osadowe zaliczane głównie do mułowców i iłowców. 

Głównym składnikiem mineralnym skał płonnych z Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego są minerały ilaste, których zawartość wynosi średnio 60%. Drugim 
składnikiem mineralnym pod względem ilościowym są mułowce, głównie kwarc  
– około 30%. Skład mineralny uzupełniają: skalenie potasowe, skalenie sodowo-
wapniowe, łyszczyki, chloryty, kaolinit. Trzecim składnikiem mineralnym skał 
płonnych są piaskowce, stanowiące około 10% [10, 11]. Składniki mineralne zawarte 
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w skałach płonnych to typowe składniki mineralne gleb. Duża zawartość minerałów 
ilastych może poprawić właściwości gleby, ponieważ mają one zdolność sorbowania 
kationów na swojej powierzchni [12]. 

W tabeli 4 przedstawiono właściwości fizyczno-chemiczne skały płonnej. 
Porowatość badanych skał płonnych jest porównywalna z porowatością gleb 
brunatnych [12].  

Badaną skałę płonną charakteryzuje odczyn kwaśny. Najbardziej korzystny 
odczyn dla rekultywowanych terenów i wzrostu roślin jest odczyn od słabo kwaś-
nego do obojętnego [13]. Wyniki oznaczenia pH skał płonnych wskazują, że może 
być stosowana do obniżania pH terenów zdegradowanych, które charakteryzują się 
zazwyczaj odczynem zasadowym.  

Wyznaczona wartość przewodności elektrycznej właściwej, która jest miarą 
zasolenia, wynosi 3,36 [14]. Zakres przewodności 2-4 mS/cm uznawany jest za 
zmniejszający plony tylko w przypadku roślin bardziej wrażliwych [15]. Pod-
wyższone zasolenie wynika z dużej zawartości soli rozpuszczalnych w skałach 
płonnych i może być ograniczeniem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin na 
terenach rekultywowanych skałą płonną. Świeżo usypane skała płonną tereny, 
charakteryzują się podwyższonym zasoleniem, które z czasem ulega zmianie [16].  

Zawartość węgla w badanych skałach płonnych wynosiła 12,6%, średnia 
zawartość węgla w odpadach węgla kamiennego szacuje się na 9% [17]. Stosunek 
C:N w badanych odpadach wyniósł 10:1. Skała płonna charakteryzują się małą 
zawartością azotu. Jako optymalną wartość C:N dla wzrostu roślin przyjmuje się 
wartość 23 [18]. 

Tabela 4. Właściwości fizyczno-chemiczne skały płonnej 
Parametr Badana  

skała płonna 
Porowatość ogólna 
[% obj.] 

35,2± 1,2 

pH wH2O 3,76± 0,5 
Przewodność 
[mS·cm–1] 

3,36± 0,99 

N [%] 0,24 ± 0,04 
TOC [%] 12,62 ± 1,41 

Źródło. Opracowanie własne 

Przeprowadzone badania składu elementarnego skały płonnej (tabela 2). Stężenia 
metali w badanych odpadach porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) 
[19].  

Badania wykazały, że stężenia baru, kadmu, niklu w skale płonnej przekraczają 
dopuszczalne stężenia dla grupy I tj terenów mieszkaniowych, ale nie przekraczają 
dopuszczalnych stężeń dla gruntów ornych.  
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Tabela 5. Zawartość metali w glebie i komponentach odpadowych wraz z dopuszczalnymi zawartościami 
substancji określonymi w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) [19]. 

Oznaczany 
pierwiastek 
[mg/l] 

Skała płonna Dopuszczalne zawartości substancji 
powodujących ryzyko z podziałem na grupy 

 I* II-3** III*** IV**** 

As 6± 0,23 25 50 50 100 

Ba 503,70±7,32 400 600 1000 1500 

Cr 55,60±11,82 200 500 500 1000 

Sn 1,1± 0,1 20 40 100 350 

Zn 130± 22,5 500 1000 1000 2000 

Cd 2,60±0,07 2 5 10 15 

Co 10,28±0,47 50 50 100 200 

Cu 147,91±10,7 200 300 300 600 

Mo 0,9± 0,05 50 50 100 250 

Ni 238,28±59,0 150 300 300 500 

Pb 20,83±6,47 200 500 500 600 

Grupa I*: tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy, grunty rolne, tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe; grupa gruntów II**: grunty orne, tereny rodzinnych ogrodów działko-
wych sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty pod stawami, grunty pod rowami, 
tereny rodzinnych ogrodów działkowych; a w tym podgrupa II – 3 gleby mineralne 
średnie, o zawartości frakcji FG02 20–35%, o wartości pHKCl wyższej niż 5,5, 
gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości 
pHKCl wyższej niż 5,5, gleby mineralno-organiczne i organiczne, o zawartości 
węgla organicznego ponad 6%, niezależnie od wartości pHKCl; grupa gruntów 
III***: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, c) grunty zadrzewione i zakrze-
wione, nieużytki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne, tereny 
różne; grupa gruntów IV****: tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny 
komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych [opracowanie własne]. 

W badaniach monitoringowych odpadów wydobywczych z kopalni Bogdanka 
zawartość baru mieściła się w zakresie od 270 do 762 mg/kg [20], podczas gdy 
w odpadach z zagłębia Duro (Portugalia) stężenie baru wyniosło 500 mg/kg. 
W badaniach Grabowskiej wykazano podwyższone wartości chromu (132 mg/kg) 
i cynku (161 mg/kg) [20]. 
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Badania monitoringowe odpadów wydobywczych z kopalni Bogdanka prowa-
dzone w latach 1996-2012 nie wykazały ponadnormatywnych zanieczyszczeń 
metalami w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych. Z badań własnych i przeglądu 
literaturowego wynika, że zawartość metali ciężkich nie jest ograniczeniem 
w stosowaniu skały płonnej do gruntów. 

Do oceny możliwości rolniczego zagospodarowania skały płonnej konieczna jest 
ocena zawartości potasu, wapnia i magnezu, co przedstawiono w tabeli 6.  

Tabela 6. Stężenie wapnia, potasu, magnezu (kg/l) w skale płonnej  
Oznaczany 
pierwiastek 
[kg/l] 

Skała płonna 

Ca 1,33± 0,35 

K 10,09±1,7 

Mg 4,02±0,55 
Źródło: Opracowanie własne 

Skałę płonna charakteryzuje duża zawartość magnezu i potasu w analizowanych 
materiałach co wskazuje na możliwość ich wykorzystania do odkwaszania gleb. 
Mazur i Mokra [2009], analizując nawozy naturalne, oznaczyli w oborniku nastę-
pujące ilości wapnia, magnezu: Ca – 3,6; Mg – 1,3 kg/1 s.m. [21]. Takie zawartości 
węgla, magnezu i potasu w badanej skale płonnej potwierdzają, że można skałę 
płonną stosować w rekultywacji terenów zdegradowanych. 

W celu oceny potencjalnego wpływu skały płonnej na środowisko gruntowo-
wodne przeprowadzono badania wymywania metali oraz chlorków i siarczanów ze 
skały płonnej. Wyniki tych badań przedstawiono w tabeli 7.  

Uzyskane wyniki z wyciągów wodnych ze skały płonnej (1/10) porównano 
z dopuszczalnymi granicznymi wartościami wymywania odpadów obojętnych okreś-
lonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 
dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) 
[22]. Badania wskazują, że odpady mogą być składowane na składowiskach 
odpadów obojętnych. 

Tabela 7. Zawartość związków chemicznych w wyciągach wodnych ze skały płonnej (1:10) wraz 
z dopuszczalnymi zawartościami substancji określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

Zawartość w wyciągu wodnym 
(1:10) [mg/l] 

Skała płonna A B 

Chlorki 2343±0,02 1000 800 
Siarczany 526±0,01 500 1000 
Arsen 72± 2,5 0,1 0,5 
Bar 0,3±0,01 2 20 
Bor 0,7± 0,05 1 - 
Chrom <g.o. 0,5 0,5 
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Cynk 0,2± 0,01 2 4 
Glin 2,53± 0,45 3  
Kadm <g.o. 0,4 0,04 
Kobalt 0,83±0,05 1  
Magnez 293,65± Nie określony  
Miedź 0,1±0,03 0,5 2 
Nikiel 0,3±0,05 0,5 0,4 
Ołów 0,48±0,02 0,5 0,5 
Potas 66,3,±13,2 80  
Sód 47,75±23,7 800  
Żelazo 6,7±1,36 10  

A – Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2014 poz. 1800); B – Dopuszczalne graniczne wartości wymywania odpadów obojętnych 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277 [opracowanie własne]. 

Skład wyciągów wodnych porównano z wymaganiami zawartości metali 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) [23]. W badanych wyciągach wodnych ze skał 
płonnych zawartość metali nie przekroczyła dopuszczalnych stężeń określonych dla 
ścieków, które mogą być wprowadzone do gleby. Pomimo podwyższonej zawartości 
baru i niklu, kadmu w suchej masie odpadów, pierwiastki te nie są wymywane, 
najprawdopodobniej związane są w związki trudno rozpuszczalne.  

Badane wyciągi wodne z odpadów zawierają ponadnormatywne stężenia chlor-
ków i siarczanów. Podobne wyniki uzyskano w badaniach monitoringowych skały 
płonnej prowadzanej w kopalni Bogdanka. Niejednorodność skały płonnej powoduje 
zróżnicowanie zakwaszenia i buforowości odpadów [24].  

5. Wnioski 
1. Skałę płonną charakteryzuje odczyn lekko kwaśny. Jest to odczyn korzystny dla 

większości roślin uprawnych i stosowanych w rekultywacji biologicznej. 
Wartość przewodnictwa elektrolitycznego badanej skały płonnej jest szkodliwa 
tylko dla roślin wrażliwych. Zarówno odczyn jak i przewodnictwo skał zmienią 
się pod wpływem czasu, dlatego istnieje konieczność ciągłego monitorowania 
tych parametrów.  

2. Badane skały płonne zawierały znaczne ilości makroelementów, mikroele-
mentów i pierwiastków śladowych, co potwierdza możliwość ich rolniczego 
zagospodarowania.  

3. Zawartość metali ciężkich w badanych skalach płonnych nie przekraczały 
wartości granicznych dopuszczających do rozprowadzania na gruncie rolni-
czym. Stężenia metali z ługowanych skał płonnych nie przekroczyły dopusz-
czalnych stężeń określonych dla ścieków, które mogą być wprowadzone do 
gleby. 
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4. Badania monitoringowe właściwości fizykochemiczne odpadów wydobywczych 
są niezbędnymi do oceny możliwości ich przyrodniczego zagospodarowania, 
umożliwiają dobór i zastosowanie odpowiednich technik w rekultywacji. 
Rozwiązaniem w wykorzystaniu skały płonnej do rekultywacji terenów zdegra-
dowanych może być skojarzona gospodarka odpadami, poprzez stworzenie 
mieszaniny rekultywacyjnej z odpadów mineralnych. 
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Skała płonna jako potencjalne źródło składników pokarmowych  
Streszczenie  
W Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywa głównie węgiel kamienny i brunatny. 
Niestety wydobycie węgla kamiennego i brunatnego ma niekorzystny wpływ na środowisko. Głównym 
problemem jest emisja ditlenku węgla oraz ilość powstających odpadów. W pracy przedstawiono 
wyniki badań właściwości fizyczno-chemicznych skały płonnej z Bogdanki oraz oceniono możliwość 
ich przyrodniczego zagospodarowania. Zawartość makroskładników i mikroskładników w skale płonnej 
wskazuje na możliwość przyrodniczego wykorzystania. Zawartość metali ciężkich nie przekracza 
dopuszczalnych zawartości metali na grunty rolne. Jednak wysokie zasolenie, niskie zawartość azotu, 
wapnia wskazuje, że skała płonna może zmieszać z innymi odpadami organicznymi i stworzyć 
optymalną warstwę rekultywacyjną.  
Słowa kluczowe: skała płonna, rekultywacja, zagospodarowanie odpadów wydobywczych. 

Gangue as a potential source of nutrients 
Abstract  
In Poland, the electric energy demand is mainly met by black and brown coal. Unfortunately, mining of 
these resources has a negative impact on the environment. The main problem is related to the emission 
of carbon dioxide and large amount of produced waste. The paper presented the results of research on 
the physicochemical properties of gangue from Bogdanka mine and evaluates the possibility of its 
management, indicated by the content of macro- and microelements. The content of heavy metals does 
not exceed the permissible amount for agricultural lands. However, high salinity, low nitrogen and 
calcium content predispose gangue for mixing with other organic wastes in order to obtain optimal 
reclamation layer 
Keywords: Please provide up to five keywords which express the principal topics of the paper. 
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Możliwości zastosowania węgla brunatnego 
w rolnictwie jako źródła materii organicznej 

1. Wstęp 
Uzyskanie optymalnych plonów pod względem ilości jak też jakości, to główny 

cel rolnictwa, który należy realizować przy zachowaniu odpowiedniej żyzności 
i produkcyjności gleb. O żyzności gleb w dużej mierze decyduje materia organiczna, 
która się w niej znajduje, a zawartość próchnicy w glebie zmniejsza się wskutek 
działania różnych czynników (np. nadmierne zakwaszenie). Powoduje to obniżenie 
żyzności gleb, a także efektywności wykorzystania nawozów mineralnych, co 
prowadzi do obniżki plonów roślin uprawnych. Z uwagi na to, że substancja orga-
niczna ma duże znaczenie w kształtowaniu żyzności gleb istotne stają się badania 
nad możliwością zwiększenia żyzności. Zwiększenie zawartości materii organicznej 
w glebach możliwe jest poprzez wprowadzenie substancji, które zawierają wolno 
mineralizującą się substancję organiczną np. węgla brunatnego. 

Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska, istotnym problemem jest 
właściwe i racjonalne zagospodarowanie dużych ilości węgla brunatnego odmian 
ziemistych o niskiej wartości energetycznej. 

Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania węgla brunatnego 
w rolnictwie jako źródła materii organicznej, a także usystematyzowanie wiedzy na 
ten temat. 

2. Gleba i materia organiczna 
Gleba to najbardziej aktywna biologicznie część litosfery. Dzięki substancjom 

humusowym może ona stanowić naturalną barierę o właściwościach sorpcyjnych. 
Może również ograniczać fitoekstrakcję metali ciężkich przez rośliny oraz 
wymywanie i ich migrację do wód gruntowych.  

Gleba zawiera bardzo dużo energii skumulowanej w substancji organicznej. 
W skład substancji organicznej wchodzą: osadowe skały organiczne – biolity, obumarłe 
szczątki roślinne i zwierzęce, żywe mikroorganizmy (bakterie), grzyby, sinice oraz 
dżdżownice i owady, a także nawozy organiczne i produkty ich biochemicznych 
przemian. Jednym z podstawowych składników, które charakteryzują gleby są sub-
stancje humusowe będące polimolekularną i polidyspersyjną mieszaniną polie-
lektrolitów – sferokoloidów ulegającą ciągłym przemianom biochemicznym 
i chemicznym w glebie [1]. Rodzaj oraz intensywność przemian zależą od rodzaju 
roślinności, fauny glebowej oraz właściwości fizykochemicznych. Dwa główne 
kierunki przemian, którym ulega materia organiczna to mineralizacja i humifikacja. 
Wskutek tych przemian powstają m.in. związki próchnicze, pełniące w glebie bardzo 
ważną rolę (decydują o jej żyzności i produkcyjności). Wiele badań wskazuje, że 

                                                             
1 mwyzinska@iung.pulawy.pl, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl.  
2 Marzena.Mikos-Szymanska@ins.pulawy.pl, Zakład Nawozów, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 
www.ins.pulawy.pl.  
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efekt humifikacji, którego końcowym produktem są związki humusowe zależy od 
wielu czynników biotycznych i abiotycznych [2-4]. 

Humifikacja to rozkład i synteza związków organicznych oraz polimeryzacja 
i kondensacja powstałych produktów. W procesie tym powstaje próchnica, która 
składa się głównie z kwasów huminowych, kwasów fulwowych oraz humin. Kwasy 
fulwowe rozpuszczają się w wodzie. Charakteryzują się większą zawartością tlenu 
i wodoru, a mniejszą węgla i azotu [5]. Huminy są czarne i nierozpuszczalne 
w wodzie. Z nawozowego punktu widzenia to kwasy huminowe są najbardziej 
interesujące, i to one będą ciemnobrązową lub czarną frakcją próchniczą nierozpusz-
czalną w środowisku kwaśnym [6- 8]. Kwasy huminowe ze względu na koloidalny 
charakter oraz dużą powierzchnię aktywną znalazły zastosowanie w rolnictwie. 
Zbudowane są głównie z węgla, wodoru i tlenu oraz niewielkich ilości azotu i siarki. 
Węgiel i wodór występują w połączeniach pierścieniowych, łańcuchach alifa-
tycznych a także jako składowe grup funkcyjnych. Kwasy huminowe kształtują 
odpowiednią strukturę gleby ułatwiającą gromadzenie i pobieranie wody oraz 
właściwą porowatość, co zapewnia jej napowietrzenie. Właściwości adsorpcyjne 
kwasów huminowych pozwalają na dostarczenie roślinom mikro- i makroelementów 
[9-12]. Jak podaje Flaig [13] kwasy huminowe są produktami polimeryzacji 
substancji fenolowych pochodzenia ligninowego z aminokwasami. W procesie humi-
fikacji najpierw zachodzi utlenianie struktur ligninowych, a później polimeryzacja. 
Katalizatorami w tym procesie są tlen, amoniak i oksydazy mikroorganizmów [1]. 

Właściwości tych substancji są niezwykle atrakcyjne dla przemysłu nawozowego, 
ponieważ proces tworzenia się próchnicy w naturalny sposób jest niezwykle długi, 
a jej wpływ na żyzność gleby jest ogromny. Od wielu lat poszukuje się różnych 
źródeł kwasów huminowych, w tym również węgiel brunatny.  

Substancje humusowe w glebie są niezwykle istotne ze względu na ich duże 
zdolności sorpcyjne oraz związaną z tym zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń 
np. w postaci metali ciężkich [8].  

3. Węgiel brunatny 
Węgiel jako biolit, to kopalny materiał roślinny, gdzie każdy rodzaj tkanki 

roślinnej przeobraził się w jeden lub większą ilość maceratów [14]. Złoża węgla, 
które występują w Polsce są tworzone głównie przez węgiel miękki.  

W węglach brunatnych głównymi składnikami są wielocząsteczkowe struktury 
aromatyczne i grupy funkcyjne zawierające tlen [15-17]. Węgle brunatne wystę-
pujące w naszym kraju zawierają duże ilości kwasów humusowych, które mogą być 
źródłem materii organicznej [18], a większa kumulacja substancji organicznych 
w glebie zwiększa jej zdolności sorpcyjne względem np. metali ciężkich, a tym 
samym ogranicza ich przyswajanie przez rośliny i migrację do wód podziemnych. 
Substancja organiczna z węgla brunatnego ulega powolnej mineralizacji, dzięki temu 
chelaty metaloorganiczne są stabilne i nie uwalniają związanych przez nie metali.  

Substancje humusowe (kwasy fulwowe i huminowe) powstające z dostarczonej 
substancji organicznej, tworząc kompleksy w sposób bardziej trwały unieruchamiają 
metale ciężkie [19], a sorpcja w tym przypadku może być nieodwracalna [20-22], co 
skutkuje tym, że stają się one trwale niedostępne dla roślin. 

Odpadowy węgiel brunatny oraz preparaty wytworzone na jego bazie mogą być 
stosowane jako nawozy dostarczające materię organiczną, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa przeciwdziałające skażeniu środowiska [23-26]. Według literatury 
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węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji 
szkodliwych dla roślin [27].  

Przydatność węgla brunatnego jako źródła materii organicznej wynika z jego 
właściwości: silnie porowatej struktury, alkalicznego charakteru popiołu węglowego, 
zdolności pochłaniania i wymiany jonów a także powolnej mineralizacji substancji 
organicznej [28, 29].  

4. Możliwości ekstrakcji kwasów huminowych z węgla brunatnego  
Istnieje wiele metod pozyskiwania kwasów huminowych. Niektóre polegają na 

podziemnej ekstrakcji kwasów huminowych za pomocą odpowiednich mikroorga-
nizmów, lecz znaczna większość zakłada wydobycie surowca i przemysłową 
ekstrakcję. Perspektywicznym kierunkiem postępowania może być wykorzysty-
wanie do tego celu węgla brunatnego. Pozyskanie kwasów huminowych z węgla 
brunatnego lub innych źródeł możliwe jest dzięki specyficznym właściwościom 
związków próchniczych tj. rozpuszczalności. Huminy są nierozpuszczalne w całym 
zakresie pH rozpuszczalnika. Zadając zatem surowiec alkalicznym ekstrahentem, 
otrzymuje się mieszaninę kwasów fulwowych i huminowych. Wykorzystując nato-
miast nierozpuszczalność kwasów huminowych w środowisku kwaśnym, można 
wytrącić je, obniżając odczyn mieszaniny [8].  

Do pozyskiwania kwasów huminowych stosuje się różne ekstrahenty, zaczynając 
od tych najbardziej agresywnych, jak wodorotlenek sodu lub potasu, po łagodniejsze 
związki, do których zalicza się pirofosforan sodu czy trójpolifosforan sodu. NaOH 
oraz KOH gwarantują większą wydajność procesu ekstrakcji, jednak podejrzewa się, 
że jednocześnie powodują one częściową destrukcję struktury pozyskiwanych 
związków oraz przyczyniają się do zanieczyszczenia produktu innymi związkami 
[30, 31]. Mniej destrukcyjne związki, jak Na4P2O7 lub Na5P3O10, zapewniają nato-
miast większą czystość otrzymanego produktu kosztem wydajności procesu [32-34]. 
Kwasy huminowe można uzyskać poprzez traktowanie węgla brunatnego kwasem 
mineralnym, takim jak kwas solny czy kwas siarkowy o stężeniu od 1 do 3% mas. 
(Patent PL107698). Innym sposobem wytwarzania kwasów huminowych z kopalin 
stanowiących ich źródło to ekstrakcja z mieszaniną wody i sody kaustycznej przy 
wartości pH od 6,5 do 8,0 do momentu uzyskania ciekłego preparatu kwasów 
huminowych (US 4319041). Proces według wynalazku jest długotrwały, a kwasy 
huminowe w postaci koncentratu jako komponent nawozowy ulegają łatwemu 
wymywaniu do wód powierzchniowych i podziemnych. Znane są także sposoby 
wytwarzania kwasów huminowych polegające na ekstrakcji kwasów huminowych 
z węgla brunatnego roztworem zasadowym po uprzednim utlenieniu przy użyciu 
kwasu azotowego, tlenu czy tlenku azotu (GB 1283385, EP 0272737). Patent (PL 
216479) przedstawia sposób kompleksowego wytwarzania kwasów huminowych 
z węgli brunatnych, który polega na tym, że rozdrobniony węgiel brunatny poddaje 
się ekstrakcji roztworem NaOH o stężeniu od 0,2-2,2% i/lub KOH o stężeniu od 0,3-
3,1% i/lub NH4OH o stężeniu od 0,2-3,5%, z udziałem substancji kompleksujących 
takich jak: pirofosforan sodu, trójpolifosforan sodu, heksametafosforan sodu. 
Następnie po oddzieleniu osadu od ekstraktu, wytrąca się z osadu kwasy huminowe 
poprzez zakwaszenie środowiska kwasem siarkowym.  

Z przeprowadzonego przeglądu danych literaturowych wynika, że traktowanie 
węgla brunatnego kwasami nieorganicznymi [35, 36], czy roztworem amoniaku [37] 
są sposobami otrzymywania kwasów humusowych. Nawozy zawierające substancje 
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humusowe poprawiają właściwości sorpcyjne gleby, a także przyczyniają się do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. 

Przebieg ekstrakcji zależy od temperatury prowadzenia procesu oraz czasu 
i czynników dodatkowych, jak na przykład przyspieszanie ekstrakcji za pomocą fal 
ultradźwiękowych [38, 39]. Wiele metod, patentów oraz norm dotyczących ekstrakcji 
kwasów huminowych z węgla brunatnego ściśle określa uziarnienie użytego surowca, co 
wyraźnie sugeruje, że ma ono wpływ na przebieg i wydajność procesu [11].  

O produkcji kwasów huminowych w skali przemysłowej decydują ponadto 
czynniki ekonomiczne. Istotne jest zatem określenie optymalnego sortymentu węgla, 
przy którym wydajność ekstrakcji oraz koszty związane z obróbką surowca, w tym 
mielenie, będą gwarantować jak największy zysk [8]. Ponadto, rozwój procesów do 
komercyjnego wytwarzania chemikaliów (w tym kwasów huminowych) z natural-
nych surowców organicznych bez użycia substancji szkodliwych dla środowiska jest 
jednym z celów nowoczesnej chemii [6]. Wydajność kwasów huminowych 
z naturalnych surowców może być zwiększona poprzez utlenianie. W tym przypadku 
stosuje się różne odczynniki, w tym tlen atmosferyczny. Aktywacja mechaniczna, 
zwiększenie powierzchni właściwej, oraz degradacja mechaniczna (w atmosferze azotu), 
powodują zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego o 5-15%. Po wstępnej 
obróbce węgli w walcarce, gdy materia węglowa była zdyspergowana w obecności 
powietrza, a węgle nieznaczne utlenione, wydajność ta wzrastała o 10-16% [6]. 

5. Wpływ węgla brunatnego na środowisko glebowe i efekty produkcyjne 
roślin 

Zastosowanie węgla brunatnego bezpośrednio do celów nawozowych jest 
zabiegiem najprostszym. Do nawożenia można stosować węgiel odpadowy tzw. 
pospółkę o rozdrobnieniu cząstek poniżej 1 mm, a także węgiel wstępnie Kozdro-
bniony do frakcji ziaren poniżej 8 mm. Dawki węgla brunatnego mogą być różne 
w zależności od rodzaju gleby. Wadą węgla brunatnego jest to, że zawiera małe 
ilości podstawowych składników pokarmowych tj. azotu, fosforu, potasu, które są 
niewystarczające do zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin.  

W latach 2005-2006 w gospodarstwie indywidualnym w Bogucinie (woj. 
lubelskie) prowadzono badania nad wpływem rozdrobnionego węgla brunatnego na 
właściwości gleb płowych, które uległy erozji. W dwuletnim doświadczeniu 
polowym gdzie uprawiano pszenicę jarą odm. Nawra, węgiel brunatny (frakcja 0-10 
mm) wprowadzono do gleby w dawkach 11 i 22 t·ha-1. Po zastosowaniu węgla bru-
natnego stwierdzono polepszenie składu agregatowego w warstwie 0-10 cm gleb 
zerodowanych tj. zmniejszyła się zawartość brył o wymiarach powyżej 10 mm, 
zwiększyła się w sposób istotny w porównaniu do obiektu kontrolnego zawartość 
powietrznie suchych agregatów oraz zawartość agregatów wodoodpornych. Węgiel 
brunatny działał wolno, ale utrzymywał zwiększoną wodoodporność agregatów 
w porównaniu do kompostu [40].  

6. Wykorzystanie węgla brunatnego do produkcji nawozów i środków 
poprawiających właściwości gleby 

Węgle brunatne odmian ziemistych wykorzystywane są jako surowce do pro-
dukcji nawozów organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości 
gleby. Produkty nawozowe na bazie węgla brunatnego mogą być przeznaczone do 
rekultywacji gleb wadliwych tj. zbyt lekkich lub zbyt ciężkich czy zdewastowanych 
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przez przemysł, mogą także odkwaszać gleby i być wykorzystywane w produkcji 
ekologicznej [41, 42].  

W Polsce węgiel brunaty wydobywa się w pięciu odkrywkowych kopalniach. 
Obecnie największym producentem węgla brunatnego jest Kopalnia Bełchatów. 
Wydobycie z tej kopalni to ponad 60% całego wydobycia tego surowca w Polsce. Na 
drugim miejscu jest Kopalnia Turów z prawie 20% udziałem. Te dwie kopalnie 
wchodzą w skład jednego przedsiębiorstwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. Pozostała ilość wydobycia węgla brunatnego przypada na Kopalnię 
Konin i Adamów z odpowiednio 16,6%. i 7,7% udziałem w rynku tego surowca, 
które należą do ZE PAK S.A. Kopalnia Sieniawa ze znacznie mniejszym wydo-
byciem w porównaniu do przedstawionych czterech kopalń nie odgrywa większej 
roli w elektroenergetyce kraju [43, 44]. 

W Polsce jest jeszcze kilka tak zwanych złóż perspektywicznych. To przede 
wszystkim Legnica-Prochowice-Ścinawa czyli największe złoże węgla brunatnego 
w Europie, a także Gubin-Mosty-Brody, Kozienice-Głowaczów, Trzcianka i Zło-
czew [45]. 

Wykorzystanie węgla brunatnego jako nawozu lub surowca do produkcji nawo-
zów regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033), Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 
2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76), Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
określenia typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1384) oraz 
Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. w sprawie nawozów. 

Węgiel brunatny oraz leonardyty nie znajdują się na liście produktów dopusz-
czonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Unii Europejskiej (EC No 
889/2008), natomiast leonardyty są oficjalnie dopuszczone do użycia w Stanach 
Zjednoczonych i zalecane do wpisania na listę środków dopuszczonych [42]. 

W Polsce w obrocie jest kilka produktów zawierających węgiel brunatny, prze-
znaczonych do uprawy roślin. Na stronie IUNG-PIB w Puławach (wykaz_ekologia) 
można znaleźć wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, 
w którym znajdują się np. Condit (NE/115/2009) zakwalifikowany jako „środek 
poprawiający właściwości gleby” lub „Eko-Calcium” (NE/23/2005) zakwali-
fikowany jako nawóz wapniowy. Na liście znajdują się też preparaty otrzymywane 
z leonardytu, np. „Rosahumus” (NE/133/2010). 

Przy opracowywaniu i badaniu preparatu Rekulter w celu wdrożenia go w KBW 
Konin pracowało wiele ośrodków naukowych m.in. Politechnika Warszawska 
wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi m.in. z Krakowa, Bydgoszczy i Poznania, 
a także pracował Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach. Nawozy te produkowała 
KBW Konin [41]. Nawóz Rekulter został przebadany w doświadczeniach 
wazonowych i polowych (tab. 1). Węgiel brunatny zawarty w nawozie zwiększył 
zawartość węgla organicznego w glebie, a materia organiczna gleb po jego aplikacji 
charakteryzowała się większym udziałem kwasów huminowych i humin [40]. 
Plonofoska J zawierała 15% popiołu oraz 33% pyłu węglowego, a Plonofoska 
W zawierała ok. 13% dodatku popiołu po węglu brunatnym oraz 20% pyłu węglowego. 

KWB Bełchatów wykorzystując występującą w złożu kredę jeziorną, produkuje 
Eko-calcium magnezowany (węgiel brunatny + magnezyt), Immobil WK-2 
magnezowany, Ekomin B i Eko-lignite. Na bazie odpadowego węgla brunatnego ze 
złóż sieniawskich produkowany jest Humidol [41]. 
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Nawozy organiczno-mineralne na bazie węgla brunatnego produkowane są m.in. 
przez Grupę INCO S.A. (Florovit Pro Natura) i EkoDarpol. Ponadto, znany jest 
patent otrzymywania nawozu organiczno-mineralnego na bazie węgla brunatnego 
według którego miesza się ze sobą, węgiel brunatny 30-70% wag., dolomit 10-40% 
wag. lub mączkę wapienną 10-40% wag., fosforan amonu 3-15% wag., siarczan 
potasu 2-15% wag., mocznik nawozowy 3-25% oraz nośniki mikroelementów, 
a następnie dodaje się wodę i ciecz granulacyjną, po czym suszy się powstały produkt. 
Właścicielem patentu jest GRUPA INCO S.A., Warszawa (Patent PL 209547). 

Przykładowe produkty nawozowe wytworzone na bazie węgla brunatnego i ich 
działanie przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Przykładowe produkty nawozowe wytworzone na bazie węgla brunatnego i ich działanie 
Produkt Rodzaj 

doświadczenia 
Roślina 
uprawna 

Dawka Działanie Źródło 

mieszanka 
mocznika z 
węglem 
brunatnym w 
stosunku 1: 3 i 
1:10 

wazonowe pszenica brak 
informacji 
o dawce 

brak istotnego 
statystycznie 
wpływu na 
obniżenie wzrostu 
pszenicy, 
zmniejszenie strat 
azotu w formie 
gazowej  
i w wyniku 
wymywania azotu 
z gleby 

[46] 

Rekulter, 
nawóz 
organiczno-
mineralny 

polowe Zmianowa
nie 
czteropolo
we: buraki 
pastewne, 
jęczmień 
jary, łubin 
żółty, 
gorczyca 
biała 

66,6 t·ha-1 poprawa 
właściwości 
fizykochemicznych 
gleby, wzrost 
pojemności 
sorpcyjnej gleby, 
ponad 2-krotny 
wzrost ogólnej 
zawartości węgla 
organicznego 
w glebie 

[47] 

Rekulter wazonowe  pszenica 
ozima 

180 g na 
wazon  
(5 t 
Corg·ha-1) 

istotny 
statystycznie 
wzrost plonu części 
nadziemnej 
pszenicy ozimej 
zarówno na glebie 
zanieczyszczonej 
jak i bez metali 
ciężkich 

[48] 

Rekulter wazonowe  
 

kukurydza 
zwyczajna 
na zieloną 
masę 

180 g na 
wazon  
(5 t 
Corg·ha-1) 

wzrost plonu 
zielonej masy 
kukurydzy, wzrost 
zawartości K, Mg, 
P i N w częściach 
nadziemnych 
kukurydzy 

[49] 
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Rekulter wazonowe  kukurydza 
na zieloną 
masę, 
rzepak, 
łubin 

320 g na 
wazon 

wzrost zawartości 
węgla 
organicznego 
w glebie, 
zmniejszenie 
zawartości azotu 
w kwasach 
humusowych, 
dostarczenie 
materii organicznej 
zwłaszcza kwasów 
humusowych 

[50] 

nawóz na bazie 
węgla 
brunatnego i 
mocznika 

polowe  rzepak, 
kukurydza 

20; 37,5; 
55 kg 
N·ha-1 

istotny 
statystycznie 
wzrost biomasy 
i pobrania azotu 
przez rośliny w 
porównaniu do 
obiektu bez 
nawożenia 
azotowego, nawóz 
o spowolnionym 
uwalnianiu azotu  

[51] 

nawóz 
organiczno-
mineralny na 
bazie węgla 
brunatnego 

polowe 
 

kukurydza przedsiew
nie  
1 i 5 t·ha-1 
nawozu 
NPK na 
bazie 
węgla 
brunatneg
o oraz 
pogłównie 
20 i 40 kg 
N·ha-1 

wzrost liczby 
jednostek 
tworzących kolonie 
grzybów 
entomopatogennyc
h (owadobójczych) 
w porównaniu do 
obiektu 
kontrolnego 
w przypadku obu 
dawek,  

[52] 

Immobil WK 
(węgiel 
brunatny, kreda 
jeziorna), 
Ekomin (węgiel 
brunatny, N, P, 
K, Mg, Cu, Fe) 
Zn) 
 

wazonowe 
 

- gleba + 
10% 
preparat 
węglowy 

zmniejszenie 
rozpuszczalności 
cynku i ołowiu 
w badanych 
glebach od kilku do 
kilkudziesięciu 
procent, 
ograniczenie 
nieprzyswajalności 
metali ciężkich, 
działanie 
odkwaszające na 
gleby 

[53] 

 [Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury] 

Ostatnie badania wykazały, że nawóz na bazie węgla brunatnego i mocznika 
charakteryzuje się mniejszymi stratami azotu w porównaniu do samego mocznika, 



 
Marta Wyzińska, Marzena Mikos-Szymańska 

 

32 

przyczynia się do zwiększenia plonu biomasy i wykorzystania azotu przez rośliny, 
a także zwiększa zdolność zatrzymywania wody przez glebę (tab. 1) [51]. Ponadto, 
zastosowanie w/w nawozu przyczyniało się do zmniejszenia aktywności ureazy 
w glebie. Potwierdzają to także inne badania [54], które wykazały że węgiel brunatny 
ma działanie inhibitujące aktywność enzymu ureazy w glebie. Niemniej jednak 
istnieje potrzeba dalszych badań nad otrzymywaniem produktów nawozowych 
charakteryzujących się dobrymi właściwościami fizycznochemicznymi i mecha-
nicznymi, a także badań rolniczych w celu określenia ich wpływu na rośliny uprawne 
w zależności od rodzaju gleby i warunków środowiskowych. 

7. Podsumowanie 
Podsumowując należy stwierdzić, że węgiel brunatny, a także nawozy 

organiczno-mineralne i środki poprawiające właściwości gleby na bazie węgla 
brunatnego mogą stanowić źródło materii organicznej. Nawozy zawierające 
substancje humusowe poprawiają właściwości sorpcyjne gleby, a także przyczyniają 
się do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Badania wykazały także, że nawozy 
azotowe wytworzone na bazie węgla brunatnego charakteryzują się spowolnionym 
uwalnianiem azotu. Istnieje zatem potrzeba opracowywania nowych formulacji 
nawozów z wykorzystaniem węgla brunatnego, które oprócz dostarczania skład-
ników pokarmowych wzbogacałyby glebę w materię organiczną, a przez to 
poprawiałyby jej właściwości fizyczno-chemiczne i mechaniczne oraz przyczyniały 
się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny.  
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Możliwości zastosowania węgla brunatnego w rolnictwie jako źródła materii 
organicznej 
Streszczenie  
Węgle brunatne występujące w Polsce mogą być doskonałym źródłem materii organicznej. Przydatność 
tego naturalnego surowca jako alternatywnego źródła materii organicznej wynika z jego właściwości 
tj. silnie porowatej struktury, zdolności pochłaniania i wymiany jonów oraz zawartości kwasów 
humusowych. Substancje humusowe (kwasy fulwowe i huminowe) są atrakcyjne z nawozowego punktu 
widzenia, gdyż posiadają właściwości adsorpcyjne, które pozwalają na dostarczanie roślinom makro- 
i mikroelementów. Istnieje wiele metod pozyskiwania kwasów huminowych, m. in. poprzez ekstrakcję. 
Kwasy te mogą być wykorzystane jako dodatki do różnego rodzaju nawozów. Na podstawie literatury, 
którą wykorzystano w niniejszej pracy można stwierdzić, że na rynku istnieją produkty nawozowe na 
bazie węgla brunatnego, które poprawiają właściwości gleby, jak również w sposób istotny statys-
tycznie poprawiają wzrost i plonowanie roślin.  
Słowa kluczowe: węgiel brunatny, materia organiczna, rolnictwo, uprawa. 

Possibilities of using brown coal in agriculture as a source of organic matter 
Abstract 
Brown coals found in Poland can be a great source of organic matter. The usefulness of this natural raw 
material as an alternative source of organic matter results from its properties, i.e. a highly porous 
structure, the ability to absorb and exchange ions and the content of humic acids. Humic substances 
(fulvic and humic acids) are attractive from the fertilizer's point of view, because of their adsorptive 
properties that allow to supply the macro- and microelements to plants. There are many methods for 
humic acids acquistion, among others by extraction. These acids can be used as an additive to various 
types of fertilizers. Based on the literature used in this work, it can be concluded that there are lignite 
based fertilizer products on the market that improve soil properties as well as statistically significantly 
improve the growth and yield of plants. 
Keywords: brown coal, organic matter, agriculture, cultivation. 
 



 

36 

Sylwia Siebielec1, Grzegorz Siebielec2 

Wieloletni wpływ osadów ściekowych, pofermentu 
oraz nawozów mineralnych na aktywność 
enzymatyczną gleby użytkowanej rolniczo 

1. Wstęp 
Intensywny rozwój gospodarki, w tym modernizacja i budowa nowych 

oczyszczalni, jak również rozbudowa sieci kanalizacyjnych to kluczowe czynniki 
odpowiadające za wzrastający poziom produkcji osadów ściekowych w Polsce [1]. 
Dane na koniec 2012 roku wskazywały na około 513 tys. ton wyprodukowanych 
komunalnych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę. Według Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami z 2014r. liczba ta w roku 2015 miała wzrosnąć do 
642,4 tys. ton s.m. osadu, a prognozy zakładały, że w roku 2018 liczba ta może 
sięgnąć nawet 706,6 tys. ton s.m. osadu [2, 3]. Wytyczne dotyczące jakości komu-
nalnych osadów ściekowych w odniesieniu do sposobu przyrodniczego wykorzys-
tania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. [4]. 
Obejmują one wskaźniki jakościowe, takie jak zawartość pierwiastków śladowych 
(kadm, ołów, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom), obecność bakterii chorobotwórczych 
z rodzaju Salmonella oraz liczbę jaj pasożytów jelitowych (Ascaris spp., Trichuris 
spp., Toxocara spp.). Dodatkowo w osadach należy wykonać oznaczenia wilgot-
ności, odczynu, zawartości substancji organicznej, azotu ogólnego, azotu amono-
wego oraz całkowitej zawartości fosforu, wapnia i magnezu, Rozporządzenie nie 
precyzuje jednak dla nich liczb granicznych. Rozporządzenie określa również 
dopuszczalne roczne lub kumulatywne 2-, 3-letnie dawki osadów przy rolniczym 
wykorzystaniu oraz zastosowaniu do rekultywacji na cele nierolne. 

Składowanie osadów ściekowych jest niewskazane przede wszystkim ze 
względów środowiskowych (kumulacja toksycznych substancji, które w sposób 
niekontrolowany przenikają m.in. do wód gruntowych i podziemnych) [5,6]. 
Rozwijane w niektórych ośrodkach miejskich, spalanie osadów jest również środo-
wiskowo kontrowersyjnym i kosztochłonnym sposobem utylizacji. Na tym tle 
przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych może być uważane za przysz-
łościową metodę ich utylizacji. Obecność znaczących ilości substancji organicznych, 
a także składników nawozowych w osadach ściekowych umożliwia poprawę 
żyzności gleby, szczególnie w obliczu braku nawozów naturalnych w wielu 
regionach o intensywnej produkcji roślinnej a niskiej obsadzie zwierząt [7].  

Pomimo prawnych uregulowań stosowania osadów ściekowych w rolnictwie, 
istnieje wiele kontrowersji ograniczających ich szersze zastosowanie. Kontrowersje 
te w głównej mierze wynikają z niepełnej informacji odnośnie korzyści czy 
                                                             
1 sstaniak@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolnicze, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
– Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), http://www.iung.pulawy.pl/.  
2 gs@iung.pulawy.pl, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), http://www.iung.pulawy.pl/.  



Wieloletni wpływ osadów ściekowych, pofermentu  
oraz nawozów mineralnych na aktywność enzymatyczną gleby użytkowanej rolniczo 

 

37 

środowiskowych niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą wprowadzanie osadów 
ściekowych do gleb oraz ich wpływu na różnorodne funkcje gleby, w tym bioróżno-
rodność glebową i mikrobiologiczne cykle przemian substancji organicznych 
i pierwiastków. Obecnych przepisów nie należy zatem również traktować jako 
ostateczne, szczególnie w zakresie dawki i parametrów oceny osadów ściekowych.  

Celem podjętych badań była ocena wpływu wieloletniego i kumulatywnego 
stosowania osadów ściekowych na aktywność enzymatyczną w zależności od dawki 
osadu i czasu od momentu jego zastosowania. Jako warianty porównawcze przyjęto 
brak nawożenia, nawożenie azotem mineralnym oraz inne egzogenne źródło materii 
organicznej i azotu w postaci pofermentu z biogazowni.  

2. Materiał i metody 
Wpływ nawożenia gleb osadami ściekowymi na mikrobiologiczną charak-

terystykę gleb badano w wieloletnim doświadczeniu na betonowych poletkach 
lizymetrycznych z piaskiem gliniastym lekkim na glinie lekkiej. Badania były 
prowadzone na 24 lizymetrach o powierzchni 1 m2. Sposób nawożenia gleby podano 
w Tabeli 1. W roku 2006 w 4 wariantach zastosowano osad ściekowy w dawce 
odpowiadającej 100 t ha-1 s.m. osadu na hektar. Po 6 latach na wybranych poletkach 
zastosowano kolejne nawożenie osadami ściekowymi, w celu uzyskania wariantów 
odpowiadających pojedynczej dawce 100 t osadu o zróżnicowanym czasie od 
momentu aplikacji, lub skumulowanej dawce równej 200 t ha-1. Wariant porów-
nawczy stanowiło nawożenie pofermentem po uprzednim nawożeniu mineralnym 
oraz skumulowane z uprzednim nawożeniem osadem ściekowym. Wpływ nawożenia 
organicznego zweryfikowano poprzez porównanie z wariantem bez nawożenia oraz 
ze stałym nawożeniem mineralnym. Dodatkowo w jednym z wariantów poletka 
nawożone osadem w roku 2006, od roku 2012 pozostawiono nie uprawiane jako 
ugór. 

Tabela 1. Sposób nawożenia gleby 
Kombinacja Lata 2006-20111 Lata 2012-20152 
Kontrola Brak nawożenia Brak nawożenia 
N min/osad Osad 100 t ha-1 N – mineralny 
Poferment/osad Osad 100 t ha-1 Poferment 50 t ha-1 
Osad/osad Osad 100 t ha-1 Osad 100 t ha-1 
Ugór/osad Osad 100 t ha-1 Brak nawożenia, ugór 
N min/N min N - mineralny N – mineralny 
Poferment/N min N - mineralny Poferment 50 t ha-1 
Osad/N min N - mineralny Osad 100 t ha-1 

1 nawożenie organiczne w roku 2006 
2 nawożenie organiczne w roku 2012 

W doświadczeniu każdy wariant nawożenia prowadzony był w trzech 
powtórzeniach (lizymetrach). W okresie 2012-2015 w kolejnych latach uprawiano 
następujące rośliny: kukurydza, odm. Buran; pszenica ozima, odm. Muszelka; 
jęczmień jary, odm. Suweren; rzepak ozimy, odm. Arot. Rośliny wysiewano również 
na obiekcie kontrolnym bez nawożenia. Azot mineralny stosowano w formie saletry 
amonowej w dawce 20, 15, 15, 15g N na poletko dla, odpowiednio, kukurydzy, 
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pszenicy, jęczmienia i rzepaku. Dawki fosforu zastosowanego jako superfosfat 46%, 
wynosiły 3,5 g P2O5 rocznie pod każdą roślinę, natomiast potasu jako sól potasowa  
– 9 g K2O dla wszystkich roślin. Zarówno w roku 2006, jak i w roku 2012, 
zastosowano osad ściekowy o konsystencji ziemistej z oczyszczalni ścieków 
w Nałęczowie, o pH 7,0-7,3, zawartości węgla organicznego 35%, azotu 3,8%, 
zawartości suchej masy 63%. Zawartość pierwiastków śladowych nie przekraczała 
zawartości dopuszczalnych dla stosowania komunalnych osadów ściekowych 
w rolnictwie wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257). Odpad 
z biogazowni w Parczewie o konsystencji ziemistej zawierał 43,2% węgla organicz-
nego oraz 2,4% azotu. Wsad w biogazowni stanowią kiszonka z kukurydzy, kiszonka 
z trawy oraz wywar gorzelniany. 

Próbki glebowe pobrano po zakończeniu 4-letniego zmianowania, licząc od daty 
ponownego zastosowania osadów ściekowych, z głębokości 0-20 cm. Po przesianiu 
przez sito 2 mm próbki pozostawiono w stanie wilgotnym do oznaczeń aktywności 
enzymatycznej gleby. 

Badanie aktywności enzymatycznej gleby obejmowało oznaczenia aktywności 
dehydrogenaz według Casida i in. [8] metodą kolorymetryczną, z zastosowaniem 
jako substratu 3-procentowego TTC (chlorku trójfenylotetrazolu), po 24-godzinnej 
inkubacji w temperaturze 37°C, przy długości fali 485 nm, oraz aktywności fosfatazy 
zasadowej i kwaśnej, metodą kolorymetryczną z zastosowaniem PNP (p-nitrofenylo-
fosforan sodu), po 1-godzinnej inkubacji w temperaturze 37°C, przy długości fali 
410 nm [9]. W powietrznie suchych próbkach glebowych oznaczono odczyn 
w zawiesinie wodnej metodą potencjometryczną przy stosunku gleby do roztworu 
10g:40 ml, natomiast zawartość próchnicy zmodyfikowaną metodą Tiurina [10]. 

3. Wyniki i dyskusja 
Stosowanie osadu ściekowego spowodowało wyższe wartości pH gleby 

w porównaniu do obiektu nawożonego azotem mineralnym oraz obiektu kontrolnego 
[Wykres 1.]. Gleba kontrolna charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem. Jak 
dowodzą badania, w glebach o wyjściowym kwaśnym odczynie wartości pH rosną 
po zastosowaniu osadów ściekowych lub wraz ze wzrostem ich dawki [11]. Fakt ten 
wynika ze znacznych buforowych właściwości osadu ściekowego, mimo że 
zastosowany osad ściekowy nie był w oczyszczalni ścieków uzdatniany wapnem. 
W przypadku gleb o odczynie naturalnym lub lekko alkalicznym można spodziewać 
się spadku wartości pH gleby w wyniku procesów zakwaszania zachodzących na 
skutek mineralizacji materii organicznej osadu [12], takie gleby w naszym 
doświadczeniu jednak nie występowały.  
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Wykres 1. Odczyn (pH w H2O) wierzchniej warstwie gleby w zależności od wariantu nawożenia.  

Wąsy reprezentują odchylenie standardowe. 

W analizowanym doświadczeniu w przypadkach wszystkich oznaczanych 
enzymów glebowych (fosfatazy kwaśna i zasadowa oraz dehydrogenazy) najwyższą 
aktywność stwierdzono dla najwyższej, skumulowanej w przeciągu 6 lat dawki 
osadu ściekowego – 200 t ha-1. Oznacza to, że nawet powtarzane wysokie re kulty-
wacyjne dawki osadu ściekowego nie ograniczają ogólnej aktywności biochemicznej 
gleby. Dużą aktywność fosfatazy zasadowej i dehydrogenaz wykazywały również 
gleby 1-krotnie nawożone osadem ściekowym [Wykres 2-4.]. Z kolei najniższymi 
aktywnościami tych enzymów charakteryzowała się gleba kontrolna i stale nawożona 
N mineralnym. W przypadku fosfatazy kwaśnej gleba kontrolna i nawożona saletrą 
amonową nie ustępowały wariantom z 1 dawką osadu, co wynikało jednak zapewne 
ze zróżnicowania odczynu [Wykres 1-2.]. Gleby bez dodatku osadu charakte-
ryzowały się niższymi wartościami pH, w związku z tym obecne w nich były 
mikroorganizmy zaadaptowane do prowadzenia przemian fosforu z udziałem 
fosfatazy kwaśnej w warunkach kwaśnych.  

Badania wykazały, że istnieje pozytywny wpływ osadów ściekowych na 
aktywność enzymatyczną gleb, a jak wskazują inni autorzy również istotna dodatnia 
korelacja pomiędzy wysokością dawki tych odpadów a aktywnością enzymatyczną 
[13-16]. 

W przeszłości doniesienia niektórych autorów wskazywały na negatywny wpływ 
osadów ściekowych na aktywność mikroorganizmów glebowych [17, 18]. Badania te 
dotyczyły jednak wysokich dawek osadów ściekowych silnie zanieczyszczonych 
metalami śladowymi. Przeciwstawne wyniki badań uzyskali inni autorzy, którzy nie 
wykazali wpływu zanieczyszczenia osadów na aktywność bakterii z rodzaju 
Rhizobium [19, 20]. 

Postęp w skuteczności separowania metali z sieci ścieków komunalnych 
ograniczył poziom zanieczyszczenia osadów a jednocześnie ryzyko ich negatywnego 
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oddziaływania na mikroorganizmy glebowe [21]. Ponadto proces stabilizacji osadu 
ściekowego powoduje przyrost udziału trudno rozpuszczalnych form potencjalnie 
toksycznych metali [22, 23]. 

Wyższa aktywność fosfatazy zasadowej i dehydrogenaz w glebie kontrolnej niż 
w wariancie N min/N min wskazuje na zubażający wpływ wysokich dawek 
nawozów syntetycznych na aktywność mikroorganizmów glebowych [Wykres 3-4.]. 

 

Wykres 2. Aktywność fosfatazy kwaśnej w wierzchniej warstwie gleby w zależności od wariantu nawożenia. 
Wąsy reprezentują odchylenie standardowe. 

 
Wykres 3. Aktywność fosfatazy zasadowej w wierzchniej warstwie gleby w zależności od wariantu 

nawożenia. Wąsy reprezentują odchylenie standardowe. 
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Wykres 4. Aktywność dehydrogenaz w wierzchniej warstwie gleby w zależności od wariantu nawożenia. 

Wąsy reprezentują odchylenie standardowe. 

Analiza korelacji wykazała ścisłą zależność aktywności fosfatazy zasadowej od 
odczynu gleby [Wykres 5.]. Wartość pH mierzonego w zawiesinie wodnej w 78% 
opisywała zmienność aktywność fosfatazy zasadowej po zastosowaniu różnych 
wariantów nawożenia. Zależność ta była zapewne łącznym efektem wpływu samego 
odczynu oraz nawożenia organicznego, modyfikującego odczyn gleby.  

 
Wykres 5. Zależność pomiędzy odczynem gleby a aktywnością fosfatazy zasadowej. 
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Sposób nawożenia miał statystycznie istotny wpływ na zawartość materii 
organicznej gleby [Wykres 6]. Zgodnie z przewidywaniami, najwyższą zawartość 
próchnicy stwierdzono na poletkach, na których dwukrotnie zastosowano materiał 
organiczny (osad/osad, poferment/osad) oraz na ugorowanym poletku, na którym 
uprzednio zastosowano osad ściekowy. Również jednokrotne wprowadzenie do 
gleby osadu ściekowego podwyższyło zawartość próchnicy w porównaniu do 
obiektu kontrolnego i nawożonego mineralnie, niezależnie od terminu zastosowania 
osadu. Natomiast wyższa zawartość próchnicy w glebie nawożonej azotem 
mineralnym niż w glebie kontrolnej wynika z większej ilości resztek pożniwnych 
oraz masy korzeniowej w wariancie z saletrą amonową. Wynik ten potwierdza 
doniesienia innych autorów o stałej, choć powolnej akumulacji materii organicznej 
w glebach o niskiej wyjściowej jej zawartości a nawożonych wysokimi dawkami 
azotu mineralnego [24, 25]. Zawartość próchnicy na obiekcie nawożonym azotem 
mineralnym w naszym doświadczeniu była niemal równa średniej zawartości 
w glebach Polski (1,95 vs 1,97%), natomiast dwukrotne nawożenie organiczne 
podwyższyło zawartość próchnicy powyżej górnego kwartyla zawartości noto-
wanych w glebach Polski – 2,3 % [26]. 

 
Wykres 6. Zróżnicowanie zawartości próchnicy w glebie w zależności od wariantu nawożenia. 

Wąsy reprezentują odchylenie standardowe. 

4. Podsumowanie  
We wszystkich oznaczanych enzymach glebowych (fosfataza kwaśna, fosfataza 

zasadowa, dehydrogenazy) najwyższą aktywność stwierdzono dla skumulowanej 
dawki osadu ściekowego – 200 t ha-1 w przeciągu 6 lat. Aktywność enzymów 
glebowych po zastosowaniu pofermentu nieco ustępowała wartościom zmierzonym 
w glebach nawożonych osadem ściekowym, przy czym wyższą aktywnością charak-
teryzowała się gleba, do której poferment wprowadzono po osadzie ściekowym 
aniżeli gleba, którą przed wprowadzeniem pofermentu nawożono mineralnie. Można 
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przypuszczać, iż możliwe jest, przy zachowaniu wymagań jakościowych dla osadów 
ściekowych, zwiększenie dawki osadu dopuszczalnej w rolnictwie, bez negatywnych 
skutków dla aktywności enzymatycznej gleb. 

Podziękowania 
Opracowanie wykonano w ramach realizacji zadań 1.1. „Ocena zmian 

w gospodarowaniu ziemią, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, 
organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych oraz wskazanie działań 
prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej” 
oraz 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz 
aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków 
siedliskowych i systemów gospodarowania. Program Wieloletni IUNG-PIB na lata 
(2016-2020). 
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Wieloletni wpływu osadów ściekowych, pofermentu oraz nawozów mineralnych 
na aktywność enzymatyczną gleby użytkowanej rolniczo  
Streszczenie  
Celem badań była ocena wieloletniego wpływu kumulatywnego stosowania osadów ściekowych na 
aktywność gleb. Badania były prowadzone w lizymetrach o powierzchni 1 m2. W roku 2006 w 4 
wariantach zastosowano osad ściekowy w dawce odpowiadającej 100 t ha-1 s.m. osadu na hektar. Po 6 
latach na wybranych poletkach zastosowano kolejne nawożenie osadami ściekowymi, w celu uzyskania 
wariantów odpowiadających pojedynczej dawce 100 t osadu o zróżnicowanym czasie od momentu 
aplikacji, lub skumulowanej dawce równej 200 t ha-1. Jako warianty porównawcze przyjęto brak 
nawożenia, nawożenie azotem mineralnym oraz inne egzogenne źródło materii organicznej i azotu 
w postaci pofermentu z biogazowni. W przypadku wszystkich oznaczanych enzymów glebowych 
(fosfataza kwaśna, fosfataza zasadowa, dehydrogenazy) najwyższą aktywność stwierdzono dla 
skumulowanej dawki osadu ściekowego – 200 t ha-1 w przeciągu 6 lat. Wysoką aktywność fosfatazy 
zasadowej i dehydrogenaz wykazywały również gleby 1-krotnie nawożone osadem ściekowym. Analiza 
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korelacji wykazała ścisłą zależność aktywności fosfatazy zasadowej od odczynu gleby. Badania wykazały, 
że komunalne osady ściekowe spełniające kryteria dopuszczające do stosowania w rolnictwie, nawet 
w dawkach rekultywacyjnych stymulują aktywność enzymatyczną gleb.  
Słowa kluczowe: aktywność enzymatyczna, osad ściekowy, poferment.  

Long term effects of sewage sludge, digestate and mineral fertilizers 
on enzymatic activity in the soil used for agriculture  
Abstract  
The aim of the study was to assess long-term impact of cumulative application of sewage sludge on soil 
microbial parameters. The study was conducted in 1 m2 lysimeter plots. In 2006 sewage sludge was 
applied to selected plots at rate 100 t of dry matter per hectare while the other plots were fertilized with 
mineral nitrogen. After 6 years the same sludge rate was applied to selected plots in order to achieve 
combinations representing 100 t rate with different time of application (2006 or 2012) or cumulative 
200 t rate. The sludge plots were compared to fully non-fertilized plots, plots constantly fertilized with 
ammonia nitrate or plots treated with digestate. The highest enzyme activities were recorded for the 
cumulative 200 t sludge rate. Soils treated with 100 t sludge rate also exhibited high activity of alkaline 
phosphatase and dehydrogenase. Alkaline phosphatase activity was highly correlated with soil pH. The 
study revealed that sewage sludges that meet the quality standards for application in agriculture 
stimulate soil microbial activity even when applied at high reclamation rates.  
Keywords: digestate, enzymatic activity, sewage sludge. 
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Dawid Skrzypczak1, Anna Witek-Krowiak2  

Wytwarzanie innowacyjnych nawozów 
o kontrolowanym uwalnianiu mikroelementów 

1. Wprowadzenie  
Miedź jest niezbędnym mikroelementów, który bierze udział w wielu procesach 

zachodzących w roślinach. Występuje w postaci jonów Cu2+ oraz Cu+. Pierwiastek 
ten jest elementem strukturalnym białek regulatorowych, bierze udział w fotosyn-
tetycznym transporcie elektronów, oddychaniu mitochondrialnym, a także odgrywa 
zasadniczą rolę w fosforylacji oksydacyjnej oraz immobilizacji żelaza w komórkach 
roślinnych. W przypadku, gdy jony miedzi nie są dostępne w podłożu, rośliny 
wykazują określone objawy niedoboru, które w dotyczą młodych liści oraz organów 
generatywnych roślin[1]. Zatem zbyt mała ilość miedzi w glebie uprawnej może 
powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju roślin.  

Zarówno plon roślin, jak i ich jakość, zależą głównie od ilości wody oraz od 
składu gleby uprawnej [2]. Forma dostarczania mikroelementów może w dużym 
stopniu wpływać na rozwój roślin. Składniki odżywcze dostarcza się głównie 
w postaci soli technicznych, czy też chelatów syntetycznych [3]. Stosowanie dobrze 
rozpuszczalnych w wodzie form nawozowych skutkuje niekiedy wymywaniem 
mikroelementów do wód gruntowych, przez co nie mogą być one pobrane przez 
rośliny. Powoduje to nie tylko ogromne straty ekonomiczne, ale także bardzo 
poważne zanieczyszczenia środowiska. Alternatywą dla powszechnie stosowanych 
nawozów są nawozy o kontrolowanym uwalnianiu mikroelementów, które stop-
niowo uwalniają mikroelementy wraz z ich zapotrzebowaniem przez rośliny. 
Obecnie uzyskuje się to głównie poprzez powlekanie konwencjonalnych nawozów 
różnymi polimerami, które zmniejszają szybkość ich rozpuszczania. Niezwykle 
ważnym aspektem, ze względu na ochronę środowiska, jest również degradacja 
powłoki [2].  

Alternatywą dla tradycyjnych nawozów jest również wykorzystywanie 
wzbogaconej biomasy. Dotychczas procesy biosorpcji stosowano w celu usuwania 
jonów metali z roztworów wodnych [4]. Jednak ze względu na ich bogactwo 
mineralne oraz możliwość ich wzbogacania mogą również znaleźć zastosowanie 
w przemyśle agrochemicznym. Jedną z najbardziej obiecujących metod zwiększenia 
pojemności sorpcyjnej biomasy jest zamknięcie jej formy rozdrobnionej w stru-
kturach żelowych. [5]. Końcowy sorbent o połączonych właściwościach biopolimeru 
i biomateriału może działać w podobny sposób jak tradycyjny wymieniacz jonowy 
[6]. Oprócz tych korzyści, dzięki unieruchomieniu biomasy w matrycy polimerowej, 

                                                             
1 dawid.skrzypczak@pwr.edu.pl, Zakład Inżynierii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Wrocławska, www.wch.pwr.edu.pl. 
2 anna.witek@pwr.edu.pl, Zakład Inżynierii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 
www.wch.pwr.edu.pl. 
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uzyskuje się właściwości kontrolowanego uwalniania związanych składników 
pokarmowych.  

Alginian jest to jeden z powszechnie stosowanych naturalnych polimerów. 
Zbudowany jest z połączonych wiązaniami 1,4 monomerów β-d-mannuronowego 
oraz α-1-guluronowego [7]. Najczęściej stosowaną odmiana alginianu jest sól 
sodowa kwasu alginowego, pochodzącego z brązowych alg. Wkraplanie alginianu 
sodu do roztworu sieciującego – chlorku wapnia(II) natychmiast wytwarza kulkę 
alginianu wapnia. Dwuwartościowy kation, w tym przypadku Ca2+, wchodzi 
w reakcję z blokami reszt kwasowych, co w konsekwencji powoduje powstanie 
sieci 3D. Obecnie alginiany są szeroko stosowane jako dodatki w przemyśle 
medycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Sól sodowa kwasu alginowego 
została również przetestowana jako materiał do procesów sorpcyjnych [6].  

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania śruty rzepakowej, pochodzącej 
z polskiego sektora przemysłu rolno-spożywczego, jako komponentu składowego 
kompozytu hydrożelowego. Opisano możliwość wytwarzania granulek kompozy-
towych o właściwości kontrolowanego uwalniania mikroelementów.  

2. Materiały i metody 

2.1. Materiały 
Śrutę rzepakową, stanowiącą odpad po ekstrakcji nadkrytycznej rzepaku, pozys-

kano od lokalnego producenta. Otrzymaną biomasę zmielono, po czym kilkukrotnie 
przemyto wodą destylowaną. Następnie wysuszono w temperaturze pokojowej 
i przesiano, tak by rozmiar ziaren mieścił się w przedziale 0,01-0,43 µm. Jako środka 
żelującego, do wytwarzania kulek, stosowano alginian sodu (SIGMA-ALDRICH), 
przy czym jako środka sieciującego wykorzystywano roztwór chlorku wapnia(II) 
(POCH). Roztwory zawierające jony miedzi(II) przygotowano przez rozpuszczenie 
siarczanu miedzi(II) (CHEMPUR) w wodzie destylowanej. Roztwory kwasu cytry-
nowego oraz chlorku sodu przygotowano poprzez rozpuszczenie kwasu cytrynowego 
(POCH) oraz chlorku sodu (POCH) w wodzie destylowanej. Do ustalania wartości 
pH stosowano roztwory 0,1 M roztwór wodorotlenku sodu oraz 0,1 M roztwór kwasu 
solnego. Wszystkie odczynniki były jakości analitycznej.  

2.2. Wytwarzanie biokompozytu 
Roztwór alginianu sodu (2%) sporządzono przez rozpuszczenie 2g alginianu sodu 

w 98 ml wody destylowanej, w temperaturze 60oC. Następnie żel pozostawiono do 
ochłodzenia w temperaturze pokojowej. Do ochłodzonej mieszaniny dodano 2,04 g 
śruty rzepakowej, całość wymieszano.  Za pomocą pompy perystaltycznej wkraplano 
jednorodną mieszaninę do roztworu sieciującego (0,2M CaCl2). Otrzymane kulki 
pozostawiono w roztworze sieciującym na 24 h. Po tym czasie kulki płukano 
kilkakrotnie wodą destylowaną, w celu usunięcia z powierzchni pozostałości chlorku 
wapnia(II). Kompozyty przechowywano w wodzie destylowanej, w temperaturze 
4oC. Średnice wytworzonych struktur zmierzono za pomocą mikroskopu optycznego. 
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2.3. pH PZC 
W celu określenia pH, w którym ładunek powierzchniowy jest obojętny, 

przygotowano roztwory w zakresie pH 2 – 10. Wartość pH regulowano za pomocą 
0,1 M roztworu NaOH oraz 0,1 M HCl. Do 50 ml każdego z roztworów odważono 
po 1 g wcześniej przygotowanych biokompozytów. Przygotowane próbki pozosta-
wiono na 24 h. Po tym czasie ponownie zmierzono pH roztworów. Następnie 
sporządzono wykres zależności [8]:  

푝퐻 − 푝퐻 = 푓(푝퐻 )     (1) 

gdzie: 푝퐻  – początkowe pH roztworu, 푝퐻  – pH zmierzone po 24 h.  
Za pomocą regresji liniowej wyznaczono punkt przecięcia z osią x.  

2.4. Pęcznienie 
W celu określenia wpływu różnych mediów na stopień uwodnienia w wytwarzanych 

strukturach przygotowano pięć roztworów: pH 3, pH 5, pH 7, 0,1 M roztwór kwasu 
cytrynowego oraz 1% roztwór chlorku sodu. Do 50 ml każdego z roztworów odważono 
po 1 g kulek. Przygotowane próbki ważono ponownie po 24, 48 oraz 96 h. Zmiana 
ciężaru została przekształcona do wartości procentowej za pomocą równania [7]: 

푧푚푖푎푛푎 푐푖ęż푎푟푢 (%) =    ą
 ą

∙ 100 (2) 

2.5. Wpływ pH na proces sorpcji 
W celu wstępnego określenia najkorzystniejszej wartości pH, roztworu zawie-

rającego jony miedzi(II), dla wzbogacania wytwarzanych struktur, przygotowano 
roztwory zawierające 200 mg/dm3 Cu(II) w zakresie pH 3 – 7. Do 100 ml każdego 
z roztworów odważono po 3 g wcześniej przygotowanych kulek. Przygotowane 
próbki umieszczono na wytrząsarce i pozostawiono na 24 h. Po tym czasie pobrano 
próbki do analizy na zawartość jonów miedzi oraz zmierzono wartość pH roztworów.  

2.6. Kinetyka sorpcji 
Doświadczenie przeprowadzono w celu określenia szybkości sorpcji jonów 

miedzi(II) przez wytworzone struktury. Do 200 ml przygotowanego roztworu 
zawierającego 250 mg/dm3 jonów Cu(II) (pH 5), odważono 6 g kulek. Roztwór 
mieszano, na mieszadle magnetycznym. pH roztworu zawierającego jony Cu(II) 
wybrano na podstawie wyników uzyskanych w poprzednim badaniu. Próbki 
pobierano w określonych odstępach czasowych przez 96 h. Po tym czasie próbki 
analizowano pod kątem zawartości jonów miedzi(II). Pojemność sorpcyjną 
kompozytów wyznaczono za pomocą równania [6]:  

푄 = ( )∙     (3)   

gdzie 푄  – pojemność sorpcyjna (mg/g), 퐶  – wyjściowe stężenie jonów 
miedzi(II) w roztworze (mg/dm3), 퐶  – stężenie jonów miedzi(II) po czasie 
(mg/dm3), V – objętość roztworu zawierającego jony miedzi(II) (dm3) m – masa 
sorbentu (g). 
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2.7. Izoterma sorpcji  
Doświadczenie przeprowadzono w celu wyznaczenia parametrów równowa-

gowych procesu sorpcji jonów miedzi na wytworzonych strukturach. Przygotowano 
siedem roztworów zawierających jony miedzi(II), w zakresie 100-1000 mg/dm3, o pH 
5. Do 100 ml każdego z roztworów odważono po 3 g wcześniej przygotowanych 
kulek. Przygotowane próbki umieszczono na wytrząsarce i pozostawiono na 24 h. Po 
tym czasie pobrano próbki do analizy na zawartość jonów miedzi oraz zmierzono 
wartość pH roztworów. Pojemności sorpcyjne kompozytów wyznaczono za pomocą 
równania (3).  

2.8. Desorpcja  
W celu określenia wpływu różnych mediów na desorpcję jonów miedzi 

z wzbogaconych struktur kompozytowych przygotowano pięć roztworów: pH 3, pH 
5, pH 7, 0,1 M roztwór kwasu cytrynowego oraz 1% roztwór chlorku sodu. Do 100 
ml każdego z przygotowanych roztworów odważono po 3 g wzbogaconych kompo-
zytów. Przygotowane próbki umieszczono na wytrząsarce, a następnie pobierano 
próbki oraz mierzono pH przez kolejne osiem dni. Pobrane próbki analizowano pod 
kątem zawartości jonów miedzi(II).  

2.9. Modelowanie kinetyki i izotermy sorpcji  
Parametry kinetyki sorpcji jonów miedzi(II) na strukturach żelowych wyznaczano 

za pomocą modeli równań pseudo pierwszo- (4) [9] i pseudo drugorzędowego (5) [9] 
oraz modelu uogólnionego (6): 

푄 = 푄 ∙ 1 − 푒 ∙     (4) 

푄 = ∙ ∙
∙ ∙

     (5) 

푄 = 푄 − (푄 + (푛 − 1) ∙ 푘 ∙ 푡)   (6) 

gdzie: 푄  – równowagowa pojemność sorpcyjna sorbentu (mg/g), k1 – stała 
szybkości procesu (1/min) k2 – stała szybkości procesu (min/mg s), n – rzędowość 
reakcji.  

Warto zauważyć również, że ww. modele początkowo zostały zaprojektowane do 
opisu kinetyki reakcji w układach homogenicznych. Jednak obecnie równania te są 
powszechnie stosowane do opisu kinetyki w układach heterogenicznych. Oznacza to, 
że wyznaczone parametry kinetyczne należy uważać za pozorne współczynniki 
szybkości, które uwzględniają ograniczenia związane z dyfuzją filmu oraz dyfuzję 
wewnątrzcząstkową [9]. Parametry równań zostały określone za pomocą nieliniowej 
analizy regresji przy użyciu oprogramowania OriginLab 8.0.  

Analizę wyników eksperymentalnych uzupełniono przez użycie modelu dyfuzji 
wewnątrzcząstkowej zaproponowanego przez Webera – Morrisa (7) [10]:  

푄 = 푘 ∙ 푡 + 퐶    (7) 

gdzie: kp – stała szybkości dyfuzji wewnątrzcząstkowej (mmol/g min1/2),  
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Po sporządzeniu liniowej zależności 푄 = 푓 푡 , wartość kp jest równa 
nachyleniu wykreślonej krzywej.  

Izoterma sorpcji opisuje rozkład jonów metali pomiędzy fazą ciekłą a fazą stałą, 
przy różnym stężeniu jonów metalu w układzie. Określa równowagową pojemność 
sorpcyjną sorbentu (Qe) w stosunku do równowagowego stężenia jonów metalu 
w roztworze (Ce) [9]. Do opisu równowagi procesu wykorzystano trzy modele, 
w tym model izotermy Langmuir’a (8) [9], Freundlich’a (9) [9] oraz Sips’a (10) [11]: 

푄 = 푄 ∙ ∙
∙

   (8) 

푄 = 퐾 ∙ 퐶     (9) 

푄 = 푄 ∙ ∙

∙
    (10) 

gdzie: Ce – równowagowe stężenie jonów metalu w roztworze (mg/g), Qmax  
– maksymalna pojemność sorpcyjna sorbentu (mg/g), Kb – stała równania 
Langmuir’a, współczynnik powinowactwa sorbentu do sorbatu (dm3/mg), KF – stała 
równania Freundlich’a ((mg/g)·(L/mg) 1/n), nF, nS – stałe równań (-), KS – stała 
równania Sips’a, współczynnik powinowactwa sorbentu do sorbatu (dm3/mg). 

Model izotermy Langmuir’a zakłada monowarstwowy proces sorpcji na 
jednorodnej powierzchni i jest najbardziej odpowiedni, w przypadku, gdy wszystkie 
miejsca wiązania wykazują jednorodne zachowanie wobec sorbatu. Alginian wapnia 
zawiera dwa różne rodzaje miejsc wiązań, które są związane z różnymi konfigu-
racjami łańcuchów polimerowych. Dodatkowo miejsca na powierzchni rzepaku są 
odmienne energetycznie. Gruby blokowe G są mniej dostępne dla jonów metali, 
podczas gdy grupy blokowe M mogą łatwo oddziaływać z sorbentem. Dodatkowo 
oddziaływanie sorbatu z obecnymi hydroksylowymi atomami tlenu może również 
wprowadzać niejednorodność powierzchni, co w konsekwencji prowadzi do 
naruszenia założeń izotermy Langmuir’a. W przeciwieństwie do modelu Langmuir’a, 
model izotermy Freundlich’a zakłada niejednorodność energetyczną powierzchni. 
Pomimo odstępstw od podstawowych założeń tych modeli, oba są szeroko stosowane 
do opisu sorpcji na biomasie, ale także w strukturach hydrożelowych [12].  

3. Wyniki i dyskusja  

3.1. Charakterystyka struktur 
3.1.1. Wielkość kompozytów 

Za pomocą mikroskopu optycznego wykonano pomiary średnicy wytworzonej 
struktury, która wyniosła 4,41±0,21 mm. Zaobserwowano niejednolity rozkład 
biomasy w matrycy hydrożelowej, uwarunkowany systemem wkraplania mieszaniny 
do roztworu sieciującego. Przykładowe zdjęcia wytworzonych kompozytów 
zamieszczono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Zdjęcia wytworzonych struktur hydrożelowych wykonane pod mikroskopem optycznym 

[opracowanie własne]  

3.1.2. pH PZC (ang. point of zero charge)  
Punkt pH PZC to jeden z ważniejszych parametrów, będącym opisem właści-

wości powierzchniowych ciała stałego w roztworze. Związane jest to z tym, że na 
powierzchni sorbentu suma ładunków dodatnich i ujemnych jest równa zero. W tym 
punkcie ciało stałe wykazuje specyficzne właściwości, m. in. maksimum hydrofo-
bowości, twardości, czy minimum rozpuszczalności [8].  

W celu wyznaczenia pH PZC sporządzono wykres zależności różnicy wartości 
pH po 24 h oraz początkowej wartości pH, od początkowej wartości pH. Zależność 
przedstawiono na rysunku 2. Punkt przecięcia zlinearyzowanego wykresu wyznacza 
wartość pH PZC, która dla wytworzonych struktur kompozytowych wyni 6,05.  

 
Rysunek 2. Wykres zależności pH24-pH0 =f(pH0) (pH=4-10, V=50 ml, msorbentu=1 g) [opracowanie własne]  

W przypadku, kiedy pH zawiesiny ciała stałego jest wyższe niż pH PZC, oznacza 
to, że powierzchnia jest naładowana ujemnie i posiada większą zdolność do 
sorbowania kationów, oraz bierze udział w procesach ich wymiany. Natomiast 
w przypadku gdy pH jest niższe, powierzchnia posiada większą zdolność do 
wymiany anionów [8].  
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3.1.3. Pęcznienie  
Pęcznienie jest wynikiem absorpcji cieczy przez polimer i może być oszacowane 

przez pomiar masy hydrożelu [13]. Rysunek 3 przedstawia procentową zmianę 
ciężaru kompozytów alginianowych usieciowanych w chlorku wapnia(II) w różnych 
mediach. Można zauważyć, że kompozyty wykazują maksymalny pobór wody, 
wynoszący 30% w 1% roztworze chlorku sodu. Ponadto w tym roztworze, struktury 
ulegały degradacji. Jony Na+ nie mają żadnych specyficznych miejsc wiązania 
w alginianie, ale oddziaływają elektrostatycznie z ujemnie naładowanymi grupami 
karboksylowymi w polisacharydzie [9]. Duża siła jonowa wywołuje zatem interakcję 
powstałych ładunków ujemnych wzdłuż łańcuchów polimerowych, co w osta-
teczności prowadzi do degradacji hydrożelu [13]. Kolejno w roztworach o niższych 
wartościach pH pobór wody jest nieco mniejszy, jest to ściśle związane z zależnością 
stopnia dysocjacji grup kwasu guluronowego oraz kwasu mannuronowego od 
wartości pH roztworu. W czterech pierwszych próbach po osiągnięciu maksymalnej 
absorpcji wody, kulki zaczynają tracić na wadze. Natomiast kompozyty umieszczone 
w 0,1 M roztworze kwasu cytrynowego wykazały ogromne odwodnienie, które 
wyniosło w maksymalnym punkcie 48%.  

 
Rysunek 3. Procentowa zmiana ciężaru kompozytów w różnych mediach (pH 3, pH 5, pH 7, 1% NaCl, 0,1M 

kwas cytrynowy, msorbentu=1 g, T=25oC)[opracowanie własne] 

3.2. Wpływ pH na sorpcję jonów Cu(II) 
Wpływ pH na proces wzbogacania kompozytów przedstawiono na rysunku 4. pH 

roztworu ma istotny wpływ na proces sorpcji, ponieważ określa on ładunek 
powierzchniowy sorbentu oraz stopień jonizacji sorbatu. Największy stopień sorpcji 
(96,9%) uzyskano przy początkowej wartości pH 3, dla dawki kompozytów 
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wynoszącej 3g/100 ml. Przy wartości pH 4 stwierdzono najmniejszy pobór (61,0%) 
jonów miedzi. Stopień wzbogacenia kompozytów przy początkowej wartości pH 5-7 
był podobny (70,6, 66,8, 65,6%). Przy pH 7 zauważono strącanie miedzi. 
Najkorzystniejsze pH roztworu wyniosło 3, jednak ze względu na degradacyjny 
wpływ kwaśnego środowiska na wytworzone kompozyty, kolejne badania nad 
wzbogacaniem prowadzono w pH 5.  

 
Rysunek 4. Wpływ pH roztworu zawierającego jony miedzi(II) na proces wzbogacania (pH=5,02, C0=250 

mg/dm3, msorbentu=3 g, V=100 ml, T=25oC ) [opracowanie własne] 

3.3. Kinetyka sorpcji 
W celu wyznaczenia parametrów kinetycznych wykorzystano modele pseudo 

pierwszo- (PP) oraz pseudo drugorzędowy (PD), i model uogólniony (MU). Na 
rysunku 4 przedstawiono nieliniowe dopasowanie modelu do punktów ekspery-
*mentalnych. Z wykresu wynika, że stan równowagi został ustalony. Porównując 
modele pseudo pierwszo- oraz pseudo drugorzędowy, dane zostały znacznie lepiej 
opisane za pomocą drugiego równania (R2, przedstawiono w tabeli 1). Przewidywana 
pojemność sorpcyjna kompozytów wyniosła 63,501 mg/g suchej masy sorbentu. 
Model uogólniony najlepiej opisał dane eksperymentalne (R2, przedstawiono w tabeli 
1). Przewidywana pojemność sorpcyjna wyniosła 165,940 mg/g suchej masy 
sorbentu, co znacząco odbiega od wartości wynikającej z danych ekspery-
mentalnych.  

Tabela 1. Parametry kinetyczne wyznaczone za pomocą regresji nieliniowej – PP, PD, MO  
[opracowanie własne] 

PP PD MO 
k1 Qe 

R2 
k2 Qe R2 

kn n 
Qe 

R2 
min-1 mg g-1 dm3mol-1 

min-1 mg g-1   mg g-1 

2,65 
E-02 78,603 0,767 5,36 

E-04 63,501 0,901 4,60 
E-24 11,050 165,945 0,970 
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Rysunek 5. Modelowanie nieliniowe danych eksperymentalnych – kinetyka sorpcji jonów miedzi(II) 

(pH=5,02, C0=250 mg/dm3, msorbentu=6 g, V=200 ml, T=25oC ) [opracowanie własne] 

Do dalszej części opisu kinetyki procesu wykorzystano model Webera – Morrisa. 
Ze względu na zróżnicowaną szybkość procesu sorpcji w czasie, analizę danych 
przedstawiono w następujących po sobie pierwszym (PCL), drugim (DCL) oraz 
trzecim (TCL) etapie. W pierwszych 20 minutach prowadzenia procesu stała 
szybkości dyfuzji uzyskała największą wartość (11,13 mg/g min0,5), związane jest to 
z dużą różnicą stężenia jonów miedzi(II) występującego w roztworze i strukturze. 
Spowodowało to dużą siłę napędową działającą na układ. W kolejnym etapie 
zauważono spadek szybkości dyfuzji wewnątrzcząstkowej (3,23 mg/g min-0,5). 
W ostatniej części prowadzonego procesu stała szybkości dyfuzji wewnątrz-
cząstkowej  

 
Rysunek 6. Modelowanie liniowe danych eksperymentalnych – kinetyka sorpcji jonów miedzi(II) (pH=5,02, 

C0=250 mg/dm3, msorbentu=6 g, V=200 ml, T=25oC ) [opracowanie własne] 
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dziesięciokrotnie się zmniejszyła, w porównaniu do wartości uzyskanej z drugiej 
części linearyzacji. A ponadto zauważono niewielkie skoki punktów, co wskazy-
wałoby na uzyskanie stanu równowagi. Wraz z czasem prowadzenia wzbogacania 
kompozytów, zauważono spadek wartości pH roztworu zawierającego jony 
miedzi(II). Wartość pH spadła o 0,83 jednostki w trakcie 26 h, co świadczy 
o uwolnieniu przez sorbent anionów do roztworu. Dane uzyskane z modelowania 
punktów eksperymentalnych z wykorzystaniem równania Webera – Morrisa 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Parametry kinetyczne wyznaczone za pomocą regresji liniowej – model Webera – Morrisa 
[opracowanie własne] 

3.4. Izoterma sorpcji 
Do opisu stanu równowagi wykorzystano trzy równania: model izotermy 

Langmuir’a, Freundlich’a oraz Sips’a. Wykresy zależności równowagowej pojem-
ności sorpcyjnej od równowagowego stężenia w roztworze przedstawiono na 
rysunku 7. Najlepsze dopasowanie krzywej uzyskano w przypadku modelu Sips’a 
(R2 przedstawiono w tabeli 3). 

 
Rysunek 7. Modelowanie nieliniowe danych eksperymentalnych – równowaga sorpcji (pH=5,02, C0=100-700 

mg/dm3, msorbentu=3 g, V=100 ml, T=25oC ) [opracowanie własne] 

Dane eksperymentalne najlepiej zostały opisane za pomocą modelu Sips’a 
(R2 przedstawiono w tabeli 3). Wyznaczony stały współczynnik n równania 

PCL DCL TCL 
t ks 

C R2 
t ks 

C R2 
t ks 

C R2 min mg g-1 
min0,5 min mg g-1 

min0,5 min mg g-1 
min0,5 

0-20 11,13 1,238 0,9576 20-210 3,23 29,917 0,938 210-
1560 0,31 75,91 0,872 
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Sips’a mieści się w granicach od 0 do 1, zatem jednoznacznie została określona nie-
jednorodność powierzchni. Ponadto wyznaczona wartość maksymalnej pojemności 
sorpcyjnej (65,46 mg/g) jest bardzo zbliżona do wartości zmierzonej. Wysoki 
współczynnik K wskazuje na duże powinowactwo sorbentu do wiążących jonów 
miedzi(II). 

Tabela 3. Parametry równowagowe wyznaczone za pomocą regresji nieliniowej [opracowanie własne] 

IL IF IS 
Qmax KL 

R2 
KF nF 

R2 
Qmax 

K n R2 mg/g dm3/mg     mg/g 
74,10 8,90 

E-03 0,964 1,194 3,860 0,848 65,46 5,36 
E-04 0,230 0,988 

3.5. Desorpcja 
W celu wstępnego określenia stopnia uwalniania związanych jonów miedzi 

przeprowadzono uwalnianie w pięciu mediach. Procentowy stopień uwalniania 
mikroelementu przedstawiono na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Procent desorpcji jonów miedzi(II) w różnych mediach, w czasie (pH 3, pH 5, pH 7, 1% NaCl, 

0,1M kwas cytrynowy, msorbentu=1 g, T=25oC, V=100 ml, T=25oC ) [opracowanie własne] 

Największy stopień uwolnienia uzyskano w kwasie cytrynowym, który wpłynął 
również destrukcyjnie na sam kompozyt. W roztworach o wyższych pH uzyskano 
znacznie mniejszy stopień desorpcji. W warunkach obojętnych uzyskano, wcześniej 
przewidywany, niewielki stopień uwolnienia jonów miedzi(II), który tym samym 
zwiększa się w czasie prowadzenia doświadczenia. Oznacza to, że uzyskano oczeki-
wany efekt kontrolowanego uwalniania mikroelementów, wywołany uwięzieniem 
biomasy w matrycy z alginianu. 
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4. Podsumowanie  
Śruta rzepakowa unieruchomiona w alginianowej matrycy stanowi doskonały 

sorbent jonów miedzi(II). Zamknięcie biomasy bardzo pozytywnie wpłynęło na 
właściwości sorpcyjne, ale także pozwoliło na uzyskanie kontrolowanego uwalniania 
mikroelementów z wzbogaconego kompozytu. Optymalne pH procesu wzbogacania 
kompozytu w jony miedzi(II) wyniosło 5,0. Kinetyka sorpcji jonów metalu to proces 
trzyetapowy, z czego każdy z następnych etapów charakteryzuje się mniejszą 
szybkością dyfuzji. Maksymalna pojemność sorpcyjna, wyznaczona za pomocą 
równania Sips’a, wyniosła 65,46 mg/g. Największy procent uwalniania mikro-
elementów uzyskano w kwasie cytrynowym. W warunkach obojętnych proces zacho-
dził znacznie wolniej. Przeprowadzone wstępne badania wykazały, że kompozyt 
śruta rzepakowa/alginian ma ogromny potencjał jako nawóz o kontrolowanym 
uwalnianiu mikroelementów.  
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Wytwarzanie innowacyjnych nawozów o kontrolowanym uwalnianiu 
mikroelementów 
Streszczenie 
Nawozy są jednym z kluczowych produktów przemysłu agrochemicznego. Alternatywą dla pow-
szechnych metod nawożenia są nawozy o kontrolowanym uwalnianiu mikroelementów. Spowolnione 
uwalnianie składników można uzyskać poprzez unieruchomienie składników odżywczych w matrycy 
polimerowej. Biosorbenty, ze wzglądu na bogactwo mineralne oraz możliwość ich wzbogacania, 
również znalazły zastosowanie w przemyśle nawozowym. W pracy przedstawiono sorpcję jonów 
miedzi(II) na śrucie rzepakowej, będącej odpadem z polskiego sektora rolno – spożywczego, 
immobilizowanej w alginianie sodu. Podczas badań największą uwagę skupiono na kinetyce sorpcji, 
określeniu stanu równowagi, a także wpływie pH na przebieg procesu. Do opisu kinetyki sorpcji jonów 
miedzi(II) wykorzystano modele reakcji pseudo pierwszo – oraz pseudo drugorzędowej, a także model 
dyfuzji wewnątrzcząstkowej Webera - Morrisa. W celu wyznaczenia parametrów równowagowych 
sorpcji wykorzystano równania Langmuir’a, Freundlich’a oraz Sips’a. Wyznaczono maksymalną 
pojemność sorpcyjną, która wyniosła 65,46 mg/g. Przeprowadzone badania wykazały, że najko-
rzystniejsze pH roztworu zawierającego jony miedzi(II) powinno wynosić 5. Wykonano również 
wstępne badania dotyczące uwalniania jonów miedzi(II) w różnych mediach. Przeprowadzone badania 
dają potencjał do dalszych eksperymentów związanych z kontrolowanym uwalnianiem mikroelementów 
z wytworzonych struktur hydrożelowych.  
Słowa kluczowe: alginian sodu, miedż, kompozyt, biosorbent, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu.  

Preparation of controlled release fertilizer  
Abstract 
Fertilizers are one of the main products of the agrochemical industry. An alternative to common 
fertilization are controlled release fertilizers. The slow release of the components can be achieved by 
immobilizing the nutrients in the polymer matrix. Biosorbents have a large mineral richness, therefore, 
they were used in the fertilizer industry. The work presents sorption of copper(II) ions on rapeseed meal 
immobilized in sodium alginate. During the research, the greatest attention was focused on the sorption 
kinetics, the determination of the equilibrium state and the influence of pH on the process. To describe 
the Cu(II) sorption kinetics, a pseudo-first and pseudo-second order reaction model was used, 
Additionally the Weber-Morris diffusion model was applied. In order to determine the equilibrium 
parameters of sorption, the equations of Langmuir, Freundlich and Sips were used. The maximum 
sorption capacity was 65,46 mg/g. The most favorable pH of the solution containing copper(II) ions 
should be within 3-4. Tests of Cu(II) desorption from composite in various media were also carried out 
Keywords: sodium alginate, biosorbent, composite, copper, controlled release fertilizers. 
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Grzegorz S. Jodłowski1, Marta Wójcik2 

Modelowanie sekwestracji CO2 w pokładach węgla; 
model MSW względem metodologii ECBM-CO2 

1. Wprowadzenie  
Wśród wielu pomysłów na ograniczenie emisji ditlenku węgla do atmosfery 

wskazywane są metody „post-combustion”, jako technicznie i ekonomicznie 
najlepiej rozwinięte. Najbardziej obiecującą i stosowaną już z powodzeniem 
w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego, jest sekwestracja 
geologiczna z jednoczesną intensyfikacją wydobycia interesującej kopaliny, tj. ropy 
naftowej [1, 2] lub metanu (gazu ziemnego) [3-8]. Na marginesie rozważań 
o przydatności utworów geologicznych do magazynowania ditlenku węgla znajduje 
się możliwość zatłaczania tego gazu do nieeksploatowanych złóż węgla kamiennego 
lub nieeksploatowanych wyrobisk kopalń węgla. Przeprowadzano już wstępne 
badania polowe z zadowalającym efektem (projekty REKOPOL, MOVECBM, 
CARBOLAB) [9]. Intensywnie prowadzone są również analizy teoretyczne 
i eksperymentalne tego zagadnienia. Stosowane są dwa podejścia do szacowania 
gazopojemności złoża węglowego in situ – bazujące na pomiarach metanonośności 
próbek węgla wydobytych z odwiertów oraz ex situ – opierające się na badaniach 
laboratoryjnych odgazowanych próbek (zarówno pomiary sorpcji, jak i modelowanie 
teoretyczne). Typową metodyką dla pierwszego podejścia jest ECBM CO2 
(Enhanced Coal Bed Methane for CO2). W ramach drugiego podejścia prezentujemy 
rozwijany przez zespół Model Sorpcji Wielorakiej (MSW) i estymacje oparte na 
wynikach symulacji przeprowadzonych tym modelem.  

2. Sekwestracja ditlenku węgla 
Sekwestracja w swej istocie oznacza przechowanie ditlenku węgla w strukturach 

o dużej pojemności i długim czasie składowania, do czasu, gdy postęp naukowy 
pozwoli rozwiązać problem szkodliwego oddziaływania tego gazu na atmosferę 
ziemską [3]. 

Geologiczna sekwestracja ditlenku węgla znana jest już od polowy XX wieku. 
W przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego wykorzystywano CO2 
oddzielony od tych energetycznych kopalin do intensyfikacji wydobycia. Podczas 
sczerpywania złóż węglowodorów ciśnienie złożowe malało i dalszy wypływ tych 
płynów był zatrzymywany. Zatłoczenie ditlenku węgla do formacji geologicznych 
gazo- lub ropo- nośnych podnosiło to ciśnienie i pozwalało wydobywać dodatkową 
porcję węglowodorów. Jednocześnie, pozbywano się tym sposobem kłopotliwego 
składnika kopalin, jakim jest ditlenek węgla. W złożach węglowodorów, które 

                                                             
1 jodlowsk@agh.edu.pl, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, www.weip.agh.edu.pl. 
2 mwojcik@agh.wdu.pl, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, www.weip.agh.edu.pl. 
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wcześniej były szczelne do otoczenia, unikano zagrożeń związanych z ewentualnym 
uwolnieniem CO2 do atmosfery [10].  

Obecnie rozważa się szereg metod sekwestracji ditlenku węgla. Można podzielić 
je na trzy klasy:  
 metody chemiczne, w których CO2 wiąże się z wytwarzaniem różnych 

związków; 
 metody biologiczne – biosfera przyswaja CO2 z produkcją biomasy;  
 metody fizyczne – inna metoda fizyczna jest stosowana do wychwytywania CO2 

bez konwersji biologicznej lub chemicznej [11].  
Metody chemiczne wiązania ditlenku węgla mogą oznaczać powolne wiązanie 

tego gazu do węglanów ze złóż solanki [12, 13], do której można zatłaczać ten gaz. 
Inną metodą chemicznego wiązania jest tzw. mineralna karbonatyzacja [14, 15]. 

Większość z tych metod wymaga trzech faz systemu, ale w niektórych przypad-
kach można pominąć niektóre etapy. Wymagane trzy fazy procesu przechwytywania 
i sekwestracji (CCS – Carbon Capture and Storage [16]) w przypadku geologicznej 
sekwestracji stanowią: 
 przechwycenie/separacja ditlenku węgla z gazów odlotowych procesów techno-

logicznych (np. produkcji energii, procesów metalurgicznych, produkcji 
cementu itp.); 

 transport przechwyconego ditlenku węgla do miejsca składowania; 
 zatłoczenie CO2 do wybranej struktury geologicznej [11]. 

Każdy z tych etapów wymaga osobnych, zaawansowanych technologii, które są 
wysoce kosztochłonne. Najbardziej zaawansowane są metody przechwytywania 
ditlenku węgla oparte na absorpcji w cieczach, jednak pracuje się nad innymi 
technologiami, jak adsorpcja-desorpcja, procesy membranowe i kriogeniczne [17]. 
Zazwyczaj struktury geologiczne, w których może być składowany ditlenek węgla 
znajdują się w oddaleniu od miejsca jego wytwarzania, dlatego transport tego gazu 
jest innym wymagającym zagadnieniem technicznym. Natomiast wybór formacji 
geologicznej odpowiedniej do składowania gazu pozostaje kwestią nieustających 
badań. Niemniej znane są procedury oszacowania przydatności podziemnych for-
macji na zbiorniki gazu, w szczególności złóż węgla [18]. 

Złoża węgla coraz częściej rozważane są, jako alternatywne lokalizacje dla 
sekwestracji ditlenku węgla [19-21], chociaż wskazuje się na duże trudności 
związane z bieżącą eksploatacją tych złóż. Prace górnicze związane z wydobyciem 
mogłyby rozszczelnić zbiornik ditlenku węgla utworzony w złożu. [22] Obecne 
prace w szczególności dotyczą zagadnienia odzyskiwania metanu ze złóż węgla po 
zatłoczeniu ditlenku węgla [19-21, 23-27]. 

Proces uwęglania materiału organicznego, czyli metamorfizm pierwotnej substancji 
roślinnej do węgla, przebiegał z uwalnianiem wody, metanu i ditlenku węgla. Uważa 
się, że w dużej mierze za porowatość węgli odpowiadają te związki zaokludowane 
w pobliżu tlenowych grup funkcyjnych, a następnie uwolnione podczas desorpcji. 
W szczególności desorpcja metanu i ditlenku węgla, dwóch gazów złożowych 
(a także gazów kopalnianych) spowodowała występowanie struktury submikroporo-
watej. Zarazem powyższe produkty procesu uwęglania są uwięzione w masie 
węglowej zarówno, jako zaadsorbowane na powierzchni drobin węgla, jak 
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i zaabsorbowane (rozpuszczone) w masie węglowej. Metan znajduje się głównie 
w fazie zaadsorbowanej na powierzchni z wykorzystaniem sił adhezji. Uwolnienie 
metanu może nastąpić na skutek obniżenia ciśnienia w złożu całkowitego lub 
parcjalnego ciśnienia metanu po wtłoczeniu innego gazu, ewentualnie przez jego 
zastąpienie molekułami ditlenku węgla. W ten sposób realizowany jest proces 
ECBM (Enhanced Coal Bed Methane), który w przypadku zastosowania ditlenku 
węgla, jako gazu wymiennego nazywany jest CO2-ECBM lub ECBM-CO2.  

3. Metodyka ECBM 
Metan zawarty w złożu węgla opisywany jest ogólnie metodyką CBM (Coal Bed 

Methane). Opiera się ona na odwiertach i pobieraniu próbek węgla oraz badaniu ich 
metanonośności. Bazując na tego typu pomiarach można szacować zgrubnie, 
ewentualnie obliczać za pomocą modeli, metanonośność całego złoża węglowego. 
[28] Obecność metanu stwarza zagrożenie podczas eksploatacji kopalni ze względu 
na możliwość wybuchowego zapłonu tego gazu, gdy jego stężenie w powietrzu 
kopalnianym (CMM – Coal Mine Methane) zawiera się w zakresie 5-15% [29]. 
Drogą do obniżenia zawartości metanu, a jednocześnie metodą pozyskania tego 
palnego gazu jest otwarcie złoża lub wyparcie tego gazu za pomocą innego gazu. 
Metodyka ta określana jest mianem ECBM (Enhanced Coal Bed Methane). 
Najczęściej rozważanymi gazami wymiennymi dla metanu są azot ECBM-N2 oraz 
ditlenek węgla ECBM-CO2. Pierwszy gaz jest brany pod uwagę, gdy planuje się 
eksploatować złoże w przyszłości, natomiast drugi użyty zostanie w niedostępnych 
technologicznie złożach, bądź porzuconych kopalniach węgla. Zatłaczanie ditlenku 
węgla do głębokich, nieeksploatowanych złóż węgla ma jeszcze jedną zaletę, gdyż 
łączy się odzyskiwanie metanu z sekwestracją ditlenku węgla. 

Obecnie prowadzi się wiele badań z wykorzystaniem metodyki ECBM-CO2, 
zarówno polowych, czy laboratoryjnych [4, 19, 21, 24, 26, 30], jak i teoretycznych 
prac modelowych [20, 31-33]. 

Wyznaczona pojemność złoża względem ditlenku węgla jest około 2-5 razy 
wyższa niż dla metanu, według obliczeń modelowych [30] i około 2,4 razy wyższa, 
według badań eksperymentalnych [24]. Oczywiście tylko część metanu może zostać 
odzyskana w ten sposób. Szacuje się, że można odzyskać od 24% w krótkim okresie 
do 90% w dłuższych okresach czasu. 

Bazując na metodyce ECBM oszacowano, że w złożach węgli kamiennych 
w Polsce może występować około 170 mld m3 metanu. Wstępne wyniki ekspery-
mentów pozwalają szacować, że rocznie można odzyskiwać 1-1,5 mld m3 tego gazu, 
co stanowi około 10% rocznego zużycia gazu ziemnego [34, 35]. 

4. Metodyka MSW 
Model Sorpcji Wielorakiej został opracowany około 20 lat temu i jest ciągle 

rozwijany. Równania modelowe oparte są o zasady kopolimerycznego modelu 
struktury węgla. Zakłada się, że substancja węglowa składa się z zasadniczych klas 
obiektów, ujętych statystycznie dla danego typu węgla: 
 domeny arenowe – quasi-krystaliczne formy składające się z płytek skonden-

sowanych pierścieni benzenowych, połączonych ze sobą, tworząc sztywny 
agregat, który nie może być penetrowany przez cząsteczki sorbatu; 
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 łańcuchy usieciowane – alifatyczne, alicykliczne i heterocykliczne molekuły 
węglowodorów o różnej długości, połączone ze sobą wiązaniami dwu- i cztero- 
funkcyjnymi; 

 łańcuchy nieusieciowane – alifatyczne, alicykliczne i heterocykliczne molekuły 
węglowodorów o różnej długości, między którymi nie występują wiązania; 

 domieszki mineralne – nieorganiczne obiekty krystaliczne o znikomym wpływie 
na sorpcję całkowitą; 

 pory – otwory w substancji węglowej stanowiące wysokoenergetyczne kontakty 
dla cząsteczek sorbatu na powierzchni węgla, tym większe im mniejszy jest 
rozmiar poru [36-38]. 

 
Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie komponentów struktury węgla 

Pierwsze dwie klasy obiektów stanowią ograniczenie sztywną fazę makro-
molekularną (Rys. 1), która odpowiada za utrzymywanie stałego kształtu przez 
kawałki węgla. Trzeci składnik odpowiada za elastyczność substancji węglowej 
względem cząsteczek sorbatu i stanowi fazę molekularną. Najważniejszym 
komponentem masy węglowej są pory, w szczególności submikropory. Zdaniem 
autorów zawartość dużej ilości tych najmniejszych porów odpowiada za wielkość 
powierzchni właściwej węgla. 

Łańcuchy usieciowane mogą ulegać deformacjom, a nieusieciowane zmieniać 
nawet położenie, co odpowiada elastycznym reakcjom matrycy węglowej, czyli 
ekspansji i kontrakcji, które skutkują pęcznieniem węgla podczas deponowania 
w nim cząsteczek sorbatu. Ekspansja oznacza rozszerzanie objętości masy węglowej, 
a kontrakcja odpowiada zacieśnianiu lub całkowitemu zamykaniu porów, co 
powoduje ograniczenie ekspansji w skali makro. Tym samym pęcznienie substancji 
węglowej nie jest tożsame z ekspansją. 

Węgiel

domeny
arenowe

łańcuchy
usieciowane

łańcuchy 
luźne

Domieszki
mineralne 

Faza makromolekularna Faza molekularna
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Powyższe właściwości struktury węglowej implikują zestaw zjawisk fizyko-
chemicznych. W modelu zakłada się występowanie trzech klas zjawisk: 
 adsorpcji – zjawiska opierającego się na siłach adhezji, wzmacnianych przez 

obecność grup powierzchniowych w odniesieniu do sorbatów polarnych (np. 
wody, metanolu); 

 rozszerzalności (ekspansji) – zespołu zjawisk mających miejsce w submikron-
porach o rozmiarach mniejszych od rozmiaru cząsteczki sorbatu, w których 
występują mieszane oddziaływania adhezyjno-kohezyjne związane z koniecz-
nością rozszerzania rozmiaru poru, aby cząsteczka sorbatu mogła zostać w nim 
ulokowana; 

 absorpcji – czyli umieszczenia cząsteczki w masie węglowej, gdzie wcześniej 
nie występował otwór – dzieje się to z pokonaniem sił kohezji substancji 
węglowej [36-38]. 

W zależności od charakteru sorbatu i właściwości próbki węgla zjawiska te 
występują w różnych proporcjach. W literaturze przedmiotu powszechnie uznaje się, 
że ditlenek węgla dobrze rozpuszcza się w substancji węglowej, natomiast metan 
przeciwnie, wykazuje znikomy udział absorpcji w całkowitej ilości zasorbowanych 
cząsteczek. Analizy modelowe potwierdzają tę zasadę, która ma daleko idące impli-
kacje dla magazynowania tych dwóch gazów w złożu węglowym lub w podziem-
nych wyrobiskach opuszczonych kopalń węgla. Metan zatłoczony do korytarzy 
opuszczonej kopalni węgla nie będzie opuszczał wyrobiska, jeśli otaczające skały nie 
będę go przepuszczać. Z drugiej strony powszechnie wiadomo, że w złożu węglo-
wym występuje w skali makro struktura klatratowa, która umożliwia permeację 
metanu w głąb złoża. Jednak metan będzie adsorbował się na powierzchni węgla, 
a po osiągnięciu granicy warstwy węgla i napotkaniu skal otaczających złoże jego 
dalsze przenikanie może zostać powstrzymane, przy szczelności otaczających skał. 
W przypadku ditlenku węgla sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, albowiem 
rozpuszczając się w substancji węglowej może on migrować wewnątrz złoża, nawet 
z pominięciem kanałów struktury klatratowej. Kanały te (szczeliny między 
kawałkami węgla) zamykają się w skutek pęcznienia masy węglowej po sorpcji 
cząsteczek ditlenku węgla [39]. Zmienia się charakter permeacji, co zwiększa czas 
potrzebny na migrację ditlenku węgla wewnątrz złoża węglowego. 

Cała przestrzeń sorpcyjna podzielona jest na klatki o rozmiarze członu 
metylenowego (-CH2-) łańcucha alifatycznego. Rozmiar ten pozwala wygodnie 
przedstawiać elementy obiektów struktury węgla. Jednoczesne lokowanie elementów 
obiektów w tej samej klatce jest zabronione za wyjątkiem porów i cząsteczek 
sorbatu. Począwszy od absorpcji (rozpuszczania) cząsteczek sorbatu (zwanych także 
za teorią roztworów polimerowych [40] penetrantem), poprzez podukłady rozsze-
rzalnościowe, aż do adsorpcji w porach wszystkie podprocesy opisane są jednolitą 
teorią wynikającą z analizy termodynamicznej entropii i entalpii układu sorpcyjnego. 
W analizie wzięto pod uwagę właściwości kopolimeru węglowego, uwzględniając 
wpływ obecności domen arenowych na obniżenie entropii mieszania oraz zmianę 
entalpii, wynikającą z efektu izolacyjnego domen arenowych, co obniża energię 
interakcji cząsteczek pomiędzy podukładami sorpcyjnymi. 
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Model Sorpcji Wielorakiej rozszerzony został o opis adsorpcji wielowarstwowej 
w porach większych od cząsteczek adsorbatu z uwzględnieniem heterogeniczności 
powierzchni sorbentu węglowego. Skutkuje to ograniczeniem pojemności kolejnych 
warstw. Ze względu na swoje właściwości opis ten nazwano akronimem LBET, gdyż 
w skrajnych przypadkach może on przyjmować postać uogólnionego równania 
Langmuira lub równania BET. [41] Modele rodziny LBET były rozwijane dalej 
z punktu widzenia różnych spojrzeń na zagadnienie heterogeniczności [42-45]. 

Z punktu widzenia modelowania podprocesów sorpcyjnych oraz prezentacji ich 
wyników zdecydowano a priori podzielić cały układ sorpcyjny na 11 podukładów, 
w których wyróżnić można podukład absorpcyjny dla porów o rozmiarze względnym 
porów (względem rozmiaru cząsteczek sorbatu) R=0, dziewięć podukładów 
rozszerzalnościowych o względnym promieniu porów w zakresie 0<R<1 oraz 
podukład adsorpcyjny obejmujący wszystkie cząsteczki adsorbatu znajdujące się 
w porach o względnym promieniu poru R>1, w którym równania modelowe 
uwzględniają wszystkie zaadsorbowane cząsteczki sorbatu (z wykorzystaniem tylko 
sił adhezji).  

4.1. Wyniki analiz sorpcji metanu i ditlenku węgla w próbkach 
węglowych z użyciem modelu MSW 

Do analizy wykorzystano szereg próbek węglowych oraz eksperymentalne 
izotermy sorpcji metanu, ditlenku węgla i wody. Im większa liczba dostępnych izoterm 
sorpcji różnych sorbatów na tej samej próbce węglowej, tym większa precyzja 
estymatów struktury węgla, jego tekstury, parametrów energetycznych sorpcji oraz 
lepsza aproksymacja izoterm sorpcji. Ta ostatnia właściwość rzutuje na rezultaty 
oszacowania pojemności sekwestracyjnej ditlenku węgla oraz odzysku metanu. 

Szczegółowe dane o pojemności sorpcyjnej, strukturze geometrycznej i teksturze 
powierzchni (heterogeniczność i rozkład pojemności objętości/porów), pęcznieniu 
i kontrakcji oraz aspekty energetyczne procesu są estymowane na bazie jednoczesnej 
analizy izoterm sorpcyjnych różnych sorbatów na tej samej próbce węgla. Taka 
analiza daje możliwość oszacowania teoretycznej pojemności sorpcyjnej złóż węgla 
w nieeksploatowanych kopalniach lub złożach węgla. Głębokie złoża węgla 
wymagają pogłębionej analizy procesu składowania, ponieważ zmienia się w nich 
mechanizm deponowania CO2; staje się on cieczą nadkrytyczną pod ciśnieniem skał 
nadkładu na głębokości poniżej 800 m. Dane o pojemności sorpcyjnej CO2 i CH4 
dają możliwość przewidywania, które złoża węgla nadają się do składowania CO2. 
Dodatkową korzyścią z zatłaczania ditlenku węgla jest możliwość odzyskiwania 
metanu ze złóż węgla. 

Próbki węgli z różnych polskich kopalń zostały poddane badaniom sorpcyjnym. 
Przeprowadzono pomiary izoterm sorpcyjnych ditlenku węgla w trzech różnych 
temperaturach (298, 313 and 323 K) w zakresie ciśnień do 5 MPa lub pozyskano 
izotermy z wcześniejszych badań [37, 46, 47]. W Tabeli 1 przedstawiono 
charakterystykę wybranych próbek węglowych. 
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Tabela 1. Właściwości badanych próbek węgli 

Węgiel dHe 
[g/cm3] 

dHg 
[g/cm3] 

techniczna elementarna 
Aa Wa Vdaf Cdaf Hdaf Sdaf (O+N)daf 

L 1* 1.43 1.04 3.8 21.1 57.39 65.9 5.78 n.a. n.a. 
L 2* 1.45 1.25 12.3 8.3 54.06 70.2 6.00 n.a. n.a. 
W 31 1.387 1.230 15.50 1.65 40.90 79.60 5.00 0.71 14.69 
W 32** 1.36 1.255 2.48 3.76 40.80(a) 80.88 5.26 0.62(a) 13.14 
W 34 1.35 1.23 6.15 1.55 29.20 86.40 4.9 0.8 8.37 
W 35** 1.36 1.306 16.64 1.32 32.68(a) 86.55 5.22 0.90(a) 7.37 
W 37 1.4 1.30 7.78 1.25 27.90 87.60 4.88 b.d. 6.41 
W 41 1.29 1.26 2.27 b.d. 22.43 90.08 4.76 b.d. 4.13 
W 42** 1.43 1.357 3.70 0.81 6.09(a) 92.41 3.02 0.46(a) 4.09 

* dane i izotermy na podstawie [46] 
** dane i izotermy na podstawie [49] 

Model pozwala na aproksymowanie danych pomiarowych za pomocą formuł 
modelowych, co daje możliwość identyfikowania struktury węgli oraz przewidy-
wania właściwości sorpcyjnych układu węgiel-sorbat w większym zakresie ciśnień, 
poza zakres danych pomiarowych. Przykładowe wyniki symulacji przedstawiono na 
rysunkach 2 i 3. Dla próbki węgla W35 przedstawiono izotermy multisorpcji CO2 
i CH4. 

 
Wykres 1. Multisorpcja CO2 na próbce W35; 

kółka oznaczają zmierzoną izotermę sorpcji, linia 1 oznacza całkowitą sorpcję teoretyczną (symulowaną 
w modelu), linia 2 – rozszerzalność, linia 3 – adsorpcja, linia 4 – absorpcja. Ostatnie dwa zjawiska powiązane 

jest ze swobodnym pęcznieniem węgla [opracowanie własne] 
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Wykres 2. Multisorpcja CH4 na próbce W35; 

kółka oznaczają zmierzoną izotermę sorpcji, linia 1 oznacza całkowitą sorpcję teoretyczną (symulowaną 
w modelu), linia 2 – rozszerzalność, linia 3 – adsorpcja, linia 4 – absorpcja. Ostatnie dwa zjawiska powiązane 

jest ze swobodnym pęcznieniem węgla [opracowanie własne] 

Pod pojęciem multisorpcji rozumie się skumulowane ilości milimoli sorbatu na 
gram próbki węgla w poszczególnych, trzech podukładach fizycznych (absorpcja-
rozszerzalność-adsorpcja). Wykresy 1 i 2 pokazują zasadnicze różnice pomiędzy 
mechanizmem deponowania metanu i ditlenku węgla; pierwszy nie absorbuje się, 
natomiast drugi wykazuje znaczącą absorpcję (linie 4 na wykresach), podczas gdy 
podukład rozszerzalnościowy zawiera więcej cząsteczek metanu niż ditlenku węgla 
(linie 2 na wykresach). W tym partykularnym przypadku stosunek pojemności 
sorpcyjnej ditlenku węgla do metanu przy najwyższym ciśnieniu wynosi 2. 

Ściśnięty węgiel nie może się rozszerzać i pojemność sorpcyjna może być 
w takim przypadku nieco większa. Więcej informacji o tym, co dzieje się 
w strukturze porowatej pokazują wykresy 3 i 4. Przykładowe izotermy polisorpcji 
w podukładach numerycznych (11 podukładów) odpowiadają absorpcji dla 
promienia względnego poru R=0, adsorpcji R>1, a pomiędzy tymi rozmiarami porów 
występują zjawiska pośrednie – rozszerzalnościowe. 
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Wykres 3. Polisorpcja CO2 na próbce W35 dla izotermy indywidualnego gazu; R – względny rozmiar porów 

odniesiony do rozmiaru cząsteczek sorbatu, p/pS – ciśnienie względne gazu [opracowanie własne] 

 
Wykres 4. Polisorpcja CH4 na próbce W35 dla izotermy indywidualnego gazu; R – względny rozmiar porów 

odniesiony do rozmiaru cząsteczek sorbatu, p/pS – ciśnienie względne gazu [opracowanie własne] 
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Zestawienie dwóch wykresów izoterm polisorpcji (wykresy 3 i 4) w szczególny 
sposób unaocznia różnice w mechanizmach sorpcji metanu i ditlenku węgla 
w próbkach węglowych. Bardzo podobne tendencje występowały dla wszystkich 
badanych układów sorpcyjnych. Różnice pojawiały się w stosunku ilości moli 
zasorbowanych gazów CO2/CH4, które zmieniały się od 1,3 do 3. 

Zestawienie polisorpcji indywidualnych gazów (Wykresy 3 i 4) oraz modelowego 
odpowiednika dla polisorpcji z mieszaniny gazowej (Wykresy 5 i 6) uwidacznia 
sposób interakcji cząsteczek metanu i ditlenku węgla. Ilość milimoli ditlenku węgla 
w układzie absorpcyjnym spada w obecności cząsteczek metanu prawie czterokrotnie 
w próbce W35. W układach rozszerzalnościowych także zauważa się spadki ilości 
zasorbowanych molekuł dla obu gazów o około połową, podobnie jak w podukładzie 
adsorpcyjnym. 

 
Wykres 5. Polisorpcja CO2 na próbce W35 dla izotermy sorpcji z mieszaniny CH4 + CO2; R – względny 

rozmiar porów odniesiony do rozmiaru cząsteczek sorbatu, p/pS – ciśnienie względne gazu 
 [opracowanie własne] 
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Wykres 6. Polisorpcja CH4 na próbce W35 dla izotermy sorpcji z mieszaniny CH4 + CO2; R – względny 

rozmiar porów odniesiony do rozmiaru cząsteczek sorbatu, p/pS – ciśnienie względne gazu 
[opracowanie własne] 

Konkurencyjny mechanizm sorpcji został potwierdzony w modelu, gdyż 
obecność molekuł jednego gazu obniża sorpcję drugiego, z wzajemnością. Oznacza 
to możliwość odzyskanie metanu podczas zatłaczania ditlenku węgla. 

Ostatecznie, obliczone pojemności sorpcyjne CH4 i CO2 dla badanych próbek 
węgli przedstawione są w Tabeli 2.  

Tabela 2. Całkowite pojemności sorpcyjne próbek węgli dla próbek odpowiadających GZW 

Węgiel CH4 [mmol/g] CO2 [mmol/g] 
Sorpcja całkowita 

L 1 n.a. 1.215 
L 2 n.a. 1.654 
31 0.384 0.747 
32 0.523 0.763 
34 0.326 0.93 
35 0.765 1.18 
37 n.a. 0.875 
41 n.a. 0.83 
42 0.827 0.8 

Po wyznaczeniu pojemności sorpcyjnych próbek można pokusić się o oszaco-
wanie pojemności sekwestracyjnej złóż węgla kamiennego zgodnie z informacją 
o zasobach węgli poszczególnych klas [48]. Skumulowane pojemności magazynowe 
złóż węgla względem ditlenku węgla zostały oszacowane na ich podstawie dla 
wybranych typów węgli i przedstawione są na Wykresie 7. Największy potencjał 
magazynowy mają złoża węgli energetycznych typów 31-33 (GZW). Następną obie-
cującą lokalizacją są złoża węgli typów 35 i wyższych (DZW). Dużym problemem 
jest możliwość wycieku gazu z miejsca składowania, dlatego płytko zalegające 
lignity nie mogą być brane pod uwagę, jako zbiorniki sekwestracyjne. 
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Wykres 7. Skumulowane pojemności sekwestracyjne dla klas węgli w milionach ton 

[opracowanie własne] 

5. Podsumowanie  
Łączne oszacowane pojemności składowania na podstawie metodologii ECBM 

dla węgli GZW wynoszą 1 254 Mt CO2 dla głębokości 1-2 km [22]. Za pomocą 
modelu MSW wyznaczono pojemności dla całości złóż poza technicznych (także dla 
innych głębokości zalegania węgla) na poziomie większym o dwa rzędy wielkości, 
tj. około 140 000 Mt CO2. Jednak zaznaczyć należy, że oszacowana na podstawie 
MSW pojemność magazynowa znajduje się w dolnym zakresie piramidy 
geologicznego składowania (Rysunek 2), tj. pojemność teoretyczna, podczas gdy 
metoda ECBM-CO2 podaje szacunkowe pojemności z górnej części piramidy, tj. 
pojemność praktyczną.  

 
Rysunek 2. Piramida potencjału geologicznego składowania CO2 na podstawie [22] 
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W obliczeniach przy użyciu obu technik nie uwzględniono przejścia ditlenku 
węgla przy ciśnieniu złożowym na głębokościach złóż poza bilansowych w stan 
cieczy nadkrytycznej, dla którego mechanizm deponowania tego gazu nie jest 
jeszcze do końca rozpoznany. Zatem oszacowania z obu metodyk należy traktować 
jako zgrubne. 

Słowniczek akronimów: 
 MSW – Model Sorpcji Wielorakiej 
 BET – równanie izotermy sorpcji Brunauera, Emmeta i Tellera 
 DZW – Dolnośląskie Zagłębie Węglowe 
 CBM (Coal Bed Methane) – model zametanionego złoża węglowego 
 ECBM (Enhanced Coal Bed Methane) – rozszerzony model zametanionego 

złoża 
 ECBM-N2 – intensyfikacja wydobycia metanu z zatłaczaniem azotu 
 ECBM-CO2 – intensyfikacja wydobycia metanu z zatłaczaniem ditlenku węgla 
 GZW - Górnośląskie Zagłębie Węglowe 
 LBET – model adsorpcji wielowarstwowej z ograniczeniem pojemności 

poszczególnych warstw 
 CCS (Carbon Capture and Storage) – przechwytywanie i magazynowanie 

ditlenku węgla 
 CMM (Coal Mine Methane) – metan w powietrzu kopalnianym 

 
Badania przeprowadzone w ramach prac statutowych nr 11.11.210.373 

prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. 
Staszica w Krakowie. 
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Modelowanie sekwestracji CO2 w pokładach węgla; model MSW względem 
metodologii ECBM-CO2 
Streszczenie  
W opracowaniu przedstawiono porównanie wyników podejść do sekwestracji ditlenku węgla, jako metody 
ograniczenia jego emisji do atmosfery. Porównano dwie metody szacowania pojemności sorpcyjnej/ 
sekwestracyjnej: metodykę ECBM-CO2 oraz model teoretyczny – Model Sorpcji Wielorakiej, opisujący 
strukturę węgla i różnorodność zjawisk zachodzących podczas deponowania molekuł gazów w masie 
węglowej. Metody dają rozbieżne wyniki, co wynika z różnicy w założeniach obliczeniowych do 
dostępnych danych zarówno odnośnie zakresu branych pod uwagę złóż jak i stosunku ilości sorbowanych 
ditlenku węgla i metanu. Model Sorpcji Wielorakiej odpowiada na pytanie o charakter oddziaływań 
i różnicuje stosunek ilości CO2/CH4 dla różnych klas węgli. Niestety, jako narzędzie teoretyczne MSW nie 
odpowiada do końca warunkom technicznym zatłaczania CO2 do złoża. Jednak daje on pojęcie 
o całkowitym, teoretycznym potencjale sekwestracyjnym złóż węglowych. 
Słowa kluczowe: sekwestracja, ditlenek węgla, metan, MSW, ECBM. 

Modeling of CO2 sequestration in coal bed; MSM model versus ECBM-CO2 
methodology 
Abstract  
This dissertation presents comparison of results of different attempts to sequestration of carbon dioxide 
as the method for its mitigation. Two methods are compared for sorption/sequestration capacities: 
ECBM-CO2 method and Model of Multiple Sorption (MSM) – theoretical model which describes 
structure of coal and diversity of of phenomena taking place under sorbate molecules location in coal 
mass. Analysed methods gives different results what is an affect of different assumptions on range of 
coal deposits as well as the ratio of sorbed carbon dioxide and methane. Multiple Sorption Model gives 
an answer on character of interactions and differentiate the ratio of amount CO2/CH4 for different 
classes of coal. Multiple Sorption Model as the theoretic tool is in poor relation to technical conditions 
for CO2 injection to the coal bed but it describe the idea of total, theoretic potential of sequestration in 
coal deposits. 
Keywords: sequestration, carbon dioxide, methane, MSM, ECBM. 



 

75 

Małgorzata Bednarzak1, Anna Rymuszka2, Anna Sierosławska3  

Immunotoksykologiczne aspekty  
działania pestycydów z grupy pyretroidów 

1. Wstęp 
Układ odpornościowy (immunologiczny) tworzy wysoce zróżnicowaną, zarówno 

pod względem budowy, jak i pełnionych funkcji strukturę fizjologiczną. Jego 
składowe: komórki, tkanki, narządy rozproszone są w całym organizmie i stanowią 
skuteczną obronę przeciwko wszelkiego rodzaju czynnikom zaburzającym homeo-
stazę organizmu (np. patogeny, toksyny, chemikalia). Aktywacja komórek krążących 
(leukocytów) oraz osiadłych (w tkankach), wymaga szeregu mediatorów 
i receptorów obecnych na ich powierzchni i odbywa się poprzez różne ścieżki 
transdukcji sygnału. Ich rozmieszczenie sprawia, że są łatwo dostępne dla toksyn, 
które są absorbowane czy to poprzez drogi oddechowe, układ pokarmowy, skórę, 
a następnie podlegają dystrybucji przez krew i limfę. Tkanki i narządy limfatyczne są 
bogato unaczynione, stąd szczególnie narażone na działanie czynników potencjalnie 
immunotoksycznych, obecnych i rozprowadzanych przez krew, z której mogą łatwo 
przenikać do rezydentnych komórek w narządach, takich jak śledziona, węzły 
chłonne [1]. 

2. Rozwój mechanizmów odpornościowych 
Sprawne mechanizmy obronne zapewniają adaptację i przeżycie wszystkich 

organizmów żywych. Układ odpornościowy bezkręgowców obejmuje wrodzone  
– nieswoiste elementy odpowiedzi komórkowej (np. komórki fagocytujące, 
hemocyty) oraz różnorodne indukowalne peptydy przeciwbakteryjne, układ profe-
noloksydazy, będące przejawem odpowiedzi humoralnej. Innymi ważnymi elemen-
tami mechanizmów obronnych są m. in. zdolność syntezy tlenku azotu, reakcje krzep-
nięcia i obecność inhibitorów proteaz serynowych w komórkach tych zwierząt [2]. 

Układ odpornościowy wyższych i niższych kręgowców oprócz wrodzonych 
mechanizmów obronnych (wykazujących pewne homologie z bezkręgowcami np. 
układ profenoloksydazy i dopełniacza u ssaków), dysponuje złożonymi mecha-
nizmami odpowiedzi swoistej, czyli nabytej w odpowiedzi na czynniki patogenne. 
Wrodzone oraz nabyte mechanizmy obronne kręgowców wzajemnie się przenikają 
i tworzą funkcjonalną całość. Należy zauważyć, że bezkręgowce stanowią doskonały 
model badawczy w ocenie wpływu różnych czynników środowiskowych na 
odporność nieswoistą. W tym bowiem przypadku, możemy obserwować działanie 

                                                             
1 malbed20@gmail.com, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
www.kul.pl. 
2 anrym@kul.lublin.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl. 
3 ansie@kul.lublin.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl. 
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substancji badanej, bezpośrednio na mechanizmy wrodzone, bez możliwości zakłó-
cania ich przez reakcje związane z odpornością nabytą [2].  

U ryb po raz pierwszy spotkamy dobrze udokumentowane wrodzone oraz adap-
tacyjne – swoiste mechanizmy obronne. Badanie ich ma istotne znaczenie, z uwagi 
na możliwość uzyskania informacji na temat ewolucji układu odpornościowego. 
Wrodzone reakcje obronne związane są z obecnością w ich organizmie elementów 
odporności humoralnej, takich jak: peptydy przeciwbakteryjne, lizozym, lektyny, 
białka ostrej fazy, cząsteczki układu dopełniacza, a także komórkowej, np. 
makrofagi, neutrofile, eozynofile [3]. 

Mechanizmy odporności adaptacyjnej odgrywają istotną rolę w ochronie przed 
nawracającymi infekcjami. Ryby są pierwszymi kręgowcami, u których występuje 
selekcja klonalna i genetyczna rearanżacja w trakcie dojrzewania receptorów 
komórek limfatycznych, odpowiedzialnych za swoistość odpowiedzi immunolog-
gicznej. Stwierdzono ponadto, obecność limfocytów o aktywności zbliżonej do 
pomocniczych i cytotoksycznych limfocytów T ssaków (tak jak CD4+ oraz CD8+) 
oraz subpopulacje komórek T podobne do tych u wyższych kręgowców, różni-
cowane w oparciu o profil cytokin. Limfocyty B wykazują ekspresję receptora BCR 
(B-cell receptor) i są odpowiedzialne za produkcję immunoglobulin. Są to głównie 
rozpuszczalne przeciwciała klasy IgM o budowie tetramerycznej oraz IgD, które 
podobnie jak u ssaków, pełnią funkcje receptora i ulegają ekspresji na powierzchni 
limfocytów B. Zidentyfikowano ponadto inne izotypy immunoglobulin, takie jak IgT 
i IgZ, występujące głównie w śluzówce np. w jelitach, skórze czy w skrzelach ryb [3, 4]. 

Układ immunologiczny ssaków stanowi zróżnicowany system mechanizmów 
swoistych i nieswoistych typu komórkowego oraz humoralnego. Wysoki poziom 
organizacji pozwala na bardziej skuteczną i specyficzną odpowiedź organizmu na 
czynniki uszkadzające. Antygeny, czyli cząsteczki, na które reaguje i odpowiada 
układ odpornościowy, są szybko i sprawnie usuwane przez komórki działające 
w sposób niespecyficzny i związane z pierwszą linią obrony, np. fagocyty lub też 
mogą zostać w późniejszym czasie wyeliminowane przez immunokompetentne 
limfocyty. Jest to możliwe dzięki cząsteczkom głównego układu zgodności 
tkankowej (MHC – major histocompatibility complex), które zapewniają precyzyjną 
prezentację przetworzonych antygenów limfocytom T. 

3. Immunotoksykologia i jej cele  
Immunotoksykologia to badanie zaburzeń immunologicznych, wynikających 

z ekspozycji organizmu na ksenobiotyk. Dysfunkcje te mogą prowadzić do supresji 
lub alternatywnie nadmiernego pobudzenia układu odpornościowego, co może być 
przyczyną rozwoju chorób o podłożu zapalnym, autoimmunizacji lub rozwoju 
alergii. Immunotoksykologia jest stosunkowo nową, interdyscyplinarną dziedziną 
nauki, która koncentruje się na identyfikacji i analizie chemicznych, a w szerszym 
znaczeniu, także fizycznych i biologicznych czynników środowiskowych, które 
mogą wywierać zazwyczaj przypadkowe i negatywne działanie na układ obronny. 
Niekorzystny wpływ czynników środowiskowych może wynikać z: 
 bezpośredniego lub pośredniego działania ksenobiotyków, jak też produktów 

uzyskanych w wyniku ich biotransformacji, na układ odpornościowy;  
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 indukcji odpowiedzi immunologicznej na ksenobiotyki lub ich metabolity; 
 modyfikacji własnych antygenów przez chemikalia lub ich metabolity [5]. 

Zasadniczym celem immunotoksykologii jest rozpoznanie czynników chemicz-
nych, mających charakter immunotoksyn oraz ochrona ludzi i zwierząt przed ich 
szkodliwym działaniem. Wiąże się to z opracowaniem i wprowadzeniem skutecznej 
immunoprofilaktyki, a także wypracowaniem metodyki badań, służącej do określania 
interakcji między czynnikami środowiska zewnętrznego a układem odpornościowym [5].  

Immunotoksykologia analizuje jaki jest potencjał immunotoksyczny oraz 
bezpieczeństwo stosowania nowych, immunoterapeutycznych produktów farmakolo-
gicznych, otrzymywanych m. in. technikami rekombinacji DNA (np. interleukiny, 
interferony, czynniki wzrostu, leki przeciwzapalne, hormony neuroendokrynne, 
neuropeptydy). Zajmuje się badaniem możliwości wykorzystania m. in. w terapii 
przeciwnowotworowej naturalnych immunotoksyn – substancji izolowanych np. 
z bakterii lub roślin, zdolnych do hamowania proteosyntezy (toksyna błonicza, 
egzotoksyna Pseudomonas, rycyna, białko dezaktywujące rybosomy i in.) [6]. 

4. Znaczenie badań potencjału immunotoksycznego  
Biorąc pod uwagę złożoność budowy i funkcji układu odpornościowego, 

wykonanie pojedynczych testów lub oznaczeń jest niewystarczające do oceny 
aktywności i/lub wyznaczenia potencjału immunotoksycznego ksenobiotyków. 
Potrzebne są kompleksowe panele testowe, obejmujące cały zakres analiz, określa-
jących w sposób ilościowy i jakościowy funkcjonowanie poszczególnych komórek, 
ich mediatorów i czynników regulacyjnych, składających się zarówno na odpowiedź 
komórkową , jak i humoralną układu odpornościowego. W chwili obecnej, dla oceny 
ryzyka zdrowotnego ludzi, ustalono podstawową strategię postępowania, zestaw 
markerów i oznaczeń immunologicznych wymaganych do określenia oddziaływania 
immunotoksycznego związków chemicznych. W pierwszej kolejności wykonuje się 
proste badania hematologiczne, wyznacza się masę oraz analizuje zmiany histopa-
tologiczne narządów limfatycznych. Następny poziom obejmuje przeprowadzenie 
testów funkcjonalnych, badających np. zdolności proliferacyjne limfocytów, aktyw-
ność fagocytarną komórek żernych, miano przeciwciał po stymulacji antygenem, co 
pozwala na ocenę podstawowych mechanizmów nieswoistej oraz swoistej 
odpowiedzi immunologicznej [7]. 

Określenie potencjału uszkadzającego ksenobiotyków na układ odpornościowy, 
ma znaczenie nie tylko w ocenie ryzyka zdrowotnego człowieka, ale także 
w badaniach obejmujących różne aspekty ekotoksykologii. Wiele związków 
chemicznych wprowadzanych do środowiska, wpływa na odporność domowych oraz 
dzikich zwierząt. Z literatury wnika, że wstępowanie u zwierząt różnych dysfunkcji 
immunologicznych, może być związane z ekspozycją na pewne zanieczyszczenia. 
Globalny spadek populacji płazów, będący efektem infekcji pasożytniczych, wydaje 
się być powodowany toksynami działającymi immunosupresyjnie. Innym przykła-
dem powiązania występowania chorób z narażeniem na przewlekłą intoksykację 
chemiczną, jest występowanie zakażeń wirusowych u morświnów. Uważa się, że 
obniżona odporność tych zwierząt, może być wynikiem bioakumulacji w ich 
organizmie immunosupresyjnych polichlorowanych bifenyli [8]. 
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Doniesienia powyższe, jak i wykonywane na coraz szerszą skalę badania 
laboratoryjne potwierdzają, że układ odpornościowy bezkręgowców jak i kręgowców 
jest wrażliwy i reaguje oraz odpowiada na czynniki chemiczne obecne w środowisku. 
Zmiany immunokompetencji komórek odpornościowych powodowane przez chemi-
kalia, mają wpływ na sprawność i przetrwanie organizmu, a także na występowanie 
i rozprzestrzenianie się chorób w danej populacji. Dla przykładu, wykazano, że 
obserwowane u ptaków zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego, mają 
wpływ na ich przeżycie. Co ważne, immunotoksyczne działanie związków 
chemicznych, może łączyć się z immunomodulacyjnymi efektami innych czynników 
stresogennych. To skumulowane oddziaływanie wielu stresorów, może tłumaczyć, 
dlaczego choroby zakaźne w populacjach dzikich zwierząt stale rosną [9]. 

5. Toksyczność pestycydów 
Pestycydy definiuje się jako substancje chemiczne stosowane w celu niszczenia, 

zapobiegania rozwojowi lub odstraszania wszelkich szkodników, którymi mogą być 
zarówno chwasty, mikroorganizmy, owady czy gryzonie. Zastosowanie ich we 
współczesnej gospodarce, znacznie zintensyfikowało produkcję rolną i zwierzęcą. 
Z drugiej strony, efektem ich szerokiego wykorzystywania, jest obecność pozosta-
łości w żywności i w najbliższym otoczeniu, co ma negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi i zwierząt. Obecnie wiadomo, że niekorzystne oddziaływanie tej grupy 
związków na organizm, występuje nie tylko po ekspozycji na wysokie dawki. 
Trudniejsze do zidentyfikowania oraz analizy są uboczne skutki ich przewlekłego 
stosowania, niekiedy w bardzo niskich dawkach. Efekty chroniczne powstałe 
w wyniku narażenia, obejmują szeroki zakres obserwowanych zmian, od 
podrażnienia skóry i oczu, po ogólne złe samopoczucie, zaburzenia neurologiczne. 
Długotrwałe stosowanie pestycydów, może również wpływać na funkcje rozrodcze, 
być przyczyną niepłodności, powodować występowanie wad wrodzonych, zaburzać 
wzrost i rozwój płodu. Obecnie jedynie arsenowe środki owadobójcze oraz TCDD 
(2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioksyna), zostały sklasyfikowane przez Międzyna-
rodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC, International Agency for Research on 
Cancer) jako znany czynnik rakotwórczy u ludzi (grupa 1). Niemniej jednak wiele 
innych jest podejrzanych o działanie rakotwórcze [10]. 

Pestycydy można klasyfikować według różnych kryteriów, biorąc pod uwagę np. 
budowę chemiczną, grupy funkcyjne, sposób działania lub stopień toksyczności. 
Uwzględniając rodzaj szkodników, przeciwko którym są stosowane, wyróżnia się 
cztery główne klasy: fungicydy, herbicydy, rodentycydy i insektycydy. W obrębie 
każdej z tych klasy można wyróżnić grupę związków o określonej budowie 
chemicznej. Dla przykładu wśród insektycydów, które są stosowane do zabijania 
owadów, można znaleźć związki chloroorganiczne, fosforoorganiczne, karbami-
niany, pyretroidy. Związki te mogą być absorbowane przez organizm docelowy 
bezpośrednio (przez skórę), ustnie i/lub przez drogi oddechowe. Większość z nich 
jest neurotoksynami [11]. 

Insektycydy chloroorganiczne (OCP) choć skuteczne, są trwałymi zanieczysz-
czeniami organicznymi, które po uwolnieniu do środowiska (w powietrzu, wodzie, 
glebie i organizmach żywych) rozkładają się bardzo powoli. Ulegają bioakumulacji 
w łańcuchu żywnościowym, stąd w żywności pochodzenia zwierzęcego (ryby, 
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mięso, mleko i produkty mleczne), osiągają niekiedy wysokie poziomy skażenia, co 
stwarza ryzyko odkładania się ich w organizmie człowieka. Z tego powodu insekty-
cydy fosforoorganiczne, pyretroidy i karbaminiany o krótkim okresie półtrwania 
w środowisku, stały się alternatywą wobec OCP. Insektycydy fosforoorganiczne są 
powszechnie wykorzystywane głównie w rolnictwie, podczas gdy pyretroidy są 
najczęściej stosowane w gospodarstwach domowych [12]. 

6. Charakterystyka pyretryn i syntetycznych pyretroidów 
Pyretryny to naturalne insektycydy wyizolowane z kwiatów złocienia – Chry-

santhemum cinerariaefolium i Chrysanthemum cineum. Zawierają one kwas 
chryzantemowy, który ma silne właściwości owadobójcze. Są to związki nietrwałe, 
szybko ulegają rozkładowi pod wpływem promieni słonecznych, temperatury 
i wilgoci. Wysoka ich skuteczność, stała się powodem do rozwoju badań nad syntezą 
podobnych, ale bardziej efektywnych substancji. Syntetyczne pyretroidy takie jak 
cyflutryna, permetryna, cypermetryna, deltametryna i tetrametryna są analogami 
i pochodnymi naturalnych pyretryn. Odznaczają się one wysoką trwałością, są 
toksyczne dla owadów oraz ryb, natomiast względnie bezpieczne dla ssaków 
i ptaków [13].  

Pyretroidowe środki owadobójcze stanowią obecnie jedną z najbardziej rozpow-
szechnionych klas syntetycznych pestycydów. Związki te z uwagi na budowę są 
podzielone na dwa typy, tj. pyretroidy typu I, mające strukturę kwasu cyklopio-
panokarboksylowego bez ugrupowania α-cyjanowego i pyretroidy typu II, mające 
grupę α-cyjanową przyłączoną do węgla benzylowego (Tab. 1). Są one powszechnie 
stosowane w rolnictwie, w przechowywaniu i transporcie żywności oraz 
w gospodarstwie domowym. Organizm człowieka jest narażony na działanie tych 
związków, m. in. poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności. Pozostałości 
pyretroidów są wykrywane w niektórych owocach i warzywach. Ponadto, pyły 
i drobne aerozole unoszące się w pomieszczeniach biurowych i domowych, mogą 
zawierać pyretroidy stosowane w różnych sprayach do dezynfekcji i czyszczenia 
powierzchni. Pod uwagę należy brać także możliwość narażenia zawodowego na te 
insektycydy, zwłaszcza w przypadku rolników [14]. 

Tabela 1. Podział pyretroidów [15] 
Typ I Typ II 

Aletryna 
Permetryna 
Bifentryna 
Rozmetryna 
Tetrametryna 
Fenotryna 
Teflutryna 

Cyhalotryna 
Cypermetryna 
Cyflutryna 
Deltametryna 
Fenwalerat 
Fenpropatryna 
Flucytrynian 
Flumetryna 
Fluwalinat 
Tralometryna 
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7. Mechanizm toksycznego działania pyretroidów 
Syntetyczne pyretroidy to silne neurotoksyny, zaburzające przewodnictwo 

w komórkach nerwowych. Mechanizm ich działania jest podobny do innego, 
znanego ze swej toksyczności insektycydu chloroorganicznego – dichlorodifeny-
lotrichloroetanu (DDT). Pyretroidy są szczególnie skuteczne w zwalczaniu owadów, 
powodując u nich początkowo pobudzenie, następnie paraliż i w efekcie śmierć. 
Człowiek i inne organizmy stałocieplne, są mniej wrażliwe na niekorzystne 
oddziaływanie neurotoksyczne pyretroidów. Związki te są słabo resorbowane, a po 
wniknięciu do organizmu szybko detoksykowane i wydalane. W odróżnieniu od 
DDT, nie podlegają magazynowaniu, stąd rzadko ekspozycja na nie prowadzi do 
ostrego zatrucia, objawiającego się m. in. zaczerwienieniem skóry i błon śluzowych, 
występowaniem świądu, pieczeniem oczu, podrażnieniem dróg oddechowych, 
mrowieniem, niekiedy drgawkami. Przewlekła ekspozycja może prowadzić 
natomiast do zaburzeń czucia i równowagi, nieprawidłowego widzenia oraz zaburzeń 
słuchowych, występowania stanów lękowych, chronicznego bólu głowy, a także 
niespecyficznych objawów ze strony układu pokarmowego (nudności) [16]. 

Główny mechanizm toksycznego oddziaływania syntetycznych pyretroidów, 
sprowadza się do blokowania kanałów (sodowych i chlorkowych) przewodnictwa 
jonowego w błonach komórek pobudliwych. W rezultacie prowadzi to do szeregu 
dysfunkcji komórek nerwowych oraz mięśniowych. Insektycydy pyretroidowe 
w zależności od stężenia oraz typu (czy jest to związek zawierający grupę α-cyjano-
3-fenoksybenzylu – typ I, czy nie – typ II), modulują aktywację tzw. kanałów 
sodowych bramkowanych napięciem (VGSC, Voltage-Gated Sodium Channels). 
Wpływają na kinetykę, czas otwierania i zamykania kanałów sodowych. Stwier-
dzono, że pyretroidy typu II mają dłuższy czas otwarcia kanałów sodowych, niż 
pyretroidy typu I, co tłumaczy po części różnice w objawach zatrucia w zależności 
od typu insektycydu. Dłuższy czas otwarcia kanału powoduje, że więcej jonów 
sodowych przechodzi do komórki. Pyretroidy typu II posiadające grupę cyjanową, 
pozostawiają zmodyfikowany kanał ciągle otwarty, co skutkuje depolaryzacją błony 
neuronu i blokadą potencjału czynnościowego. W przypadku pyretroidów typu I 
czasowe, znacznie krótsze otwarcie kanałów sodowych, prowadzi do hiperpo-
laryzacji, czyli stanu nadmiernej polaryzacji błony komórkowej. Występowanie 
i natężenie objawów neurologicznych zależy niewątpliwie od charakteru ekspozycji. 
Przy wysokich stężeniach pyretroidu, napływ jonów do kanałów może spowodować 
tzw. blok przewodzenia, czyli zahamowanie kolejnych pobudzeń w obrębie tych 
kanałów. Niższe dawki insektycydów mogą spowodować obniżenie potencjału 
czynnościowego w komórkach nerwowych, powtarzające się otwieranie kanałów 
sodowych, co może tłumaczyć parestezje [17]. Stwierdzono ponadto, że wysokie 
stężenia pyretroidów typu II, mogą hamować napływ jonów chlorkowych do 
zależnych od potencjału kanałów chlorkowych, a także działać na kanały chlorkowe 
bramkowane kwasem gamma-aminomasłowym (GABA) [18]. 

Nieliczne badania in vitro sugerują, że niektóre pyretroidy (cypermetryna, 
deltametryna, esfenwalerat, permetryna) mogą wchodzić w interakcję z receptorami 
hormonalnymi i zmieniać szlaki estrogenowe oraz androgeniczne [19]. 
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8. Immunotoksyczność pyretroidów 
Pomimo szerokiego stosowania insektycydów pyretroidowych, względnie mało 

jest doniesień opisujących ich wpływ na układ odpornościowy. Z analizy wykonanej 
przez Skolarczyk i in. [20], wynika, że związki te są potencjalnie immunotoksyczne. 
Wpływają na poszczególne populacje komórek odpornościowych, zmieniając ich 
liczebność, jak i reaktywność. Zaobserwowano ponadto, że związki te indukują 
apoptozę leukocytów, wpływają na fagocytozę i proliferację, zmieniają poziom 
cytokin i immunoglobulin oraz zaburzają aktywację składników dopełniacza. 

Przypuszcza się, że jednym z mechanizmów będących podstawą uszkadzającego 
działania pyretroidów na układ odpornościowy jest stres oksydacyjny. Nieradko-
Iwanicka i Borzęcki [21] badali skutki podostrych zatruć deltametryną. U myszy po 
28-dniowej ekspozycji na ten pyretroid w dawce 41,5 mg/kg, oznaczali różne 
parametry behawioralne, biochemiczne i morfologiczne. Zaobserwowali, że u zwierząt 
narażonych znacznie zmniejszyła się liczba erytrocytów i poziom peroksydazy 
glutationowej, a zwiększyła ilość białych krwinek, płytek krwi oraz stężenie 
dysmutazy ponadtlenkowej i aminotransferazy alaninowej. Wyniki wykazały 
ponadto działanie uszkadzające pyretroidu na strukturę wątroby i szpiku kostnego. 
Według autorów przyczyną obserwowanych zmian jest prawdopodobnie stres 
oksydacyjny. Podobne wyniki uzyskano w analogicznych badaniach Nieradko-
Iwanickiej i in. [22], w których określano wpływ bifentryny. Myszom przez 28 dni 
wstrzykiwano codziennie, dootrzewnowo pyretroid w dawkach 4 lub 8 mg/kg m.c. 
Podostre zatrucie wyższą dawką bifentryny spowodowało u zwierząt anemię. 
Analizy wykazały zmiany w morfologii krwi, m. in. podwyższoną liczbę krwinek 
białych, zwiększoną aktywność aminotransferaz alaninowych, dysmutazy ponadtlen-
kowej oraz zmniejszoną aktywność peroksydazy glutationowej. Zaobserwowano 
ponadto, liczne uszkodzenia i zmiany w wątrobie. 

Celem zwiększenia skuteczności pestycydów, bardzo często stosuje się 
mieszaninę różnych związków chemicznych. Z badań Liu i in. [23] wykonanych na 
2-miesięcznych szczurach Wistar różnej płci (40 samcach i 40 samicach) wynika, że 
mieszanina cypermetryny i metylparationu (związek fosforoorganiczny) w istotnym 
zakresie zaburza parametry immunologiczne. Stwierdzono znaczne obniżenie 
poziomu transformacji blastycznej limfocytów oraz poziomu IgG w surowicy 
u wszystkich eksponowanych zwierząt. Ponadto, u samic szczurów odnotowano 
wzrost zdolności fagocytarnych neutrofili i podwyższony poziom IgA w surowicy. 

Działanie immunotoksyczne badano także po ekspozycji szczurów na pestycyd 
zawierający mieszaninę dwóch różnych pyretroidów. Zwierzęta w pomieszczeniu 
zamkniętym, przez 2, 10 i 30 dni były poddawane inhalacji środkiem owadobójczym 
(zawierającym 0,2% imiprotryny i 2,5% deltametryny). Oznaczenia immunologiczne 
obejmowały ocenę parametrów odporności humoralnej i komórkowej oraz 
potencjalnych zmian histopatologicznych. Wyniki wykazały, że u szczurów 
narażonych na 2 dniową inhalację, zmienia się stosunek i poziom komórek T CD4+ 
CD8- i CD4+ CD8+ śledziony. Natomiast u zwierząt eksponowanych na pyretroidy 
przez 10 dni, znacznie wzrósł poziom komórek OX12- OX19+ śledziony. 
U szczurów inhalowanych najdłużej przez 30 dni, odnotowano zaburzenia 
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wszystkich badanych parametrów immunologicznych, a zmiany histopatologiczne 
obserwowane były nie tylko w płucach [24]. 

Uważa, się że pyretroidy są toksyczne dla organizmów zmiennocieplnych. 
Soltanian i Fereidouni [25] oceniali immunomodulujące działanie cypermetryny na 
komórki odpornościowe karpia pospolitego (Cyprinus carpio L.). Próbki krwi 
pobierano i badano po 7, 14 i 21 dniach ekspozycji. U ryb narażonych na działanie 
cypermetryny, odnotowano wzrost liczby neutrofili i spadek liczby limfocytów. 
Zaobserwowano znaczne obniżenie poziomu immunoglobulin, aktywności lizozymu 
w surowicy oraz zdolności fagocytarnych komórek żernych. Ponadto, po narażeniu 
ryb na infekcje Aeromonas hydrophila, wzrósł wśród nich wskaźnik śmiertelności. 
Działanie immunotoksyczne cypermetryny na komórki układu odpornościowego 
karpia, potwierdziły także badania Rymuszki i Siwickiego [26]. 

Ocena ryzyka stosowania pestycydów, koncentruje się głównie na związkach 
macierzystych, a stosunkowo niewiele wiadomo na temat szkodliwości ich 
metabolitów. Zhang i in. [27] w badaniach in vitro oceniali immunotoksyczne 
działanie syntetycznych pyretroidów i ich metabolitów na monocyty. Testy oceny 
żywotności komórek oraz indukcji apoptozy wykazały, że zarówno substancje 
macierzyste jak i ich metabolity działają cytotoksycznie. Stwierdzono znaczne 
obniżenie żywotności komórek, zwłaszcza w grupie eksponowanej na badane 
metabolity. Zaobserwowano ponadto, że związki w istotnym zakresie zmieniają 
poziom sekrecji czynnika martwicy nowotworu (TNFα) i interleukiny IL-12p70  
(IL-12p70). Ekspozycja na metabolit będący pochodną aldehydową, doprowadziła do 
prawie 2-krotnego wzrostu poziomu IL-12p70, a pochodna alkoholu i kwasu 
zwiększyła wydzielanie TNFα prawie 6 i 8-krotnie, w porównaniu do grupy 
kontrolnej. Z badań tych wynika, że metabolity syntetycznych pyretroidów są 
bardziej immunotoksyczne, niż substancje macierzyste. 

Na możliwe działanie alergizujące insektycydów pyretroidowych, wskazują 
badania wykonane przez Chodorowską i in. [28]. Wśród pracowników szklarni 
i sadów narażonych na działanie tych insektycydów, występowały podrażnienia 
górnych dróg oddechowych, kaszel, świąd, pieczenie i zaczerwienienie skóry. 
Ponadto u osób zawodowo narażonych na działanie pyretroidów, obserwowano 
nawracające infekcje górnych dróg oddechowych oraz zwiększoną podatność na 
występowanie chorób o podłożu autoimmunologicznym [29]. 

Costa i in. [30] badali 30 zawodowo narażonych na działanie α-cypermetryny 
pracowników szklarni. Oznaczali u nich, oprócz parametrów hematologicznych, 
poziom różnych cytokin w osoczu (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10,  
IL-12p70, TNF-α, TNF-β i INF-γ). U osób eksponowanych nie zaobserwowano 
klinicznych objawów immunosupresji, ani zmian np. w liczebności leukocytów lub 
subpopulacjach leukocytów. Stwierdzono natomiast istotne różnice w poziomie  
IL-12p70 oraz INF-γ, IL-2 i IL-8, które biorą udział w odporności przeciw-
nowotworowej i odpowiedzi na infekcję. Autorzy sugerują, że ekspozycja na związki 
z grupy pyretroidów, może zwiększać wrażliwość gospodarza na infekcje i nowo-
tworzenie, szczególnie u osób z niedoborami odpornościowymi. 
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9. Podsumowanie 
Z analizy dostępnych danych literaturowych wynika, że związki pyretroidowe 

mogą w istotnym zakresie naruszać immunohomeostazę organizmu, powodować 
zarówno supresję, jak i nadmierną stymulację reakcji obronnych organizmu. 
Immunosupresja może prowadzić do osłabienia organizmu, co czyni go podatnym na 
infekcje bakteryjne oraz wirusowe. Immunomodulacja natomiast, może sprzyjać 
rozwojowi chorób o podłożu autoimmunologicznym lub różnego typu nadważ-
liwości (np. alergii). Insektycydy pyretroidowe zmieniają reaktywność komórek 
odpornościowych, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie szeregu cytokin, które 
regulują nie tylko prawidłowe reakcje w obrębie układu odpornościowego, ale 
stanowią istotne białka koordynujące pracę układu nerwowego i dokrewnego. 
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Immunotoksykologiczne aspekty działania pestycydów z grupy pyretroidów 
Streszczenie  
Immunotoksykologia zajmuje się badaniem zaburzeń w obrębie układu odpornościowego powodo-
wanych przez ksenobiotyki. Nauka ta jest ważna ze względu na rozpoznanie czynników potencjalnie 
uszkadzających lub modulujących mechanizmy obronne organizmu i tym samym wpływających na 
ochronę ludzi i zwierząt przed ich szkodliwym działaniem. Jednym z zagrożeń są stosowane na dużą 
skalę pestycydy, a wśród nich insektycydy pyretroidowe, które mimo szybkiej degradacji w środowisku, 
działają toksycznie m. in. na układ nerwowy i układ odpornościowy. Praca zawiera syntetyczny opis tej 
grupy związków chemicznych, a także charakterystykę ich mechanizmu działania. Jest przeglądem 
wiedzy na temat wpływu tych pestycydów na mechanizmy odpornościowe różnych grup zwierząt, jak 
również dostępnych danych z badań epidemiologicznych odnośnie oddziaływania ich na organizm 
ludzki.  
Słowa kluczowe: immunotoksykologia, ksenobiotyki, pestycydy, pyretroidy, insektycydy. 

Immunotoxicological aspects of the action of the pyrethroid pesticides 
Abstract  
Immunotoxicology examines disorders in the immune system caused by xenobiotics. This science is 
important due to the recognition of factors potentially damaging or modulating the defense mechanisms 
of the organism and thus affecting the protection of people and animals against their harmful effects. 
One of the threats are pesticides used on a large scale, among them, pyrethroid insecticides, which 
despite rapid degradation in the environment, have a toxic effect, among others, on the nervous system 
and the immune system. This paper contains a synthetic description of this group of chemical 
compounds as well as the characteristics of their mechanism of action. It is a review of knowledge about 
the impact of these pesticides on the immune mechanisms of different groups of animals, as well as 
available data from epidemiological studies on their impact on the human body. 
Keywords: immunotoxicology, xenobiotics, pesticides, pyrethroids, insecticides. 
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(Bio)czujniki elektrochemiczne do celów analizy 
żywności pod kątem zawartości pestycydów 

1. Wstęp 
Pestycydami nazywane są środki ochrony roślin, jak również zwierząt  

i ludzi przed niepożądanymi organizmami. Pełnią one dużą rolę w rolnictwie, często 
przyczyniając się do zwiększania jakości i ilości plonów poprzez zwalczanie 
szkodników, chwastów i chorób [1]. Nie umniejszając ich dużemu znaczeniu, w ni-
niejszym artykule zostanie poruszony problem obecności pozostałości pestycydów 
w żywności, a także zostanie omówione zagadanie (bio)czujników elektrochemicznych 
jako potencjalnych narzędzi analitycznych w celu ich oznaczania. 

Odżywanie stanowi jeden z podstawowych procesów życiowych, niezbędnych dla 
prawidłowego rozwoju i zdrowia organizmów żywych. Niestety często okazuje się, 
iż oprócz składników odżywczych wraz z pokarmem dostarczane są także pozos-
tałości wielu niepożądanych substancji, w tym pestycydów. Problem ten staje się 
coraz bardziej powszechny, ze względu na szerokie zastosowanie pestycydów jako 
środków ochrony roślin. Skutkiem tego zjawiska jest przedostawanie się pozostałości 
tych związków m.in. do gleby i wód środowiskowych, żywności, a finalnie do 
organizmów żywych. Warto zaznaczyć, iż obecność pozostałości pestycydów 
w produktach żywnościowych w znaczący sposób wpływa na organizmy, które je 
spożywają, mogąc przyczyniać się m.in. do zaburzeń pracy układu nerwowego, 
a także mogąc prowadzić do występowania chorób nowotworowych [2]. Z tego 
względu bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego oraz żywności pozostałościami środków ochrony roślin. W celu kontroli 
tego zjawiska wprowadzane są odpowiednie przepisy i rozporządzenia (m.in. 
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
lutego 2005 r. (z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia). Równocześnie poszukiwane są 
nowe substancje czynne o określonych właściwościach biologicznych, przy czym 
bardzo istotne jest, aby długość działania tych substancji była odpowiednia do 
zastosowania i charakteru zwalczanego agrofaga, a także rodzaju chronionej uprawy. 
Należy podkreślić ponadto, że bardzo ważne jest również, aby substancje te po 
spełnieniu swojej roli gradacji nie powodowały powstawania szkodliwych 
metabolitów i produktów rozkładu. 

Bardzo ważnym aspektem związanym z zanieczyszczeniem żywności pozosta-
łościami pestycydów jest poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pozwalających na 
ich wykrywanie i oznaczanie, wskazując na ewentualne niebezpieczeństwo wiążące 
się ze spożyciem danego produktu. Obecnie wśród najbardziej popularnych technik 
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pozwalających na oznaczanie pozostałości pestycydów wyróżnia się przede 
wszystkim techniki chromatograficzne. Ich wykorzystanie pozwala na wykonanie 
oznaczeń z bardzo dużą dokładnością i precyzją. Należy jednak podkreślić fakt, iż 
często ich zastosowanie przekłada się na konieczność specjalnego przygotowania 
próbki do analizy oraz potrzebą wykorzystania szeregu związków organicznych, 
negatywnie wpływających na środowisko naturalne. Dlatego też celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie możliwości aplikacyjnych czujników i bioczujników 
elektrochemicznych jako ciekawego, alternatywnego narzędzia analitycznego 
pozwalającego na oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w żywności. 

2. Środki ochrony roślin w żywności 
Nazwa „pestycydy” powstała z połączenia łacińskich słów pestis, (szkodnik) 

i caedo (niszczyć). Oznacza ona grupę substancji pochodzenia naturalnego bądź 
syntetycznych, stosowanych w celu zwalczania określonych organizmów. Pestycydy 
stosowane są jako środki ochrony m.in. zwierząt i ludzi przed niepożądanymi 
organizmami, ale przede wszystkim jako środki ochrony roślin. Ich wykorzystanie 
często wiąże się ze zwiększeniem ilości plonów, m.in. poprzez walkę ze szkodnikami 
i chwastami podczas uprawy roślin. Ma to również duże znaczenie dla ochrony 
lasów, trawników czy sadów [3]. Klasyczny podział pestycydów ze względu na ich 
zastosowanie przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Typowy podział pestycydów ze względu na ich zastosowanie 
kategoria podkategoria zastosowanie 

zoocydy 

insektycydy 
akarycydy 
nematocydy 
aficydy 
moluskocydy 
rodentycydy 
atraktanty 
 repelenty 

środki zwalczające owady 
środki zwalczające roztocze 
środki zwalczające nicienie 
środki zwalczające mszyce 
środki zwalczające ślimaki 
środki zwalczające gryzonie 
środki wabiące 
środki odstraszające 

bakteriocydy - środki zwalczające bakterie 

herbicydy 
totalne 
selektywne 
regulatory wzrostu 

środki zwalczające chwasty 

fungicydy - środki zwalczające grzyby 
 Źródło: [3]  

Innym kryterium podziału pestycydów jest ich budowa chemiczna (Tabela 2.) 

Tabela 2. Podział pestycydów ze względu na ich budowę chemiczną 
klasa przykłady zastosowanie trwałość 
chlorowane węglowodory DDT, heptachlor insektycydy duża 
triazyny symazyna, atrazyna herbicydy średnia 

kationowe związki heterocykliczne dikwat herbicydy, 
insektycydy duża 

pochodne fenylomocznika pencykuron herbicydy, 
fungicydy średnia 

pochodne kwasu fenoksyoctowego 2,4-D herbicydy mała 
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pochodne dinitroaniliny trifluralina herbicydy mała 
pochodne fenylokarbaminianów desmedifam herbicydy mała 
karbaminiany karbaryl, pirymikarb insektycydy mała 
metaliczne pochodne 
etylenobis(ditiokarbaminianów) zineb fungicydy mała 

pyretroidy deltametryna insektycydy mała 

związki fosfoorganiczne chloropiryfos, diazinon, 
fenitrotion insektycydy mała 

Źródło: [3]  

Zgodnie z danymi przestawionymi w Tabeli 2. największą trwałością charakte-
ryzują się pestycydy z klas chlorowanych węglowodorów oraz kationowych 
związków heterocyklicznych, dlatego też ich pozostałości przez długi czas mogą 
wywierać wpływ na organizmy żywe. 

Nie umniejszając ich znaczącej roli, którą pełnią w ochronie m.in. roślin przed 
niepożądanymi organizmami, warto jednak zwrócić uwagę na takie aspekty jak ich 
powszechne zastosowanie, a także długi czas degradacji w środowisku. Skutkiem 
tego zjawiska jest fakt, iż znajdują się one niemal w każdym elemencie środowiska, 
m.in. w powietrzu, glebie, a także w żywności, zatem praktycznie każdy organizm 
żywy ma z nimi kontakt. Wśród osób szczególnie narażonych na działanie pesty-
cydów są rolnicy, którzy m.in. przeprowadzają opryski oraz pracują w szklarniach, 
zatem często są narażeni na długotrwałą ekspozycję [1]. Kolejną grupą szczególnie 
narażoną na działanie pestycydów są dzieci, przede wszystkim ze względu na inny 
sposób metabolizmu ksenobiotyków [4]. Niestety okazuje się, iż styczność z pozos-
tałościami pestycydów skutkuje m.in. zaburzeniami pracy układu nerwowego, 
prowadząc np. do choroby Parkinsona, a także nieprawidłowościami w funkcjono-
waniu układu odpornościowego i hormonalnego. Ponadto, w ostatnim czasie nau-
kowcy odkryli związek pomiędzy ekspozycją na działanie środków ochrony roślin 
a wzrostem zachorowalności na nowotwory [5]. 

W literaturze można napotkać bardzo wiele publikacji wskazujących na powią-
zanie pomiędzy kontaktem z pozostałościami pestycydów, a zachorowalnością na 
różnego typu choroby związane m.in. z zaburzeniami pracy układu nerwowego, 
krążenia, hormonalnego i oddechowego czy z nowotworami. Zgodnie z publikacją 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności warto wziąć pod uwagę ilość 
populacji poddanych badaniom, gdyż często ich liczba nie jest zbyt wystarczająca, 
aby móc jednoznacznie stwierdzić, iż dane schorzenie wywołane zostało kontaktem 
z pozostałościami pestycydów [6]. 

Pozostając jednak przy problemie pozostałości pestycydów w żywności okazuje 
się, iż często podczas spożywania pokarmu, do organizmu może przedostawać się 
jednocześnie kilka różnych pestycydów, powodując tzw. efekt synergistyczny. 
Oznacza to, że równoczesne wprowadzenie różnego typu środków ochrony roślin do 
organizmu jest o wiele bardziej szkodliwe niż wynikałoby to z sumy efektów 
działania pojedynczych związków [7]. Obecność pestycydów w żywności może 
wynikać nie tylko z bezpośredniego wprowadzania środków ochronny roślin, ale 
również z produktów ich degradacji i obecności metabolitów, czyli produktów ich 
przemiany [8]. Poza tym pestycydy ulegają procesom bioakumulacji, co wiąże się ze 
wzrastaniem ich zawartości w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego [9]. 
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Z tego powodu niezmiernie ważna jest kontrola jakości i ilości stosowanych 
pestycydów tak, aby możliwie najbardziej ograniczyć ich przedostawanie się do 
środowiska i żywności [10].  

W ramach badań przeprowadzonych w latach 2009-2012 przez Instytut 
Ogrodnictwa zbadano próbki jabłek pod kątem zawartości pestycydów – fungicydów 
ditiokarbaminianowych. Ich obecność stwierdzono w 717 spośród 3955 przebada-
nych próbek, co stanowiło ponad 18%. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie m.in. 
ze względu na fakt, iż Polska jest znaczącym producentem jabłek na świecie [11]. Ze 
względu na obecność pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, warto 
zwrócić uwagę na mycie tych produktów przed spożyciem, pozwalające w pewnym 
stopniu zredukować ilość pestycydów na ich powierzchni. Grupa tureckich 
naukowców stwierdziła, że mycie ogórków tylko przez 15 sekund pod bieżącą wodą 
pozwoliło na zmniejszenie zawartości pestycydu (diazinonu) o ponad 20% [12]. 
Innym, również skutecznym sposobem ograniczenia wprowadzania do organizmu 
pozostałości pestycydów wraz z żywnością, jest obieranie warzyw i owoców, a także 
poddawanie ich gotowaniu bądź smażeniu [8]. 

Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo związane z przedostawaniem się pesty-
cydów do organizmu wraz z substancjami pokarmowymi, ich dopuszczalne pozosta-
łości są regulowane prawnie. Bardzo ważnym aspektem jest przestrzeganie okresu 
karencji, czyli czasu pomiędzy zastosowaniem pestycydu a przeprowadzeniem 
zbiorów. Należy zaznaczyć, iż klimat i warunki glebowe są jednymi z czynników 
uwzględnianych przy określaniu okresu karencji, gdyż wpływają one na czas 
zanikania pestycydów [9]. W Polsce jednym z dokumentów regulujących akcepto-
walne ilości pozostałości pestycydów w żywności i paszach jest Rozporządzenie 
(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.  

Jednym ze skutków obecności pozostałości pestycydów w żywności jest coraz 
częste zaopatrywanie się konsumentów w żywność ekologiczną. Jej przewagę nad 
produktami pochodzącymi z upraw, podczas których stosowano środki ochrony 
roślin potwierdzono doświadczalnie m.in. w Stanach Zjednoczonych. Eksperyment 
polegał na podawaniu dzieciom przez pięć dni tradycyjnej żywności, a następnie 
zastąpieniu jej żywnością ekologiczną. Po kolejnych pięciu dniach powrócono do 
typowego sposobu odżywiania. Wykazano, iż stężenie metabolitów pestycydów 
w moczu badanych w ciągu pięciu dni zmalało do poziomu znajdującego się poniżej 
granicy wykrywalności, natomiast po powrocie do spożywania tradycyjnych produk-
tów ponownie wzrosło [10]. Warto tutaj podkreślić rolę rolnictwa ekologicznego, 
którego zasady opierają się na unikaniu stosowania środków chemicznych w zamian 
za wykorzystywanie środków pochodzenia naturalnego. Należy również zaznaczyć, że 
żywność ekologiczna często zawiera więcej witaminy C, żelaza czy magnezu w po-
równaniu do tych samych produktów pochodzących z upraw konwencjonalnych [13]. 

Wprowadzanie stosownych rozporządzeń i przepisów prawnych, a także 
stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z ich przeznaczeniem i sposobem 
określonym na etykietach, a także wzrost świadomości konsumentów z pewnością 
przyczynia się do zmniejszenia zawartości pozostałości pestycydów w żywności, 
niemniej jednak poszukiwanie nowych metod ich wykrywania i oznaczania nadal 
pozostaje dużym wyzwaniem.  
  



 
Aleksandra Pollap, Jolanta Kochana 

 

90 

3. Czujniki i bioczujniki elektrochemiczne 
3.1. Definicja i budowa 

Czujnikiem bądź sensorem chemicznym określa się – zgodnie z zaleceniami 
IUPAC – niewielki układ pomiarowy przekształcający informację chemiczną 
dotyczącą jakości bądź ilości oznaczanej substancji na sygnał użyteczny analitycznie. 
Przekształcenie to jest możliwe dzięki podstawowym elementom jego budowy  
– części receptorowej oraz części przetwornikowej. Część receptorowa pozwala na 
zamianę informacji chemicznej w formę energii, natomiast zadaniem części 
przetwornikowej jest przekształcenie energii w użyteczny sygnał. Szczególnym 
rodzajem czujników chemicznych są bioczujniki. Zasada ich działania opiera się 
o rozpoznawanie oznaczanej substancji przez aktywne biologicznie elementy, takie 
jak enzymy, przeciwciała bądź kultury bakterii, które są unieruchamiane w części 
receptorowej sensora [14, 15].  

3.2. Materiały wykorzystywane podczas konstrukcji 
Bardzo ważnym etapem konstrukcji czujnika bądź bioczujnika elektrochemicznego 

jest dobór odpowiedniego składu nanokompozytu modyfikującego jego powierzch-
nię tak, aby opracowany (bio)sensor charakteryzował się jak najlepszymi para-
metrami, dzięki m.in. zwiększonej powierzchni właściwej elektrody, zwiększonemu 
przewodnictwu elektrycznemu czy stabilności wskazań. W tym celu jako substancje 
wzbogacające skład nanokompozytów (bio)sensorów wykorzystywanych jest szereg 
komponentów takich jak nanomateriały węglowe, nanocząsteczki metali i ich 
tlenków, czy też polimery przewodzące. 

Wśród materiałów węglowych bardzo często wykorzystywanych podczas opraco-
wywania (bio)czujników są nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes, CNTs), 
których strukturę można przedstawić jako walce uformowane przez zwinięty arkusz 
grafenu, tworzony przez regularne sześciokąty. Wśród rodzajów nanorurek 
węglowych wyróżnia się jednościenne (ang. Single-Walled Carbon Nanotubes, 
SWCNTs) i wielościenne nanorurki węglowe (ang. Multi-Walled Carbon Nanotubes, 
MWCNTs) utworzone odpowiednio przez jedną warstwę atomów węgla bądź kilka 
współosiowych cylindrów. Nanokomponenty te bardzo dobrze przewodzą prąd 
elektryczny, a poza tym odznaczają się dużą powierzchnią właściwą [16]. 

Innego rodzaju nanokomponentami, przyczyniającymi się do wzmocnienia 
rejestrowanego sygnału, najczęściej poprzez zwiększenie przewodnictwa elektrycz-
nego są nanocząsteczki metali i ich tlenków [17]. Należy tu wymienić przede 
wszystkim nanocząsteczki Ag i Au, a także nanocząsteczki TiO2 i ZrO2. Poza tym 
mogą one również katalizować reakcje chemiczne (jak np. nanocząsteczki Au i Pt), 
sprzyjać unieruchamianiu biomolekuł (nanocząsteczki Au, Ag, TiO2 i SiO2) bądź je 
etykietować (nanocząsteczki Au i Ag), a także działać jako reagent (nanocząsteczki 
MnO2) [18].  

W konstrukcji (bio)czujników bardzo często stosuje się także polimery przewo-
dzące. W ich budowie należy wyróżnić układ sprzężonych wiązań podwójnych  
– naprzemiennie położonych wiązań pojedynczych i podwójnych pomiędzy atomami 
węgla w łańcuchu polimerowym. Dzięki delokalizacji elektronów możliwy jest 
przepływ ładunku, determinowany także przez długość łańcucha [19]. Zastosowanie 
polimerów przewodzących pozwala także na immobilizację substancji aktywnej 
biologicznie, przyczyniając się także do zwiększenia stabilności długoterminowej 
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(bio)sensorów [20, 21]. Wśród często wykorzystywanych polimerów przewodzących 
należy wymienić m.in. polipirol, polianlininę, poliacetylen i Nafion [19]. 

3.3. Obszar zastosowań 
Duża różnorodność konstrukcyjna czujników i bioczujników elektrochemicznych 

sprawia, że są one bardzo ciekawym narzędziem analitycznym, które może być 
wykorzystywane w wielu różnych obszarach. Wiąże się to także z łatwością 
i szybkością analiz przeprowadzonych z ich udziałem, a także często brakiem 
konieczności specjalnego przygotowania próbki. Dlatego też często znajdują one 
zastosowanie w analizach biochemicznych i medycznych, ochronie środowiska pod 
kątem oznaczania substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego czy też 
w konstrukcji bioogniw paliwowych [22]. 

4.  (Bio)czujniki elektrochemiczne w analizie pozostałości pestycydów 
w żywności 

Problem obecności pozostałości pestycydów w żywności skłania naukowców do 
opracowywania nowych i coraz bardziej efektywnych metod ich oznaczania. 
(Bio)czujniki elektrochemiczne ze względu na dużą dokładność i selektywność 
analiz przeprowadzanych z ich wykorzystaniem mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane w tym zakresie.  

Pierwszy z prezentowanych przykładów czujników odnosi się do jego możliwości 
aplikacyjnych w zakresie oznaczania diazinonu – insektycydu będącego triestrem 
kwasu tiofosforowego. Konstrukcja sensora polegała na zmodyfikowaniu powierzchni 
elektrody z węgla szklistego z zastosowaniem wielościennych nanorurek węglowych 
i nanocząstek TiO2 w celu zwiększenia czułości oznaczeń. Zasada pomiarów 
przeprowadzanych techniką woltamperometrii fali prostokątnej opierała się o reakcję 
redukcji diazinonu. Opracowany sensor odznaczał się szerszym zakresem liniowości 
(11-8360 nmol · L-1) i niższą granicą wykrywalności (LOD, 3 nmol · L-1) w porów-
naniu do innego sensora do oznaczania diazinonu bazującego na modyfikacji 
elektrody z węgla szklistego z wykorzystaniem Nafionu (zakres liniowości i LOD 
wyniosły odpowiednio 0-5000 nmol · L-1 i 75 nmol · L-1). W celu sprawdzenia 
możliwości praktycznego wykorzystania czujnika przeprowadzono próbę oznaczania 
diazinonu w matrycy wody źródlanej i kranowej. Próbki wód zadotowano 
odpowiednią porcją analitu i poddano analizie. Niewielkie rozbieżności pomiędzy 
ilościami wprowadzonymi do próbek a wartościami wyznaczonymi świadczyły 
o dużej dokładności zaproponowanej metody. Warto podkreślić, iż opracowany 
czujnik odznaczał się dobrą powtarzalnością określoną na podstawie analizy 20 
niezależnie przygotowanych próbek, co wskazuje na możliwość jego wielokrotnego 
zastosowania (błąd RSD wyniósł 3,8%) [23].  

Innego rodzaju środkiem stosowanym w celu ochrony roślin jest fenitrotion, który 
należy do związków fosfoorganicznych. W celu jego oznaczania naukowcy z Etiopii 
opracowali prosty czujnik elektrochemiczny bazujący jedynie na wielościennych 
nanorurkach węglowych modyfikujących powierzchnię elektrody z węgla szklistego. 
Dzięki pomiarom przeprowadzonym techniką woltamperometrii pulsowej 
różnicowej scharakteryzowano czujnik pod kątem analitycznym, określając zakres 
liniowości (0,01-5,0 µmol· L-1) i granicę wykrywalności (6,4 nmol · L-1). 
W porównaniu do opracowanego wcześniej innego sensora, bazującego na modyfikacji 
tego samego rodzaju elektrody z zastosowaniem nanocząstek TiO2 przedstawiony 
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sensor odznaczał się niższą granicą wykrywalności – w przypadku czujnika modyfi-
kowanego nanocząstkami TiO2 wyniosła ona 10 nmol · L-1. Czujnik ten z kolei 
odznaczał się szerszym zakresem liniowości (0,025-10 µmol · L-1). Autorzy ocenili 
również powtarzalność pomiarów z wykorzystaniem zaproponowanego sensora. 
Wartość błędu RSD wyniosła jedynie 2,88% (dla n=10). Podczas przeprowadzonych 
badań zbadano także wpływ potencjalnych interferentów na sygnał dla 2 µmol · L-1 
roztworu fenitrotionu. Stwierdzono, że 1000-krotny nadmiar jonów Na+ i Co2+ oraz 
kwasu askorbinowego nie powoduje znaczącej zmiany sygnału dla pestycydu, co 
świadczy o dużej selektywności opracowanego sensora. Autorzy wskazali również 
na stabilność długoterminową czujnika – przechowywanie go w buforze fosfora-
nowym(V) o pH 6 przez 10 dni skutkowało spadkiem sygnału o 7,2% w porównaniu 
do początkowej odpowiedzi. Podczas badań sprawdzono także możliwość 
oznaczania fenitrotionu w matrycy gleby i rośliny zbożowej (teffu). Po odpowiednim 
przygotowaniu próbek zadotowano je analitem tak, aby jego stężenie wyniosło 3,0 
µmol · L-1. W pierwszym przypadku stężenie wyznaczone wyniosło 2,80 µmol · L-1, 
natomiast w przypadku ekstraktu z rośliny zbożowej – 2,60 µmol · L-1, co pozwala 
stwierdzić, iż skonstruowany czujnik może być stosowany w celu oznaczania fenitro-
tionu w próbkach rzeczywistych. Niestety w tym przypadku przygotowanie ekstrak-
tów z próbek rzeczywistych było procesem dość pracochłonnym, gdyż przykładowo 
dla próbek gleby obejmowało kolejno suszenie i homogenizację, sonikację 
w roztworze siarczanu(VI) sodu rozpuszczonym w mieszaninie dichlorometanu 
i acetonu, osuszenie przesączu, a następnie dodanie do niego metanolu i buforu 
fosforanowego(V) o pH 6 [24]. 

Następny przykład zastosowania czujników elektrochemicznych dotyczy 
oznaczania malationu – kolejnego insektycydu należącego do grupy związków 
fosfoorganicznych. W celu jego skonstruowania wykorzystano elektrodę grafitową, 
której powierzchnię modyfikowano nanokompozytem składającym się z cieczy 
jonowej, chitozanu i nanocząsteczek Au. Dzięki pomiarom prowadzonym techniką 
woltamperometrii fali prostokątnej scharakteryzowano opracowany sensor pod 
kątem zakresu liniowości (0,80-5,94 nmol · L-1 i 5,94-44,6 nmol · L-1) i granicy 
wykrywalności (0,68 nmol · L-1). W porównaniu do innego sensora do oznaczania 
malationu, bazującego na polianilinie i jednościennych nanorurkach węglowych 
modyfikujących powierzchnię elektrody grafitowej, czujnik ten odznaczał się 
zdecydowanie niższą granicą wykrywalności – w przypadku czujnika wykorzys-
tującego polianilinę i SWCNTs granica wykrywalności sięgała 200 nmol · L-1. 
Autorzy zbadali także selektywność opracowanego czujnika względem 1000-
krotniego nadmiaru innego pestycydu – fenitrotionu i ponad 100 000-krotnego 
nadmiaru jonów nieorganicznych. Obecność wymienionych substancji w nieznaczny 
sposób wpłynęła na sygnał dla maltionu, co świadczyło o selektywności czujnika. 
W trakcie badań przetestowano także możliwości aplikacyjne sensora poprzez 
analizę ekstraktów z pomidora i jabłka. Przygotowanie próbek obejmowało ich 
opłukanie wodą destylowaną, rozdrobnienie, ekstrakcję w obecności eteru, filtrację, 
osuszenie przesączu, dodanie do niego etanolu i buforu Brittona-Robinsona, 
a następnie zadotowanie analitem tak, aby jego stężenie wyniosło 0,893 nmol · L-1. 
Stężenie wyznaczone doświadczalnie w dużej mierze było zgodne z tą wartością  
– w przypadku próbek pomidora i jabłka wyniosło ono odpowiednio 1,02 i 0,814 
nmol · L-1 [25]. 
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Kolejnym przykładem bardzo popularnego pestycydu jest chloropiryfos, który 
podobnie jak fenitrotion i malation należy do grupy związków fosfoorganicznych. 
W celu analizy żywności pod kątem jego zawartości naukowcy z Chin opracowali 
nowy aptasensor, wykorzystujący krótkie fragmenty DNA. Skład matrycy 
naniesionej na powierzchnię elektrody z węgla szklistego wzbogacono o szereg 
komponentów takich jak nanokwiaty tlenku miedzi(II), Nafion, błękit metylenowy, 
jednościenne nanorurki węglowe oraz białko modyfikowane grupą –NH2. 
Specyficzne oddziaływanie pomiędzy analitem a aptamerem skutkowało spadkiem 
rejestrowanego sygnału wraz ze wzrostem stężenia chloropiryfosu. Pomiary 
prowadzono techniką woltamperometrii pulsowej różnicowej. Zakres liniowej 
odpowiedzi biosensora mieścił się od 0,1 do 150 ng · mL-1, a granica wykrywalności 
wyniosła 70 pg · mL-1. Autorzy przeanalizowali także wpływ innych pestycydów, 
takich jak fenitrotion, ometoat, deltametryna, karbendazym i triazolon. Jednoczesna 
obecność wszystkich wymienionych środków (o stężeniu 5-krotnie większym 
w porównaniu do stężenia analitu) nieznacznie wpłynęła na sygnał dla chloropiryfosu, 
co pozwala wnioskować o selektywności zaproponowanego aptasensora. Spraw-
dzono także możliwość oznaczania chloropiryfosu w ekstraktach z jabłka i kapusty 
pekińskiej. Próbki przygotowano poprzez ich utarcie w moździerzu, dodanie buforu 
fosforanowego(V), odwirowanie, filtrację i wzbogacenie przesączu analitem. 
Zarówno w przypadku analizy próbki jabłka jak i kapusty pekińskiej odnotowano 
niewielkie rozbieżności pomiędzy stężeniem wprowadzonym (1 ng · mL-1) a wyzna-
czonym (odpowiednio 0,97 i 0,95 ng · mL-1 dla jabłka i kapusty pekińskiej) [26]. 

Kolejnym przykładem bioczujnika, który mógłby znaleźć zastosowanie w analizie 
żywności pod kątem zawartości pestycydów jest immunosensor do oznaczania 
parationu – kolejnego insektycydu należącego do grupy związków fosfoorganicz-
nych. Konstrukcja biosensora obejmowała modyfikację elektrody sitodrukowanej 
z zastosowaniem odpowiedniego przeciwciała. Matrycę dodatkowo uzupełniał grafen 
funkcjonalizowany 2-aminobenzyloaminą. Podczas pomiarów wykorzystano 
technikę spektroskopii impedancyjnej. Dla skonstruowanego immunosensora wyzna-
czono zakres liniowej odpowiedzi (0,1-1000 ng · L-1) oraz granicę wykrywalności 
(52 pg · L-1). Zbadano również jego stabilność długoterminową, przechowując 
immunoczujnik w temperaturze 4˚C i mierząc sygnał co 10 dni. Po 50 dniach 
odnotowano spadek sygnału mniejszy niż 5% w stosunku do wartości początkowej, 
co wskazuje na jego stabilność jego wskazań. Działanie bioczujnika zweryfikowano 
podczas próby oznaczenia parationu w matrycy pomidora i marchwi, które przygo-
towano poprzez przepłukiwanie ich eterem dietylowym, przesączenie, osuszenie 
przesączu, rozpuszczenie go w etanolu i zadotowanie analitem. Nieduże różnice 
pomiędzy wartościami oczekiwanymi a wyznaczonymi pozwoliły stwierdzić, iż 
opracowany biosensor może być stosowany pod kątem oznaczania parationu 
w próbkach żywności [27]. 

Innego rodzaju insektycydem wykorzystywanym w celu ochrony m.in. cytrusów, 
ziemniaków, fasoli i pomidorów jest chlorowodorek formetanatu, należący do 
karbaminianów. W celu jego oznaczania grupa naukowców z Portugalii i Brazylii 
skonstruowała bioczujnik wykorzystujący jako substancję aktywną biologicznie 
enzym – lakazę. Matrycę biosensora modyfikującą powierzchnię elektrody złotej 
wzbogacono także o nanocząsteczki Au. Pomiary prowadzono techniką woltamper-
rometrii fali prostokątnej. Podczas badań wyznaczono zakres liniowy (9,43 · 10−7-
1,13 · 10−5 mol · L-1) oraz granicę wykrywalności (9,5 · 10−8 mol · L-1). Bioczujnik 



 
Aleksandra Pollap, Jolanta Kochana 

 

94 

odznaczał się także stabilnością długoterminową, gdyż po 4 tygodniach początkowa 
wartość sygnału zmalała tylko o 6%. Jako próbki rzeczywiste wykorzystano 
winogrona i mango. Ich przygotowanie wykorzystywało technikę QuChERS. 
Obejmowało ono homogenizację próbek, odwirowanie w roztworze acetonitrylu, 
przeniesienie na odpowiednią kolumnę zawierającą siarczan(VI) magnezu, pierwszo- 
i drugorzędową aminę, i oktadecyl, wytrząsanie i odwirowanie, a następnie osuszenie 
przesączu, rozpuszczenie go w buforze Brittona-Robinsona i dodanie porcji analitu 
tak, aby stężenia wynosiły 0,49 i 0,73 mg · kg-1 odpowiednio dla winogron i mango. 
Wartości wyznaczone doświadczalnie wyniosły kolejno 0,53 i 0,72 mg · kg-1, zatem 
były bardzo zbliżone do wartości oczekiwanych. Według danych literaturowych 
chlorowodorek formetanatu stosowany jest w wymienionych owocach w ilości od 
0,02 mg · kg-1 dla mango do 1,0 mg · kg-1 dla winogron, zatem opracowany 
bioczujnik umożliwia oznaczenie insektycydu na poziomie zbliżonym do możliwych 
oczekiwanych zawartości [28].  

Poza elektrochemicznymi metodami oznaczania pestycydów z zastosowaniem 
(bio)czujników w literaturze można odnaleźć szereg technik chromatograficznych, 
które również można zastosować w tym zakresie. W Tabeli 3. zestawiono wartości 
granic wykrywalności dla omówionych przykładów (bio)czujników elektro-
chemicznych i wybranych technik chromatograficznych umożliwiających oznaczanie 
tego samego pestycydu, a także dopuszczalny poziom wybranego pestycydu 
w żywności i napojach zgodnie z ustalonymi normami. W przypadku wody 
przeznaczonej do spożycia, bez względu na rodzaj pestycydu dopuszczalna wartość 
wynosi 0,1 μg · L-1 [29]. 

Tabela 3. Porównanie granic wykrywalności danych pestycydów z zastosowaniem (bio)czujników 
elektrochemicznych i wybranych technik chromatograficznych z dopuszczalnym poziomem określonego 
pestycydu w żywności i napojach. 

Pestycyd LOD Dopuszczalny poziom 
w żywności/napoju dla (bio)czujnika dla techniki 

chromatograficznej 

diazinon 0,91305 μg · L-1 100 μg · L-1 10 μg · L-1 

w mleku krowim 

fenitrotion 1,774 μg · L-1 50 μg · kg-1 500 μg · kg-1  
w herbacie 

malation 0,2246 μg · L-1 300 μg · kg-1 8000 μg · kg-1  
w zbożu  

chloropiryfos 0,001 μg · L-1 50 μg · L-1 100 μg · kg-1  
w herbacie 

paration 
 
0,000547 μg · L-1 

 
2848,9 μg · L-1 

50 μg · kg-1  
w świeżych lub mrożonych 
owocach 

formetanat 24,48 μg · L-1 3,325 μg · kg-1 10 μg · kg-1  

w cytrusach 
Źródło: 23, 30, 31, 24, 32, 33, 25, 34, 35, 26, 36, 27, 37, 38, 28, 39, 40  

Analizując dane przedstawione w Tabeli 3., można stwierdzić, iż bardzo często 
granica wykrywalności danego pestycydu z wykorzystaniem określonego (bio)czujnika 
elektrochemicznego może być niższa niż LOD dla alternatywnej, chromatograficznej 
techniki oznaczania tego samego pestycydu. Biorąc pod uwagę fakt, iż granica 
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wykrywalności bioczujników do oznaczania parationu i chloropiryfosu jest niższa 
niż ich dopuszczalny poziom w wodzie pitnej, bioczujniki te mogłyby znaleźć 
zastosowanie w ocenie przydatności próbek wód pod kątem ich spożycia. Czujnik do 
oznaczania diazinonu – również ze względu na niższą granicę wykrywalności niż 
dopuszczalny poziom tego pestycydu w mleku krowim mógłby być wykorzystany 
podczas analizy tego rodzaju próbek. 

Przedstawione przykłady (bio)czujników elektrochemicznych umożliwiających 
oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach wód i żywności często 
charakteryzują się prostotą przygotowania. Nieco bardziej skomplikowane jest często 
przygotowanie bioczujników ze względu na wykorzystanie substancji aktywnych 
biologicznie i konieczność ich immobilizacji [26-28]. Podczas pomiarów elektro-
chemicznych w przypadku próbek wód często nie ma konieczności ich specjalnego 
przygotowania [23], inaczej jest natomiast w przypadku próbek warzyw czy owoców 
[24-28]. Powszechnie stosowane techniki chromatograficzne, takie jak HPLC czy 
GC-MS często wiążą się długim czasem analizy, kosztowną aparaturą oraz 
wykorzystaniem dużej ilości rozpuszczalników organicznych [27]. Z drugiej strony 
umożliwiają one często jednoczesne oznaczanie kilku pestycydów w tej samej 
próbce [34, 37, 39]. Niemniej jednak przedstawione w niniejszej pracy przykłady 
(bio)czujników elektrochemicznych mogą stanowić alternatywę wobec stosowanych 
technik chromatograficznych. Ich różnorodność konstrukcyjna, selektywność, 
stabilność długoterminowa, możliwość wielokrotnego wykorzystania oraz minia-
turyzacji czynią z nich ciekawe narzędzia analityczne, które mogłyby znaleźć 
zastosowanie na szeroką skalę w celu oznaczania pozostałości pestycydów 
w żywności. 

5. Podsumowanie 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości zastosowania czujników 

i bioczujników elektrochemicznych pod kątem oznaczania pozostałości pestycydów 
w żywności.  

 (Bio)czujniki elektrochemiczne ze względu na różnorodność konstrukcyjną 
stanowią ciekawe narzędzie analityczne, które może być wykorzystane do celów 
oznaczania różnego typu pestycydów w żywności. Zastosowanie podczas ich opraco-
wywania szeregu różnych materiałów, takich jak komponenty węglowe, nanocząs-
teczki metali czy polimery przewodzące pozwala odpowiednio dobrać skład 
nanokompozytu modyfikującego powierzchnię elektrody w zależności od oznaczanej 
substancji, jak i poprawić parametry analityczne (bio)czujnika.  

W niniejszej pracy przedstawiono kilka wybranych czujników i bioczujników 
elektrochemicznych pozwalających na oznaczanie w żywności takich pestycydów 
jak diazinon, fenitrotion, malation, chloropiryfos, paration czy chlorowodorek 
formetanatu. Analizując próbki żywności, potwierdzono możliwość ich praktycznego 
zastosowania. Ponadto ich dużą zaletą jest selektywność, prostota wykonania czy też 
stosowanie materiałów i odczynników bezpiecznych dla środowiska. W przeciwień-
stwie do analiz z wykorzystaniem technik chromatograficznych często nie wymagają 
one specjalnego przygotowania próbek do analizy ani zaawansowanej aparatury, co 
czyni je ciekawym narzędziem analitycznym.  
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(Bio)czujniki elektrochemiczne do celów analizy żywności pod kątem zawartości 
pestycydów 
Streszczenie  
Pestycydy są związkami stosowanymi w celu ochrony roślin, a także różnego typu pomieszczeń 
i obszarów przed niepożądanymi organizmami. Powszechność stosowania pestycydów skutkuje ich 
obecnością nie tylko w roślinach poddawanych opryskom, ale również w glebach, wodach oraz 
żywności. Okazuje się, że przedostawanie się pozostałości pestycydów do organizmu może skutkować 
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, powodując m.in. zaburzenia pracy układu oddechowego 
i nerwowego, a także mogąc prowadzić do chorób nowotworowych. Dlatego poszukiwane są nowe, 
czułe metody umożliwiające oznaczanie pozostałości pestycydów w produktach spożywczych z dużą 
dokładnością. (Bio)czujniki elektrochemiczne ze względu na bardzo dobre parametry analityczne 
i różnorodność konstrukcyjną stanową ciekawe narzędzie, które może stanowić alternatywę wobec 
powszechnie stosowanych technik chromatograficznych. W pracy zaprezentowano przykłady czujników 
i bioczujników elektrochemicznych do oznaczania wybranych pestycydów w żywności. Bardzo dobre 
parametry analityczne biosensorów oraz dokładność uzyskanych wyników podczas analizy próbek 
rzeczywistych pozwalają stwierdzić, iż przedstawione (bio)czujniki z powodzeniem mogą być 
stosowane w celu analizy żywności pod kątem zawartości pozostałości pestycydów. 
Słowa kluczowe: bioczujnik, czujnik, pestycydy, analiza żywności. 

Electrochemical (bio)sensors in in food analysis for the content of pesticide 
residues 
Abstract 
Pesticides are compounds used for plant protection, as well as various types of rooms and areas from 
unwanted organisms. The widespread application of pesticides results in their presence not only in 
plants, but also in soils, waters and food. It turns out that the penetration of pesticide residues into the 
body may result in serious health consequences, causing e.g. respiratory and nervous system disorders 
as well as leading to cancer. For this reason, the new and sensitive methods for determination of 
pesticide residues in food products with high accuracy are in request. Electrochemical (bio)sensors, due 
to very good analytical parameters and structural diversity, seem to be interesting tool that can be an 
alternative to commonly used chromatographic techniques. This work presents examples of 
electrochemical sensors and biosensors for the determination of different pesticides in food. Very good 
analytical parameters of (bio)sensors and accuracy of the obtained results during real samples analysis 
allow to conclude that presented (bio)sensors could be successfully used for food analysis with respect 
to pesticide residue. 
Keywords: biosensor, sensor, pesticides, food analysis. 
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Patrycja Klimek1, Joanna Szulżyk-Cieplak2 

Świadomość ekologiczna mieszkańców  
wybranych gmin województwa lubelskiego  

w zakresie gospodarki odpadami 

1. Wstęp 
Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

wynikające z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw 
w sprawie odpadów zobowiązują gminy do osiągnięcia do końca 2020 roku poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów 
komunalnych: szkła, metalu, papieru oraz tworzyw sztucznych. w wysokości co 
najmniej 50% wagowo [1].W 2016 roku poziom ten wyniósł niespełna 27 % masy 
zebranych odpadów, co plasuje Polskę poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej 
[2-4]. Stan gospodarki odpadowej w Polsce, w świetle dostosowania się do dyrektyw 
unijnych i zobowiązań akcesyjnych, pozostawia więc wiele do życzenia i może 
skutkować nałożeniem na Polskę kar unijnych.  

Podstawowe zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są nałożone 
na gminy, jednak równie ważny w całym systemie jest aktywny udział społe-
czeństwa, m.in. poprzez odpowiednie postawy i decyzje odnośnie postępowania 
z odpadami w gospodarstwach domowych. Uświadamianie społeczeństwu koniecz-
ności dalekowzrocznego postrzegania wpływu podejmowanych działań na poszcze-
gólne elementy środowiska naturalnego oraz wskazanie możliwości racjonalnego, 
odpowiedzialnego oraz przemyślanego korzystania z jego zasobów jest jednym 
z podstawowych elementów wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju [5]. 

Jak wskazują wyniki badań świadomości i zachowań ekologicznych, poziom 
społecznej odpowiedzialności społeczeństwa polskiego za środowisko naturalne, 
mimo iż z roku na rok wzrasta, wciąż pozostaje na niezadawalającym poziomie [6, 
7]. Zmieniające się krajowe przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz dyrektywy 
unijne stawiają za cel m.in. wymuszenie zmian postaw społeczeństwa wobec 
środowiska przyrodniczego, w tym m.in. odpowiedniego postępowania z odpadami. 

Mając na uwadze zachodzące zmiany dotyczące zagospodarowywania odpadów, 
przeprowadzono badania stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego w zakresie rozumienia potrzeby segregacji odpadów w świetle 
znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Celem prowadzonych badań była próba identyfikacji postaw oraz nawyków 
mieszkańców w odniesieniu do świadomej i rzetelnej segregacji odpadów „u źródła”, 
która jest jednym z najważniejszych etapów nowoczesnej gospodarki odpadowej. 
Dodatkowo badania miały dostarczyć odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu 
deklarowane zachowania respondentów pokrywają się z ich wiedzą teoretyczną 
odnośnie zasad postępowania z odpadami komunalnymi”. 
                                                             
1 patrycja.klimek@pollub.edu.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 
2 j.szulzyk-cieplak@pollub.pl, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 
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2. Metody badań 
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego – ankietę bezpo-

średnią. Badania ankietowe przeprowadzono w styczniu 2018 roku. W badaniu 
uczestniczyły osoby zamieszkałe w województwie lubelskim – zarówno mieszkańcy 
gmin miejskich (Tomaszów Lubelski, Zamość, Lublin, Krasnystaw, Świdnik, 
Susiec), jak i gmin wiejskich (Tyszowce, Łuków, Mełgiew, Sosnowica). Wręczono 
ogółem 126 ankiet, starając się wybierać osoby zróżnicowane ze względu na płeć 
oraz miejsce zamieszkania, by uzyskać zbliżoną (porównywalną) liczbę respon-
dentów w poszczególnych kategoriach. Do dalszej analizy zakwalifikowano 120 
wypełnionych kwestionariuszy ankietowych, rezygnując z tych, w których badani nie 
odpowiedzieli na część pytań. 

Ankieta składała się z 27 pytań merytorycznych: 22 pytania zamknięte jedno-
krotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych. W metryczce ankiety znalazły się pytania 
dotyczące: wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju zabudowy 
w jakiej zamieszkują ankietowani (dom jednorodzinny lub blok wielorodzinny). 

Zawarte w ankiecie pytania merytoryczne podzielono na trzy grupy. Pierwsza 
grupa to pytania odnoszące się do postaw i nawyków respondentów wobec 
segregacji odpadów komunalnych, a mianowicie: czy ankietowani segregują odpady, 
a jeżeli tak, to czy segregacja prowadzona jest przez nich regularnie oraz jakie 
frakcje odpadów są najczęściej selekcjonowane. W przypadku gdy ankietowani 
zadeklarowali, że nie segregują odpadów w ogóle, to poproszono ich o wyjaśnienie 
przyczyny takiego stanu rzeczy oraz odpowiedź na pytanie: Czy w przyszłości 
zdecydowaliby się podjąć segregacji odpadów i co zachęciłoby ich do zmiany 
postawy? Drugą grupę pytań stanowiły pytania związane funkcjonowaniem instalacji 
do przetwarzania odpadów, takich jak: składowiska odpadów, kompostownie, 
sortownie oraz instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów. Pytania miały na 
celu uzyskanie informacji na temat stanu wiedzy respondentów odnośnie ogólnych 
zasad funkcjonowania wymienionych instalacji oraz ich wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie człowieka. Trzecia grupa pytań ankietowych odnosiła się do 
stanu wiedzy teoretycznej respondentów na temat zasad gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz oceny prowadzonych na terenie gminy akcji informacyjno-
edukacyjnych w tym zakresie, m.in. tego jak respondenci oceniają dostępność 
informacji dotyczących zasad gospodarki odpadami na terenie województwa 
lubelskiego, czy chcieliby aby akcje edukacyjno-informacyjne z tego zakresu były 
częściej organizowane w ich miejscowościach oraz jakie zagadnienia chcieliby 
poruszyć w czasie ewentualnych szkoleń. 

3. Analiza wyników badań 

3.1. Charakterystyka grupy badawczej 
W oparciu o dane zawarte w metryczce ankiety sporządzono charakterystykę 

społeczno-demograficzną badanej grupy, ze względu na takie zmienne, jak: płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz rodzaj zabudowy (dom jednoro-
dzinny, zabudowa wielorodzinna). 

W badaniu ankietowym wzięło udział 58 kobiet (48,8%) oraz 62 mężczyzn 
(51,2%). 
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Tabela 1. Struktura badanej grupy ze względu wiek respondentów 
Kategoria wieku do 15 lat 16-25 lat 26-45 lat 46-65 lat powyżej 65 lat 
Udział 
respondentów [%] 1,7% 51,2% 32,2% 12,4% 2,5% 

Źródło: Opracowanie własne 

Z uzyskanych danych wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby w grupie 
wiekowej 16-25 lat (51,2 %), zaś najmniej liczne grupy to respondenci w wieku do 
15 lat (1,7 %) oraz powyżej 65 roku życia (2,5 %). Biorąc pod uwagę poziom 
wykształcenia ankietowanych stwierdzono, że najwięcej jest osób z wykształceniem 
średnim (45,5%), nieco mniej liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem 
wyższym (37,2 %), zaś najmniejsza grupa to osoby z wykształceniem podstawowym 
(17,4 % ).  

Osoby ankietowe mieszkały w miastach do 30 tysięcy mieszkańców (33,1%), 
w miastach 30-100 tysięcy mieszkańców (8,3%), miastach powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców (11,6%) oraz na wsi (47,1%). Na podstawie pytania dotyczącego 
miejsca zamieszkania (rodzaju zabudowy) wykazano, że 50,4% ankietowanych 
zamieszkuje dom jednorodzinny, natomiast 49,6% zamieszkuje blok wielorodzinny. 

3.2. Stan wiedzy mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów 
oraz stosunek do prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych 

Określono stan wiedzy ankietowanych odnośnie zasad gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz ich stosunek do prowadzonych na terenie gminy akcji informa-
cyjno-edukacyjnych w tym zakresie. W pierwszym pytaniu respondenci byli zapytani 
jak oceniają swoją wiedzę z zakresu gospodarki odpadami. 21,5% ankietowanych 
odpowiedziało, że wie dużo na temat gospodarki odpadami, natomiast 23,1% 
ankietowanych w ogóle nie zna tej tematyki. Większość respondentów (55,4%) 
średnio orientuje się w tematyce gospodarki odpadami. Drugie pytanie dotyczyło 
dostępności informacji o zasadach gospodarki odpadami w gminach zamieszkałych 
przez ankietowanych – 38 % respondentów uważa, że wszelkie informacje są 
dostępne, 31,4 % badanych sądzi, że informacje są trudno dostępna, natomiast 13,2% 
mieszkańców twierdzi, że informacja jest w ogóle nie dostępna. Pozostałe 17,4% 
respondentów nie ma zdania na ten temat. Mieszkańców zapytano także czy 
organizacja akcji edukacyjnych przybliżyłaby im wiedzę na temat zagospodarowania 
odpadów komunalnych – większość respondentów, tj. 68,6% uważa, że tego typu 
akcje pogłębiłyby wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, pozostałe 31,4% 
mieszkańców województwa sądzi, że wykłady edukacyjne nie pogłębią ich wiedzy 
z tego zakresu. 67,8% ankietowanych chce aby takie akcje edukacyjne były 
przeprowadzone w ich miejscowości, natomiast 32,3% badanych nie wyraża chęci na 
organizacje wykładów edukacyjnych. Mieszkańców zapytano jakie tematy chcieliby 
aby były poruszone na akcjach edukacyjnych, 45,5% respondentów interesują 
wykłady związane z tematyką selektywnej zbiórki odpadów, kolejne 45,5% 
badanych jest zainteresowanych spotkaniami informacyjnymi na temat instalacji do 
przeróbki odpadów np. spotkania z przedstawicielami zakładów i wizyty w tych 
zakładach/ 28,1% respondentów zadeklarowało chęć uczestnictwa w spotkaniach 
z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji zajmu-
jących się problematyką odpadową.  
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3.3.  Postawy mieszkańców wobec segregacji odpadów  
Analiza odpowiedzi na pytanie: Czy segreguje Pan /Pani odpady? wskazuje, że 

ponad połowa ankietowanych selekcjonuje poszczególne frakcje odpadów(52,1%), 
natomiast pozostałe 47,9% ankietowanych niestety nie segreguje odpadów nadal. Na 
wykresach (ryc.1) zaprezentowano udział respondentów segregujących odpady 
z uwzględnieniem miejsca ich zamieszkania. Jak wskazują zaprezentowane dane 
zdecydowanie lepiej sytuacja przedstawia się na obszarach wiejskich – selekcjo-
nowanie poszczególnych frakcji odpadów zadeklarowało 2/3 mieszkańców wsi 
(63,16 %). W miastach odpady segreguje jedynie nieco ponad 1/3 mieszkańców 
(36,51 %). Jeżeli chodzi o wielkość miast, to zdecydowanie lepiej wypadły 
w badaniu miasta większe: dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców połowa 
ankietowanych zaznaczyła odpowiedź twierdzącą na pytanie Czy segreguje Pan 
/Pani odpady?, w przypadku miast od 30-100 tysięcy mieszkańców wynik 
przedstawia się jeszcze lepiej – odpowiedź „TAK” zaznaczyło 60 % ankietowanych. 
Najmniejszy udział respondentów deklarujących segregację odpadów był w grupie 
miast do 30 tys. mieszkańców (25,64 %). 

a) 

 

b) 

 

Rysunek 1. Udział respondentów segregujących odpady z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania:  
a) miasto oraz wieś, b) wielkość miasta [źródło: opracowanie własne] 
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W odniesieniu do rodzaju zabudowy, w jakiej zamieszkują ankietowani, 
zdecydowana przewaga leży po stronie respondentów mieszkających w domach 
jednorodzinnych – segregację odpadów deklaruje 64 % spośród nich. Wśród respon-
dentów mieszkających w blokach wielorodzinnych do selektywnego gromadzenia 
poszczególnych frakcji odpadów przyznaje się nieco ponad 1/3 ogółu ankietowanych 
spośród tej grupy (36 %). Wyniki zobrazowano na wykresie (ryc. 2),  

 

Rysunek 2. Udział respondentów segregujących odpady w odniesieniu do rodzaju zabudowy  
[źródło: opracowanie własne] 

Podczas badania niesegregujący odpady respondenci odpowiedzieli na pytanie: 
Co stanowi największy problem/utrudnieniem selektywnej zbiórce odpadów? 51,2% 
respondentów za największą przeszkodę uważa brak warunków w domu lub 
mieszkaniu do przechowywania wyselekcjonowanych frakcji odpadów, kolejne 
miejsce w rankingu odpowiedzi zajmuje problem braku pojemników do segregacji 
w miejscu zamieszkania(30,6%). Dla ankietowanych przeszkodą jest także duża 
odległość od pojemników w zabudowie wielorodzinnej – 22,3%, zaś 19,8% 
badanych narzeka na brak pojemników/worków na wyselekcjonowane odpady. 
Zaledwie 0,8% zapytanych skarży się na konieczność mycia plastikowych 
pojemników (np. po jogurtach) przed ich wyrzuceniem. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na wskazanie frakcji odpadów 
najczęściej segregowanych przez ankietowanych. Najwięcej respondentów deklaruje 
wydzielanie z frakcji odpadów komunalnych papieru i tektury (makulatury) – 72,5%. 
Kolejne miejsce z wysokim poziomem procentowym zajmuje szkło – 65,2%. 
Tworzywa sztuczne segreguje 49,3% respondentów, natomiast metale 34,8%. Na 
ostatnim miejscu w rankingu znajdują się odpady niebezpieczne (np. baterie, leki)  
– 29% i odpady biodegradowalne (np. odpady kuchenne, z ogrodu) – 27,5%.  

Ankietowanym, którzy zadeklarowali, że nie segregują odpadów, zadano pytanie 
czy byliby skłonni zacząć segregować odpady komunalne na cztery frakcje 
w przyszłości. Wyniki odpowiedzi są zadowalające – 87,4% wyraża chęć do 
selektywnej zbiórki, a tylko 12,6% nie wyraża chęci do podjęcia takich działań. 
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Wśród czynników, które zachęciłyby respondentów do selektywnej zbiórki 
najbardziej zachęcającym argumentem jest niższa opłata za odbiór odpadów 
posegregowanych (60,6%). Kolejnym równie ważnym czynnikiem motywującym 
jest otrzymanie bezpłatnego pojemnika na odpady surowcowe (45%), oraz 
możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów do punktów położonych w pobliżu 
miejsca zamieszkania (16,5%). 

3.4. Świadomość społeczeństwa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych 
związanych z gospodarką odpadami 

W kwestionariuszu pojawiły się pytania dotyczące znajomości zasad 
funkcjonowania, w tym wpływu na środowisko naturalne, instalacji do przetwarzania 
odpadów (składowiska odpadów, kompostowni, sortowni i instalacji termicznego 
unieszkodliwiania odpadów).  

Rysunek 3. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych instalacji do przetwarzania odpadów wśród 
respondentów [źródło: opracowanie własne] 

Największą grupę wśród respondentów stanowiły osoby, które przyznały się do 
znajomości zasad funkcjonowania sortowni odpadów (60%), kompostownia oraz 
składowisko zajmują tą samą pozycje w rankingu – 48% zapytanych deklaruje 
znajomość zasad funkcjonowania tych instalacji. Najmniej respondentów, bo tylko 
37,5% zna zasadę działania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów 
(ryc.3). 

Jeżeli chodzi o zdanie ankietowanych na temat wpływu poszczególnych instalacji 
na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, to wyniki odpowiedzi kształtują się 
następująco: aż 65,3% respondentów uważa tego typu instalacje za szkodliwe dla 
zdrowia, jedynie 34,7% uważa, że instalacje te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia 
i życia człowieka, natomiast 70,2% spośród ankietowanych sądzi, że inwestycje 
infrastrukturalne związane z gospodarką odpadami stanowią zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, natomiast 29,8% mieszkańców jest przeciwnego zdania.. 
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Respondenci wyrazili również swoje opinie na temat ewentualnej budowy 
zakładu zagospodarowania odpadów w ich miejscowości lub w jej pobliżu. 
Większość respondentów jest przeciw budowie tego typu instalacji w ich gminie.  

Rysunek 4. Udział procentowy respondentów nie wyrażających sprzeciwu wobec budowy instalacji do 
zagospodarowania odpadów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów instalacji  

[źródło: opracowanie własne] 

Najwięcej mieszkańców, bo aż 82%, jest przeciw budowaniu składowiska 
odpadów, tylko 18% ankietowanych wyraża chęć na zbudowanie takiej instalacji. 
Przeciw budowie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów jest 80% 
respondentów. Niestety statystyki nie są dużo lepsze jeżeli chodzi o kompostownie  
– 75% społeczeństwa nie chce budowania takiego przedsięwzięcia w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Tylko 35% ankietowanych mieszkańców jest za budową sortowni 
odpadów (ryc.4). 

Mieszkańcy zostali zapytani dlaczego są przeciw budowie zakładów związanych 
z zagospodarowaniem odpadów. Najczęstszymi powodami podanymi przez 
ankietowanych są: obawa przed nieprzyjemnym zapachem, rozprzestrzenianiem się 
robactwa oraz fakt, że stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia 
człowieka. 

4. Podsumowanie 
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wykazały, że ponad połowa 

mieszkańców deklaruje selektywne gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych. Taki sposób postępowania z odpadami dużo częściej występuje 
w gminach wiejskich niż na terenie miast – selekcjonowanie poszczególnych frakcji 
odpadów zadeklarowało 63%mieszkańców wsi oraz jedynie 37% mieszkańców 
miast. Powodem mniejszej popularności grupowania odpadów w miastach jest fakt, 
iż większość spośród uczestniczących w badaniu mieszkańców miast zamieszkuje 
w zabudowie wielorodzinnej i wskazuje na brak miejsca w mieszkaniach, domach 
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studenta na pojemniki/worki do segregacji odpadów. Respondenci najczęściej 
segregują makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne, natomiast nieco rzadziej metale, 
odpady niebezpieczne (np. baterie, leki) oraz odpady organiczne (np. odpady 
kuchenne, z ogrodu Wyniki badań wskazują, że mieszkańców do segregacji odpadów 
komunalnych zachęciłaby mniejsza opłata za odbiór odpadów posegregowanych oraz 
bezpłatny pojemnik na odpady surowcowe. 

 Mieszkańcy województwa są przeciwni budowie instalacji do zagospodarowania 
odpadów w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Uważają, że stanowią one zagrożenie 
dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. Obawiają się także, że po 
powstaniu zakładu w ich miejscowości rozprzestrzeniać się będzie nieprzyjemny 
zapach oraz insekty. 

Większość respondentów swoją wiedzę na temat znajomości zasad postępowania 
z odpadami ocenia na poziomie średnim lub niskim. Może być spowodowane to tym, 
że duży procent mieszkańców uważa, że informacje dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi są trudno dostępne, a niektórzy sądzą, że są w ogóle nie można zdobyć 
takich informacji. Ankietowani uważają, że tematykę selektywnej zbiórki odpadów 
przybliżyłyby akcje informacyjno-szkoleniowe zorganizowane w ich miejscowoś-
ciach. Na spotkaniach takich mieszkańcy chcieliby uzyskać szczegółowe informacje 
na temat selektywnej zbiórki odpadów, zasad funkcjonowania instalacji do przeróbki 
odpadów. Wyrazili chęć spotkania z przedstawicielami zakładów zajmujących się 
zagospodarowywaniem odpadów i wizyty w takich zakładach. Ankietowani są 
również zainteresowani spotkaniami z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 
i organizacji zajmujących się problematyką zagospodarowania odpadów. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że mieszkańcy 
województwa lubelskiego mają ogólną świadomość ekologiczną dotyczącą segre-
gacji odpadów komunalnych, lecz nie zawsze postępują adekwatnie do stanu swojej 
wiedzy na ten temat. Niezbędne więc jest zintensyfikowanie działań promocyjnych 
i informacyjnych odnośnie celów, zasad oraz pozytywnych skutków dla środowiska 
oraz gospodarki racjonalnego postępowania z odpadami komunalnymi oraz 
uświadamianie społeczeństwu konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu 
aktualnie podejmowanych działań na poszczególne elementy środowiska 
naturalnego.  
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Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie 
gospodarki odpadami 
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była próba oceny świadomości ekologicznej 
mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komu-
nalnymi. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza badań 
ankietowych. Badania przeprowadzono w styczniu 2018 r. na grupie 120 losowo wybranych 
mieszkańców obszarów miejskich oraz wiejskich województwa lubelskiego. Z uzyskanych danych 
wynika, że respondenci w znacznej większości uważają segregację odpadów za celową i pożyteczną. 
Jednak pomimo tej świadomości nie wszyscy spośród nich stosują ją na co dzień. Wśród przyczyn 
takiego postępowania ankietowani wymieniają m.in. problemy z organizacją miejsca w domu na 
przechowywanie poszczególnych frakcji odpadów, brak chęci oraz czasu na segregację, a także 
niedostateczny poziom infrastruktury wynikający m.in. z niewłaściwego ustawienia pojemników na 
odpady zbierane selektywnie. Jak wskazują dane statystyczne poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów w Polsce kształtuje się na poziomie niespełna 27%, 
co nie jest wynikiem zadowalającym w kontekście wymogów unijnych. Niezbędne więc jest zintensy-
fikowanie działań promocyjnych i informacyjnych odnośnie segregacji odpadów oraz uświadamianie 
społeczeństwu konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań 
na poszczególne elementy środowiska naturalnego. 
Słowa kluczowe: odpady komunalne, recykling, gospodarowanie odpadami, województwo lubelskie. 

Environmental awareness of the inhabitants of the LubelskieVoivodeship  
in the field of waste management 
The article presents the results of research aimed at assessing the ecological awareness of the inhabitants 
of the Lublin province in the field of proper handling of municipal waste. The survey method was used. 
The research was carried out in January 2018 on a group of 120 inhabitants of urban and rural areas of 
the Lublin province. The obtained data show that the majority of respondents consider waste 
segregation to be deliberate and useful. However, despite this awareness, not all of them use it. Among 
the reasons for this, the respondents mention, for example, problems with the organization of space in 
the apartment for storing waste, lack of willingness and time for segregation, as well as distant 
placement of waste collection containers. As indicated by statistical data, the level of recycling and 
preparation for re-use of individual waste fractions in Poland is less than 27%, which is not satisfactory 
in the context of EU requirements. Therefore, it is necessary to intensify promotional and information 
activities regarding waste segregation and make the public aware of the need for far-sighted perception 
of the impact of currently undertaken actions on individual elements of the natural environment. 
Keywords: wastes management, recycling, economic of wastes, waste recycling, Lublin Prowince. 
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Analiza skuteczności funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi  

na przykładzie województwa lubelskiego 

1. Wprowadzenie  
Niezwykle dynamiczny postęp cywilizacyjny i techniczny oraz propagowanie 

w społeczeństwie konsumpcyjnego trybu życia, spowodowały znaczny wzrost ilości 
odpadów, wytwarzanych zarówno przez mieszkańców, jaki i przez intensywnie 
rozwijający się przemysł. Wobec nadmiernego gromadzenia odpadów w środowisku, 
priorytetem stało się stworzenia mechanizmów ich racjonalnego zagospodarowania. 
Niewłaściwa gospodarka odpadami może bowiem w sposób istotny negatywnie 
oddziaływać na zdrowie człowieka oraz podstawowe elementy środowiska 
naturalnego: glebę, wodę i powietrze [1, 2]. Gospodarowanie odpadami, zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozumiane jest jako 
,,zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór 
nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania takich odpadów” [3]. 

Odpowiednia gospodarka odpadami jest jednym z priorytetowych elementów 
polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Za strategiczne uznano eliminowanie 
zanieczyszczeń u źródła oraz promowanie recyklingu i wykorzystania odpadów. 
[4,5] Zgodnie z przedstawioną w Dyrektywie 2008/98/WE hierarchią postępowania 
z odpadami w pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie działań pozwalających na 
uniknięcie powstawania odpadów, np. poprzez stosowanie technologii bezodpa-
dowych lub małoodpadowych. Postępowanie takie leży również w interesie 
przedsiębiorców, ponieważ realizacja tego celu wiąże się z wykorzystaniem 
w większym stopniu surowców, co przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji 
oraz zmniejsza ilość pozostałości poprodukcyjnych i tym samym obniża koszty 
odbioru odpadów. W przypadku gdy nie jest możliwa eliminacja powstawania 
odpadów należy rozważyć odzysk np. poprzez ponowne użycie, recykling, czy 
odzysk energii. Jako ostateczne rozwiązanie, w przypadku gdy żadne z wymie-
nionych wcześniej działań nie może zostać wdrożone, w hierarchii umieszczono 
deponowanie odpadów na składowiskach [6]. 

Potencjał zawarty w odpadach stanowi ogromną szansę dla urzeczywistnia wizji 
nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce zawracane są do 
obiegu, a wytwarzanie odpadów ograniczone jest do bezwzględnego minimum. 
Istotną rolę takiego podejścia w zakresie gospodarowania odpadami podkreśla 
Komisja Europejska, która w opublikowanym w lipcu 2014 r. komunikacie „Ku 
gospodarce o obiegu zamkniętym: Program „zero odpadów” dla Europy” zakłada 
zwiększenie efektywności gospodarki odpadami poprzez wzrost ilości odzyski-
wanych i poddawanych recyklingowi odpadów oraz spadek ilości składowanych 
                                                             
1 anna.lewandowska1@pollub.edu.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 
2 j.szulzyk-cieplak@pollub.pl, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska. 
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odpadów do koniecznego minimum [7, 8]. Mając na uwadze powyższe cele w grudniu 
2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie 
zmian w dyrektywach odpadowych, które mają utorować drogę dla gospodarki 
o obiegu zamkniętym. W ramach przygotowań do ponownego wykorzystania 
i recyklingu odpadów komunalnych państwa członkowskie zgodziły się do 2025 r. 
przetwarzać 55 % odpadów komunalnych, do 2030 r. – 60 %., a do 2035 – 65 %. 
Państwa członkowskie będą musiały ustanowić osobną zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych z gospodarstw domowych od 2022 r. bioodpadów od 2023 r. oraz 
tekstyliów od 2025 r. Przepisy zawierają również wytyczne w zakresie redukcji 
składowania odpadów – państwa członkowskie powinny dążyć do tego, by od 2030 
r. wszystkie odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, 
zwłaszcza odpady komunalne, nie były przyjmowane do składowania, a do 2035 r. 
ilość składowanych odpadów komunalnych została zredukowana do 10% całkowitej 
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [9, 10]. 

W nowoczesnym, proekologicznym podejściu do gospodarki odpadowej niezwykle 
istotną rolę odgrywa selektywna zbiórka jak największej ilości frakcji odpadów 
nadających się do odzysku i recyklingu. Jednak, jak wskazują dane, w 2014 r. aż 54% 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej trafiało 
na składowiska odpadów lub do termicznego przekształcenia. Jedynie ok. 28% 
poddawanych było recyklingowi, a kolejne 16 % kompostowaniu [10]. 

Polska z dniem 1 maja 2004 r. przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się 
do przestrzegania praw obowiązujących w UE, także do stosowania ustawodawstwa 
unijnego wraz z wszelkimi dyrektywami. Skutkiem takiej decyzji m.in. jest prze-
strzeganie aktów prawnych regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Odpady komunalne w Polsce stanowią jedną z najbardziej znaczących grup 
wytwarzanych odpadów i zarazem jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczeń 
środowiska [11]. Celem realizacji pirytowego celu nowoczesnej gospodarki odpa-
dowej, jakim jest zmniejszenie do bezwzględnego minimum (zmierzające do zera) 
ilości odpadów odprowadzanych bezpośrednio do środowiska, wprowadzony został 
obwiązek wykonywania planów gospodarki odpadami (PGO) na poszczególnych 
szczeblach zarządzania. W swoim założeniu, plany gospodarki odpadami mają 
wspierać działania oraz procesy zmierzające do osiągnięcia wymagań postawionych 
Polsce ze strony UE i tym samym przyczyniać się do prawidłowej gospodarki 
odpadami zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Poprawnie opracowany, 
wdrożony oraz ciągle monitorowany i w razie potrzeby modernizowany PGO 
umożliwia osiągnięcie efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju [12]. 

Celem inwestycyjnym uchwalonego w 2016 r. Planu gospodarki odpadami dla 
województwa lubelskiego 2022 ma być „wskazanie infrastruktury niezbędnej do 
osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami, osiągnięcia 
wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz 
ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji” [13]. 
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2. Metodyka badań  
W oparciu o dostępne dane statystyczne oraz obserwacje własne podjęto próbę 

oceny skuteczności gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie realizowania 
celów polityki unijnej zawartych w Planie gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego 2022. Do ustalenia ilości zebranych selektywnie odpadów komunalnych, 
liczby dzikich wysypisk oraz składowisk odpadów, a także poziomów ich 
unieszkodliwiania, wykorzystano dane statystyczne zawarte w internetowej bazie 
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Badaniem zostało objęte 
województwo lubelskie. Intencją badań było ustalenie skuteczności funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przestrzeni lat 2010-2016.  

3. Wyniki badań i ich analiza 

3.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych  
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z 2012 r. selektywna zbiórka 

odpadów polega na „zbieraniu, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 
ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące 
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami” [2]. Zgodnie 
z obowiązującymi dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 % poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów 
tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.  

Jak wskazują przedstawione na wykresie wyniki badań (rys. 1) ilość odpadów 
zebranych selektywnie ogółem z roku na rok wzrasta. Najwyższy wzrost miał 
miejsce na przełomie lat 2013 oraz 2014, czyli po wejściu w życie znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (Dz.U. 2013 poz. 228) [14]. 
Zaobserwowano wówczas przyrost udziału selektywnie zebranych odpadów 
w ogólniej ilości odpadów komunalnych z 13% w 2013 r. do 20% w 2014 r. 
W kolejnych latach obserwuje się nadal tendencję wzrostową. W 2016 r. poziom ten 
wyniósł niemal 26%, gdzie w 2010 r. plasował się na poziomie niespełna 10%. 
Wynik ten wskazywać może na wzrastającą świadomość społeczeństwa w zakresie 
odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Jednak pomimo tej godnej podkreślenia 
tendencji wzrostowej, masa zebranych wyselekcjonowanych odpadów w świetle 
dostosowania się do dyrektyw unijnych i zobowiązań akcesyjnych, pozostawia wiele 
do życzenia i może skutkować nałożeniem na Polskę kar unijnych.  
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Rysunek 1.Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnym strumieniu odpadów 
w województwie lubelskim [źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy danych 

Bank Danych Lokalnych] 

W tabeli 1 zostawiono dane na temat udziału odpadów zebranych selektywnie 
w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych dla wszystkich województw w 2016 r. 

Tabela 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie w województwie lubelskim w relacji do ogółu odpadów 
za rok 2016 na tle innych województw 

Jednostka terytorialna Odpady ogółem Odpady z gospodarstw 
domowych 

[%] [%] 
dolnośląskie 21,3 24,1 
kujawsko-pomorskie 23,8 26,8 
lubelskie 25,9 28,6 
lubuskie 21,5 24,4 
łódzkie 27,5 27,4 
małopolskie 27,3 28,8 
mazowieckie 26,4 27,7 
opolskie 27,2 29,1 
podkarpackie 24,4 27,2 
podlaskie 19,2 21,9 
pomorskie 23,8 27,2 
śląskie 34,7 36,9 
świętokrzyskie 27,3 29,4 
warmińsko-mazurskie 16,9 19,1 
wielkopolskie 20,2 21,7 
zachodniopomorskie 19,8 22,3 
Polska 25,2 27,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy danych Bank Danych Lokalnych 
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Poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w województwie lubelskim 
jest nieco wyższy aniżeli średniej krajowa. W odniesieniu do odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie ogółem województwo lubelskie z wynikiem 25,9% zajmuje 7 
miejsce w Polsce – najlepszym wynikiem może poszczycić się województwo śląskie, 
dla którego stopień segregacji odpadów wyniósł 34,7%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
jedynie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych to wynik dla 
województwa lubelskiego jest jeszcze lepszy – zajmuje ono 4 miejsce spośród 
wszystkich województw z wynikiem 28,6% (średnia dla Polski wynosi 27,4%).  

W tabeli 2 oraz na wykresie (rys. 2) zaprezentowano dane za lata 2010-2016, 
które pokazują jak zmienia się ilość selektywnie zebranych poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych. Tendencja wzrostowa została zaobserwowana w odniesieniu 
do wszystkich grup odpadów. Jeżeli chodzi o papier i tekturę, można powiedzieć że 
okresem kulminacyjnym wzrostu jest okres pomiędzy 2013 r. a 2014 r., gdzie skok 
wyniósł 17,9%. Jeszcze większy wzrost zaobserwowano w roku następnym  
– o 44,7%. W przypadku szkła sytuacja przedstawiała się podobnie: w 2014 r. wzrost 
o 19, 1% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2015 o 13,2 % w odniesieniu 
do roku 2014. Tworzywa sztuczne, czyli materiały składające się z polimerów 
syntetycznych: tutaj również widać imponującą zmianę po 2013 r. – wzrost o 47,3% 
w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast jeśli chodzi o metale to 
różnica ta dla tego okresu wynosi 46,4 %. Zaistniałe zmiany są wynikiem wejścia 
w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Tabela 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie w tonach w ciągu roku w województwie lubelskim 
w odniesieniu do poszczególnych frakcji odpadów 
Rodzaj 
odpadów 

Ilość zebranych odpadów [t] 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Papier 
i tektura 7355 6187 6064 648 7645,9 11063 8919 

Szkło 10907 10115 11693 14469 17227 19479 20590 
Tworzywa 
sztuczne 3608 5231 5332 6676 9837 9295 9921 

Metale 370 770 715 1040 1523 1540 2065 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy danych Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167), 
w latach 2012, 2013 i 2014 wartość minimalnego poziomu recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła wynosiła odpowiednio: 10%, 12% i 14% [15]. W 2014 roku 
w województwie lubelskim poddano recyklingowi łącznie 7,5% zebranych odpadów 
komunalnych. Jest to więc kropla w morzu potrzeb jakie powinna osiągać Polska, 
aby poprawić stan racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi [13].  
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Rysunek 2. Wybrane odpady komunalne zebrane selektywnie w ciągu roku w województwie lubelskim 
w tonach [opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy Bank Danych Lokalnych] 

3.2. Dzikie wysypiska odpadów 
Dokonano analizy zmian powierzchni dzikich wysypisk odpadów na terenie 

województwa lubelskiego na przestrzeni lat 2010-2016. Jak wskazują zaprezento-
wane na wykresie dane (rys. 3) od 2010 r. do 2013 r. powierzchnia dzikich wysypisk 
zwiększała się stopniowo. W 2013 r. wynosiła ona 337104 m2 i wzrosła 
w porównaniu z rokiem 2010 ponad trzykrotnie. Sytuacja taka może być wynikiem 
niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odnośnie na środowisko 
naturalne, braku pełnej ewidencji wytwarzanych oraz zbieranych odpadów lub też 
deficytu w zakresie narzędzi oraz miejsc związanych z segregacją i recyklingiem 
odpadów. Po 2013 r. sytuacja znacznie się poprawiła, ponieważ powierzchnia 
dzikich wysypisk zmniejszyła się prawie o 64% i z każdym kolejnym rokiem 
spadała, aż w 2016 r. wynosiła ona 67271 m2, co jest najlepszym wynikiem 
w badanym okresie, choć nie do końca zadowalającym. 

3.3. Unieszkodliwianie odpadów na składowiskach 
Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano 

odpady nadające się do odzysku. Muszą jedna one zostać poddane takim procesom 
przekształceń biologicznych, chemicznych i fizycznych, aby nie stanowiły one 
zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dane zawarte w bazie Bank Danych 
Lokalnych wskazują na to, że czynne składowiska odpadów, na których unieszkod-
liwiane są odpady komunalne zmniejszyły się o ponad 50% na przestrzeni lat 2010-
2016 (rys. 4). Ta tendencja spadkowa pokazuje, że wysegregowano znaczą liczbę 
odpadów komunalnych nadających się bezpośrednio do odzysku, które zostały 
poddane recyklingowi. Wartości te pokazują, że powoli następuje lekki postęp 
związany ze świadomością w zakresie polityki odpadowej. Jest to niezmiernie 
pozytywne zjawisko i można mieć nadzieję, że z biegiem lat nastąpi rozwiązanie 
problemu, jakim jest niski poziom recyklingu i bezcelowe składowanie odpadów na 
wysypiskach.  
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Rysunek 3. Powierzchnia istniejących dzikich wysypisk odpadów komunalnych na przełomie lat 2010-2016 

w województwie lubelskim [opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy Bank Danych 
Lokalnych] 

 
Rysunek 4. Czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne  

[opracowanie własne na podstawie danych z internetowej bazy Bank Danych Lokalnych] 

4. Podsumowanie  
Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, odzysku oraz przygotowanie do 

ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych jest procesem dość 
skomplikowanym.  

Zaprezentowane dane wskazują na to, że stan gospodarki odpadowej w Polsce, 
w świetle dostosowania się do dyrektyw unijnych jest niezadowalający. Istnieje więc 
potrzeba intensyfikacji działań w tym względzie, wśród których jako istotny czynnik 
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wymienić należy wzrost aktywnego udziału społeczeństwa, m.in. poprzez odpo-
wiednie postawy i decyzje odnośnie postępowania z odpadami w gospodarstwach 
domowych. 

Po przeanalizowaniu wybranych danych z internetowej Bazy Bank Danych 
Lokalnych można stwierdzić, że na przestrzeni badanego okresu czasu, tj. lat 2010-
2016, największy rozwój w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunal-
nymi nastąpił po 2013 r.: widoczny jest znaczny spadek powierzchni dzikich 
wysypisk odpadów, a także ilości czynnych składowisk odpadów, która zmniejszyła 
się prawie o połowę . Równocześnie, nastąpił znaczny wzrost w zakresie ilości 
odpadów zebranych selektywnie. 

Zauważono pozytywną tendencję w zakresie zmian w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi. Jednak osiągnięte wyniki w odniesieniu do wymaganych poziomów 
recyklingu i odzysku nie są zadowalające. Polska do 2020 r. musi osiągnąć poziom 
wynoszący 50 %, a przy średniej wartości dla kraju w 2016 r. na poziomie nieco 
ponad 27 %, należy się spodziewać, że w przypadku braku radykalizacji przepisów 
odpadowych i wzrostu świadomości społeczeństwa w tym zakresie, zostaną na nasz 
kraj nałożone wysokie kary unijne. 

Zadania jakie Polska powinna wykonać by w przyszłości zapobiec takiej sytuacji 
jest możliwość nałożenia na wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego 
nakazu selekcjonowania odpadów, a także zapewnić odpowiednią edukację 
ekologiczną wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny. 
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Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego  
Streszczenie  
 W pracy przedstawiono problematykę odpadami komunalnymi na terenie województwa lubelskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem uzyskanych poziomów recyklingu poszczególnych frakcji odpadów oraz 
przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku. W oparciu o dostępne dane statystyczne 
z roczników GUS Ochrona Środowiska i internetowej bazy Bank Danych Lokalnych podjęto próbę 
oceny skuteczności systemu gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie realizacji celów polityki 
w tym zakresie, zawartych m.in. w realizującym założenia polityki unijnej Planie Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Lubelskiego. Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50% 
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych, 
tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dane zaprezentowane w pracy wskazują, że w 2016 r. 
poziom ten wyniósł niespełna 27%, plasując Polskę zdecydowanie poniżej średniej dla krajów UE. Stan 
gospodarki odpadowej w Polsce, w świetle dostosowania się do dyrektyw unijnych, pozostawia więc 
wiele do życzenia i może skutkować nałożeniem na Polskę kar unijnych. Istnieje więc potrzeba 
intensyfikacji działań w tym względzie, wśród których jako istotny czynnik wymienić należy wzrost 
aktywnego udziału społeczeństwa, m.in. poprzez odpowiednie postawy i decyzje odnośnie 
postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych.  
Słowa kluczowe: gospodarowanie odpadami, odpady komunalne, odzysk, recycling, województwo 
lubelskie. 

Analysis effectiveness function system of economy wastes management based on 
examples from Lublin Province  
Abstract  
The paper presents the problem of wastes management on the Lublin Province with the particular 
provide for obtained levels of recycling for several wastes fraction and preparedness it for use and waste 
recycling again. Based on the available data from the Central Statistical Office of Poland annuals  
– Environmental Protection and online database Local Data Bank took bid of effectiveness result the 
system of economy wastes management in aspect productional goal of political range, including in the 
Waste Management Plan for the Lubelskie Voivodeship implementing the assumptions of the EU 
policy. Pursuant to EU directives, Poland must achieve 50% of the level of recycling and preparation for 
re-use of four municipal waste fractions, i.e. paper, metals, plastics and glass, by 2020. Data presented 
in the study indicate that in 2016 this level amounted to almost 27%, placing Poland definitely below 
the average for EU countries. The state of waste management in Poland, in the light of compliance with 
EU directives, leaves much to be desired and may result in the imposition of EU penalties on Poland. 
There is therefore a need to intensify actions in this respect, among which an important factor to 
mention is the increase in active public participation, including through appropriate attitudes and 
decisions regarding waste management in households. 
Keywords: economic of wastes, wastes management, waste recycling, recycling, Lublin Province.  
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Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego 
w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego 

powietrza 

1. Wprowadzenie 
Transport drogowy w dobie rozwoju cywilizacyjnego stanowi jeden z najważ-

niejszych sektorów gospodarki. Związane jest to z faktem, iż przemieszczanie się 
ludzi oraz przewóz towarów odgrywa istotną rolę w procesie urbanizacji obszarów 
pozamiejskich oraz konstruktywnego wykorzystania obszarów dotąd niezagospo-
darowanych. Wraz z potrzebą zintensyfikowania procesów rozwoju gospodarki, 
wzrosła także wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie tylko z przemysłu 
i sektora energetycznego, ale również z sektora transportu [1].  

W Polsce transport drogowy jest zakwalifikowany jako jedno ze źródeł sektora 
niskiej emisji, które z roku na rok zwiększa swój udział [2]. Wzrastająca liczba 
poruszających się pojazdów osobowych, których średni wiek według Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynosi około 14 lat, jest źródłem coraz 
większych emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza pochodzących 
z procesu spalania paliwa (m.in. tlenki azotu, cząstki stałe, węglowodory) oraz 
procesów ścierania elementów eksploatacyjnych [3]. Pojazdy silnikowe stanowią 
również źródło wtórnej emisji pyłu zgromadzonego na jezdniach [4-6]. Wzrastający 
negatywny wpływ tego sektora na jakość powietrza jest coraz częściej dostrzegany 
przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, w związku z rozbudowy-
waniem systemu monitoringu jakości powietrza. System ten, jako pierwszy w Polsce, 
od wielu już lat funkcjonuje w mieście Kraków, a obecnie jest jednym z najlepiej 
rozwiniętych [7]. Udostępniane dane pomiarowe prezentujące bardzo wysokie 
wartości stężeń zanieczyszczeń spowodowały, że miasto to ma przypisaną wizy-
tówkę miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Prowadzone 
badania sprawiły, iż coraz częściej zauważa się fakt, że problem złej jakości 
powietrza w Krakowie (jak również w innych dużych aglomeracjach miejskich), 
wiąże się z emisjami nie tylko z przemysłu i palenisk domowych, lecz znaczną rolę 
w kształtowaniu jakości lokalnego powietrza odgrywają także emisje z transportu 
wynikające z eksploatacji przestarzałego parku pojazdów [2, 8]. Emisje z transportu 
oraz ich wielkość są wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim jest to liczba 
podróży i liczba pokonywanych kilometrów, rodzaj środków transportu oraz 
zastosowanych w nich technologii ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 
jak również płynność natężenia ruchu [5, 6, 9, 10]. Osiągnięcie ostatniego czynnika 
jest stosunkowo trudne, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, posiadających 
znaczną liczbę głównych arterii komunikacyjnych przebiegających przez centrum 
                                                             
1 bzdziuch@agh.edu.pl, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
www.agh.edu.pl. 
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miasta. W związku z powyższym ośrodki te charakteryzują się wysokim stopniem 
zakorkowania ulic. Zalicza się do nich również Kraków, co zostało potwierdzone 
w badaniach prowadzonych przez INRIX Global Traffic Scorecard, który wytypował 
go jako najbardziej zatłoczone miasto w Polsce (64 miejsce na 748 miast w Europie 
oraz 122 miejsce na 1360 miast na świecie). W 2017 roku, kierowcy spędzili tu 36 
godzin stojąc w zakorkowanych ulicach. W rankingu państw Polska zajęła 13 miejsce, 
z wartością średnią około 29 godzin spędzonych w korkach przez kierowców [11]. 
Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz fakt iż krakowski park samochodowy jest 
stosunkowo stary, można wywnioskować, że eksploatowane pojazdy są źródłem 
dużych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Brak solidnej inwentaryzacji tej emisji, 
wiążący się z trudną do zmierzenia lub oszacowania strukturą pojazdów (zwłaszcza 
pod kątem spełnianych normy emisji spalin przez pojazdy przebywające na drodze) 
oraz zmiennym charakterem natężenia ruchu, nie pozwala na rzetelne określenie 
skali wpływu tego sektora na ogólne zanieczyszczenie powietrza i zaproponowanie 
bardziej skutecznych działań naprawczych. Miasto Kraków, w ramach obowiązującej 
polityki transportu niskoemisyjnego, prowadzi działania związane z ograniczeniem 
natężenia ruchu w centrum. Należą do nich: budowanie niskoemisyjnej komunikacji 
zbiorowej, budowanie parkingów P+R, wprowadzanie stref ograniczonego ruchu, 
ograniczanie miejsc parkingowych w centrum oraz promowanie transportu 
rowerowego [12]. 

W pracy przedstawiono zestawienie danych statystycznych z ostatniego dziesię-
ciolecia, związanych z charakterem rozwoju transportu drogowego w Krakowie 
i zużyciem paliw silnikowych oraz jego wpływ na jakość lokalnego powietrza (ocena 
na podstawie dwóch głównych zanieczyszczeń komunikacyjnych – tlenki azotu NOx 
i pył zawieszony PM10). Przedstawiono również charakterystykę rozwoju konku-
rencyjnych działań mających na celu zachęcić mieszkańców do pozostawienia 
w domach swoich samochodów. 

2. Sektor transportu drogowego w Krakowie 
Miasto Kraków (Rysunek 1, powierzchnia 327 km2), które około 10 lat temu 

liczyło ponad 756 tys. zameldowanych mieszkańców, a obecnie blisko 10 tys. więcej 
oraz corocznie około 200 tys. studentów, jest obszarem, w którym komunikacja, 
łatwe i szybkie przemieszczanie się jest aspektem niezwykle ważnym [13]. 
W związku z powyższym, w celu zapewnienia ludności jak najlepszych warunków 
życia, sektor transportu powinien nieustannie się rozwijać, a osoby odpowiedzialne 
za jego rozwój powinny szukać coraz to nowszych rozwiązań logistycznych, 
ekonomicznych i ekologicznych [12]. Jak przedstawiono na Wykres 1, etap rozwoju 
transportu drogowego poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców zachodzi 
również w Krakowie. Według dostępnych danych statystycznych Głównego Urzędu 
Statystycznego, od roku 2009 sumaryczna liczba pojazdów zarejestrowanych 
w Gminie Miasta Kraków wzrosła o ponad 30% – z ok. 418 tys. do około 545 tys. 
pojazdów w roku 2016 [14]. Największy przyrost liczby pojazdów zauważalny jest 
dla kategorii pojazdów osobowych (ponad 31% na przestrzeni ostatnich ośmiu lat), 
które jak wskazują dane zgromadzone dla lat 2015 i 2016 w 61% zasilane są 
benzyną, w 27% olejem napędowym i w 11% LPG. Druga kategoria pojazdów, która 
powiększyła swoją liczność o około 20% to samochody ciężarowe, których ponad 
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70 % zasilanych jest olejem napędowym. W bardzo dużym stopniu (o ponad 75%) 
zwiększyło się również zainteresowanie pojazdami dwukołowymi [14]. Motocykle 
stają się coraz atrakcyjniejszą formą poruszania się, szczególnie w okresie ciepłym, 
ze względu na małe gabaryty i możliwość szybszego przemieszczania się 
w zatłoczonym mieście. Zalety te w Krakowie dostrzegają nie tylko indywidualni 
mieszkańcy, ale również firmy zajmujące się dostawami, szczególnie posiłków na 
wynos. 

 
Wykres 1. Charakterystyka rozwoju sektora transportu drogowego w latach 2009-2016, [14] 

Pogodzenie aspektu konieczności rozwoju sektora transportu drogowego, 
w którym spalane są bardzo duże ilości paliw silnikowych, z problemem zanie-
czyszczenia powietrza jest niezwykle trudnym, długotrwałym i wymagającym 
specjalistycznej wiedzy zadaniem. W trosce o ochronę środowiska, a przede 
wszystkim ochronę powietrza, zostały wprowadzone standardy Euro mające na celu 
ograniczanie ilości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w spalinach poprzez 
opracowywanie i wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań techniczno-technolo-
gicznych w układach spalania paliwa i układach wydechowych pojazdów [15, 16]. 
Jednakże, opracowanie i wprowadzenie przepisów prawa, wyprodukowanie nowych, 
mniej zanieczyszczających powietrze pojazdów, a ich wdrożenie w rzeczywistą 
eksploatację, to kolejny problem, z którym zderzają się twórcy ekologicznego prawa 
i osoby go egzekwujące. Kluczową rolę przy wdrażaniu nowych rozwiązań odgrywa 
także edukacja ekologiczna mieszkańców, związana nie tylko z dziedziną nisko-
emisyjnego transportu drogowego, ale także innych obszarów związanych z ochroną 
środowiska, do których należy np. gospodarka odpadami. Problem ten dodatkowo 
pogłębia sytuacja ekonomiczna, tzn. jest on tym większy, im dany region ma gorszy 
status ekonomiczny. Polska należy do krajów rozwijających się, w których sytuacja 
finansowa jest zdecydowanie na niższym poziomie w porównaniu do krajów Europy 
Zachodniej, dlatego nie każdy mieszkaniec jest w stanie pozwolić sobie na zakup 
nowego, niskoemisyjnego pojazdu [3]. W związku z powyższym park pojazdów 
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eksploatowanych na polskich drogach jest stosunkowo stary. Według danych 
statystycznych dla lat 2015 i 2016 (Wykres 2) w Krakowie blisko 50 % zarejestro-
wanych samochodów osobowych to pojazdy ponad 16-letnie (z czego więcej niż 
30 % to pojazdy starsze niż 20 lat, niespełniające żadnej normy emisji spalin lub 
normę emisji spalin co najwyżej Euro II). Z kolei nowe pojazdy spełniające normę 
emisji spalin Euro VI uznawaną obecnie za najlepszą, stanowiły w 2016 roku niecałe 
15 % [14]. Eksploatowanie starego parku pojazdów, zwłaszcza pojazdów osobowych 
(Wykres 2), najczęściej poruszających się po drogach ma duży wpływ na 
zanieczyszczenie powietrza (rejestrowane stężenia zanieczyszczeń NOx) szczególnie 
w obrębie szlaków komunikacyjnych, co zostanie przedstawione w dalszej części 
pracy.  

 
Wykres 2. Procentowy udział pojazdów zarejestrowanych w Krakowie spełniających poszczególne normy 

emisji spalin w latach 2015 i 2016 [14, 17]  

2.1. Wzrost mobilności mieszkańców Krakowa 
Wzrost liczby pojazdów osobowych zarejestrowanych w Krakowie, wynikający 

z panującego trendu posiadania własnego środka transportu, spowodował, że 
znacznie wzrósł wskaźnik mobilności mieszkańców Krakowa. Zebrane dane 
statystyczne wskazują, że na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, wskaźnik ten wzrósł 
z 463 pojazdów/1000 mieszkańców do 585 pojazdów/1000 mieszkańców (Wykres 
3). Oznacza to, że blisko 60 % ludności w Krakowie (mieszkańców posiadających 
stały meldunek) posiada swój własny samochód [13]. Do tej liczby należy doliczyć 
również studentów, gdyż niektórzy z nich posiadają własny samochód. Ponadto 
należy zwrócić uwagę, że Kraków jest miastem, który posiada bardzo dobrze 
funkcjonujący transport zbiorowy (pomimo braku metra jest on oceniany jako jeden 
z najlepszych w Polsce), z którego, z roku na rok korzysta coraz więcej ludzi. Na 
przestrzeni lat 2009-2016 liczba przewiezionych osób wzrosła o blisko 14% i ciągle 
rośnie w związku z działaniami władz miasta oraz przewoźników komunikacji 
zbiorowej, które mają na celu stworzenie konkurencyjnej, tańszej oraz dużo bardziej 
ekologicznej formy podróżowania w stosunku do samochodów osobowych [13]. 
Biorąc pod uwagę dane statystyczne przedstawione na Wykres 3 oraz fakt, że sektor 
transportowy w Krakowie jest dodatkowo zasilany przez dobrze zorganizowaną 
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komunikację zbiorową, a mimo to ciągle zmaga się z rozległym problemem 
wysokich ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń (zagadnienie zostało przedsta-
wione w dalszej części pracy), należy zauważyć, że w regionach, gdzie mieszkańcy 
nie mają możliwości korzystania z komunikacji publicznej a ich mobilność jest 
uzależniona od posiadania indywidualnego pojazdu, problem wysokich stężeń 
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w spalinach będzie jeszcze większy. 

 
Wykres 3. Wskaźnik mobilności mieszkańców Krakowa 

2.2. Konsumpcja paliw silnikowych 
Zaprezentowane we wcześniejszych rozdziałach dane statystyczne przedstawia-

jące wzrostowy trend rozwoju sektora transportu drogowego nie tylko w Krakowie, 
ale i w Polsce, potwierdzają również dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 
Naftowego (POPiHN) [18]. Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił wzrost 
sumarycznego zużycia paliw silnikowych w Polsce o ponad 17%, z czego blisko 
95% sumarycznego wzrostu zużycia dotyczy oleju napędowego, a pozostała część 
paliwa gazowego LPG (Wykres 4). Dane statystyczne przedstawione na Wykres 4 
pokazują, że z roku na rok następuje spadek zużycia benzyny. Pomimo iż pojazdy 
zasilane tym paliwem emitują mniejszą ilość zanieczyszczeń niż silniki diesla, to 
jednak używanie tych ostatnich cieszy się większą popularnością, a eksploatowanie 
ich odbywa się często w sposób sprzeczny z technologią ekologiczną tych pojazdów 
(np. poprzez wycinanie filtrów cząstek stałych DPF, których celem jest oczyszczanie 
spalin z sadzy i pyłów) [3, 18].  

Udostępniane w raporcie dane POPiHN gromadzone są na poziomie województw. 
W związku z czym, jak przedstawiono na Wykres 4, w województwie małopolskim 
zużycie paliwa w 2016 roku (zgodnie z trendem w kraju) wzrosło o ponad 34% 
w porównaniu do roku 2007 i ciągle rośnie na co wskazuje charakterystyka 
przedstawiona na Wykres 5 [18]. 
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Wykres 4. Konsumpcja paliw silnikowych w Polsce i Małopolsce w latach 2007-2016 [18] 

Jak wspomniano powyżej, konsumpcja paliw silnikowych w Polsce nieustannie 
rośnie. Wskazuje na to również zebrane i udostępnione przez POPiHN porównanie 
danych przedstawiających zużycie paliw na III kwartał roku 2016 i 2017 (Wykres 5). 
Podsumowanie trzech kwartałów 2017 roku charakteryzowało się o około 15% 
większym zużyciem paliw silnikowych (zwłaszcza oleju napędowego) w porównaniu 
do tego samego zestawienia opracowanego dla roku 2016 [18]. Spalanie coraz 
większej ilości paliw silnikowych, spowodował, że udział emisji zanieczyszczeń 
pyłowo-gazowych z sektora transportu drogowego również drastycznie wzrasta [2], 
[19]. Informacja o ilości zużycia paliw wraz z wiedzą o strukturze i stanie technicz-
nym eksploatowanej floty (Wykres 1 oraz Wykres 2) pozwala na oszacowanie 
z bardzo dużym przybliżeniem tej wartości, która dla danych z 2015 roku oscylowała 
wokół liczby 2 mln Mg/rok [10].  

 
Wykres 5. Konsumpcja paliw silnikowych w Polsce i Małopolsce, stan na III kwartał roku 2016 i 2017 [18] 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LPG 4353 4213 3989 4042 3883 4024 4209 4166 4278 4609
Diesel 12665 13226 14126 14614 15809 14289 13426 13423 14830 17182
Benzyna 6176 5884 6178 5782 5309 5024 4926 4841 5048 5447
Małopolskie 1624 1633 1701 1711 1750 1634 1805 1794 1932 2179

0

500

1000

1500

2000

2500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
K

onsum
pcja paliw

 silnikow
ych w

 
M

ałopolsce
[tys. m

3] 
K

on
su

m
pc

ja
 p

al
iw

 s
iln

ik
ow

yc
h 

w
 P

ol
sc

e 
[ty

s. 
m

3 ]

1596,56

1834,48

1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900

0

5000

10000

15000

20000

25000

2016 2017

K
onsum

pcja paliw
 silnikow

ych w
 

M
ałopolsce 

[tys. m
3]

K
on

su
m

pc
ja

 p
al

iw
 si

ln
ik

ow
yc

h 
w

 
Po

ls
ce

 
[ty

s. 
m

3 ]

Rok

Benzyna Diesel LPG Małopolska



Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie 
 – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza 

 

123 

3. Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza 
Za główne komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (źródłem 

ich emisji jest spalanie paliw w silnikach spalinowych) uważa się tlenki azotu (NOx), 
pył zawieszony (PM), tlenek węgla (CO) oraz węglowodory (HC). Emisja tych 
związków regulowana jest normami emisji spalin Euro, które w głównej mierze 
koncentrują się na jej ograniczeniu w silnikach wysokoprężnych (silniki diesla). Dla 
porównania – norma emisji Euro I, obowiązująca od 1993 roku, ustaliła ograniczenia 
na poziomie: 
 CO – 3,16 g/km,  
 PM – 0,14 g/km,  
 HC+NOx – 1,13 g/km,  

natomiast obecnie obowiązująca norma emisji spalin Euro VI wymaga, aby nowo 
produkowane pojazdy nie emitowały więcej niż: 
 0,5 g/km CO,  
 0,005 g/km PM, 
 0,05 g/km HC,  
 0,08 g/km NOx [16]. 

Krakowski monitoring jakości powietrza prowadzi automatyczne pomiary trzech 
z wyżej wymienionych zanieczyszczeń na trzech najdłużej funkcjonujących stacjach 
(lokalizacja stacji przedstawiona na Rysunek 1): 
 komunikacyjna – kod stacji PL0012A – zlokalizowana na Alei Zygmunta 

Krasińskiego w sąsiedztwie odcinka dróg charakteryzującego się wysokim 
natężeniem ruchu, mierząca stężenia zanieczyszczeń w celu oceny stopnia 
narażenia ludności na zanieczyszczenia komunikacyjne; 

 tła miejskiego – kod stacji PL0501A – zlokalizowana na ulicy Bujaka w Krako-
wie (Kurdwanów), mierząca stężenia zanieczyszczeń w celu oceny stopnia 
narażenia ludności na zanieczyszczenia tła miejskiego; 

 przemysłowa – kod stacji PL0039A – zlokalizowana na ulicy Bulwarowej 
w Krakowie (Nowa Huta), mierząca stężenia zanieczyszczeń w celu oceny 
stopnia narażenia ludności na zanieczyszczenia przemysłowe [7]. 

 
Rysunek 1. Szlaki komunikacyjne Krakowa oraz rozmieszczenie analizowanych stacji monitoringu jakości 

powietrza [opracowanie własne] 
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Mając na uwadze powyższą wiedzę, wykonano średniomiesięczne zestawienie 
i porównanie wartości stężeń tlenków azotu i pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, 
rejestrowanych na wspomnianych stacjach monitoringu jakości powietrza 
w przeciągu ostatniego dziesięciolecia.  

3.1. Tlenki azotu 
Jak przedstawiono na Wykres 6 i Wykres 7, rejestrowane średniomiesięczne 

stężenia tlenków azotu (zanieczyszczenie gazowe najbardziej charakterystyczne dla 
silników spalinowych) na stacji badającej wpływ transportu drogowego na jakość 
lokalnego powietrza, zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym są niekiedy 
ponad 200 % wyższe niż stężenia rejestrowane na pozostałych dwóch stacjach – na 
stacji tła miejskiego i stacji przemysłowej. Średnioroczny poziom dopuszczalny dla 
tego zanieczyszczenia wynosi 30 µg/m3, w związku z powyższym analizując 
przedstawioną na wykresach charakterystykę można zauważyć, że jakość powietrza 
w obrębie stacji komunikacyjnej charakteryzuje się ciągłym i długotrwałym 
przekroczeniem poziomu dopuszczalnego. Jak przedstawiają wykresy, na przestrzeni 
ostatnich lat zdarzały się miesiące, gdzie średniomiesięczne stężenia były przekro-
czone nawet o blisko 11 razy [7]. Taka sytuacja z pewnością zachodzi również 
w obrębie pozostałych ruchliwych szlaków komunikacyjnych Krakowa. Średnio-
miesięczne wartości zarejestrowane na pozostałych dwóch stacjach, zwłaszcza stacji 
tła miejskiego, mającej na celu mierzyć poziom zanieczyszczeń pochodzących 
z różnych źródeł emisji, wskazują, że miasto Kraków charakteryzuje się ponad-
normatywnymi stężeniami tlenków azotu i obecnie w głównej mierze przyczynia się 
do tego transport drogowy. 

 
Wykres 6. Porównanie wartości średniomiesięcznych stężeń tlenków azotu zarejestrowanych na stacji 
komunikacyjnej i stacji tła miejskiego w Krakowie na przestrzeni lat 2007-2017 [opracowanie własne] 
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Wykres 7. Porównanie wartości średniomiesięcznych stężeń tlenków azotu zarejestrowanych na stacji 
komunikacyjnej i stacji przemysłowej Krakowie na przestrzeni lat 2007-2017 [opracowanie własne] 

3.2. Pył zawieszony 
Kolejnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, które jest bardzo 

poważnym problemem miasta Kraków, zwłaszcza w okresie zimowym jest pył 
zawieszony PM10. Średnioroczny poziom dopuszczalny tego zanieczyszczenia 
wynosi 40 µg/m3. Wyniki przedstawione na Wykres 8 oraz Wykres 9 dla stacji 
przemysłowej i tła miejskiego, wskazują, że poza okresem wzmożonego zapotrze-
bowania na ciepło (gdy uruchomione zostają w okresie zimowym paleniska 
domowe), nie ma problemu przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10. Inna 
sytuacja zachodzi w obrębie stacji komunikacyjnej. Do roku 2010 stacja ta 
rejestrowała ponadnormatywne stężenia pyłu nawet w okresie letnim. W ostatnich 
latach w okresie od kwietnia do sierpnia/września standardy powietrza są dotrzy-
mywane. Jednakże należy zauważyć, że stężenia pyłu PM10 rejestrowane na stacji 
komunikacyjnej są około 30-50 % wyższe od stężeń rejestrowanych na stacji tła 
miejskiego oraz około 15-30 % wyższe od stężeń występujących w rejonie stacji 
przemysłowej [7]. Zjawisko to, które z pewnością zachodzi w rejonie pozostałych 
zatłoczonych ulic Krakowa, pozwala na wyciągnięcie wniosku, że także emisja pyłu 
z transportu drogowego ma swój znaczny udział w kształtowaniu jakości 
krakowskiego powietrza. 



 
Paulina Bździuch 

 

126 

 
Wykres 8. Porównanie wartości średniomiesięcznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 zarejestrowanych na 
stacji komunikacyjnej i stacji tła miejskiego Krakowie na przestrzeni lat 2007-2017 [opracowanie własne] 

 
Wykres 9. Porównanie wartości średniomiesięcznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 zarejestrowanych na 
stacji komunikacyjnej i stacji przemysłowej Krakowie na przestrzeni lat 2007-2017 [opracowanie własne] 
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4. Podsumowanie 
Monitoring środowiska (głównie monitoring jakości powietrza) i badania 

statystyczne prowadzone na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w Krakowie 
i województwie małopolskim wskazują na wzrost konsumpcji paliw silnikowych. 
Wiąże się to ze wzrostem mobilności mieszkańców i panującym trendem fascynacji 
pojazdami osobowymi. Ostatnie dziesięciolecie charakteryzuje się wzrostem 
mobilności mieszkańców Krakowa o ok. 30-35%. Blisko połowa eksploatowanych 
przez nich pojazdów osobowych nie spełnia normy emisji spalin co najmniej Euro 
IV. Przekłada się to w sposób bezpośredni na wzrost zanieczyszczeń komunika-
cyjnych w powietrzu, szczególnie w obrębie ruchliwych szlaków komunikacyjnych, 
gdzie wartości stężeń w powietrzu niejednokrotnie przekraczają nawet trzykrotnie 
poziom dopuszczalny. Komunikacyjna stacja monitoringu jakości powietrza, która 
ma na celu ocenę wpływu narażenia mieszkańców na zanieczyszczenia pochodzące 
z transportu drogowego, od lat rejestruje dużo wyższe wartości stężeń tlenków azotu 
i PM10 niż pozostałe stacje. Wartości zanieczyszczeń powietrza na stacji zlokali-
zowanej na Alei Krasińskiego są w porównaniu do stacji tła miejskiego dużo wyższe 
– dla NOx o 150-200 %, a dla PM10 o 30-50%. Stacja przemysłowa w porównaniu do 
stacji komunikacyjnej również rejestruje stężenia niższe – dla NOx są one o około 
150-220 %, a dla PM10 o 15-30 % niższe. Ostatnie lata, w skutek popularyzacji 
transportu ekologicznego (tj. rower, nowoczesny transport zbiorowy, kolej) oraz 
przeprowadzania szeregu różnych działań (np. budowa parkingów Park&Ride, 
Bike&Ride, ograniczanie miejsc parkingowych w centrum) charakteryzują się 
obniżeniem poziomu rejestrowanych stężeń tlenków azotu i pyłu zawieszonego. 
Jednakże wykonany w pracy przegląd danych statystycznych wykazał, że transport 
drogowy składający się z w większej mierze z pojazdów starych, w dalszym ciągu 
ma duży wpływ na kształtowanie jakości lokalnego powietrza, szczególnie w obrębie 
szlaków komunikacyjnych. 
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Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie  
– znaczenie dla jakości lokalnego powietrza 
Streszczenie 
W związku ze wzmocnieniem monitoringu jakości powietrza funkcjonującego w Polsce, poprawa złej 
jakości powietrza stała się obecnie problemem i kwestią sporów nie tylko w Krakowie, ale także 
w wielu innych miastach i aglomeracjach miejskich kraju. Głównym powodem przekroczeń dopusz-
czalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu jest rozwój przemysłu i motoryzacji oraz usytuowanie 
wielu źródeł emisji (w tym także palenisk domowych) w obrębie niewielkich, czasem zamkniętych 
i nizinnych, obszarów miejskich. Przestarzały park pojazdów transportu drogowego w Polsce i jego 
wpływ na środowisko naturalne (powietrze, gleba w pobliżu szlaków komunikacyjnych, zbiorniki 
wodne) jest traktowany jako jeden z głównych problemów, który jednak wymaga rozwiązania dopiero 
w niedalekiej przyszłości. W pracy przedstawiono charakterystykę dostępnych danych statystycznych 
ostatniego dziesięciolecia, przedstawiającą zależność wzrostu mobilności ludności w Krakowie 
i zużycia paliwa w stosunku do zarejestrowanych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza (NOx i PM10), 
która umożliwiła ocenę wpływu transportu drogowego na jakość lokalnego powietrza. Zaprezentowano 
również charakterystykę rozwoju działań naprawczych lub konkurencyjnych w stosunku do transportu 
indywidualnego w Krakowie.  
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, transport drogowy, inwentaryzacja emisji. 
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The last decade of road transport development in Krakow  
– influence on the quality of local air 
Abstract  
Due to the strengthening of air quality monitoring which is functioning in Poland, the improvement of 
poor air quality has become a problem and a matter of disputes not only in Krakow, but also in many 
other cities and urban agglomerations of the country.  
The main reason for exceeding the limit value concentrations of pollutants in the air is the development 
of industry, motorization and the location of many emission sources (including household heating) 
within small, sometimes closed and lowland, urban areas. The outdates park of road transport vehicles 
in Poland and its impact on the natural environment (air, soil near communication routes, water 
reservoirs) is treated as one of the main problems, which, however, needs to be solve in the near future. 
The paper presents the characteristics of available statistical data of the last decade. It is showing the 
dependence of the increase in mobility of population in Krakow and fuel consumption in relation to the 
recorded concentrations of air pollutants (NOx and PM10), which made it possible to assess the impact of 
road transport on the quality of local air. A description of the development of remedial or competitive 
actions in relation to individual transport in Krakow was also presented. 
Keywords: air pollution, road transport, emission inventory. 
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Analiza chemiczna śniegu, jako potencjalne źródło 
informacji o wpływie antropopresji  

na stan środowiska glebowego 

1. Wstęp 
Wzrost ilości substancji szkodliwych w powietrzu jest wynikiem rozwoju prze-

mysłu, rolnictwa i transportu, zaś opady atmosferyczne są główną drogą usuwania 
zanieczyszczeń z atmosfery. W warunkach klimatu Polski, wszelkie zanieczysz-
czenia obecne w powietrzu mają swoje odzwierciedlenie także w składzie pokrywy 
śnieżnej. Dzięki analizie składu chemicznego śniegu (rozumiemy tutaj analizę wody 
uzyskanej po jego wytopieniu), możemy uzyskać informacje o wielkości 
zanieczyszczeń i o ich zmienności w czasie [15]. Możemy także stwierdzić jakie są 
mechanizmy transportu i depozycji zanieczyszczeń, które w wyniku topnienia 
pokrywy śnieżnej trafiają do wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby [18]. 

Badanie składu chemicznego śniegu umożliwia oszacowanie wpływu antropopresji 
i jej zasięgu na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Pojawienie się 
podwyższonych stężeń podstawowych składników w wodach opadowych, a także 
innych substancji, wskazuje na oddziaływanie czynników antropogenicznych na 
środowisko. Pobór próbek śniegu jako opadu atmosferycznego jest o wiele prostszy od 
poboru opadu deszczu, który wymaga stworzenia sieci posterunków pomiarowych [18]. 

2. Cel pracy 
Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu stosowania środków do 

odśnieżania na zmiany składu jonowego gleby oraz śniegu wzdłuż ulic o różnym 
natężeniu ruchu na terenie małej aglomeracji miejskiej. 

3. Obszar, materiał i metody badań 

3.1. Obszar badań 
Badania przeprowadzono w miejscowości Łańcut na terenie województwa 

podkarpackiego. Według Kondrackiego [9] obniżenie tektoniczne po zewnętrznej 
stronie łuku Karpat Zachodnich to podprowincja fizycznogeograficzna zwana 
Północnym Podkarpaciem. Dzieli się ono na kilka kotlin o randze makroregionów. 
Jedną z nich jest Kotlina Sandomierska, rozczłonkowana na 11 mezoregionów. 
Miasto Łańcut położone jest w obrębie dwóch mezoregionów Kotliny Sando-
mierskiej: Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, zaś obszar badań 
usytuowany jest jedynie na terenie Podgórza Rzeszowskiego. Tworzy ono płaskie 
garby utworzone w trzeciorzędzie przykryte glinami, piaskami i lessami czwarto-
rzędowymi. [9]. Płaty płaskowyżu lessowego podgórza Rzeszowskiego, lekko faliste, 
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są porozcinane dolinami Mikośki i Sawy, oraz ich bezimiennych dopływów. Dolina 
Mikośki, przechodzi przez samo centrum miasta. W ujściowym odcinku jest ona 
płaskodenna, w części środkowej ma kształt nieckowaty, a w odcinku początkowym 
– wciosowy. W obrębie tej części miasta występują wąwozy lessowe, o prawie 
pionowych zboczach. Powstały one wzdłuż dróg polnych. Na Podgórzu Rzeszow-
skim przeważają nachylenia 5-12%, a lokalnie przekraczają nawet 20% [19] 
W obrębie Podgórza Rzeszowskiego występują gleby brunatne oraz płowe 
wytworzone z plejstoceńskich utworów lessowych. Zaliczane są one do II i III klasy 
bonitacyjnej, 1 i 2 kompleksu glebowo-rolniczego. Gleby te wykazują korzystne 
warunki dla produkcji rolniczej: wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
wynosi 95 punktów [20]. Według podziału Polski na regiony klimatyczne 
W. Okołowicza, Łańcut położony jest na obszarze o przeważającym wpływie 
klimatu kontynentalnego, którego cechą charakterystyczną jest dość późna wiosna, 
długie lato, ciepła i krótka jesień, a zima długa i mroźna. długotrwała pokrywa 
śnieżna, zwłaszcza na wzniesieniach, gdzie jest chłodniej, a ilość opadów jest 
większa [19]. Pokrywa śnieżna zalega od 75 do 90 dni, a długość okresu wegetacji to 
210-220 dni [9]. 

3.2. Materiał i metody badań 
Do badań zostało wyznaczonych pięć punktów, wzdłuż dróg o różnym natężeniu 

ruchu oraz jako punkty odniesienia miejsca położone w odległości do 200 m od drogi 
na terenie miasta Łańcuta w woj. podkarpackim (Tabela 1). Próbki gleby zostały 
pobrane dwukrotnie, późną jesienią i wiosną z wierzchniej warstwy gleby od 0 do 5 
cm. Oznaczono w nich skład granulometryczny metodą Bouyoucos’a w modyfikacji 
Prószyńskiego, odczyn potencjometrycznie w wodzie destylowanej i w 1 mol 
KCl∙dm-3, przewodność elektrolityczną właściwą konduktometrycznie w roztworze 
wodnym w stosunku wody do gleby 5:1 oraz oznaczono w tych samych roztworach 
zawartość wybranych jonów (Ca2+ Mg2+, Na+, K+ i Cl-) metodą chromatografii 
jonowej. Próbki śniegu zostały pobrane po całodniowych opadach, wieczorem 
25.01.2014, następnie w odstępach pięciodniowych zalegania pokrywy śnieżnej 
(30.01 i 04.02) i wykonane zostały oznaczenia odczynu oraz przewodności 
elektrolitycznej właściwej podobnymi metodami, co próbki gleby a także oznaczono 
zawartość wybranych jonów (Ca2+ Mg2+, Na+, K+ i Cl-) metodą chromatografii 
jonowej. Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech powtórzeniach a otrzymane 
wyniki opracowano statystycznie za pomocą programu Statistica 10.0. Obliczono 
współczynnik zasolenia „Z” określający zależność molarną pomiędzy stosunkiem 
Na+ do sumy Ca++ i Mg++ roztworu glebowego [1]. 

Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych punktów pobierania próbek gleby i śniegu 
Punkty pobierania 
próbek 

Odległość 
od drogi Charakterystyka miejsca 

1 
1 m Droga osiedlowa przy 

ul. 10 Pułku Strzelców Konnych, przy 2 bloku 

100 m Trawnik pomiędzy blokami nr 1 i nr 2- 
punkt kontrolny 
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2 1 m Droga osiedlowa 
Pprzy ul. Matejki w pobliżu apteki 

100 m Trawnik przy bloku nr 11 – punkt kontrolny 

3 
1 m ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z wyjazdem, 

z byłej jednostki wojskowej 

100 m 
Teren byłej jednostki wojskowej 
trawnik za jednopiętrowym budynkiem 
punkt kontrolny 

4 
1 m Droga krajowa E4, E40 

niedaleko przystanku autobusowego 

100m Łąka za garażami  
– punkt kontrolny 

5 
1 m ul. Mościckiego w pobliżu gazowni 

100 m Zaorane pole w pobliżu cmentarza 
punkt kontrolny 

Źródło: opracowanie własne 

4. Analiza wyników i dyskusja 
4.1. Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb i śniegu 
4.1.1. Właściwości gleb 

Badane gleby według kryteriów PTG [16] w bezpośrednim sąsiedztwie 
dróg, w wierzchniej warstwie od 0 do 5 cm charakteryzowały się uziarnieniem 
piasku gliniastego, gliny piaszczystej i pyłu gliniastego, zaś w strefach dalszych od 
dróg były to głównie pyły gliniaste. Jedynie próby kontrolne w strefie osiedlowej 
wykazywały uziarnienie piasku gliniastego i gliny piaszczystej, co może mieć 
związek ze stosowaniem dużych ilości piasku podczas budowy osiedla, oraz 
posypywania piaskiem chodników zimą. Uziarnienie tego samego materiału 
pobranego do badań wiosną, w strefie najbliżej sąsiadującej z drogami wykazało 
przewagę gliny piaszczystej, natomiast dla jednego punktu zlokalizowanego przy 
drodze krajowej E40 był to pył gliniasty. W strefach zlokalizowanych z dala od 
drogi, wiosną podobnie jak w jesieni, przeważało uziarnienie pyłu gliniastego. 
Dodatkowo w punkcie kontrolnym zlokalizowanym ok. 100 m od ul. Mościckiego 
pojawił się w okresie wiosennym nowy typ uziarnienia – pył ilasty. Po przeana-
lizowaniu składu procentowego poszczególnych frakcji można stwierdzić, że gleby 
położone w odległości 1 m od dróg zawierają najwięcej frakcji piasku. Wskazuje to 
na ich antropogenizację spowodowaną użyciem piasku do zwalczania śliskości 
pośniegowej. Średnie wartości przewodności elektrolitycznej właściwej były wyższe 
we wszystkich próbkach gleb pobranych z odległości 1 m od ulicy (Tabela 2). 
Najwyższą średnią zawartością PEW charakteryzował się punkt oddalony 1 m od 
drogi E40 czyli o największym natężeniu ruchu, co może wskazywać na powyższą 
tendencję (Tabela 2). W badanych glebach PEW przyjmowała wartości w zakresie 
28,8-133,20 μS·cm-1 (dla próbek pobranych jesienią) i 44,8-131,10 μS·cm-1 (dla 
próbek z wiosny), przy czym wartość średnia przewodnictwa była wyższa dla próbek 
pobieranych wiosną i wynosiła 97,52 μS·cm-1 (Tabela 2). Uzyskane wyniki świadczą 
o tym, że badane gleby nie charakteryzowały się silnym zasoleniem. Dla gleby 
zasolonej przewodność elektrolityczna właściwa według literatury wynosi ponad 
4000 μS·cm-1, a wrażliwe rośliny reagują gdy jest ona wyższa niż 1000 μS·cm-1 [6]. 
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Według Kochanowskiej i Kusza [8] nie stwierdza się istotnych zmian w roztworze 
glebowym, gdy PEW nie przekracza wartości 2000 μS·cm-1. Niskie zasolenie 
w wierzchniej warstwie gleby terenów zielonych wykazał Łukasiewicz [12] w bada-
niach przeprowadzonych w Poznaniu. Wyniki badań przeprowadzonych na terenie 
miasta Łodzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych przez Brogowskiego i in. [2] wyka-
zały natomiast, że gleby były tam średnio lub silnie zasolone. Dla porównania prze-
wodność elektrolityczna właściwa gleb, o najwyższym zasoleniu, położonych w oto-
czeniu zbiornika wód kopalnianych „Bojszowy” wynosiła od 2,0 do 10,6 dS·m-1 [14]. 

Najwyższą wartość PEW dla gleby zarejestrowano przy drodze krajowej E40 
i wynosiła ona 133,20 μS·cm-1, najniższą z kolei odnotowano w punkcie kontrolnym 
usytuowanym przy tej samej drodze – 28,80 μS·cm-1. Wysokie wartości badanej 
właściwości występują na całym terenie osiedla, zarówno w pobliżu dróg jak  
i w miejscach kontrolnych. Według Cunninghama i in. [4] duża gęstość dróg sprzyja 
zwiększonej akumulacji soli w glebie. Porównując dwa terminy poboru próbek, 
możemy stwierdzić, że wiosną zasolenie jest nieznacznie wyższe niż jesienią (Tabela 
2). Może to być wynikiem słabych i rzadko występujących opadów śniegu w sezonie 
zimowym 2013/2014, a przez to zmniejszeniem intensywności stosowania soli do 
utrzymania dróg.  

Odczyn gleby badany w roztworze 1 mol·dm-3 KCl był nieco wyższy w próbkach 
pobranych wiosną dla wszystkich badanych punktów, zarówno w najbliższym 
sąsiedztwie drogi jak i w strefie kontrolnej, zaś pH zbadane w wodnym roztworze 
gleby miało większe wartości w próbkach jesiennych (Tabela 2). W badanych przez 
Kaszubkiewicza i in. [7] glebach pyłowej i piaszczystej podczas procesów zasalania, 
pH mierzone w roztworze 1 mol KCl·dm-1 miało tendencję rosnącą, co wskazuje że 
w wyniku wzmożonego dopływu podczas zimy soli do gleby może następować 
zmiana wartości badanej właściwości. W miejscach, gdzie zagęszczenie ulic i chod-
ników było największe (teren osiedla) pH gleby miało wartości najwyższe, co 
świadczy o znacznej alkalizacji tego terenu (Tabela 2). Alkalizację terenów zasolo-
nych, silnie przekształconych przez człowieka (terenów zieleni na terenie miasta 
Warszawy oraz użytków rolniczych) znajdujących się w sąsiedztwie Elektro-
ciepłowni Siekierki stwierdził także Kwasowski [11]. Z danych literaturowych 
wynika, że taka sytuacja może być wywołana przez czynniki naturalne, zależy ona 
od właściwości skały macierzystej, na której wytworzyła się gleba. Wzrost pH 
następuje głównie przez zmianę składu jonowego w glebie. Może ona też być 
wynikiem ocieplania klimatu i małej ilości opadów [8]. Najniższą wartość pH 
zanotowano w punkcie kontrolnym przy ul. Mościckiego. Wynika to zapewne 
z faktu, że materiał do badań został pobrany z gruntu ornego. Wraz ze wzrostem 
odległości od drogi dla niemal wszystkich badanych stanowisk (od 1-5) można 
zauważyć tendencję malejącą dla kwasowości czynnej i biernej (Tabela 2), zależność 
ta jest zachowana także dla wartości średnich odczynu. Gleby terenów miejskich 
Warszawy według Czarnowskiej [3] wykazywały odczyn obojętny lub zasadowy, 
niezależnie od stopnia przekształcenia. Wpływały na to opad pyłów alkalicznych, 
zasolenie i domieszki gruzu wapniowego [3]. Według Kozłowskiego [10] źródłem 
zmian pH wierzchniego poziomu gleby (od 0-10cm) w okolicy drzew są kwaśne 
ładunki wnoszone do gleb z wodą opadową spływającą po pniu drzewa. Może to być 
przyczyną wyraźnych tendencji dla zmian pH, gdyż niektóre miejsca poboru próbek 
zlokalizowane były w bliskim sąsiedztwie drzew. 
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Tabela 2. Statystyki opisowe dla analizowanych próbek gleby 
PEW [μS·cm-1] 
 I termin II termin 
Zakres 28,8-133,20 44,80-131,10 
Średnia 79,40 97,52 
Mediana 82,90 105,45 
Odchylenie stand. 29,68 29,59 
pH w H2O 
 I termin II termin 
Zakres 5,46-8,08 6,67-7,90 
Średnia 7,35 7,28 
Mediana 7,71 7,35 
Odchylenie stand. 0,87 0,35 
pH w 1 mol·dm-3 KCl 
 I termin II termin 
Zakres 4,27-6,85 6,19-7,49 
Średnia 6,11 6,89 
Mediana 6,36 6,94 
Odchylenie stand. 0,83 0,45 

Źródło: Opracowanie własne 

Największe wartości współczynnika Z wystąpiły przy najbardziej ruchliwych 
drogach bez względu na termin. Należy zauważyć znacznie wyższy współczynnik 
we wszystkich badanych obiektach w okresie wiosennym w niewielkim oddaleniu od 
drogi.  

 
Wykres 1. Współczynnik Z dla badanych gleb [opracowanie własne] 
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4.1.2. Właściwości śniegu 
Próbki śniegu charakteryzowały się dużymi różnicami przewodności elektro-

litycznej właściwej w II i III terminie, a zakres wynosił odpowiednio od 13,02 do 
569,00 μS·cm-1 i od 21,2 do 624,00 μS·cm-1. W pierwszym terminie dla PEW nie 
było tak znaczącej różnicy, zakres wynosił od 4,88 do 143,60 μS·cm-1 (Tabela 3). 
Wyniki badań tej właściwości u Polkowskiej i in. [2010] były także niższe 
w świeżym śniegu. Najwyższe wartości PEW badanych gleb wystąpiły w bezpo-
średnim sąsiedztwie tras o najwyższym natężeniu ruchu (ul. Piłsudskiego, 
ul. Mościckiego i E40). Przy ulicy Piłsudskiego została odnotowana największa 
wartość w trzecim terminie pobierania próbek (Tabela 3). Stosowanie soli do 
zimowego utrzymania dróg w Kielcach także przyczyniło się do podwyższonych 
wartości badanej właściwości analizowanych próbek śniegu [6]. Duże zasolenia 
śniegu zalegającego na drogach stwierdzili także Pawluk i in. [13] wykonując analizy 
w próbkach wód roztopowych pobranych zimą wzdłuż tras komunikacyjnych na 
terenie aglomeracji warszawskiej. Wartości przewodności elektrolitycznej ścieków 
opadowych z dróg mieściły się w przedziale od 4,95 do 205 μS·cm-1, a odczyn 
mieścił się w zakresie od 6,84 do 8,16 [13]. Można też stwierdzić tendencję malejącą 
PEW w miarę oddalania się od drogi (Tabela 3). W roku 2009 Siudek i in. [17] 
podczas badań chemizmu pokrywy śnieżnej, stwierdzili w próbkach świeżego śniegu 
na terenie Gdyni zasolenie mieszczące się w przedziale 2,0 μS·cm-1 – 62,2 S·cm-1. 

Nie stwierdzono wyraźnych różnic pomiędzy wartościami pH we wszystkich 
terminach, odległościach i punktach poboru próbek śniegu (Tabela 3). W badaniach 
przeprowadzonych na przydrożnych terenach Kielc dwie pierwsze serie pomiarowe 
śniegu charakteryzowały się podwyższonym pH [6]. W pierwszym terminie pH 
śniegu mieściło się w zakresie 5,22-6,32 a w drugim od 4,81 do 6,47 a w trzecim 
5,11-5,86 (Tabela 3). Nieznaczna tendencja spadkowa może wynikać z faktu, że im 
dłużej zalega pokrywa śnieżna jej pH jest bardziej ustabilizowane. Średnie wartości 
odczynu, dla wszystkich trzech terminów pobieranych próbek śniegu, mają bardzo 
zbliżoną wartość 5,5 (Tabela 3). 

Tabela 3. Statystyki opisowe dla analizowanych próbek śniegu 
PEW [μS·cm-1] 
 I termin II termin III termin 
Zakres 4,88-143,60 13,02-569,00 21,2-624,00 
Średnia 39,96 186,31 185,13 
Mediana 14,36 86,20 74,55 
Odchylenie 
stand. 51,79 223,42 221,05 

pH 
 I termin II termin III termin 
Zakres 5,25-6,32 4,81-6,47 5,11-5,86 
Średnia 5,56 5,54 5,58 
Mediana 5,50 5,44 5,62 
Odchylenie 
stand. 0,33 0,47 0,22 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji stwierdzono istnienie istotnych 
statystycznie dodatnich współczynników korelacji pomiędzy średnimi wartościami 
przewodności elektrolitycznej właściwej dla śniegu i gleby oraz dla drugiego terminu 
poboru próbek śniegu i pierwszego gleby. W przypadku wartości pH mierzonych 
w roztworze KCl w próbkach gleby z drugiego terminu stwierdzono dodatnie 
korelacje dla średniej i trzeciego terminu PEW w śniegu (Tabela 4). 

Tabela 4. Współczynniki korelacji pomiędzy różnymi właściwościami p<0,05 

Cechy 

Śnieg 

Średnia 
PEW 

I 
Termin 
PEW 

II 
Termin 
PEW 

III 
Termin 
PEW 

Gleba 

Średnia PEW 0,6374 - 0,6339 - 
I Termin PEW 0,6337 - 0,6449 - 
II Termin PEW - - - - 
Średnia 
pH H2O - - - - 

I Termin 
pH H2O - - - - 

II Termin pH H2O - - - 0,6512 
Średnia 
pH KCl - - - - 

I Termin 
pH KCl - - - - 

II Termin pH KCl 0,6360 - - 0,6445 
współczynnik nieistotny, pozostałe istotne z ryzykiem błędu <5% 

Źródło: Opracowanie własne 

Największe zmiany dla składu jonowego badanych próbek śniegu pomiędzy 
poszczególnymi terminami zachodziły w przypadku jonów sodu i chloru. Wraz 
z długością zalegania pokrywy śnieżnej, zwiększała się zawartość powyższych 
jonów w badanych próbkach śniegu. Należy zauważyć, że po I terminie nastąpiło 
zwiększenie zawartości wszystkich jonów w próbkach, natomiast między II a III 
terminem różnice nie były tak znaczące, co może świadczyć o mniejszej ilości 
dostarczanej soli (Tabela 5). Obecność tych jonów może wpływać na zmianę 
siedliska tworzącego się na glebach słony [5]. 

Tabela 5. Statystyki opisowe dla jonów w analizowanych próbkach śniegu 
Na+ [mg·dm-3] 
 I termin II termin III termin 
Zakres 0,47-77,12 1,72-442,05 1,51-431,74 
Średnia 7,71 44,20 43,17 
Mediana 1,24 14,57 14,57 
Odchylenie 
stand. 11,91 59,85, 58,62 
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K+ [mg·dm-3] 
 I termin II termin III termin 
Zakres 0,06-20,80 0,26-8,40 0,19-6,89 
Średnia 2,08 0,84 0,69 
Mediana 0,19 0,46 0,46 
Odchylenie 
stand. 5,81 0,86 0,39 

Ca++ [mg·dm-3] 
Zakres 0,64-28,53 1,30-65,00 2,06-55,55 
Średnia 2,85 6,50 5,55 
Mediana 1,76 5,58 5,58 
Odchylenie 
stand. 2,92 3,59 3,41 

Mg++ [mg·dm-3] 
Zakres 0,15-8,83 0,20-15,36 0,51-11,55 
Średnia 0,88 1,53 1,15 
Mediana 0,52 0,86 1,06 
Odchylenie 
stand. 0,92 1,46 0,55 

Cl- [mg·dm-3] 
Zakres 0,55-129,34 49,49-494,90 2,19-565,52 
Średnia 12,93 49,89 56,52 
Mediana 1,73 24,94 24,94 
Odchylenie 
stand. 19,80 60,45 70,38 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Wnioski 
 Przewodność elektrolityczna właściwa zarówno śniegu jak i gleby wykazywała 

wyraźną tendencją malejącą wraz z oddalaniem się od tras komunikacyjnych; 
 Z oznaczanych jonów (Ca2+ Mg2+, Na+ i K+) tylko zawartość sodu zmieniała się 

z tendencją rosnącą dla miejsc, gdzie występowało nagromadzenie zastosowanej 
soli, co pokazuje współczynnik Z; 

 W miarę zalegania pokrywy śnieżnej wartości przewodności elektrolitycznej 
właściwej charakteryzowały się wyraźną tendencję wzrostową, podobnie jak 
zawartość kationów wapnia i sodu; 

 W oparciu o otrzymane wyniki można stwierdzić, że ciągłe stosowanie soli 
w dużych ilościach może znacząco zmieniać skład jonowy roztworu glebowego, 
co może mieć wpływ na występującą szatę roślinną zwłaszcza wzdłuż ulic 
o dużym natężeniu ruchu. 

Podziękowania 

Pomiary zawartości jonów do powyższej pracy zostały przeprowadzone dzięki 
współpracy z Laboratorium Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.  
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Analiza chemiczna śniegu, jako potencjalne źródło informacji o wpływie 
antropopresji na stan środowiska glebowego 
Streszczenie 
Stosowanie soli do zimowego utrzymania dróg jest zaliczane do zanieczyszczeń komunikacyjnych 
i prowadzi ono do liniowego zasolenia gleb wzdłuż arterii komunikacyjnych tym samym przyczyniając 
się do wyniszczenia występujących w tych miejscach roślin. Jednym ze wskaźników jakości powietrza 
i emisji zanieczyszczeń z transportu jest zalegający na poboczu śnieg. Celem niniejszej pracy jest 
określenie wpływu działalności człowieka poprzez stosowanie soli na właściwości gleby oraz śniegu 
wzdłuż ulic o różnym natężeniu ruchu na terenie małej aglomeracji miejskiej. Obszar badań znajduje się 
na terenie miasta Łańcuta w woj. podkarpackim. Do badań zostało wyznaczonych pięć punktów, wzdłuż 
dróg o różnym natężeniu ruchu oraz jako punkty odniesienia miejsca położone w odległości do 200 m 
od drogi. Próbki gleby zostały pobrane dwukrotnie, późną jesienią i wiosną z wierzchniej warstwy gleby 
od 0 do 5 cm. Oznaczono w nich skład granulometryczny metodą Bouyoucos’a w modyfikacji 
Prószyńskiego, odczyn potencjometrycznie w wodzie destylowanej i w 1 mol KCl∙dm-3, przewodność 
elektrolityczną właściwą konduktometrycznie w roztworze wodnym w stosunku wody do gleby 5:1 oraz 
oznaczono w tych samych roztworach zawartość wybranych jonów. Próbki śniegu zostały pobrane po 
całodniowych opadach, wieczorem 25.01.2014, następnie w odstępach pięciodniowych zalegania 
pokrywy śnieżnej (30.01 i 04.02) i wykonane zostały oznaczenia odczynu oraz przewodności 
elektrolitycznej właściwej podobnymi metodami, co próbki gleby a także oznaczono zawartość 
wybranych jonów metodą chromatografii jonowej. Zarówno w próbkach gleby jaki śniegu nie 
stwierdzono znaczących różnic między miejscami, odległościami czy terminami poboru dla odczynu. 
Przewodność elektrolityczna właściwa gleb wykazywała wyraźną tendencją malejącą wraz 
z oddalaniem się od tras komunikacyjnych. Z oznaczanych jonów (Ca2+, Mg2+, Na+ i K+) tylko 
zawartość sodu zmieniała się z tendencją rosnącą dla miejsc, gdzie występowało prawdopodobne 
nagromadzenie zastosowanej soli. Wyraźnie wyższe wartości PEW wystąpiły w próbkach śniegu 
pobranych z ulic o dużym natężeniu ruchu, co miało swoje odzwierciedlenie w zawartości kationów 
sodu i wapnia oraz anionów chlorkowych. W miarę zalegania pokrywy śnieżnej wartości przewodności 
elektrolitycznej właściwej charakteryzowały się wyraźną tendencję wzrostową, podobnie jak zawartość 
anionów chlorkowych oraz kationów wapnia i sodu. W oparciu o otrzymane wyniki można stwierdzić, 
że ciągłe stosowanie soli w dużych ilościach może znacząco zmieniać skład jonowy roztworu 
glebowego a nadmierna koncentracja m.in. sodu prowadzi do wykluczenia gatunków roślin o dużej 
wrażliwości na zmiany środowiska. 
Słowa kluczowe: gleba, śnieg, PEW, skład jonowy, antropopresja. 

Chemical analysis of snow as a potential source of information on the impact 
of anthropopressure on the condition of the soil environment 
Abstract 
The use of salt for winter road maintenance is classified as traffic pollution and leads to linear salinity 
of soils along the communication arteries thus contributing to the destruction of the plants found in these 
places. One of the indicators of air quality and emission of pollutants from transport is the snow on the 
roadside. The aim of this work is to determine the impact of human activity through the use of salt on 
the properties of soil and snow along streets with various traffic levels in a small urban agglomeration. 
The research area is located in the city of Łańcut in the province Podkarpackie. Five points were 
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designated for the study, along roads with varying traffic intensity and as points of reference located 
within 200 m of the road. Soil samples were collected twice, in late autumn and spring from the topsoil, 
from 0 to 5 cm. The mechanical composition was determined using the Bouyoucos method modified by 
Prószyński, potentiometric reaction in distilled water and in 1 mol KCl ∙ dm-3, electrolytic conductivity 
conductively in aqueous solution in water to soil ratio 5:1 and determined in the same solutions content 
of selected ions. Snow samples were collected after a full day of rainfall, on the evening of 25/01/2014, 
then at five-day intervals of snow cover (30.01 and 04.02) and determination of pH and electrolytic 
conductivity using the same methods as soil samples and the determination of ions content by ionic 
chromatography. In both soil and snow samples, there were no significant differences between places, 
distances or abstraction dates for pH. The electrolytic conductivity of the soils showed a clear tendency 
to decrease as they moved away from the communication routes. From the analyzed ions (Ca2+, Mg2+, 
Na+ and K+), only the sodium content changed with the increasing tendency for places where there was 
a likely accumulation of the salt used. Clearly higher EC values occurred in samples of snow taken from 
high traffic streets, which was reflected in the content of sodium and calcium cations as well as chloride 
anions. As the snow cover remained, the values of the electrolytic conductivity were characterized by a 
clear upward trend, as well as the content of chloride anions and calcium and sodium cations. Based on 
the results obtained, it can be concluded that the continuous use of salts in large quantities can 
significantly change the ionic composition of the soil solution and excessive concentration, e.g. sodium 
leads to the exclusion of plant species with high sensitivity to environmental changes. 
Keywords: soil, snow, EC, composition of ions, anthropopressure. 
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Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie 
w procesach recyklingu 

1. Wstęp 
Jedną z powszechnie stosowanych technik zabezpieczania powierzchni stalowych 

przed korozją jest ich cynkowanie. Do tego celu zużywane jest ponad 50% światowej 
produkcji cynku. Obecnie na świecie, obserwuje się ciągły wzrost popytu na stal 
ocynkowaną, stosowaną w różnych gałęziach przemysłu (budownictwo i archi-
tektura, motoryzacja, drogownictwo, AGD, medycyna i in.). W zależności od 
zastosowania czas eksploatacji wyrobu może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. 
Po tym czasie zużyte elementy stalowe trafiają do zakładów metalurgicznych 
i przetapiane są w elektrycznych piecach łukowych (EAF). W trakcie topienia cynk 
jest odparowywany, utleniany, a następnie jako stały ZnO, trafia do urządzeń 
odpylających. Na jedną tonę przetapianego złomu stalowego, powstaje około 15-25 
kg pyłów, w których zawartość cynku wynosi 15-35% [1]. Oprócz tego, pyły 
zawierają znaczne ilości żelaza oraz inne pierwiastki, takie jak: kadm, nikiel, chrom, 
mangan, węgiel, cyna, antymon oraz miedź. Składowanie tego typu odpadów wiąże 
się z poważnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego, ponieważ metale mogą 
być wymywane do wód powierzchniowych i podziemnych, degradując je [2]. 
Ponadto, kumulując się w organizmach roślin i zwierząt trafiają do organizmów 
ludzkich. Ponieważ nie ulegają rozkładowi, raz wchłonięte mają zdolność do 
bioakumulacji [3]. Odpady te powinny być powtórnie zawracane do procesów 
stalowniczych. Nie jest jednak to możliwe z uwagi na dużą zawartość cynku. Z kolei 
znaczna zawartość żelaza eliminuje możliwość traktowania pyłów stalowniczych 
jako surowca do tradycyjnych, hydrometalurgicznych procesów otrzymywania 
cynku. Rozwiązaniem tego problemu jest odzysk cynku w procesach recyklingu, 
które dodatkowo są alternatywą dla pozyskiwania metalu ze źródeł pierwotnych. 
Sposób ten daje możliwość zagospodarowania materiałów odpadowych, których 
ilość oraz koszty składowania ciągle rosną. Co więcej, ilość energii potrzebnej do 
odzysku cynku z surowców wtórnych, jest znacząco mniejsza w porównaniu do 
produkcji cynku ze złóż naturalnych. 

2. Rodzaje i sposoby zagospodarowania pyłów stalowniczych 
Ze względu na agregat metalurgiczny w jakim powstają pyły rozróżnia się ich 

trzy rodzaje: 
 pyły pochodzące z elektrycznych pieców łukowych; 
 pyły pochodzące z konwertorów tlenowych; 
 pyły wielkopiecowe.  

                                                             
1 palimaka@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali 
Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
2 pietstan@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali 
Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
3 kat.ciecko@gmail.com, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali 
Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
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Około 60-70% światowej produkcji pyłów stalowniczych stanowią pyły 
konwertorowe (BOFD – Basic Oxygen Furnace Dust) oraz pyły wielkopiecowe (BFD 
– Blast Furnace Dust), natomiast pozostałą część stanowią pyły z elektrycznych 
pieców łukowych (EAFD – Electric Arc Furnace Dust) [4]. Pyły stalownicze różnią 
się od siebie przede wszystkim składem chemicznym. W tabeli 1 przedstawiono 
zawartość procentową poszczególnych związków i pierwiastków w zależności od 
pochodzenia pyłu. 

Tabela 1. Główne składniki pyłów stalowniczych [5-7] 

Z punktu widzenia zagospodarowania pyłów, kluczową rolę odgrywa w nich 
zawartość cynku, która zależy głównie od rodzaju wsadu do procesu topienia. Dla 
porównania, w stalowni konwertorowej złom stalowy stanowi około 20% wsadu do 
procesu, natomiast w przypadku wytopu stali w elektrycznych piecach łukowych 
wsad jest w 100% złomem stalowym. Ponieważ tego rodzaju złom składa się m.in. 
z materiałów ocynkowanych, stąd im większa jego zawartość we wsadzie, tym 
większa jest zawartość cynku w pyłach. Pyły ze stalowni konwertorowej oraz 
z procesu wielkopiecowego zawierają stosunkowo niskie ilości cynku,  dlatego też 
zawracane są ponownie do procesu przetopu. Z kolei pyły ze stalowni elektrycznej, 
mogą zawierać nawet  do 35% cynku. Taka zawartość cynku wyklucza możliwość 
ich ponownego użycia w procesach stalowniczych, ze względu na jego niszczące 
działanie na wyłożenie ogniotrwałe, mające bezpośredni kontakt z przetapianym 
wsadem. W rezultacie, tego rodzaju pyłów nie zawraca się do procesu i muszą być 
zagospodarowane.  

Zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest jednym z ważniejszych problemów, 
które stoją dzisiaj przed producentami stali. Zagadnienie to jest problemem 
światowym, będącym konsekwencją gwałtownego wzrostu produkcji ocynkowanych 
blach stalowych, które po utracie przydatności trafiają do ponownego przetopu. 
Utylizacja pyłów jest niezbędna nie tylko ze względu na ich ciągle zwiększające się 
ilości, ale również na ich degradujące działanie w stosunku do środowiska 
naturalnego. Pyły stalownicze są poważnym problemem ekologicznym ze względu 
na zawartość stosunkowo łatwo rozpuszczalnych w wodzie związków metali 
ciężkich (ołowiu, kadmu, chromu) oraz związków chloru i fluoru. Ponadto, ze 
względu na duży stopień rozdrobnienia (niewielka średnica ziaren) mają dużą 

Pochodzenie pyłu 
Zawartość składnika [% mas. ] 

Lit. 
Fe CaO/SiO2 C Zn 

Pył ze stalowni  
elektrycznej 20,0-50,0 1,1-1,3 3,6 15,0-35,0 [5] [6] 

Pył ze stalowni  
konwertorowej 46,0-60,0 9,7-12,3 0,1-1,8 2,7-7,1 [5] 

Pył z procesu 
wielkopiecowego 20,0-30,0 0,2-1,0 23,0-50,0 0,1-0,5 [7] 
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podatność do pylenia [8]. Obecnie pyły stalownicze są zagospodarowane niemal 
w 100%. Istnieje kilka możliwości ich wykorzystania m.in.: 
 zawracanie do procesu w którym powstają (zawartość cynku do 4%); 
 wykorzystanie w procesach poza hutniczych (zawartość cynku w przedziale 4-15%); 
 stabilizacja (unieszkodliwianie); 
 procesy recyklingu (zawartość cynku powyżej 15%). 

Pyły, które zawierają poniżej 4% cynku, wprowadzane są ponownie do procesu 
razem z materiałem wsadowym. Taka operacja prowadzona jest zwykle aż do 
momentu, kiedy zawartość cynku w pyłach wyniesie powyżej 15%. Ze względu na 
różne własności użytkowe, pyły zawierające od 4 do 15% cynku, mogą zostać 
wykorzystane w wielu procesach poza hutniczych. Muszą jednak spełniać szereg 
wymagań nie tylko pod względem składu chemicznego, ale również wielu własności 
fizycznych. Mogą być wtedy zagospodarowane w przemysłach: szklarskim (w produkcji 
szkła barwionego), cementowym (jako dodatek do cementu) oraz ceramicznym 
(w produkcji cegły budowlanej) [9]. Innym sposobem utylizacji pyłów jest ich stabi-
lizacja polegająca na wymieszaniu pyłów stalowniczych, stanowiących odpad 
niebezpieczny z dużą ilością odpadów bezpiecznych. Proces ten pozwala na 
neutralne dla środowiska składowanie tego rodzaju odpadów. Z kolei pyły stalownicze 
zawierające powyżej 15% Zn, stanowią jeden z surowców wtórnych w procesach 
recyklingu. 

3. Powstawanie i charakterystyka pyłów  
W elektrycznych piecach łukowych topienie złomu stalowego odbywa się 

bezpośrednio w łuku elektrycznym. Odpowiednio wysoka temperatura uzyskiwana jest 
w wyniku zamiany energii elektrycznej w cieplną. Podstawową zaletą takiego 
rozwiązania, jest uzyskanie wysokiej temperatury w roboczej przestrzeni pieca oraz 
stali o wymaganej jakości. Ilość pyłów, które zawarte są w gazach poreakcyjnych zależy 
od wielu czynników, lecz głównie od zastosowanych materiałów wsadowych oraz 
zanieczyszczeń znajdujących się w złomie stalowym. Zwykle ilość powstałych pyłów 
wynosi od 15-22 kg na tonę wytapianej  stali. Mechanizm ich emisji został przedsta-
wiony na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Mechanizm emisji pyłów podczas wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym, opracowanie 

własne na podstawie [1] 
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Tabela 2. Skład fazowy pyłów [4] 

Pyły stalownicze pochodzące z elektrycznych pieców łukowych, są złożonym pod 
względem składu chemicznego, proszkowym lub granulowanym materiałem. 
Podczas topienia złomu stalowego, metale oraz łatwo lotne chlorki i fluorki zostają 
odparowane, a następnie wraz z gazami technologicznymi trafiają do układu 
odpylającego. Wtórne utlenienie par metali powoduje, iż w pyłach występują one 
głównie w postaci tlenków żelaza, cynku, ołowiu, kadmu, manganu i chromu oraz 
związków chloru i fluoru. Skład pyłów jest bardzo zróżnicowany i zależy głównie od 
gatunku zastosowanego w procesie złomu, rodzaju wytwarzanej stali oraz parametrów 
technologicznych procesu stalowniczego. W tabeli 2 przedstawiono fazy, które 
identyfikuje się w pyłach stalowniczych dla różnych pierwiastków. 

Zawartość żelaza w pyłach waha się między 20÷50%. Występuje ono najczęściej 
w postaci hematytu (Fe2O3), magnetytu (Fe3O4) oraz franklinitu (ZnFe2O4). Znaczna 
część cynku zawartego w pyłach występuje w postaci właśnie ferrytów cynkowych. 
Pozostałą część, stanowi głównie tlenek cynku (ZnO) oraz cynk występujący 
w postaci metalicznej. Całkowita zawartość cynku w pyłach stalowniczych wynosi 
od 15 do nawet 35%. W EAFD znajdują się także niewielkie ilości ołowiu (około 5%), 
występującego głównie w postaci tlenku (PbO). Oprócz związków metali w pyłach 
identyfikuje się także chlorki i fluorki (NaCl, KCl, CaF2), które są pozostałościami 
powłok chlorokauczukowych znajdujących się we wsadzie oraz domieszkami 
tworzyw sztucznych (m.in. PCV, kauczuk syntetyczny) [2]. W tabeli 3 przedstawiono 
składy chemiczne pyłów stalowniczych z EAF, według różnych źródeł literaturowych. 
  

Pierwiastek Zidentyfikowane fazy 

Fe Fe2O3, ZnFe2O4, MgFe2O4, FeCr2O4, MgFe2O4, 
Ni–Cr–Fe, Fe–Cr, Fe–Ni, Fe3O4 

Zn ZnFe2O4, ZnO, ZnCO3 ZnCl2, cynk metaliczny 

Cr FeCr2O4, FeCr2O, Ni–Cr–Fe, Fe–Cr (stopy), 
Cr3O4, MgCr2O4, CrO 

Al Al2O3, Al2O.SiO2, Al2O.2SiO2
.2H2O 

Ni Ni–Cr–Fe, Fe–Ni (stopy), NiO, Ni 
Mo MoO, MoO3 
Pb PbO, PbSO3/PbSO4, 4PbO.PbSO, PbCl2 

Ca 2CaO.SiO2, CaO, CaCO3, Ca(OH)2, CaF2, 
3CaO.2SiO2 

Si SiO2, 2CaO.SiO2, Mg2SiO4 
Mg MgFe2O4, MgO, Mg3O4, Mg2SiO4 
Mn Mn3O4, MnO 
Cl NaCl, KCl, ZnCl2 
S FeS, Cu1,96S, Ni7S6, NiS2, S 
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Tabela 3. Skład chemiczny pyłów według różnych źródeł literaturowych [10-15] 
 
 
Składnik 

Zawartość składnika [% mas.] 
Wg  
[10] 

Wg  
[11] 

Wg  
[12] 

Wg  
[13] 

Wg  
[14] 

Wg 
[15] 

Zn 12,2 33,0 18,9 33,0 29,1 17,9 
Fe 37,0 26,0 32,0 26,5 24,0 45,0 
Ca 2,1 2,9 3,4 0,9 3,1 3,8 
Pb 1,7 3,0 2,0 2,1 3,6 0,2 
Cr 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 
Mn - 1,8 1,6 2,3 4,1 1,9 
Si - - 2,5 - 0,3 0,4 
Cd 0,01 0,05 0,05 - 0,11 - 
Ni - - 0,07 0,1 - 0,03 
Cu - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 

Zarówno własności fizyczne jak i skład chemiczny pyłów stalowniczych ściśle 
związane są z gatunkiem przetapianego złomu oraz warunkami technologicznymi 
procesu. Barwa pyłów jest zwykle brązowo-czekoladowa lub ciemnobrunatna. Pyły 
te charakteryzują się dużym rozdrobnieniem cząstek. Frakcja o średnicy poniżej 
5 µm stanowi nawet do 95% udziału, a frakcja powyżej 50 µm zaledwie 10% [15]. 
Duże cząstki o średnicy ok 200 µm, występują raczej sporadycznie. Gęstość pyłów 
wynosi około 4,93 g/cm3, natomiast ich powierzchnia właściwa około 4,2 m2/g [4]. 
Oznacza to, że w pyłach znajduję się wiele pustych przestrzeni, sprawiających, że 
materiał zajmuje więcej miejsca podczas przechowywania i transportu. Jednak pyły 
nie sprawiają większych trudności w transporcie taśmowym, ponieważ kąt nasypu 
jest równy prawie 45o, a kąt zsypu około 30o. Ze względu na obecność chlorków 
w pyłach, rozpuszczalność wybranych frakcji w wodzie może wynosić nawet do 
10% masy materiału. Pyły są również materiałem wykazującym higroskopijność (ok. 
3% po 24 h), co wiąże się z tendencją do ich zbrylania [4]. 

4. Recykling pyłów pochodzących z elektrycznych pieców łukowych 
W ciągu roku, na świecie produkuje się około 8,5 miliona ton pyłów stalowni-

czych pochodzących z EAF, zawierających około 1,7 miliona ton cynku [16]. Około 
4 miliony ton pyłów poddawanych jest procesom recyklingu, w których uzyskuje się 
w przybliżeniu 800 tysięcy ton cynku wtórnego w ciągu roku. Ponieważ roczna 
produkcja cynku wynosi około 13 milionów ton, można łatwo obliczyć, że ponad 6% 
stanowi cynk pochodzący z odzysku z pyłów. Wartość ta mogłaby być ponad dwu-
krotnie większa, gdyby pozostałą część pyłów również poddawano recyklingowi.  

Dość niski stopień recyklingu pyłów EAF spowodowany jest przede wszystkim 
dwoma czynnikami. Jednym z nich jest fakt, że w wielu państwach nie ma 
restrykcyjnych przepisów prawnych dotyczących odpadów niebezpiecznych. 
W wielu miejscach na świecie, składowanie pyłów stalowniczych jest bardziej 
opłacalne niż ich recykling. Jednak najważniejszym powodem tak niskiego odzysku 
cynku z pyłów EAF, jest brak odpowiednich procesów technologicznych jego 
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odzysku. Obecnie pyły z EAF przerabia się w skali przemysłowej prawie w 100% 
metodami pirometalurgicznymi. Ze względu na wysokie zużycie energii, niski uzysk 
cynku i duże zanieczyszczenie w produkcie końcowym (surowym ZnO), do dnia 
dzisiejszego poszukuje się alternatywnych metod przerobu pyłów. W tabeli 5 
przedstawiono ilość i szacunkową zdolność przerobu przemysłowych instalacji na 
świecie, wykorzystywanych do przerobu pyłów z elektrycznych pieców łukowych. 

 Proces przewałowy 
(Waelza)

 Proces SiroSmelt
 Proces Primus
 Proces FASTMELT 
 Proces Inmetco 
 Proces DryIron
 Proces Kobelco
 Proces Plasmadust
 Proces IBDR-ZIPP
 Proces All Met

 Proces INDUTEC/EZINEX 
 Zmodyfikowany proces 

ZINCEX 
 Proces Recupac

             IS proces Tradycyjny proces 
elektrolizy ZnSO4

Cynk wysokiej czystości

Surowy ZnO

Pyły EAF

Procesy 
pirometalurgiczne

Procesy 
hydrometalurgiczne

 

Rysunek 3. Podział metod przerobu pyłów stalowniczych [opracowanie własne] 

Tabela 5. Instalacje przemysłowe do przerobu pyłów EAF [16] 

Państwo Liczba     
instalacji 

Szacunkowa zdolność 
 przerobu  (tony/rok) 

Japonia 7 400 000 
Korea Południowa  
i Tajwan 5 600 000 

Europa 8 >1 000 000 
Ameryka Północna 
i Południowa 8 >1 200 000 

Chiny 1 200 000 
Arabia Saudyjska 1 110 000 
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Na świecie znajduje się 30 instalacji do odzysku Zn z pyłów stalowniczych. 
Najwięcej takich zakładów znajduję się w Europie oraz krajach obu Ameryk. 
Znaczący udział w odzysku cynku z EAFD mają również kraje Azji wschodniej. 

Metody odzysku cynku z pyłów stalowniczych można podzielić na: pirome-
talurgiczne i hydrometalurgiczne, które schematycznie zestawiono na rysunku 3.  

4.1. Metody pirometalurgiczne 
Proces Waelza – dominująca technologia na świecie, wykorzystująca piece 

obrotowe. Szacuje się, iż około 85% pyłów stalowniczych przerabia się w tego typu 
instalacjach. Wsadem do pieca jest zwykle zgranulowany materiał cynkonośny, koks 
i topniki. Piec ma długość od 40 do 60 m i średnicy od 3-4,2 m (bez wyłożenia 
ogniotrwałego). Dzięki pochyleniu pieca i ruchowi obrotowemu, wsad jest wolno 
mieszany i przemieszcza się z jednego końca pieca na drugi, w przeciwprądzie 
gazów. W procesie tym, tlenki metali znajdujące się w EAFD, redukowane są 
w temperaturze ok. 1200 oC, a powstałe pary cynku i ołowiu powtórnie utleniają się 
w górnej części pieca. Pyły zawierające utleniony cynk i ołów są wychwytywane 
w urządzeniach odpylających i stanowią produkt końcowy. Zawiera on do 60% cynku 
i po oczyszczeniu z chloru i fluoru trafia do odzysku cynku metodą elektrolityczną.  
Rysunek 4  przedstawia schemat procesu Waelza.  

 
Rysunek 4. Schemat procesu Waelza, opracowanie własne na podstawie [17] 

Proces SiroSmelt – bazujący na licencjonowanych procesach Isasmelt i Ausmelt, 
stosowanych do odzysku metali z surowców pierwotnych i wtórnych. W reaktorze 
topi się i fuminguje materiały bogate m.in. w Zn, Cu, Sn, Pb. Instalacja składa się ze 
stacjonarnego, cylindrycznego pieca oraz specjalnej stalowej lancy. W przypadku 
przerobu żużli cynkonośnych  i pyłów EAF stosuje się ich fumingowanie. Produktem 
końcowym są pyły bogate w cynk, ołów i kadm, które kierowane są do dalszego 
przerobu np. w procesie Imperial Smelting [18, 19]. 

Proces PRIMUS – składający się z 3 etapów: suszenia, wstępnej redukcji i właściwej 
redukcji realizowanych w dwóch agregatach hutniczych: piecu wielotrzonowym 
i specjalnie zaprojektowanym elektrycznym piecu łukowym [20]. Wsad do pieca 
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wielotrzonowego, podawany jest w postaci zgranulowanych pyłów oraz koksu. 
W wyniku procesów redukcji cynk jest odpędzany ze wsadu do fazy gazowej, natomiast 
zredukowane żelazo jest kierowane do elektrycznego pieca łukowego, gdzie 
następuje wytop stali. Gazy odlotowe z obu pieców trafiają do wspólnego systemu 
oczyszczania, w którym cynk wychwytywany jest w postaci ZnO. Technologia 
pozwala na odzysk powyżej 95% cynku z różnego rodzaju pyłów stalowniczych. 
Wadami, które na dzień dzisiejszy ograniczają powszechne jej zastosowanie są 
wysokie zużycie energii elektrycznej (około 1100 kWh na tonę przerabianego pyłu) 
oraz wysokie koszty kapitałowe i operacyjne [21].  

Procesy: FASTMELT, Inmetco, DryIron, Kobelco – wykorzystują technologię 
pieca z obrotowym trzonem RHF (Rotary Hearth Furnace). Obecnie na świecie ok. 
7% pyłów stalowniczych poddawanych recyklingowi, wykorzystuje tego typu 
agregat hutniczy [21]. Wsadem do pieca są różnego rodzaju odpady żelazonośne 
(w tym pyły zawierające cynk), reduktor i materiał wiążący. Materiał podawany jest 
do pieca w postaci zbrykietowanej lub zgranulowanej. Umożliwia to elastyczność 
przerobu odpadów charakteryzujących się często zróżnicowanym stopniem rozdrob-
nienia. W temperaturze ok. 1300 oC tlenki żelaza ulegają redukcji, natomiast cynk, 
ołów i inne lotne składniki wsadu również są redukowane i wraz z gazami odlotowymi 
trafiają do urządzeń odpylających.  Produktem głównym, jest faza metaliczna bogata 
w żelazo (30-70%), natomiast zawartość cynku w postaci ZnO w pyłach wynosi 50-
65% [21, 22]. 

Procesy: Plasmadust, IBDR-ZIPP, All Met – głównym elementem instalacji 
w tych procesach jest plazmowy piec łukowy, w którym tlenki cynku, ołowiu i kadmu  
znajdujące się w przerabianym materiale, zostają zredukowane a następnie wraz 
z gazami, kierowane są do rozbryzgowego kondensatora, o konstrukcji i działaniu 
podobnym do tego, który stosowany jest w procesie Imperial Smelting [2]. Cynk 
w tych procesach odzyskiwany jest w postaci metalicznej, a nie jak w większości 
pozostałych, termicznych procesów, w postaci surowego tlenku cynku. 

4.2. Metody hydrometalurgiczne 
Pomimo wzrostu zainteresowania metodami hydrometalurgicznymi, ciągle nie 

udało się opracować optymalnego kompleksowego procesu przerobu  pyłów stalowni-
czych. Badania procesów ługowania prowadzone w warunkach laboratoryjnych, dotyczą 
głównie możliwości zastosowania czynników ługujących takich jak: kwas siarkowy, 
octowy, solny oraz ług sodowy. Obecnie istnieje tylko kilka technologii hydrometa-
lurgicznych na bazie których, na skalę przemysłową przerabia się pyły EAF w celu 
odzysku z nich cynku.  

Proces EZINEX – opracowany przez firmę Engitec Impianti. Na rysunku 5 
przedstawiony został schemat technologiczny procesu. Pierwszym etapem w procesie 
EZINEX jest ługowanie amoniakalne, w trakcie którego, do roztworu przechodzi 
cynk, ołów, miedź oraz kadm. Powstały po ługowaniu roztwór poddawany  jest 
procesowi cementacji, w celu usunięcia metali bardziej szlachetnych od cynku (Pb, 
Cu, Cd). Oczyszczony roztwór kierowany jest do procesu elektrolizy, w trakcie 
której na katodzie wydziela się metaliczny cynk. Zubożony w cynk elektrolit 
zawracany jest do procesu ługowania. Osad po ługowaniu zawierający związki 
ferrytów cynkowych, bogatych w żelazo, jest suszony i granulowany razem z węglem, 
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a następnie zawracany do elektrycznych pieców łukowych. Mieszaninę soli NaCl 
oraz KCl odzyskuje się przez krystalizację i może być wprowadzona do sprzedaży 
jako topnik [24]. Firma Engitec postanowiła przystosować proces EZINCEX tylko 
i wyłącznie do przerobu surowego tlenku cynku. Stwierdzono, iż zastosowanie tego 
procesu do surowego ZnO, znacznie uprości niektóre problematyczne operacje 
technologiczne. 

Rozbudowano jednocześnie instalację o wstępną obróbkę pirometalurgiczną 
pyłów stalowniczych w piecu indukcyjnym, a zintegrowane procesy, które schema-
tycznie przedstawiono na rysunku 6, nazwano INDUTEC/EZINCEX.  
 

Ługowanie

Cementacja

Elektroliza

Karbonizacja

Krystalizacja

Pyły EAF NH4Cl

Osad

Osad cementacyjny 
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Rysunek 5. Schemat procesu EZINEX, opracowanie własne na podstawie [23] 
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Rysunek 6. Schemat procesu INDUTEC/EZINEX, opracowanie własne na podstawie [25] 
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Zmodyfikowany proces ZINEX został opracowany przez firmę Technicas 
Reunidas i bazuje na oryginalnym procesie ZINEX. Obecnie wykorzystywany jest 
do przerobu:  
 tlenkowych rud cynkowych (Skorpion, Namibia – 150 tys. ton Zn SHG),  
 wtórnych materiałów cynkonośnych (Akita, Japonia – 25 tys. ton Zn SHG; 

Portovesme, Włochy – 52,5 tys. ton Zn SHG; Horsehead, USA – 135 tys. ton Zn 
SHG) [26]. 

Schemat zmodyfikowanej technologii ZINCEX przedstawia rysunek 7. 

 

Rysunek 7. Schemat zmodyfikowanej technologii ZINCEX, opracowanie własne na podstawie [27] 

Oryginalny proces opierał się na ługowaniu w roztworze kwasu siarkowego (VI), 
cementacyjnym oczyszczaniu roztworu i elektrolizie. Proces zmodyfikowany 
zawiera dodatkowo ekstrakcję rozpuszczalnikową przy użyciu D2EHPA (kwas di(2-
etyloheksylo)fosforowy), która stanowi najważniejszy etap całego ciągu 
technologicznego. Dzięki wysoce selektywnemu działaniu ekstrahenta, możliwe jest 
zwiększenie stężenia cynku w roztworze do elektrolizy, przy jednoczesnym 
zablokowaniu przejścia do roztworu niepożądanych domieszek. Z tak uzyskanego, 
ekstremalnie czystego roztworu, uzyskuje się metaliczny cynk SHG. Instalacja 
posiada możliwość odzysku innych wartościowych metali (Pb, Ag, Cu, Cd, In, Ge 
i in.), jeżeli w przerabianym materiale występują w odpowiednim stężeniu. 

Firma Recupac opracowała proces recyklingu EAF w celu ekstrakcji związków 
żelaza i cynku, przy użyciu sprawdzonej, opatentowanej technologii hydrometa-
lurgicznej Recupyl, bazującej na ługowaniu materiałów cynkonośnych w roztworach 
kwasu siarkowego w podwyższonej temperaturze, oczyszczaniu roztworu i elektro-
lizie. Technologia pozwala na odzysk cynku w postaci metalicznej, natomiast  drugi 
produkt – tlenek żelaza, wykorzystywany jest do wytwarzania pigmentów [28]. 

Technologie hydrometalurgiczne, które na dłuższy okres czasu nie znalazły 
zastosowania na skalę przemysłową, to procesy: MRT, CASHMAN oraz S.E.R.H. 
Instalacja pilotażowa procesu MRT powstała w 1995 roku, w USA [24]. Proces 
opierał się na ługowaniu EAFD gorącym chlorkiem amonu, oczyszczaniu roztworu 
za pomocą pyłu cynkowego oraz krystalizacji tlenku cynku o wysokiej czystości. 
Z kolei proces CASHMAN był początkowo stosowany do przerobu rud metali 
o wysokiej zawartości arsenu oraz pyłów pochodzącym z hut miedzi. Później proces 
został przystosowany do odzysku cynku z EAFD. Przeprowadzono jednak w tym 
kierunku tylko testy pilotażowe na małą skalę [24]. W procesie tym materiał 
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cynkonośny ługowany był ciśnieniowo w roztworze chlorku wapnia. Roztwór 
następnie oczyszczano poprzez cementację i strącano tlenek cynku o wysokiej 
czystości. Metoda ta jednak nie została wykorzystana w celach komercyjnych. 
Proces S.E.R.H natomiast został uruchomiony na skalę przemysłową we Francji 
w 1986 roku. W procesie tym, EAFD poddawano wstępnej separacji magnetycznej, 
ługowaniu gorącym, stężonym roztworem wodorotlenku sodu, a po cementacyjnym 
oczyszczeniu roztworu, cynk w postaci proszkowej wydzielany był na katodzie 
w procesie elektrolizy. Z nieokreślnych jednak powodów produkcji zaprzestano, 
a zakład został zamknięty [24]. 

5. Podsumowanie 
Pyły metalurgiczne produkowane w różnych gałęziach przemysłu hutniczego 

należą do odpadów trudno zbywalnych, których ilość ciągle rośnie. Dominujący 
udział w tego rodzaju odpadach mają pyły stalownicze, zawierające nawet do 35 % 
Zn oraz 20÷50 % Fe. Jedną z metod ich zagospodarowania jest recykling, który do 
dnia dzisiejszego nie został w sposób satysfakcjonujący opracowany i ciągle jest 
rozwijany. Większość technologii recyklingowych, bazuje na procesach pirometa-
lurgicznych, które są kosztowne i ekonomicznie uzasadnione tylko wtedy, gdy ilość 
przerabianych odpadów jest wystarczająco duża. Technologie te pozwalają 
w większości na produkcję surowego tlenku cynku, który wychwytywany jest 
w urządzeniach odpylających i który wymaga dalszej przeróbki w celu uzyskania 
cynku metalicznego odpowiedniej jakości. Znaczna ilość żelaza obecna w pyłach 
stalowniczych jest bezpowrotnie tracona wraz z żużlem, tak jak jest to w przypadku 
dominującego wśród technologii pirometalurgicznych procesu Waelza. Ponadto, 
większość procesów wysokotemperaturowych nie pozwala na odzysk innych, 
cennych metali zawartych w pyłach. Procesy hydrometalurgiczne nie są tak 
popularne jak pirometalurgiczne, lecz mają niewątpliwie kilka zalet: 
 są przyjazne dla środowiska, ponieważ nie generują zanieczyszczeń powietrza; 
 instalacje są znacznie mniejsze w porównaniu z pirometalurgicznymi, co 

wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych;  
 mają możliwość odzysku innych, wartościowych metali; 
 odpady z procesów ługowania mogą stanowić materiał żelazonośny, który może 

być zawrócony do procesów stalowniczych.  
Procesy hydrometalurgiczne mają również swoje wady. Do największych z nich 

należą: trudności w uzyskaniu odpowiednio wysokiego stopnia odzysku cynku 
(część metalu występuje w postaci trudno ługowalnych ferrytów cynkowych), brak 
selektywności ekstrakcji cynku względem żelaza (za wyjątkiem NaOH) oraz 
trudności w regeneracji roztworów obiegowych. Niemniej jednak, technologie 
niskotemperaturowe wydają się być obiecującą alternatywą dla procesów pirometa-
lurgicznych, dlatego też badania nad ich opracowaniem  trwają do dnia dzisiejszego.  

Recykling pyłów stalowniczych w optymalnym przypadku  powinien być 
stosunkowo nieskomplikowanym i ekonomicznie uzasadnionym procesem, który 
można łatwo włączyć do cyklu produkcyjnego zakładów metalurgicznych. Przyjęcie 
takiego podejścia powinno rozwiązać problem pełnego zagospodarowania pyłów, 
pozwolić na odzysk z nich wartościowych metali nieżelaznych, skierować produkt 
żelazonośny do produkcji stali i w ten sposób umożliwić przestrzeganie zasady 
produkcji bezodpadowej.  
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Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach recyklingu 
Streszczenie 
Pyły stalownicze są produktem ubocznym przetopu złomów stalowych w różnego rodzaju agregatach 
hutniczych. W zależności od rodzaju topionego wsadu mogą zawierać nawet do 35% cynku. Ponieważ 
zawierają również metale ciężkie taki jak Fe, Pb, Cd, Cu oraz związki chloru i fluoru, pyły klasyfikuje 
się jako materiały niebezpieczne.  Z drugiej strony znaczna zawartość cynku, szczególnie w pyłach 
pochodzących z elektrycznych pieców łukowych, stwarza możliwość wykorzystania ich w procesach 
odzysku tego metalu. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę pyłów stalowniczych, ich 
podział w zależności od miejsca ich powstawania oraz metody ich zagospodarowania w procesach 
recyklingu. Omówione zostały zarówno technologie pirometalurgiczne, które obecnie stanowią 
większość w procesach przerobu pyłów, jak i metody hydrometalurgiczne, które wciąż są rozwijane i są 
uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla procesów pirometalurgicznych.  
Słowa kluczowe: pyły stalownicze, recykling pyłów EAF, recykling cynku. 

Steelmaking dust and its management in the recycling processes 
Abstract 
Steelmaking dust is a by-product of the remelting of steel scrap in various types of furnaces. Depending 
on the type of feedstock, the dust contains up to 35% of zinc. Because it also contains heavy metals such 
as Fe, Pb, Cd, Cu and chlorine and fluorine compounds, dust is classified as hazardous material. On the 
other hand, the significant content of zinc, especially in the dust coming from the electric arc furnaces, it 
makes it possible to use the dust in the recovery processes of this metal. This work presents the 
characteristics of steelmaking dusts, their distribution depending on the place of their formation and the 
methods of their management in recycling processes. Both pyrometallurgical technologies have been 
discussed, which in today's world constitute the majority in dust processing, as well as hydrome-
tallurgical methods, which are being developed and are an economically justified alternative to 
pyrometallurgical processes. 
Keywords: steelmaking dust, recycling of EAF dust, zinc recycling. 
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Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej 

1. Wprowadzenie  
Wody opadowe spływające po powierzchniach uszczelnionych, trafiając do 

kolektorów kanalizacji deszczowej stają się ściekami deszczowymi. Wraz z postę-
pującą urbanizacją miast i uszczelnieniem terenu, konieczne stało się skuteczne 
odwodnienie tego typu zlewni, z uwagi na zwiększenie spływu powierzchniowe 
a zmniejszenie naturalnej infiltracji wód oraz ich retencji w gruncie (zachwianie 
bilansu zlewni miejskiej) [1]. Ogólnie rzecz biorąc, projektowanie oraz eksploatacja 
kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych stanowi nie lada wyzwanie dla 
współczesnych inżynierów. Wraz z postępującym rozwojem odwadnianych terenów 
(powiększenie zlewni, zmiana stopnia jej uszczelnienie, a w konsekwencji zwięk-
szenie spływu powierzchniowego) następują wahania przepływu medium w kana-
łach, co komplikuje proces projektowania i wymiarowania tego typu systemów 
kanalizacji deszczowej powinny być projektowane tak, aby na etapie eksploatacji, 
warunki przepływu (prędkość) ścieków spełniały wymóg samooczyszczania, czyli 
usuwania osadów kanalizacyjnych [2-5]. 

Funkcja kanalizacji deszczowej polegająca na jak najszybszym odprowadzaniu 
ścieków opadowych z terenów o dużym uszczelnieniu do najbliższego odbiornika, 
pozostaje z biegiem czasu niezmienna i najważniejsza, jednak coraz częściej istnieje 
potrzeba zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania, ze względu 
na liczne problemy eksploatacyjne sieci. Podstawowe systemy kanalizacji można 
podzielić ogólnie na system kanalizacji [6-7]: 
 ogólnospławnej; 
 półrozdzielczej; 
 rozdzielczej. 

Mimo stanu wiedzy pozwalającego stosować technologie zagospodarowania wód 
opadowych w miejscu ich powstawania, ciągle najtańszym i szeroko stosowanym 
sposobem jest odprowadzanie ścieków do odbiornika (najczęściej są nimi wody 
płynące tj. rzeki) bez wcześniejszego ich oczyszczenia [1]. Wprowadzanie ścieków 
opadowych do wód powierzchniowych niesie za sobą wiele negatywnych konsek-
wencji. Systemy kanalizacyjne w różnym stopniu jednak oddziałują na odbiornik [8]. 
Dodatkowym problem jest znaczna nieprzewidywalność oraz niejednorodność 
składu ścieków opadowych. Prawidłowe charakteryzowanie ich jakości jest możliwe 
na podstawie cyklu badań prowadzonych indywidualnie dla wybranych zlewni 
(utrudnieniem jest losowość występowania opadu) lub z wykorzystaniem modeli 
                                                             
1 sylwia.m.duda@gmail.com, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii 
Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl. 
2 monika.garbacz@interia.pl, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Wydział Inżynierii 
Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl. 
3 w.cel@wis.pol.lublin.pl, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl. 
4 piotr.keska@pollub.edu.pl, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl. 
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matematycznych. Modele stochastyczne opierają się na analizie statystycznej 
wyników pozyskanych dla rzeczywistych zlewni. Jest to metoda szybka i stosun-
kowo prosta, niestety jednak obarczona jest błędem prognozowania podczas odno-
szenia uzyskanych wyników jakości ścieków na inne zlewnie. Modele determi-
nistyczne są bardziej złożone, czyli wymagają zestawienia wielu danych wejścio-
wych, co jest często bardzo trudne [9]. Można wiec stwierdzić, iż mimo trudów 
towarzyszących doświadczalnym badaniom składu ścieków opadowych jest to wciąż 
najbardziej wiarygodna ocena ich jakości. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przeglądu aktualnej literatury 
związanej z tematem gromadzenia i transportowania zanieczyszczeń w kanalizacji 
deszczowej, a także powstawania osadów w tych systemach. Jest to temat słabo 
rozpoznany, a problematyka dotycząca zanieczyszczenia osadów nie cieszy się 
jeszcze dużym zainteresowaniem wśród badaczy.  

2. Opis zagadnienia 
Określenie składu ścieków deszczowych jest bardzo trudne, ponieważ na ich 

jakość oraz ilość wpływa bardzo dużo czynników, a nawet zjawisk. Istotny jest fakt, 
iż wiele niebezpiecznych zanieczyszczeń gromadzonych jest właśnie na powierzch-
nia terenu zlewni [10]. Jednak migracja zanieczyszczeń odbywa się również bez-
pośrednio na etapie samego opadu deszczu (wychwytywanie zanieczyszczeń 
z atmosfery tj. pyły, aerozole, cząstki niespalonego paliwa itp.) oraz w trakcie trans-
portu ścieków systemem sieci kanalizacyjnej (wypłukiwanie osadów zalegających 
w kanałach) [11]. Można więc powiedzieć, że stopień zanieczyszczenia ścieków 
deszczowych jest pochodną następujących czynników [9]: 
 rodzaj zanieczyszczeń powietrza;  
 podatność zanieczyszczeń na spłukiwania; 
 sposób zagospodarowania terenu oraz stan ich czystości (stopień uszczelnienia 

terenu, rodzaj podłoża); 
 charakterystyka opadu (natężenie deszczu, wysokość opadu, czas trwania);  
 czas trwania pogody bezdeszczowej poprzedzającej opad; 
 pora roku; 
 wypadki komunikacyjne; 
 specyfika sieci kanalizacyjnej. 

Uwzględniając opisaną powyżej znaczną nieprzewidywalność oraz niejedno-
rodność składu ścieków opadowych, prawidłowe charakteryzowanie ich jakości jest 
możliwe na podstawie cyklu badań prowadzonych indywidualnie dla wybranych 
zlewni (utrudnieniem jest losowość występowania opadu) lub z wykorzystaniem 
modeli matematycznych [9].  

Można wiec stwierdzić, iż mimo trudów towarzyszących doświadczalnym 
badaniom składu ścieków opadowych jest to wciąż najbardziej wiarygodna ocena ich 
jakości. Zgromadzoną literaturą można posiłkować się na etapie planowanie ekspe-
rymentów, wyciągając wnioski dotyczące ewentualnej powtarzalności spostrzeżeń 
w analizowanych wynikach, które niestety są mocno różnicowane i w zasadzie 
ciężko je porównywać. Stałe pozostają jednak parametry (wskaźniki) używane do 
opisu składu ścieków deszczowych [9-10, 12-14]: 
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 odczyn (pH) – badania wskazują, że odczyn ścieków opadowych jest zwykle 
obojętny (6-9 pH); 

 ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie na tlen, z ang. COD – Chemical Oxygen 
Demand) – wskaźnik określający ilość substancji rozłożonych na drodze 
chemicznej. Dla medium opisywanego w niniejszym rozdziale parametr te waha 
się w granicach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy mg/l. Stwierdzono, że 
dobrze charakteryzuje on zanieczyszczenie ściekow deszczowych; 

 BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie na tlen, z ang. BOD – Biochemical 
Oxygen Demand) – określa ilość substancji rozkładanych biochemicznie. Ze 
względu na obecność w medium inhibitorów (np. metale ciężkie) spowal-
niających procesy rozkładu, nie jest to wskaźnik dobrze oceniający jakość tego 
rodzaju ścieków. Dodatkowo wysokość tego parametru jest zazwyczaj niska; 

 Związki biogenne (azot i fosfor) – ich ilość uzależniona jest od rodzaju zlewni 
– na terenach zurbanizowanych stężenie tych substancji jest nieznaczne, nato-
miast analizując wody opadowe z dróg zlokalizowanych na terenach o rolni-
czym wykorzystaniu, ilość związków biogennych będzie stanowczo wyższa; 

 Chlorki – oznaczenie stężenia chlorków jest przydatne do określenia charak-
terystyki wód roztopowych; 

 Substancje ropopochodne – są to niespalone cząstki paliwa, oleje, frakcje 
pochodzące ze ścierania opon itp., wśród nich szczególnie toksyczne są związki 
WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne); 

 Metale ciężkie – ich pojawianie się w wodach opadowych jest konsekwencją 
antropogenicznej działalności człowieka. Są one niebezpieczne ze względu na 
zdolność kumulowania się w środowisku wodnym (nie ulegają biologicznemu 
rozkładowi). 

Niemniej podczas oceny zanieczyszczenia opisywanych ścieków, wskaźnikiem 
bardzo ważnym jest zawiesina, ze względu na jej właściwości sedymentacyjne. 
W ściekach opadowych gromadzi się ona w wyniku procesów erozji, a także 
spłukiwania zanieczyszczeń z powierzchni zlewni [15]. 

Pojęcie zawiesiny w ściekach deszczowych jest nierozerwalnie związane 
z tworzeniem się osadów w kanalizacji. Charakter, a także ilość zawiesiny zmienia 
się podczas kształtowania się odpływu z kanalizacji. Na początku, frakcja piaskowo-
żwirowo (frakcja łatwo sedymentująca) zatrzymywana jest w deszczowych wpustach 
ulicznych, natomiast dalej transportowane są cząstki zawiesiny o wymiarach > 50μm 
(około 70-80%) oraz mniejsze niż 6μm (30%) [9]. Odgrywa ona istotną rolę zarówno 
w kumulowaniu oraz transportowaniu zanieczyszczeń w systemach kanalizacji 
deszczowej, jak również w tworzeniu osadów sedymentacyjnych. Jak już wspom-
niano, proces sedymentacji zawiesin zachodzi w całej sieci kanalizacji deszczowej. 
Ich ilość zależy od czynników tj. [16-17]: 
 charakterystyka spływu powierzchniowego; 
 typ zlewni oraz sposób jej czyszczenia;  
 charakterystyka opadu.  

Podczas opisywania ilości osadów w systemach kanalizacji deszczowej, często 
korzysta się ze wskaźników pośrednich odnoszących się do stężeń lub ładunków 
zawiesin w ściekach odprowadzanych z określonej zlewni. Jednak dane pochodzące 



 
Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej 

 

157 

z tego typu szacunkowych obliczeń są zróżnicowane i mają charakter jednie 
orientacyjny (średnio około 500 kg zawiesin/ha). Wartości te nie są tożsame z ilością 
powstających osadów, ponieważ nie uwzględniają sedymentacyjnej charakterystyki 
zawiesin [3]. 

Osady kanalizacyjne mogą powstawać w różnych punktach sieci kanalizacji 
deszczowej (wpusty, separatory, sieć przewodów). Ich właściwości, skład granulo-
metryczny oraz koncentracja występujących zanieczyszczeń będą więc zróżnico-
wane. Parametry te będą zależeć także od charakterystyki odwadnianej zlewni [9].  

3. Przegląd literatury 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 

poz. 1800) określa wymagania dotyczące wprowadzania ścieków deszczowych oraz 
wód roztopowych m.in. do wód płynących. Sprecyzowana została graniczna wartość 
zawiesiny ogólnej (100 g/m3) oraz węglowodorów ropopochodnych (15 g/m3) 
w ściekach opadowych. Wymagania dużo bardziej restrykcyjne stawiane są ściekom 
bytowym, czy też przemysłowym [18]. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę 
ścieków opadowych. 

Tabela 1. Charakterystyka ścieków deszczowych z wybranych typów zlewni zurbanizowanych 
Rodzaj zlewni Centrum 

miast 
Dzielnice 
mieszkalne 

Jezdnie 

Stężenie  Zakres Zakres Zakres 

Za
ni

ec
zy

sz
cz

en
ie 

Zawiesina ogólna [mg/dm3] 20-20000 10-40000 30-5000 
ChZT [mgO2/dm3] 16,45 14,69 17,00 
BZT5 [mgO2/dm3] do 500 do 300 do 100 
Azot ogólny [mg/dm3] 1-15 1-15 0,5-8 
Fosfor ogólny [mg/dm3] 0,5-10,0 0,1-4,0 0,2-7,0 
Pb [mg/dm3] do 2 do 1 do 2 
Zn [mg/dm3] do 5 do 5 do 6 
Cd [mg/dm3] do 0,008 do 0,007 do 0,020 
Cu [mg/dm3] do 0,4 do 0,3 do 0,8 
Cr [mg/dm3] do 0,1 do 0,1 do 0,6 
Ni [mg/dm3] do 0,06 do 0,07 do 0,08 

 Źródło: [9, 19]  

Rozważając problem wahań stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych, 
należy zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej zanieczyszczona jest tzw. pierwsza fala 
spływu (pierwsze 15-60 minut opadu deszcz, dla zlewni o powierzchnie nie 
przekraczającej 50 ha). W przypadku zlewni o znacznych powierzchniach raczej nie 
funkcjonuje pojęcie tzw. pierwszej fali spływu [9]. Według badań prowadzonych 
przez Bąk i in. w 2012 r. we wszystkich analizowanych przypadkach również 
największa ilość zawiesin transportowana była przez pierwszą falę wezbrania. Wraz 
z upływem czasu trwania wezbrania zauważono spadek stężenia zawiesiny ogólnej, 
co prawdopodobnie związane jest ze stopniowym spłukiwaniem zanieczyszczeń 
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zgromadzonych na powierzchni zlewni [15]. Tabela 2 przedstawia z kolei zesta-
wienie średniej zawartości zawiesin w spływie ze zlewni o różnym stopniu zagospo-
darowania. Natomiast w tabeli 3 zaprezentowano ilość odprowadzanych zawiesin 
z powierzchni terenu. 

Analizowane wyniki badań omawiają także obecność w ściekach związków 
(tj. metale ciężkie, azot, fosfor, mikroorganizmy, siarczany, chlorki) negatywnie 
wpływających na środowisko odbiornika. Mimo ogromnego zagrożenia wynika-
jącego z trwałości metali ciężkich w środowisku przyrodniczym, problem ich 
wprowadzania do wód odbiornika wraz z ściekami deszczowymi został do tej pory 
ogólnie rozpoznany, w nielicznych publikacjach [10].  

Tabela 2. Zawartość zawiesin w spływie powierzchniowym wód opadowych, w zależności od sposobu 
zagospodarowania zlewni  

Sposób zagospodarowania zlewni 
Śr. zawartość 
zawiesin [kg/m3]  

Dzielnic mieszkalne (przewaga zabudowy wielorodzinnej) 1,4-1,5 
Peryferia miast (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) 1,8-2,5 
Centrum miasta, intensywny ruch pojazdów i pieszych 1,7-2,2 
Tereny przemysłowe 1,7-2,2 

 Źródło: [9, 15, 19]  

Tabela 3. Roczna ilość zawiesin odprowadzanych ze zlewni zurbanizowanych  

Typ zlewni 
Ilość zawiesin odprowadzanych w ciągu roku 
z powierzchni zlewni [kg/ha na rok] 
Min.  Maks.  Śr.  

Centrum miasta 490 4280 1590 
Dzielnice mieszkalne 610 2870 1160 
Tereny handlowe 50 820 290 
Tereny przemysłowe 450 1700 720 
Jezdnie i autostrady 160 3590 1250 

 Źródło: [9, 19]  

Zgodnie z prezentowaną literaturą przedmiotu, zawiesiny (mineralne i orga-
niczne) akumulują różne zanieczyszczenia, a następnie transportują je podczas 
odpływu ścieków. Wielu autorów szukało silnych korelacji pomiędzy wielkością 
wskaźnika zawiesiny ogólnej a ChZT, BZT5, czy stężeniem metali ciężkich [9, 12, 
13]. Badania prowadzone przez Królikowskiego i in. (2005) wskazały wyraźną 
zależność względem ChZT oraz ołowiu. Według kolejnej pracy wyniki chemiczne 
osadów potwierdzają kumulację w nich metali ciężkich, a wręcz nadmierną ich 
zwartość. Osady kanalizacyjne gromadzić mogą również trwałe zanieczyszczenia 
organiczne (TZO) – WWA, pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle 
(PCB). Ze względu na odprowadzanie ścieków deszczowych do wód płynących 
odbiornika, tak zanieczyszczone osady mogą potencjalnie negatywnie wpływać na 
jakość wód powierzchniowych, w tym także organizmy żywe. Szkodliwe substancje 
gromadzone w osadach kanalizacyjnych na skutek chemicznych oraz bioche-
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micznych procesów w nich zachodzących, czy też ich mechanicznego poruszania, 
mogą ulegać ponownej translokacji do wód. Mając na uwadze zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, osady kanalizacyjne co raz częściej analizuje się pod kątem 
parametrów ekotoksykologicznych [10, 20]. Do nieco odmienny wniosków 
w kwestii korelacji zawiesina – metale ciężkie doszli badacze w 2012 r. [10], gdzie 
nie znaleziono silnej lub bardzo silnej korelacji istotnej statystycznie. 

Kolejnym aspektem badań stanu sanitarnego m.in. osadów zgormadzonych 
w kanałach kanalizacyjnych, a także przepływających ścieków jest określenie wskaź-
ników mikrobiologicznych, a w zasadzie wskazanie obecności organizmów wskaź-
nikowych, a co za tym idzie organizmów patogennych. Zestawienie prezentowanych 
w literaturze wyników badań mikrobiologicznych osadów, przedstawiono w tabeli 4 
niniejszego opracowania.  

Tabela 4. Średnie wartości badanych wskaźników mikrobiologicznych w osadach pochodzących z kanalizacji 
deszczowej 

Oznaczenie 
Rodzaj urządzenia  
Wpust Osadnik Separator 
Liczba bakterii na 1g wilgotnej masy osadu 

Ogólna liczba bakterii 
psychrofilnych 

1,6 · 104 2,2 · 105 5,5 · 104 

Ogólna liczba bakterii 
mezofilnych 

9,3 · 103 2,1 · 104 6,9 · 103 

NPL bakterii typu coli 1,8 · 105 1,2 · 105 1,3 · 105 
NPL E. coli  6,2 · 104 7,3 · 104 5,2 · 104 
NPL enterokoków 8,7 · 103 6,3 · 103 4,7 · 1043 
NPL Clostridium sp.  3,6 · 102 3,6 · 103 2,0 · 10 

 Źródło: [9, 19]  

W przytaczanej literaturze dość często autorzy porównują ilość zanieczyszczeń 
występujących w ściekach deszczowych z tymi obecnymi w wodach roztopowych. 
Spływ roztopowy cechuje podwyższony poziom zawiesin, która w tym przypadku 
ma charakter mineralny (bardziej niż ścieki deszczowe) [9, 10, 15]. 

4. Podsumowanie i wnioski 
Przygotowany przegląd literatury wykazał, że ścieki deszczowe mogą charak-

teryzować się złożonym składem, którego prognozowanie jest bardzo trudne, a ich ilość 
i jakość jest zmienna. Bezpośrednie odprowadzanie tego typu medium do wód 
powierzchniowych niekorzystnie oddziałuje na środowisko przyrodnicze, stąd też 
wskazane jest kontrolowanie składu odprowadzanych ścieków [16]. Ze względu na 
obecność wielu zanieczyszczeń w ściekach deszczowych, a co za tym idzie także 
w osadach kanalizacyjnych, odchodzi się od projektowania klasycznych systemów 
kanalizacji deszczowej odprowadzających ścieki do odbiornika (rozwiązanie generujące 
najniższe koszty) i dąży się do stosowania technologii pozwalających na zatrzymywanie 
oraz oczyszczanie ścieków opadowych w miejscu ich powstania [21, 22]. 

W literaturze odnaleźć można liczne doniesienia przedstawiające wyniki badań 
jakości ścieków opadowych, natomiast temat osadów kanalizacyjnych jest nieco 
pomijany. 
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Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej 
Streszczenie 
Wody opadowe ulegają stopniowemu zanieczyszczania na drodze całego procesu formowania spływu 
powierzchniowego, który następnie wpustami kanalizacji deszczowej kierowany jest do kolektorów 
sieci kanalizacyjnej. Zmienna ilość utrudnia projektowanie systemów odwodnieni zlewni silnie zurba-
nizowanych, natomiast złożony skład (występowanie wielu zanieczyszczeń) negatywnie wpływa na wody 
powierzchniowe, do których medium to jest odprowadzane siecią przewodów kanalizacji rozdzielczej. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej zanieczyszczona jest tzw. pierwsza fala spływu. Jakość 
ścieków deszczowych oceniana jest w oparciu i wiele wskaźników zanieczyszczeń (ChZT, BZT5, 
odczyn, stężenie metali ciężkich), jednak najszerzej stosowanym parametrem, jest zawiesina ogólna, 
będąca jednocześnie nośnikiem wielu szkodliwych zanieczyszczeń. Na podstawie aktualnej literatury 
zauważono, że ze względu na obecność wielu zanieczyszczeń w ściekach opadowych i osadach kanali-
zacyjnych, odchodzi się od projektowania klasycznych systemów odprowadzających ścieki do 
odbiornika i dąży się do stosowania technologii pozwalających na zatrzymywanie i zagospodarowanie 
wód opadowych w miejscu ich powstania. Wykonanie pracy pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, że 
temat osadów w kanalizacji jest słabo rozpoznany i nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród 
badaczy jak np. jakość wód opadowych.  
Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa, ścieki opadowe, osady w kanalizacji. 

Pollution in rainwater drainage 
Abstract 
Rainwater is gradually becoming polluted through the whole process of surface runoff forming, which is 
then directed to the collectors of the sewerage network through the inlets of the rainwater drainage 
system. The variable amount makes it difficult to design the drainage systems for heavily urbanized 
catchments, whereas the complex composition (presence of many pollutants) has a negative effect on 
the surface waters, to which this medium is discharged through the distribution duct network. It should 
be noted that the first wave of the runoff is the most heavily polluted. The quality of rain sewage is 
assessed based on numerous pollutant parameters (COD, BOD5, pH, heavy metals concentration), but 
the most widely used parameter is the TSS (total suspended solids) which is also the carrier of many 
harmful impurities. On the basis of the current literature, it was noted that due to the presence of many 
pollutants in the rainwater sewage sludge and sewage sludge, the classic systems discharging sewage to 
the receiver are abandoned in favour of the technology enabling to stop and manage rainwater at the 
place of origin. Performing the work allowed to draw the conclusions that the topic of sediments in the 
sewage system is poorly recognized and does not enjoy as much interest among researchers as e.g. the 
quality of rainwater. 
Keywords: rainwater drainage, rainfall sewage, sewage sludge.  
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Radosław Kożuszek1 

Wybrane elementy zagospodarowania turystycznego 
obszarów przyrodniczo cennych za granicą i w Polsce 

1. Wstęp 
Zagospodarowanie turystyczne jest pojęciem dość szerokim i obejmuje planowe 

rozmieszczenie na danym obszarze infrastruktury turystycznej niezbędnej do 
rozwijania funkcji turystycznych [1]. Do elementów zagospodarowania należy 
zatem: baza noclegowa, transportowa, gastronomiczna oraz baza towarzysząca, na 
którą składają się np.: tablice edukacyjne, oznakowanie i wytyczenie szlaków 
turystycznych, wieże obserwacyjne, platformy widokowe, drogi dojazdowe, toalety 
i inne [1, 2]. Celem poniższego referatu było porównanie obszarów przyrodniczo 
cennych za granicą oraz w Polsce. W ocenie zagospodarowania turystycznego sku-
piono się głównie na analizie bazy noclegowej, gastronomicznej oraz towarzyszącej 
(szlaki turystyczne, oznakowanie, udostępnienie publikacji i inne.). Do analizy 
wybrano obszary na terenie północnych Chin, Tajlandii i zachodniej Malezji. Kraje 
te charakteryzują się rozwojem gospodarczym niższym (Chiny, Tajlandia) lub 
podobnym (Malezja) w porównaniu z rozwojem gospodarczym Polski, mierzonym 
w tym przypadku PKB per capita z danych Banku Światowego [3, 4]. Charakter 
opisywanych, dalekowschodnich obszarów przyrodniczo cennych (górski, nad-
morski) był podobny do charakteru dwóch wybranych polskich parków narodowych 
(Tatrzański, Słowiński). Podobnie jak zagraniczne obszary przyrodniczo cenne 
przedstawione polskie obszary zlokalizowane były w górach, na terenie trudnym, 
wrażliwym i na terenie podmokłym.  

2. Charakterystyka wybranych obszarów przyrodniczo cennych za granicą 

2.1. Park Narodowy Wudalianchi 
Park Narodowy Wudalianchi (Wudalianchi Guojia Fengjingqu) [5] znajduje się 

w północno-wschodniej części Chin, na terenach dawnej Mandżurii. Zajmuje 
powierzchnię 720 km² i był pierwszym parkiem narodowym Chin, który składał się 
z kilku oddzielonych od siebie części [6]. Całość powierzchni parku, wraz z terenami 
nie objętymi bezpośrednią ochroną wynosi ponad 1000 km². Unikatowość parku 
narodowego charakteryzuje się występowaniem na jego terenie: wulkanów, źródeł 
wód mineralnych, jaskiń oraz połaci lawy. Wypływająca lawa utworzyła na terenie 
dzisiejszego parku narodowego wiele zbiorników, w których gromadzi się woda 
i które w sezonie wegetacyjnym porośnięte są roślinnością wodno-bagienną [7, 8].  

Badania własne wykonywane na terenie parku w dniu 26.04.2014 polegały 
głównie na obserwacji, notowaniu i wykonywaniu dokumentacji zdjęciowej. 
Głównym mankamentem w zagospodarowaniu turystycznym opisywanego obszaru 
przyrodniczo cennego był całkowity brak bazy noclegowej zlokalizowanej na terenie 

                                                             
1 rajdoslaw1@gmail.com, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, www.wstih.pl. 



Wybrane elementy zagospodarowania 
 turystycznego obszarów przyrodniczo cennych za granicą i w Polsce 

 

163 

parku lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Najbliższe obiekty noclegowe znajdo-
wały się w odległym o 5 km mieście Wudalianchi. Z uwagi na mnogość miejsc 
godnych do odwiedzenia na całym terenie parku oraz na obszarze ściśle przyle-
gającym do terenów chronionych, umieszczono szereg tablic informacyjnych 
w języku chińskim, angielskim i rosyjskim. Każda z poszczególnych atrakcji parku 
była osobno biletowana i nie było możliwości zakupu biletu zbiorczego. Każdy 
z wydawanych biletów posiadał wydrukowaną mapę danego miejsca wraz 
z ważnymi telefonami, na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto, bilet po 
oderwaniu kuponu kontrolnego mógł służyć jako kartka pocztowa, która posiadała 
już wydrukowany znaczek pocztowy. Tym samym, poprzez wysłanie takiego biletu, 
park mógł być bezpośrednio rekomendowany przez osoby go zwiedzające. 
W miejscach obsługi turystów nie było dostępnych książek, a jedynie dwa foldery 
napisane głównie w języku chińskim. Niewystarczające tłumaczenia w języku 
angielskim odnosiły się zaledwie do 1/10 treści, która przedstawiona była w języku 
chińskim. Przy każdym punkcie sprzedaży biletów znajdowała się toaleta, a przy 
niektórych, punkt małej gastronomii oraz miejsce sprzedaży pamiątek. Przy każdym 
miejscu sprzedaży biletów znajdował się także dobrze oznakowany parking, który 
tylko w jednym miejscu był parkingiem płatnym.  

Szlaki turystyczne na terenie parku narodowego były oznakowane i nie było 
możliwości ich pomylenia. Informacje na temat długości trasy, jej trudności oraz 
kierunków prezentowane były kilka razy w postaci tablic informacyjnych lub 
kierunkowskazów i bardzo często się powielały. Mogło to ułatwić poruszanie się po 
parku. Z uwagi na połaci lawy oraz stromość niektórych podejść na terenie objętym 
ochroną, wybudowano metalowe platformy, które służyły jako chodniki. Zbudowane 
były ze stali nierdzewnej, która w części nadziemnej tworzyła wygodną do stąpania 
kratownicę. Chodnik taki zabezpieczony był także w poręcze, również wykonane ze 
stali. Delikatna, ażurowa konstrukcja sprawiała, że chodniki były mało widoczne dla 
odwiedzających i nie zaburzały w ten sposób harmonii krajobrazu. Poza tym, 
możliwe było obserwowanie przez nie terenu znajdującego się bezpośrednio pod 
chodnikiem. W momencie podejść, płaski chodnik przybierał formę stabilnych 
schodów. Na szczytach wulkanów znajdujących się w parku narodowym znajdowały 
się oznakowane i ograniczone balustradami ścieżki, wysypane miękkim tufem 
wulkanicznym. Na każdym wulkanie znajdowała się tablica informacyjna dotycząca 
danego wulkanu, parku narodowego oraz widoku jaki rozciąga się ze szczytu.  

Reasumując, Park Narodowy Wudalianchi charakteryzował się dobrym zagospo-
darowaniem turystycznym. Należy zaznaczyć, że teren, na którym jest położony jest 
terenem bardzo trudnym do budowania lub konstruowania jakichkolwiek urządzeń 
i budynków, które miałyby służyć turystom. Kosztowna inwestycja w postaci 
stalowych platform mogła przyczynić się do uregulowania ruchu turystycznego, 
sprowadzenia go do konkretnych szlaków oraz zminimalizowania zniszczeń deli-
katnego ekosystemu. Zastosowany materiał w budowie platform jest materiałem 
trwałym i bardzo wytrzymałym, co może umożliwić wykorzystywanie chodników- 
platform przez wiele lat [9]. Mankamentem parku jest brak bazy noclegowej. 
  



 
Radosław Kożuszek 

 

164 

2.2. Rezerwat Przyrody Changbai Shan 
Rezerwat Przyrody Changbai Shan (Changbai Shan Shengwu Quan Baohuqu) 

znajduje się w północno-wschodniej części Chin, tuż przy granicy z Koreą Północną 
w Górach Wschodniomandżurskich [5]. Obszar porośnięty jest tajgą złożoną głównie 
z modrzewi (Laricoideae), sosen (Pinaceae) i jodeł koreańskich (Abies koreana) [10, 
11, 12]. Największą atrakcją rezerwatu jest szczyt Pektu-san (Baitou Shan), położony 
na granicy między Chinami a Koreą Północną. Góra ta, o wysokości 2744 m jest 
wygasłym stożkiem wulkanicznym zbudowanym z andezytów. Krater wulkanu jest 
zalany wodą i znajduje się w nim jezioro Tien-czy (Tian Chi) nazywane Jeziorem 
Niebiańskim. Jego głębokość wynosi 313 m. [5, 10]. 

Badania własne prowadzone na terenie Rezerwatu Chanbai Shan wykonano dnia 
30.04.2014 i polegały one na obserwacji, prowadzeniu notatek oraz dokumentacji 
fotograficznej. Rezerwat podzielony był na kilka niezależnych sektorów, oferujących 
inne atrakcje. Do rezerwatu obowiązywał jednak jeden bilet wejściowy sprzedawany 
przy jednym z dwóch wejść. Bilet obowiązywał do wszystkich miejsc w rezerwacie 
i był poddany kontroli tylko przy jednym z głównych wejść. Bilet posiadał wydruko-
waną mapę rezerwatu z oznaczonymi atrakcjami wraz z ważnymi telefonami, na 
wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto, bilet po oderwaniu kuponu kontrol-
nego mógł służyć jako kartka pocztowa, która posiadała już wydrukowany znaczek. 
Wydawnictwa rezerwatu ograniczone były do jednej książki i dwóch folderów, 
głównie w języku chińskim. Jedynym cennym biuletynem dla obcokrajowca była 
obrazkowa mapa parku, na której jednak 80% tekstu opisane było w języku 
chińskim. Tylko opisy zdjęć i pojedyncze zdania napisane były w języku angielskim. 
Na terenie rezerwatu nie było żadnego obiektu noclegowego. Jedyny obiekt nocle-
gowy znajdował się przed jedną z dwóch bram wjazdowych. Rezerwat w związku ze 
swoim znacznym obszarem, wynoszącym ponad 2100 km² [13] posiadał drogi 
asfaltowe oraz drogi gruntowe utwardzone. Po rezerwacie można było poruszać się 
pieszo lub mikrobusami i samochodami terenowymi odpłatnie udostępnianymi przez 
władze rezerwatu. Znaczne oddalenie poszczególnych atrakcji od siebie skłaniało 
odwiedzających do korzystania z transportu oferowanego przez władze rezerwatu. 
Dzięki temu ruch turystyczny na całym terenie był skierowany do konkretnych 
miejsc. Przy bramie wejściowej oraz przy każdej atrakcji turystycznej znajdowały się 
toalety oraz punkty małej gastronomii. Przy bramie wejściowej parku wytyczono 
parking. Wstęp na szczyt z jeziorem Tien-czy dozwolony był tylko poprzez wyku-
pienie miejsca w samochodzie terenowym. W związku z faktem, że jezioro podzie-
lone jest między Chiny i Koreę Północą, a linia graniczna nie była tam wyznaczona, 
władze parku zabezpieczały teren poprzez ustawienie tablic informacyjnych i taśm 
ograniczających. Tablice zakazywały w języku chińskim, koreańskim i angielskim 
przekraczania miejsca, w którym zostały postawione. O bezpieczeństwo turystów 
w rejonie jeziora dbali także strażnicy rezerwatu oraz żołnierze.  

Obszar nazywany „Podziemnym Lasem” (Underground Forest) jest zalesionym 
terenem zajmującym krater wygasłego wulkanu. W celu zwężenia rozdeptanych 
szlaków i skierowaniu turystów na ściśle określone drogi pobudowano na tym 
obszarze drewniane pomosty i chodniki. Z obserwacji własnych wynika, że przed 
wybudowaniem rzeczonych drewnianych chodników szlaki turystyczne wyznaczone 
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były bezpośrednio na gruncie stałym. Świadczyły o tym pozostałości szerokich, 
wydeptanych ścieżki, które w wielu miejscach rozgałęziały się. Poprzez 
udostępnienie odwiedzającym drewnianych chodników, zapewne zachęcono ich do 
spacerowania po stabilnym i twardym podłożu. Z obserwacji własnych wynikało, że 
żaden z odwiedzających, który w czasie prowadzenia badań własnych przebywał na 
szlakach „Podziemnego Lasu” nie zszedł z drewnianych chodników na stały grunt. 
Może zatem świadczyć to o sukcesie przedsięwzięcia. Trasa turystyczna „Podziem-
nego lasu” była bardzo dobrze oznakowana. Znajdowały się na niej tablice infor-
macyjne opisujące rodzaj ścieżki, czas dojścia do danej destynacji oraz kierunek. Na 
wyznaczonej trasie umieszczone zostały tablice edukacyjne, które w języku 
chińskim, koreańskim i angielskim opisywały faunę, florę oraz zjawiska geologiczne 
występujące na danym obszarze. Na trasie oraz tuż przed wejściem znajdowały się 
także ławki oraz miejsca piknikowe.  

Z kolei teren gorących źródeł był ogrodzony, a wejście na niego było możliwe 
wyłącznie przez jedną bramę. Od bramy wiódł drewniany chodnik, który przybierał 
formę niskiego pomostu. Na trasie znajdowały się ławki, tablice informacyjne oraz 
edukacyjne opisujące źródła i prozdrowotne właściwości wody. Z uwagi na bardzo 
delikatny charakter obszaru, co kilkadziesiąt metrów znajdowały się tablice zakazujące 
schodzenia z pomostu. Przy wyznaczonym zejściu z drewnianych pomostów 
znajdowało się jedno źródło dostępne dla odwiedzających. Przy źródle przebywał 
strażnik rezerwatu, który pozwalał jedynie na delikatne dotknięcie gorącej wody. 
W źródle tym obsługa rezerwatu gotowała i sprzedawała jaja i kiełbasę. Tym samym 
w ciekawy dla odwiedzających sposób, połączono funkcje atrakcji turystycznej 
i punktu małej gastronomii.  

W podsumowaniu można stwierdzić, że zarówno zagospodarowanie jak i organi-
zacja ruchu turystycznego w rezerwacie była dobra. Władze rezerwatu poprzez 
zapewnienie taniego, transportu masowego uniknęły zapewne niekontrolowanego 
poruszania się po terenie chronionym, co mogło wpłynąć na zminimalizowanie 
zniszczeń. Wykorzystanie jednak samochodów terenowych i mikrobusów mogło nie 
mieć dobrego wpływu na jakość powietrza na terenie rezerwatu. Ponadto samochody 
terenowe mogły przyczyniać się do rozjeżdżania trasy wiodącej to jeziora Tien-czy. 
Z kolei wydaje się, że zamontowane drewniane chodniki i pomosty skierowały 
odwiedzających na ściśle określone ścieżki i w zasadzie mogły zniwelować problem 
niszczenia przyrodniczo najcenniejszych obszarów rezerwatu. Mankamentem 
rezerwatu był brak obiektów noclegowych w jego oddalanych częściach. 

2.3. Narodowy Rezerwat Przyrody Zhalong  
Narodowy Rezerwat Przyrody Zhalong (Zhalong Guojia Ji Ziran Baohuqu) 

znajduje się w północno-wschodnich Chinach [5]. Obejmuje ponad 2100 km² 
terenów bagien, jezior i mniejszych zbiorników wodnych porośniętych roślinnością 
wodo-bagienną. Teren położony jest na trasie migracyjnej ptaków, które 
przemieszczają się wiosną z terenów południowo-wschodniej Azji do arktycznej 
części Rosji. Z kolei jesienią wędrówki odbywają się w odwrotnym kierunku. Na 
terenie parku zanotowano ponad 300 gatunków ptaków, wliczając w to: ptaki 
osiadłe, gnieżdżące się sezonowo oraz przelotne. Do ptaków stwierdzonych na 
terenie rezerwatu m.in. należą: bociany (Ciconiidae), czaple (Ardeidae), gęsi 
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(Anserinae), perkozy (Podicipediformes). Rezerwat jest miejscem, gdzie gnieżdżą się 
zagrożone wyginięciem żurawie mandżurskie (Grus japonensis) [12, 14, 15].  

Badania własne dotyczące zagospodarowania turystycznego rezerwatu przepro-
wadzono dnia 24.04.2014 i miały one charakter obserwacji, sporządzania notatek, 
wywiadu z pracownikiem rezerwatu oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej. 
Z badań własnych wynikało, że do rezerwatu prowadziła tylko jedna droga 
zakończona bramą, gdzie również sprzedawane były bilety wstępu. W odległości 100 
m od miejsca sprzedaży biletów znajdował się kompleks budynków służących do 
recepcji odwiedzających. Na kompleks składały się: wieża widokowa, taras wido-
kowy, sala konferencyjna, muzeum, sale dydaktyczne, laboratoria, toalety, punkt 
małej gastronomii, parking oraz park edukacyjny, w którym znajdowało się wiele 
tablic edukacyjno-informacyjnych. Niestety na terenie rezerwatu nie było obiektu 
noclegowego, a najbliższe tego rodzaju obiekty oddalone były od granic rezerwatu 
o ponad 20 km. Z głównego budynku w głąb rezerwatu prowadził oznakowany szlak 
turystyczny. Szlak początkowo zbudowany był z utwardzonego, tłuczonego 
kamienia. Wchodząc jednak na tereny podmokłe szlak przybierał formę drewnianych 
pomostów i platform. Drewniane platformy w niektórych miejscach przybierały 
formy dużych płaszczyzn o powierzchni nawet 200 m². Miejsca te służyły funkcjom 
edukacyjnym- przeprowadzało się na nich prelekcje. Rezerwat reklamował się jako 
miejsce, gdzie o każdej porze roku zobaczyć można żurawie mandżurskie. 
W związku z tym na terenie dostępnym dla odwiedzających umieszczono dwie duże 
woliery, w których znajdowały się rzeczone ptaki. Ponadto na obszarze, po którym 
poruszali się odwiedzający wypuszczono kilkanaście żurawi mandżurskich, które 
najwidoczniej były oswojone i nie wykazywały strachu przed człowiekiem. Za 
sztucznie usypanym wzgórzem zlokalizowano woliery, gdzie podrastały młode 
żurawie. W innych wolierach znajdowały się pary reprodukcyjne. Obydwa rodzaje 
wolier nie były udostępniane dla odwiedzających, ale widoczne z daleka. W czasie 
prowadzenia badań własnych liczba żurawi w wolierach i poruszających się 
swobodnie po terenie rezerwatu przekraczała 300 sztuk. 

Podczas prowadzenia badań własnych na terenie rezerwatu, przeprowadzono 
wywiad z pracownikiem rezerwatu na temat prezentowania żurawi mandżurskich 
przez cały rok. Z wywiadu można było wnioskować, że niezależnie od pory roku, na 
terenie ogólnodostępnym dla odwiedzających znajduje się zawsze przynajmniej kilka 
egzemplarzy żurawi mandżurskich, które poruszają się na swobodzie. 

Analizując wyniki badań własnych można przypuszczać, że rezerwat Zhalong 
gwarantuje zobaczenie żurawi mandżurskich w ich naturalnym środowisku. Nieza-
leżnie od pory roku na terenie dostępnym dla odwiedzających może się znajdować 
przynajmniej kilka ptaków. Kompleks edukacyjno-wystawienniczy spełniał kryteria 
centrum edukacyjnego i szkoleniowego. Zlokalizowane na terenie rezerwatu 
platformy widokowe, wieże oraz pomosty pozwalały na swobodne obserwowanie 
żurawi w ich naturalnym środowisku. Drewniane chodniki i pomosty najprawdo-
podobniej minimalizowały zniszczenia ekosystemu bagiennego. Odwiedzający 
poruszali się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Każda chęć zejścia ze szlaku 
mogła się wiązać z przemoczeniem. Minusem rezerwatu była jego nienaturalność 
i zbytnie zabudowanie. Szerokie, drewniane pomosty mogły stwarzać wrażenie 
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sztuczności. Zbyt duże tablice edukacyjne oraz widoczne woliery również mogły 
wprowadzać elementy nienaturalności. Krótka trasa zwiedzania mogła sprawiać 
wrażenie, że pobyt na terenie chronionym mógł nie wywołać u odwiedzających 
odczucia bycia w miejscu wyjątkowym i cennym przyrodniczo. Na terenie rezerwatu 
i w jego sąsiedztwie nie było obiektów noclegowych. 

2.4. Park Narodowy Khao Yai  
Park Narodowy Khao Yai (Utthayan Haengchat Khao Yai) zlokalizowany jest 

w środkowej części Tajlandii i obejmuje powierzchnię 2143 km² [16]. W prze-
ważającej części jest to park leśny. Krajobraz centralnej części urozmaicają doliny 
rzeczne z wodospadami, spadającymi ze skalnych progów. Także tam jest najbar-
dziej rozwinięta szata roślinna. W parku przeważają lesiste zakrzaczenia, które wraz 
z wysokością osiągają formę wilgotnych lasów równikowych. Występują tu także 
łąki z bujnymi trawami, powstałe wskutek wycinania lasów. Do zwierząt, które 
występują na terenie parku zaliczyć można: słonie indyjskie (Elephas maximus), 
makaki (Cercopithecidae), gibbony (Hylobatidae), sambary jednobarwne (Rusa 
unicolor) , mundżaki indyjskie (Muntiacus muntjak), niedźwiedzie himalajskie 
(Ursus thibetanus), kury bankiwa (Gallus gallus) [12, 17]. Na terenie parku 
występuje ponad 70 gatunków ssaków, 340 gatunków ptaków, 70 gatunków gadów 
i ponad 5000 gatunków owadów [18]. Park zlokalizowany jest niedaleko stolicy kraju 
– Bangkoku, dlatego stanowi popularną destynację nie tylko wśród odwiedzających 
z zagranicy, ale również wśród stałych mieszkańców Bangkoku i okolic. 

Badania własne dotyczące zagospodarowania turystycznego parku przepro-
wadzono 24-26.02.2016 roku i obejmowały obserwację, sporządzanie notatek 
i dokumentację fotograficzną. Przez środek parku prowadziła asfaltowa droga 
spełniająca normy dróg krajowych. Droga ta była jednocześnie jedną z wielu tras 
tranzytowych z południa na północ Tajlandii i przecinała park w jego centralnej 
części. Od drogi tej odchodziły dwa ślepo zakończone odgałęzienia wiodące do 
centrum obsługi turystów oraz do wodospadów stanowiących atrakcje turystyczną 
parku i na punkt widokowy. Centrum obsługi turystów zlokalizowane było 
w centralnej części parku i oprócz pawilonu informacyjno-wystawienniczego 
dysponowało szerokim wyborem miejsc noclegowych, toaletami, łazienkami, 
kuchnią oraz restauracją. Zlokalizowane były tu murowane hotele, bungalowy oraz 
kilka pól namiotowych z możliwością wynajęcia namiotu. Miejsca noclegowe 
znajdowały się także w innych częściach parku, blisko popularnych atrakcji 
turystycznych [19]. Park cieszy się popularnością szczególnie podczas świąt 
i weekendów. W związku z tym znalezienie w nim wolnego miejsca noclegowego 
może być trudne. Z tego względu władze parku zachęcały odwiedzających do 
korzystania z pól namiotowych. Niestety pola namiotowe nie były ogrodzone, co 
sprawiało, że nocą mogły być odwiedzone przez dziko żyjące zwierzęta. Z tego 
względu w kilku miejscach parku znajdowały się tablice, informujące odwie-
dzających o nie przetrzymywaniu w namiotach owoców i warzyw, które mogłyby 
zwabić słonie. 

Do innych elementów infrastruktury turystycznej zaliczyć można: dwie, 
drewniane wieże obserwacyjne oraz trzy punkty widokowe, które miały postać 
platform lub poszerzonych parkingów bądź zjazdów. Długość poszczególnych 
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szlaków turystycznych wynosiła od 1 km do 8 km. Szlak oznaczony jako „Nature 
trail” był szlakiem najkrótszym i najwygodniejszym. W dużej części zbudowany był 
z kostki brukowej, a osiągając cel pobliskiego wodospadu przybierał formę 
drewnianego pomostu. Oprócz niego park posiadał także 13 oznakowanych szlaków, 
wiodących przez tereny o znacznej różnicy wysokości. Szlaki te oznakowane były 
jako „Hiking trails”. Szlaki były gorzej oznakowane niż szlak „Nature” i w więk-
szości nieutwardzone. Z kolei szlaki nazywane „Trekking trails” były trasami, które 
pokonać można było od dwóch do czterech dni. Również w przypadku tych szlaków 
większość ich długości nie była utwardzona, a oznakowanie ich było niewystar-
czające. Park rekomendował jedynie sześć szlaków zlokalizowanych w najbliższym 
sąsiedztwie centrum obsługi turystów. Na trasach szlaków nie umiejscowiono: toalet, 
punktów małej gastronomii ani tablic edukacyjnych. 

Władze parku organizowały tzw. „nocne safari” polegające na przemieszczaniu się 
samochodami terenowymi po asfaltowych drogach przecinających park. Park 
dysponował także wypożyczalnią rowerów oraz organizował na życzenie: zwiedzanie 
parku z przewodnikiem, rafting oraz nocną wizytę w jaskini nietoperzy [18, 19]. 

Reasumując, Park Narodowy Khao Yai charakteryzował się zadowalającym 
zagospodarowaniem turystycznym. Z uwagi na jego dużą popularność i bliskość 
stolicy kraju przyjmował znaczną liczbę odwiedzających. Wymagało to od władz 
parku dużej komercjalizacji wielu dostępnych usług, co znacznie pogarszało odczucia 
odwiedzających związane z odbiorem parku. Park mógł jawić się odwiedzającym jako 
miejsce mało naturalne, bardziej przypominające park rekreacyjny. Niestety 
niedostateczne oznakowanie niektórych szlaków mogło pogarszać odbiór parku,  
a w skrajnych przypadkach mogło narazić odwiedzających na niebezpieczeństwo. 
Zaletą parku była różnorodność krajobrazów i duża liczba obiektów noclegowych oraz 
pól namiotowych.  

2.5. Parki narodowe Malezji Zachodniej  
Parki narodowe Malezji Zachodniej zlokalizowane są na malezyjskiej części wyspy 

Borneo. W związku z faktem, że wszystkie podlegają pod dwa siostrzane zarządy (The 
Board of Trustees of the Sabah Parks oraz Sarawak Forestry) ich zagospodarowanie 
turystyczne jest bardzo podobne i podlega określonym standardom [20, 21].  

Informacje opisywane poniżej dotyczą sześciu parków, w których wykonywano 
badania własne w dniach 11-25.06.2016 roku. Badania własne polegały na 
obserwacji, wykonywaniu notatek oraz sporządzaniu dokumentacji fotograficznej. 
Analizie poddano następujące parki narodowe: Kinabalu (Taman Negara Kinabalu), 
Tunku Abdul Rahman (Taman Negara Tunku Abdul Rahman) w stanie Sabah oraz 
Bako (Taman Negara Bako), Gunung Gading (Taman Negara Gunung Gading), 
Niah (Taman Negara Niah), Lambir Hills (Taman Negara Bukit Lambir) w stanie 
Sarawak [16].  

Parki narodowe w stanie Sabah mają charakter parków górskich (Kinabalu) lub 
morskich (Tunku Abdul Rahman). Z kolei parki narodowe w stanie Sarawak 
w większości są parkami wyżynnymi (Niah, Lambir Hils, Gunung Gading) lub 
wyżynno-morskimi (Bako). Parki narodowe zlokalizowane na malezyjskiej części 
wyspy Borneo charakteryzuje klimat tropikalny. Roślinność porastająca analizowane 
tereny jest bardzo zróżnicowana. Występują tu wysokogórskie lasy złożone głównie 
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z dębu (Quercus), lasy tropikalne, podmokłe lasy nizinne, suche zarośla wyżynne, 
roślinność bagienna oraz roślinność wodna. Typowymi przedstawicielami flory 
Borneo są: dzbaneczniki (Nepenthaceae), duriany (Durio) oraz bukietnice 
(Rafflesia), które występują tylko na terenie Azji południowo-wschodniej. Bukietnice 
są największymi kwiatami świata, których średnica przekracza 1 m. Do typowych 
zwierząt wyspy Borneo należą: słonie indyjskie (Elephas maximus borneensis) 
w odmianie borneańskiej, orangutany (Ponginae), nosacze sundajskie (Nasalis 
larvatus), makaki (Cercopithecidae), świnie brodate (Sus barbatus), dzioborożce 
(Bucerotidae) [10, 12, 22, 23] 

Badania własne wykazały, że wszystkie z wymienionych parków narodowych 
charakteryzowało podobne zagospodarowanie turystyczne. W pobliżu parków 
znajdowały się tablice informacyjne opisujące trasę dojazdu do głównego wejścia. 
Przed każdym z parków znajdował się dobrze zorganizowany parking, mogący 
pomieścić samochody osobowe oraz autobusy. Każdy z parków był biletowany. 
Bilety do parków narodowych w stanie Sabah różniły się między sobą i oprócz 
zamieszczonych na nich niezbędnych informacji nie były szczególnie atrakcyjne. 
Z kolei bilety do parków w stanie Sarawak miały postać kolorowych biuletynów 
przedstawiających faunę i florę stanu Sarawak. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, 
że odwiedzający mogli je chcieć zatrzymać jako pamiątkę. Książkowe wydawnictwa 
dotyczące parków nie były dostępne, jednak dostępność folderów i biuletynów była 
duża. Większość publikacji drukowana była w języku malezyjskim i angielskim. 
W miejscu sprzedaży biletów znajdowały się toalety, a w niektórych parkach sale 
edukacyjne (Gunung Gading, Kinabalu). W większości parków nie było punktów 
gastronomicznych, w tym punktów małej gastronomii. Nieliczne parki oferowały 
miejsca noclegowe (Kinabalu, Gunung Gading). Fakt ten spowodowany był zapewne 
wysoką komercjalizacją wyjazdów do parków. Wycieczki do parków narodowych 
w Malezji Zachodniej organizowane były w większości przez biura podróży 
i traktowane były pakietowo. Organizator zabezpieczał wyżywienie podczas węd-
rówki po parku oraz wizytę w restauracji. Większość wycieczek do parków narodo-
wych miała charakter wyjazdów jednodniowych, dlatego też można przypuszczać, że 
obiekty noclegowe mogły nie cieszyć się popularnością. 

Odwiedzającym udostępniało się bezpłatne mapy szlaków turystycznych 
z dokładnym opisem długości szlaku. Szlaki były oznakowane i nie było możliwości 
pomylenia ich lub zejścia ze szlaku. Oznakowanie polegało na malowaniu drzew 
farbą o odpowiednim kolorze i dodatkowym ich numerowaniu. W miejscach, gdzie 
szlak mógłby być dwojako odczytany, zastosowano strzałki i ograniczenia w postaci 
rozciągniętych taśm. Drogi na szlakach były utwardzone poprzez ubity tłuczeń, 
wysypane były piaskiem, wyłożone kamieniami lub kostką brukową. Na obszarach 
podmokłych i zalewowych (Niah, Bako) szlaki zbudowane były z drewna tworząc 
długie pomosty. W każdym z analizowanych parków narodowych nie stwierdzono 
wydeptanych ścieżek poza wyznaczonymi szlakami, lub nadmiernych poszerzeń 
trasy. Można także przypuszczać, że władze parków najwyraźniej dbały o stan 
szlaków, gdyż żaden z nich nie był zdewastowany lub w naturalny sposób znisz-
czony np. przez upadające drzewo. Większość szlaków wysokogórskich zamykana 
była na czas wzmożonych opadów, co mogło ograniczać niszczenie przygotowanych 
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dróg. W niektórych miejscach (Kinabalu, Niah) zbudowane były metalowe platformy 
spacerowe oraz schody, które umożliwiały pokonanie różnic wysokości. W żadnym 
z parków narodowych nie stwierdzono łańcuchów służących wspinaczce. 
W miejscach bardzo stromych występowały natomiast metalowe bądź drewniane 
schody. Metalowe pomosty, chodniki spacerowe i schody występowały także na 
terenie dużych jaskiń (Niah). Niektóre z parków posiadały własne przeprawy wodne, 
które za drobną opłatą były wykorzystywane przez odwiedzających (Niah, Bako, 
Tunku Abdul Rahman). W niektórych parkach udostępniało się odwiedzającym 
wieże widokowe (Lambir Hills, Bako) lub specjalne trasy wiodące w koronach 
drzew i mające charakter podwieszonych chodników (Kinabalu) [24-27]. 

Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że zagos-
podarowanie turystyczne parków narodowych zachodniej Malezji było dobre. Prze-
prowadzone badania własne wskazały na szczególnie dobre oznakowanie szlaków 
turystycznych. Mankamentem parków mógł być fakt ich komercjalizacji i nasta-
wienia na turystę pakietowego i zbiorowego przyjeżdżającego do parku transportem 
zorganizowanym. Wizyta indywidualna w parkach może być utrudniona. Brak było 
dostępnych miejsc noclegowych, a większość tych istniejących dostępna była 
poprzez rezerwację w agencjach turystycznych.  

3. Charakterystyka wybranych obszarów przyrodniczo cennych w Polsce 
i porównanie ich z obszarami przyrodniczo cennymi za granicą 

3.1. Tatrzański Park Narodowy 
Tatrzański Park Narodowy jest jedynym w Polsce parkiem wysokogórskim, gdzie 

w warunkach naturalnych można spotkać kozice tatrzańskie (Rupicapra rupicapra 
tatrica) będące podgatunkiem kozicy północnej i świstaki tatrzańskie (Marmota 
marmota latirostris) będące podgatunkiem świstaka alpejskiego. W związku ze 
swoim charakterem oraz unikalnością flory i fauny jest jedynym tego rodzaju 
parkiem narodowym na terenie Polski [28]. Tym samym był najchętniej odwie-
dzanym ze wszystkich polskich parków narodowych. Według danych z 2001 roku 
odwiedzało go rocznie 2,5-3 mln turystów [29]. Problemem parku było jego 
zatłoczenie, które charakteryzowało się m. in. stopniem wydeptania szlaków. 
Prowadzony monitoring wykazał, że procesy erozyjne o różnym stopniu nasilenia 
występowały na 1/3 wszystkich szlaków [30]. 

Badania własne polegały na obserwacji, sporządzaniu notatek i dokumentacji 
fotograficznej na całych bądź odcinkach szlaków (szlak: do Doliny Kościeliskiej, na 
Ciemniak z Kir, na Halę Stoły, na Iwanicką Przełęcz z Doliny Kościeliskiej, Ścieżka 
nad reglami, do Doliny Chochołowskiej, na Kasprowy Wierch z Hali Gąsienicowej, 
na Halę Gąsienicową przez Boczań, na Zawrat z Hali Gąsienicowej, Do Doliny 
Pięciu Stawów Doliną Roztoki, Do Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej). 
Prowadzone wielokrotnie w latach 2013-2017 badania własne pozwalają przypusz-
czać, że nadmierna liczba osób znajdująca się w danym miejscu i w danym czasie na 
terenie parku przekraczała chłonność turystyczną miejsca [31]. Zauważalne były 
postępujące procesy erozyjne gleby i skał powstałe na skutek bezpośredniej 
działalności człowieka. Szlaki turystyczne uległy znacznemu poszerzeniu, które 
miejscami wynosiło nawet 5 m (V kategoria) [32]. Badania własne wykazały, że 
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w porównaniu z górskimi rezerwatami i parkami narodowymi Malezji czy Chin 
szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego były zbudowane z materiałów nietrwałych, 
kamieni lub wyznaczone poprzez wydeptanie ścieżki. Ścieżki te, poprzez wzmożony 
ruch turystyczny, ulegały poszerzeniu. Z obserwacji wynika, że poszerzenie szlaków 
miało bezpośredni związek z niszczeniem okolicy szlaku. W porównaniu 
z obszarami chronionymi opisanymi wcześniej, w Tatrzańskim Parku Narodowym 
sporadycznie występowały udogodnienia dla turystów mające postać metalowych lub 
drewnianych ciągów chodnikowych, podejść, schodów czy platform. Zastępowało 
się je często konstrukcjami wykonanymi z materiału dostępnego na miejscu (drewno, 
kamienie). Obserwacje własne czynione na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
pozwalają przypuszczać, że nie tworzenie trwałej i wytrzymałej infrastruktury 
turystycznej na obszarze, którego chłonność turystyczna jest często przekraczana, 
może skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci erozji gleby i zniszczenia 
szlaków.  

Oznakowanie szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego było dobre 
i nie było możliwości pomylenia szlaku lub zgubienia się. Istniała jednak możliwość 
celowego zboczenia ze szlaku, wybierając drogę dogodniejszą niż ta, która była 
wyznaczona w postaci szlaku. Na szlakach sporadycznie pojawiały się tablice 
edukacyjne. Z kolei tablice edukacyjne znajdowały się w zasadzie przy każdym 
miejscu biletowania. Bilety sprzedawane miały postać nieatrakcyjnych paragonów. 
Obserwacje własne wykazały, że po powrocie ze szlaku w wielu przypadkach bilety 
były wyrzucane przez odwiedzających. Można zatem przypuszczać, że nie stanowiły 
one pamiątki dla odwiedzających park. Wydawnictwa parku były zróżnicowane 
i ogólnodostępne. Materiały drukowane sprzedawane były nie tylko w miejscach 
biletowania, ale także w wielu różnych sklepach na terenie miejscowości przyległych 
do parku narodowego. Powszechne i ogólnodostępne były także mapy parku oraz 
liczne, darmowe foldery informacyjne publikowane w języku polskim jak i innych 
językach (angielski, niemiecki, rosyjski). Parkingi zlokalizowane przy miejscach 
biletowania były niewystarczające, co zapewne wynikało z niedostępności terenów 
nadających się na budowę parkingu. Transport zbiorowy mający na celu ograni-
czenie podróżowania transportem własnym był częsty, aczkolwiek spontaniczny. 
Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie było zadowalające, jednak oznako-
wania pojawiały się w zasadzie dopiero przy danej atrakcji. Punkty restauracyjne 
i małej gastronomii były powszechne i dostępne również na szlakach, nie tylko przy 
miejscu biletowania. W górskich parkach narodowych Chin, Tajlandii czy Malezji 
punkty gastronomiczne dostępne były w większości tylko w miejscach biletowania. 
Obiekty noclegowe w Tatrzańskim Parku Narodowym zlokalizowane były w wielu 
miejscowościach przylegających do parku oraz na szlakach turystycznych. Tylko 
nieliczne z zagranicznych parków opisywanych wcześniej posiadały miejsca nocle-
gowe zlokalizowane na szlakach turystycznych (Kinabalu, Khao Yai). Toalety 
w Tatrzańskim Parku Narodowym, z uwagi na jego górski charakter, położone były 
w większości w miejscach biletowania oraz w obiektach noclegowych usytuowanych 
na szlakach turystycznych.  

Podsumowując wyniki badań własnych można przypuszczać, że Tatrzański Park 
Narodowy jest parkiem o dobrym zagospodarowaniu turystycznym. Analiza badań 
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własnych daje możliwość do przypuszczenia, że mankamentem parku było niedos-
tosowanie jakości konstrukcyjnej szlaków do panującego ruchu turystycznego, co 
skutkowało sukcesywnym niszczeniem szlaków oraz wydeptywaniem nowych 
miejsc spacerowych. Nie zastosowanie trwałej i odpornej na warunki pogodowe 
infrastruktury turystycznej w postaci choćby metalowych pomostów i schodów 
skutkowało najprawdopodobniej odnotowanymi podczas obserwacji własnych 
zniszczeniami szlaków. 

3.2. Słowiński Park Narodowy  
Słowiński Park Narodowy to przykład parku nadmorskiego. Jest jedynym miejscem 

w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, gdzie ruchome wydmy nadmorskie schodzą 
bezpośrednio do lasu sosnowego. Z uwagi na delikatny charakter wydm oraz roślinności 
wydmowej, park należy do bardzo wrażliwych na ingerencję człowieka [28]. 

Badania własne polegające na obserwacji, wykonywaniu notatek i dokumentacji 
zdjęciowej dotyczącej zagospodarowania turystycznego parku narodowego przepro-
wadzono kilkakrotnie w latach 2014-2017. Z obserwacji wynikało, że odcinki 
szlaków wizytowanych (szlak „czerwony”, „żółty”, „niebieski”) w dniach prowa-
dzenia badań własnych były dobrze oznakowane. Obserwacje własne wykazały 
jednak, rozdeptanie i znaczne poszerzenie szlaków turystycznych sięgające w skrajnych 
przypadkach szerokości powyżej 5 m. Szlaki zbudowane były z materiału 
występującego naturalnie na terenie parku i w wyjątkowych sytuacjach używano się 
do ich wyznaczania drewna. Wyniki obserwacji pozwalają przypuszczać, że 
niewystarczające ograniczenia tras powodowały, że odwiedzający preferowali 
w wielu przypadkach poruszanie się poza szlakami. Ponadto, można przypuszczać, 
że niedostateczna edukacja i informacja w postaci tablic edukacyjno- informacyjnych 
powodowała zauważalne rozluźnienie obyczajów poszanowania przyrody. Przez 
godzinę obserwacji zanotowano ponad 30 zejść ze szlaków. Podczas godziny 
odnotowano tym samym ponad 300 przemieszczających się odwiedzających. 
Łamanie zasad korzystania ze szlaków turystycznych dotyczyło zatem około 10% 
odwiedzających. W wielu przypadkach zejście ze szlaków było nieuzasadnione. 
W kilku przypadkach odwiedzający pragnęli wykonać fotografie na obszarze wydm 
niezadeptanych, zadeptując po drodze teren nieprzeznaczony dla odwiedzających. 
Kolejni odwiedzający posuwali się każdorazowo o kilka kroków dalej w celu 
wykonania fotografii na obszarze niewydeptanym. Obserwacje własne pozwalają 
przypuszczać, że w wielu miejscach parku brakowało bezpośredniej interwencji 
straży parku. W porównaniu z morskimi parkami narodowymi Malezji (Tunku Abdul 
Rahman, Bako) konstrukcja i wyznaczenie szlaków turystycznych w Słowińskim 
Parku Narodowym była niewystarczająca. Liczne zniszczenia obszarów przyległych 
pozwalały przypuszczać, że ruch turystyczny powinien być skierowany na pomosty 
lub platformy. W parkach narodowych Malezji trasy nadmorskie w większości 
wyznaczone były przez drewniane ogrodzenia i drewniane chodniki, a miejsca 
o różnicy poziomów zaopatrzone były w metalowe schody. Zapewne ten rodzaj 
zabudowy może sprawiać wrażenie, że obszar przyrodniczo cenny traci na 
autentyczności (rezerwat Zhalong). Z drugiej strony, poprzez skierowanie ruchu 
turystycznego w ściśle określone szlaki turystyczne, można sprawić, że uda się 
ochronić na terenie obszaru przyrodniczo cennego delikatne i wrażliwe ekosystemy 
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(rezerwat Changbai Shan). Miejsce biletowania w Słowińskim Paku Narodowym 
było dobrze oznakowane, jednak sprzedawane bilety nie zachęcały do ich 
przechowywania- nie miały atrakcyjnej dla odwiedzających formy. Publikacje parku 
były dostępne, a ich wybór był duży. Przy miejscu biletowania oraz na szlakach 
znajdowały się toalety, a przy miejscu biletowania punkt małej gastronomii. Główną, 
trasę (droga utwardzona) parku obsługiwały pojazdy ekologiczne, które za opłatą 
przewoziły odwiedzających. Podczas badań zauważono, że osoby korzystające z tej 
usługi częściej schodziły ze szlaków. Zapewne mogło to wynikać z mniejszego 
zmęczenia osób przewożonych pojazdami. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że zagospodarowanie Słowińskiego Parku 
Narodowego na podstawie wizytowanych odcinków szlaków turystycznych było 
dobre. W miejscach ogólnodostępnych znajdowały się toalety oraz punkty małej 
gastronomii. Badania własne pozwalają przypuszczać jednak, że analizowane szlaki 
turystyczne nie były dostosowane do czasowo wzmożonego ruchu turystycznego, co 
mogło powodować ich degradację oraz poszerzanie. Ponadto wykazano, że brak 
ograniczenia szlaków i brak kontroli nad odwiedzającymi powodowało częste 
zbaczanie odwiedzających z wyznaczonych szlaków turystycznych.  

4. Wnioski  
Przedstawione powyżej wyniki badań własnych pozwalają przypuszczać, że 

zagospodarowanie polskich i dalekowschodnich obszarów cennych przyrodniczo 
było dobre. W podsumowaniu wynikającym z przeprowadzonych badań własnych 
można przypuszczać, że polskie obszary przyrodniczo cenne w porównaniu 
z obszarami zlokalizowanymi na Dalekim Wschodzie charakteryzowały się lepszą 
bazą noclegową, która usytuowana była bezpośrednio na terenie obszaru 
przyrodniczo cennego lub w jego pobliżu. Również dwa przedstawione polskie parki 
narodowe w porównaniu z dalekowschodnimi obszarami przyrodniczo cennymi 
cechowała większa liczba miejsc zaliczanych do bazy gastronomicznej, na którą 
składają nie tylko zakłady zbiorowego żywienia, ale także małe punkty oferujące 
zakup żywności. Jeśli chodzi o dostępność i wybór publikacji tematycznych to 
zdecydowanie lepiej wypadały pod tym względem polskie obszary przyrodniczo 
cenne niż ich odpowiedniki na Dalekim Wschodzie. Z kolei, przeprowadzone 
badania własne mogą wskazywać, że obszary przyrodniczo cenne Chin, Tajlandii 
i Malezji charakteryzowały się lepszym dostosowaniem konstrukcyjnym szlaków 
turystycznych niż podobne obszary na terenie Polski. Szlaki prowadzone 
i skonstruowane były wielokrotnie w taki sposób, aby zminimalizować zniszczenia 
środowiska naturalnego. Wykorzystywano do tego celu metalowe platformy, schody, 
drewniane chodniki oraz liczne ograniczenia mające na celu zapobiegać poszerzaniu 
wyznaczonego szlaku. Niestety na terenie opisywanych polskich obszarów 
przyrodniczo cennych podobna konstrukcja szlaków turystycznych występowała 
sporadycznie. Wykazano, że szlaki w opisywanych polskich parkach narodowych 
ulegały poszerzeniu. 
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Wybrane elementy zagospodarowania turystycznego obszarów przyrodniczo 
cennych za granicą i w Polsce 
Streszczenie 
Celem referatu była analiza badawcza wybranych elementów zagospodarowania turystycznego 
obszarów przyrodniczo cennych za granicą i w Polsce. 
 Analiza miała na celu porównanie podobnych do siebie obszarów przyrodniczo cennych w Polsce  
i w krajach o niższym (Chiny, Tajlandia) lub podobnym stopniu rozwoju gospodarczego (Malezja), 
mierzonym PKB per capita z danych Banku Światowego. Metoda badawcza jaką zastosowano opierała 
się na obserwacji bezpośredniej prowadzonej w określonych obszarach przyrodniczo cennych. Wyko-
nywano notatki oraz sporządzano dokumentację fotograficzną. Analizowano rodzaj i stan zagospo-
darowania turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na sposób wykonania szlaków turystycznych- 
ich oznakowanie i konstrukcję. Analizowano także związek korzystania z określonego szlaku 
z kondycją danego obszaru przyrodniczo cennego. Wyniki badań ukazały, że dalekowschodnie obszary 
przyrodniczo cenne były w wielu aspektach lepiej przystosowane do obsługi ruchu turystycznego niż 
wybrane parki narodowe w Polsce. Szlaki turystyczne były skonstruowane i wytyczone w taki sposób, 
że korzystanie z nich nie wpływało negatywnie na stan środowiska naturalnego. Z kolei mankamentem 
analizowanych obszarów przyrodniczo cennych na Dalekim Wschodzie w porównaniu z obszarami 
podobnymi w Polsce był fakt niedostatecznej bazy noclegowej. Istniał także problem z możliwością 
otrzymania bezpłatnego biuletynu lub zakupu publikacji opisujących dany obszar w języku angielskim. 
Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne; park narodowy; obszar przyrodniczo cenny. 

Selected elements of tourist development facilities of nature valuable areas 
abroad and in Poland 
Abstract 
The aim of this study was the analysis of research of selected elements of tourist infrastructure in nature 
areas in Poland and abroad. The analysis was designe to compare nature areas in Poland with nature 
areas in countries with a similar (Malaysia) or lower (China, Thailand) level of economic development 
like Poland. Economic development is measured by GDP per capita from World Bank data. Test 
method was based on direct observation in nature areas. The author used notes and photographic 
documentation. Analyzed type and condition of tourist development. particularly, the attention was paid 
to the hiking trails - the labeling and construction. Relation between using of hiking trails and the 
condition of the nature areas was analyzed. The results show that Far East natural areas was in many 
ways better suited for tourism than the selected national parks in Poland. In turn, the drawback in 
analyzed nature areas in the Far East compared with similar areas in Poland was inadequate 
accommodation and catering base. There was also the problem of the possibility of receiving a free 
brochures or purchase publications describing the nature area in English. 
Keywords: tourist development facilities; national park; nature valuable areas. 
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Dominika Strzałka1 

Fondaco dei Tedeschi  
– kontrowersyjna transformacja zabytków Wenecji 

1. Wstęp 
Współczesna Wenecja jest miejscem ścierania się światowych osiągnięć artys-

tycznych oraz postępującej komercjalizacji życia publicznego. Jak nazwał je Thomas 
Mann, to „pół bajka i pół pułapka turystyczna” [1]. Współczesne adaptacje 
historycznego dziedzictwa europejskiego skłaniają do zadawania pytań o kierunek 
przyszłych działań konserwatorskich, architektonicznych oraz urbanistycznych. 

Tematem niniejszego rozdziału jest historia transformacji Fondaco dei Tedeschi, 
budynku o charakterze pałacowym położonym u podnóża Mostu Rialto, na 
przeciwko Targu Rybnego, w dzielnicy San Marco nad Canal Grande. Rozdział ma 
charakter opisowy i porusza analizowany obszar w sposób teoretyczny. 

Celem pracy jest określenie efektu końcowego architektonicznej transformacji 
zabytkowego budynku Fondaco dei Tedeschi, która zderza ze sobą komercyjną 
i kulturotwórczą rolę architektonicznego dziedzictwa Wenecji.  

Autorka przedstawia Wenecję jako miasto zdominowane przez komercję, co 
znajduje odbicie w długoterminowych strategiach rozwoju kulturalno-ekonomicz-
nego. Jako argument definiujący wielowiekową tradycję rozwoju handlu towarzy-
szącego osiągnięciom z dziedziny architektury i sztuki, w pierwszym podrozdziale 
przywołana zostaje historia obiektu. W drugim podrozdziale analizie poddano 
historię transformacji obiektu. Wspomniano dokonane działania architektoniczne 
oraz ich długoterminowy wpływ na funkcjonowanie miasta. Autorka powołuje się na 
przemianę włoskiego Fondaco, jako punktu wyjściowego dla lokalnej oraz światowej 
debaty na temat przyszłości Wenecji, jej zabytków oraz moralnych konsekwencji 
podejmowanych działań.  

Zakończenie ma na celu wskazanie i osądzenie w jakim stopniu komercyjna 
inwestycja architektoniczna jest zgodna z genius locci miejsca, dając zarówno 
mieszkańcom, jak i turystom więcej możliwości, niż niedostępny, utrzymywany 
niczym muzeum obiekt. Autorka osądza również powodzenie projektu, konstruując 
pogląd podparty wcześniejszą analizą. 

2. Analiza budynku w kontekście 
Już w XIII wieku w Wenecji obecni byli liczni kupcy spoza Alp, którzy 

przybywali tu w celach handlowych. Senat miasta wybrał dla nich siedzibę 
w Fondaco dei Tedeschi: umiejscowionej przy Canal Grande, tuż obok Mostu Rialto 
– serca kupieckiego miasta- zostało zbudowane w 1228 roku jako magazyn lub 
zakwaterowanie dla przyjezdnych handlarzy, zyskując kontrolę nad ich działalnością. 
W czasach Marco Polo budynek ten był rynkiem przypraw, jedwabi oraz innych 
towarów będących przedmiotem handlu pomiędzy Wschodem, a Europą. Został 
                                                             
1 domstrzalka@gmail.com, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska. 
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gruntownie przebudowany po pożarze w 1505 roku, a od 1939 roku pełnił funkcję 
Poczty Włoskiej. Dzisiaj zrekonstruowany funkcjonuje jako luksusowy dom 
towarowy. 

Chcąc zrozumieć funkcjonowanie Fondaco w szerszym znaczeniu definiującym 
Wenecję, zwrócić należy uwagę na kontekst społeczny, ekonomiczny, polityczny 
i odwołać się do jego najbliższego otoczenia – Rynku Rybnego oraz Mostu Rialto, 
czyli jednego z największych i najbardziej zauważalnych obiektów w mieście, 
którego obecność zaznaczona jest na mapie miasta od XIII wieku [2]. Centralna 
lokalizacja uzasadnia pierwotny cel obiektów – obrót handlowy. W czasach gwał-
townego rozwoju rynku detalicznego i hurtowego budowano liczne magazyny, 
pojawiały się sklepy z luksusowymi towarami, banki, urzędy skarbowe oraz agencje 
ubezpieczeniowe. W Rialto znajdowała się również miejska rzeźnia, natomiast po 
drugiej stronie mostu słynny Fondaco używany był wtedy do przechowywania 
towarów transportowanych przez kupców niemieckich lub flamandzkich. W czasie 
gdy Republika „Serenissima” skupiała wielonarodowościową społeczność, wszyscy 
zagraniczni kupcy pozostawali mile widziani, choć zawsze ściśle monitorowani 
przez władze. Rozwój sztuki i architektury dotrzymywał kroku zmianom zacho-
dzącym w Republice Weneckiej [2]. 

3. Historia transformacji 
Fondaco został dwa razy zniszczony przez ogień, w konsekwencji czego dokonano 

jego przebudowy (w obecnej formie trwa od 1506 roku), a następnie poddany serii 
radykalnych interwencji architektonicznych w XX wieku. Użyty jako dom celny pod 
rządami Napoleonem, by później służyć jako poczta podczas reżimu faszystowskiego 
i władzy Mussoliniego, Fondaco ucieleśnia tajną brutalność Wenecji [3]. 

Budynek został prawie całkowicie zrekonstruowany z wykorzystaniem zaawanso-
wanej technologii betonu w latach 30. XX wieku będąc palimpsestem nowoczesnej 
substancji, której ochrona obejmuje pięć wieków techniki budowlanej. W 1929 roku 
władze włoskie zdecydowały się na odbudowę struktury wewnętrznej w całości 
z betonu zbrojonego. Podczas przekształcania budynku zachowano zewnętrzną 
fasadę i wewnętrzną kamieniarkę, a następnie ponownie otynkowano wszystkie 
powierzchnie w sposób imitujący ich poprzedni wygląd. Bez względu na historię 
jego adaptacji (usunięto wieże, dziedziniec zadaszono szklanym stropodachem, 
dodano okna, przebudowano strukturę) i obiektywny brak autentyczności, budynek 
otrzymał prawny status zabytku (zagwarantowany w 1987 roku), co skutkowało 
praktycznie całkowitym zakazem dokonywania jego jakichkolwiek zmian [4]. 

W 2008 roku budynek został sprzedany Grupie Benetton, należącej do jednej 
z prominentnych rodzin włoskich, która miała zupełnie inną wizję, dotyczącą 
stworzenia nowoczesnego domu towarowego, utrzymanego w renesansowym stylu, 
który płynnie miał połączyć funkcje handlowe z miejskim, rekreacyjnym stylem 
życia.  

Zlecenie koncepcji architektonicznej otrzymał holenderski architekt Rem 
Koolhaas wraz biurem architektonicznym OMA. Remont Fondaco dei Tedeschi 
trwający od 2009 roku do 2016 roku otworzył kolejny kontrowersyjny rozdział 
historii jego istnienia [4]. 



 
Dominika Strzałka 

 

178 

Napędzany przez siły handlowe, zabytkowy budynek odnowiony jako luksusowy 
dom towarowy wywołał falę dyskusji. Grupa Benetton, płacąc około 55 milionów 
euro, zaoferowała Radzie Miejskiej w Wenecji dodatkowy wkład 6 milionów euro, 
w zamian za niekontrolowane pozwolenia na budowę. Spowodowało to protesty 
wśród aktywistów na rzecz ochrony włoskiego dziedzictwa narodowego. Grupa kon-
serwatorska Italia Nostra rozpoczęła kampanię w celu zakwestionowania zatwier-
dzenia projektu. Beppe Grillo z populistycznej partii politycznej „5 Star Movement, 
sprzeciwiając się realizacji założenia wskazywał na fakt, że część starożytnego 
dziedzictwa Wenecji zostanie bezpowrotnie zgubiona [5]. Według słów zastępcy 
dyrektora Dfs, Roberta Meneghessa, dom handlowy miał w planach zatrudnienie 450 
pracowników, głównie młodych, uruchamiając w perspektywie kilku lat sprzedaż 
z rocznym obrotem na poziomie 100 milionów euro i przyjęcie około 2 milionów 
odwiedzających. 

Finalnie Rada Miasta Wenecji zaaprobowała przekształcenie zabytkowego 
Fondaco na centrum handlowe po spotkaniu, w nocy z 11. na 12. marca 2013 roku. 
Spośród 28 radnych głosujących w sprawie przyjęcia 6 milionów w zamian za 
niekontrolowane transformacje budynku 18 zagłosowało za, 7 przeciw, 2 wstrzymało 
się, a jeden nie zagłosował.  

Ponowne wykorzystanie adaptacyjne tego XIII-wiecznego budynku sprowo-
kowało debatę na temat tego, jaka jest przyszłość samego miasta – czy należałoby 
podjąć próbę powrotu do mieszkalnego, produktywnego centrum, czy też poddać się 
ciągłej transformacji Wenecji w wirtualną replikę samej siebie. W sytuacji gdy 
mieszkańcy są w większości turystami, życie publiczne to zorganizowane cyklicznie 
„przedstawienie”, a jedynym znaczeniem czasu staje się pieniądz, rozwój 
długoterminowej wizji może zostać zablokowany przez krótkowzroczne interesy. 
Fondaco to niemy świadek weneckiej epoki kupieckiej, której rola zmniejsza się 
wraz z postępującym wyludnianiem Wenecji. 

Z drugiej strony jednak, komercjalizacja obiektu sprawiła, że jest on bliższy 
człowiekowi – zarówno zorganizowany program, który zapewnia regularne, cyklicznie 
odbywające się wydarzenia kulturalne oferuje ciekawe propozycje turystom 
i mieszkańcom, jak i architektura, eksponująca w naturalny sposób całość zabytku. 
W budynku funkcjonuje kawiarnia i restauracja prowadzona przez szefa kuchni 
z Padwy, Massimiliana Alajma. Oprócz tego rozmieszczono systematycznie sklepy 
z pamiątkami, włoskie marki spożywcze oraz sklepy oferujące wyroby weneckich 
rzemieślników. Pierwsze piętro przeznaczono dla kobiet, drugie dla mężczyzn, 
a trzecie- dla firm obuwniczych. Na czwartym, nowododanym piętrze znajduje się 
również instalacja wizualna UnderWater Fabrizia Plessiego. 

 Do 2007 roku był on częściowo opuszczony – poczta zajmowała tylko dwa 
pierwsze poziomy. Dobrym podsumowaniem tego poglądu jest opinia dotycząca 
schematu renowacji dokonanej przez biuro OMA, która opublikowana została przez 
portal internetowy Archdaily: „Zarówno architektura, jak i programowanie – otwiera 
wewnętrzny dziedziniec dla pieszych, zachowując swoją historyczną rolę zada-
szonego miejskiego Campo”. 
  



 
Fondaco dei Tedeschi – kontrowersyjna transformacja zabytków Wenecji 

 

179 

4. Interwencja architektoniczna 
Transformacja Fondaco na luksusowy dom towarowy zakłada jego przemianę „od 

środka”. Dokładna analiza historycznego rysu wnętrz pokazuje, że budynek nigdy 
nie miał służyć jako typowy dla architektury weneckiej pałac. Jego wnętrza, proste 
i wytrzymałe, pozostawały znacznie skromniejsze niż pomieszczenia typowe dla 
weneckiej sztuki dekoratorskiej (zdj. 2). Ten argument przywołał Jamie Fobert, 
projektant wnętrz współpracujący z biurem OMA, wskazując tym samym na związek 
obiektu z centralnym handlem dobrami [6]. W wyniku transformacji przywrócono 
więc jego pierwotny status, pozwalając klientom na poznanie specyficznych wnętrz 
w większym wymiarze. Prawie wszystkie pokoje zachowują historyczny, a zatem 
stały rozmiar. Wiele z nich jest znacznie mniejszych niż można by oczekiwać 
w standardowym domu handlowym. Propagując kunszt rzemiosła weneckiego, użyto 
szkła z pobliskiej wyspy Murano, zwietrzałych marmurów oraz wypolerowanych 
stiuków. Tektonika materiałów służy jako dowód złożonej historii przemian budynku 
– począwszy od XVI wieku aż po jego najnowszą ewolucję – dostrzec można różne 
stopnie utlenienia mosiądzu, odrestaurowane starożytne kamienie (Zdj. 1), odsłonięty 
beton, nowe wzory marmuru oraz stalową konstrukcję, które kontrastując stanowią 
tło dla luksusowego produktu z oferty.  

 
Zdjęcie 1. Wyeksponowanie mosiądzu oraz kamienia na klatce schodowej [1] 
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Zdjęcie 2. Skromna dekoracja architektoniczna wnętrza [1] 

 
 Dokonano reinterpretacji tradycyjnego weneckiego „czerwonego i białego” 

wzoru (alternacja z marmuru Istria i marmuru Rosso di Verona) na nowy bruk na 
dziedzińcu [7]. Symbolicznym materiałem dla całej koncepcji jest jednak mosiądz  
– występuje on najczęściej, przybierając różną formę w poszczególnych 
konfiguracjach: okładzina ścian na czwartym piętrze, schody, windy, ramy okiennie 
oraz jako solidny detal kształtujący nowe balustrady. Jest używany w jego 
naturalnym stanie lub przekształcony w kolorowy gradient przez specjalny proces 
utlenienia, dzięki czemu uzyskuje różne odcienie – od niebieskiego kobaltu do 
jasnego złota. Wewnętrzne ściany pawilonu składają się z ruchomych paneli 
obłożonych różnymi odcieniami utlenionego mosiądzu i lustra. Nowa podłoga, 
wykonana ze stali i szkła, została dodana na dziedzińcu, który widziany od wewnątrz 
przypomina rodzaj współczesnej wersji cassettoni sufitu (Zdj. 3). Jego konstrukcja 
wymagała dokładnych badań w celu znalezienia języka zgodnego z kontekstem 
szesnastowiecznego planu budowy [2]. 
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Zdjęcie 3. Nowa podłoga dodana na dziedzińcu, wykonana ze szkła i stali [1] 

 

Marmurowe stoły w dziale obuwia są wyjątkowymi przykładami kunsztu inspiro-
wanego włoską renesansową obsesją malarzy dotyczącą fałd tkaniny i welonowych 
rzeźb baroku [7]. Technika rzeźbienia fałd materiału trójwymiarowo wymagała lat 
wykwalifikowanego i złożonego rzemiosła. Na cel realizacji stworzono trzy stoły 
wyrzeźbione z solidnych bloków z marmuru Carrara przy użyciu zaawansowanego 
oprogramowania komputerowego, skanującego wstępne ukształtowanie tkaniny 
pokryte cokołami i wyrzeźbiono skomplikowane detale. Proces ten polegał na 
zaangażowaniu kamieniarzy z Wenecji Euganejskiej [8]. 

 

Zdjęcie 4. Czerwone, ruchome schody stanowią gest symboliczny [1] 

Wenecja ma bogatą historię rzemiosła – od produkcji szkła i mebli po rzeźbienie 
gondoli. Jej pałace przepełnione są tkaninami i dywanami. Projektant chciał czerpać 
z tej bogatej historii i tworzyć innowacyjne, odważne projekty mające korzenie 
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w weneckim rzemiośle. Drobne szczegóły, takie jak geometryczne wzory, które 
otaczają weneckie drzwi lub wyblakła kamieniarka starożytnych kościołów, zostały 
zreinterpretowane w meblach. 

Projektanci usiłowali znaleźć sposób, aby zaprojektowane przestrzenie były 
płynne i przyjemne. Odtworzono typologię dzielnic handlowych z XIII wieku, dając 
klientowi znacznie większy dostęp do produktu i informacji. Niezmienne pozostają 
nieodłączne cechy konstrukcyjne budynku. Platformy widokowe, balkony z wido-
kiem na Canal Grande, pozostałości dzieł sztuki i freski są nadal nienaruszone [9]. 
Rem Koolhas wraz zespołem architektów z pracowni OMA dodał również elegancką 
czteropiętrową loggię, urządzoną w stylu włoskim, z licznymi, pomalowanymi na 
czerwono, ruchomymi schodami (Zdj. 4). .  

 

Zdjęcie 5. Nowy taras na dachu [1] 

Schody w górę, to dla autorów koncepcji gest symboliczny Główne niegdyś 
wejście do budynku, dziś drugorzędne, znajduje się od strony calle del Fontego dei 
Tedeschi, pod numerem 5364. Stanowi je łukowo zamknięty portal, umieszczony 
pomiędzy dwoma spiralnymi półkolumnami z korynckimi kapitelami. Nowy dach 
powstał w wyniku renowacji istniejącego XIX-wiecznego pawilonu stojącego nad 
nową, spektakularną stalowo-szklaną podłogą-sufitem (Zdj. 3), która unosi się nad 
centralnym dziedzińcem. Taras na dachu, otwierający spektakularny widok na miasto 
wraz z dziedzińcem poniżej stał się miejscem publicznym, dostępnym dla wszystkich 
bez opłat i ograniczeń (Zdj.5). 

5. Zakończenie 
Tematem niniejszego rozdziału były procesy zachodzące we współczesnej 

Wenecji, podparte przykładem transformacji Fondaco dei Tedeschi, odrestauro-
wanego budynku pełniącego różnorodne funkcje; pierwotnie zbudowany jako zajazd 
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i magazyn dla zagranicznych kupców przybywających do miasta, przebudowany 
gruntownie po pożarze w stylu renesansowym. W 1939 roku stał się siedzibą Poczty 
Włoskiej, nie zmieniając pierwotnego rozplanowania budynku. W 2008 roku 
sprzedany grupie Benetton, gruntownie odrestaurowany, od 2016 roku działa jako 
luksusowy dom towarowy.  

W pierwszym podrozdziale, celem wprowadzenia do tematu, krótko przybliżono 
historię obiektu, zwracając szczególną uwagę na komercyjny rys obecny w wielo-
wiekowej tradycji miejsca. W drugim podrozdziale analizie poddano historię trans-
formacji obiektu, obejmującą wielokrotną zmianę funkcji. Wspomniano dokonane 
działania architektoniczne oraz ich długoterminowy wpływ na funkcjonowanie 
miasta. W kolejnych podrozdziałach przeanalizowano wieloaspektowy kontekst 
budynku, aby potwierdzić, że komercja stanowiła od wieków naturalny element 
istnienia miasta, budujący jej tożsamość, wizerunek oraz gospodarkę.  

Celem rozdziału było określenie efektu końcowego architektonicznej transfor-
macji zabytkowego budynku Fondaco dei Tedeschi, która zderza ze sobą komercyjną 
i kulturotwórczą rolę architektonicznego dziedzictwa Wenecji. Dzięki krytycznej 
analizie architektonicznych interwencji autorka zdefiniowała sukces projektu, który 
polega na połączeniu przestrzeni publicznej (wewnętrzny, zadaszony dziedziniec 
podtrzymujący historyczną rolę placu), z przestrzenią handlową (sklepy na 
poszczególnych piętrach) i kulturalną (recitale i wystawy na ostatnim, dodanym 
piętrze). Nowy taras (Zdj. 5), stanowi wartość dodaną do projektu: otwiera widok na 
wiele złożonych warstw historii, czyniąc miasto widocznym i ciekawym. Z tej 
perspektywy interwencja biura architektonicznego OMA wydaje się być integralną 
częścią wielopłaszczyznowego, architektonicznego krajobrazu, który jawi się 
w zarysie gotyckich kościołów i weneckich, palladiańskich pałaców (włos. palazzos) 
– obrazu usilnie redukowanego do łatwej w odbiorze pocztówki wakacyjnej. Projekt 
zawiera stanowisko sprzeciwiające się postulatowi miasta-muzeum. Otwierając 
niedostępną dotychczas część zabudowy znaleziono rozwiązanie optymalne, 
ustanawiające balans pomiędzy współczesnymi, napływającymi wciąż do miasta 
turystami i rodowitymi Wenecjanami. 
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Fondaco dei Tedeschi – kontrowersyjna transformacja zabytków Wenecji 

Streszczenie 
Współczesna Wenecja to miejsce, w którym najwyższe osiągnięcia w dziedzinie architektury i sztuki 
spotykają się z pragmatycznym konsumpcjonizmem, który rządzi polityką miasta. Nowe inwestycje 
architektoniczne są komentowane przez grupy konserwatorskie, kwestionujące ich rolę w kulturo-
twórczym procesie budowania tożsamości miejsca. Odpowiednim przykładem jest Fondaco dei 
Tedeschi, budynek znajdujący się nad Canal Grande w Wenecji, sprzedany w 2008 roku Grupie 
Benetton i odrestaurowany przez holenderskie studio architektoniczne OMA, jako siedziba luksuso-
wego domu towarowego. 
Celem pracy była analiza historii kontrowersyjnej transformacji obiektu z XIII wieku do czasów 
ówczesnych, w najszerszym możliwym kontekście. Przyszłe funkcjonowanie Fondaco zostało 
rozważone w odniesieniu do fizycznego tła dzielnicy, a także jej nowej funkcji kształtowanej przez 
czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne. 
Bazując na źródłach historycznych oraz szczegółowych analizach architektonicznych i urbanistycznych, 
postawiono pytanie o możliwość osiągnięcia równowagi pomiędzy artystycznym dziedzictwem miasta 
i wiecznie wiodącymi, komercyjnymi trendami Wenecji.  
Stwierdzono, że przemyślane wykorzystanie kultury jako narzędzia relacji prywatnych korzyści inwes-
tora, umożliwiło odblokowanie części miasta niedostępnych dla mieszkańców i turystów. Efektywne 
interwencje projektowe umożliwiły ekspozycję zabytku, czyniąc budynek naturalną częścią obszaru 
wpisanego na listę UNESCO. 
Słowa kluczowe: historia architektury weneckiej, architektura Wenecji, konserwacja zabytków, 
adaptacje w Wenecji, Fondaco dei Tedeschi. 

Fondaco dei Tedeschi – controversial transformation of the venetian monuments 
Abstract 
Contemporary Venice is the place where the highest achievements in the field of architecture and art 
meet with the pragmatic consumerism that governs the city's policy. New architectural investments are 
commented on by conservation groups, questioning their culture-creating role in the process of building 
the identity of the place. An adequate example is Fondaco dei Tedeschi, a building located on the Grand 
Canal in Venice, sold in 2008 to the Benetton Group and restored by the Dutch architect studio OMA to 
the headquarters of a luxury department store. 
The aim of the work was to analyze the history of the controversial transformation of the monument 
from the 13th century to the then times, in the broadest possible context. The future functioning of 
Fondaco was considered in relation to the physical background of the district, as well as its new function 
shaped by political, social and economic factors. 
Based on historical sources and detailed architectural and urban analyzes, the work raises the question 
of the possibility of achieving a balance between the artistic heritage of the city and the eternal, leading 
commercial trends of Venice. It was found that the thoughtful use of culture as a tool for private 
investor benefits enabled the unblocking of parts of the city that are inaccessible to residents and 
tourists. Effective design interventions have enabled the display of historic buildings, making the 
building a natural part of the area included in the UNESCO list. 
Keywords: architecture of Venice, conservation of monuments, adaptations in Venice, Fondaco dei 
Tedeschi. 
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Agnieszka Porada-Jurek1 

Analiza i możliwości  
wykorzystywania archetypu zabudowy wsi 

1. Wstęp 
Mieszkanie poza miastem robi się coraz bardziej powszechne i pożądane. W XXI 

wieku migracje ludności odbywają się w większości z miasta na wieś, w związku 
z tym obserwujemy odwrotną sytuację do tej, która nasiliła się w wieku XIX – czyli 
migrację ze wsi do miast. Prognozy GUS z 2014 r. [1] wykazały, że do 2050 r. liczba 
mieszkańców Polski zmniejszy się o 3,15 mln. Z czego 90% tej liczby ubędzie ludzi 
w miastach. W momencie gdy wraz z rozwijającą się techniką prawie wszędzie 
mamy dostęp do internetu, a posiadanie samochodu stało się normą, wyprowadzka 
na wieś nie jest już tak problematyczna. W tych okolicznościach dużo łatwiej ulec 
modzie oraz zrealizować marzenia o powrocie do natury i zdrowym stylu życia. 
W innych krajach Europy ta prawidłowość jest już bardzo wyraźna, a miasta 
wyludniają się. Im życie staje się szybsze i bardziej wymagające, tym bardziej 
doceniamy naturę oraz fascynujemy się przyrodą. Chcąc uciec od szybkiego tempa 
życia w mieście interesują się kulturą wsi i dążą do wyprowadzki w sielską okolicę. 
Oczywiście pragnąc zamieszkać w pięknym miejscu starają się wybrać to 
najpiękniejsze [2]. 

Niestety wiele z osób które chce wprowadzić się do pięknego miejsca zapomina 
o tym by nie burzyć ładu, który nas w nim urzekł. Chcąc zamieszkać w takim 
miejscu zamiast starać się dopasować, przywozi w mentalności miejskie wzorce 
zabudowy co wprowadza chaos krajobrazowy. Tworzy się brak konkretnego obszaru 
zabudowy, zaś budynki porozrzucane są po prawie całej okolicy. Brakuje miejsc do 
wypoczynku i rekreacji, gdyż ciężko o wygospodarowanie dużego terenu bez 
zabudowy czy własności prywatnej. Zamiast funkcjonalnych ciągów komunika-
cyjnych jest wiele traktów utwardzonych prowadzących do pojedynczych budynków, 
gdyż każdy chce żyć w odosobnieniu. To wszystko wprowadza chaos i bałagan 
w przestrzeni, na który skarżą się użytkownicy, a który sami tworzą i nie zawsze są 
tego świadomi. 

Niestety zabudowa pseudo miejska psuje harmonię i klimat, który nas wcześniej 
urzekł w danym miejscu, ponieważ „każdy budynek ingeruje w bliższe i dalsze 
otoczenie i zmienia go nieodwracalnie” [3], a to właśnie zabudowa jest nośnikiem 
miejscowej tradycji i krajobrazu, a sama w sobie ma wiele do zaoferowania.  

2. Analiza archetypu zabudowy wsi 

2.1. Archetyp układu zabudowy wiejskiej 
Archetyp układu przestrzennego jest jednym z elementów który tworzy niepo-

wtarzalny klimat, który doceniają ludzie wybierający dany region. W miastach są to 
urocze rzędy kamieniczek, a na wsiach np. zabudowa około rynkowa drewnianych 
                                                             
1 arch.a.porada@gmail.com, Zakład Architektury i Planowania Wsi, Instytut Projektowania Miast 
i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki. 
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chat z podcieniami bądź małe drewniane chatki z dwuspadowymi dachami, usytuo-
wane blisko siebie, lecz poprzetykane zielenią. Jednak archetyp układu zabudowy 
w Polsce jest dość mocno zaburzony ze względu na wszędzie występujący chaos 
przestrzenny. Adam Kowalewski członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budow-
lanego potwierdza to w konferencji: 

„Dokumenty rządowe, raporty oparte o statystyki GUS, analizy społeczne 
i ekonomiczne pokazują skutki chaosu i niekontrolowanej urbanizacji – szkody 
społeczne, wadliwe funkcjonowanie zespołów urbanistycznych, rosnące finansowe 
koszty patologii przestrzennych, które pokrywa Państwo, czyli gminy i obywatele 
płacący podatki. Nieracjonalne wysokie są koszty budowy i utrzymania infrastruk-
tury technicznej oraz usług społecznych, podobnie jak koszty wykupu terenu pod 
zaplanowane inwestycje publiczne”[4]. 

Chaos w zabudowie podmiejskiej powstał wraz z zwiększającymi się możliwo-
ściami, które dał rozwój technologii i infrastruktury. Dawniej ludzie starali się 
mieszkać blisko siebie, w efekcie czego ich domy tworzyły zwartą zabudowę wsi, 
a dystans pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami i usługami był mniejszy. Taki 
układ był wygodniejszy, ponieważ samochody nie były tak powszechne i rozpro-
szenie zabudowy wiązało się z koniecznością przebycia dłuższej drogi, co 
zajmowało sporo czasu. Gdy we wsi była jedna bryczka i jeden telefon, każdy 
w razie potrzeby mógł z nich w miarę szybko skorzystać. Bliskość zabudowy 
sprawiała także, że było bezpieczniej i łatwiej o kontakt, w efekcie czego ludzie byli 
bardziej zżyci. Prostsza także była uprawa ziemi, gdy zabudowa była zwarta, a pola 
leżały w określonym obszarze i nie trzeba było manewrować między rozproszonymi 
budynkami. Z czasem gdy uprawa i hodowla zaczęły być mniej popularne, bo 
prostsze było kupienie wszystkiego w sklepie, pola zaczęły przekształcać się 
w nieużytki, które były nowymi potencjalnymi miejscami do osiedlenia. Gdy 
samochody stały się powszednie, a telefon był w każdym domu, przestał się liczyć 
tak bardzo fakt odległości między domami. Ludzie po odrolnieniu nieużytków 
i przekształceniu na działki budowlane, w miejscach w których było to możliwe, na 
drodze postępowania administracyjnego zaczęli uzyskiwać pozwolenia na budowę 
i osiedlać się tam gdzie chcieli, często z dala od istniejących zabudowań. Im bardziej 
rozwinięte stawało się Państwo, tym ludzie bardziej potrzebowali dóbr materialnych, 
a mniej siebie nawzajem przez co ich relacje się rozluźniły [12]. 

Mimo panującego chaosu ruralistycznego, wiele wsi zachowało przynajmniej 
szczątkowe układy zabudowy. Przy sytuowaniu zabudowań wiejskich brano pod 
uwagę czynniki takie jak: rodzaj prowadzonego gospodarstwa i jego strukturę 
funkcjonalną oraz uwarunkowania klimatyczne, środowisko naturalne i kulturę 
danego miejsca [11]. 

W momencie kiedy mówimy o czynniku kształtowania takim jak rodzaj 
i struktura funkcjonalna gospodarstwa, wszystko zależało od tego czy mieszkańcy 
zajmowali się rolą czy hodowlą i na jaką skalę. Większość biedniejszych mieszkań-
ców wsi, zajmowała się uprawą i hodowlą w mniejszym zakresie potrzebnym na 
własny użytek, więc oprócz budynku mieszkalnego potrzebna im była szopa, stodoła 
czy obora. Jeśli mówimy o uwarunkowaniach klimatycznych i środowisku natu-
ralnym zazwyczaj zwracano uwagę na ukształtowanie terenu, promieniowanie 
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słoneczne, czy wiatr. Z tego względu domy zazwyczaj sytuowano w kierunku 
wschód zachód, aby stawiać jak najmniejszy opór wiatrowi. Wyjątkiem były tereny 
gdzie wiały silne wiatry halne, i by zmniejszyć opór dla wiatru sytuowano je 
szczytem na południe, skąd najczęściej wiał wiatr [6]. 

Ze względu na promieniowanie słoneczne domy, były także sytuowane dłuższym 
bokiem na południe [6], aby jak najbardziej zwiększyć powierzchnię ogrzewania 
budynku z naturalnego źródła jakim jest słońcem. Autorka przeprowadzała badania 
na wsiach powiatu radomszczańskiego, skupiając się na miejscowości Gowarzów w 
gminie Gidle na temat sytuowania budynków wiejskich. Gowarzów to wieś typu 
ulicowego, na temat której pierwsze wzmianki pojawiły się w XIV wieku. Jej układ 
ruralistyczny nie uległ modyfikacji w czasie I i II wojny światowej, ze względu na 
brak działań wojennych na jej obszarze. Dodatkowo ze względu na położenie wsi 
pomiędzy rzeką Wartą, a lasami o dużych powierzchniach jej rozrost był kontro-
lowany, a układ pozostał zwarty. Rozmowy ze starszymi mieszkańcami wsi, analiza 
stanu istniejącego oraz materiałów kartograficznych począwszy od XIX wieku 
pozwoliła przeanalizować układ zabudowy [M1, M2]. Wynikiem tych badań 
w kwestii oddziaływania słońca na architekturę było stwierdzenie, że planując 
zabudowania na działkach odsuwano wszystkie przeszkody, które zacieniałyby 
elewację południową. Jeśli działki były wąskie, a budynki stały zbyt blisko siebie, 
były przesuwane po osi wschód-zachód, aby mijając się, jak najmniej zacieniały inne 
domy [10]. 

3. Archetyp formy budynku wiejskiego 
Najważniejszymi budynkami, stanowiącymi zarazem największą grupę zabytków 

wiejskich stanowią domy mieszkalne. To właśnie one są nośnikami lokalnej kultury, 
a także dowodem na rozwój sztuki budowlanej, sytuacji ekonomicznej oraz społecz-
nej mieszkańców [5]. Za najbardziej tradycyjne uważa się domy drewniane ze 
względu na fakt, że po I wojnie światowej w Polsce na większości obszarów ilość 
budynków drewnianych na wsi wynosiła minimum 75% ilości wszystkich zabudo-
wań. Niestety ze względu na wojnę, pożary, szkodniki i brak odpowiedniej imprez-
nacji wiele z nich nie przetrwało. Wiele też zostało rozebranych i zastąpionych 
domami murowanymi, które świadczyły o lepszym statusie materialnym [9]. 

Domy wiejskie rozwijały się wraz z postępem budownictwa. Chałupy miały 
początkowo jednotraktowy układ, czyli wszystkie pomieszczenia znajdowały się 
w jednej osi, a układ pomieszczeń był związany ich funkcją i porządkiem dnia. 
Pierwsze domy były jednoizbowe z częścią dla zwierząt, znaczy to że budynek 
posiadał ściany zewnętrzne, które tworzyły jedno pomieszczenie w którym mieszkali 
ludzie obok zwierząt. Wraz z rozwojem budownictwa, dom przybrał tzw. formę 
domu jednoizbowego z osobną częścią dla zwierząt, posiadając w sumie dwa 
pomieszczenia i systematycznie dzielił się dalej. Powstała sień, która dzieliła część 
mieszkalną od części dla zwierząt i była buforem temperatury oraz brudu między 
nimi. Część mieszkalna podzieliła się na dwie izby. Izba czarna była pomiesz-
czeniem, w którym toczyło się codzienne życie. Znajdował się w niej piec, na którym 
gotowano dla ludzi i zwierząt, miejsce do mycia czy stół przy którym jadło się 
i prasowało. Izba biała, pełniła funkcję alkierza (sypialni), w której przebywało się 
tylko nocą. Posiadając zazwyczaj łóżka dla wszystkich członków rodziny [6]. 
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Z czasem budynki rozwijały się coraz bardziej, część dla zwierząt odłączała się od 
części dla domowników, tworząc szopy, obory i chlewnie, zaś część mieszkalna 
przerodziła się z jednej izby w oddzielne i wieloizbowe budynki oraz przekształcała 
w budynki dwutraktowe i dwukondygnacyjne. Modyfikacje te świadczyły także 
o statusie materialnym rodziny mieszkającej, im bardziej rozwinięta forma budynku 
tym rodzina zamożniejsza. Forma bryły budynku była zazwyczaj zwarta i nie 
rozczłonkowana, optymalnie przystosowana do negatywnych i pozytywnych 
czynników atmosferycznych i aerodynamiki.  

3.1. Archetyp konstrukcji budynków wiejskich 
Wybrane technologie do budowy budynków też nie były przypadkowe. Zależały 

one nie tylko od majętności właścicieli, ale także od położenia geograficznego 
i klimatu. Najprostszą metodą budowy była budowa domu z bala. Najtrwalszą 
konstrukcją z bala jest konstrukcja zrębowa. Ściany w tej konstrukcji składają się 
z podwaliny, czyli belki ułożonej, na samym dole ściany z bali – na fundamencie 
oraz płaz czyli bali z których zbudowana jest ściana. Łączone są one na zamek 
w rogach budynku (rodzaje zamków oraz ostatki, bądź ich brak, określają różne 
odnogi konstrukcji zrębowej). Technologia ta jest jednak najbardziej wymagającą. 
Do budowy w tym systemie potrzebne jest drewno iglaste oraz dość grube i długie 
bale. Sprawia to, że konstrukcja ta jest dość droga, gdyż takie elementy nie są łatwo 
dostępne. Dodatkowo stosowało się ją zazwyczaj w terenach porośniętych drzewami 
iglastymi, gdyż to właśnie w tych rejonach najłatwiej było o dostęp do odpowiednich 
materiałów. Następną konstrukcją z bala, jest konstrukcja sumikowo-łątkowa. 
Stosowana ona już była w trakcie budowy osady w Biskupinie. Jest ona metodą 
mniej trwałą od konstrukcji zrębowej, jednak także tańszą. Prócz podwaliny składa 
się ona także z łątek czyli słupków z wpustami mocowanymi do podwaliny oraz 
sumików czyli bali wkładanych na pióro pomiędzy te słupki. Z czasem konstrukcja 
ta ewoluowała na odpowiednio wycięte i pasujące do siebie pióro i wpust. Za czasów 
budowy osady w Biskupinie w łątce był rzeźbiony rowek, a w niego wkładano za 
ciosane sumiki. W konstrukcji sumikowo-łątkowej stosowane jest drewno liściaste, 
w efekcie czego system ten mógł być stosowany na obszarach ubogich w drzewa 
iglaste, zaś obfitych w liściaste. Dodatkowo konstrukcja ta pozwala na wyko-
rzystanie bali o krótszej długości i bardziej zróżnicowanych szerokościach (nie 
muszą się one łączyć na rogach w zamkach) sprawia to, że drewno jest łatwiejsze do 
uzyskania, a przez to tańsze. Była ona przez to konstrukcją ludzi biedniejszych. 
Konstrukcją tworzoną także z drewna jest konstrukcja szkieletowa (ryglowa). 
W Polsce stosowana zazwyczaj na północy kraju. Składała się ona z podwaliny, 
rygli, słupów, zastrzałów i oczepów. Przestrzeń pomiędzy elementami drewnianymi 
wypełniane były między innymi cegłą bądź mieszanką gliny ze słomą. W porów-
naniu do budynków z bala jest ona bardziej zaawansowaną konstrukcją. Konstrukcją 
rzadziej wykorzystywaną na wsiach była konstrukcja murowana. Domy takie 
zazwyczaj należały do osób o wysokim statusie majątkowym, ze względu na wysoki 
koszt materiałów budowlanych [6]. 
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4. Współczesne rozwiązania pochodzące od rozwiązań archetypu 
budynku wiejskiego 

Analiza budynków wiejskich zawarta w powyższym podrozdziale pokazuje, że 
domy wiejskie powstawały wg konkretnych zasad wykorzystujących doświadczenie 
przodków i rozwój budownictwa. Jednak dzisiejszy sposób życia na wsi się zmienił, 
a większość mieszkańców prowincjonalnych regionów, nie zajmuje się już gospo-
darstwem rolnym. Powoduje to opinie, że nie ma ani potrzeby ani możliwości 
wykorzystywania archetypu zabudowy wiejskiej. Jednak budynki wiejskie posiadały 
także cechy, które można wykorzystać bądź się nimi zainspirować mimo zmiany 
funkcji pomieszczeń i reorganizacji życia.  

Jak to jest możliwe? Wiele dzisiaj stosowanych rozwiązań takich jak akumulacja 
cieplna materiałów budowlanych czy strefowanie budynków było wykorzystywane 
także w zabudowie wiejskiej.  

Pierwszą cechą, na którą dzisiaj zwraca się także uwagę, jest sytuowanie 
budynków zgodnie z kierunkami świata, co wpływa na wykorzystanie oddziaływań 
klimatycznych oraz strefowanie budynków. Współcześnie garaż zastępuję część dla 
zwierząt/stajnie, w której trzymano konie bądź bryczkę. Wiatrołap zastępuję sień, 
w którym zostawiało się największe zanieczyszczenia przed wejściem do izby czarnej, 
którą w dzisiejszych domach zastępuję strefa dzienna, zaś izbę białą strefa nocna.  

Okna, tak jak i dzisiaj, były sytuowane w oparciu o strony świata. Od strony 
południowej ze względu na dużą ilość światła i nagrzewanie pomieszczeń energia 
słoneczną było najwięcej okien, a od strony północnej jak najmniej. Dodatkowo od 
północnej strony znajdowała się przestrzeń zachaty, inaczej mówiąc ogacenia, czyli 
strefa przy północnej ścianie o głębokości okapu budynku. Przechowywano w niej 
drewno na opał, układane od ziemi aż do wysokości okapu, które pełniło funkcję 
izolacji termicznej. Taki sposób układania drewna jest też wykorzystywany dzisiaj, 
jako jeden z estetycznych pomysłów na wykończenie budynku 

Przykładem takich rozwiązań jest też ściana akumulacyjna. Jednak pobieranie 
i oddawanie ciepła przez materiały budowlane było już znane i wykorzystywane 
wcześniej[8].Akumulację ciepła i funkcję współczesnego wiatrołapu, oczywiście 
w mniejszym zakresie, pełniła przyzba, czyli murowany podest i schody przed 
wejściem do domu. Miały one za zadanie w dzień nagrzewać się, zaś nocą oddawać 
ciepło, stanowiąc przegrodę termiczną [6]. 

Innym zabiegiem było, dzisiaj modne, sadzenie pnączy na południowej ścianie 
domu. Nie chodziło jedynie o dom jako wysoką podporę dla winorośli, a o funkcję 
jaką sprawowała roślina. Winorośl miała za zadanie chronić elewację przed wilgocią. 
Liście pełniły funkcję rynny, powodując że deszcz spływał po nich i zacinając nie 
moczył dodatkowo ściany, a korzenie pobierając wodę z ziemi osuszały ziemię 
wokół fundamentów. Dodatkowo dzięki nim elewacja jest w lepszej kondycji gdyż 
dzięki liściom ma mniejsze wahania temperatury, bo w dzień nie pozwalają się jej, aż 
tak nagrzać, zaś w nocy wolniej stygnie, a jej kolor nie blaknie.  
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5. Możliwości wykorzystania archetypu zabudowy wiejskiej 
Aby nie ingerować w harmonię miejsca, dobrze jest dostosować się do panują-

cego otoczenia. Jak napisała Górecka „(…) lokalne tradycje budownictwa wyrażone 
są przede wszystkim w skali, kształcie detalu oraz konstrukcji obiektów. W większości 
wytrzymały one próbę czasu, głównie właśnie pod względem dostosowania do 
wymogów klimatycznych, zachowując jednocześnie kulturę lokalną i zbiorową 
pamięć”[7]. Jednak nie możemy kopiować archetypu zabudowy dosłownie, ze względu, 
że na przestrzeni lat zmieniły się potrzeby i funkcję domów, a historyzowanie 
budynków na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem. Już zachowanie skali i zewnętrznej 
formy budynku daje możliwość nawiązania do archetypu istniejącej zabudowy, a to 
jest możliwe projektując współczesne domy mieszkalne. Choć projektując bardzo 
nowocześnie, nawiązywanie do archetypów jest jak najbardziej wskazane, gdyż 
dzisiaj nowocześnie znaczy też proekologicznie i nisko energochłonnie. Cechy 
domów wiejskich, takie jak strefowanie budynków czy usytuowanie zgodnie z kie-
runkami świata, są także cechami domów nisko energochłonnych. Dzisiaj ucząc 
architektury uczy się po części ciągle na podstawach wiedzy i doświadczenia przod-
ków, bo każdego uczy się projektowania zgodnie ze stronami świata, strefowania 
budynków, czy forsowania rozwiązań proekologicznych, które są coraz ważniejsze. 
Oczywiście postępująca nauka wzbogaciła naszą wiedzę i doświadczenie, ale 
pracowaliśmy już w oparciu o umiejętności zdobyte przez naszych przodków. 
Niestety jeśli chodzi o nawiązanie do konstrukcji drewnianej musimy być świadomi, 
że odpowiednie drewno na domy z bali nie jest łatwo dostępne co za tym idzie jest 
rzadziej stosowane. Oszczędzając drewno a kontynuując archetyp konstrukcji 
możemy zastosować konstrukcję szkieletową (ryglową).  

6. Podsumowanie 
W opracowaniu tym starano się wykazać, że wykorzystywanie archetypu zabu-

dowy wsi we współczesnej architekturze jest możliwe, a nawet często nieświadomie 
pożądane przez użytkowników. Gdyż abstrahując już od chaosu urbanistycznego 
i ruralistycznego, zauważonego przez specjalistów w tych dziedzinach, sami miesz-
kańcy i migranci reagują na stan harmonii i uroku danych miejscowości szukając tam 
miejsca na osiedlenie się. Bez projektowania inspirowanego archetypem z czasem na 
wsiach powstają niekontrolowane pseudo miejskie zabudowy i ponownie wokół 
mieszkańców tworzy się chaos, od którego chcieli uciec decydując się na pozostanie 
bądź emigrację poza tereny zurbanizowane. Kierując się przy projektowaniu 
zastanym modelem zabudowy nie potrzebne są wyjątkowe wyrzeczenia, ponieważ 
wiele z jego rozwiązań jest wykorzystywane we współczesnym projektowaniu ze 
względu na swoją użyteczność i logikę, którą kierowali się budowniczowie starych 
domów.  

Poszukiwanie rozwiązań nawiązujących do archetypu we współczesnej architek-
turze domu wiejskiego daje możliwość integracji budynku z otoczeniem i przyczynia 
się do zachowania ładu przestrzennego. Już zachowanie formy i skali obiektu 
sprawia, że wpisuje się on w otoczenie, a projektanci coraz częściej udowadniają, że 
długi dom z dwuspadowym dachem może być na wskroś nowoczesny i funkcjonalny 
dobrze współgrając na przykład z sąsiednimi przedwojennymi budynkami. 
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Analiza i możliwości wykorzystywania archetypu zabudowy wsi 
Streszczenie 
Ze względu na tempo życia, coraz więcej osób decyduje się na wyprowadzkę na wieś, aby cieszyć się 
przyrodą i pięknym krajobrazem. Z tego względu najchętniej zabudowywane są najbardziej wartoś-
ciowe krajobrazowo obszary, które są obrazem środowiska kulturowego wsi i jednym ze źródeł tradycji. 
Jednak zamiast dostosowywać się do tak urzekającego ich krajobrazu, często nowo przybyli 
upowszechniają pseudo miejskie wzorce zabudowy przyczyniając się do chaosu krajobrazowego. 
Celem opracowania jest przedstawienie korzyści wynikających z kontynuacji tradycyjnej zabudowy na 
terenach wiejskich poprzez inspirację istniejącym archetypem i korzystanie z doświadczeń przodków, 
nie zaś bezkrytyczne kopiowanie sąsiednich budynków. 
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Na podstawie analizy układu i formy budynków wsi historycznych wykazano, że różnią się one pod 
względem usytuowania, architektury czy technologii w dużej mierze przez czynniki lokalne tj. warunki 
geograficzne, klimat czy koniunkturę gospodarczo ekonomiczną. 
Wykorzystywanie przy projektowaniu nowych domów na wsi istniejącego archetypu przynosi 
pozytywne skutki. Już samo zachowanie podstawowych proporcji budynków, daje możliwość zapropo-
nowania kontynuacji zabudowy z jej tradycyjnymi zasadami harmonii. Dlatego dzięki przepro-
wadzonym analizom archetypów lokalnych, możliwe będzie lepsze dopasowanie domu dla konkretnych 
warunków istniejącej zabudowy 
Słowa kluczowe: architektura drewniana, budownictwo wiejskie, dom wiejski, archetyp zabudowy. 

Analysis and possibilities of using the archetype village development  
Abstract  
Nowadays, more and more people seeking a slower pace of life decide to move to the countryside to 
enjoy nature. For this reason, the areas with the most valuable landscape characteristics are being 
developed. They constitute cultural environment of the village and are one of the sources of tradition.  
However, the new buildings very often not only do not fit in with the beautiful landscape, but they 
promote pseudo-urban building patterns, contributing to landscape chaos. 
The study aims to present the benefits of continuing traditional building patterns in rural areas through 
inspiration drawn from the existing archetype and the use of forefathers' experiences, as opposed to 
uncritical copying of neighbouring buildings.  
The analysis of the layout and form of historical village buildings has shown that the differences 
in location, architecture or technology are mostly determined by local factors such as geographical 
conditions, climate and economic conditions. 
The use of the existing archetype in the design of new buildings in the countryside brings positive 
effects. In a situation when even only the basic proportions of buildings are preserved it is enough to 
continue the development with its traditional principles of harmony. Therefore, thanks to the analysis of 
local archetypes, it will be possible to make a particular building better fit in with the already existing 
buildings. 
Keywords: wooden architecture, village construction,village house, archetype development. 
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Analiza rozwoju rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych na przykładzie Londynu  

– ewolucja czy zastój? 

1. Wprowadzenie 
W niniejszym artykule autor podejmuje problematykę obecności w przestrzeni 

miast terenów poprzemysłowych oraz szeroko pojętej infrastruktury technicznej. 
Stan ten jest wynikiem zmian technologicznych i cywilizacyjnych. Władze miast 
niezwykle chętnie oddają te atrakcyjnie położone tereny w ręce prywatnych 
inwestorów ograniczając lub zupełnie pozbawiając się wpływu na kierunek rozwoju 
poszczególnych fragmentów miasta. W Wielkiej Brytanii od wielu dekad obserwuje 
się próby ożywiania podobnych przestrzeni poprzez dostosowanie nowych inwestycji 
do obiektów już istniejących lub realizowanie na zdegradowanych terenach 
inwestycji strategicznych dla kraju. 

W pracy omówione zostaną trzy projekty rewitalizacji obszarowej prowadzone 
w Londynie – Isle of Dogs wchodząca w skład dawnej dzielnicy portowej Dockland, 
oraz kompleksu magazynowo-przemysłowego na terenie Stratford, a także rejonu 
dawnej elektrowni Battersea. Wszystkie przypadki są inwestycjami koordynowanymi 
przez władze publiczne, rozwijanymi we współpracy z podmiotami prywatnymi. 
Dwa pierwsze projekty zostały zakończone i obecnie możemy obserwować ich 
skutki. Ostatni przykład – Battersea jest w trakcie realizacji. 

Celem pracy jest analiza w czasie podejścia władz Londynu do rewitalizacji 
obszarowej. Ocena skuteczności działań podjętych wobec tych flagowych projektów 
wydaje się także istotna zarówno dla miejskich planistów, jak i inwestorów. Badana 
będzie dynamika i wieloaspektowość procesu rewitalizacji, a szczególna uwaga 
zostanie poświęcona uwzględnianiu kwestii społecznej. 

Na potrzeby artykułu przyjęto tezę – 

„Ciągłe doskonalenie wieloaspektowego podejścia planistycznego do 
zdegradowanych terenów poprzemysłowych pozwala budować nową jakość 
przestrzeni dla przyszłych oraz dotychczasowych użytkowników”. 

Rewitalizacją winno być nazywane takie działanie społeczno-gospodarcze, które 
poza sferą ekonomiczno-techniczną uwzględnia przestrzeń kulturowo-społeczną [1]. 
W Polsce Ustawa o rewitalizacji zdefiniowała ją jako „proces wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób komplek-
sowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji” [2]. Zatem całość 
działań powinna być koordynowana przez władze publiczne celem sprzężenia ich 
                                                             
1 msedudek@gmail.com, Zakład Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych, Instytut Projektowania 
Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, http://www.a34.pk.edu.pl/. 
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z polityką rozwoju miasta. Takie podejście do kwestii rewitalizacji nie pozwala 
zmieścić w jej granicach działań o charakterze wyłącznie remontowym. Nie będą to 
również działania nieuwzględniające w procesie kontekstu okolicznej społeczności 
albo adresowane wyłącznie do jednej grupy społecznej. 

2. Początki rewitalizacji. Przypadek Docklands 
Londyński kompleks Docklands stanowił w II poł. XIX w. największy w Europie 

obszar portowy. Zlokalizowany we wschodniej części Londynu, dawał wówczas 
zatrudnienie dla 50 tys. osób. w sektorze stoczniowym, maszynowym, przetwórczym 
czy elektromagnetycznym [1]. Kryzys rozpoczął się w połowie XX wieku [3]. 
W latach 1966-76 pracę w londyńskich dokach straciło około 150 tys. osób. 
Przyczyną tego była zmiana technologiczna związana z pojawieniem się konte-
nerowców, które potrzebowały głębszych doków. W 1967 r. zamknięcie East India 
Dock rozpoczęło proces sukcesywnego przenoszenia doków z Londynu w rejon 
Dolnej Tamizy. W roku 1976 w Docklands pozostało tylko 3 tys. pracowników [4]. 
Dużym obciążeniem był także stan techniczny infrastruktury Isle of Dogs. W okresie 
II wojny bombardowania niemieckie poważnie uszkodziły tę część Londynu. 

Od lat 30tych XX wieku działania władz publicznych w zakresie poprawy jakości 
zdegradowanej przestrzeni ograniczały się do korekty tkanki miejskiej poprzez 
proces wyburzeń i transformacji obszarów mieszkalnych cechujących się rażąco 
niską jakością warunków. Proces ten, noszący nazwę „slum clearance” [4], był 
kontynuowany aż do czasu zamieszek społecznych lat 60-tych. W tym duchu też 
utrzymywał się ogłoszony w roku 1944 Plan Abercrombiego, który powstał, aby 
w Londynie zapanował „ład, niezawodność, piękno i przestrzenność”. Miał za cel 
przebudowę miasta po zniszczeniach wojennych oraz zrównoważone zintegrowanie 
jego obszaru z całą aglomeracją, m.in. poprzez rozgęszczenie najbardziej zalud-
nionych obszarów oraz oparcie rozwoju na sieci miast satelickich liczących 30 tys. 
mieszkańców [5]. Prof. Patrick Abercrombie próbował podjąć się rewitalizacji 
obszaru Docklandu poprzez planowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb 
ówczesnych mieszkańców, jednakowoż postulaty pozostawały na papierze. 

Zamieszki lat 60-tych uświadomiły władzom Londynu konieczność angażowania 
się władz w sferę społeczną, bowiem obszary w stanie kryzysowym pozostawały 
siedliskiem biedy, osób słabo wykształconych, zmarginalizowanych, pozbawionych 
dostępu do wyższych usług. Świadomość ta zrewolucjonizowała spojrzenie na 
politykę miejską. Dużą rolę miał tu krytyczny wobec działań rządu raport Milner 
Holland z 1965r. wykazujący niewystarczające działania władz w przestrzeni 
budownictwa komunalnego oraz Plowden Report, również z tego roku, a wytykający 
zaniedbania w sferze edukacyjnej [4]. 
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Rysunek 1. Widok półwyspu Isle of Dogs w latach 60-tych XX wieku z opuszczonymi dokami Docklands. 

The view of Isle of Dogs with derelict docs – 60s of the 20th century 
Źródło: http://alondoninheritance.com/wp-content/uploads/2014/04/isle-of-dogs.jpg dostęp: [17 XII 2017] 

W latach 60-tych zaczynał uwidaczniać się gospodarczy paradoks. Społeczność 
Isle of Dogs oczekiwała inwestycji w rozwój przemysłu, do czego również 
przychylały się władze, pomimo coraz mniejszego popytu na tę gałąź gospodarki. 
Uchwalony w 1969 r. Greater Development Plan celem utrzymania przemysłowego 
charakteru doków okazał się nietrafny. Dofinansowania rządowe do tanich mieszkań 
skutkowały realizacjami jak Barkantine – kompleks powstały na terenie zniszczeń 
wojennych. Osiedle z tanich, słabych materiałów nie przyczyniało się do podno-
szenia jakości życia. Wymagały one nieustannych remontów. Kolejny plan z roku 
1976, poza rozszerzeniem działalności na infrastrukturę drogową i wodociągowo-
kanalizacyjną nie zmieniał zasadniczo podejścia w kwestii profilu gospodarczego 
rejonu. Raport z roku 1979 wykazał, że planowane cele strategiczne dotyczące 
uzdrowienia sytuacji społeczno-gospodarczej nie zostały osiągnięte [1]. 

2.1. Okres rządów Margaret Thatcher 
W tym samym czasie nastąpiła stagnacja gospodarcza Londynu. Zabrakło 

wolnych działek i wszelkie inwestycje mogły się odbywać wyłącznie poprzez 
wyburzanie istniejących budynków. Z problemem tym musiał zmierzyć się rząd 
Margaret Thatcher. Jednym z głównych celów polityki jej rządu było ograniczanie 
wydatków państwowych oraz ograniczanie stopnia jego decyzyjności na rzecz władz 
lokalnych. W inwestycjach publicznych miały partycypować podmioty prywatne 
poprzez szereg grantów i ulg podatkowych. Owe sprzężenie polityki miejskiej 
z sektorem prywatnym było odpowiedzią na niezwykle dynamiczny rozwój 
amerykańskich miast stających się dla brytyjskich konserwatystów inspirującym 
przykładem. 
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Rewitalizacja Docklandu znalazła się w pierwszej fazie tworzenia tzw. Enterprise 
Zones – państwowych stref przedsiębiorczości (od 1982r.), celem zaktywizowania 
ekonomicznego obszarów poprzemysłowych – obszarów cechujących się ułatwie-
niami prawnymi dla prywatnych przedsiębiorców celem pobudzenia gospodarki. Ich 
funkcjonowanie było oparte na Local Government Planning and Local Act2 [3]. 
Podmioty inwestujące w rzeczonych terenach przez okres dziesięciu lat były 
zwalniane z części podatków, tzw. free ports (m.in. z dochodowego) oraz były 
traktowane przez władze lokalne preferencyjnie i priorytetowo, chociażby poprzez 
ułatwienia administracyjne, w tym łatwiejsze wydawanie pozwoleń na budowę. 
Funkcjonowaniu niniejszych stref towarzyszyły również państwowe granty. 

W 1981 powołano London Docklands Development Corporation. Początkowo 
instytucja ta miała realizować dotychczasową linię polityki ws. Docklands, tzn. 
zwiększać dostępność do tanich mieszkań (95% lokali pozostawało wynajmo-
wanych) i inwestować w rozwój przemysłu na półwyspie. Jednym z głównych 
zagadnień było pozyskanie prywatnych podmiotów w zakresie inwestowania 
w budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie miejsc pracy. 

Podpisana wkrótce potem przez 123 organizacje pozarządowe „Społeczna Karta 
Dockland” była próbą wywarcia na stronie rządowej aktywności w sferach 
społecznych [5]. Były to postulaty, których pełne wzięcie pod uwagę skutkowałoby 
prawem do nazwania inwestycji w Docklands w pełni REWITALIZACJĄ, bowiem 
łączyłaby aspekty ekonomiczne ze społecznymi. Postulowano wprowadzenie taniego 
budownictwa mieszkalnego o umiarkowanych czynszach, wsparcie dla lokalnych 
przedsiębiorstw, integrację półwyspu efektywnym transportem publicznym oraz 
opiekę nad lokalnymi mieszkańcami niedostosowanymi do nowych realiów 
rynkowych poprzez szkolenia, pomoc socjalną. 

Stronami konfliktu byli właściciele ziemscy Wyspy Psów (były to władze 
lokalne, British Gas, Brytyjskie Koleje i LDDC), a także Rada Wielkiego Londynu. 
Planowano zainteresować inwestorów z branży wysokich technologii, teleko-
munikacji i mediów. Rząd planował uczynienie z półwyspu dzielnicy hal produk-
cyjnych oraz mieszkań. Głównymi miejscami pracy poza przemysłem miało być 
londyńskie City. W efekcie zmierzało to do uczynienia z półwyspu dwóch części 
monokulturowych: mieszkalnej i przemysłowej. Mieszkańcy mieliby pracować albo 
w przemyśle albo w usługach w City.  

2.2. Zmiana strategii planistycznej 
Dramatyczny głód ziemi w sferze biurowej skutkował w 1984 r. zmianą planów 

rewitalizacji Isle of Dogs przez rząd Thatcher. Wraz z kanadyjskim deweloperem 
Olympia&York przystąpiono do realizacji ogromnej inwestycji Canary Wharf. 
Polegała ona na zmianie przeznaczenia terenów dawnych doków. Przy inwestycji 3 
mld GBP zrealizowano dzielnicę finansową będącą silną opozycją dla londyńskiego 
City. Szczególnie ważną rolę miała pełnić linia metra Jubilee Line, która wydłużona 
do Isle of Dogs umożliwiła zintegrowanie półwyspu z centrum Londynu. Dzięki 
dobremu transportowi publicznemu mogły ruszyć nowe inwestycje oferujące miejsca 
pracy dla 90 tys. osób (stan na rok 2007) [3]. Londyńska Strefa Przedsiębiorczości 
                                                             
2 Local Government Planning and Local Act – planistyczny document samorządowy z roku 1980. 
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w ciągu dekady przyniosła blisko 8,5 mld funtów inwestycji prywatnych [4]. Jedna-
kowoż olbrzymia presja inwestycyjna na półwyspie okazała się silną konkurencją dla 
dotychczasowego londyńskiego monopolisty powierzchni biurowej – City of London 
Corporation. Jednostka stanowiąca w obrębie tradycyjnej Mile Square oddzielną 
strukturę miejską od blisko tysiąca lat, wprowadziła daleko idące ułatwienia 
w procesie inwestycyjnym nowych obiektów, czym walnie przyczyniła się do 
bankructwa firmy Olympia&York. 

Organizowanie przez władze brytyjskie projektu stref przedsiębiorczości spotkało 
się z powszechną krytyką. Wielkie prywatne inwestycje – długo pozostające pod 
ochroną władz centralnych – jak Canary Wharf – nie skutkowały podnoszeniem 
życia lokalnej społeczności oraz jej gospodarki. Przeciwnie: Enterprise Zones pełniły 
funkcję bezpiecznego inkubatora dla młodych firm, których jednak sukces w więk-
szej mierze był pokłosiem funkcjonującego międzynarodowego trendu rozwoju 
branży finansowej [3]. 

 
Rysunek 2. Masterplan dzielnicy Canary Wharf w Docklandzie. Struktura biurowa zaadaptowała tereny 

pomiędzy dawnymi dokami.The masterplan of Canary Wharf in Doclands. The new office buildings have 
adapted the space between former docks. 

Źródło: http://www.som.com/FILE/18935/canarywharfmp_1400x800_plan _02.jpg, dostęp: [17 XII 2017] 

2.3. Skutki rewitalizacji półwyspu 
Rewitalizacja doków jest symbolem zmian gospodarczych i społecznych, jakie 

zaszły w Wielkiej Brytanii w II poł. XX wieku. Kraj przeszedł transformację 
gospodarki przemysłowej na finansową w okresie dobrej koniunktury. Trudno 
jednoznacznie ocenić efekty, ponieważ postulaty wyrażone w „Społecznej Karcie 
Dockland” nie zostały zrealizowane. Nowy charakter Docklands – londyńskiej 
stolicy finansjery, nie jest adresowany do dotychczasowych użytkowników 
i mieszkańców Półwyspu. Docklands przestał być dzielnicą na uboczu Londynu, 
zyskał różnorodność funkcjonalną, zaczął kojarzyć się z prestiżem. Niestety został 
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też potraktowany przedmiotowo. Dziś uważa się, że największym dobrodziejstwem 
dzielnicy są malownicze doki otoczone wysokimi biurowcami i apartamentowcami. 
Na każdym kroku czuje się portową przeszłość dzielnicy, a Museum of London 
Docklands zaczęło cieszyć się dużym zainteresowaniem. O ile udało się poprzez 
ogromne inwestycje przeobrazić dawne genius loci w nowy reżim nadając mu 
zupełnie odmienny, ale przede wszystkim indywidualny charakter, stało się to wbrew 
interesom mieszkańców, których aktualnie często nie stać na życie w Docklands. 
Z drugiej strony ciężko nie docenić decyzji o pozostawieniu doków, których przecież 
zakopanie skutkowałoby większą ilością gruntów do zainwestowania. 

Istotnym problemem Isle of Dogs pozostaje wciąż kwestia wykluczenia społecz-
nego. Wynikało ono pierwotnie z sytuacji ekonomicznej półwyspu (upadek głów-
nego potentata lokalnej gospodarki, problemy z przekwalifikowaniem się społecz-
ności). Czynnik ekonomiczny wpłynął na wykluczenie wynikające ze statusu 
społecznego – okolica była zdominowana przez ludność niezamożną, słabo wykształ-
coną. Okolica nie oferowała także satysfakcjonującego dostępu do dóbr kultury 
i usług, zaś peryferyjne położenie w stosunku do centrum Londynu i brak odpo-
wiedniej komunikacji zbiorowej potęgował izolację obszaru. W Isle of Dogs 
ogniskowały się zarówno problemy dotyczące degradacji lokalnej społeczności, jak 
i samej przestrzeni (zaniedbana infrastruktura miejska oraz niszczejąca, porzucona 
infrastruktura doków) [6]. 

Przypadek Isle of Dogs był przykładem rewitalizacji wyłącznie implantacyjnej, 
tzw. top-bottom, wynikającej zatem z działań stymulowanych zewnętrznie. W przed-
miotową przestrzeń „wszczepiono” nowe funkcje oraz formy przestrzenne. Zdecy-
dowanemu poprawieniu uległa estetyka przestrzeni miejskiej. Nie można jednak 
nazwać owego zabiegu rewitalizacją integracyjną, bowiem nie dotykał on bezpo-
średnio lokalnych mieszkańców. Inwestycje związane z Canary Wharf wprowadzały 
nie tylko nową tkankę miejską o ograniczonym zakresie usług, ale również nowy 
segment użytkowników przestrzeni, w żadnym wypadku nie będący tożsamy ze 
społecznością, która od lat 60-tych pozostawała bez zatrudnienia. 

Rewitalizacja londyńskich doków była najgłośniejszym tego rodzaju przedsię-
wzięciem w Europie i swoistym laboratorium, którego badania walnie przyczyniały 
się do sposobu prowadzenia podobnych inwestycji w innych częściach kontynentu. 
W roku 2007 na Konferencji nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności 
UE uznano za wiodące w rewitalizacji nie tylko aspekty dotyczące samego rozwoju 
gospodarczego przedmiotowych terenów, ale obieranie narzędzi planistycznych, 
których oddziaływanie będzie miało wpływ na szeroki zakres terytorialny (przekra-
czający daną jednostkę strukturalną, gminę, etc). Rozwój gospodarczy każdego 
terenu musi odbywać się z wykorzystaniem lokalnych walorów i zasobów, w tym 
lokalnych przedsiębiorstw i ludzi [6]. Prowadzone inwestycje nie mogą być samot-
nymi wyspami, ale muszą w wpływać na poprawę zarówno fizycznej organizacji 
przestrzennej poprzez jej integrowanie, jak i uwzględniać aspekt społeczny obszaru. 
Należy przez to rozumieć obieranie takich narzędzi, które zapewniają demo-
kratyzację przestrzeni, łatwość dostępu do dóbr kultury i usług. 

Isle of Dogs została bardzo dobrze zintegrowana komunikacją publiczną z pozos-
tałą częścią miasta. Punkt ciężkości Londynu pierwszy raz w historii wyraźnie 
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przesunął się na wschód. W Docklandzie pojawiły się usługi wyższych rzędów. 
Specyficzna monokultura Canary Wharf adresowana do konkretnej, wysoko 
wyspecjalizowanej grupy zawodowej, potęgowała wysoki kontrast społeczny. 
Struktura stająca się nowym centrum Isle of Dogs, jednym z głównych subcentrów 
Londynu okazuje się nie mieć de facto większego związku z samą okolicą. 
Podnoszona przez rząd Thatcher „teoria skapywania” zakładająca, że projektowane 
skupisko inwestycji publicznych i prywatnych w sposób automatyczny przekłada się 
na wyższą jakość życia i usług w bezpośrednim otoczeniu nie sprawdziła się. 
Jedynym pośrednim zyskiem dla mieszkańców jest wysoka estetyka przestrzeni 
publicznej Canary Wharf, gdzie okoliczni mieszkańcy mogą wybrać się na spacer, 
ale gdzie nie będzie ich stać na kawę, nie mówiąc o podjęciu zatrudnienia. 
Przeprowadzona de facto globalizacja północnej części Isle of Dogs skutkuje 
wypychaniem lokalnej aktywności biznesowej i usługowej na rzecz podmiotów 
korporacyjnych, globalnych. 

3. Kompleks olimpijskie w Stratford 
Doświadczenie zdobyte przy rewitalizacji Docklands mogło posłużyć władzom 

Londynu do realizacji projektu naprawy kolejnego zaniedbanego obszaru miasta. Na 
północny wschód od Isle of Dogs znajduje się Stratford – część dzielnicy 
zlokalizowana w dolinie rzeki Lei tradycyjnie skupiała drobny przemysł, magazyny 
oraz ‘brudne’ usługi im towarzyszące. Wschodni Londyn od XIX wieku związany 
z przemysłem i dzielnicami robotniczymi, pomimo sukcesywnego przechodzenia na 
gospodarkę usługową w ostatnim półwieczu, wciąż należy do biedniejszych części 
miasta. Pomimo tradycji robotniczej dzielnicy, dolina rzeki Lei, z racji znacznego 
rozrostu Londynu w ostatnim stuleciu, okazała się położona stosunkowo blisko 
rdzenia miasta i, o ile sama była pozbawiona wielu usług i funkcji, miała potencjał 
oferować doskonały, szybki dostęp w rejon śródmieścia. Istotną cechą tego rejonu 
była też duża niezainwestowana część obszaru, pozostająca zielonym klinem 
w mieście pozbawionym wolnych terenów. Władze Londynu od lat planowały 
przeprowadzić rewitalizację tychże terenów celem poprawienia wizerunku i jakości 
życia we Wschodnim Londynie. Bezpośrednim impulsem dla działań była decyzja 
o lokalizacji w tej części miasta kompleksu sportowego przed Olimpiadą roku 2012. 
Teren Lower Lea Valley został ujęty w programie strategicznych obszarów 
rewitalizacji – Opportunity Area Planning Framework, w którym władze Londynu 
deklarowały, że celem rewitalizacji jest stworzenie „jednego z najlepszych obszarów 
do życia i pracy w Londynie” [8]. Wg oficjalnej definicji Opportunity Areas są to 
rezerwuary terenów poprzemysłowych (brownfields lands) odznaczających się 
potencjałem rozwojowym w sektorach mieszkaniowym, usługowym i innych, 
prowadzącym do polepszania dostępności transportu publicznego. 
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Rysunek 3. Wioska olimpijska w Stratford – dobrej jakości przestrzeń po igrztyskach została przeznaczona na 

m.in. mieszkania socjalne. The Olympic Village in Stratford – good quality space after the games has been 
allocated for among others social housing. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Olympic_Village,_ 
London#/media/File:Olympic_Village,_London,_16_April_2012_(1).jpg, dostęp: [17 XII 2017] 

Skutkiem przeprowadzonej rewitalizacji drobny przemysł opuścił ten rejon. 
Wschodni Londyn uzyskał największy park w mieście – Queen Elizabeth II Olympic 
Park. Olimpiada pociągnęła za sobą inwestycje nie tylko w infrastrukturę sportową, 
ale również komunikacyjną [9]. 

Rewitalizacja Stratford jest przykładem związku rewitalizacji implantacyjnej 
z integracyjną. Zostały tu wprowadzone nowe funkcje (sportowa, rekreacyjna 
i towarzysząca usługowa) wynikające z działań i interesów przede wszystkim zew-
nętrznych, podporządkowanych międzynarodowym rozgrywkom. Cały pakiet 
działań prowadzono ze szczególnym poszanowaniem czynnika lokalności. Rewita-
lizacja odbywała się na trzech poziomach uwzględniających poprawę warunków 
środowiska naturalnego i przetworzonego, rewitalizację społeczną oraz usługową. 
Przeprowadzono rekultywację zniszczonego terenu i całkowicie przebudowano 
program transportowy rejonu. 

Obiekty sportowe zaprojektowane dla największej imprezy sportowej na świecie, 
po igrzyskach zostały w części rozebrane stając się tym samym adekwatne dla 
lokalnych rozgrywek sportowych, albo przeniesione do innych miejscowości. 
Wioska Olimpijska, luksusowe osiedle, po igrzyskach stała się zwykłym osiedlem 
mieszkaniowym, w którym prawo zakupu lokali na preferencyjnych warunkach 
uzyskały osoby związane zawodowo z okolicą – nauczyciele, pracownicy socjalni, 
lekarze etc. Zabieg ten miał za cel ograniczenie efektu gentryfikacji okolicy, choć ze 
świadomością, że przy inwestycji o tak dużej skali, nie sposób zupełnie owe 
zjawisko wyeliminować [10]. 
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Rysunek 4. Centrum handlowe Westfield Stradford City – w tle widok Queen Elizabeth II Olympic Park  

– przykład atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni. Shopping centre Westfield Stratford City with the view 
on Queen Elizabeth II Olympic Park – an example of an attractive, multifunctional space. 

Źródło: http://www.egospodarka.pl/art/galeria/79600,Westfield-Stratford-City-w-Londynie,6,78,1.html, 
dostęp: [17 XII 2017] 

3.1. Wpływ rewitalizacji na społeczność lokalną 
Pomimo wdrażanych programów rządowych, inwestycje związane z Olimpiadą 

pociągnęły ze sobą wyższe ceny mieszkań w całym Stratford. Wśród okolicznych 
mieszkańców funkcjonuje przekonanie, iż program rewitalizacyjny nie był skiero-
wany na nich, a jego skutkiem będzie stopniowe opuszczanie przez rdzennych 
mieszkańców okolicznych osiedli. Pomimo tych trudności odczuwa się pewną dumę 
ze zmiany statusu Stratford, szczególnie wśród młodych mieszkańców. Osoby 
w średnim wieku i starsze z większym trudem akceptują zmiany, często nie potrafiąc 
dostrzec w nich żadnych pozytywnych elementów [11]. 

Na East Endzie zostało otwarte Stratford City – centrum handlowe dające miejsce 
pracy dla 10 tys. osób. Na rzece zrealizowano oczyszczalnię ścieków. Rewitalizacja 
zbiegła się w czasie z otwarciem w listopadzie 2013 roku nowego kampusu 
University Square Stratford. W tym samym roku rząd UK przekazał 141 milionów 
funtów na zlokalizowany na terenie Parku Olimpijskiego kampus London College of 
Fashion, który ma wschodzić w skład nowego centrum edukacyjno-kulturalnego 
[12]. W kontekście tych inwestycji trudno oczekiwać, by nie nastąpiła gentryfikacja 
okolic. Inwestycje te uzupełniają program funkcjonalny Stratford, a także oferują 
miejsca pracy, w tym dla niewykwalifikowanej części społeczeństwa Jednakże siła 
oddziaływania owych realizacji jest skierowana do szerokiego odbiorcy, w związku 
z tym trudno będzie uniknąć roszad społecznych. Prawdopodobnie mieszkańcy, 
którzy nie witają tych zmian z radością, podchodzili by do nich z innym nasta-
wieniem, gdyby skala ich była mniejsza, albo ograniczała do inwestycji pobocznych, 
tj. do wymiany infrastruktury miejskiej, otwarcia wyłącznie kampusu uniwersytetu, 
a zatem wykluczająca rdzeń całego zamierzenia, jakim jest kompleks olimpijski [13]. 
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4. Elektrownia Battersea oraz Vauxhall, Nine Elms 
W 2011 r. ruszyła realizacja największego współczesnego założenia rewitali-

zacyjnego na terenach poprzemysłowych w Wielkiej Brytanii [14-15]. Po przeszło 
ćwierćwieczu od zamknięcia ikony światowej architektury art-deco rzeczywistych 
kształtów nabrały plany ożywienia na nowo dawnej elektrowni Battersea. Ogromny 
budynek był pierwszą w Londynie elektrownią węglową, jednocześnie największą 
tego typu konstrukcją z cegieł w Europie. Otwarto ją nakładem finansowym państwa 
celem znacjonalizowania przemysłu energetycznego. Architektem był Giles Gilbert 
Scott. 

Etap pierwszy – Stację A z halą turbin parowych i dwoma kominami ukończono 
w 1939 r., drugą zaś otwarto w 1955 pozwalając Battersea osiągnąć moc 105 
megawatów i czyniąc z niej największą elektrownię w Europie. Z powodu zmiany 
technologii, elektrownia oparta na węglu wkrótce stała się niezwykle kosztowna, zaś 
problemy ze smogiem, obawy przed zniszczeniem londyńskich zabytków i chęć 
ochrony zdrowia mieszkańców skutkowały ostatecznym zamknięciem elektrowni 
w roku 1983. 

Ikoniczna architektura elektrowni błyskawicznie zyskiwała adoratorów. Bardzo 
szybko została wpisana przez English Heritage do rejestru zagrożonego dziedzictwa, 
zaś w 1980 obiekt znalazł się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO [16]. 

Ogrom elektrowni nie mogącej pełnić swej pierwotnej funkcji okazał się na 
przeszło ćwierć wieku ograniczeniem dla inwestorów nie do sforsowania, tym 
bardziej, że nad wszelkimi ingerencjami musiał czuwać konserwator zabytków. 
Elektrownia podupadła i wraz z otaczającym ją terenem stała się wielką wyrwą 
w tkance Londynu. Położona poza centrum, choć stosunkowo blisko, nad samą 
Tamizą, mocno wpisała się w świadomość mieszkańców. Elektrownia zdobyła 
miano ikony architektury i popkultury, funkcjonowała jako częsty motyw w filmach, 
na plakatach, aż wreszcie znalazła się na okładce albumu Pink Floyd. 

4.1. Rewitalizacja w kontekście strategii miejskiej 
Teren dawnej elektrowni Battersea wraz z Nine Elms oraz Vauxhall weszły 

w skład tzw. Opportunity Area [17]. Strefa VNEB (Vauxhall, Nine Elms, Battersea) 
wyznacza południowy zasięg Central Activities Zone (CAZ). Obszar ten w planach 
londyńskiego ratusza przeznaczony jest pod rozwój oparty o zasadę mixed-use, 
zawierający nowe mieszkania, miejsca pracy, kwartał kulturalny oraz park linearny, 
które razem wprowadzą nowe życie do obszaru będącego w stanie kryzysowym. 
Głównym celem jest zrównoważony rozwój gospodarki, zarówno w sferze lokalnej 
jak i pośrednio ogólnomiejskiej, podniesienie jakości życia, poprawa transportu 
i egzekwowanie rozwiązań technicznych sprzyjających ekologii. 

W swoich planach dokument VNEB Opportunity Area Planning Framework 
(OAPF) przewiduje, iż rzeczony obszar o powierzchni 227 ha będzie miejscem pracy 
dla 25 tys. osób oraz domem dla co najmniej 16 tys. kolejnych. Przewiduje się 
przedłużenie północnej linii metra (Nothern Line) z Kennington do Battersea poprzez 
tereny Nine Elms, a także realizację parku linearnego łączącego Vauxhall z elek-
trownią. Park ten stanie się osią kompozycyjną całego dystryktu. Ponadto plan 
przewiduje lokalizację w tym obszarze wysokich budynków strategicznych dla 
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londyńskiego cityscape. Całość, w przeciwieństwie do tradycji funkcjonowania tu 
elektrowni opartej na węglu, ma być oparta na wykorzystywaniu odnawialnych 
źródeł energii [17]. Jednym z powodów włączania dużych terenów poprze-
mysłowych do miasta są prognozy zwiększenia populacji Londynu do roku 2031 
o kolejny milion oraz 900 tysięcy nowych miejsc pracy. 

4.2. Rozmach założenia 
Całkowity koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 1 mld funtów i ma być 

finansowany częściowo z publicznych pożyczek. Poszczególne etapy projektu, 
w zakresie prywatnych inwestycji, są finansowane przez podmioty prywatne, które 
często także zaciągały na ten cel kredyty w zagranicznych bankach [18]. 

Elektrownię wraz z otaczającym ją zrujnowanym terenem wykupiła malezyjska 
firma deweloperska Sime Darby i SP Setia za kwotę 400 mln funtów. Autorem 
koncepcji rewitalizacji działki o powierzchni 16 hektarów został Rafael Viñoly. 
Przewidziano blisko 800 tys. m2 powierzchni biurowej, handlowej, rozrywkowej 
oraz mieszkaniowej. Celem było wykreowanie silnego ośrodka mieszkaniowo-
komercyjnego o charakterze śródmiejskim i elitarnym, prezentującego niebotyczny 
standard i ceny. 

Magnesem dla inwestorów są dwa nazwiska najjaśniejszych gwiazd światowej 
architektury – Franka Gehrego i Normana Fostera, których projekty dwóch części 
Bulwaru Elektrycznego nad Tamizą mają konkurować ze sobą. Sama elektrownia po 
odrestaurowaniu i gruntownej przebudowie ma zostać oddana do użytku w drugiej 
fazie projektu w 2020 r. Całość inwestycji szacuje się na 6 mld funtów, z czego 
przebudowa samej elektrowni ma kosztować 750 mln funtów. Inwestycja podzielona 
na siedem faz będzie realizowana przez 15 lat. Inwestor spodziewa się oddania do 
użytku 3,4 tys. mieszkań. W przeciwieństwie do Docklandu przyczyną inwestycji nie 
była wyłącznie koniunktura. Brak takowej oddalał realizację projektu przez wiele lat. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że przyczynkiem do niej była sama siła 
architektury [19, 20]. 

Władze Londynu opracowały masterplan dla całego obszaru VNEB uwzględ-
niający projekt Rafaela Viñoly, jednocześnie wyznaczając reżim projektowy dla 
kolejnych inwestorów. Całość tworzy spójną całość, cechującą się dużą ilością 
zieleni i zharmonizowaną sylwetą kompozycyjną [17]. 

Rewitalizacja samej elektrowni Battersea jest realizacją prywatną. Finansuje ją 
spółka Cushman&Wakefield, zaś inwestycja stanowi zwieńczenie szerszego 
projektu, jakim jest rewitalizacja całego południowego nabrzeża Tamizy między 
Chelsea Bridge a Lambeth Bridge. Battersea będzie oferował luksusowy program 
funkcjonalny adresowany jedynie do zamożnej elity. Planowane jest uruchomienie 
w niej ekologicznej mniejszej elektrowni i uczynienie całego kompleksu najbardziej 
zielonym, przyjaznym środowisku założeniem w UK. Kompleks pozostanie 
przestrzenią otwartą, dostępną dla wszystkich, choć nakierowaną na grupę 
o najwyższym statusie ekonomicznym. 
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Rysunek 5. Wizualizacja prezentująca przebudowaną elektrownię Bettersea w otoczeniu luksusowej 

zabudowy mieszkaniowej. The visualisation of rebuilt power plan Bettersea surrounded by a luxury hausing 
estate. Źródło: https://batterseapowerstation.co.uk/, dostęp: [17 XII 2017] 

Cieszy, że tak cenny obiekt jakim jest elektrownia Gillesa Scotta uzyska nowe 
życie. Jest to drugi obiekt tego architekta w centrum Londynu, będący jego 
architektoniczną ikoną, a w ostatnich latach przywracany do życia. Pierwszym z nich 
jest dawna elektrownia Bankside, znajdująca się w ścisłym centrum miasta, również 
na południowym brzegu Tamizy, a w której od roku 2000 funkcjonuje galeria sztuki 
współczesnej – Tate Modern. O ile obydwa obiekty zyskały nowe funkcje, Bankside 
stała się przestrzenią w pełni zdemokratyzowaną. W przypadku Battersea gentry-
fikacji okolic nowego kompleksu nie należy się spodziewać – ulica Battersea Park 
Road oddzielająca teren dawnej elektrowni od sąsiadujących okolic mieszkalnych 
zapowiada się mieć potencjał wyłącznie do rozdzielania. Wspomniana teoria 
skapywania niekoniecznie musi mieć w tym przypadku zastosowanie. 

5. Podsumowanie 
Poddawane realizacji zamierzenia rewitalizacyjne często sprowadzają się do 

wykreowania zupełnie nowego miejsca. Pomimo zachowania części dawnych 
obiektów, użycia lokalnie występujących materiałów, charakter miejsca zmienia się 
diametralnie. Nie wynika to wyłącznie ze zmiany sposobu użytkowania. Najczęściej 
inwestorzy przykładający ponadprzeciętną uwagę do renowacji opuszczonych 
budynków czynią to, gdyż adresują swoje zamierzenie do grupy osób zamożnych. 
W efekcie pomimo przywrócenia życia w problematyczne miejsce – jest to życie 
odgrywane przez zupełnie nowych aktorów, o innym sposobnie życia, nowych 
potrzebach, najczęściej też – w wykonaniu aktorów przyjezdnych. Nie dziwi zatem, 
że część społeczeństwa zaczyna traktować rewitalizację jako zagrożenie ich prawa 
do miasta. 

Praktyka rewitalizacyjna pokazuje, że tereny będące w stanie kryzysowym mają 
przed sobą trzy drogi. Mogą one pozostać poza zainteresowaniem lokalnej 
społeczności i miasta, albo ich przeszłość zostaje wydarta za pomocą buldożerów 
pod realizację zupełnie nowego założenia, albo przeciwnie – relikty dawnych obiek-
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tów zostają otoczone opieką, ale łączy się to ze zmianą przekroju społecznego 
użytkowników przestrzeni. 

Przytoczone londyńskie realizacje pokazują wyraźnie, że tereny i obiekty 
poprzemysłowe nie muszą być ciężarem dla społeczeństwa. Umiejętnie i inteli-
gentnie zaadaptowane, mogą stanowić impuls do rozwoju okolicy oraz same być 
niezwykle cennym i atrakcyjnym ogniwem. 

W Londynie następuje ciągła ewolucja sztuki rewitalizacji – każdy kolejny 
przypadek jest ważną lekcją i sprawdzianem wypracowanych praktyk. Rewitalizacja 
jest niestety działaniem, które najcelniej można sprawdzić badając po latach skutki 
jej przeprowadzenia. Z tego powodu obserwujemy powolną ewolucję sztuki 
rewitalizacji, nie rewolucję. Każdy z przytoczonych przykładów pokazuje, że 
umiejętna współpraca władz miasta z wieloma prywatnymi podmiotami pozwala 
skutecznie ożywić każdą zapomnianą część miasta, natomiast efektywne zaangażo-
wanie władz, poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom inwestorów może 
skutkować powstaniem tkanki miejskiej nie tylko zurbanizowanej i witalnej, ale 
także czytelnej. Przypadek Docklandu okazał się polem do przeprowadzenia w prak-
tyce eksperymentu myślowego i wyciągnięcia licznych wniosków, które pozwoliły 
w szerszy sposób podejść do problemu rewitalizacji kolejnych terenów. 

Najtrudniejszym elementem rewitalizacji struktury miejskiej jest zadbanie 
o interes okolicznej społeczności. Często inwestycje są odbierane jako nakierowane 
wyłącznie na nowego mieszkańca [11]. Podobne problemy najprawdopodobniej nie 
ominą zupełnie Stratford, aczkolwiek będą mniej boleśnie odczuwalne. Inwestycje 
związane z Igrzyskami Olimpijskimi uwzględniały funkcjonowanie nowej struktury 
po roku 2012 i w dużej mierze uzależniały jej dalsze losy od związania z lokalną 
społecznością, jej gospodarką. Po zakończeniu rozgrywek sportowych kompleks 
został sprowadzony rangi lokalnego kompleksu sportowego, cechującego się wysoką 
jakością przestrzeni oraz dużą ilością atrakcyjnych terenów rekreacyjnych podnosząc 
standard życia we wschodnim Londynie. Okres sześciu lat, jakie minęły od 
Olimpiady jest zbyt krótki, by szeroko, uczciwie ocenić efekty przeprowadzonej 
rewitalizacji, niemniej obszar ten wydaje się mieć dużo większy potencjał 
pozytywnej adaptacji w przyszłości, niźli Docklands. 

Tabela 1.  

 Docklands River Lea ValleZy Bettersea, Vauxhall 
and Nine Elms 

Powierzchnia 
Opportunity Zone Area 

483 ha 
(39 ha – Canary 
Wharf) 

1 819 ha 
(165 ha – Park 
Olimpijski) 

227 ha 

Początek rewitalizacji 1984 r. 2007 r. 2011 r. 
Docelowa ilość 
mieszkańców 
Opportunity Zone Area 

30 000 
mieszkańców 

32 000 
mieszkańców 20 000 mieszkań 

Aktualnie osiągnięta 
ilość mieszkań 
(stan na rok 2016) 

1 928 1 209 Projekt na początku 
realizacji 

Docelowa ilość miejsc 
pracy 110 000 52 000 25 000 
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Adresaci inwestycji 

Wyłącznie 
odbiorcy 
zewnętrzni, nowi 
pracownicy 
sektora 
finansowego 

Uczestnicy Igrzysk 
Olimpijskich, 
mieszkańcy 
Londynu 
(ogólnomiejskie 
tereny rekreacji 
oraz usługi 
wyższych rzędów), 
osiedla z 
preferowaniem 
mieszkańców 
Stratford 

Realizacja 
zespołów 
mieszkaniowych 
dla nowych, 
zamożnych 
mieszkańców, 
rozbudowa 
transportu 
publicznego oraz 
licznych przestrzeni 
publicznych i usług 
skierowana także do 
mieszkańców 
okolic 

Dobre strony 
inwestycji 

Wysokiej jakości 
przestrzeń, 
Wyeksponowanie 
dawnych doków, 
Integracja 
półwyspu 
transportem 
publicznym z 
pozostałą częścią 
miasta, 
Ożywienie 
gospodarcze 
półwyspu 

Realizacja 
wysokiej jakości 
przestrzeni 
miejskiej, 
Podniesienie 
statusu 
wschodniego 
Londynu, 
Poprawa 
dostępności 
transportem 
publicznym, 
Poprawa oferty 
funkcjonalnej 
Stratford 

Wprowadzenie 
funkcji do dawnej 
elektrowni, 
Realizacja wysokiej 
jakości przestrzeni 
miejskiej, 
Poprawa 
dostępności 
transportem 
publicznym 

Słabe strony inwestycji 

Monokultura 
funkcjonalna, 
Nie 
uwzględniono 
postulatów 
socjalnych 
społeczności, 
Canary Wharf 
jest 
niedostatecznie  
powiązana 
urbanistycznie z 
otoczeniem 

Zasadnicza część 
inwestycji 
adresowana do 
odbiorcy 
zewnętrznego, 
Inwestycja 
przyczyniła się do 
wzrostu czynszów 
w okolicy 

Inwestycja 
przyczyni się do 
rozwarstwienia 
społecznego 
w okolicy 

Efekty realizacji inwestycji wokół elektrowni Battersea będą widoczne dopiero za 
kilkanaście lat. Kwestia integracji społecznej aktualnie skupia się na polepszeniu 
dostępności transportowej obszaru oraz wprowadzeniu sieci zielonych przestrzeni 
publicznych. Niezwykłego uznania wymaga rozmach architektoniczny i estetyczny. 
Powstanie przestrzeń cechująca się wysoką jakością rozwiązań estetycznych, 
bardziej wielofunkcyjna niż Doclands, ale rodzi się pytanie jak zostanie ona 
związana społecznie z okoliczną tkanką społeczną. Przedsięwzięcie może dras-
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tycznie powiększyć rozwarstwienie społeczne dzieląc na lepszych, których stać na 
funkcjonowanie w tej okolicy oraz na pozostałych. Być może jest to cena, jaką 
londyńczycy muszą ponosić przy kolejnych rewitalizacjach, aby utrzymać stały 
i szybki poziom rozwoju gospodarczego miasta. 

Studium przedstawionych w pracy przypadków pozwala wykazać, iż w dziedzinie 
rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych następuje stały rozwój. 
Doświadczenie zdobywane przy naprawie poszczególnych obszarów jest przekła-
dane na bardziej staranną rewitalizację obszarów kolejnych. Wyraża się to 
w pełniejszym uwzględnianiu interesów lokalnych społeczności poprzez inwestycje 
w poprawę transportu publicznego, realizację na przedmiotowych terenach osiedli 
socjalnych, a także wprowadzaniu usług i przestrzeni publicznych wg zasad demo-
kratyzacji przestrzeni. Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza pozwala 
potwierdzić postawioną tezę, pomimo, iż na efekty rewitalizacji rejonu elektrowni 
Battersea należy poczekać. Przyjęte w miejskich dokumentach planistycznych 
założenia dotyczące realizacji całego kompleksu uwzględniają szeroką problematykę 
planistyczną uwzględniającą interesy różnych grup społecznych. 
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Analiza rozwoju rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie 
Londynu – ewolucja czy zastój? 
Streszczenie 
Artykuł omawia kwestię rozwoju procesu rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych na 
przykładzie Londynu. Władze miast chętnie oddają te atrakcyjnie położone tereny w ręce prywatnych 
inwestorów ograniczając lub zupełnie pozbawiając się wpływu na kierunek rozwoju poszczególnych 
fragmentów miasta. Źle przyjęta strategia rewitalizacji, pomimo uzupełniania programu funkcjonalnego, 
oferowania nowych miejsc pracy, niesie groźbę gentryfikacji i dalszej marginalizacji części społeczeń-
stwa. W Londynie proces rewitalizacji oparty jest o strategię Opportunity Area Planning Framework, 
w ramach której obszary poprzemysłowe wykorzystywane są jako rezerwuary do lepszej integracji 
miasta. Autor analizując przykłady londyńskich prób adaptacji Docklandu, doliny rzeki Lei oraz okolicy 
elektrowni Battersea stara się zaobserwować zmiany w sztuce rewitalizacji oraz ich kierunek. 
Przypadek brytyjskiej praktyki pokazuje, że umiejętne akcentowanie genius loci owych obszarów może 
być punktem wyjścia do budowy atrakcyjnej struktury miejskiej.  
Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, integracja lokalnej społeczności. 

An analysis of revitalization of post-industrial areas – the case of London.  
An evolution or stagnation? 
Abstract 
The paper discusses a question of revitalization of postindustrial areas in London. The municipal 
authorities willingly grant these attractively located areas to private investors. Consequently, they have 
practically no influence on the way in which particular parts of a city will develop. Despite offering the 
functional program and new jobs, this badly-applied revitalization strategy results in the risk of 
gentrification and further marginalization of a part of society. In London, the revitalization process is 
based on the Opportunity Area Planning Framework strategy, which employs the post-industrial areas as 
reservoirs for better integration of the city. The author analyzes the examples of London ( the Dockland 
area, the Lea Valley and the neighborhood of the Battersea power plant) in an attemp to observe the 
direction of changes in the art of revitalization. The case of British practice shows that skillful 
emphasizing of the genius loci of these areas can be the starting point for building an attractive urban 
structure. 
Keywords: post-industrial areas, revitalization, integration of local society. 
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Lea Kazanecka-Olejnik1 

Wykorzystanie ruchu w kształtowaniu  
współczesnej architektury proekologicznej 

1. Wstęp 
Współcześnie zastanawiamy się nad sposobem wykorzystywania dostępnych 

zasobów naturalnych. Czynniki, które wpłynęły na wzrost liczby ludności na 
świecie, sprawiły także, że produkujemy i tworzymy coraz więcej, aby odpowiedzieć 
na powstałe w ten sposób potrzeby. Rozwijamy technologię, która wspiera produkcję 
i konsumpcję. Przez to nie tylko wykorzystujemy dostępne zasoby, ale także 
produkujemy odpady. Powstaje pytanie o sposób w jaki architektura podchodzi do 
tych zagadnień i jaka będzie jej przyszłość w relacji ze środowiskiem. 

Architekci podejmują próbę reagowania na otoczenie i jego problemy, między 
innymi poprzez działania proekologiczne. Poprzez architekturę proekologiczną 
rozumiana jest w niniejszej pracy całość działań projektowych, mających na celu 
zwrócenie uwagi na środowisko i jego potrzeby [1]. Oznacza to zarówno rozwiązania 
pasywne jak i aktywne, architekturę zrównoważoną, energoaktywną, czy też solarną. 
Niezależnie od dominującej w danym obiekcie idei projektowej, istotnym jest jego 
reagowanie na cechy zastanego krajobrazu. 

Według J. Wines’a początek działaniom ekologicznym w architekturze dał F. L. 
Wright. W okresie zdominowanym przez symbolikę przemysłu jego architektura 
skupiała się na równowadze pomiędzy otoczeniem, a obiektem [2]. To właśnie ta 
relacja z krajobrazem stała się podstawą dla późniejszych nurtów proekologicznych, 
które znajdowały kolejne sposoby koegzystowania z otoczeniem. Wraz z postępem 
technologicznym oznaczało to także zwrócenie się ku rozwiązaniom aktywnym, 
takim jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe. Wspólną cechą dla projektów 
F. L. Wrighta i dla rozwiązań aktywnych jest potrzeba dopasowania do zastanych 
cech otoczenia. 

Jeżeli architektura zależna jest od otoczenia, to także od zachodzących w nim 
zmian. Oznacza to zarówno różne pory roku, dnia i związane z tym temperatury, 
nasłonecznienie, sposoby funkcjonowania i relacji pomiędzy wnętrzem, a oto-
czeniem. W odpowiedzi na to zostaje wprowadzany ruch, jako możliwość przeo-
brażania się i dopasowywania do zmian. 

Ruch, jako narzędzie projektowe, zależny jest od danego założenia. Dlatego też 
do zobrazowania możliwości jego wykorzystywania zostały wybrane przykłady, 
które ukazują różnorodność technologii, potrzeb i korzyści, wynikających z imple-
mentacji badanych rozwiązań. Analiza porównawcza została wykonana dla obiektu, 
który nie posiada ruchomych elementów, oraz dla obiektów, w których ruch dotyczy 
następujących obszarów: dodanych struktur, fragmentu budynku lub całości jego 
bryły. 
                                                             
1 lea.kazanecka@gmail.com, Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania, 
Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska. 
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2. Obiekt statyczny 
Aby zrozumieć ruch w architekturze potrzebna jest możliwość porównania go do 

obiektu niezmiennego. Jednak mimo że budynki proekologiczne nie muszą się 
poruszać to ich statyczność nie jest tożsama z całkowitym brakiem zmienności. 
Jednym ze źródeł energii w budynku jest ta oddawana przez ciała ludzkie. 
Wykorzystanie ruchu w obiekcie oznacza więc również wykorzystanie aktywności 
jego użytkowników, która jest prawie zawsze obecna w architekturze statycznej, a ta 
jest w niniejszej pracy odniesieniem dla analizy architektury istniejącej w ruchu. 

 
Rysunek 1. Schemat rzutu obiektu biurowego 2226 autorstwa Baumschlager Eberle Architekten.  

Na czerwono oznaczono symboliczną lokalizację użytkowników [opracowanie własne] 

Budynek biurowy w Austrii o nazwie 2226, zaprojektowany przez pracownię 
Baumschlager Eberle Architekten, bez systemów ogrzewania, chłodzenia, stałej 
wentylacji mechanicznej, w którym temperatura wnętrza wynosi od 22°C do 26°C 
[3]. Budynek wykorzystuje kilka rozwiązań, które można traktować jako 
proekologiczne. Posiada ścianę zewnętrzną o całkowitej grubości 78 cm, złożoną 
z dwóch 38-centymetrowych, kamiennych warstw, z pustką pomiędzy nimi 
(Rysunek 1). Zapewniają one wysoką izolacyjność cieplną. Głęboko osadzone 
trzyszybowe okna, ograniczają przegrzewanie się obiektu w lecie i straty ciepła 
w zimie. Wentylacja zapewniona jest poprzez otwory w fasadzie i oknach. Źródłem 
energii w budynku są między innymi sami użytkownicy obiektu. Mimo że obiekt się 
nie porusza, wykorzystuje energię, powstającą podczas przemieszczania się w nim 
ludzi. Człowiek wytwarza około 80 W energii termicznej. Ciepło wytwarzają także 
znajdujące się w budynku sprzęty elektroniczne i urządzenia. Obiekt jest niemalże 
pasywny, ogranicza swój wpływ na środowisko, a jednocześnie pozostaje statyczny. 
Ruch jest w nim obecny i decyduje o jego efektywnym działaniu, ale należy do 
użytkowników, nie do samej architektury. 

Ludzie są zawsze częścią przestrzeni, której architektura jest dedykowana, a z ich 
obecnością związany jest ruch. Tak jak środowisko, ich aktywność zmienia się wraz 
z ich wpływem energetycznym na budynek. Jest to kolejny czynnik, względem 
którego architektura może się dopasowywać lub jak w przypadku budynku 2226, 
jedynie korzystać z jego zalet. Pokazuje on, że architektura może być efektywna 
proekologicznie, przyjmując jedynie podstawowe rozwiązania pasywne nurtu i nie 
adaptując się do zmian. 
  



 
Wykorzystanie ruchu w kształtowaniu współczesnej architektury proekologicznej 

 

211 

3. Ruch urządzeń i dodatkowych struktur 
Architektura proekologiczna wykorzystuje odnawialne źródła energii. W tym celu 

stosowane są dodatkowe urządzenia, między innymi panele solarne, panele 
fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe. Część z tych urządzeń, żeby pozyskać energię 
wykonuje określony ruch. Omawiane elementy stanowią uzupełnienie bryły obiektu, 
która może pozostawać statyczna. 

Turbiny wiatrowe mają za zadanie zamienić energię kinetyczną wiatru w energię 
elektryczną. W tym celu wykonują one obroty w osi pionowej lub poziomej. Jako 
urządzenia dodane do architektury, na przykład domu jednorodzinnego, powstają 
w kilku formach. W zależności od miejsca i rodzaju narzędzia oferują różnorodne 
zyski energetyczne. Przykładowa turbina wiatrowa przydomowa oferuje średnią 
roczną produkcję energii w wysokości 2400 kWh [4]. 

 
Rysunek 2. Schematyczny widok Bahrain World Trade Center autorstwa biura Atkins z oznaczonym 

sposobem poruszania się [opracowanie własne] 

Te same elementy mogą być projektowane nie jako dodane, ale jako dominujące 
w projekcie. Tak jest w przypadku Bahrain World Trade Center, bliźniaczych 
wieżowców połączonych dodatkową konstrukcją, na której zamontowano trzy 
turbiny wiatrowe (na wysokościach 60 m, 96 m, 132 m) (Rysunek 2) [5]. Całość 
konstrukcji zaprojektowano tak, aby jak najlepiej wykorzystać występujące w tym 
miejscu silne wiatry od morza. Urządzenia zintegrowane z budynkiem mają za 
zadanie zapewniać 11% - 15% zapotrzebowania energetycznego obiektów, około 1.1 
GWh rocznie, stanowiąc jednocześnie 3% kosztów budowy. Rozwiązanie tego typu 
decydowało o wyjątkowości obiektu równie mocno, jak i o energetycznych korzyś-
ciach. Obiekt otrzymał nagrodę za zrównoważone projektowanie, wykorzystujące 
unikatowe cechy zastanego miejsca, lokalne wiatry. Istotna jest jednak skala 
budynku, która wyznacza skalę zapotrzebowania na energię i wykorzystania 
zasobów naturalnych. 

Urządzeniami, które mogą, ale nie muszą, wykorzystywać ruch do działania są 
ogniwa fotowoltaiczne. Jest ich wiele rodzajów, występują jako urządzenia wolno-
stojące, części dachów, elewacji, czy nawet jako elementy zintegrowane ze szkłem. 
Aby maksymalizować zyski energetyczne zaprojektowane zostały panele nadążne, 
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które obracają się wokół własnej osi. Według producentów ma to za zadanie 
zwiększenie efektywności pozyskiwania energii „nawet o 40%” [6]. 

 
Rysunek 3. Schematyczny widok etapów przekształcania La Seine Musicale autorstwa Shigeru Bana i Jean de 
Gastinesa z oznaczonym sposobem poruszania się zewnętrznego panelu elewacyjnego [opracowanie własne] 

W projekcie La Seine Musicale Shigeru Ban i Jean de Gastines zaproponowali 
maksymalizację wykorzystania potencjału paneli fotowoltaicznych poprzez 
ulokowanie ich na dodatkowej, ruchomej konstrukcji, otaczającej fragment jajowatej 
bryły budynku (Rysunek 3) [7]. Struktura z panelami przypomina żagiel i obraca się 
wokół centrum budynku, podążając za słońcem. Ruch konstrukcji pozwala na 
zwiększenie zysków solarnych, ale także na ochronę wnętrza przed przegrzewaniem. 
Rozwiązanie to pokazuje jak standardowe urządzenie, jakim są panele fotowol-
taiczne, może być scalone z budynkiem i jego ideą projektową. Podobnie jak 
w przypadku wieżowców w Bahrajnie, rozwiązanie stanowi o obiekcie. Ruch staje 
się odpowiedzią na kontekst miejsca bazując na podstawowych rozwiązaniach 
i dopasowując je do zastanej sytuacji. 

Zmienność w architekturze proekologicznej może być wprowadzona poprzez ruch 
dodatkowych urządzeń i odniesienie do specyfiki ich ruchu. Takie rozwiązanie 
przyjęto w przypadku turbin wiatrowych w Bahrain World Trade Center, gdzie bryła 
wspiera działanie i potrzeby urządzenia. Innym sposobem jest kształtowanie 
urządzeń w formie płaszczyzn, będących częścią bryły obiektu, jak w przypadku La 
Seine Musicale. 

4. Ruch w obrębie fragmentu płaszczyzn 
Ruch w obiekcie oznacza między innymi przemieszczanie się lub zmianę ułożenia 

elementów, o różnorodnym rozmiarze i znaczeniu. Może dotyczyć jednego lub wielu 
elementów, małych lub dużych obszarów. Może także być istotą obiektu lub 
dodatkowym elementem, kontrolowanym manualnie lub automatycznie. Miejscem 
na wprowadzenie ruchu, gdzie te zróżnicowane aspekty są zauważalne, są płasz-
czyzny i fragmenty bryły obiektu, będące integralną jego częścią, a nie jedynie 
dodatkowym urządzeniem pozyskującym zasoby z otoczenia. 
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Rysunek 4. Schematyczny widok etapów przekształcania elewacji domu Lighthouse autorstwa A. Shingler, 

M. Rose, Sh. Robson z oznaczonym sposobem poruszania się [opracowanie własne] 

Pierwszy w Wielkiej Brytanii zeroemisyjny dom, który posiada także najwyższy 
poziom Code for Sustainable Homes to dom Lighthouse wybudowany dla firmy 
Kingspan Metl-Con [8]. Jest to obiekt demonstracyjny, który ma na celu ukazanie 
innowacji w budownictwie zrównoważonym, a także umożliwienie badania nowych 
strategii i kierunków rozwoju. Istotnym dla autorów było wykorzystanie unikato-
wych cech miejsca i lokalnego klimatu, dopasowanie architektury do danego 
otoczenia. W budynku wykorzystano szereg rozwiązań proekologicznych, między 
innymi orientowanie dłuższej osi budynku w kierunku wschodnio-zachodnim, 
montaż paneli fotowoltaicznych, wprowadzenie komina solarnego (Rysunek 4). 
Istotna jest także lokalizacja otworów okiennych. Od północy zaprojektowano 
minimalne okna w układzie pionowym, zlokalizowane w centralnej części elewacji. 
W parterze od strony wschodniej zlokalizowano wąski pas przeszkleń. Kolejne dwa 
okna od tej strony znajdują się w centralnej części elewacji. Podobnie zaprojek-
towano elewację zachodnią. Większe przeszklenia znajdują się od strony połud-
niowej. Z takimi rozwiązaniami związane jest kontrolowanie wpływu nasłonecz-
nienia na wewnętrzny klimat budynku. Dlatego też na elewacji wprowadzono ruch 
obecny w trzech, przesuwnych, drewnianych okiennicach zewnętrznych. Zaprojek-
towano je jako elementy, które można manualnie dopasowywać do sezonowych 
i dziennych zmian w potrzebach energetycznych i nasłonecznienia. Ta indywidualna 
możliwość adaptacji, mimo że zawierająca się jedynie we fragmencie obiektu, 
sprawia że dopasowuje się on do zmiennych warunków środowiska w wymaganym 
dla niego zakresie. 

 
Rysunek 5. Schematyczny widok etapów przekształcenia elewacji domu autorstwa Karawitz Architecture 

z oznaczonym sposobem poruszania się [opracowanie własne] 
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Podobne ruchome elementy można odnaleźć w projekcie domu jednorodzinnego 
firmy Karawitz Architecture [9]. Obiekt jako pierwszy we Francji otrzymał certyfikat 
Passiv Haus Institut. Kilka okiennic zewnętrznych, podobnych do tych, które 
wykorzystano w poprzednim projekcie, tutaj są podobnym elementem, kształtującym 
drugą, zmienną powłokę budynku (Rysunek 5). Jest nią zestaw ruchomych paneli 
bambusowych, stanowiących nie tylko ochronę przeszkleń południowych przed 
przegrzewaniem, ale dodatkowo współtworzących całą bryłę obiektu. Składana 
powłoka przekształcana jest manualnie i zależna od samych użytkowników.  

Oba przykłady wykorzystują podobne elementy, pod względem funkcjonalnym 
i estetycznym. Bazują one na manualnych przeobrażeniach zaprojektowanych 
konstrukcji. Jednak skala ich zastosowania jest tutaj skrajnie różna. Okazuje to 
różnorodne zapotrzebowania na wprowadzanie ruchu do elewacji i możliwości jego 
wykorzystania, zarówno w kwestii wielkość obszaru, jak i stopnia zależność 
budynku od rozwiązania. 

 
Rysunek 6. Schematyczny widok etapów przekształcenia fragmentu elewacji Al Bahar Towers autorstwa 

Aedas Architects [opracowanie własne] 

Kontrola dostępu światła do obiektu jest ważnym elementem projektu kinetycznej 
fasady wieżowców Al Bahar Towers w Abu Dhabi, mieście gdzie bezdeszczowa 
pogoda, przy temperaturze 100°F jest problemem dla funkcjonowania, przebywania 
w przeszklonych obiektach [10]. Dotyczy to także opisanych wieżowców. Aby 
poradzić sobie z efektami przegrzewania i oślepienia, fasadę wyposażono w system 
paneli z włókna szklanego (Rysunek 6). Umieszczono je na dodatkowej konstrukcji, 
odsuniętej od budynku. System zaprogramowany jest tak, aby automatycznie 
reagować na zmiany wynikające z nasłonecznienia. Parametryczny wzór osłon 
nawiązuje do maszrabijja, tradycyjnej islamskiej kraty zacieniającej. Mimo tego 
forma obiektu jest obca dla lokalnej architektury. Kreowanie tego typu przestrzeni, 
o dużej skali, działającej poza tradycjami i jej rozwiązaniami, sprawia, że konieczne 
jest poszukiwanie alternatyw dla obiektów nieodpowiadających trudnemu klimatowi, 
jak analizowana fasada kinetyczna. Ruch staje się tutaj sposobem na rozwiązanie 
problemu powstałego z podstawowych założeń projektowych, które jednocześnie 
stanowią o wyjątkowości omawianych wieżowców i o nowej wartości wprowadzanej 
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w krajobrazie. Struktura osłonowa obiektów cechuje się niezależnością i ciągłym 
dopasowywaniem do potrzeb użytkownika zanim on sam ją odczuje. Jest to działanie 
obecne w biomimetyce, rozwiązaniami obecnymi w architekturze, podążającymi za 
rozwiązaniami obserwowalnymi w naturze. Ukazują one potrzebę automatyzacji 
kontroli nad klimatem wewnątrz architektury, szczególnie w trudnych warunkach. 

 
Rysunek 7. Schematyczny widok etapów przekształcenia pawilonu Milwaukee Art. Museum autorstwa 

Santiago Calatravy z oznaczonym sposobem poruszania się [opracowanie własne] 

Ruch może dotyczyć różnych płaszczyzn w obiekcie, nie tylko elewacji. Pawilon 
muzeum Milwaukee Art Museum w Wisconsin autorstwa Santiago Calatravy swoim 
zadaszeniem imituje ruch skrzydeł (Rysunek 7) [11]. Łamacze światła z elementami 
o długości do 66 m umieszczone są nad szklanym dachem. Złączone w osi środkowej 
budynku panele odchylają się w ciągu dnia, zapewniając częściowe zacienie, ale 
także dostęp światła i zamykają w ciągu nocy, zapewniając ochronę przed wychło-
dzeniem. Rozwiązanie jest bardziej skupione na utworzeniu symbolu przestrzeni 
o dużym znaczeniu funkcjonalnym, niż na wprowadzeniu rozwiązania niezbędnego 
projektowo. W obiekcie tym ruchoma płaszczyzna dotyczy zadaszenia, spełniając 
jednocześnie podobną rolę jak struktura w wieżowcach Al. Bahar Towers. 

Dopasowanie architektury do zmienności otoczenia może być wyrażone 
w różnorodnych formach. Przeobrażenia bryły mogą być jej integralną częścią, nie 
jako dodane urządzenie lub typowe rozwiązanie, ale jako sposób na budowanie 
tożsamości obiektu. 

5. Ruch bryły 
Zmienność architektury dotyczy także całości obiektu. Architektura solarna, 

podążająca za słońcem, wykorzystuje ciągły obrót całego budynku w celu zwięk-
szenia zysków ze słońca. Jednym z bardziej znanych obiektów tego typu jest 
Heliotrop, który jest obracającym się wokół centralnego punktu walcem. Nurt ten 
dotyczy jednak także ruchu bryły o innej skali przekształcalności. 
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Rysunek 8. Schemat obrotu bryły w płaszczyźnie poziomej oraz schemat etapów obracania się zadaszenia 
w płaszczyźnie pionowej w domu autorstwa Guilherme Silva z oznaczonym sposobem poruszania się 
[opracowanie własne] 

Poszukując słońca Guilherme Silva zaprojektował dom, który wykorzystuje 
możliwość obracania się [12]. Cała bryła obraca się o 180° wokół punktu, 
znajdującego się w jednej czwartej długości obiektu (Rysunek 8). To pozwala na 
podążanie bryły budynku za słońcem. Wyposażona jest ona także w dodatkową 
strukturę, spełniającą rolę drugiego zadaszenia. Podnosi się ono i opada w zależności 
od pory roku. W lecie nakierowuje panele fotowoltaiczne na zyski solarne, a w zimie 
opada, zwiększając zyski solarne i tworząc dodatkową powłokę bezpośrednio nad 
dachem budynku. Działania te pozwalają na ograniczenie kosztów chłodzenia 
obiektu w lecie o 80% i na produkcję 5 razy więcej energii niż potrzebuje on do 
funkcjonowania. Ruch kontrolowany jest przez użytkowników, a jeden pełny obrót 
zajmuje 12 minut, jednak podczas codziennego użytkowania nie jest odczuwalny we 
wnętrzu. 

 
Rysunek 9. Schematyczny widok Ecocapsule autorstwa biura nice&wise z oznaczonym sposobem poruszania 

się [opracowanie własne] 

Ecocapsule to samowystarczalny, kompaktowy, nomadyczny dom autorstwa 
studia nice&wise [13]. Projekt został w 2015 roku wyróżniony w konkursie Lexus 
Design Award. Ruch obejmuje całą bryłę obiektu, która znajduje odpowiednie 
miejsce do tymczasowego przebywania. Przeznaczona jest dla dwóch osób, których 
podstawowe potrzeby funkcjonalne spełnia. Kapsuła wyposażona jest w turbinę 
wiatrową, panele fotowoltaiczne, filtry wody (Rysunek 9). Pojawia się wtedy kiedy 
jest użytkownikowi potrzebna. Może być ona przez niego przemieszczana na 
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przykład poprzez montaż z autem. Architektura mobilna umożliwia w ten sposób 
tworzenie obiektów, które są adekwatne do zmiennych, chwilowych potrzeb, 
niezależnie od miejsca. Obiekt nie musi istnieć stale, ale tylko wtedy i tylko tam 
gdzie użytkownik tego chce. Dlatego też ruch sprawia, że budynek może być 
proekologiczny także w znaczeniu funkcjonalnym, jako maksymalnie wykorzystany 
zasób przestrzenny, dopasowujący się do możliwości miejsca. 

6. Podsumowanie 
Architektura proekologiczna to sposób kształtowania przestrzeni w wielu nurtach, 

poszukujących jak najlepszego dopasowania się do potrzeb otoczenia. Zadania te są 
istotne dla współczesnej architektury [14]. Ruch jest jednym z rozwiązań, które 
umożliwia obiektowi takie działanie. 

Zmienność architektury dotyczy tutaj wielu aspektów i płaszczyzn. Może być 
zauważone w architekturze statycznej, jako ruch użytkowników i jego kształtowanie, 
ale przede wszystkim w architekturze gotowej do przekształceń. Przejawia się to 
poprzez ruch urządzeń dodatkowych, płaszczyzn i ich fragmentów, całości bryły. 

Sam ruch w architekturze może być kształtowany na wiele sposobów. Może on 
być zarówno automatyczny jak i manualny. Jako rozwiązanie samosterujące pozwala 
na ciągłe dopasowywanie się do zmiennego otoczenia i antycypowanie potrzeb 
użytkownika. Ciągle tworzy odpowiedni klimat wnętrza. Jako działanie manualne, 
ruch zapewnia większą kontrolę ze strony użytkownika i bezpośrednie reagowanie na 
zmiany, które nie zawsze są możliwe do określenia przed ich wystąpieniem (na 
przykład hałas, potrzeba prywatności). Ponadto działanie pozwala użytkownikowi 
wyrazić siebie i swoje potrzeby. 

Skala ruchu, nawet w obrębie tożsamych działań, którymi mogą być przykładowe 
panele zewnętrzne, zależna jest od obranych założeń projektowych. Ten sam element 
i jego ruch może być wykorzystany w całości obiektu lub w jego fragmencie. 
Podobne zróżnicowanie występuje w kwestii realizacji określonych zadań. Podążanie 
za słońcem może być realizowane poprzez wyposażenie budynku w odpowiednie 
urządzenia lub poprzez rotację całego obiektu. Rozwiązania takie są jednak ściśle 
zależne od potrzeby, żadna z form ruchu nie jest rozwiązaniem lepszym, a jest 
jedynie możliwym narzędziem projektowym. 

Przekształcalność bryły oznacza więc nie tylko różną skalę i cel, ale wraz z nimi 
także znaczenie dla tożsamości obiektu. Dominującym, kinetycznym rozwiązaniem 
proekologicznym może być ruch jedynie jednej z płaszczyzn budynku, ale poprzez 
wprowadzenie nietypowego technologicznie ruchu staje się on symbolem miejsca. 
Nie jego powierzchnia, a sposób poruszania się może być więc decydujący. 
Podobnie bardzo prosty ruch, ale dotyczący znaczącej powierzchni obiektu, na 
przykład wszystkich elewacji, może stać się rozwiązaniem dominującym. 
W architekturze nomadycznej nie sama forma, a możliwość istnienia przez chwilę 
i przemieszczania się całego obiektu jest kluczowa. Jest to szczególnie istotne 
w kontekście otaczającego krajobrazu i spójności z otoczeniem, a nawet relacji 
z lokalną tożsamością. W tych przykładowych działaniach ruch może być więc 
kluczowy dla idei lub jedynie wspomagający. 

Niemożliwym jest wymierne porównanie dwóch rozwiązań ruchowych, czy też 
dwóch różnych obiektów, stosujących analogiczne rozwiązanie. Unikatowe relacje 
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przestrzenne obiektu i zestawienie w nim wielu różnych rozwiązań projektowych 
oznacza, że dwa obiekty stają się nieporównywalne. Nie jeden konkretny ruch 
danego elementu jest istotny, ale całość założenia projektowego, w którym ruch 
architektury może mieć różną rolę. 

Przedstawione wartości mają, więc ogólne zadanie porównawcze, nie są 
natomiast normatywem według, którego powinna być podejmowana decyzja o 
wprowadzaniu danego rozwiązania. Decyzja taka powinna być zależna od 
unikatowych charakterystyk miejsca i powstałej idei projektowej. Jednak ciągły 
rozwój technologiczny i związane z nim możliwości konstrukcyjne sprawiają, że 
architektura nie powinna pozostawać wobec nich bierna. Rozwiązania proeko-
logiczne, które poszukują relacji z otoczeniem, powinny odnosić się także do jego 
zmienności i traktować ruch jako dostępne narzędzie projektowe. 
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Wykorzystanie ruchu w kształtowaniu współczesnej architektury 
proekologicznej 
Streszczenie 
Architektura proekologiczna, rozumiana jako całość działań w architekturze, mających na celu dbanie 
o środowisko, współgranie z nim i racjonalizację wykorzystania zasobów, jest istotną częścią współ-
czesnego myślenia o projektowaniu. Świadczy o tym obserwowalne zapotrzebowania na obiekty 
proekologiczne, ale także poszukiwanie kolejnych, innowacyjnych rozwiązań związanych z tą 
tematyką. 
Ruchome elementy w obiekcie pozwalają dostosowywać go do zmiennych warunków atmosferycznych 
lub funkcjonalnych. Mogą ograniczyć przegrzewanie lub wychładzanie się obiektu. Mogą także 
wpłynąć na jego rozwiązania funkcjonalne, dopasowując się do zmiennych potrzeb. 
Celem pracy jest określenie sposobów wykorzystania mobilności w kształtowaniu architektury proeko-
logicznej. Jakie są możliwości i korzyści, wynikające z ciągłego adaptowania? Czy kinetyka może stać 
się kolejną dziedziną rozwiązań proekologicznych, czy jest głównie formą rozrywki architektonicznej? 
Ruch stwarza wiele możliwości, ale sposób jego wykorzystania jest decydujący dla zasadności jego 
stosowania w architekturze proekologicznej. 
Słowa kluczowe: ruch, architektura architektura proekologiczna. 

Using movement in contemporary pro-ecological architecture 
Abstract 
Pro-ecological architecture as all design tools that are created to take care of environment, interact with 
it, and optimalization of resources’ usage, is an important part of contemporary design. That is 
recognizable through an existing need for those buildings and also by continuous search for new 
solutions that correspond with the idea. 
Movable elements in a building allow it to adjust itself to changeable features of surrounding and 
function. They can reduce overheating, adapt to changing needs. 
The goal of this work is to define ways to incorporate mobility in a process of creation of pro-ecological 
architecture. What are the possibilities and benefits of constant adaptability? Can kinetics become a new 
branch of pro-ecological solutions or is it mostly a form of entertainment? Movement means many 
possibilities but the way it is used is fundamental for validity of its incorporation. 
Keywords: movement, architecture, pro-ecological architecture. 
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Piotr Cybul1 

Formy rzeźby terenu związane z dawną eksploatacją 
rud żelaza i ocena stanu ich zachowania  

na przykładzie miejscowości Jastrząb i Włodowice  

1. Wstęp 
Żelazo jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków w skorupie 

ziemskiej. Ze względu na rozproszenie tego pierwiastka i trudność pozyskiwania go 
dla potrzeb człowieka, jest ono traktowane jako strategiczny surowiec mineralny 
o dużym znaczeniu dla gospodarki [1]. W Polsce eksploatacja rud żelaza trwała 
przez ponad 600 lat [2]. Jednym z najważniejszych obszarów, gdzie eksploatowano 
ten surowiec był Częstochowski Obszar Rudonośny. Jest to pas terenu o długości 
około 120 km, ciągnący się od okolic Zawiercia, aż po okolice Wielunia. Jego 
szerokość wynosi od 2 km na południu do 20 km w części północnej. W granicach 
częstochowskiego obszaru rudonośnego udokumentowano 27 złóż różnych kategorii 
o łącznych zasobach 426 mln ton rud żelaza [3]. W tym rejonie rudy żelaza wystę-
pują jako sferosyderyty oraz jako rudy pokładowe, zalegające na różnych głębo-
kościach. Eksploatacja tego surowca mineralnego w znacznym stopniu wpływała na 
zmianę krajobrazu. Stopień przekształcenia środowiska zależał w dużej mierze od 
sposobu w jaki eksploatowano rudy, a ten z kolei był uzależniony od głębokości 
zalegania pokładu, jak i od rozwoju technicznego na przestrzeni wieków, a także 
sytuacji finansowej kopalni. W latach 70. XX wieku podjęto odgórną decyzję 
o likwidacji wszystkich kopalń rud żelaza w Polsce. Kopalnie były zamykane 
szybko, a większość terenów pogórniczych nie była poddawana rekultywacji. Po 
zakończeniu eksploatacji, na dawnych obszarach pogórniczych nie prowadzono 
wielu badań. Skupiano się głównie na możliwościach wtórnego wykorzystania skał 
płonnych i pozostałości po procesie wzbogacania rud [4]. Tematyka dotycząca zmian 
rzeźby w rejonie częstochowskim została podjęta przez Gawora dopiero w 2017 roku 
[2]. Również autor niniejszej pracy prowadził badania w roku 2016 w rejonie 
Włodowic [5], podczas których nie było możliwości wykorzystania danych ALS, co 
w znacznym stopniu ograniczyło możliwość weryfikacji wszystkich form na tym 
terenie. 

2. Cel badań 
Głównym celem pracy jest sprawdzenie czy w miejscowości Jastrząb są obecne 

antropogeniczne formy rzeźby terenu, związane z dawnymi pracami górniczymi oraz 
czy na obszarze Włodowic znajdują się formy, które nie zostały odnalezione podczas 
prowadzonych uprzednio badań. Celem jest także określenie genezy każdej 
z wyróżnionych form. Aby stwierdzić czy forma ta jest pozostałością po prowa-
dzonych niegdyś pracach górniczych, czy może jej obecność nie jest związana 
                                                             
1 piotr.c53@interia.eu, Instytut Geografii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,www.up.krakow.pl.  
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z górnictwem. Wyznaczone obszary badań znacząco różnią się pod względem 
użytkowania gruntów. Dlatego, za kolejny cel pracy, przyjęto wykonanie studium 
porównawczego i dokonanie oceny stanu zachowania antropogenicznych form 
rzeźby terenu na obu badanych obszarach. Realizacja powyższych celów jest 
utrudniona, gdyż eksploatację rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym 
zakończono prawie pół wieku temu. Oddziaływanie procesów denudacyjnych mogło 
przyczynić się do częściowego lub całkowitego zrekultywowania form świadczących 
o dawnej działalności górniczej. Również czynnik antropogeniczny mógł 
w znacznym stopniu wpłynąć na dzisiejszy wygląd obszarów pogórniczych. 

3. Metody badań 
Realizacja wyznaczonych celów pracy wymagała zastosowania różnorodnych 

metod badawczych. Początkowym etapem była analiza materiałów kartograficznych. 
Opierająca się przede wszystkim na mapach archiwalnych Wojskowego Instytutu 
Geograficznego w skali 1:25 000 [6]. Duża szczegółowość map pozwoliła na 
dokładne wytyczenie obszarów badań. Wykorzystano także mapę topograficzną 
WIG w skali 1:100 000 [6]. Jednak w tym przypadku, ze względu na znaczny stopień 
generalizacji mapy, sygnatury kopalń a także hałd traktowano jedynie poglądowo. 
Określając genezę form posiłkowano się także mapą geologiczną [7], oraz 
wywiadami z mieszkańcami miejscowości Jastrząb i Włodowice. Aby precyzyjnie 
określić lokalizację antropogenicznych form terenu na obszarze badań, wykorzystano 
dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego (ALS) [8].  

Kluczowym etapem prowadzonych badań były prace terenowe, podczas których 
zlokalizowano wyznaczone na podstawie analiz kartograficznych antropogeniczne 
formy terenu i dokonano ich morfografii oraz morfometrii. Do wykonania pomiarów 
posłużono się taśmą mierniczą, busolą a także klizymetrem. W przypadku braku 
dostępności terenu, pomiary wykonano z wykorzystaniem darmowych narzędzi 
Geograficznych Systemów Informacyjnych. Niedostępność terenu związana była 
głównie z gęstą szatą roślinną lub podmokłością, uniemożliwiającą prowadzenie 
badań terenowych. Na podstawie uzyskanych wyników morfometrii, wykonano 
terenowe szkice geomorfologiczne i przekroje. 

4. Obszar badań 
Teren badań obejmuje dwa obszary znajdujące się w granicach częstochowskiego 

obszaru rudonośnego, oddalone o około 25 kilometrów od siebie.  
Oba obszary położone są w granicach administracyjnych województwa Śląskiego. 

Pierwszy z obszarów badań znajduje się w miejscowości Jastrząb (pow. Myszków), 
natomiast drugi z obszarów zlokalizowany jest we Włodowicach (pow. Zawiercie). 
Natomiast według fizjograficznego podziału Polski Kondrackiego [9] znajdują się 
one na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej w mezoregionie Obniżenie Górnej Warty, 
stanowiącym część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.  

Powierzchnia obszaru badań we Włodowicach wynosi około 1km2, a w Jastrzębiu 
około 3km2. Głównymi czynnikami wpływającymi na wybór tych obszarów, była 
zbliżona data zakończenia eksploatacji rud żelaza, a zatem podobny okres oddzia-
ływania procesów denudacyjnych na rzeźbę terenu. Znaczenie miało również 
odmienne użytkowanie gruntów. We wsi Jastrząb obszary pogórnicze były 
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wykorzystywane rolniczo jako pola uprawne, natomiast we wsi Włodowice są to 
głównie nieużytki, które niegdyś użytkowano jako łąki lub pastwiska. Uznano to 
również za istotny czynnik wpływający na stan zachowania form antropogenicznych. 
Dodatkowo w południowo-wschodniej części obszaru Włodowice, dokonano 
rekultywacji obszarów pogórniczych poprzez ich sztuczne zalesienie. 

Rysunek 1. Częstochowski Obszar Rudonośny z zaznaczonymi obszarami badań [3]. 

5. Górnictwo na obszarze badań 
Górnictwo częstochowskiego obszaru rudonośnego ma wielowiekową tradycję. 

W literaturze, brakuje jednak wzmianek o lokalizacji pierwszych kopalń, gdyż 
przeważnie należały one do prywatnych właścicieli, którzy zazwyczaj sami 
prowadzili prace wydobywcze [10]. Ze względu na niewielkie rozmiary kopalń 
i upływ czasu, ślady po pierwszych pracach górniczych uległy zatarciu. Możemy 
natomiast odnaleźć informację o rozmieszczeniu kuźnic, co jednoznacznie 
potwierdza fakt eksploatowania rud żelaza na tym terenie. Wzrost wydobycia rud 
nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęto wykorzystywać maszyny 
parowe. Zwiększone wydobycie surowca, pozwalało na zapewnienie wsadu do nowo 
powstałych wielkich pieców w Zawierciu i Częstochowie. Podczas pierwszej 
i drugiej wojny światowej znacząco spadało wydobycie tego surowca, gdyż był on 
wydobywany jedynie na potrzeby wojska. Dopiero po zakończeniu wojen zapo-
trzebowanie na żelazo znacząco wzrastało, a tym samym następował rozwój 
górnictwa. Na początku XX wieku w miejscowości Jastrząb funkcjonowały kopalnie 
wieloszybikowe oraz upadowe: „Piotr”, „Józef”, a także „Wiesława”. W samej 
kopalni „Józef” przez 16 lat działalności zgłębiono ponad 200 szybów. Po roku 1945 
na polach wsi Jastrząb eksploatacje prowadziły kopalnie: „Józef”, „Piotr”, „Piotr I”, 
„Piotr II”, „Piotr III”, „Piotr IV” oraz „Aleksander”, która została zamknięta jako 
ostatnia w 1955 roku.  
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We Włodowicach na przełomie XIX i XX wieku działały trzy kopalnie: 
„Włodowice”, „Kamilla” oraz „Jan”. W 1937 roku uruchomiono kopalnię „Jan-
Włodowice”, która początkowo była kopalnią odkrywkową, a od roku 1938 zaczęto 
prowadzić także prace podziemne. Kopalnia ta zatrudniała ponad 200 osób 
i posiadała 3 szyby upadowe. Została ona zamknięta w 1951 roku, pozostawiając 
niewyeksploatowanych około 60 000 ton rudy żelaza. 

6. Antropogeniczne formy rzeźby terenu  
Rudy żelaza eksploatowane w częstochowskim obszarze rudonośnym tworzą trzy 

pokłady: stropowy, środkowy oraz spągowy. W większości kopalń wykorzystywano 
przede wszystkim zalegający najgłębiej pokład spągowy, ze względu na jego 
najszerszą furtę eksploatacyjną. W okolicach Włodowic pokład ten ulega wykli-
nowaniu co sprawiało że wykorzystywano tam głównie pokład środkowy o nieco 
gorszych walorach [3]. Czynniki geologiczne, a także ekonomiczne warunkowały 
zastosowanie odmiennych metod i technik eksploatacji. Każda z technik przy-
czyniała się do powstania innych form rzeźby terenu, takich jak: hałdy, nasypy, 
kopce czy zagłębienia. Najczęściej spotykanymi formami w rejonie Jastrzębia są 
kopce, występują one także we Włodowicach, lecz ich nagromadzenie jest 
zdecydowanie rzadsze.  

Kopce (rys.2, rys.3), są to niewielkie hałdy z charakterystycznym zagłębieniem 
w części środkowej. Ich wysokość zazwyczaj nie przekracza 1 metra, a średnica 
waha się przeważnie od 2 do 4 metrów. W Jastrzębiu, kopce ułożone są w równych 
odstępach od siebie (około 30 metrów) tworząc równoległe szeregi (rys.4). Na 
drugim z badanych obszarów kopce mają ułożenie nieregularne, a ich rozmiary są 
mniejsze.  

 

Rysunek 2. Szkic kopca z obszaru Włodowic [5] 

 

Rysunek 3. Przekrój przez kopiec [opracowanie własne] 
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Regularne ułożenie tych niewielkich form, jest wynikiem jednej z najprostszych 
metod eksploatacji, która nie uległa większym zmianom na przestrzeni kilku 
wieków. Była to metoda wieloszybikowa, zwana inaczej duklową. Polegała ona 
drążeniu niewielkiego szybu o przekroju 1x1,5 metra. Takie szybiki drążono jeden za 
drugim co około 35 metrów, a następnie łączono je podziemnymi chodnikami. Ciągi 
połączonych ze sobą szybików tworzyły jedną kopalnię. Kopce zbudowane są ze 
skały płonnej, która była składowana dookoła szybu. Można przypuszczać, że 
nieregularna lokalizacja kopców w rejonie Włodowic oraz ich mniejsze rozmiary 
świadczą, iż system szybików nie zawsze był połączony systemem chodników. 
Zatem są to prawdopodobnie formy powstałe wskutek wydobywania systemem 
zbliżonym do wieloszybikowego tzw. wybieraniem na dołki, służącym do eksplo-
atacji rud żelaza w postaci sfrosydrytów.  

Rysunek 4. Szeregi kopców pozostałych po wydobyciu metodą wieloszybikową na obszarze Jastrzębia [8] 

Na obszarze Jastrzębia, najbardziej charakterystycznymi formami krajobrazu są 
pogórnicze hałdy (rys.5). Hałdy mają zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu 
metrów wysokości, a ich średnica wynosi od 60 do 130 metrów. Największe z hałd 
na tym obszarze zajmują powierzchnię ponad 1 hektara. Hałdy były zwykle 
usypywane ze skał płonnych, wydobywanych w kopalniach upadowych. Część 
składowanego materiału stanowiły pozostałość po procesie wzbogacania rud żelaza. 
Na drugim z badanych obszarów hałdy nie występują. Pomimo, że na terenie badań 
we Włodowicach istniały kopalnie upadowe, hałdy nie były usypywane. Skały 
płonne wydobyte w kopalni „Jan-Włodowice” transportowano kolejką wąskotorową 
na odległość 3 kilometrów do sąsiedniej miejscowości Rudniki, gdzie również 
eksploatowano rudy żelaza i tam usypywano hałdę. Hałda w Rudnikach osiągnęła 
wysokość 40 metrów i zajmuje powierzchnię 4,6 hektara, lecz znajduje się ona poza 
granicami obszaru badań. 
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Rysunek 5. Hałda na obszarze Jastrzębia [8] 

Rysunek 6. Hałda poddana częściowej rekultywacji [opracowanie własne] 

Najmniej zaawansowaną, a zarazem najstarszą metodą eksploatacji rud żelaza 
obszaru częstochowskiego był system odkrywkowy. Nie był on jednak stosowany na 
polach górniczych Jastrzębia. We Włodowicach występują formy terenu związane 
z tym sposobem eksploatacji. Są to wąskie i długie zagłębienia, obecnie bardzo 
często wypełnione wodą. Długość tego typu zagłębień osiąga nawet do 250 metrów, 
a szerokość dochodzi do 30 metrów. Przeważnie zagłębienia te z jednej strony 
ograniczone są przez nasypy, które powstały poprzez składowanie skały płonnej 
stanowiącej nadkład złoża. Wysokość nasypów to około 4-5 metrów, a szerokość do 
30 metrów. We Włodowicach rzeźba została przekształcona również poprzez 
działalność kopalni upadowych. Prawdopodobnie, ze względu na znaczą odległość 
hałdy na której składowano materiał towarzyszący rudom żelaza, w początkowej 
fazie, zanim doprowadzono kolejkę wąskotorową, był on deponowany dookoła 
wejścia do szybu. Tym sposobem stworzono charakterystyczne formy o powierzchni 
około 3-4 hektarów. Ze względu na niewielką wysokość i znaczną powierzchnię są 
one trudno zauważalne w terenie. Jednak bardzo wyraźnie zaznaczają się na obrazie 
pochodzącym z laserowego skanowania lotniczego (rys.7). W rejonie Jastrzębia 
materiał płonny składowano wyłącznie na hałdach, dlatego ten rodzaj przekształcenia 
rzeźby nie jest tam spotykany. 
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Rysunek 7. Forma powstała w wyniku eksploatacji metodą głębinową w rejonie Włodowic. 
W centralnej części widoczny początek szybu upadowego [8] 

Ostatnią z antropogenicznych form związanych z działalnością górniczą, którą 
odnaleziono wyłącznie na obszarze Włodowic, są niskie lecz długie nasypy prosto-
linijne. Zazwyczaj ich początek znajduje się w pobliżu szybu upadowego, a następ-
nie kieruje się w stronę hałdy w sąsiedniej miejscowości. Taki przebieg pozwala na 
stwierdzenie, iż są to nasypy po których przebiegała kolej wąskotorowa.  

7. Ocena stanu zachowania form rzeźby antropogenicznej 
Na obu obszarach badań, prace górnicze zostały zakończone w zbliżonym 

okresie. Pozwala to na wyeliminowanie różnic w rozwoju rzeźby, związanych 
z czasem ekspozycji danych form na czynniki zewnętrzne. Jednak za istotny element 
różnicujący stan zachowania rzeźby można przyjąć sposób użytkowania terenu. 
Oceny zachowania antropogenicznych form dokonano na podstawie obecnego 
wyglądu względem ich pierwotnego kształtu. Pod uwagę wzięto ich kształty oraz 
rozmiary. Aby określić stadium rozwoju danej formy należało odnieść się do jej 
pierwotnego wyglądu. Do tego celu wykorzystano archiwalną dokumentację 
fotograficzną. Ponieważ nie każdy kopiec czy hałda posiadają osobną dokumentację 
z czasów prowadzenia prac górniczych, posłużono się generalizacją. Przyjęto, iż dla 
każdej z metod eksploatacji rud żelaza w rejonie Częstochowy, sposób składowania 
skały płonnej był niemal identyczny. Zatem ich pierwotne kształty i rozmiary 
powinny być zbliżone.  

Do oceny zachowania form rzeźby terenu, dostosowano podział opierający się na 
stadiach rozwoju zaproponowanych przez Davisa [12]. Podział ten jest także 
stosowany z powodzeniem w polskich pracach z zakresu geomorfologii. Davis 
rzeźbę przekształconą w niewielkim stopniu, określa jako młodocianą. W niniejszej 
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pracy postanowiono odejść od tego określenia ze względu na zbliżony wiek wszystkich 
analizowanych form, zastępując to określeniem stadium dobrze zachowane.  

Najlepiej zachowanymi formami rzeźby terenu na obszarze badań są hałdy. Ich 
stadium rozwoju można określić jako dobrze zachowane. Ze względu na znaczną 
wysokość i dużą średnicę, formy te w niewielkim stopniu zostały zdenudowane. Są 
one porośnięte roślinnością, która dodatkowo ogranicza wpływ czynników 
zewnętrznych jak np.: spłukiwanie. Jedynie działalność człowieka przyczynia się do 
rekultywacji hałd. Zdeponowany materiał jest wykorzystywany np. jako podsypka do 
budowy dróg. Powoduje to, że niektóre z hałd w rejonie Jastrzębia są zachowane 
tylko częściowo (rys.6). Kolejnymi formami dobrze zachowanymi są zagłębienia po 
eksploatacji metodą odkrywkową. Deponowanie na dnie zbiorników fragmentów 
obumarłych roślin i zwierząt, czyli akumulacja biogeniczna spowodowała znaczne 
spłycenie tych form, jednak ich kształt ciągle nie odbiega od pierwotnego. Nieco 
gorzej zachowane są podłużne nasypy sąsiadujące z zagłębieniami. Ich stadium 
rozwoju można określić mianem dojrzałego. Ogólny kształt jest dobrze widoczny, 
jednak powierzchnia na skutek denudacji uległa wyrównaniu. Ich rzeźba jest 
przekształcana także poprzez zwierzęta, które wydeptują ścieżki, tworząc niewielkie 
zagłębienia pozbawione roślinności, co dodatkowo predysponuje rozwój erozji 
liniowej, na skutek spływu powierzchniowego. Stadium dojrzałe widoczne jest także 
w przypadku nasypów przy szybach upadowych w rejonie Włodowic. Formy 
najgorzej zachowane określane są jako starcze lub też jako formy zgrzybiałe. Do 
tego kryterium przypisano wszystkie kopce z obszaru Włodowic oraz większość z 
rejonu Jastrzębia. Formy te w terenie są mało czytelne. Jedynie niewielkie 
zagłębienie w ich centralnej części, pozwala stwierdzić, iż jest to pozostałość po 
dawnej dukli. Część z tych form nie zachowała się do dnia dzisiejszego, głównie ze 
względu na rolnicze wykorzystanie trenu, kopce zostały rozorane. Na obszarze 
Włodowic nie użytkowano ziem jako grunty orne, jednak część obszaru została 
poddana rekultywacji w formie zalesienia. Podczas tych prac wyrównano 
najmniejsze formy. Jednak nawet po przeprowadzeniu tego typu prac, ciągle 
widoczny jest wpływ dawnego górnictwa na tym fragmencie terenu w postaci 
nasypów i zagłębień. 

8. Podsumowanie 
Zarówno na obszarze miejscowości Jastrząb, jak i Włodowice istnieją antro-

pogeniczne formy rzeźby terenu związane z dawną eksploatacją rud żelaza. Jednak 
ze względu na odmienny sposób eksploatacji złóż, formy na obu obszarach nie są 
identyczne. Jedynie kopce występują zarówno na jednym, jak i drugim terenie. 
Pozostałe formy takie jak nasypy oraz zagłębienia zwykle wypełnione wodą, 
występują tylko we Włodowicach, a wysokie hałdy tylko na drugim z obszarów. 
W Jastrzębiu dominującą formą rzeźby terenu są kopce, których stan zachowania jest 
zróżnicowany. Jednak jest on dużo lepszy, niż w przypadku kopców z rejonu 
Włodowic, gdzie większość z tych form zachowanych jest w stanie zgrzybiałym lub 
zostały całkowicie zrekultywowane.  

Najlepiej zachowanymi obiektami związanymi z górnictwem, są wysokie hałdy 
z Jastrzębia. Pomimo, iż niektóre z nich są częściowo zrekultywowane, to ciągle 
możemy odtworzyć ich pierwotny kształt i rozmiary. Do kolejnych dobrze zacho-



 
Piotr Cybul 

 

228 

wanych śladów górnictwa zaliczono zagłębienia po eksploatacji odkrywkowej. 
Również nasypy zachowały się w dobrym stopniu, choć ich powierzchnie zostały 
wygładzone przez procesy zewnętrzne. Najgorzej zachowane są kopce, czego 
głównym powodem są ich stosunkowo niewielkie rozmiary.  

Przeprowadzone badania mogą stanowić punkt wyjściowy dla kolejnych prac 
w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym, związanych z antropogenicznym prze-
kształceniem krajobrazu. Zinwentaryzowanie znacznej liczby obiektów świad-
czących o zróżnicowanych metodach eksploatacji rud żelaza, może przyczynić się do 
stworzenia ścieżki edukacyjnej, której zadaniem byłoby poszerzenie wiedzy 
związanej z historią i tradycją tego obszaru, szczególnie wśród najmłodszej 
społeczności lokalnej. 
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Formy rzeźby terenu związane z dawną eksploatacją rud żelaza i ocena stanu 
ich zachowania na przykładzie miejscowości Jastrząb i Włodowice  
Streszczenie 
Eksploatacja rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym trwała z różną intensywnością przez 
ponad sześć wieków. Prace górnicze prowadzone na tym terenie wpłynęły na przekształcenie 
istniejących i powstanie nowych form rzeźby terenu. Pomimo, iż eksploatacja została zakończona na 
przełomie lat 70. i 80. XX wieku, jej ślady pozostały widoczne. Elementami szczególnie wpływającymi 
na zmianę krajobrazu są wysokie hałdy. Celem pracy było rozpoznanie rodzajów form związanych 
z dawnym górnictwem oraz ocena ich stopnia zachowania. Głównymi metodami zastosowanymi do 
realizacji niniejszej pracy była analiza archiwalnych map, analiza danych ALS, a także rekonesans 
terenowy i wywiady z mieszkańcami. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono cztery 
charakterystyczne typy form: kopczyki, nasypy, hałdy oraz niewielkie zagłębienia wypełnione wodą. 
Badania przeprowadzono na dwóch obszarach o odmiennym typie użytkowania gruntów, co pozwala 
określenie czynników wpływających na ich stan zachowania. Praca może stać się punktem wyjściowym 
do przeprowadzenia badań na innych terenach należących do Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego 
lub też w innych częściach kraju, gdzie eksploatowano rudy żelaza. Stanowi także podstawę do 
określenia, w jakim stopniu działalność górnicza wpływa na zmianę krajobrazu. 
Słowa kluczowe: antropogeniczne formy rzeźby terenu, rudy żelaza, górnictwo, Częstochowski Obszar 
Rudonośny. 

Forms of land relief related to the old mining of iron ore and assessment of their 
condition on the example of Jastrząb and Włodowice 
Abstract 
Exploitation of the iron ore in the Częstochowa Ore-bearing Basin has lasted with varying intensity for 
over six centuries. Mining work carried out in this area influenced on the transformation of existing and 
the emergence of new forms of land relief. Although, the exploitation was completed at the turn of the 
1970s and 1980s, its traces remained visible. High dumps are the elements that particularly change the 
landscape. The purpose of the work was to recognize the types of forms associated with former mining 
and to assess their current appearance. The main methods used to implement this work were the analysis 
of archival maps, ALS data analysis, as well as field reconnaissance and the interviews with residents. 
Based on the research, four characteristic types of forms have been recognized: mounds, embankments, 
heaps and small cavities filled with water. The research was carried out in two areas with a different 
type of land use, which allows to determine the factors affecting their state of preservation. The work 
may become a starting point for conducting research in the other areas belonging to the Częstochowa 
Ore-bearing Basin or in the other parts of the country where iron ore was exploited. It is also the basis 
for determining the extent to which mining activities affect landscape change. 
Keywords: anthropogenic landforms, iron ores, mining, Częstochowa Ore-bearing Basin.  
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