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Produkcja fotosyntetyczna i wzrost wybranych 
gatunków roślin szklarniowych 

w obecności stresów abiotycznych
1. Wstęp

Produkcja roślin ogrodniczych, tak jak i pozostałych jest mocno zdeterminowaną 
produkcją fotosyntetyczną. Stresy abiotyczne są jednym z czynników obniżających 
plonowanie roślin i wpływają również na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego 
roślin. Do niedawna jednymi metodami oceny wystąpienia tego typu stresów były 
stosowane metody niedokładnej wizualnej oceny objawów na roślinach oraz destruk-
cyjna analiza składu chemicznego ich tkanek. W sytuacji, gdzie powinniśmy szybko 
zidentyfikować i przeciwdziałać stresowi skuteczność tych metod jest niska. Nowym 
podejściem identyfikacji wczesnej fazy stresów abiotycznych, reakcji roślin na nie-
sprzyjające warunki środowiska jest zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiaru 
fluorescencji chlorofilu a. Pomiar ten umożliwia wykrycie zmian w reakcjach zacho-
dzących w procesie fotosyntezy w bardzo krótkim czasie. Współczesne systemy infor-
matyczne są w stanie zachować i przetworzyć dużą ilość danych. Przeanalizowanie 
dużej ilości danych zwanych też hurtowniami danych (z ang. Big Data) wspomagają 
metody eksploracji danych (z ang. Data Mining). Natomiast zidentyfikowanie odpo-
wiednich wskaźników i ich poziomów, które zmieniają się podczas działania stresów 
abiotycznych roślin jest jeszcze niewystarczająco poznane. W literaturze często takie 
obserwacje roślin nazywane są mową roślin [1, 2] (z ang. Plant talk). Poznanie reakcji 
roślin i przypisanie jej komunikatowi, który roślinna wysyła w początkowych eta-
pach może być dość trudne. Warto, więc poznać „alfabet” tego języka. Poszczególne 
wskaźniki i ich stany (wzrost, obniżenie) mogą być pojedynczymi znakami składają-
cymi się na większy przekaz.

Celem niniejszej pracy było opracowanie protokołu identyfikującego wybrany 
stres abiotyczny, który pozwoli na wczesne jego wykrycie dla wybranych gatunków 
roślin szklarniowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych (SSN). 
2. Produkcja fotosyntetyczna

Fotosynteza zaliczana jest do najistotniejszych procesów bioenergetycznym na 
Ziemi, pozwala na istnienie życia i funkcjonowanie biosfery. Proces ten zachodzi we 
wszystkich organizmach zawierających chlorofil – główny barwnik fotosyntetyczny. 
Proces ten przebiega w chloroplastach, których wnętrze wypełnia stroma oraz tyla-
koidy i podzielony jest na dwie fazy (zależna i niezależna od światła). W błonach 
tylakoidowych zachodzi faza zależna od światła, natomiast w stromie są zlokalizo-
wane enzymy niezbędne do przeprowadzenia fazy niezależnej od światła (cykl Calvi-

1 White Hill Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ciołkowskiego 161, 15-545 Białystok.
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na-Bensona). Organizmy przeprowadzające fotosyntezę mają zdolność do przemiany 
energii zaabsorbowanych fotonów światła w stabilną energię chemiczną związków 
organicznych.

Rośliny narażone są na działanie wielu niekorzystnych czynników środowiska 
(m.in.: niedobór makroelementów, chód, zmiany w wielkości promieniowanie i składu 
spektralnego światła) czy uszkodzenia mechaniczne, które powodują zaburzenia w ich 
funkcjonowaniu, a w szczególności powodują obniżenie wydajności fotosyntezy. Cały 
czas trwają prace nad opracowaniem i udoskonalaniem metod pozwalających na pre-
cyzyjną ocenę oddziaływania takich czynników na wzrost i rozwój roślin. Metodą 
badawczą zyskującą na znaczeniu i coraz bardziej rozwijaną jest detekcja indukcji 
fluorescencji chlorofilu (Kalaji i Łoboda 2010).

Dzięki analizie krzywej indukcji fluorescencji chlorofilu można ocenić współdzia-
łanie fotochemicznych reakcji fazy zależnej od światła fotosyntezy z przebiegiem 
reakcji biochemicznych fazy niezależnej od światła (Murkowski 2002, Van der Tol 
i in. 2009). Jedną z metod analizy zjawiska fluorescencji chlorofilu a jest test-JIP 
(Strasser i in. 1995). Pojawia się również w literaturze nazwa OJIP, która pochodzi od 
nazw poszczególnych umownych punktów na krzywej indukcji, w których mierzony 
jest sygnał fluorescencji. W fazie O-J następuje stopniowa redukcja QA, pierwotnego 
akceptora elektronów w PSII. Faza J-I odpowiada wygaszaniu FL chlorofilu, które 
charakteryzuje aktywność kompleksu rozszczepiającego wodę (OEC) na donorowej 
stronie fotoukładu II. Wzrost wydajności FL chlorofilu w fazie I-P jest miarą postępu-
jącej redukcji kolejnych akceptorów w PSII.

Analiza tych etapów (O-J-I-P) pozwala lepiej zrozumieć zależność między struk-
turą i funkcją aparatu fotosyntetycznego oraz szybko oszacować witalność roślin 
(Strasser i in. 2004, 2005).

Pomiar sygnału fluorescencji chlorofilu a dokonuje się w krótkich odstępach cza-
sowych, począwszy od 40 do 50 µs, do 1 s. Główne punkty pomiarowe w teście JIP 
wykonuje się po czasie: 50 µs, 100 µs, 300 µs, 2 ms, 30 ms oraz 1 s. Pozwala to na 
obliczenie wielu parametrów testu-JIP, które mogą być przeliczane na centrum reakcji 
(wtedy nazywane są specyficznymi i przypisuje oznaczenie RC) lub na powierzchnię 
próbki (fenomenologiczne, oznaczane jako CS). 
3. Sztuczne sieci neuronowe

Sztuczne sieci neuronowe (SSN) to systemy przetwarzania informacji, oparte 
głównie na algorytmach regresyjnych bądź klasyfikacyjnych. Ich zastosowanie jest 
bardzo szerokie i coraz częściej uznawane za jedną z technik rozwijających się wraz 
z systemami przetwarzania dużych ilości danych. Są zdolne do szybkiego rozwiązania 
skomplikowanych oraz złożonych zagadnień obliczeniowych, przez co są coraz czę-
ściej stosowane w praktyce. Rozwiązywanie problemów odbywa się poprzez wpro-
wadzenie danych wejściowych x1, …, xm, odpowiadających sygnałom odbieranych 
impulsów, dalej przekazywane są do kolejnej warstwy lub wielu warstw ukrytych 
sieci. W warstwach ukrytych następuje dalsze przetworzenie i przesłanie sygnałów do 
warstw kolejnych. Ostatnim etapem jest wysłanie sygnału do warstwy wyjścia y1, …, 
yk. Rysunek 1. schematycznie pokazuje budowę sztucznej sieci neuronowej z jedną 
warstwą ukrytą. 
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Rysunek 1. Schemat jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej z warstwą wejściową składającą się 
z m neronów (wejść, z jedną warstwą ukrytą i warstwą wyjścia o wielkości k elementów 

[opracowanie własne]

Celem powstania sztucznych sieci neuronowych było stworzenie sztucznej inteli-
gencji opartej na pracy ludzkiego mózgu. W SSN ważne jest to, że każdy poszczególny 
neuron składający się na całość układu nerwowego jest bardzo ważnym elementem do 
przekazywania i przesyłania informacji. Tysiące takich samych małych, niezależnych 
neuronów sprawia, że mogą one działać wspólnie, co prowadzi do analizowania i jed-
noczesnego rozwiązywania wielu skomplikowanych problemów, z którym żadne inne 
urządzenie nie jest w stanie tak dobrze sobie poradzić. Atutem sieci neuronowej jest to, 
że każdy neuron może pracować równolegle, co sprawia, że może wykonywać wiele 
operacji niezależnie.

Dane typu ciągłego (np. wielkość, waga) dotyczące tkanek roślinnych często są 
klasyfikowane z użyciem liniowych metod statystycznych np. analiza wariancji 
(ANOVA). Metody te mają wiele założeń w tym o zgodności z rozkładem normal-
nym. Dane spełniające te założenia można analizować za pomocą metod liniowych, 
natomiast w przypadku złożonych danych biologicznych niespełniających założeń 
o normalności powinna być zastosowana inna metoda analizy.

Badania przeprowadzone przez Gago [4] pokazały, że SSN są użytecznym narzę-
dziem do modelowania złożonych, nieliniowych zależności danych, których nie da się 
w prosty sposób zidentyfikować. Ponadto wykazano, że właśnie ta metoda przynosi 
dobre efekty i możną ją używać w dziedzinie biologii, a szczególnie w przypadku 
roślin. Podstawą każdej analizy jest prawidłowy dobór danych. Należy wziąć pod 
uwagę wiele różnych czynników np. środowiskowe lub genetyczne. Dobór danych ma 
wpływ na proces uczenia się sieci, który przebiega w automatyczny sposób i polega 
na dobraniu odpowiednich wartości wag, przy których sieć będzie relatywnie najlepiej 
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rozwiązywała konkretne zadanie. W przypadku SSN wyróżnia się dwa rodzaje ucze-
nia sieci: nadzorowane (czyli tzw. z nauczycielem). Stosuje się ją w przypadku, gdy 
istnieje możliwość zweryfikowania poprawności odpowiedzi udzielanych przez sieć. 
W tym przypadku dla każdego wektora wejściowego musi być znana dokładna war-
tość wektora wyjściowego, czyli dokładne rozwiązanie danego zadania. Takie podej-
ście stosuje się w planowanych doświadczeniach czynnikowych. Drugi rodzaj uczenia 
się sieci jest nienadzorowany (czyli tzw. bez nauczyciela). Używa się go w sytuacji, 
gdy nie jest znana odpowiedź na dany problem. Spośród różnych modeli matematycz-
nych sztuczne sieci neuronowe okazały się dobrym narzędziem do przeprowadzania 
analiz sygnałów fluorescencji chlorofilu. Jest to bardzo precyzyjna metoda, ponieważ 
aż w 95% jest w stanie uzyskać oczekiwane i prawdziwe wyniki. To sprawia, że można 
przypuszczać, iż metoda ta będzie stale rozwijana w badaniach z dziedzin biologii [5].
4. Materiał i metody

Badania prowadzono w 2019 roku w Szklarniowym Ośrodku Doświadczalnym 
SGGW w kamerach badawczych użytkowej około 40 m2. Szklarnie wyposażone są 
w komputer klimatyczny. Parametry klimatu takie jak: radiacja, temperatura, wilgot-
ność oraz stężenie CO2 rejestrowano za pomocą systemu SYNOPTA firmy Hortimax, 
którego składową są komputery Clima 500. 

W warunkach kontrolowanego mikroklimatu i nawożenia badano reakcje roślin 
ogórka na stresy abiotyczne: brak fosforu i uszkodzenie mechaniczne. Ogórek upra-
wiano hydroponicznie w wełnie mineralnej

Rośliny uprawiano hydroponicznie w podłożu stałym w matach z wełny mineral-
nej typu GT Master firmy Grodan (100 x 20 x 7,5 cm). Parametry pH i EC pożywki 
były monitorowane i utrzymywały się na średnim poziomie odpowiednio 5,7 i 3,2-3,3 
mS.cm-1. 

Temperatura w kamerze doświadczalnej wynosiła odpowiednio około 22-25ºC/
18-22ºC dzień/noc, CO2 dostarczano do poziomu 800 ppm, RH około 70%.

Fotografia 1. Rośliny ogórka w czasie wegetacji w szklarni [fot. M. Janaszek-Mańkowska]
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4.1. Nawożenie
Roztwór odżywczy do fertygacji oparty był na nawozach jednoskładnikowych oraz 

wieloskładnikowym nawozie mikroelementowym (superba mikromix firmy Yara). Do 
rozpoczęcia warunków stresowych nawożenie dla wszystkich roślin było jednakowe 
i pożywka dozowana systemem kapilarnym w 1dm3 zawierała: 195 mg N-NO3; 6 mg 
N-NH4; 56 mg P; 264 mg K; 44 mg Mg; 257 mg Ca; 2,5 mg Fe; 0.83 mg Mn; 0.68 mg 
B; 0.15 mg Cu; 0.14 mg Zn; 0.08 mg Mo. 

Badania prowadzono na losowo wybranych roślinach w trzech powtórzeniach po 
6 roślin w każdym. W dniu rozpoczęcia badań nad stresami w kombinacji bez fos-
foru w pożywce (P) rośliny zaczęto podlewać pożywką o takim składzie pozostałych 
makro i mikroelementów jak w kontroli, ale bez nawozów zawierających fosfor. Nato-
miast rośliny w kombinacji stresu mechanicznego (M) uszkodzono, nacinając pęd każ-
dej rośliny do 2/3 jego średnicy w miejscu około 2 cm powyżej szyjki korzeniowej. 
Rośliny w kontroli (K) były cały czas podlewane pełną pożywką i nie zostały uszko-
dzone mechanicznie. Badania reakcji ogórka na zastosowane stresy wykonywano 
w kolejnych terminach:

t1 – termin 1 – dzień przed rozpoczęciem stresów
t2 – termin 2-7 dni trwania warunków stresu
t3 – termin 3-14 dni trwania warunków stresu
t4 – termin 4-21 dni trwania warunków stresu
t5 – termin 5-28 dni trwania warunków stresu

4.2. Badania i pomiary
Nieinwazyjny pomiar szybkiej fluorescencji chlorofilu za pomocą HandyPEA 

(krzywy indukcji oraz ponad 70 parametrów testu JIP): 4 rośliny z każdego stresu, 
4 liści z każdej rośliny (1 liść z każdego piętra, czyli góra, środek i dół) tj. 6 stresy + 
kontrola X 4 rośliny X 4 liści = 112 pomiarów;
4.3. Doświadczenie wykonane w układzie:

Pomiary wykonane w 5 terminach (t1, t2, t3, t4, t5) na liściach w różnym wieku na rośli-
nie: młodych i starych. Kontrola, uszkodzenia mechaniczne, brak fosforu (po 36 powtórzeń) 
w tym 12 pomiarów na liściu (6 młodych i 6 starych) oraz 24 pomiary na owocu.

Fotografia 2. Stres uszkodzenia mechanicznego łodygi rośliny podczas wegetacji 
[fot. M. Janaszek-Mańkowska]
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5. Analiza wyników
W pracy główny nacisk położono na opracowanie bezinwazyjnej metody identyfi-

kacji stresu abiotycznego, dlatego też analiza wyników przedstawiona w pracy doty-
czy doboru zmiennych uzyskanych tylko z pomiarów fluorescencji. 

Wyliczanie parametrów oraz statystyk podstawowych: 
W doświadczeniu wykonano 528 odczytów. Każdy układ doświadczenia był repre-

zentowany przez co najmniej 6 lub więcej powtórzeń. 
Urządzenie HandyPEA odczytało 118 punktów intensywności fotosyntezy w ciągu 

jednej sekundy. Na podstawie tych punktów zostały wyznaczone paramenty (62) 
mówiące o kondycji i fotosyntezie badanych roślin. Do wyznaczenia parametrów uży-
wano dodatkowych macierzy danych pomocniczych (162 zmienne pomocnicze). Ana-
lizy statystyczne wykonano na podstawie około 182 tys. komórek danych.

Cel analizy: określenie parametrów położenia i rozproszenia do określenia przydat-
ności i wyboru w kolejnych etapach analiz.

Tabela 1. Średnie wartości dla poszczególnych terminów wyliczonych parametrów. Wartości ogólne bez 
wyszczególnienia stresów

termin = t1 termin = t2 termin = t3 termin = t4 termin = t5
wsp. 
zmienności

t for Fm 452,0 425,9 440,2 444,2 426,1 33%
t for Fj 1,949 1,997 1,997 2,000 1,999 3%
Area (Am) 47953,6 36718,9 44613,0 43893,8 38201,4 56%
Area to Fj 336,3 257,0 309,6 280,5 231,8 50%
Fo 654,8 631,9 716,0 725,9 595,9 16%
Fm 2573,7 2238,5 2486,9 2498,0 2041,1 33%
Fv 1918,9 1606,6 1770,9 1772,1 1445,3 45%
Fl = 0.15 ms 900,4 862,3 969,4 987,6 800,1 16%
Fk = 0.3 ms 1091,3 1015,8 1149,2 1155,2 928,6 16%
Fj = 2 ms 1481,6 1292,3 1493,1 1449,6 1172,6 22%
Fi = 30 ms 2163,6 1895,0 2094,3 2104,1 1680,4 27%
Fo/Fm 0,275 0,312 0,306 0,309 0,325 27%
Fv/Fm 0,725 0,688 0,694 0,691 0,675 12%
Fv/Fo 2,931 2,497 2,547 2,506 2,400 43%
Vk 0,250 0,266 0,267 0,265 0,271 28%
Vj 0,448 0,430 0,458 0,425 0,428 13%
Vi 0,804 0,811 0,799 0,800 0,786 8%
Mo = (Fk-
-F0.05ms)/
(Fm-F0.05 
ms)/0.25ms

0,903 0,947 0,956 0,941 0,953 27%

dVG/dto 1968,8 1877,2 2046,1 2127,8 1660,4 22%
dV/dto 1653,3 1458,4 1641,4 1630,9 1253,1 25%
Sm 24,6 22,3 24,3 23,8 24,7 23%
Ss [RS] 0,545 0,470 0,495 0,469 0,474 20%
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Ss [VG] 0,401 0,371 0,387 0,374 0,372 21%
N [RS] 45,4 47,7 49,3 51,0 52,6 17%
N [VG] 62,6 60,9 63,1 64,1 67,6 18%
Sm/t(Fm) 0,058 0,057 0,062 0,059 0,062 37%
ABS/RC 2,746 3,242 3,046 3,237 3,355 26%
RC/ABS 0,397 0,329 0,349 0,329 0,328 30%
DIo/RC 0,793 1,072 0,988 1,058 1,175 48%
TRo/RC 1,952 2,171 2,058 2,179 2,180 17%
Eto/RC 1,050 1,224 1,102 1,237 1,226 11%
REo/RC 0,362 0,396 0,400 0,418 0,442 20%
TRo/DIo 2,931 2,497 2,547 2,506 2,400 43%
phi(Po) = TRo/
ABS

0,725 0,688 0,694 0,691 0,675 12%

psi(o) = ETo/
TRo

0,552 0,570 0,542 0,575 0,572 10%

phi(Eo) = ETo/
ABS

0,403 0,396 0,380 0,401 0,391 22%

delta(Ro) = 
REo/Eto

0,349 0,327 0,366 0,343 0,367 24%

phi(Ro) = REo/
ABS

0,403 0,396 0,380 0,401 0,391 22%

ABS/CSo 654,8 631,9 716,0 725,9 595,9 16%
RC/Cso 264,1 208,7 244,7 235,0 197,2 33%
DIo/CSo 180,7 195,3 224,0 228,1 193,0 35%
TRo/CSo 474,1 436,6 492,0 497,8 402,8 18%
ETo/CSo 265,1 251,2 267,9 287,2 234,0 25%
REo/CSo 265,1 251,2 267,9 287,2 234,0 25%
ABS/CSm 2573,7 2238,5 2486,9 2498,0 2041,1 33%
RC/CSm 1079,6 800,2 917,4 874,1 752,9 59%
gamma(RC)/
((1-gam-
ma(RC))

0,397 0,329 0,349 0,329 0,328 30%

phi(Po)/
((1-phi(Po)) = 
Fv/Fo

2,931 2,497 2,547 2,506 2,400 43%

psi(Eo)/
(1-psi(Eo))

1,283 1,359 1,222 1,390 1,389 26%

PI abs 1,756 1,408 1,385 1,471 1,533 89%
deltaRo/(1-del-
taRo)

0,556 0,509 0,605 0,553 0,617 40%

PI total 1,131 0,897 1,044 1,047 1,271 113%
DF abs 0,107 -0,015 -0,027 -0,001 -0,044 25329%
DF Total -0,169 -0,338 -0,273 -0,292 -0,287 -188%
W0.1ms 0,137 0,172 0,151 0,173 0,182 33%
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W0.3ms 0,509 0,574 0,539 0,577 0,580 18%
W(E) 0,137 0,159 0,145 0,161 0,163 24%
C 0,122 -0,113 -0,026 -0,098 -0,141 -559%
pG 14,264 -40,764 -25,978 -49,583 -53,804 -229%
p2G 0,071 -0,240 -0,099 -0,223 -0,346 -221%
p -0,577 -0,857 -0,375 -3,410 -1,708 -2068%
omega = 
p*((Fm-F50us)/
Fm))

-0,312 -0,383 -0,199 -2,000 -1,009 -2018%

Źródło: Opracowanie własne 

Statystyki wybranych parametrów:
Z grupy wyliczonych 62 parametrów do dalszych analiz wybrano 35. Kryterium 

doboru była siła zmienności ich w badanych układach w stosunku pomiaru w stre-
sie z pomiarem kontrolnym. Mniejszy zbiór danych lepiej pozwoli wskazać począt-
kowe reakcje rośliny na stres. Modele statystyczne oraz sieci neuronowe pozbawione 
szumu, czyli parametrów niewnoszących istotnych informacji w badanym układzie 
doświadczalnym są precyzyjniejsze, poprzez mniejszą liczbę parametrów wejścio-
wych zmniejszamy błąd predykcji. 

Cel analizy:
Przedstawienie zmienności średnich wartości wybranych parametrów z uwzględ-

nieniem czynnika stresu względem kontroli. 
W celu ułatwienia odczytu wartości względnej wyznaczono iloraz parametru dla 

rośliny w stresie do parametru rośliny kontrolnej. Iloraz ten prezentuje zachowanie się 
rośliny poprzez badany współczynnik w warunkach stresu. Wybór parametrów znacz-
nie odbiegających od kontroli powinien wskazywać na jej reakcję. Przedstawienie 
danych w podziale na czynnik stresu obrazuje różnorodność zachowania się rośliny, 
a tym samym może wskazać rodzaj stresu abiotycznego. 

Przedstawienie parametrów z podziałem na terminy wskazuje pierwsze reakcje 
rośliny na stres w momencie kiedy jeszcze nie są widoczne oznaki zewnętrze na roślinie. 

Wartości uśrednione dla całej rośliny:
Poszczególne relacje i zmiany w czasie prezentują wykresy radarowe [rys. 1-6].
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Rysunek 2. Wykres radarowy wybranych 35 parametrów dla roślin ogórka z brakiem fosforu 
w pożywce w rozbiciu na 5 terminów pomiaru [opracowanie własne]

Rysunek 3. Wykres radarowy wybranych 35 parametrów dla roślin ogórka z uszkodzeniami 
mechanicznymi w rozbiciu na 5 terminów pomiaru [opracowanie własne]
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Wartości uśrednione dla młodych liści:
Wiek organu rośliny potrafi inaczej reagować na warunki stresów abiotycznych 

w tego powodu wykonano też analizy w ujęciu wieku liści. Poszczególne relacje 
i zmiany w czasie dla badanych młodych liści prezentują wykresy radarowe.

Rysunek 4. Wykres radarowy wybranych 35 parametrów dla młodych liści roślin ogórka z brakiem 
fosforu w pożywce w rozbiciu na 5 terminów pomiaru [opracowanie własne]

Rysunek 5. Wykres radarowy wybranych 35 parametrów dla starych liści roślin ogórka z uszkodzeniami 
mechanicznymi w rozbiciu na 5 terminów pomiaru [opracowanie własne]
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Analiza czynnikowa:
W celu określenia współzależności badanych wskaźników w danych układach 

doświadczalnych wykonano analizę czynnikową, metodą składowych głównych 
(PCA) z rotacją typu VariMax.

Analizę wykonano na wcześniej wyliczonych wartościach średnich dla kontroli 
i niedoboru fosforu i oddzielnie dla uszkodzeń mechanicznych z podziałem na 5 ter-
minów x 3 organy (młody i stary liść, owoc).

Tabela 1. Sumy kwadratów ładunków po rotacji dla pierwszych 4 istotnych składowych dla 35 wskaźni-
ków fluorescencji roślin ogórka rosnących w stresie niedoboru fosforu 

Składowa
Sumy kwadratów ładunków po rotacji
Ogółem % wariancji % skumulowany

1 17,512 50,035 50,035
2 6,521 18,632 68,667
3 5,850 16,713 85,380
4 4,168 11,907 97,287

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 2. Sumy kwadratów ładunków po rotacji dla pierwszych 4 istotnych składowych dla 35 wskaźni-
ków fluorescencji roślin ogórka rosnących w stresie uszkodzenia mechanicznego

Składo-
wa

Sumy kwadratów ładunków po rotacji
Ogółem % wariancji % skumulowany

1 18,535 52,956 52,956
2 6,590 18,829 71,785
3 5,310 15,172 86,957
4 3,455 9,872 96,829

Źródło: Opracowanie własne 

W celu lepszego zobrazowania wpływu badanych czynników stresowych na flu-
orescencję chlorofilu wykonano synteza wielowymiarowej analizy niedoboru fosforu 
i oddzielnie dla uszkodzeń mechanicznych u roślin ogórka, co obrazuje reakcję stanu 
całej rośliny przedstawiają wykresy dwu wymiarowe z naniesionymi dwoma informa-
cjami (biplot). Pierwszą informacją są położenia badanych cech w przestrzeni pierw-
szych składowych. Drugą jest naniesienie układów doświadczeń, które zostały także 
wyznaczone podczas wykonywania analizy czynnikowej metodą składowych głów-
nych.

Wyznaczone wartości współczynników są odniesieniem relacji poprzez korelację 
ze składową główną a badane przypadki przeskalowaną wartością zależności wzglę-
dem składowej.

Poniższe wykresy przedstawiają dużą zmienność reakcji rośliny poprzez badane 
wskaźniki na stres w kolejnych terminach. 

Stosowane skróty na wykresach:
Czynnik: K – kontrola, P – niedobór fosforu, M – uszkodzenia mechaniczne,  

z – zmienna (badany wskaźnik).
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Opisy przypadków oznaczonych zielonym trójkątem (kontrola) i niebieskim kół-
kiem (niedobór fosforu), np. t4Po (pierwszy znak „t” termin pomiarów, drugi znak, 
cyfra od 1 do 5 (kolejny pomiar), trzeci znak (K – kontrola lub P – niedobór fos-
foru), czwarty znak – oznaczenie badanego organu („m” młody liść, „s” – stary liść,  
„o” – owoc).

Rysunek 6. Wykres typu biplot położenia 35 wskaźników fluorescencji roślin ogórka rosnących 
w stresie niedoboru fosforu oraz badanych przypadków w przestrzeni pierwszych dwóch składowych 

głównych PC1 i PC2 [opracowanie własne]

Rysunek 7. Wykres typu biplot położenia 35 wskaźników fluorescencji roślin ogórka rosnących 
w stresie uszkodzenia mechanicznego oraz badanych przypadków w przestrzeni pierwszych dwóch 

składowych głównych PC1 i PC2 [opracowanie własne]

Na podstawie analizy powierzchni liści ogórka pomierzonych za pomocą systemu 
WinDias (rys. 7) oraz na podstawie analizy współczynników opisujących architekturę 
łanu (LAI i MTA) (rys. 8) można stwierdzić, że zadane stresy miały wpływ na rozwój 
roślin ogórka. Wraz z czasem (ostatni termin) powierzchnia liści (zarówno młodych, 
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jak i starych) była mniejsza u roślin poddanych stresowi niedoboru fosforu oraz uszko-
dzonych mechanicznie niż na kontroli. Wraz z czasem współczynnik LAI u roślin 
narażonych na oba stresy także zmniejszał się w porównaniu do kontroli. Oznacza to, 
że roślinny poddane obu stresom rozwijały się wolniej niż rośliny kontrolne.

 
Rysunek 8. Powierzchnia liścia młodego i statego ogórka w zależności od czynnika stresowego 

[opracowanie własne]
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Rysunek 9. Parametry architektury łanu ogórka w zależności od czynnika stresowego 

[opracowanie własne]

6. Wnioski
1. Zaplanowane doświadczenie z wieloma powtórzeniami dało możliwość przepro-

wadzenia analiz statystycznych z minimalizacją błędu wnioskowania oraz wyczuliło 
aparat statystyczny co pozwoliło na zauważanie już niewielkich istotnych różnic.

2. Statystyki rozproszenia, takie jak odchylenie standardowe oraz współczynnik 
zmienności pozwoliły na wybranie 35 spośród 62 badanych współczynników te, które 
dały możliwość zróżnicowania reakcji rośliny kontrolnej wobec rosnącej w warun-
kach stresowych.

3. Statystyki opisowe wybranych 35 parametrów pokazały, iż zróżnicowanie para-
metrów nie jest na jednakowym poziomie w czasie trwania stresu. Są parametry, które 
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opisują warunki stresowe bardzo szybko po ich wprowadzeniu, niestety po pewnym 
czasie wskaźniki te zmieniają wartości i stają się mniej różne od wskaźników kontroli. 
Rozpoznanie stresu w sytuacji, jeżeli nie wiemy, kiedy ten stres zaistniał mogłoby być 
trudne. Inne parametry w innych terminach badawczych wykazywały duże odchylenia 
od wskaźników kontroli i one też są bardzo przydatne.

4. Ze względu na złożoność problemu, brak klarowności w zmiennych wskaźnikach 
u roślin poddanych stresowi należy do problemu podejść w sposób wielowymiarowy. 
Metodami pomocnymi tu są między innymi analiza czynnikowa i sieci neuronowe.

5. Ze względu, iż żadne modele statystyczne, matematyczne i sieci neuronowe nie 
dobrze znoszą nadmiaru informacji, która jest wtedy chaosem, w pierwszym kroku 
zastosowano analizę czynnikową metodą składowych głównych, aby zredukować 
model opisujący z 35 wybranych wskaźników do kilku pierwszych składowych głów-
nych opisujących dane zjawisko.

6. Analiza składowych głównych (PCA) pozwoliła na opis problemu zamiast 35 
wskaźnikami (wymiarami) 4 składowymi, które opisały zjawisko z zachowaniem bli-
sko 97,3% opisywanej wejściowo zmienności.

7. Przy niedoborze fosforu analiza składowych głównych wyznaczyła pierwszą 
składową (PC1) opisującą 50,0% całkowitej zmienności, druga składowa (PC2) opisy-
wała 18,6%, kolejne odpowiednio PC3 – 16,7%, PC4 – 11,9%. Sumarycznie 97,287%.

8. Przy uszkodzeniu mechanicznym rośliny analiza składowych głównych wyzna-
czyła pierwszą składową (PC1) opisującą 53,0% całkowitej zmienności, druga skła-
dowa (PC2) opisywała 18,8%, kolejne odpowiednio PC3 – 15,2%, PC4 – 9,9%. Suma-
rycznie 96,829%.

9. Przedstawione wykresy rozmieszczenia badanych wskaźników w przestrzeni 
dwóch składowych pozwala odczytać zależności pomiędzy nimi a składową, którą 
przypisano do osi X i Y. 

10. Wykonana synteza analiz wielowymiarowych daje możliwość prześledzenia 
zmienności parametrów dla roślin kontroli w ujęciu roślin potraktowanych stresem.
Uwagi ogólne:
* Badania zostały wykonane w ramach:
Projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0022/16, pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja Whi-
te Hill – Podlaska Strategia Sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa” realizowany W ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu 
wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przed-
siębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji 
wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach na podstawie umowy nr UDA-RP-
PD.01.02.01-20-0022/16-00
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Produkcja fotosyntetyczna i wzrost wybranych gatunków roślin szklarniowych 
w obecności stresów abiotycznych
Streszczenie
Na chwilę obecną jednym z ważniejszych problemów występujących przy uprawie roślin w szklarniach 
jest wyeliminowanie stresów abiotycznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne części roślin, niedobór 
fosforu i niska temperatura. Niezależnie istotnym problemem jest także zastosowanie odpowiedniego 
źródła światła. Celem niniejszej pracy było określenie reakcji wybranych gatunków roślin szklarniowych 
na wymienione wyżej stresy abiotyczne oraz różne sztuczne źródła światła. W dodatku, opracowanie 
protokołu identyfikującego wybrany stresor abiotyczny, który pozwoli na wcześniejsze jego wykrycie dla 
wybranych gatunków roślin szklarniowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych (SSN). Analizowa-
no kondycję roślin przed wprowadzeniem stresu (termin 1) oraz po 7, 14, 21 i 28 dniach od wprowadzenia 
stresu (odpowiednio terminy 2-5). Mierzono następujące parametry: fluorescencja chlorofilu a, indeks 
zieloności, index NBI, zawartość flawonoidów oraz powierzchnię liścia. Na podstawie otrzymanych 
wyników stwierdzono istotne różnice pomiędzy roślinami kontrolnymi a narażonymi na oddziaływanie 
poszczególnych stresów. Stresy abiotyczne obniżały produkcję fotosyntetyczną oraz wzrost wszystkich 
badanych gatunków. U wszystkich roślin stresem najsilniej oddziałującym była niska temperatura. Sto-
pień negatywnego oddziaływania mechanicznego uszkodzenia i niedoboru fosforu był zależny od gatun-
ku rośliny. Doświetlanie lampami LED przyniosło pozytywne rezultaty w porównaniu do kontroli. Praca 
przedstawia kompleksową analizę reakcji roślin na różne czynniki stresowe. Spośród różnych modeli 
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matematycznych sztuczne sieci neuronowe (ANN) okazały się dobrym narzędziem do przeprowadzania 
analiz sygnałów fluorescencji chlorofilu.
Słowa kluczowe: niedobory makroelementów, uszkodzenia mechaniczne, oświetlenie, fluorescencja 
chlorofilu, ogórek, mowa roślin, sieci neuronowe

Photosynthetic productivity and growth of selected greenhouse plant species  
in the presence of abiotic stress
Abstract
At present, one of the most important problems occurring when growing plants in greenhouses is the 
elimination of abiotic stress, such as mechanical damage to plant parts, phosphorus deficiency and low 
temperature. An important problem is also the use of an appropriate light source. The aim of this study 
was to determine the response of selected greenhouse plant species to the abiotic stress mentioned above 
and various artificial light sources. In addition, we aimed to develop a protocol identifying the selected 
abiotic stressor, which will allow its early detection for selected species of greenhouse plants using artifi-
cial neural networks (SSN). Plant condition was analyzed before stress introduction and after 7, 14, 21 and 
28 days after stress introduction. The following parameters were measured: chlorophyll a fluorescence, 
greenness index, NBI index, flavonoid content and leaf surface. Based on the results obtained, signifi-
cant differences were found between control plants and those exposed to individual stress. Abiotic stress 
reduced photosynthetic production and growth of all species tested. Low temperature was the strongest 
stress in all plants. The degree of negative impact of mechanical damage and phosphorus deficiency was 
dependent on the plant species. Illumination with LED lamps brought positive results compared to the 
control. The work presents a comprehensive analysis of plant responses to various stress factors. Of the 
various mathematical models, artificial neural networks (ANN) have proved to be a good tool for analyz-
ing chlorophyll fluorescence signals.
Keywords: nutrients deficiency, mechanical damage, lighting, chlorophyll fluorescence, cucumber, plant 
speech, neural networks
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Właściwości antyoksydacyjne wodnych ekstraktów 
z Ruty zwyczajnej przechowywanej 

w różnych warunkach
1. Wstęp

Ruta zwyczajna (Ruta graveolens) jest rośliną należącą do rodziny rutowatych. 
Naturalnie występuje ona na terenach wschodniej i południowowschodniej Europy, 
jednak obecnie jako roślina uprawna jest coraz bardziej rozpowszechniona [1, 2]. 
Potencjał leczniczy Ruty zwyczajnej znany był już w starożytności, gdzie stosowana 
była jako środek rozkurczowy i moczopędny. W niektórych przypadkach stosowana 
była również jako specyfik wczesnoporonny. Obecnie znany jest szereg innych właści-
wości leczniczych Ruty zwyczajnej do których należą między innymi: działanie uspo-
kajające, przeciwbólowe, zwiększenie wydzielania enzymów trawiennych, a także 
obniżanie ciśnienia krwi, wspomaganie krążenia oraz poprawa szczelności naczyń 
krwionośnych [1, 2]. 

Wpływ warunków, w jakich przechowuje się surowce roślinne nie powinien mieć 
wpływu na ich właściwości antyoksydacyjne. Natomiast działanie podwyższonej tem-
peratury oraz promieniowania ultrafioletowego na surowiec roślinny może działać 
na niego w sposób niekorzystny. Podwyższona temperatura może powodować roz-
pad związków chemicznych zawartych w surowcu na drodze termolizy [3]. Z kolei 
promieniowanie UV może powodować rozpad związków na drodze reakcji fotolizy 
[3]. Właściwości antyoksydacyjne surowców roślinnych są wprost związane z możli-
wością wymiatania przez nie wolnych rodników. Zmiana potencjału antyoksydacyj-
nego pod wpływem niekorzystnych warunków przechowywania surowców roślinnych 
wpływa więc na zdolność neutralizacji wolnych rodników [3]. 

Wolne rodniki występują w organizmie w warunkach fizjologicznych będąc nie-
zbędnymi podczas przebiegu reakcji chemicznych katalizowanych przez oksydazy 
NADPH, przemianach kwasu arachidonowego, procesach zachodzących w mitochon-
drialnym łańcuchu oddechowym, w czasie przebiegu stanów zapalnych oraz autook-
sydacji związków biologicznie czynnych [3-5]. Dostarczanie do organizmu wolnych 
rodników lub zbyt duże ich powstawanie niesie jednak za sobą poważne konsekwen-
cje [3, 4]. Z racji ich wysokiej reaktywność wolne rodniki mają również destruktywny 
wpływ na organizm powodując między innymi uszkodzenia struktury kwasów nukle-
inowych, zaburzenia w strukturach białek czy peroksydację lipidów [3]. Reakcje wol-
norodnikowe przyczyniają się w sposób bezpośredni do powstawania wielu chorób, 
włączając w to schorzenia układu sercowo-naczyniowego [4, 5]. Terapia takich scho-
rzeń może być wspomagana stosowaniem naturalnych ekstraktów pochodzenia roślin-
nego, w tym Ruty Zwyczajnej. 

1 mateusz_broncel@interia.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnow-
cu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
2 pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
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Ocenę właściwości antyoksydacyjnych można prowadzić przy wykorzystaniu 
modelowego wolnego rodnika DPPH [3, 6]. Pomiędzy DPPH a potencjalnym anty-
oksydantem zachodzi reakcje kolorymetryczna. Zmiana barwy roztworu modelowego 
rodnika DPPH może być mierzona spektrofotometrycznie. Szybkość zmiany zabar-
wienia roztworu jest proporcjonalna z ilością antyoksydantu oraz jego zdolnością do 
wiązania się z wolnym rodnikiem [3, 6]. 
2. Cel pracy

Celem pracy była ocena właściwości antyoksydacyjnych wodnych ekstraktów spo-
rządzonych z Ruty zwyczajnej przechowywanej w warunkach ekspozycji na promie-
niowanie UV oraz wysoką temperaturę. 
3. Materiały i metody
3.1. Przygotowanie wodnych ekstraktów z Ruty zwyczajnej

Ruta zwyczajna (Ruta graveolens) w postaci ziela została zakupiona komercyjnie 
w aptece. W przeprowadzanych analizach wykonano napar z ziela Ruty. Napar wyko-
nano zgodnie z załączoną przez producenta instrukcją. W tym celu zalano 2 g surowca 
wrzącą wodą o objętości 250 ml i naparzano pod przykryciem przez 15 minut. Następ-
nie otrzymany napar przesądzano przy pomocy gazy, schłodzono i uzupełniano wodą 
do 250 ml. Tak przygotowany napar poddawano dalszym analizom. W ten sam sposób 
wykonano napar dla ziela wyjściowego oraz ziela poddanego działaniu podwyższonej 
temperatury i promieniowania UV.
3.2. Warunki ekspozycji na promieniowanie UV

Badane ziele Ruty zwyczajnej zostało wystawione na działanie promieniowania 
ultrafioletowego przez okres 30 i 60 minut. Surowiec był poddany działaniu promie-
niowania z zakresu UVA, czyli promieniowaniu, którego długość fali wynosi λ = 315-
380 nm. Naświetlanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu lampy Medisun 250 
firmy Schulze & Bohm (Niemcy). Próbki zostały umieszczone na szalkach Petriego 
w odległości 30 cm od źródła światła.
3.3. Warunki ekspozycji na podwyższoną temperaturę 

Badane ziele Ruty zwyczajnej zostało wystawione na działanie temperatury 60ºC, 
zastosowano dwa czasy przechowywania 30 i 60 minut. W tym celu wykorzystany 
został sterylizator termiczny firmy Memmert (Niemcy) z wymuszonym termoobie-
giem powietrza.
3.4. Modelowy rodnik DPPH 

W eksperymencie wykorzystany został modelowy wolny rodnik DPPH. Rodnik 
ten posiada niesparowany elektron zlokalizowany na atomie azotu co pokazano na 
rysunek 1. DPPH rozpuszcza się dobrze w alkoholu metylowym i etylowym. W alko-
holach DPPH daje roztwór o barwie ciemnofioletowej [3, 7]. Pod wpływem działania 
substancji o działaniu antyoksydacyjnym DPPH przyjmuje elektron, w wyniku czego 
ulega redukcji. Obserwuje się to jako zmianę zabarwienia roztworu rodnika z koloru 
fioletowego na żółty [3, 7]. Dzięki zastosowaniu spektrofotometrii UV-Vis można 
dokonywać pomiaru zajścia tej reakcji co obserwujemy w postaci spadku wartości 
absorbancji przy długości fali λ = 515 nm (dla metylowego roztworu DPPH).
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Rysunek 1. Wzór strukturalny rodnika DPPH [7]

3.5. Wykonanie pomiaru uzyskanych naparów z rodnikiem DPPH przy 
pomocy spektrofotometrii UV-Vis 

Potencjał antyoksydacyjny naparów Ruty zwyczajnej z wykorzystaniem DPPH 
zbadano dzięki użyciu spektrofotometru UV-Vis Thermo GENESYS 10S firmy 
Thermo Scientific (USA). Uzyskane widma absorbancji DPPH czystego i oddziału-
jącego z badanymi wodnymi ekstraktami Ruty zostały zarejestrowane w zakresie dłu-
gości fali od 450 nm do 650 nm. Analizę otrzymanych widm umożliwiło zastosowane 
oprogramowanie spektroskopowe VISIONlite firmy Thermo Scientific (USA) oraz 
oprogramowania Origin 2015 firmy OriginLab (USA). W przeprowadzanym doświad-
czeniu obserwowano zmianę absorbancji przy długości fali λ=515 nm [3, 7].

W celu analizy do probówki zawierającej 1.95 ml metylowego roztworu DPPH 
dodawano 0,05 ml uzyskanych naparów Ruty zwyczajnej. Następnie próbki dokładnie 
wymieszano i przeniesiono do polistyrenowej kuwety pomiarowej o drodze optycznej 
wynoszącej 1 cm. Rejestrowano zmianę absorbancji widma UV-Vis DPPH oddzia-
łującego z testowanym ekstraktem przy długości fali równej λ = 515 nm. Rejestracji 
próbek dokonywano w przedziałach czasowych: 1, 3, 5, 10, 15, 20 oraz 25 minut. 
Wybranie takich przedziałów czasowych umożliwiło wyznaczenie kinetyki zachodzą-
cej reakcji pomiędzy próbkami a rodnikiem DPPH. Ten sam tok postępowania był 
zastosowany do wszystkich testowanych naparów z Ruty przechowywanej w anali-
zowanych warunkach. Zarówno odczynnik DPPH, jak i alkohol metylowy zostały 
zakupione w firmie Sigma-Aldrich.
4. Wyniki i dyskusja

Wykonane analizy oceny zdolności antyoksydacyjnych testowanych naparów 
wykonanych z Ruty zwyczajnej przechowywanej w różnych warunkach (ekspozy-
cja na podwyższoną temperaturę oraz promieniowanie UV) wykazały, że wszystkie 
wodne ekstrakty wykazują zdolność do neutralizacji modelowego wolnego rodnika 
DPPH. Dla wszystkich badanych ekstraktów inkubowanych z metylowym roztwo-
rem DPPH rejestrowano spadek absorbancji widma UV-Vis DPPH przy długości fali 
wynoszącej λ = 515 nm (rys. 2a-6a). Świadczy to o właściwościach antyoksydacyj-
nych testowanych próbek.
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Rysunek 2. Widmo absorbancji UV-Vis DPPH (a) oraz kinetyka (b) oddziaływania naparu  
wykonanego z Ruty zwyczajnej przechowywanej w temperaturze pokojowej (próbka wyjściowa).  

Analizie poddano zmianę absorbancji przy λ = 515 nm

Na rysunku 2a obserwujemy obniżenie wartości absorbancji widma UV-Vis 
DPPH wraz z wydłużeniem czasu oddziaływania z naparem Ruty zwyczajnej, która 
była przechowywana w temperaturze pokojowej (25°C). Poprzez odczytanie warto-
ści absorbancji przy długości fali wynoszącej 515 nm, została wykreślona kinetyka 
oddziaływania naparu wyjściowego z DPPH (rys. 2b). Zarejestrowane wyniki jedno-
znacznie wskazują na zdolność neutralizacji modelowego rodnika DPPH przez badany 
ekstrakt wodny. Podobne zdolności antyoksydacyjne zostały zarejestrowane również 
dla innych naparów roślinnych z Widłaka goździstego [8], Rzepiku pospolitego [9], 
Rumianku pospolitego [10], Ostropestu pospolitego [11].

Rysunek 3. Widmo absorbancji UV-Vis DPPH (a) oraz kinetyka (b) oddziaływania naparu wykonanego 
z Ruty zwyczajnej poddanej 30-minutowej ekspozycji na temperaturę 60°C. Analizie poddano zmianę 

absorbancji przy λ = 515 nm
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Rysunek 4. Widmo absorbancji UV-Vis DPPH (a) oraz kinetyka (b) oddziaływania naparu wykonanego 
z Ruty zwyczajnej poddanej 60 minutowej ekspozycji na temperaturę 60°C. Analizie poddano zmianę 

absorbancji przy λ = 515 nm

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono właściwości antyoksydacyjne naparów 
wykonanych z Ruty zwyczajnej, która była przechowywana w temperaturze 
podwyższonej (60°C) przez 30 i 60 minut. W porównaniu do naparu wykonanego 
z Ruty przechowywanej w temperaturze pokojowej, napary wykonane z ziela prze-
chowywanego w podwyższonej temperaturze cechowały się obniżoną zdolnością do 
wygaszania modelowego wolnego rodnika DPPH. Dla naparów wykonanych z Ruty 
przechowywanej w temperaturze 60°C rejestrowane były wyższe wartości absor-
bancji DPPH, co świadczy o obniżeniu zdolności antyoksydacyjnych tych naparów 
(rys. 3a, 4a). Dodatkowo analizując kinetykę oddziaływania z DPPH możemy zaob-
serwować, że zdolności antyoksydacyjne maleją wraz z wydłużeniem czasu ekspo-
zycji Ruty zwyczajnej na działanie czynnika termicznego (rys. 3b, 4b). Dla innych 
ziół poddanych działaniu podwyższonej temperatury również rejestrowano obniżenie 
zdolności antyoksydacyjnych: Tymianku [12] i Mięty pieprzowej [13].

Rysunek 5. Widmo absorbancji UV-Vis DPPH (a) oraz kinetyka (b) oddziaływania naparu wykonanego 
z Ruty zwyczajnej poddanej 30 minutowej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.  

Analizie poddano zmianę absorbancji przy λ = 515 nm
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Rysunek 6. Widmo absorbancji UV-Vis DPPH (a) oraz kinetyka (b) oddziaływania naparu  
wykonanego z Ruty zwyczajnej poddanej 60 minutowej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. 

Analizie poddano zmianę absorbancji przy λ = 515 nm

Rysunek 5 i 6 przedstawia oddziaływanie z modelowym wolnym rodnikiem DPPH 
naparów wodnych wykonanych z Ruty zwyczajnej poddanych działaniu promienio-
wania ultrafioletowego przez 30 i 60 minut. W porównaniu do naparu wyjściowego 
wykonanego z Ruty przechowywanej w warunkach temperatury pokojowej i przy 
braku dostępu do promieniowania UV możemy zaobserwować, że 30-minutowe 
naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym powoduje obniżenie właściwości 
antyoksydacyjnych testowanego ziela (rys. 5). Podobny efekt obniżenia właściwości 
antyoksydacyjnych możemy zaobserwować dla Ostropestu plamistego [14] i Dzie-
wanny drobnokwiatowej [15] naświetlanych promieniowaniem UV. Odwrotny efekt 
obserwujemy dla naparu wykonanego z ziela naświetlanego 60 minut promieniowa-
niem UV. Ta próbka cechuje się silniejszym oddziaływaniem z DPPH co manifestuje 
się zarejestrowanymi niższymi wartościami absorbancji w porównaniu do próbki wyj-
ściowej (rys. 6). 

Rysunek 7. Kinetyka oddziaływania DPPH z testowanymi naparami Ruty zwyczajnej (a) 
oraz wartość absorbancji rejestrowana w 25 minucie oddziaływania (b)

Na rysunku 7a zestawiono kinetyki oddziaływań z modelowym wolnym rodnikiem 
DPPH wszystkich badanych naparów z Ruty zwyczajnej. Możemy zaobserwować, 
że najszybciej reakcja ulega stabilizacji dla naparów wykonanych z ziela przechowy-
wanego w podwyższonej temperaturze przez 30 i 60 minut oraz naświetlanego pro-
mieniowaniem UV przez 30 minut. Dla tych próbek kinetyki ulegały stabilizacji w 15 
minucie. Kinetyka oddziaływania naparu sporządzonego z Ruty wyjściowej oraz poda-
nej 60-minutowej ekspozycji na działanie promieniowania UV przebiegały podobnie. 
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Dla tych próbek obserwujemy stabilizację w 20 minucie oddziaływania. Dla lepszego 
zobrazowania oddziaływania analizowanych ekstraktów wodnych z DPPH na rysunku 
7b przedstawiono wartości absorbancji w ostatniej 25 minucie oddziaływania próbek 
z wolnym rodnikiem. Możemy zaobserwować, że oprócz naparu wykonanego z Ruty 
zwyczajnej przechowywanej w warunkach dostępu do promieniowania UV przez 60 
minut, wszystkie pozostałe próbki cechowały się mniejszymi zdolnościami antyoksy-
dacyjnymi w porównaniu do naparu z ziela wyjściowego.
5. Wnioski 

Przeprowadzone w niniejszej pracy analizy naparów wodnych sporządzonych 
z Ruty zwyczajnej przechowywanej w warunkach podwyższonej temperatury oraz 
promieniowania UV wykazały, że:

• Wszystkie badane wodne ekstrakty niezależnie od warunków przechowywania 
wykazywały zdolność do oddziaływania z modelowym wolnym rodnikiem DPPH. 

• Napary wykonane z Ruty zwyczajnej poddanej działaniu czynnika termicznego 
cechowały się zmniejszonymi właściwościami antyoksydacyjnymi. Wraz ze wzrostem 
temperatury przechowywania ziela obserwowano spadek zdolności do wygaszania 
rodnika DPPH.

• Napary wykonane z Ruty zwyczajnej poddanej działaniu promieniowania UV 
cechowały się różną zdolnością do neutralizacji DPPH. Ziele poddane 30-minutowej 
ekspozycji na działanie promieniowania UV cechowało się obniżeniem zdolności 
antyoksydacyjnych. Z kolei ekspozycja 60-minutowa na promieniowanie UV powo-
dowała wzrost zdolności do wygaszania DPPH.

• Z powodu różnicy w oddziaływaniu z DPPH ekstraktów wodnych z Ruty zwyczaj-
nej przechowywanej w temperaturze podwyższonej oraz przechowywanej w dostępie 
do promieniowania UV nie zaleca się przechowywania ziela w tych warunkach.

• Przeprowadzone analizy wykazały przydatność spektrofotometrii UV-Vis do 
badania oddziaływania ekstraktów wodnych przygotowanych z Ruty zwyczajnej 
z modelowym wolnym rodnikiem DPPH oraz do optymalizacji procesu przechowy-
wania badanego surowca roślinnego.
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Właściwości antyoksydacyjne wodnych ekstraktów z Ruty Zwyczajnej 
przechowywanej w różnych warunkach
Streszczenie 
Warunki, w jakich przechowuje się surowce roślinne nie powinny mieć wpływu na ich właściwości anty-
oksydacyjne. Działanie antyoksydacyjne tych preparatów jest wprost związane z unieczynnieniem przez 
nie wolnych rodników. Reakcje wolnorodnikowe zachodzące w sposób niekontrolowany odpowiadają 
za degradację kwasów nukleinowych, zmiany w strukturach białek czy peroksydację lipidów, ponadto 
mogą przyczyniać się do powstawania wielu chorób w tym schorzeń układu sercowo-naczyniowego. 
Bardzo często leczenie takich chorób jest wspomagane przez zastosowanie naturalnych substancji pocho-
dzenia roślinnego np. ekstraktów wodnych z Ruty zwyczajnej. Ruta znalazła zastosowanie we wspoma-
ganiu leczenie podwyższonego ciśnienia krwi oraz miażdżycy. Celem pracy było zbadanie właściwości 
antyoksydacyjnych wodnych ekstraktów Ruty zwyczajnej przechowywanej w różnych warunkach. Do 
oceny warunków przechowywania wykorzystany został sterylizator termiczny oraz lampa UVA. Jako 
modelowy wolny rodnik pozwalający na ocenę właściwości antyoksydacyjnych uzyskanych ekstraktów 
wykorzystano DPPH. Ocenę zdolności antyoksydacyjnych dokonano metodą z użyciem spektrofotome-
tru UV-Vis. Przeprowadzone badania wykazały różnice oddziaływania wodnych ekstraktów Ruty zwy-
czajnej poddanej działaniu podwyższonej temperatury oraz promieniowania ultrafioletowego z wolnymi 
rodnikami DPPH. Badane napary wykonane z Ruty zwyczajnej poddanej działaniu czynnika termicznego 
cechował mniejszy potencjał antyoksydacyjny, który malał wraz ze wzrostem temperatury. Wykonane na-
pary poddane działaniu promieniowaniu UV posiadały różne potencjały antyoksydacyjne, ziele poddane 
30-minutowej ekspozycji na promieniowanie cechował spadek zdolności antyoksydacyjnych, natomiast 
ekspozycja 60-minutowa powodowała wzrost zdolności naparu do unieczynnienia wolnych rodników. 
Słowa kluczowe: antyoksydanty, DPPH, Ruta zwyczajna, wolne rodniki 
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Antioxidant properties of water extracts of Common Rue stored in different 
conditions
Abstract 
Storage conditions of plant materials should not have any impact of their antioxidant properties. Antioxi-
dant activity of plant materials is associated with the free radicals scavenging. Uncontrollably reactions of 
the free radicals are responsible for degradation of nucleic acids, changes in protein structures or lipid per-
oxydation, moreover they can contribute to the development of many diseases, including cardiovascular 
diseases. In treatment of this illnesses is often assisted by using plant substances e.g. water extracts from 
Common Rue. This plant was used to support the treatment of high blood pressure and atherosclerosis. 
The aim of the study was to investigate the antioxidant properties of water extracts of Common Rue stored 
in different conditions. To assess the storage conditions, a thermal sterilizer and lamp UVA were used. 
DPPH as a model of free radical to examine the antioxidant properties of the obtained plant extracts was 
used. Antioxidant properties was tested by a using a UV-Vis spectrophotometer. The study showed differ-
ences in the interaction of water extracts of Common Rue exposed to higher temperature and ultraviolet 
radiation with the DPPH free radicals. Tested water extracts made from Common Rue exposed to a ther-
mal factor had lower antioxidant potential. Antioxidant properties decreased with increasing temperature. 
Water extracts exposed to UV radiation had different antioxidant properties. Herb subjected to 30 minutes 
exposure to UV radiation had lower antioxidant potential while herb subjected to 60 minutes exposure to 
UV radiation caused growth of inactivation of free radicals. 
Keywords: antioxidants, Common Rue, DPPH, free radicals
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Chmiel i jego zastosowanie w przemyśle
1. Wstęp

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.) to bylina, która należy do rodziny kono-
piowatych Cannabinaceae. Jest on rośliną dwupienną, wieloletnią i wytwarza pod-
ziemne kłącza. W przemyśle browarniczym, jak i leczniczym wykorzystywane są 
jedynie żeńskie kwiatostany, które są baziami podobnymi do szyszek określane jako 
strobilie. Na powierzchni rośliny znajdują się włoski gruczołowe zawierające substan-
cję żywiczną, czyli lupulinę [3]. W ich składzie obecne są również inne substancje 
chemiczne, które przedstawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1. Zawartość składników w suszonych szyszkach chmielu [1, 20]

Związki Zawartość [%]
α – kwasy 2,0-7,0 
β – kwasy 2,0-10,0

Związki polifenolowe 3,0-6,0

Olejki eteryczne 0,5-3,0

Monosacharydy 2,0

Białka 15,0

Lipidy i kwasy tłuszczowe 1,0-5,0

Pektyny 2,0

Sole mineralne 10,0

Celuloza – ligniny 40,0-50,0

Woda 8,0-12,0

Chmiel jest bogatym źródłem różnych związków i metabolitów wtórnych, z czego 
największy udział mają żywice ogółem, do których zalicza się kwasy goryczkowe (α 
i β), a także związki polifenolowe i olejki eteryczne (tab. 1).

Głównym zastosowaniem chmielu zwyczajnego jest przemysł browarniczy, 
w którym stosowane preparaty chmielowe nadają piwu charakterystycznego smaku 
i goryczki. Na podstawie ich zawartości i proporcji w roślinie, chmiel można podzielić 
na dwie kategorie: goryczkowy i aromatyczny. Stosowanie granulatów czy ekstraktów 
z chmielu przy produkcji piwa wymaga standaryzowania zawartości kwasów, które są 
szczególnie istotne z punktu widzenia jakości produktu końcowego, a przerób produk-

1 makakarolina9@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps, Wydział Biotechnlogii 
i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, https://www.binoz.p.lodz.pl/.
2 kasia.krolak961@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps, Wydział Biotechnlogii 
i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, https://www.binoz.p.lodz.pl/.
3 weronika.majchrzak96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps, Wydział Biotech-
nlogii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, https://www.binoz.p.lodz.pl/.
4 zmatusiak1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps, Wydział Biotechnlogii 
i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, https://www.binoz.p.lodz.pl/.
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tów chmielowych powinien nastąpić jak najszybciej po procesie jego zbioru, aby nie 
doszło do utraty cennych substancji aktywnych. 

Mimo szerokiego wykorzystywania chmielu w browarnictwie jego potencjał jest 
o wiele większy. Zawartość pozostałych metabolitów i grup związków biologicznych, 
które posiadają wiele cennych właściwości m.in. przeciwdrobnoustrojowych, antyok-
sydacyjnych czy przeciwzapalnych, pozwala na zastosowanie preparatów chmielo-
wych w innych dziedzinach przemysłu, nie tylko w browarnictwie.

Celem niniejszej pracy przeglądowej jest opisanie właściwości chmielu zwyczaj-
nego i przedstawienie go jako cennego źródła składników aktywnych biologicznie, 
które mogą być szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki.
2. Składniki bioaktywne występujące w chmielu i ich właściwości

Za specyficzne właściwości chmielu odpowiadają, głównie takie grupy związków, jak:
• olejki eteryczne,
• kwasy goryczkowe,
• związki polifenolowe.
Wszystkie wymienione związki są ze sobą ściśle powiązane i występują głównie 

w lupulinie [2].
2.1. Właściwości olejków eterycznych

Na olejki eteryczne składa się wiele lotnych składników, głównie monoterpeny 
(myrcen – niepożądany w tworzeniu bukietu zapachowego) oraz seskwiterpeny 
(humulon, β-kariofilen, farnezen – korzystnie wpływające na aromat), razem mogą 
stanowić nawet do 57-82% całej zawartości. Skład olejków eterycznych w szyszkach 
chmielu jest zmienny i zależy od pochodzenia, a także warunków uprawy rośliny. 

Olejki odpowiadają głównie za tworzenie aromatu piwa, ale przypisywane są im 
także inne cenne właściwości lecznicze, m.in. usypiające oraz uspokajające [3].

Właściwości uspokajające chmielu są wykorzystywane m.in. w preparatach farma-
kologicznych, w których wykazano występowanie tzw. efektu sedatywnego. Sedacja 
polega na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego, powodując tym 
samym zmniejszenie napięcia i niepokoju [4]. Często preparaty szyszek chmielowych 
są wykorzystywane w połączeniu z innymi preparatami roślinnymi o podobnych wła-
ściwościach.
2.2. Właściwości związków polifenolowych w szyszkach chmielu

Obecnie badania nad związkami metabolicznymi występującymi w szyszkach 
chmielu opierają się głównie na związkach polifenolowych, do których zalicza się 
kwasy goryczkowe oraz prenylowane flawonoidy chmielowe. Flawonoidy preny-
lowane zbudowane są ze szkieletu poliketydowego z przyłączonymi grupami pre-
nylowymi (jedną lub więcej). Do flawonoidów prenylowanych zaliczane są dwie 
grupy związków: chalkony (np. ksantohumol) oraz flawanony (np. izoksantohumol). 
W budowie cząsteczki chalkonu charakterystyczną cechą jest otwarty pierścień hete-
rocyklizny, który w wyniku izomeryzacji zamyka się, dając flawanon [5].

Opis poszczególnych właściwości związków polifenolowych występujących 
w szyszkach chmielu przedstawiono w poniższych punktach.
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2.2.1. Właściwości kwasów goryczkowych
Kwasy goryczkowe w chmielu tworzone są przez takie grupy związków, jak: 
• α-kwasy: humulon, kohumulon i adhumulon,
• β-kwasy: lupulon, kolupulon i adlupulon.
Związki te są pochodnymi floroglucyny i występują w postaci bladożółtych olejów 

lub żywic, które są łatwo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. W trak-
cie obróbki termicznej ulegają procesowi izomeryzacji co nadaje charakterystyczną 
goryczkę, co ma istotne znaczenie w procesie produkcji piwa [6]. Oprócz walorów 
organoleptycznych kwasy goryczkowe mają działanie przeciwdrobnoustrojowe, co 
sprawia, że tworzą alternatywę dla stosowania antybiotyków.

Występowanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych jest wykorzystywane m.in. 
w produkcji alkoholu etylowego, gdzie kwasy goryczkowe odpowiadają za hamo-
wanie rozwoju bakterii gramdodatnich, m.in. bakterii fermentacji mlekowej (LAB) 
z rodzajów: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus i Lactococcus. Odbywa się to 
poprzez zmianę struktury błony półprzepuszczalnej komórek bakteryjnych, a także 
przez zmniejszenie pH wewnątrzkomórkowego, co skutkuje zakłóceniem poboru 
składników odżywczych oraz stymulacją uwalniania toksycznych metabolitów [7]. 
Hamowanie rozwoju niepożądanej mikroflory nie powoduje obniżenia żywotności 
drożdży w czasie fermentacji alkoholowej [8]. Dodatkowo można zaobserwować 
poprawę efektywności zimnego zacierania oraz wzrost wydajności alkoholu etylo-
wego. Stosowanie kwasów chmielowych poprawia jakość destylatów, a także można 
zaobserwować obniżenie zawartości produktów ubocznych fermentacji: alkoholi wyż-
szych, kwasów, szczególnie mlekowego i octowego, a także związków karbonylo-
wych czy estrów [9].

Działanie przeciwdrobnoustrojowe kwasów również odnajdzie zastosowanie przy pro-
duktach mięsnych, gdzie hamują one rozwój bakterii z rodzaju Listeria monocytogenes 
w mięsie indyczym, przechowywanym w różnych warunkach temperaturowych [10].

Poza działaniem przeciwbakteryjnym można również wyróżnić działanie prze-
ciwgrzybicze w produktach piekarskich. Możliwe jest zaobserwowanie zwiększenia 
trwałości pieczywa na zakwasie, przez hamowanie rozwoju pleśni z rodzaju Aspergil-
lus i Penicillium [11].

Dzięki swoim właściwościom, kwasy goryczkowe, oprócz zastosowań w produkcji 
żywności, mogą zostać wykorzystane jako substytut antybiotyków dla zwierząt hodow-
lanych, szczególnie dla antybiotyków jonoforowych. Suplementowanie pasz przeżuwa-
czy ekstraktem chmielowym powoduje zmniejszenie powstawania amoniaku bez zaha-
mowania fermentacji. Dodatkową zaletą jest stymulacja syntezy glukozy w wątrobie 
i zmniejszenie tempa uwalniania kwasów tłuszczowych w wątrobie [12].
2.2.2. Właściwości prenylowanych flawonoidów chmielowych

Głównym przedstawicielem prenylowanych flawonoidów chmielowych, pod 
którego postacią występują prenylochalkony i prenyloflawanony, jest ksantohumol. 
Ksantohumol wykazuje szereg właściwości biologicznych: przeciwdrobnoustrojo-
wych, antyoksydacyjnych, estrogennych, chemoprewencyjnych, przeciwzapalnych, 
apoptycznych oraz antyproliferacyjnych [6, 13-15].
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2.2.3. Działanie przeciwdrobnoustrojowe ksantohumolu
W wielu badaniach wykazano silne działanie ksantohumolu przeciwko bakteriom 

gramdodatnim, grzybom, a także wirusom. Wspomaganie leczenia infekcji bakte-
ryjnych ekstraktami roślinnymi, w tym ekstraktem chmielowym, jest bardzo istotne. 
Coraz więcej drobnoustrojów chorobotwórczych wykazuje odporność dla stosowa-
nego leczenia antybiotykami, a zastosowanie naturalnych środków może przyczynić 
się do obniżenia potrzebnej ilości antybiotyku, zmniejszenia tworzenia oporności 
przeciwko niemu, a także obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia toksycznej 
reakcji dla osoby leczonej.

Wykazano, że w stężeniach minimalnych, w MIC (ang. Minimum Inhibitory Con-
centration), zostaje zahamowany rozwój bakterii gramdodatnich z rodzajów: Staphy-
lococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Propionibac-
terium acnes, Kocura rhizophila oraz Streptococcus mutans. Jest to ważne ze względu 
na patogenność wymienionych mikroorganizmów na m.in. komórki skóry [15]. Badania 
prowadzone w warunkach in vitro wykazały także hamowanie replikacji Plasmodium 
falciparum – czynnika odpowiadającego za wywoływanie malarii u ludzi [13].

Ksantohumol wykazuje dodatkowo działanie przeciwko rozwojowi wirusa nie-
doboru odporności (HIV-1), hamując jego replikację. Dzięki temu jest uważany za 
ciekawy związek, który może przyczynić się do opracowania leku przeciwko temu 
wirusowi. Poza tym jego działanie skierowane jest także na hamowanie wirusowej 
biegunki bydlęcej (BVDV), wirusa opryszczki typu 1 i 2, CMV (cytomegalowirus) 
i wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) [14].

Ze względu na tak rozmaite pole aktywności, naukowcy zainteresowali się zba-
daniem mechanizmów działania związków polifenolowych. Nie jest jednak możliwe 
dokładne poznanie działania tych związków in vivo. Sugeruje się jednak, że ich działa-
nie opiera się na zmianach we właściwościach i przepuszczalności błony cytoplazma-
tycznej drobnoustrojów.
2.2.4. Działanie antyoksydacyjne ksantohumolu

Działanie przeciwutleniające polega na neutralizowaniu działania wolnych rodni-
ków, które sprzyjają powstawaniu chorób układu krwionośnego, a także przyczyniają 
się do rozwoju choroby nowotworowej.

Obecnie prowadzonych jest wiele badań naukowych w warunkach in vitro, które 
pokazują potencjał antyoksydacyjny m.in. ksantohumolu. Przy zastosowaniu wielu 
metod możliwa jest ocena zdolności antyutleniających w np. produktach żywnościo-
wych czy innych próbach biologicznych. Naukowcy w swoich pracach [15] wykazali, 
że związki pochodzące z chmielu charakteryzują się kilkukrotnie wyższą zdolnością 
antyoksydacyjną niż witamina C (kwas askorbinowy) czy witamina E (α-tokoferol). 
Jednoznacznie stwierdzono, że ksantohumol pochodzący z chmielu jest najlepszym 
antyoksydantem naturalnie występującym w roślinach. Zmniejsza stres oksydacyjny 
poprzez zwiększanie stosunku zredukowanej formy glutationu do jego utlenionej 
postaci. Stosunek stężeń obu tych form stanowi wskaźnik równowagi oksydoreduk-
cyjnej środowiska komórkowego. Glutation odpowiedzialny jest za utrzymywanie 
grup tiolowych białek w stanie zredukowanym, co zapewnia im aktywność funkcjo-
nalną [5].
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Badania naukowców [17, 18] potwierdziły także ochronne działanie prenylowa-
nych chalkonów chmielu, szczególnie ksantohumolu, na lipoproteiny niskiej gęstości 
(tzw. cholesterol LDL). Ksantohumol hamuje utlenianie tych lipidów, przez co zapo-
biega chorobom sercowo-naczyniowym, takim jak miażdżyca. Oprócz bezpośred-
niego działania przeciwutleniającego, indukuje on również mechanizmy odpowiedzi 
komórkowej na wystąpienie stresu oksydacyjnego wywołanego np. przez substancje 
chemiczne [19].
2.2.5. Działanie chemoprewencyjne ksantohumolu

Chemoprewencją nazywamy działanie mające na celu zahamowanie, odwrócenie 
lub opóźnienie wystąpienia zmian nowotworowych dzięki zastosowaniu naturalnych 
lub syntetycznych związków [20]. Istnieje szereg związków wykazujących takie dzia-
łanie. Zaliczamy tu m.in. β-karoten, witaminy D i E, wapń, selen czy kwas foliowy. 
Wszystkie z nich stanowią naturalne substancje o niskiej toksyczności. Niestety jednak 
nie wykazują one wystarczającej skuteczności w hamowaniu chorób nowotworowych.

Według dostępnych danych, w ostatnich latach potwierdzono eksperymental-
nie działalność przeciwnowotworową ksantohumolu. Zbadano mechanizmy jego 
działania, które opierają się na hamowaniu etapu inicjacji i proliferacji, działalności 
proapoptotycznej i antyangiogennej [4, 14]. Ksantohumol silnie moduluje aktywność 
enzymów biorących udział w metabolizmie kancerogenów i detoksykacji. Wykazano 
również, że działanie przeciwnowotworowe jest związane z jego właściwościami 
antyoksydacyjnymi [5].

Udowodniono w badaniach z użyciem komórek raka piersi [20] hamującą dzia-
łalność ksantohumolu na aktywność enzymu aromatazy, który odpowiada za syntezę 
estrogenów. Związki roślinne zmniejszyły proliferację komórek raka oraz zainduko-
wały proces ich apoptozy. Liczba komórek zmniejszyła się, zależnie od dawki ksanto-
humolu. Wykazane zostało również silne antyproliferacyjne działanie ksantohumolu 
w doświadczeniu na ludzkich liniach komórek rakowych gruczołu sutkowego, okręż-
nicy oraz jajnika.

Ksantohumol wykazuje działanie antyproliferacyjne oraz apoptotyczne, na drodze 
zmniejszenia proliferacji oraz aktywacji kaskady kaspaz w ludzkich komórkach raka 
okrężnicy.

W przypadku izomerycznej formy ksantohumolu – izoksantohumolu, w doświad-
czeniach z wykorzystaniem linii komórkowych, zauważono jego prewencyjne działa-
nie w rozwoju raka jelita grubego w jego kluczowych stadiach [5].

Duża rola i szeroki zakres właściwości związków polifenolowych skłaniają 
naukowców do głębszego pochylenia się nad zagadnieniem naturalnych związków 
pochodzenia roślinnego. Szczególnie istotną rzeczą o dużym potencjale jest wykorzy-
stanie ich jako substancji o działaniu przeciwnowotworowym.
2.2.6. Działanie estrogenne ksantohumolu

Niektóre związki polifenolowe pochodzenia roślinnego, obecne m.in. w chmielu, 
zaliczane są do grupy fitoestrogenów, ponieważ działają analogiczne do estrogenu 
większości gatunków ssaków, w tym człowieka – 17-β-estradiol [21]. W chmielu 
związkiem charakteryzującym się wysoką aktywnością estrogenną jest 8-prenylnarin-
genina, która działa jak agonista receptora estrogenowego. Związek ten posiada dwa 
izomery optyczne: prawoskrętny (o konfiguracji R) i lewoskrętny (o konfiguracji S). 
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Wykazują one zdolność wiązania receptora estrogenowego typu α oraz β. Natomiast 
w przypadku zmiany pozycji grupy prenylowane, 8-prenylnaringenina traci zdolność 
wiązania z receptorem estrogenowym [23]. 

Dzięki swoim właściwościom 8-prenylnaringenina jest wykorzystywana w lecze-
niu m.in. dolegliwości związanych z menopauzą. Wykazano również, że działa ona 
silniej niż występujące w soi genisteina i daidzeina [5, 23].
3. Właściwości chmielu wykorzystywane w kosmetyce

W poprzednim podrozdziale zostały omówione właściwości chmielu zwyczajnego. 
Dzięki nim roślina ta znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Współcześnie coraz częściej w kosmetyce pielęgnacyjnej wykorzystuje się nie 
tylko piwo, ale również surowce piwowarskie, do których należy także chmiel. 

Pomimo tego, że chmiel zwyczajny jest wykorzystywany powszechnie w kosme-
tykach, zwłaszcza w szamponach, to jednak ilość publikacji naukowych na ten temat 
jest niewielka.
3.1. Wykorzystanie w preparatach kosmetycznych przeznaczonych  
do pielęgnacji skóry

Chmiel zwyczajny jest byliną, która ma wielokierunkowy wpływ na skórę, dlatego 
jest używany jako substancja aktywna w wielu preparatach do pielęgnacji, na przykład 
toniki, kremy, balsamy, mleczka [24].

W podrozdziale 2.3.1 opisano działanie antyseptyczne chmielu, które przekłada się na 
zastosowanie tej rośliny w preparatach przeciwtrądzikowych i przeciwzapalnych [25].

Ponadto chmiel ma dwojaki wpływ na skórę trądzikową, ponieważ taka cera 
jest zazwyczaj tłusta lub mieszana, czyli w nadmiernych ilościach wydziela sebum, 
a zawarte w szyszkach chmielu substancje wspomagają regulację wydzielania sebum. 
Takie działanie wykazuje również popularna w nowofalowych kosmetykach konopia 
siewna (Cannabis sativa L.), która należy do tej samej rodziny. 

Chmiel zwyczajny jest bogatym źródłem fitohormonów, dokładniej fitoestrogenów, 
które mają bardzo pozytywny wpływ na metabolizm skóry. Wpływają one na poprawę 
jej elastyczności, ponieważ przyczyniają się do redukcji rozpadu kolagenu i elastyny 
oraz stymulują proces ich syntezy, podobnie, jak kwasu hialuronowego. Ponadto skóra 
staje się lepiej ukrwiona, odbudowana i ma poprawiony koloryt, dlatego szyszkom 
chmielu przypisuje się działanie przeciwstarzeniowe [25].

Humulus lupulus L. zawiera szereg związków uspokajających skórę, ponieważ 
redukuje on zaczerwienienia, wygładza, łagodzi i tonizuje. Powyżej wypisane wła-
ściwości dają szansę wykorzystaniu tej rośliny w preparatach do skóry bardzo suchej 
a w połączeniu z jego właściwościami przeciwzapalnymi może być stosowany w pre-
paratach specjalistycznych przeznaczonych dla osób z zachorowaniem na atopowe 
zapalenie skóry [25].
3.2. Wykorzystanie w preparatach do włosów

Podstawowe zastosowanie chmielu w kosmetyce opiera się na wykorzystaniu jako 
substancji czynnej w szamponach, wcierkach, odżywkach wspomagających porost 
włosów lub zapobiegających ich wypadaniu [25].

Chmiel zwyczajny w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie aktywności  
5- alfa reduktazy, zwiększając tym samym poziom proliferacji keratynocytów w miesz-
kach włosów osłabionych nadmiarem androgenów, które są skutkiem, tak zwanego 
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łysienia androgenowego.
Poza opisanymi wyżej właściwościami, chmiel może również działać jako substan-

cja odżywcza, aktywna, tonizująca i regulująca. Wspomaga regulację łojotoku skóry 
głowy, wygładza, nawilża i nadaje włosom zdrowy wygląd. 
3.3. Wykorzystanie w preparatach do higieny

Ze względu na swoje właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne chmiel został 
wykorzystany jako składnik antyperspirantów, zwłaszcza dla mężczyzn, gdzie poza 
swoją funkcją biologiczną, pełni również funkcję marketingową.

Innym zastosowaniem chmielu jest alternatywa użycia go w paście do zębów. 
Przylistki chmielu, są bogatym źródłem związków, które wspomagają walkę z próch-
nicą i chorobami dziąseł. Zostało to udokumentowane przez naukowców z Tokyo Uni-
versity of Pharmacy and Life Sciences oraz koncernu spożywczego z Japonii – Asahi 
Group Holdings. Wyniki badań opublikowano w piśmie „Journal of Agricultural and 
Food Chemistry”. Substancje zawarte w przylistkach chmielu zatrzymują bakterie 
oraz zapobiegają uwalnianiu niektórych toksyn wytwarzanych przez nie. Przy zastoso-
waniu analizy chromatograficznej odkryto 20 wcześniej nieodkrytych związków, któ-
rych obecności w chmielu nigdy wcześniej nie stwierdzono. Jeden ze związków po raz 
pierwszy wyizolowano z chmielu zwyczajnego. Naukowcy nadal pracują nad wyko-
rzystaniem wykrytych w chmielu związków do celów stomatologicznych, a także do 
prozdrowotnych gum do żucia [6, 26].
3.4. Chmiel jako naturalny konserwant

W browarnictwie chmielu używano w celu konserwacji piwa. Biorąc pod uwagę 
trend na naturalne kosmetyki certyfikowane można również rozważyć wykorzystanie 
tej rośliny jako naturalnego konserwantu.

We wcześniejszych podrozdziałach zostało opisane jego szerokie spektrum działania 
przeciwko różnym mikroorganizmom, ponadto silne działanie antyoksydacyjne, zabezpiecza-
łoby kosmetyk nie tylko mikrobiologicznie, ale również fizykochemicznie [15, 17, 18, 25].
3.5. Chmiel – bezpieczeństwo w kosmetykach

Ekstrakty i olejki chmielowe używane w kosmetykach muszą być w pełni bez-
pieczne dla zdrowia i życia konsumenta. Dokonując przeglądu baz danych, dowie-
dziono, że ekstrakt z chmielu jest w pełni bezpieczny, ponieważ nie posiada on sub-
stancji potencjalnie kancerogennych, nie jest toksyczny i nie powinien powodować 
alergii i nietolerancji. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ustaliła, 
że   olejki eteryczne, oleożywice (bez rozpuszczalników) i naturalne ekstrakty (w tym 
destylaty) Humulus lupulus są ogólnie uznawane za bezpieczne (GRAS) do spożycia 
przez ludzi [27-29].

Grupa ekspertów Cosmetic Ingredient Review (CIR) oceniła bezpieczeństwo eks-
traktu z Humulus Lupulus (zgłoszone funkcje obejmują środek przeciwdrobnoustro-
jowy i środek odżywiający włosy) oraz olej (zgłoszona funkcja to zapach) [30]. 

Zaniepokojenie było wywołane obecnością 8-prenylonaringeniny, β-mircenu 
i kwercetyny w kosmetykach zawierających omawiane składniki chmielowe, co mogło 
skutkować odpowiednio działaniem estrogenowym, podrażnieniem skóry i genotok-
sycznością [30].

Po przeprowadzeniu szeregu badań oraz po ankietyzowaniu firm kosmetycznych, 
wywnioskowano, że maksymalne stosowane ilości w preparatach kosmetycznych pre-



Chmiel i jego zastosowanie w przemyśle

39

zentują się następująco:
• 0,2% w preparatach do włosów,
• 0,13% w preparatach kosmetycznych, które mają kontakt z oczami,
• 0,084% w preparatach, które mają kontakt z błonami śluzowymi,
• 0,0002% spraye do włosów.

Surowce kosmetyczne pozyskiwane z chmielu są mieszaninami wielu związków 
chemicznych, dlatego ich przebadanie i sprawdzenie wpływu na organizm człowieka 
jest bardzo trudne. Dowiedziono, natomiast, że stosowanie olejów lub ekstraktów 
chmielowych w niskich stężeniach w kosmetyku nie powoduje negatywnego wpływu 
na zdrowie konsumenta [30]. 

Ponadto ekstrakt z chmielu zwyczajnego jest uważany za surowiec nietoksyczny 
dla środowiska i biodegradowalny [27].
4. Podsumowanie

Stosunkowo niedawno wzrosło zainteresowanie związkami polifenolowymi 
w chmielu, szczególnie ksantohumolu i ich aktywnością biologiczną. Szereg wymie-
nionych w niniejszej pracy przeglądowej właściwości wskazuje na duży potencjał 
w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom. Należy dążyć do rozwoju zainteresowania 
i badań nad naturalnymi związkami biologicznie czynnymi, w tym nad ksantohumo-
lem. Szczególnie powinno zwrócić się uwagę na izolację czystych ekstraktów i prepa-
ratów oraz zwiększenie dostępności i możliwości korzystania z nich przez zwykłych 
konsumentów. Podobnie w przemyśle kosmetycznym dąży się do rozpowszechnienia 
naturalnych ekstraktów roślinnych, w tym ekstraktu z chmielu, który jest poddawany 
biotransformacjom w celu uzyskania czystych, silnie aktywnych związków chemicz-
nych. 
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Chmiel i jego zastosowanie w przemyśle
Streszczenie
Celem niniejszej pracy przeglądowej jest przedstawienie i opisanie chmielu, jako doskonałego źródła 
substancji biologicznie czynnych: olejków eterycznych, kwasów goryczkowych oraz związków polife-
nolowych. Chmiel zwyczajny, to nie tylko roślina, którą wykorzystuje się do produkcji piwa. Dzięki 
występowaniu w szyszkach chmielu szeregu związków metabolicznych posiada on wiele specyficznych 
właściwości i zastosowań, które są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu. Wykazano 
szereg biologicznych zastosowań chmielu jako środka przeciwdrobnoustrojowego, antyoksydacyjnego, 
przeciwzapalnego czy chemoprewencyjnego. Metody otrzymania czystych form bioaktywnych związ-
ków są perspektywiczne i stwarzają możliwości do polepszenia ich dostępności dla konsumentów w sze-
regu produktów.
Słowa kluczowe: chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), ekstrakt chmielowy, flawonoidy, ksantohumol, 
olejki eteryczne

Hops and its application in industry
Abstract
The aim of this review work is to present and describe hops as an excellent source of biologically active 
substances such as: essential oils, α – and β – acids and polyphenolic compounds. Hops is a plant that can 
be used in areas outside beer production. Thanks to a number of specific compounds present in the plant, 
it gives it a lot of specific properties and purposes that can be applied in a variety of fields in industry. It 
has been proven that hops can be applied in many ways in biology, as an antimicrobial, antioxidant, an-
ti-inflammatory or chemopreventive agent. The methods that allow us to obtain pure bioactive compounds 
are promising and provide opportunities to improve their availability to consumers in several products.
Keywords: hops (Humulus lupulus), hops extract, flavonoids, xanthohumol, essential oils
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Ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów 
z majeranku (Origanum majorana L.)

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rynek żywnościowy, który dostosowuje 

się do wymagań i zróżnicowanych potrzeb konsumenta. Przemysł spożywczy dąży do 
doskonalenia jakości i poprawy stabilności mikrobiologicznej produktów gotowych. 
W celu zachowania jak najlepszej jakości żywności w różnych warunkach przecho-
wywania i dystrybucji, stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych [1, 2]. 

Surowce roślinne są cenione od stuleci w związku z ich walorami smakowo- 
zapachowymi oraz działaniem konserwującym. Można je ponadto spożywać bez 
obaw, ponieważ organizacja FDA (z ang. Food and Drugs Administration) nadała im 
status GRAS (z ang. Generally Recognized As Safe – uznane za bezpieczne). Szcze-
gółowe poznanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych tych 
surowców może w przyszłości pozwolić na stosowanie ich na szeroką skalę w prze-
myśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Ze względu na używanie w przemyśle 
spożywczym substancji konserwujących, występowanie zatruć pokarmowych, zwięk-
szenie oporności drobnoustrojów na antybiotyki oraz rosnące zapotrzebowanie konsu-
mentów na naturalne produkty spożywcze, producenci zaczęli dodawać do żywności 
ekstrakty przypraw w płynie [1, 2]. 

Majeranek jest zaliczany do rodziny jasnotowatych – Lamiaceae i rodzaju Origa-
num [1-4]. Majeranek na terytorium swojego naturalnego występowania (wybrzeża 
Morza Śródziemnego, północna Afryka oraz Azja) jest rośliną wieloletnią i rośnie 
w postaci niewielkich, prosto wzniesionych oraz rozgałęzionych krzewinek. Nato-
miast w Polsce, w związku z umiarkowanymi warunkami klimatycznymi, majera-
nek jest uprawiany jako roślina jednoroczna i osiąga zazwyczaj wysokość 30-50 cm. 
Łodyga jest czterokanciasta, sztywna i gęsto ulistniona, w kolorze szarozielonym lub 
białawym. Kwiaty majeranku natomiast są niewielkie i na szczycie pędów tworzą 
zbite główki o barwie białej, rzadziej jasnofioletowej [2-4].

Olejek eteryczny jest kluczowym komponentem surowca. Jego zawartość jest naj-
wyższa w pąkach i kwiatach rośliny. W świeżym zielu majeranku zawartość olejku 
waha się od 0,3% do 0,9%, natomiast w zielu suchym – oscyluje pomiędzy 0,7% 
a 3,5%. Skład olejku jest bardzo bogaty. Obecne są w nim związki, takie jak: mono-
terpeny, seskwiterpeny, alkohole monoterpenowe i ich estry, estry 6-etylo-alkoholi 
monoterpenowych oraz estry 9-etylowe kwasów tłuszczowych [2, 5-8]. Do skład-
ników występujących w dużej ilości w majeranku należą też m.in.: terpinen-4-ol 

1 elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie.
2 aneta_cegielka@sggw.pl, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
3 p.poniatowska7@gmail.com, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.
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(7-52%), który nadaje mu charakterystyczny, pieprzowo-ziemisty zapach z łagodną 
cytrusową nutą oraz cis-hydrat sabinenu (0,4-44%), czyli główny nośnik zapachu. 
Pozostałymi, równie ważnymi składnikami olejku są: linalol (1-42%), p-cymen  
(2,2-23%), γ-terpinen (0,1-21%), octan linalilu (0-20%), limonen (1-17%), α-terpinen 
(1-13%), sabinen (1-13%), trans-hydrat sabinenu (0,1-8%) oraz α-terpineol (0,1-8%). 
W wybranych odmianach majeranku stwierdza się również obecność związków, takich 
jak: mirycetyna, α-pinen, β-kariofilen, karwakrol, β-ocymen, p-cymen, biocykloger-
makren, metylochawikol, eugenol, octan geranylu oraz terpinolen [2, 5-8]. 

Majeranek, ze względu na swoje przeciwzapalne właściwości jest także stosowany 
w medycynie. Ponieważ pobudza produkcję soku żołądkowego, działając rozkurcza-
jąco na mięśnie gładkie jelit oraz redukując nadmierną fermentację treści żołądka 
w wyniku działania zawartych w zielu garbników i substancji goryczowych, jest 
wykorzystywany w profilaktyce dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Stanowi także 
składnik wiatropędnej mieszanki dla dzieci. Dodatkowo, ma pozytywny wpływ na 
trawienie i wchłanianie składników odżywczych pochodzących z pożywienia. Przy-
puszcza się, że dodatek majeranku do diety pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy 
ciała. Flawonoidy i witaminy obecne w majeranku wzmacniają też system odporno-
ściowy. Majeranek używany jest również do leczenia kaszlu i kataru, a wyciąg sto-
sowany zewnętrznie wspiera gojenie się ran. Majeranek posiada także właściwości 
przeciwbólowe: jest efektywny w walce z bólami mięśni, zębów, migreną czy bólami 
menstruacyjnymi. Ponadto ma działanie uspokajające, rozluźniające oraz rozgrzewa-
jące. Olejek majerankowy jest wykorzystywany także w aromaterapii oraz przemyśle 
kosmetycznym, jako składnik zapachowy wód toaletowych [3, 4, 9, 10].

Oprócz nadawania potrawom specyficznego smaku i zapachu majeranek pomaga 
w utrzymaniu świeżości pożywienia, zabezpieczając je przed rozwojem szkodliwych 
drobnoustrojów. Olejek i ekstrakty z majeranku hamują wzrost wielu bakterii pato-
gennych i saprofitycznych namnażających się w żywności, do których należą szczepy 
takie jak: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus aureus, Strep-
tococcus mutans, Micrococcus luteus, Serratia sp., Serratia marcescens, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella choleraesuis, Salmonella pullorum, Yersi-
nia enterocolitica czy Shigella flexneri [11-19].
2. Cel pracy

Celem niniejszej pracy była ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów eta-
nolowych (40% i 70% (v/v)) oraz wodnego z majeranku (Origanum majorana L.) 
w stosunku do wybranych drobnoustrojów saprofitycznych i patogennych.
3. Materiały i Metodyka

Ekstrakty etanolowe (40 i 70%; v/v) oraz wodny pozyskiwano z suszonych liści 
majeranku (majeranek „Kamis”) metodą ekstrakcji ciągłej za pomocą uniwersalnego 
systemu ekstrakcyjnego B-811 (Universal Extraction System B-811) w zautomaty-
zowanym aparacie Soxhleta firmy Büchi [20]. Do przygotowania każdego ekstraktu 
używano po 40 g suszu rozłożonego do 8 gilz ekstrakcyjnych (po 5 g w każdej gil-
zie). Jako rozpuszczalnika używano wody destylowanej oraz 40% lub 70% alkoholu 
etylowego. Surowiec w pojedynczej gilzie ekstrahowano 150 cm3 rozpuszczalnika 
przez 15 cykli, utrzymując temperaturę jego wrzenia (100°C w przypadku wody oraz 
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78°C w przypadku alkoholu). Uzyskane porcje łączono, otrzymując po około 550 cm3 

ekstraktów surowych, które sączono przez filtr bibułowy i zagęszczano w rotacyjnej 
wyparce Rotovaporator R-205 do uzyskania 40 g, odpowiadających masie suszu uży-
tego do otrzymania ekstraktu. Zawartość suchej substancji majeranku w ekstraktach 
określano metodą suszarkowo-wagową [21]. Ekstrakty przechowywano w temperatu-
rze 4ºC, w butelkach z ciemnego szkła.

Do oznaczenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów wykorzystano 
szczepy bakterii, pochodzące z Kolekcji Czystych Kultur Zakładu Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności SGGW: Micrococcus sp., Bacillus subtilis ATCC 6633, 
Tetracoccus sp., Staphylococcus aureus ATTC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 
29212, Proteus vulgaris 458, Proteus mirabilis 180, Escherichia coli ATCC 25922, 
Klebsiella pneumoniae 196 oraz Salmonella Enteritidis ATCC 13076. Dla każdego 
szczepu wyznaczano minimalne stężenie hamujące ekstraktów [mg∙cm-3] (MIC, 
ang. Minimal Inhibitory Concentration) [22] oraz minimalne stężenie bakteriobójcze 
[mg∙cm-3] (MBC, ang. Minimal Bactericidal Concentration) [23]. Dodatkowo wykorzy-
stano metodę krążkowo-dyfuzyjną wyznaczania aktywności badanych ekstraktów [22].

W metodzie wyznaczania MIC stosowano podwójny test szeregowy, w którym 
do pierwszej probówki zawierającej 2 cm3 płynnego podłoża Mueller-Hinton wpro-
wadzano ekstrakty: wodny (zawierający 41,40 mg s.s∙cm-3) oraz etanolowe (40% 
zawierający 20,72 mg s.s∙cm-3 oraz 70% zawierający 20,50 mg s.s∙cm-3). Zawartość 
pierwszej probówki dokładnie mieszano i przenoszono 2 cm3 podłoża wraz z ekstrak-
tem do kolejnej probówki. Otrzymywano w ten sposób szeregi o malejącym stężeniu 
ekstraktów z majeranku. Do dalszych badań wykorzystywano 24-godzinne hodowle 
bakterii w płynnym bulionie wzbogaconym. Liczebność używanego inokulum bakte-
ryjnego wynosiła 1,0∙107 jtk∙cm-3. Przygotowywano również próbę kontrolną, którą 
była probówka z hodowlą drobnoustrojów bez ekstraktów. Zaszczepione inokulum 
bakteryjnym szeregi z ekstraktami oraz próbę kontrolną inkubowano w temperatu-
rze 37 ± 1ºC przez 20-24 godziny. Wartość MIC wyznaczało najmniejsze stężenie 
ekstraktów, przy którym nie obserwowano wizualnie wzrostu (zmętnienia podłoża) 
badanego szczepu bakterii, a jednocześnie poprzedzało stężenie, w którym wzrost 
był widoczny. Minimalne stężenie bakteriobójcze MBC określano wybierając te roz-
cieńczenia ekstraktów, w których nie obserwowano wzrostu danego drobnoustroju. 
Pobierano i przenoszono na płytki Petriego 0,1 cm3 wybranych w ten sposób hodowli 
a następnie zalewano podłożem Mueller-Hinton. Inkubację prowadzono przez 16-20 
godzin w temperaturze 37 ± 1ºC. Wartość MBC stanowiło stężenie ekstraktu, przy 
którym wystąpiło zmniejszenie liczby żywych bakterii o 99,9%. Powyższe oznaczenia 
wykonywano w czterech powtórzeniach [22, 23].

Aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów wyznaczano również metodą 
krążkowo-dyfuzyjną. Szczepy bakteryjne z 24-godzinnych hodowli o liczebności 
1,0∙105 jtk∙cm-3 wysiewano wgłębnie w ilości 0,1 cm3 na płytki Petriego i zalewano 
podłożem Mueller-Hinton. Po zestaleniu się podłoża, na jego powierzchni umiesz-
czano 4 jałowe krążki z bibuły o średnicy 6 mm. Na 3 krążki nanoszono po 15 µl eks-
traktu, natomiast na czwarty, który stanowił próbę kontrolną, nanoszono odpowiedni 
rozpuszczalnik. Płytki inkubowano w temperaturze 37 ± 1ºC przez 24 godziny. Strefy 
zahamowania wzrostu bakterii mierzono za pomocą suwmiarki. Wyniki podawano, 
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po odjęciu średnicy krążka oraz strefy zahamowania wzrostu dla próby kontrolnej, 
w milimetrach [24]. Oznaczenie to wykonano w 12 powtórzeniach. 

Analizę statystyczną otrzymanych w części doświadczalnej wyników przeprowa-
dzono przy użyciu pakietu statystycznego Statgraphics 4.1. Plus (Manugistics Inc., 
USA), stosując jednoczynnikową analizę wariancji oraz test Tukeya dla określenia 
istotności różnic. Wszystkie obliczenia wykonano na poziomie istotności p ≤ 0,05.
4. Omówienie wyników i dyskusja
4.1. Wartości MIC i MBC ekstraktów z majeranku

Ekstrakty (etanolowe 40% i 70% (v/v) i wodny) z majeranku zawierające od 20,50 
do 41,40 mg s.s∙cm-3 charakteryzowały się działaniem hamującym (MIC) wzrost 
wszystkich analizowanych bakterii (tab. 1). Najbardziej wrażliwe na ich działa-
nie były Gram-dodatnie ziarniaki Micrococcus sp., Tetracoccus sp., Staphylococcus 
aureus ATTC 25923 oraz Gram-ujemne pałeczki Proteus vulgaris 458 oraz Klebsiella 
pneumoniae 196. Podobną tendencję zaobserwowano w oznaczeniu jego działania 
bakteriobójczego (MBC) (tab. 2). Ekstrakt wodny z majeranku, w porównaniu z eks-
traktami etanolowymi z majeranku, wykazał się nieco większym działaniem hamują-
cym i bakteriobójczym wobec badanych bakterii, ponieważ w większości przypadków 
wartości MIC oraz MBC były niższe w porównaniu z oznaczonymi dla ekstraktów 
etanolowych z majeranku. Najmniejszą wrażliwością na działanie powyższych eks-
traktów charakteryzowały się bakterie Escherichia coli ATCC 25922 oraz Salmonella 
Enteritidis ATCC 13076. Działanie przeciwdrobnoustrojowe ekstraktów z majeranku 
uwidoczniło się w przypadku większości bakterii Gram-dodatnich. Wśród tej grupy 
drobnoustrojów jedynie bakterie Bacillus subtilis ATCC 6633 nie były wrażliwe na 
jego działanie.

W swoich badaniach Busatta i wsp. [25] określali aktywność olejku eterycznego 
z majeranku wobec bakterii: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis i Bacillus subtilis. Największą wrażliwością na działa-
nie olejku z majeranku charakteryzowały się bakterie Bacillus subtilis i Staphylococ-
cus aureus (wartości MIC odpowiednio 0,70 i 0,78 mg s.s∙cm-3), natomiast najmniej-
szą bakterie Enterococcus faecalis (wartość MIC – 2,3 mg s.s∙cm-3).

Tabela 1. Wartości MIC ekstraktów z majeranku dla wybranych bakterii Gram-dodatnich 
i Gram-ujemnych [mg s.s∙cm-3]

Szczep bakterii
Ekstrakt wodny Ekstrakt 40% etanolowy Ekstrakt 70% 

etanolowy

[mg s.s∙cm-3]
Micrococcus sp. 1,28 1,29 1,28
Bacillus subtilis ATCC 6633 20,55 2,59 5,12
Tetracoccus sp. 2,59 2,59 2,56
Staphylococcus aureus ATTC 25923 2,59 2,59 5,12
Enterococcus faecalis ATCC 29212 5,13 5,18 5,12
Proteus vulgaris 458 2,59 2,59 10,25
Proteus mirabilis 180 5,13 5,18 5,12
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Escherichia coli ATCC 25922 10,27 20,72 20,50
Klebsiella pneumoniae 196 2,59 2,59 5,12
Salmonella Enteritidis ATCC 13076 10,27 10,36 10,25

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Wartości MBC ekstraktów z majeranku dla wybranych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujem-
nych [mg s.s∙cm-3]

Szczep bakterii
Ekstrakt wodny Ekstrakt 40% 

etanolowy
Ekstrakt 70% 
etanolowy

[mg s.s∙cm-3]
Micrococcus sp. 2,59 2,59 2,56
Bacillus subtilis ATCC 6633 41,10 5,18 10,25
Tetracoccus sp. 5,13 5,18 5,12
Staphylococcus aureus ATTC 25923 2,59 2,59 5,12
Enterococcus faecalis ATCC 29212 10,27 10,36 10,25
Proteus vulgaris 458 2,59 2,59 10,25
Proteus mirabilis 180 5,13 5,18 5,12
Escherichia coli ATCC 25922 10,27 20,72 20,50
Klebsiella pneumoniae 196 2,59 2,59 5,12
Salmonella Enteritidis ATCC 13076 10,27 10,36 10,25

Źródło: Opracowanie własne

Abdel-Maasih i wsp. [14] sprawdzali metodą makrorozcieńczeń aktywność 80% 
ekstraktu etanolowego z majeranku wobec różnych szczepów bakterii Escherichia 
coli i Klebsiella pneumoniae. W tym doświadczeniu autorzy odnotowali zahamowa-
nie wzrostu badanych drobnoustrojów. W zależności od szczepu, wartości MIC dla 
bakterii Escherichia coli zawierały się w przedziale od 20 do 80 μg s.s∙cm-3. Nato-
miast Ayari i wsp. [26] badali aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów meta-
nolowych pozyskanych z różnych części majeranku (kwiaty, korzenie, liście i łodygi). 
Skuteczność ich działania sprawdzali wobec bakterii: Escherichia coli, Staphylococ-
cus aureus i Enterococcus faecalis. Autorzy stwierdzili, że badane szczepy były wraż-
liwe na działanie ekstraktów ze wszystkich części rośliny, a najbardziej – ekstraktów 
pozyskanych z liści i łodyg. Wartości MIC wynosiły odpowiednio 1,0; 0,8; i 0,6 mg 
s.s∙cm-3. Wartości MBC dla badanych szczepów bakterii były zbliżone do wartości 
MIC. Natomiast Abdel-Maasih i Abraham [19] badali aktywność przeciwdrobnoustro-
jową ekstraktu wodnego z majeranku wobec różnych szczepów bakterii Staphylococ-
cus aureus. Według autorów badany wyciąg nie zahamował wzrostu, tylko 1 z ponad 
20 szczepów. Wartości minimalnego stężenia badanego ekstraktu hamującego wzrost 
drobnoustrojów zawierały się między 0,312 a 80 μg s.s∙cm-3. Działanie bójcze eks-
traktu zaobserwowano dla wszystkich badanych szczepów. Wartości MBC były zbli-
żone do wartości MIC lub dwukrotnie wyższe, co znalazło odzwierciedlenie w wyni-
kach uzyskanych w niniejszej pracy.
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4.2. Wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii w wyniku działania 
ekstraktów z majeranku

Aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów z majeranku potwierdzono 
w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem metody krążkowo-dyfuzyjnej (tab. 3). 
Wielkość stref zahamowania wzrostu w przypadku ekstraktu wodnego z majeranku 
była istotnie największa spośród badanych ekstraktów i zawierała się w granicach od 
1,2-1,3 mm (Salmonella Enteritidis ATCC 13076 oraz Enterococcus faecalis ATCC 
29212) do 11,6 mm (Tetracoccus sp.). W przypadku ekstraktu etanolowego 40% (v/v) 
z majeranku strefy zahamowania wzrostu były istotnie najmniejsze i zawierały się 
w przedziale 1,0 (Micrococcus sp.) – 5,5 mm (Proteus vulgaris 458). Natomiast dzia-
łanie ekstraktu etanolowego 70% (v/v) spowodowało powstanie największych stref 
zahamowania wzrostu bakterii Staphylococcus aureus ATCC 25923 oraz Proteus vul-
garis 458. W przypadku bakterii Klebsiella pneumoniae 196 nie stwierdzono obec-
ności stref zahamowania wzrostu będących wynikiem działania związków czynnych 
obecnych w ekstraktach z majeranku. Warto podkreślić, że bakterie Enterococcus 
faecalis ATCC 29212 były wrażliwe w tym badaniu wyłącznie na działanie ekstraktu 
wodnego z majeranku.

Leeja i Thoppil [12] sprawdzali aktywność ekstraktu metanolowego z majeranku 
metodą dyfuzyjno-krążkową wobec bakterii Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacil-
lus subtilis i Staphylococcus aureus. Najbardziej podatne na działanie ekstraktu oka-
zały się bakterie Bacillus subtilis, a wielkość strefy zahamowania wzrostu tych bakte-
rii wynosiła 26 mm. W przypadku pozostałych bakterii aktywność przeciwbakteryjna 
ekstraktu była dużo niższa, a średnice stref inhibicji wzrostu wynosiły od 1 do 4 mm.

Tabela 3. Strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów w wyniku działania ekstraktów z majeranku [mm] 
(wartości średnie i odchylenia)

Szczep bakterii
Ekstrakt 
wodny

Ekstrakt 40%  
etanolowy

Ekstrakt 70% 
etanolowy

[mm]
Micrococcus sp. 2,2b ± 0,2 1,0a ± 0,2 1,0a ± 0,4
Bacillus subtilis ATCC 6633 1,7b ± 0,5 3,6a ± 0,5 1,7a ± 0,2
Tetracoccus sp. 11,6b ± 0,3 4,3a ± 0,3 3,6a ± 0,3
Staphylococcus aureus ATTC 25923 10,1b ± 0,4 5,3a ± 0,2 6,9a ± 0,3
Enterococcus faecalis ATCC 29212 1,3b ± 0,3 0,0a ± 0,0 0,0a ± 0,0
Proteus vulgaris 458 8,6b ± 0,5 5,5a ± 0,3 6,1a ± 0,3
Proteus mirabilis 180 7,0b ± 0,5 2,6a ± 0,4 3,1a ± 0,3
Escherichia coli ATCC 25922 2,2b ± 0,4 1,4a ± 0,2 1,1a ± 0,2
Klebsiella pneumoniae 196 0,0b ± 0,0 0,0a ± 0,0 0,0a ± 0,0
Salmonella Enteritidis ATCC 13076 1,2b ± 0,1 0,0a ± 0,0 1,3a ± 0,3

Źródło: Opracowanie własne
a, b – średnie oznaczone różnymi literami w tym samym wierszu różnią się istotnie przy p ≤ 0,05

W badaniach Kozłowskiej i wsp. [15] wykorzystano ekstrakt heksanowy i wod-
no-etanolowy z majeranku wobec bakterii: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis i 9 szcze-
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pów bakterii Staphylococcus aureus. Wrażliwość na działanie ekstraktu heksanowego 
z majeranku wykazały jedynie szczepy bakterii Staphylococcus aureus, w przypadku 
których średnice stref zahamowania wzrostu wynosiły od 16 do 22 mm. Pozostałe 
bakterie były oporne na działanie ekstraktu. Natomiast ekstrakt wodno-etanolowy 
z majeranku nie wykazywał działania hamującego wobec badanych bakterii. Al-Turki 
i wsp. [27] przeprowadzili badania, w których sprawdzali działanie przeciwdrobno-
ustrojowe wodnego wyciągu z majeranku wobec bakterii Escherichia coli i Bacillus 
subtilis. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badany ekstrakt hamo-
wał wzrost obu wyżej wymienionych bakterii. Strefy inhibicji wzrostu wynosiły dla 
bakterii Escherichia coli – 27 mm i dla Bacillus subtilis – 30 mm.
5. Wnioski

• Spośród analizowanych ekstraktów, najbardziej efektywnym działaniem bakte-
riostatycznym i bakteriobójczym w stosunku do większości drobnoustrojów charakte-
ryzował się ekstrakt wodny z majeranku. Zazwyczaj aktywność przeciwdrobnoustro-
jowa ekstraktów zależy od rodzaju rozpuszczalnika używanego w procesie ekstrakcji. 
W przypadku majeranku zdecydowanie lepszym rozpuszczalnikiem była woda, która 
pozwoliła wydobyć więcej substancji aktywnych pozwalających na zahamowanie 
wzrostu drobnoustrojów w porównaniu z etanolem o różnym stężeniu.

• Spośród bakterii Gram-ujemnych najmniej wrażliwe na działanie ekstraktów 
z majeranku w metodzie makrorozcieńczeń były bakterie Escherichia coli ATCC 
25922 i Salmonella Enteritidis ATCC 13076. Natomiast wśród bakterii Gram-dodat-
nich, najmniej wrażliwe na działanie ekstraktów z majeranku były bakterie Bacillus 
subtilis ATCC 6633 i Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

• Dla większości bakterii wyniki oznaczeń aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
uzyskane w metodzie makrorozcieńczeń znalazły swoje potwierdzenie w metodzie 
dyfuzyjno-krążkowej. Jedynie w przypadku bakterii Klebsiella pneumoniae (196) 
(wszystkie ekstrakty) oraz Enterococcus faecalis ATCC 29212 (70% i 40% (v/v) eks-
trakty etanolowe) nie stwierdzono występowania stref zahamowania wzrostu. Przy-
czyną tego zjawiska może być zbyt mała zawartość suchej substancji w 15 µl ekstraktu 
nanoszonego na krążek.
Wniosek końcowy

Z uwagi na swoje cechy sensoryczne, majeranek jest cennym dodatkiem do potraw. 
Charakteryzuje się także dobrymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi. 
W związku z tym można rozważyć jego wykorzystanie w przemyśle spożywczym 
w postaci ekstraktów. Wydaje się, że będą one dobrym dodatkiem w produkcji wyro-
bów niepoddawanych obróbce termicznej, w których dużą rolę odgrywają walory sma-
kowo-zapachowe i zachowanie odpowiedniej ich jakości w czasie przechowywania.
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Ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów z majeranku 
(Origanum majorana L.)
Streszczenie
W zakresie alternatywnych metod utrwalania surowców i produktów spożywczych od kilku lat przedmio-
tem badań są naturalne substancje biologicznie czynne wyizolowane z roślin. Związki te, posiadające wła-
ściwości hamowania wzrostu drobnoustrojów, są składnikami ekstraktów i olejków eterycznych pozyska-
nych z roślin przyprawowych, do których należy też bardzo popularny w polskiej kuchni majeranek. Celem 
niniejszej pracy była ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów etanolowych (40% i 70% (v/v)) oraz 
wodnego z majeranku (Origanum majorana L.) w stosunku do wybranych drobnoustrojów saprofitycznych 
i patogennych. Stwierdzono zahamowanie wzrostu badanych bakterii (MIC) w wyniku działania wszystkich 
użytych w doświadczeniu ekstraktów z majeranku. Użyte w doświadczeniu ekstrakty z majeranku wyka-
zywały również działanie bakteriobójcze (MBC) wobec większości badanych szczepów. Uzyskane wyniki 
wskazują, iż ekstrakty z majeranku wykazują działanie przeciwbakteryjne, co przemawia za ich stosowa-
niem jako dodatku do żywności w celu przedłużenia jej trwałości przechowalniczej.
Słowa kluczowe: majeranek, ekstrakty etanolowe, ekstrakt wodny, MIC, MBC 

Evaluation of antimicrobial activity of extracts of marjoram 
(Origanum majorana L.)
Abstract
In the field of alternative methods of preserving raw materials and food products, the subject of research 
for several years are natural biologically active substances isolated from plants. These compounds, which 
have microbial growth inhibiting properties, are components of extracts and essential oils obtained from 
spice plants, which also includes marjoram, which is very popular in Polish cuisine. The aim of this study 
was to assess the antibacterial activity of ethanol (40% and 70% (v/v)) and aqueous marjoram (Origanum 
majorana L.) extracts against selected saprophytic and pathogenic microorganisms. Growth inhibition 
of the studied bacteria (MIC) was found as a result of all marjoram extracts used in the experiment. The 
marjoram extracts used in the experiment also showed bactericidal activity (MBC) against most of the 
strains tested. The obtained results indicate that marjoram extracts have an antibacterial effect, which 
inclines to their use as a food additive in order to extend its storage stability.
Keywords: marjoram, ethanol extracts, water extract, MIC, MBC



51

Patrycja Niścior1

Izomeraza glukozowa – właściwości i zastosowanie
1. Wstęp

Izomeraza glukozowa (EC 5.3.1.5) jest wewnątrzkomórkowym enzymem wystę-
pującym u wielu przedstawicieli Prokaryota, które mogą wykorzystywać ksylozę jako 
źródło węgla w podłożu hodowlanym [1]. 

Każdy monomer GI (ang. Glucose Isomerase – izomeraza glukozowa) zawiera 
centrum aktywne z dwoma różnymi miejscami wiązania metali (M1 i M2). Pierwsze 
z nich M1 jest koordynowany przez cztery grupy karboksylowe, podczas gdy M2 jest 
koordynowany przez jeden imidazol i trzy grupy karboksylowe (rys. 1) [2].

Rysunek 1. Struktura neutronowa cyklicznego związanego 
z glukozą mutanta izomerazy ksylozowej E186Q [3]

Konwersja ksylozy do ksylulozy z udziałem izomerazy glukozowej spełnia zapo-
trzebowanie żywieniowe w bakteriach saprofitycznych, które rozwijają się na rozkła-
dającym się materiale roślinnym, a także pomaga w biokonwersji hemicelulozy do 
etanolu. Chociaż fizjologiczną funkcją enzymu in vivo jest izomeryzacja D-ksylozy 
do D-ksylulozy, jednak enzym ten przekształca również D-glukozę w D-fruktozę 
w warunkach in vitro (rys. 2) [4]. Izomeryzacja glukozy do fruktozy ma znaczenie 
handlowe w produkcji wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS – High 
Fructose Corn Syrup). Sacharoza pochodząca z buraków cukrowych (40%) i trzciny 
cukrowej (60%) była głównym słodzikiem na świecie do roku 1976. Produkcja HFCS 

1 patrycjaniscior17@gmail.com, Wydział Chemii UMCS, Lublin.
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przy użyciu izomerazy glukozowej została opracowana najpierw w Japonii, a później 
w Stanach Zjednoczonych. GI zyskało znaczenie handlowe w Stanach Zjednoczonych 
ze względu na brak podaży sacharozy po rewolucji kubańskiej w 1958 r. i do dziś jest 
jednym z najważniejszych enzymów przemysłowych [5, 6].

Rysunek 2. Schemat izomeryzacji D-glukozy w D-fruktozę [7]

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakterystyki izomerazy glukozo-
wej – jej właściwości i zastosowań w biotechnologii.
2. Historia enzymu

Geneza dzisiejszego udanego rozwoju produktów z syropem fruktozowym polega 
na odkryciu enzymów katalizujących proces izomeryzacji glukozy. Historycznie, 
cztery różne typy enzymów zostały nazwane izomerazami glukozowymi. Odkry-
cie przez Marshalla i Kooi w 1957 r. zdolności izomeryzacji glukozy przez enzym 
pochodzący z Pseudomonas hydrophila było punktem wyjścia do wykorzystania tego 
enzymu do produkcji HFCS jako substytutu cukru trzcinowego [8]. Chociaż powi-
nowactwo tego enzymu było 160 razy niższe w przypadku glukozy niż w przypadku 
ksylozy, wystarczyło, aby enzym ten był komercyjnie znaczący. Wytwarzanie GI 
wymagało ksylozy w pożywce wzrostowej i zwiększano ją w obecności arsenianu. 
Później aktywność izomerazy ksylozowej, która była niezależna od ksylozy, została 
znaleziona w Escherichia intermedia [9]. Enzymem była izomeraza fosfoglukozowa 
(EC 5.3.1.9), która mogła izomeryzować cukier niefosforylowany tylko w obecno-
ści arsenianu. Takasaki i Tanabe wyizolowali z Bacillus megaterium AI – izomerazę 
glukozową (EC 5.3.1.18), która była sprzężona z NAD (ang. nicotinamide adenine 
dinucleotide) i była specyficzna dla glukozy [10, 11].

Podobną aktywność izomerazy glukozowej, która katalizuje izomeryzację zarówno 
glukozy, jak i mannozy do fruktozy, wyizolowano z Paracolobacterium aerogeno-
ides [12, 13]. Izomerazy glukozowe wytwarzane przez bakterie kwasu heterolak-
tycznego wymagają ksylozy jako induktora i są stosunkowo niestabilne w wyższych 
temperaturach. Spośród tych aktywności izomeryzacji glukozy, izomeraza ksylozowa  
(EC 5.3.1.5) jest najbardziej odpowiednia do zastosowań komercyjnych. Jest stabilna 
termicznie i nie wymaga drogich kofaktorów, takich jak NAD1 lub ATP (adenozy-
no-5′-trifosforan) do aktywności. Potencjalne korzyści płynące z substytutów cukru 
produkowanego ze skrobi został zaproponowany przez kilku naukowców [14. 15]. 
Enzymatyczna izomeryzacja glukozy została po raz pierwszy przeprowadzona na 
skalę przemysłową w 1967 r. przez Clinton Corn Processing w USA. Immobilizowany 
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preparat GI był dostępny w handlu od 1974 r. Popyt na HFCS w przemyśle spożyw-
czym wzrósł, a do 1980 r. praktycznie wszystkie główne zakłady przetwórstwa skrobi 
w zachodniej części świata korzystały z technologii GI. Dziś enzym ten ma najwięk-
szy udział na rynku w branży spożywczej.
3. Właściwości izomerazy glukozowej 

Enzymatyczne, fizyczne oraz chemiczne właściwości GI wyizolowane z kilku 
organizmów zostały gruntownie przebadane. Znajomość specyficznych właściwości 
enzymu, takich jak jego stabilność, specyficzność substratu i zapotrzebowanie na jony 
metali jest ważna, aby zapobiec jego inaktywacji i ocenić jego przydatność do stoso-
wania w produkcji wysokofruktozowego syropu kukurydzianego.
3.1. Specyficzność substratowa

Zbadano zdolność enzymu do izomeryzacji szerokiej gamy substratów, takich jak 
pentozy, heksozy, alkohole cukrowe i fosforany cukrów. Chociaż zmienia się specy-
ficzność substratowa enzymu z różnych źródeł, enzym był w stanie wykorzystać D-ry-
bozę, L-arabinozę, L-ramnozę, D-allozę i 2-deoksyglukozę, jak również jej najpow-
szechniejsze substraty, D-glukozę i D-ksylozę. Maksymalną izomeryzację otrzymano 
z substratami mającymi grupy hydroksylowe w węglach 3 i 4 w pozycji równikowej, 
jak w glukozie i ksylozie. Stosunki konwersji D-glukozy do D-fruktozy katalizowa-
nej przez GI z różnych organizmów w postaci rozpuszczalnej lub unieruchomionej 
mieściły się w zakresie od 26 do 59%. Wartości stałej Michaelisa (Km) enzymu dla 
D-glukozy i D-ksylozy mieściły się w zakresie od 0,086 do 0,920 M i odpowiednio od 
0,005 do 0,093 M [1].
3.2. Obecność jonów metali i inhibitorów

Izomeraza glukozowa dla maksymalnej aktywności wymaga obecności dwuwarto-
ściowego kationu, takiego jak Mg2+, Co2+, Mn2+ lub kombinacji tych kationów. Cho-
ciaż zarówno Mg2+, jak i Co2+ są niezbędne do aktywności GI, odgrywają one różne 
role. Podczas gdy Mg2+ jest efektywniejszy od Co2+ jako aktywator, to jon Co2+ jest 
odpowiedzialny za stabilizację enzymu poprzez utrzymywanie uporządkowanej kon-
formacji, zwłaszcza czwartorzędowej struktury enzymu [16-18]. Badania bezpośred-
niego wiązania jonów metali zostały przeprowadzone przez Danno na GI z Bacillus 
coagulans [19]. Kasumi i wsp. wykazali obecność czterech jonów Co2+ w tetramerze 
izomerazy glukozowej ze Streptomyces griseofuscus [20]. Katalityczną aktywność GI 
hamują jony metali, takie jak Ag+, Hg2+, Cu2+, Zn2+ i Ni+ oraz w pewnym stopniu Ca2+. 
Inne znane inhibitory GI to ksylitol, arabitol, sorbitol, mannitol, liksoza i Tris [16, 21].
3.3. Struktura podjednostki

Stałe sedymentacji izomeraza glukozowej wynosi od 7,55 do 11,45, natomiast masa 
cząsteczkowa GI waha się od 52 000 do 191 000 [1]. Struktura podjednostki i skład 
aminokwasowy GI ujawniają, że jest to tetramer lub dimer podobnych lub identycz-
nych podjednostek związanych z wiązaniami niekowalencyjnymi i jest pozbawiony 
międzyłańcuchowych wiązań disiarczkowych. Pozakomórkowy GI z Bacillus sp. jest 
trimerem [22]. Basuki i wsp. zgłosili istnienie izoenzymów przewodu pokarmowego 
z Streechomyces phaechromogenes [23]. Izoenzymy różnią się N-końcowymi amino-
kwasami i wzorami peptydów trawień trypsyną, proteazą I Achromobacter sp. i brom-
kiem cyjanu. Każdy z izoenzymów był tetramerem nieidentycznych podjednostek. Był 
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badany również wpływ denaturantów, takich jak mocznik, chlorowodorek guanidyny, 
dodecylosiarczan sodu i ciepło na aktywność GI z Arthrobacter sp. i Streptomyces 
spp. [24, 25]. Dysocjacja i rozwinięcie tetramerycznego GI ze Streptomyces sp. szczep 
NCIM 2730 ujawnił, że tetramer i dimer są substancjami aktywnymi, podczas gdy 
monomer jest nieaktywny. Po raz pierwszy wykazano występowanie produktu pośred-
niego podobnego do stopionej globuli w ścieżce fałdowania przewodu pokarmowego 
[26]. Wykazano, że nienaruszona struktura trzeciorzędowa, a nie wtórna, jest odpo-
wiedzialna za aktywność biologiczną GI.
3.4. Optimum temperatury i pH 

Optymalna temperatura GI wynosi od 60 do 80°C i wzrasta w obecności Co2+. 
Optymalny zakres pH GI mieści się zazwyczaj w zakresie od 7,0 do 9,0. Enzym 
wyizolowany z Lactobacillus brevis ma niższe optimum pH (między 6 a 7), co jest 
pożądane w komercyjnych zastosowaniach GI. Enzym ze Streptomyces spp., Bacillus 
spp., Actinoplanes missouriensis i Thermus thermosulfurogenes jest stabilny w wyso-
kich temperaturach, ale natomiast wyizolowany ze szczepów Lactobacillus i Escheri-
chia spp. jest mniej stabilny.
3.5. Badania miejsca aktywnego enzymu

Znajomość aminokwasów zaangażowanych w lub w pobliżu miejsca aktywnego 
GI zostały przeanalizowane za pomocą specyficznej grupy modyfikatorów chemicz-
nych i krystalografii rentgenowskiej. Przedstawiono dowody na istnienie istotnych 
reszt histydyny i karboksylanów w GI [16, 27, 28]. Strukturalne środowisko funk-
cjonalnych reszt aminokwasowych zostało określone przez modyfikację chemiczną 
i późniejsze mapowanie różnicowego peptydu GI [29]. Od dawna wiadomo, że GI 
katalizuje izomeryzację zarówno glukozy, jak i ksylozy. Nie wiadomo jednak, czy 
reakcje występują w tym samym miejscu, czy w dwóch różnych miejscach. Wykazano 
obecność pojedynczego aktywnego miejsca dla izomeryzacji zarówno glukozy, jak 
i ksylozy [30] przy użyciu metody kinetycznej opracowanej przez Keleti i in. [31].
4. Główne zastosowania enzymu

GI służy jako interesujący model do badań związków strukturalnych dzięki użyciu 
zaawansowanych technik biochemicznych i inżynierii genetycznej. Poza naukowym 
znaczeniem GI enzymy te zyskały większą uwagę w związku z ich wykorzystaniem 
do produkcji HFCS i potencjalnego zastosowania w produkcji etanolu z hemiceluloz.

Rosnące zapotrzebowanie na rafinowany cukier, w połączeniu z jego wysokimi 
kosztami produkcji i świadomością niekorzystnego wpływu sacharozy i spożycia 
cukru inwertowanego na zdrowie ludzkie, wymagało poszukiwania akceptowalnych 
substytutów sacharozy. Wiele niepaliwowych i niewęglowodanowych sztucznych 
substancji słodzących, takich jak sacharyna, cyklaminian, acesulfam-K, aspartam 
i taumatyna, zostało odkrytych i odrzuconych ze względu na problemy zdrowotne 
lub inne wady. Włączenie aspartamu do napojów bezalkoholowych czyni je mniej 
słodkimi po dłuższym przechowywaniu, ponieważ aspartam jest powoli hydrolizo-
wany przy niskim pH. Taumatyna, idealny słodzik białkowy, jest 2000 razy słodsza 
niż sacharoza, ale ma wyraźny, nieprzyjemny smak. HFCS, równowagowa miesza-
nina glukozy i fruktozy (1:1) jest 1,3 razy słodsza niż sacharoza i 1,7 razy większa niż 
glukoza. Zdolność słodząca glukozy wynosi 70-75% w stosunku do sacharozy, pod-
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czas gdy fruktoza jest dwukrotnie słodsza niż sacharoza [32]. HFCS jest wytwarzany 
z całkowicie niesłodkiej substancji, mianowicie skrobi. Cena HFCS jest od 10 do 20% 
niższa niż cena sacharozy na podstawie jej mocy słodzącej. HFCS jest preferowany 
przez przemysł spożywczy, ponieważ nie stwarza problemu krystalizacji, jak w przy-
padku sacharozy. Ponadto D-fruktoza odgrywa ważną rolę jako słodzik cukrzycowy, 
gdyż jest ona powoli wchłaniana przez żołądek i nie wpływa na poziom glukozy we 
krwi. Główne zastosowania HFCS znajdują się w przemyśle napojów, piekarniczym, 
konserwowym i cukierniczym.
4.1. Produkcja wysokofruktozowego syropu kukurydzianego

Rozwój rynku w produkcji HFCS charakteryzował się stopniową akceptacją HFCS 
i wzbogaconego HFCS (55% fruktozy) jako substytutów sacharozy przez producentów 
napojów bezalkoholowych. Najczęstszym surowcem używanym do produkcji HFCS 
w Stanach Zjednoczonych jest skrobia kukurydziana wytwarzana w procesie mielenia 
na mokro. Produkcja HFCS ze skrobi obejmuje trzy główne procesy: (i) upłynnianie 
skrobi przez a-amylazę, (ii) scukrzanie skrobi przez połączone działanie amyloglu-
kozydazy i enzymu usuwającego rozgałęzienia oraz (iii) izomeryzację glukozy przez 
GI. Produktem końcowym jest syrop kukurydziany zawierający mieszaninę glukozy 
i fruktozy, a zatem o większej zdolności słodzącej niż sacharoza. Inne źródła skrobi, 
takie jak pszenica, tapioka i ryż, są stosowane w niewielkim stopniu w innych czę-
ściach świata. Produkty uboczne przemysłu mielenia kukurydzy są ważne w decy-
dowaniu o ekonomice produkcji HFCS. Szacuje się, że roczna światowa konsumpcja 
HFCS osiągnęła 10 milionów ton (sucha masa) w 1995 r. [33]. Obecnie HFCS prawie 
całkowicie zastąpił sacharozę w Stanach Zjednoczonych i oczekuje się jedynie umiar-
kowanego (3-4%) wzrostu jej produkcji w skali globalnej.
4.2. Produkcja etanolu

GI katalizuje izomeryzację zarówno glukozy, jak i ksylozy. Ta właściwość enzymu 
jest stosowana w izomeryzacji ksylozy do ksylulozy, która może być ostatecznie fer-
mentowana do etanolu przez drożdże. Biokonwersja odnawialnej biomasy do fermen-
towalnych cukrów i etanolu jest ważna z uwagi na szybkie wyczerpywanie się paliw 
kopalnych. Biomasa składa się z celulozy (40%), hemicelulozy (30%) i ligniny (30%). 
Ekonomiczna wykonalność wykorzystania biomasy zależy od hydrolizy celulozy 
i hemicelulozy do glukozy i ksylozy oraz ich późniejszej fermentacji do etanolu przez 
drożdże. Do niedawna wysiłki badaczy koncentrowały się na biokonwersji celulozy. 
Następnie świadomość, że skuteczność biokonwersji lignoceluloz i ulg w rolniczych 
odpadach głównie na efektywnym wykorzystaniu hemicelulozowego składnika bio-
masy, przesunęła ogólnoświatową uwagę na fermentację hemicelulozy [34]. Ksylan 
jest głównym składnikiem hemicelulozy i składa się z jednostek ksylozy połączonych 
wiązaniem β (1,4). D-Xyloza jest łatwo wytwarzana przez kwasową lub enzymatyczną 
hydrolizę ksylanu. Przemysłowe szczepy drożdży, takie jak Saccharomyces cerevi-
siae, ogólnie skutecznie fermentują heksozy, ale D-ksyloza pozostaje niewykorzy-
stana. Wiadomo, że kilka drożdży, takich jak Pachysolen tannophilus, Pichia stipitis, 
Candida utilis i Candida shehatae, wykorzystuje pentozy w szlaku oksydoredukcyj-
nym, ale tempo fermentacji jest bardzo niskie [35-38]. Ponadto ich niska tolerancja 
na etanol i katabolizm etanolu w obecności tlenu ograniczają ich komercyjne zastoso-
wanie [39-41]. GI wykorzystano do wytworzenia ksylulozy z ksylozy, która stanowi 
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główny blok metaboliczny w procesie fermentacji ksylozy do etanolu przez konwen-
cjonalne drożdże, takie jak Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe 
i Candida tropicalis [42-47]. Chociaż szybkość fermentacji i wydajności produkcji 
etanolu z D-ksylozy są znacznie niższe niż z D-glukozy, obecnie pojawia się techno-
logia usprawniająca proces poprzez przeniesienie genu GI do drożdży i jednoczesne 
przeprowadzenie izomeryzacji i fermentacji ksylozy do etanolu.
5. Perspektywy rozwoju nowych technologii

Fruktoza jest ketoheksozą i jest istotnym składnikiem żywności dostarczającym 
energię. Wchodzi w skład di- i oligosacharydów, ale również występuje w postaci 
wolnej w wielu środkach spożywczych. Dziedziczna nietolerancja fruktozy (ang. 
HFI – hereditary fructose intolerance) spowodowana jest przez niedobór aldolazy B, 
enzymu który występuje w wątrobie, błonie śluzowej jelita, w limfocytach i w ner-
kach. W stanach niedoboru aldolazy B, zwiększający się nadmiar fruktozo-1-fosforanu 
może doprowadzić do zahamowania rozkładu glikogenu i glukoneogenezy. W efekcie 
tego może dojść do ciężkiej hipoglikemii ze wzmożonym poceniem się, drżeniem, 
wymiotami i skurczami po spożyciu fruktozy. Jeśli stan ten pozostanie niewykryty 
może wystąpić kwasica lub uszkodzenie nerek. Nadmierna konsumpcja środków 
spożywczych zawierających fruktozę może także doprowadzić do zaburzeń zdrowia. 
Wyżej wymienionych dolegliwości można by uniknąć poprzez utrzymanie odpowied-
niej diety niezawierającej fruktozy. Jednakże jest to bardzo trudne, ponieważ fruktoza 
jest obecna we wszystkich owocach i wielu warzywach, a także szeroko stosowana 
jako słodzik przez przemysł spożywczy. Badania skupione na alternatywie dla tej diety 
pozostają nieskuteczne do dziś. Środek, który umożliwiłby to bez stosowania takiej 
diety i umożliwiłby spożywanie produktów zawierających fruktozę, spełniłby pilną 
potrzebę wielu ludzi dotkniętych zaburzeniami nietolerancji fruktozy. Przedmiotem 
wynalazku firmy Vitacare Gmbh & Co. Kg jest środek, który może być zastosowany 
nie tylko w lekkich chorobach metabolizmu fruktozy, ale również w dziedzicznej i jeli-
towej nietolerancji fruktozy. Umożliwia spożywanie środków spożywczych normalnie 
zawierających fruktozę, nawet jeśli występuje nietolerancja fruktozy [48]. Środek ten 
zawiera izomerazę glukozową, która jest zdolna do przemiany fruktozy w glukozę.

Immobilizowany preparat izomerazy glukozowej znajduje szereg zastosowań 
w procesach biotechnologicznych, dzięki takim cechom, jak: możliwość wielokrot-
nego użycia enzymu, szybki i łatwy sposób rozdzielania produktów reakcji, zwięk-
szoną stabilność enzymatyczną oraz możliwość modyfikacji właściwości enzymu 
(cechy szczególnie istotne przy konstrukcji bioogniw paliwowych wykorzystujących 
dehydrogenazę fruktozową, jako modyfikator anody). Z udziałem izomerazy konwersji 
ulega około połowa zawartości pierwotnego substratu. Dlatego poprawa współczyn-
nika konwersji podczas reakcji izomeryzacji ma kluczowe znaczenie dla wytwarzania 
izomeryzowanego cukru i efektywności projektowanych anod. Urządzenie oparte na 
pozyskiwaniu energii z glukozy mogłoby znaleźć praktyczne zastosowanie w bioczuj-
nikach wszczepialnych do krwioobiegu.
6. Podsumowanie

Izomerazę glukozową stosuje się głównie w przemyśle spożywczym przy produkcji 
wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS). Aczkolwiek przeprowadzone 
liczne badania nad właściwościami enzymu wykazały, że enzym ten znalazł również 
zastosowanie w innych dziedzinach a szczególnie w biomedycynie. Izomeraza glu-
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kozowa została użyta w wynalazku służącym do stosowania w leczeniu lub rozpo-
znawaniu nietolerancji fruktozy oraz leczeniu lub zapobieganiu otyłości i cukrzycy. 
Urządzenia zbudowane w oparciu o izomerazę glukozową mogłyby zostać użyte jako 
wszczepialne do krwioobiegu bioczujniki. Ich zadaniem byłoby na przykład monito-
rowanie stanu fizjologicznego organizmu. Ponadto enzym ten może również znaleźć 
zastosowanie przy konstrukcji bioogniw paliwowych wykorzystujących dehydroge-
nazę fruktozową. Jednakże technologia ta wymaga dalszych badań.
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Izomeraza glukozowa – właściwości i zastosowanie
Streszczenie
Artykuł skupia się na analizie właściwości izomerazy glukozowej m.in.: specyficzności substratowej, 
obecności jonów metali i inhibitorów, strukturze podjednostki enzymu, optimum pH i temperatury, bada-
nia miejsca aktywnego enzymu. Ponadto przedstawiono wybrane zastosowania analizowanego enzymu 
m.in. produkcję wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS) oraz etanolu. Przedstawiono per-
spektywy rozwoju nowych technologii z użyciem izomerazy glukozowej takie jak urządzenia do stoso-
wania w analizowaniu nietolerancji fruktozy oraz bioczujniki wszczepialne do krwioobiegu. Jednakże 
propozycje te wymagają dalszych badań by móc je zastosować w praktyce.
Słowa kluczowe: izomeraza glukozowa, właściwości, zastosowanie

Glucose isomerase – properties and application
Abstract
The article focuses on the analysis of glucose isomerase properties, among others: substrate specificity, 
the presence of metal ions and inhibitors, the enzyme subunit structure, optimum pH and temperature, 
study of the enzyme active site. In addition, selected applications of the analyzed enzyme were presented, 
among others production of high fructose corn syrup (HFCS) and ethanol. Prospects for the development 
of new technologies using glucose isomerase such as devices for use in analyzing fructose intolerance 
and biosensors implantable into the bloodstream are presented. However, these proposals require further 
research to be able to put them into practice.
Keywords: glucose isomerase, properties, application
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Nawyki żywieniowe osób uprawiających sporty walki
1. Wstęp

Znajomość zasad zdrowego odżywania i stosowanie ich w praktyce pozwala na 
zachowanie dobrego samopoczucia i zdrowia. Prawidłowe odżywianie jest szczegól-
nie ważne u osób aktywnych fizycznie zarówno amatorów, jak i uprawiających sport 
zawodowo. Wiąże się to z większym zapotrzebowaniem na energię, jak i poszczególne 
składniki odżywcze, a także stresem oksydacyjnym, do którego dochodzi podczas 
wzmożonego wysiłku fizycznego. Przyczyną stresu oksydacyjnego jest powstawanie 
reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników toksycznych dla komórek i tkanek, 
ponieważ atakują one i niszczą organizm. Układy antyoksydacyjne sportowca przysto-
sowują się do intensywnych treningów i chronią przed wolnymi rodnikami za pomocą 
enzymów przeciwutleniających obecnych w organizmie oraz dużych dawek witamin, 
czyli antyoksydantów występujących naturalnie w warzywach i owocach [1]. 

Piramida żywieniowa, opracowana w Instytucie Żywności i Żywienia w 2016 r. 
pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza, w sposób prosty przedsta-
wia kompleksowe idee żywienia, których realizacja daje szanse na zachowanie zdro-
wia, sprawności intelektualnej i fizycznej [2]. Podstawą piramidy są produkty, które 
powinno się spożywać najczęściej, natomiast na samym szczycie te, które powinniśmy 
spożywać najrzadziej i w najmniejszej ilości. Wraz z upływem lat Piramida ulegała 
pewnym modyfikacjom. Instytut Żywności i Żywienia zaktualizował Piramidę Zdro-
wego Żywienia i obecnie nosi ona nazwę „Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności 
Fizycznej”. Jest ona kierowana do osób zdrowych. U podstawy Piramidy znajdują 
się różne formy aktywności fizycznej, która powinna być nieodzownym elementem 
zachowania pełnego zdrowia. 

Zasady wprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia są również kierowane do 
osób uprawiających sport, jedyną różnicą jest uwzględnienie ich zapotrzebowania na 
poszczególne składniki pokarmowe. Zdrowe żywienie i aktywność ruchowa pozwalają 
odpowiednio się rozwijać, zapobiegać nadwadze i otyłości, które można coraz częściej 
zaobserwować, zarówno u dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Jest to związane z sie-
dzącym trybem życia i wprowadzaniem na rynek żywności wygodnej, w tym wysoko prze-
tworzonej. Żywność taka, najczęściej w postaci gotowych dań, ma ograniczoną ilość cen-
nych makro i mikro składników w porównaniu do produktów świeżych. 

Głównym celem pracy była analiza nawyków żywieniowych młodzieży i studen-
tów uczęszczający na zajęcia sportowe do Klubu Sztuk Walki „Shark” w Łodzi. Pod-
miotem badawczym byli kobiety i mężczyźni w wieku 16-26 lat. Badanie miało na 
celu ocenę sposobu odżywiania w odniesieniu do zaleceń Instytutu Żywności i Żywie-
nia zawartych w Piramidzie Żywienia i Aktywności Fizycznej [2]. W badaniu brano 
pod uwagę wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, stan zdrowia oraz tryb 
życia badanych osoby.

1 izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności, Łódż, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924.
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2. Metodyka badań
2.1. Hipotezy badawcze

Podjęto próba sprawdzenia czy postawione założenie hipotezy badawczej, że styl 
życia młodzieży i studentów regularnie uprawiających sport (sporty walki) jest oparty 
o zasady Piramidy Żywieniowej oraz ich wiedza na ten temat jest prawidłowa.

Rysunek 1. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej  
opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia [2]

2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Do zebrania wiarygodnych odpowiedzi, które następnie zostały poddane analizie 

przeprowadzona została ankieta [3]. Kwestionariusz przeprowadzony w okresie przy-
gotowawczym miał charakter anonimowy i był skierowany do osób aktywnych fizycz-
nie. Obejmował zestaw 21 pytań z jedną możliwą odpowiedzią do wyboru, spisanych 
tak, aby sprawdzić wiedzę na temat racjonalnego żywienia.
2.3. Dobór badanej grupy 

Badaniem zostały objęte osoby uczęszczające na zajęcia sportowe do Klubu Sztuk 
Walk „Shark” w Łodzi. W badanej grupie 42 osób w przedziale wiekowym 18-26 
lat, znaleźli się zawodnicy startujący w zawodach mieszanych sztuk walk oraz osoby, 
które zmagania ze sportem dopiero się zaczynają. Pytania zostały utworzone tak, aby 
w pełni ukazywały sytuację żywieniową osób ankietowanych. Kwestionariusze były 
uzupełniane w obecności ankietera. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące liczby i regularności spo-
żywanych posiłków, produktów w nich się znajdujących i ogólnej wiedzy o zdrowym 
żywieniu. Dodatkowymi informacjami były: wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywa-
nej pracy oraz ocena trybu życia.

Grupę ankietowanych podzielono w zależności od płci. Należało do niej 42 osoby 
w tym 12 kobiet i 30 mężczyzn, stanowiących odpowiednio 29% i 71%. W ankiecie 
zostało również uwzględnione miejsce stałego zamieszkania. Grupę badaną reprezen-
towali w 2% mieszkańcy wsi i małych miast 50-100 tys. mieszkańców, 7% miasteczek 
poniżej 50 tys. mieszkańców, a w przypadku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 
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wyniosła 89%. Badani zostali zapytani o wykształcenie. W 14% ankietowani zadekla-
rowali wykształcenie podstawowe, 55% średnie i 31% wyższe. W gronie osób ankie-
towanych znajdowały się osoby pracujące bądź uczące się. Odsetek 48% obejmował 
osoby uczące się bądź studiujące, 26% wykonujące pracę biurową lub siedzącą, 12% 
pracę umiarkowanie aktywną, 5% aktywną i 8% bardzo aktywną. W pytaniu o ocenę 
stanu zdrowia 62% badanych oceniło stan swojego zdrowia na bardzo dobry, a 38% 
na dobry. 
3. Wyniki badań 
3.1. Zapotrzebowanie energetyczne 

Wśród ankietowanych 64% znało swoje dzienne zapotrzebowanie energetyczne, 
natomiast 36% nie posiadało wiedzy w na ten temat. 
3.2. Regularność spożywania posiłków

Wśród osób badanych 45% zadeklarowało regularność w spożywaniu posiłków, 
natomiast w przypadku 26% systematyczność jedzenia nie była brana pod uwagę. 
Czasami posiłki były regularnie przyjmowane u 29% ankietowanych. 
3.3. Przerwy między posiłkami

Przerwy 2-godzinne między posiłkami robiło 5% osób, 3-godzinne 43%, 4-godzinne 
19%, 5-godzinne 4%, a 29% ankietowanych spożywało posiłki w nierównomiernych 
odstępach czasu. 
3.4. Ilość posiłków

W przypadku 33% badanych, stwierdzono, że spożywali oni 3 posiłki, 67% stwier-
dziła, że jadało 4 do 5 razy dziennie. Z badań wynika, że pierwszy posiłek rano był 
zjadany przez 76% osób codziennie, 17% spożywało śniadanie kilka razy w tygodniu, 
5% od 1 do 2 razy w tygodniu, a nigdy nie jadało śniadania 2% ankietowanych. 

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono informacje uzyskane od osób 
ankietowanych dotyczące ich trybu życia (wykres 1) oraz regularności spożywanych 
posiłków (wykres 2).

Wykres 1. Tryb życia osób badanych
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Wykres 2. Regularność spożywanych posiłków w grupie badanych osób

3.5. Spożywane produkty
Wykazano, że więcej niż raz dziennie warzywa zjadało 36% ankietowanych, raz 

dziennie 30%, kilka razy w tygodniu 23%, raz na tydzień lub nigdy 2% badanych. Rza-
dziej niż raz w tygodniu spożywało warzywa 7% osób (wykres 3). Spożycie owoców, 
więcej niż raz dziennie zadeklarowało 24% badanych, raz dziennie 43%, kilka razy 
w tygodniu 21%, raz na tydzień 7% oraz 5% rzadziej niż raz w tygodniu (wykres 4). Nie 
było ankietowanego, który nigdy nie jadał owoców. Produkty zbożowe więcej niż raz 
dziennie spożywało 24% badanych, raz dziennie 50%, kilka razy w tygodniu 21%, raz 
w tygodniu 2%, rzadziej niż raz w tygodniu 3% (wykres 5). Żaden z ankietowanych nie 
udzielił odpowiedzi, z której wynikałoby że nie spożywa tego rodzaju produktów. 

Wykres 3. Częstotliwość spożycia warzyw

Wykres 4. Częstotliwość spożycia owoców
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Wykres 5. Częstotliwość spożycia produktów zbożowych

Jeśli chodzi o spożycie mleka 9% ankietowanych piło je więcej niż raz dziennie, 
33% raz dziennie, 24% kilka razy w tygodniu, 14% raz na tydzień i po 10% rzadziej 
niż raz w tygodniu oraz 10% nigdy (wykres 6). Przetwory mleczne 21% ankietowa-
nych spożywało więcej niż raz dziennie, 33% raz dziennie, 29% kilka razy w tygodniu, 
13% raz na tydzień, a odpowiedź rzadziej niż raz w tygodniu i nigdy wybrało 2% osób. 

Wykres 6. Częstotliwość spożycia mleka

W przypadku ryb 5% ankietowanych odpowiedziało, że zjadało je więcej niż raz 
dziennie, 2% raz dziennie, 18% kilka razy w tygodniu, 14% raz na tydzień, 40% rza-
dziej niż raz w tygodniu, a 11% nigdy ich nie jadło (wykres 7). Mięso więcej niż raz 
dziennie spożywało 40% ankietowanych, raz dziennie 43%, kilka razy w tygodniu 9%, 
2% rzadziej niż raz w tygodniu oraz 6% nie jadało go nigdy (wykres 8).
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Wykres 7. Częstotliwość spożycia ryb

Wykres 8. Częstotliwość spożycia mięsa

Słodycze jadło codziennie 16% ankietowanych, 21% kilka razy w tygodniu, 50% 
od 1 do 2 razy w tygodniu. 13% osób nie sięgało po tę grupę produktów (wykres 9). 

Wykres 9. Częstotliwość spożycia słodyczy
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Żywność typu fast-food była przez 7% badanych zjadana codziennie, 12% spoży-
wało ją kilka razy w tygodniu, 50% od 1 do 2 razy w tygodniu, a 34% nigdy jej nie 
jadała (wykres 10). 

Wykres 10. Częstotliwość spożycia żywności typu fast-food

U 71% badanych osób zaobserwowano, że piły napoje gazowane codziennie, 19% 
kilka razy w tygodniu, 29% od 1 do 2 razy w tygodniu, a pozostała część, czyli 35% 
ankietowanych nigdy ich nie spożywała (wykres 11). 

Wykres 11. Częstotliwości spożycia napojów gazowanych

Bardzo istotnym pytaniem w przypadku osób aktywnych fizycznie była ilość spo-
żywanej wody. Wśród ankietowanych 19% osób odpowiedziało, że piło 1 litr wody 
dziennie, 26% badanych piło od 1 do 2 litrów dziennie, 45% od 3 do 4 litra, a powyżej 
4 litrów spożywało 10% (wykres 12). 
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Wykres 12. Ilości przyjmowanej wody w ciągu dnia

W przypadku pytania dotyczącego ograniczania ilości soli, 33% osób ograni-
czało jej spożycie w daniach, 52% nie robiło tego, a 15% postępowało tak czasami. 
W ankiecie umieszczono także pytania dotyczące używek tj. spożywania alkoholu 
i palenia papierosów. Nie było wśród ankietowanych osoby, która sięgała po alko-
hol codziennie lub kilka razy w tygodniu. W przypadku 43% badanych stwierdzono, 
że pili oni alkohol od 1 do 2 razy w tygodniu, a 57% nigdy go nie piło. Wśród bada-
nych 5% paliło papierosy codziennie, 7% od 1 do 2 razy w tygodniu, żadna z badanych 
osób nie sięgała po nie kilka razy w tygodniu, a 88% nie paliło.
4. Omówienie wyników i dyskusja

W dzisiejszych czasach większość z nas prowadzi siedzący tryb życia. W dobie glo-
balizacji, która stała się bezpowrotnie częścią codziennego życia, pojawiają się także 
nowe zagrożenia zdrowotne. Do tzw. chorób cywilizacyjnych XXI wieku należą: cho-
roby serca i naczyń krwionośnych, choroby nowotworowe, uzależnienia od alkoholu, 
otyłość, cukrzyca, narkomania i depresja. Coraz więcej osób młodych, które nie ukoń-
czyły 30 roku życia, boryka się z nadciśnieniem, cukrzycą czy depresją. Otyłość, którą 
Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do epidemii XXI wieku, stanowi poważny 
problem, gdyż niesie za sobą wiele powikłań zdrowotnych. W dużej mierze choroby 
cywilizacyjne są spowodowane brakiem świadomości żywieniowej oraz brakiem rów-
nowagi pomiędzy zdrowiem psychicznym i fizycznym. Poprzez odpowiednią profi-
laktykę, jaką jest zdrowe żywienie, można uniknąć nadmiernej masy ciała oraz wielu 
chorób często wynikających właśnie z otyłości [4-6].

Błędy żywieniowe są poważnym problemem społeczno-ekonomicznym. Informa-
cje płynące z mediów i rozwój przemysłu spożywczego w dużej mierze promują żyw-
ność wysoce przetworzoną o małej wartości zdrowotnej. Przeciętna dieta Polaka pod 
koniec XX wieku składała się w około 60% z węglowodanów, z których ponad 15% 
stanowił cukier i alkohol, ponad 10% białka i 30% tłuszczu. Spożycie soli kuchen-
nej wynosiło około 15 g na dobę, a cholesterolu przekraczało 400 mg. Występujące 
w diecie przetwory zbożowe wysoko przetworzone przyczyniają się do mniejszego 
spożycia błonnika pokarmowego. Wszystkie te czynniki powodują rozwój różnego 
typu schorzeń u ponad 1/3 populacji w Polsce. W związku z powyższym nieunik-
niona wydaje się konieczność modyfikacji zwyczajów żywieniowych znacznej czę-
ści populacji. Kształtując prawidłowe nawyki należy również wprowadzić regularną 
aktywność fizyczną dostosowaną do wieku i możliwości organizmu [7].
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Dieta osób uprawiających sport powinna być zmodyfikowana w stosunku do 
osób nieaktywnych fizycznie, ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię jak 
i składniki odżywcze. W prowadzonych badaniach wykazano, że zależność między 
aktywnością fizyczną a koniecznością odpowiedniego odżywiania dostrzegało 81% 
ankietowanych, pozostała część, czyli 19% nie zauważała takiego związku. Stwier-
dzono, że głównym źródłem informacji na temat odżywiania w przypadku 62% ankie-
towanych były internet i telewizja, 19% osób czerpało ją z książek, gazet i poradni-
ków oraz od osób trzecich typu rodzina, dietetyk lub znajomi. Nie podano innych 
źródeł wykorzystywanych do szerzenia wiedzy o żywieniu. Ankieta wykazała, że 
zasady zdrowego odżywiania stosowało 50% pytanych osób, nie stosowało ich 7%, 
a czasami posługiwało się nimi 43%. Samoocena dotycząca wiedzy na temat Pira-
midy Zdrowego Żywienia, przez 12% ankietowanych została oceniona jako bardzo 
dobra, 64% uważało, że stan ich wiedzy był dobry, a 24%, że przeciętny. Na podstawie 
przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że na aktywność fizyczną 81% 
badanych poświęcało czas od 3 do 4 razy w tygodniu. Ta grupa dostrzegała również, 
że istnieje związek między regularną aktywnością fizyczną, odpowiednim sposobem 
odżywiania i zdrowiem. Grupa tych osób w większości oceniała swój stan zdrowia 
jako bardzo dobry. Wyniki ankiety wskazują, że do zaleceń, aby spożywać posiłki 4-5 
razy dziennie przywiązywało wagę 67% osób oraz 62% robiło 3-4-godzinne przerwy 
pomiędzy posiłkami, co świadczyło o prawidłowym nawyku żywieniowym. Spośród 
ankietowanych 76% nie pomijało porannego ważnego posiłku, którym było śniada-
nie. W codziennym jadłospisie odpowiednio 36% i 24% ankietowanych uwzględniała 
warzywa i owoce więcej niż raz dziennie. W diecie większości badanych brakowało 
tej grupy żywności, co może szybko doprowadzić do problemów zdrowotnych, ze 
względu na brak podaży cennych składników odżywczych. Produkty zbożowe z peł-
nego przemiału, które powinny być nieodzownym elementem diety, gdyż dostarczają 
wartościowych węglowodanów i błonnika pokarmowego, występowały w większości 
posiłków tylko u 24% badanych więcej niż raz dziennie. Wyniki badań wykazują na 
rzadkie spożycie mleka i przetworów mlecznych. W grupie produktów zawierających 
dobrze przyswajalne białko i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują 
się ryby. Badania wskazują, że minimum dwa razy w tygodniu były one obecne zaled-
wie u 35% ankietowanych. Ankietowani w większej ilości spożywali białka pochodze-
nia zwierzęcego (mięso i jego przetwory), niż roślinnego, co może przyczynić się do 
powstawania chorób nowotworowych. Ponad połowa badanych nie ograniczała spo-
żywania soli. Oprócz wyżej wymienionej żywności ankietowani sięgali także po sło-
dycze, żywność typu-fast food i napoje gazowane. Spożywanie tego typu produktów 
wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia wielu chorób, w tym cywilizacyjnych 
(np. cukrzycy, otyłości i chorób układu krążenia), ponieważ obfitują one w nasycone 
kwasy tłuszczowe, cukier i sól. W przypadku 5% ankietowanych stwierdzono nałóg 
palenia. Po alkohol od 1 do 2 razy w tygodniu sięgała 43% osób, pozostali nie pili go 
nigdy. 

Dzienne zapotrzebowanie na wodę, nie biorąc pod uwagę straty płynów, wynosi 
około 1,5 litra. W czasie treningu, w zależności od intensywności następuje utrata 
wody, którą powinno się dodatkowo uzupełnić, aby nie spowodować odwodnienia 
organizmu. Stwierdzono, że zaledwie 19% ankietowanych wypijało poniżej 1,5 litra 
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wody dziennie, co wskazuje na prawidłowe nawyki żywieniowe większości osób 
aktywnych fizycznie. Głównym źródłem, z którego badane osoby czerpały wiedzę 
o żywieniu był internet i telewizja, w niewielu przypadkach była przekazywana przez 
rodziców. Zdecydowana większość osób badanych (86%) prowadzących aktywny 
bądź bardzo aktywny tryb życia, oceniła swoją wiedzę na temat stanu zdrowia na 
dobrą i bardzo dobrą. Połowa ankietowanych stwierdziła, że zasady zdrowego odży-
wiania stosowali na co dzień. 

Na podstawie badań własnych stwierdzono, że ankietowani zaznajomieni byli 
z prawidłowymi zasadami odżywiania. 

Płeć i posiadane wykształcenie nie wiązały się z lepszą znajomością zasad prawi-
dłowego odżywiania. Stwierdzono, że większość osób posiadała dobry nawyk, jeśli 
chodzi o ilość i regularność spożywanych posiłków. Nauka o prawidłowym żywieniu 
powinna być przekazywana dzieciom zarówno przez szkołę, jak i rodziców od naj-
młodszych lat, jednak badania wskazały, że wiedza ta w największej liczbie przypad-
ków była czerpana z internetu. 

Analiza otrzymanych wyników wskazuje, że duża grupa osób sięgała regularnie po 
żywność wysoce przetworzoną minimalizując tym samym ilość zjadanych warzyw, 
owoców i produktów zbożowych, co może mieć w dłuższym czasie, niekorzystny 
wpływ na zdrowie. Wydaje się, że istnieje potrzeba podnoszenia świadomości na temat 
związku między odpowiednimi nawykami żywieniowymi a dobrym stanem zdrowia, 
kondycją fizyczną i psychiczną. 

Na podstawie uzyskanych wyników można również wnioskować, że regular-
nie uprawiany sport powoduje konieczność pogłębiania wiedzy na temat żywienia, 
gdyż ma to niebagatelny wpływ na osiągane wyniki sportowe. Ankietowani wykazali 
się wiedzą na temat zasad zdrowego żywienia, nie zawsze jednak stosowali się do 
wszystkich zaleceń dotyczących sposoby żywienia przedstawionego W Piramidzie 
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Osoby trenujące razem, należące do 
klubu sportowego i będące pod opieką instruktora mogą czerpać wiedzę od osoby 
prowadzącej zajęcia jak i od innych trenujących. Obecnie instruktorzy lub trenerzy 
posiadają uprawnienia i wiedzę żywieniową w zakresie pozwalającym na ułożenie 
diety dla sportowców amatorów. Często jest to wiedza bardzo cenna, gdyż poparta 
własnym doświadczeniem.

Podsumowując, osoby aktywne fizycznie dbały o swój jadłospis, ich dieta była 
zróżnicowana, dobrze zbilansowana, choć nie zawsze wystarczająco bogata w owoce 
i warzywa. Świadomie dobierali skład posiłków, które spożywali regularnie w czasie 
dnia, pili dużo wody, w większości nie spożywali napojów energetycznych, a ich dieta 
jest zróżnicowana. Większość sportowców nie spożywała alkoholu i nie paliła, co było 
pozytywnym rezultatem badania.
Literatura:
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Nawyki żywieniowe osób uprawiających sporty walki
Streszczenie
Znajomość zasad zdrowego odżywania i stosowanie ich w praktyce pozwala na zachowanie dobrego 
samopoczucia i zdrowia. Nieprawidłowo skomponowana dieta jest najczęstszą przyczyną niedoborów 
składników odżywczych, a w połączeniu z siedzącym trybem życia skutkuje problemami zdrowotnymi, 
zaburzeniami rozwojowymi i chorobami. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opraco-
wana przez Instytut Żywności i Żywienia przedstawia zasady racjonalnego żywienia niezbędne w życiu 
codziennym. Celem pracy była ocena wiedzy o odżywianiu i aktualnych nawykach żywieniowych wśród 
osób w wieku 18-26 lat aktywnych fizycznie (uprawiających sporty walki) oraz porównanie stosowane-
go sposobu odżywiania w odniesieniu do Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Bada-
nie zostało przeprowadzone wśród 42 osób uczęszczających na zajęcia sportowe do Klubu Sztuk Walk 
„Shark” w Łodzi. W grupie ankietowanych znajdowało się 12 kobiet i 30 mężczyzn. W celu zebrania 
wiarygodnych odpowiedzi przeprowadzona została ankieta. Była ona anonimowa i zawierała zestaw 21 
pytań sprawdzających wiedzę na temat racjonalnego żywienia z uwzględnieniem takich czynników jak: 
wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, ocena stanu zdrowia oraz prowadzonego trybu życia. 
Dokonując analizy nawyków żywieniowych stwierdzono, że ankietowani znają zasady prawidłowego od-
żywiania i wiedzą o istnieniu związku między regularną aktywnością fizyczną, odpowiednim sposobem 
odżywiania i zdrowiem. Badani wykształcili w sobie nawyk regularności i odpowiedniej ilości spożywa-
nych posiłków. Zbyt małe ilości zjadanych warzyw, owoców i ryb, dieta, w której obecne były produkty 
wysoce przetworzone i słodycze oraz nadmierne spożycie soli były najczęstszymi popełnianymi błędami 
żywieniowymi. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, na istnienie potrzeby ciągłego zwiększania 
świadomości społecznej na temat odżywiania i jego wpływu na zdrowie. 
Słowa kluczowe: żywienie, aktywność fizyczna, Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, 
choroby cywilizacyjne

Eating habits of martial arts practitioners
Abstract
Knowledge of the principles of healthy eating and putting them into practice allows to mainta-
in well-being and health. An improperly composed diet is the most common cause of nutrient de-
ficiencies, and in combination with a sedentary lifestyle results in health problems, developmen-
tal disorders and diseases. The Healthy Nutrition and Physical Activity Pyramid developed by the 
Food and Nutrition Institute presents the principles of rational nutrition necessary in everyday life. 
The aim of the study was to assess nutrition knowledge and current eating habits among physically active 
people (18-26 years old) (combat sports practitioners) and to compare the diet used in relation to the Py-
ramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. The study was conducted among 42 people attending 
sports classes at the Martial Arts Club Shark in Lodz. The group of respondents included 12 women and 
30 men. A survey was carried out to gather reliable answers. It was anonymous and contained a set of 21 
questions checking knowledge of rational nutrition, taking into account factors such as age, education, 
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type of work performed, health assessment and lifestyle. When analyzing eating habits, it was found 
that respondents know the principles of proper nutrition and know about the existence of a relationship 
between regular physical activity, proper nutrition and health. The respondents developed a habit of re-
gularity and the right amount of meals consumed. Too small amounts of eaten vegetables, fruits and fish, 
a diet in which highly processed products and sweets were present, and excessive salt consumption were 
the most common eating mistakes. The analysis of the answers obtained, indicates the need for continuous 
increase of public awareness about nutrition and its impact on health.
Keywords: nutrition, physical activity, Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity, 
lifestyle diseases

Ankieta

Proszę wstawić znak „x” przy wybranej odpowiedzi lub uzupełnić.
Płeć:
□ Kobieta
□ Mężczyzna
Wiek:.......................
Miejsce stałego zamieszkania:
□ Wieś 
□ Miasteczko poniżej 50 tys. mieszkańców 
□ Miasto małe 50-100 tys. mieszkańców 
□ Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 
Wykształcenie:
□ Podstawowe
□ Średnie
□ Wyższe 
Inne:..................................................
Rodzaj wykonywanej pracy:
□ Nie pracuję ani nie uczę się
□ Uczę się / studiuję
□ Praca biurowa / siedząca
□Praca umiarkowanie aktywna
□ Praca aktywna
□ Praca bardzo aktywna
Ocena stanu zdrowia:
□ bardzo dobry 
□ dobry 
□ dość dobry 
□ zły 
Jaki tryb życia Pan\Pani prowadzi:
□ bardzo aktywny 
□ aktywny 
□ średnio aktywny 
□ siedzący 
Czy zna Pan\Pani swoje dzienne zapotrzebowanie energetyczne? 
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□ Tak 
□ Nie
Czy spożywa Pan\Pani posiłki regularnie?
□ Tak
□ Nie
Czasami
Jaka jest długość przerw między posiłkami? 
□ 2 godz. 
□ 3 godz. 
□ 4 godz. 
□ 5 godz. 
□ różnie, ponieważ jem nieregularnie 
Ile posiłków dziennie Pan\Pani spożywa? 
□ 1-2
□ 3
□ 4-5
□Więcej
Jak często spożywa Pan\Pani swój pierwszy posiłek rano: 
□ Codziennie 
□ Kilka razy w tygodniu 
□ 1-2 razy w tygodniu 
□ Nigdy 
Proszę zaznaczyć jak często spożywa Pan\Pani podane produkty: 

Grupy 
produktów

Więcej niż 
raz dziennie

Raz 
dziennie

Kilka razy 
w tygodniu

Raz 
na tydzień

Rzadziej niż raz 
w tygodniu

Nigdy

Warzywa

Owoce

Produkty zbożowe

Mleko

Przetwory mleczne

Ryby

Mięso

Proszę zaznaczyć jak często sięga Pan\Pani po wymienione produkty: 
Grupa produktów Codziennie Kilka razy

w tygodniu
1-2 razy
w tygodniu

Nigdy

Słodycze
Żywnośći typu fast-food

Alkohol
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Papierosy
Napoje gazowane 

Ile przyjmuje Pan\Pani wody w ciagu dnia?
□ 1l
□ 1-2l
□ 3-4l
□ >4l
Czy ogranicza Pani/Pan ilość soli w potrawach?
□ Tak
□ Nie
□ Czasami
Ile czasu poświęca Pan\Pani na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia? 
□ Codziennie
□ 1-2 razy w tygodniu 
□ 3-4 razy w tygodniu
□ Rzadko
□ Nigdy
Czy dostrzega Pan\Pani związek aktywnośći fizycznej z odżywianiem?
□ Tak
□ Nie
Jakie jest Pani\Pana główne źródło wiedzy na temat odżywiania?
□ Internet, telewizja 
□ Książki, gazety, poradniki
□ Osoby trzecie typu rodzina, dietetyk, znajomi 
□ Inne 
Czy stosuje Pani\Pan zasady zdrowego odżywiania?
□ Tak
□ Nie 
□ Czasami
□ Nie znam ich
Stan swojej wiedzy na temat Piramidy Zdrowego Żywienia ocenia Pan\Pani jako:
□ Bardzo dobry
□ Dobry
□ Przeciętny
□ Słaby
□ Nie posiadam żadnej wiedzy na ten temat
Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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Beata Ignasiak, Marek Jurgowiak1

Dieta restrykcyjna a zdrowie i starzenie 
organizmu człowieka

1. Wstęp
W roku 1935 Clive McCay, specjalista ds. żywienia z Cornell University, wraz 

ze współpracownikami, zaobserwował, że szczury będące na diecie niskokalorycznej 
(pełnowartościowe, niskokaloryczne, racjonowane pożywienie, CR) żyją dłużej niż 
zwierzęta spożywające pokarm bez ograniczeń (ad libitum, AL) [1].

Badania te wykazały, że CR spowalnia starzenie i wydłuża medianę i maksymalną 
długość życia.

Obserwacje powyższe potwierdzono także w badaniach na innych organizmach 
zwierzęcych, takich jak myszy (CR wydłuża ich życie nawet o 65%), nicienie 
(Caenorhabditis elegans), muszka owocowa (Drosophila melanogaster), a także na 
drożdżach (Saccharomyces cerevisiae). Badania udowadniają także, że CR chroni 
przed zależnymi od wieku chorobami przewlekłymi [2, 3]. 

Obserwacje, wskazujące, że CR spowalnia tempo starzenia, wydłuża życie organi-
zmów różnych gatunków, a przy tym ogranicza występowanie chorób towarzyszących 
starzeniu zaowocowały w okresie ostatnich kilku dekad rozwojem licznych badań 
w tym weryfikujących szereg teorii z zakresu biogerontologii.
2. Efekty restrykcji kalorycznej

 Liczne już obecnie obserwacje dotyczące wpływu ograniczenia kalorycznego na 
proces starzenia i zdrowie dotyczące wielu organizmów modelowych wykazały, że 
redukcja spożycia o 30-50% ma wpływ na wydłużenie średniego i maksymalnego 
czasu życia nawet o 20-50% [4]. Co więcej, CR jest obecnie uznawana za jedyny 
niezwiązany z manipulacjami genetycznymi sposób wydłużania życia. Efekt ten jest 
skutkiem zmian parametrów biochemicznych: obniżenia stężenia glukozy, insuliny 
i trójjodotyroniny we krwi, zwiększenia wrażliwości komórek na insulinę, spadku 
temperatury ciała oraz nasilenia procesów naprawy DNA i apoptozy komórkowej. 
Restrykcja kaloryczna opóźnia zmiany starzeniowe w układzie nerwowym i endokry-
nowym oraz wpływa na procesy epigenetyczne modyfikujące funkcje komórek macie-
rzystych [2, 5]. 

Obiecujące, choć przynoszące niejednoznaczne wyniki są prace dotyczące wpływu 
CR na stan zdrowia i starzenie bliskiego genetycznie człowiekowi organizmu rezusa 
(Macaca mulatta). Stanowi on dobry model badań spodziewanego wpływu restrykcji 
kalorycznej także na organizm człowieka mając 93% zgodności genomu z genomem 
człowieka [6, 7].

Uzyskiwane są jednak różne wyniki badań, takich na przykład jak przeprowadzone 
w roku 2009 na University of Wisconsin-Madison, które wykazały, że CR wydłuża 
życie Macaca mulatta w lepszym zdrowiu, czy też z roku 2012 przeprowadzonych 
w National Institute of Ageing, które wskazywały na to, że CR nie wydłuża życia 

1 Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl.
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badanym organizmom w porównaniu do grupy kontrolnej. Jednakże podkreśla się, że 
uzyskano w tych badaniach wynik nieistotny statystycznie [6, 7].

Wykazano, że restrykcja kaloryczna ma wpływ na modyfikacje mikrobiomu jeli-
towego. Obniżone o 30% zapotrzebowanie kaloryczne prowadzi do zmian w składzie 
mikrobiomu, w którym przeważają dobroczynne bakterie np. Lactobacillus. Wyka-
zano przy tym, że przedłużający się stan zapalny jelit, przy niekorzystnych zmianach 
w składzie flory bakteryjnej, nie tylko przyczynia się do postępu zmian starzeniowych, 
ale też do rozwoju chorób towarzyszących starzeniu [8, 9]. 
3. Ingerencja farmakologiczna i efekty molekularne restrykcji 
kalorycznej

 Zrozumienie molekularnego podłoża efektów restrykcji kalorycznej stwarza moż-
liwość ingerencji farmakologicznej w procesy starzeniowe. Do związków o takim 
działaniu należy rezweratrol (trans-3,5,4’-trihydroksystilben) obecny w winogronach 
i czerwonym winie, a także metformina i rapamycyna [5, 10].

 Rezweratrol wydłuża życie zwierząt laboratoryjnych, takich jak Caenorhabdi-
tis elegans i Drosophila melanogaster. Wykazano też, że rezweratrol wydłuża życie 
nawet o 15% i poprawia liczne parametry biochemiczne u otyłych myszy wobec któ-
rych stosowano dietę wysokokaloryczną. Takie efekty działania mogą wynikać z indu-
kowanej przez rezweratrol aktywacji białka Sir2/SIRT1 i zależnego od niego uspraw-
nienia pracy mitochondriów komórkowych [4, 5, 11].

 W roku 2016 rozpoczęto pierwsze badania kliniczne sprawdzające, czy lek – met-
formina, popularny w leczeniu cukrzycy, spowalnia proces starzenia u ludzi. Wiadomo 
było przy tym od dawna, że osoby chore na cukrzycę starzeją się szybciej niż ludzie 
zdrowi. Przyczyną tego jest fakt, że glukoza poprzez przyłączenie do wolnych grup 
aminowych modyfikuje białka w organizmie chorej osoby. Skutkuje to w przypadku 
szeregu białek (w tym enzymów) utratą ich aktywności biologicznej. Metformina, 
jak wykazały badania epidemiologiczne, ma działanie przeciwnowotworowe – osoby 
przyjmujące ten specyfik rzadziej zapadają na nowotwory złośliwe. Korzystnie wpływa 
również na pracę układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, jak wynika z badań brytyj-
skich przeprowadzonych w 2014 roku osoby starsze chorujące na cukrzycę, a przyjmu-
jące metforminę żyją o 15% dłużej niż grupa kontrolna osób niechorujących. Osoby 
te żyły też dłużej od pacjentów chorych przyjmujących inne leki – pochodne sulfony-
lomocznika, co sugeruje, że nie samo leczenie cukrzycy odpowiada za obserwowany 
efekt, a właśnie stosowanie w terapii metforminy. Sam mechanizm molekularny takiego 
działania metforminy nie jest do końca jasny, niemniej wiadomo, że ma wpływ na dzia-
łanie insuliny i działa hamująco na szlak biochemiczny mTOR [10].

 Efekt restrykcji kalorycznej moduluje aktywność sirtuin i białek FOXO. Wzrost 
ekspresji sirtuin i białek FOXO kontroluje szereg zmian metabolicznych prowadzą-
cych do adaptacji w stanie ograniczenia kalorii. Podobnie jak w przypadku hamo-
wania szlaku enzymatycznego mTOR [4, 5]. U ssaków występuje 7 sirtuin (SIRT 
1-7), enzymów zlokalizowanych w jądrze, cytoplazmie i mitochondriach. Sirtuiny 
są aktywowane przez niedobory energii, także w trakcie głodzenia. Sirtuiną budzącą 
nadzieję jako czynnik wydłużający życie jest SIRT6 (aktywność deacetylazy i ADP 
rybozylotransferazy). Wykazano jej wpływ na naprawę DNA, ochronę telomerów, 
stabilności genomu i regulację stanu zapalnego. Nadekspresja genu SIRT6 wydłuża 
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życie myszy o 15%. Daje to nadzieję na możliwość wydłużania życia poprzez czyn-
niki naśladujące CR [12].

 Czynnik FOXO należy do rodziny białek FOX (ang. Forkhead box). Białka te 
w komórkach ssaków modulują takie procesy jak angiogeneza, proliferacja komórek 
macierzystych, apoptoza, naprawa DNA i neoplazja. CR powoduje, że czynnik ten 
pozostaje nieufosforylowany i aktywuje geny związane z metabolizmem i ochroną 
przed stresem. Zwiększa się wydajność ochrony przed stresem (także oksydacyjnym), 
a w konsekwencji wydłuża to życie organizmom [13]. 

 Gdy w roku 2001 zauważono, że głodzone komórki drożdży żyją dłużej (Valter 
Longo, University of Southern California), stwierdzono, że za efekt ten odpowiada 
kaskada procesów molekularnych zwana mTOR [14]. Tak nazywany jest też kluczowy 
enzym tego szlaku regulującego metabolizm komórkowy. Podobne efekty jak głodze-
nie wywołuje rapamycyna (wyizolowana z bakterii glebowych z Wyspy Wielkanoc-
nej, w języku autochtonów Rapa Nui – stąd nazwa). Kiedy dochodzi do aktywacji 
mTOR komórka metabolizuje intensywnie, a kiedy mTOR zostaje zablokowany np. 
przez rapamycynę lub poprzez głodzenie, metabolizm komórkowy spowalnia. Ma to 
wpływ na długość życia komórek.

 mTOR (ang. target of rapamycin, mammalian TOR – mTOR) to białko o aktywności 
kinazy serynowo/treoninowej, które reguluje metabolizm, wzrost i starzenie w przy-
padku wszystkich organizmów modelowych, jak i w przypadku człowieka. mTOR 
ssaków ma szczególne znaczenie w narządach istotnych dla metabolizmu i regulacji 
homeostazy, takich jak wątroba, mięśnie i adipocyty. Rapamycyna będąca inhibitorem 
TOR opóźnia objawy chorób związanych z wiekiem i wydłuża życie nawet podana 
myszom w zaawansowanym wieku. Rapamycyna stosowana była i nadal ma zastoso-
wanie jako lek immunosupresyjny. Działanie immunosupresyjne rapamycyny może 
stanowić przeszkodę, gdyby chcieć stosować ten inhibitor w celu przedłużenia życia 
w przypadku człowieka [15]. Niemniej warto wspomnieć o badaniach dotyczących 
człowieka, przeprowadzonych w Danii, które wykazały, że zdrowi stulatkowie charak-
teryzowali się obniżoną aktywnością mTOR [10].
4. Restrykcja kaloryczna a organizm człowieka

 Istotne uzyskiwane efekty CR u ssaków (w tym efekty przewidywane u ludzi) 
sprowadzają się do obniżenia takich parametrów, jak: temperatura i masa ciała, masa 
tkanki tłuszczowej, całkowite zużycie energii, stres oksydacyjny, stężenie glukozy na 
czczo, poziom hemoglobiny glikozylowanej, wydzielanie insuliny, stężenie choleste-
rolu, stężenie lipoprotein LDL, stężenie trójglicerydów, wydzielanie trójjodotyroniny 
i przysadkowych hormonów tropowych, poziom markerów odczynu zapalnego (TNF-
-alfa, CRP), ciśnienie tętnicze, 

Natomiast podwyższeniu ulegają następujące z badanych parametrów: wrażliwość 
na insulinę, stężenie lipoprotein frakcji HDL, populacja dziewiczych limfocytów T, 
proliferacja limfocytów T [4].

 Nadzieje w walce z chorobami wieku podeszłego i w profilaktyce przeciwstarze-
niowej dają wyniki badań bezpośrednio dotyczących wpływu CR na organizm czło-
wieka.
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 Wpływ restrykcji kalorycznej na długość życia człowieka obserwowany jest 
w populacji osób zamieszkującej japońską wyspę Okinawa. Dieta mieszkańców Oki-
nawy ma wartość energetyczną o 20% niższą niż w innych regionach Japonii. Współ-
czynnik śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów jest przy tym 
niższy o ok. 35% od średniej japońskiej. Znaczące jest również to, że względna liczba 
stulatków Okinawy należy do największych na świecie [2, 4].
5. Wpływ CR na długość życia człowieka nie do końca jest jednak jasny

Wynika to, chociażby z braku badań dotyczących całego życia ludzkiego oceniają-
cych efekty CR w porównaniu z odżywianiem bez ograniczeń (ad libitum). Mamy do 
dyspozycji wyłącznie badania krótkoterminowe. Najnowsze z takich badań to badanie 
wieloośrodkowe CALERIE (ang. Comprehensive Assessment of Long Term Effects of 
Reducting Intake of Energy) oceniające zmiany stanu zdrowia człowieka pod wpły-
wem 2-letniej restrykcji kalorycznej. Obniżono kaloryczność posiłków osób uczest-
niczących w tym badaniu o 15%. W badaniu wzięło udział 200 osób bez oznak oty-
łości, czy nadwagi. Wyniki, jakie zaobserwowano to przede wszystkim spadek masy 
ciała, nawet o 7,5 do 9 kg, redukcja tempa metabolizmu, wykazano przy tym spo-
wolnienie procesów starzeniowych. Wyniki uzyskane w badaniach CALERIE zdają 
się także potwierdzać słuszność założeń od lat eksplorowanych doświadczalnie teorii 
starzeniowych (tab. 1), takich jak „teoria mitochondrialna” i „teoria wolnorodnikowa” 
bazujących na tempie metabolizmu, jako czynniku determinującym szybkość zmian 
starzeniowych i tłumaczących zmiany starzeniowe, jako efekt stresu oksydacyjnego 
generowanego w komórkach przez reaktywne formy tlenu (RFT) [16-18].

 Wobec powyższego interesujące jest, że między innymi z powodu niewłaści-
wego odżywiania się w populacjach o niskim stopniu rozwoju cywilizacyjnego tylko 
niewielu osobnikom udaje się osiągnąć maksymalną długość życia. Tylko niewielki 
odsetek wśród populacji ludzkich umiera przed ukończeniem 35 roku życia na skutek 
różnych schorzeń, podczas gdy zgon ludzi w starszym wieku dużo częściej jest wyni-
kiem patologii, takich jak choroba niedokrwienna serca, bądź nowotwory (obie cho-
roby związane są ze stresem oksydacyjnym). Występowanie chorób nowotworowych 
w znacznym stopniu jest związane z wiekiem; większość przypadków odnotowuje się 
od 4 do 6 razy częściej proporcjonalnie do wzrastającego wieku osobnika. Odnosi się 
to zarówno do osobników gatunków krótko żyjących, takich jak szczur i mysz (około 
30% osobników w wieku 2-3 lat choruje na nowotwór), jak i gatunków o długim okre-
sie życia, do których należy człowiek (około 30% osób w wieku 85 lat choruje na 
nowotwór). Obecnie przypuszcza się, że jakkolwiek maksymalny okres trwania życia 
jest specyficzny gatunkowo, to długość życia osiągana przez danego osobnika zmie-
niać się może zależnie od warunków środowiskowych. Interesująca wydaje się obser-
wacja, że ograniczenie ilości pożywienia podczas wczesnej fazy rozwoju prowadzi 
do statystycznie istotnego wzrostu średniej długości życia w przypadku takich zwie-
rząt jak szczur, i muszka Drosophila melanogaster. W badaniach wykazano, wzrost 
długości życia u myszy z ograniczoną dietą (CR) i spadek poziomu uszkodzonych 
oksydacyjnie białek w porównaniu do grupy kontrolnej tych zwierząt na diecie niere-
strykcyjnej (AL.) [19].
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6. Perspektywy
W większości krajów europejskich (podobnie jak obserwuje się w skali świato-

wej) populacja osób w wieku podeszłym stale rośnie. Według danych French National 
Institute for Statistics and Economical Studies w roku 2050 jedna trzecia mieszkańców 
osiągnie 60 lat życia w porównaniu do jednej piątej w roku 2005 [20]. Jest to stały 
trend dotyczący większości rozwiniętych krajów na świecie. W Polsce 24% populacji 
to osoby, które są w wieku 60 lat, w tym osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia stanowią 16% (dane GUS, 2017) [21]. Prognoza dla populacji polskiej na rok 
2050 zakłada, że nawet ponad jej 40% będą stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. 
W Polsce i w Europie starość demograficzna narasta, zatem problematyka związana 
z leczeniem, reprezentantów najstarszej generacji zasługują na szczególną uwagę, 
zarówno z perspektywy badań naukowych, jak i praktycznych ich zastosowań. Odnosi 
się to także do możliwości profilaktyki chorób wieku podeszłego poprzez ingerencję 
farmakologiczną i dietetyczną w postępujące wraz z wiekiem komórkowe zmiany sta-
rzeniowe. 

W początkach lat 50. XX wieku przeciętne trwanie życia człowieka wynosiło 47 
lat [10, 22]. Obecnie wynosi już ponad 65 lat, a oczekiwana długość życia mężczyzn 
w krajach wysoko rozwiniętych wynosi już ponad 80 lat. Polki obecnie dożywają śred-
nio 82 (81,7), a mężczyźni w Polsce 74 (73,8) lat (Dane GUS, 2019) [23]. Implikacje 
płynące z tych danych potwierdzają konieczność nie tylko dostosowywania form tera-
pii chorób wieku podeszłego, tak aby były skuteczne wobec osób starszych, ale przede 
wszystkim poprzez poznanie mechanizmów starzenia poszukiwanie możliwości spo-
walniania zmian starzeniowych, co nie tylko może mieć wpływ na wydłużanie życia 
człowieka, ale przede wszystkim może stanowić o pomyślnym starzeniu, nieobarczo-
nym chorobami przewlekłymi.

O ile nie uzyskano, jak dotąd, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak CR 
wpływa na długość życia człowieka, to z pewnością wykazano, że zaletą stosowa-
nia restrykcji kalorycznej jest działanie prewencyjne w odniesieniu do chorób typo-
wych dla starzejących się organizmów. Ponadto, badania przeprowadzone na Macaca 
mulatta wykazały, że rezusy poddane CR rzadziej zapadają na choroby przewlekłe 
takie jak cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, niewydol-
ność nerek, endometriozę, czy retinopatie. Nie zostały natomiast wykazane żadne róż-
nice w zapadalności na ostre infekcje, niedokrwistość i schorzenia stomatologiczne. 
Obok korzystnego oddziaływania CR, reżim dietetyczny może powodować także 
skutki niepożądane w tym, efekty psychologiczne, do których należą stałe uczucie 
głodu, obsesyjne myślenie o jedzeniu, napady żarłoczności, otępienie emocjonalne, 
depresja, wahania nastroju, czy niepokój [4]. 

 Samo zainteresowanie badawcze dotyczące wpływu CR na wydłużenie życia czło-
wieka powinno być uzupełnione o równoległe badania jakości życia człowieka pod-
danego działaniu restrykcji kalorycznej i to nie tylko w ostatnich etapach ontogenezy.
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Dieta restrykcyjna a zdrowie i starzenie organizmu człowieka
Streszczenie
Badania dotyczące wpływu ograniczenia kalorycznego (CR) na proces starzenia i zdrowie osobników 
wielu gatunków wykazały, że redukcja spożycia o 30-50% ma wpływ na wydłużenie średniego i maksy-
malnego czasu życia nawet o 20-50%. Ograniczenie kaloryczne jest obecnie uznawane za jedyny niezwią-
zany z manipulacjami genetycznymi sposób wydłużania życia. Efekt ten jest skutkiem zmian parametrów 
biochemicznych obserwowanych na poziomie komórkowym i całego organizmu. 
 Zrozumienie molekularnego podłoża efektów restrykcji kalorycznej stwarza możliwość ingerencji far-
makologicznej w procesy starzeniowe. Do związków o takim działaniu należy rezweratrol, który wydłuża 
życie zwierząt laboratoryjnych takich jak Caenorhabditis elegans, i Drosophila melanogaster. Podobne 
działanie wykazuje metformina i rapamycyna. Nadzieje w walce z chorobami wieku podeszłego i w pro-
filaktyce przeciwstarzeniowej dają też wyniki badań dotyczących wpływu restrykcji kalorycznej na or-
ganizm człowieka.
Słowa kluczowe: dieta restrykcyjna, restrykcja kaloryczna, starzenie, długość życia
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Restrictive diet and health and ageing of the human body
Summary
Studies on the impact of caloric restriction (CR) on the aging process and health of individuals of many 
species have shown that reducing consumption by 30-50% has an impact on extending the average and 
maximum lifetime by up to 20-50%. Caloric restriction is currently considered the only way of extending 
life that is not related to genetic manipulations. This effect is the result of changes in biochemical parame-
ters observed at the cellular and organism level. Understanding the molecular basis of caloric restriction 
effects creates the possibility of pharmacological interference in aging processes. Compounds with this 
effect include resveratrol, which extends the life of laboratory animals such as C. elegans, and D. mela-
nogaster. Metformin and rapamycin have similar effects. Hopes in the fight against old age diseases and 
anti-aging prophylaxis also give research results on the impact of caloric restriction on the human body.
Keywords: dietary restriction, caloric restriction, aging, life span

Tab. 1. Przykłady teorii starzeniowych wskazują jak złożona jest obecnie wiedza dotycząca mechanizmów 
prowadzących do starzenia. Poznanie tych mechanizmów jest warunkiem tworzenia skutecznych strategii 
spowalniania starzenia (opracowanie własne na podstawie danych literaturowych [10])

 Nazwa teorii  Autor, rok

Teoria nieuchronności starzenia się i śmierci Wallace, 1889

Teoria programowanej śmierci Weismann, 1892

Teoria nagromadzenia mutacji Medawar, 1952

Teoria wolnorodnikowa Harman, 1956

Teoria mutacji somatycznych Szilard, 1959

Teoria usieciowania białek Bjorksten, 1960

Teoria immunologiczna Walford, 1962

Teoria zbędnego DNA Medvedev, 1964

Teoria starzenia komórkowego (proliferacyjna) Hayflick, 1965

Teoria mitochondrialna Alexander, 1967

Teoria lipofuscynowa Reichel, 1968

Teoria neuroendokrynowa Dilrnan, 1970
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Teoria końca replikacji Olovnikov, 1973

Teoria błonowa Zs-Nagy, 1978

Teoria glikacyjna Monnier, 1981

Teoria telomerowa Harley, 1990

Teoria osi mitochondrialno-lizosomalnej Brunk i Terman, 2002

Teoria hiperfunkcji Blagosklonny, 2006
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Aneta Cegiełka1, Elżbieta Hać-Szymańczuk2

„Czysta etykieta” jako sposób znakowania mięsa 
i produktów mięsnych

1. Wprowadzenie
Współczesny konsument ma szeroki wybór produktów żywnościowych, a infor-

macje o żywności i żywieniu czerpie z wielu różnych źródeł. Badania naukowe dowo-
dzą, że poszerzanie wśród konsumentów wiedzy na temat zdrowego stylu życia i pra-
widłowej diety wpływa na zmianę zachowań żywieniowych oraz decyzje zakupowe 
dotyczące żywności [1]. Cenne źródło wiedzy o produkcie spożywczym oraz o spo-
sobie jego użytkowania, a jednocześnie swoisty dokument stanowiący o jego jakości 
stanowi treść etykiety [2].

Zdaniem Jakubowskiej i in. [1] współcześni konsumenci poszukując informacji 
o żywności i żywieniu często korzystają ze środków masowego przekazu, takich jak 
Internet, telewizja, czasopisma, a także książki i poradniki. Podczas zakupu żywno-
ści konsumenci biorą pod uwagę cechy, na podstawie których w sposób subiektywny 
oceniają, czy produkt spełni ich oczekiwania. Produkty powinny więc sygnalizować 
swoje właściwości, aby konsumenci mogli na ich podstawie dokonać wyboru i podjąć 
decyzję o zakupie. W kontekście powyższego, etykietowanie wydaje się być najsku-
teczniejszą metodą przekazywania informacji o żywności [3].

Według Krasowskiej i Salejdy [2] sposób prezentacji informacji umieszczanych 
na opakowaniach produktów spożywczych jest dla konsumentów raczej zrozumiały. 
Autorki podkreślają, że niezwykle istotne jest, aby żadne dane zamieszczone na opa-
kowaniu nie wprowadzały konsumenta w błąd. Obowiązek znakowania produktów 
wprowadzanych na rynek spoczywa na ich producentach. Oprócz informacji, które 
powinny pojawić się na opakowaniu żywności, tj. obowiązkowego etykietowania, ist-
nieje szereg nieobowiązkowych systemów ułatwiających konsumentom rozpoznanie 
i przypisanie konkretnych cech produktom spożywczym [3].

Niniejsza praca stanowi opracowanie przeglądowe o charakterze naukowym, a jej celem 
jest charakterystyka trendu „czystej etykiety” w produkcji żywności w kontekście przepi-
sów prawa żywnościowego oraz na tle innych działań ukierunkowanych na wyróżnienie 
produktu na rynku. Przedsięwzięcia podejmowane przez polskie przedsiębiorstwa w celu 
„czyszczenia etykiety” i dostosowania jakości produktów do oczekiwań konsumentów wpi-
sujących się w ten trend przedstawiono na przykładzie branży przetwórstwa mięsa.
2. Zasady znakowania produktów spożywczych w świetle przepisów 
prawa żywnościowego

Ogólne zasady, wymagania i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji 
o żywności, a w szczególności jej etykietowania określa Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) [4]. Wymagania 

1 aneta_cegielka@sggw.pl, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2 elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie.
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wspomnianego rozporządzenia mają zastosowanie do wszelkich środków spożyw-
czych przeznaczonych dla konsumenta finalnego i powinny być jednakowe we wszyst-
kich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) [5].

Ponadto w naszym kraju wymagania dotyczące znakowania żywności określają 
m.in.: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [6], 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
[7] oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. 
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych [8], z póź-
niejszymi zmianami.

W świetle przepisów Rozporządzenia nr 1169/2011 [4] „etykietowanie oznacza 
wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub 
symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na wszelkiego 
rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towarzy-
szącym takiej żywności lub odnoszącym się do niej”. Informacje przekazywane kon-
sumentom o żywności za pośrednictwem etykiety/opakowania podzielono na dwie 
grupy: obowiązkowe oraz dobrowolne. Wykaz oraz sposób prezentacji danych szcze-
gółowych dotyczących żywności opakowanej został określony w rozdziale IV, zaś 
informacji dobrowolnych dotyczy rozdział V omawianego rozporządzenia.

W tabeli 1 wymieniono, jakie informacje producent powinien przekazać o żywno-
ści obowiązkowo oraz jakie są zasady zamieszczania na etykiecie informacji nieobo-
wiązkowych.

Tab. 1. Obowiązkowe oraz dobrowolne informacje na temat żywności przekazywane na etykiecie 
w świetle Rozporządzenia nr 1169/2011 [4]

Obowiązkowe informacje na temat żywności
Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe:
• nazwa żywności;
• wykaz składników;
• wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie powodujące alergie lub reakcje 
nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowaniu żywności i nadal obecne w produkcie 
gotowym, nawet jeśli ich forma uległa zmianie;
• ilość określonych składników lub kategorii składników;
• ilość netto żywności;
• data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
• wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
• nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym;
• kraj lub miejsce pochodzenia (w określonych przypadkach);
• instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego 
środka spożywczego byłoby utrudnione;
• zawartość alkoholu dla napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo;
• informacja o wartości odżywczej
Dobrowolne informacje na temat żywności

Ogólne wymogi mające zastosowanie do informacji nieobowiązkowych:
• nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd;
• nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta;
• muszą być, w stosownych przypadkach, oparte na odpowiednich danych naukowych.
Prezentowanie dobrowolnych informacji na temat żywności nie może odbywać się ze szkodą dla 
informacji obowiązkowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4]
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Do przepisów Rozporządzenia nr 1169/2011 [4], obowiązującego w większości od 
13 grudnia 2014 r. (niektóre przepisy zaczęły obowiązywać później, np. obowiązek 
podawania informacji o wartości odżywczej żywności wprowadzono od 13 grudnia 
2016 r.) musiały dostosować się wszystkie branże przetwórstwa żywności. Szczegól-
nie wiele zmian nastąpiło w znakowaniu mięsa i produktów mięsnych, z których naj-
ważniejsze wymieniono w tabeli 2.

Tabela 2. Niektóre zmiany w znakowaniu mięsa i produktów mięsnych w świetle Rozporządzenia 
nr 1169/2011 [4]

Zmiana w zakresie znakowania Sposób realizacji zmiany
Nowe zasady znakowania mięsa mielonego 
(od 1.01.2014 r.)

Etykieta mięsa mielonego powinna zawierać 
następujące wyrażenia: „zawartość procentowa 
tłuszczu poniżej ...”, „stosunek kolagenu do 
białka mięsa poniżej ...”

Podawanie kraju pochodzenia mięsa wieprzo-
wego, drobiowego oraz uzyskanego z owiec 
i kóz (od 1.04.2015 r. w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1337/2013 
[...]

Obowiązek podawania informacji o kraju po-
chodzenia dla mięsa w każdej postaci: świeże-
go, schłodzonego, zamrożonego.
Należy podać nazwę państwa członkowskiego 
lub kraju trzeciego, w którym odbywał się 
chów zwierzęcia oraz miał miejsce jego ubój

Informowanie o użyciu białka do produkcji 
produktów mięsnych i surowych wyrobów 
mięsnych

Nazwa produktu powinna być uzupełniona 
informacją o obecności białek z podaniem ich 
źródła

Informowanie o dodanej wodzie w przypadku 
produktów mięsnych i surowych wyrobów 
mięsnych oferowanych do sprzedaży w formie 
płata, sztuki mięsa, plastra, porcji lub tuszy 
zwierzęcej

Nazwa wyrobu misi być uzupełniona informa-
cją o dodanej wodzie, jeśli dodatek jej przekra-
cza 5% masy surowego produktu

Informowanie o zastosowaniu technologii 
restrukturyzacji w produkcji produktów mię-
snych i surowych wyrobów mięsnych ofero-
wanych do sprzedaży w formie sprawiającej 
wrażenie jednego dużego kawałka

Na produktach sprawiających wrażenie jednego 
dużego kawałka, a faktycznie składających się 
z mniejszych kawałków połączonych za pomo-
cą innych składników należy umieścić informa-
cję o treści: „z połączonych kawałków mięsa”

Informowanie o niejadalności osłonki Na etykiecie należy umieścić informację 
o niejadalności osłonki, np. o treści: „osłonka 
wędliny jest niejadalna”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4]

Dyskutując o etykietowaniu żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych, należy 
podkreślić znaczenie przepisów prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności i ochronie konsumenta. Wyraża się to między innymi ograniczeniem 
nadużywania przez producentów żywności reklamy swoich produktów poprzez przy-
pisywanie im właściwości, których nie posiadają. Z drugiej strony – zdaniem Kra-
sowskiej i Salejdy [2] – równie ważna jest edukacja konsumentów, aby potrafili we 
właściwy sposób odczytać i zrozumieć zamieszczone na opakowaniu informacje.
3. Spożycie mięsa w Polsce i jego znaczenie w diecie człowieka

Mięso zwierząt rzeźnych i drobiu jest głównym składnikiem produktów pochodzenia 
zwierzęcego w diecie mieszkańców większości krajów świata. Jego spożycie wynika 
z tradycji, zwyczajów żywieniowych oraz wysokich walorów smakowych [9-11].
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Produkcja mięsa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Pol-
sce [12-14]. O znaczeniu przemysłu mięsnego w naszym kraju świadczy fakt, że pro-
ducenci mięsa i przetworów mięsnych stanowią jedną z trzech największych grup 
firm sektora spożywczego, oprócz producentów alkoholi oraz przedsiębiorstw branży 
mleczarskiej. Szacuje się, że w 2018 r. Polska wyprodukowała 2350 tys. ton mięsa 
drobiowego, 1957 tys. ton mięsa wieprzowego oraz 580 tys. ton mięsa wołowego [15]. 
W 2017 r. wytworzono w Polsce 842 tys. ton wędlin oraz 63,5 tys. ton konserw mię-
snych i podrobowych (bez drobiowych). Spożycie mięsa w postaci kulinarnej oraz 
produktów mięsnych od kilku lat plasuje się na poziomie zbliżonym lub przekraczają-
cym nieco 70 kg na osobę rocznie, a systematycznie konsumuje je ponad 90% miesz-
kańców naszego kraju [14]. Kosicka-Gębska i in. [16] podają w oparciu o raport GfK 
PGD, że mięso świeże plasuje się na trzecim miejscu wśród produktów najczęściej 
spożywanych przez Polaków. Natomiast, według badań własnych tych autorów, pra-
wie co trzeci respondent spożywa mięso codziennie, a ponad 2/5 konsumuje je kilka 
razy w tygodniu.

Wyniki badań [17] wskazują, że mięso stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie 
urozmaiconej diety współczesnego konsumenta, ale także odegrało znaczącą rolę 
w ewolucji człowieka. Mają o tym świadczyć m.in. zmiany morfologiczne zębów, 
szczęki oraz czaszki (polegające na dostosowaniu tego aparatu do ścierania, rozdzie-
rania i żucia mięsa), budowa żołądka i jelita cienkiego (u mięsożerców żołądek jest 
dobrze rozwinięty, ma nieskomplikowaną budowę, a jego treść jest silnie zakwaszona, 
zaś jelito cienkie jest długie), rozbudowany mózg (w skład lipidów mózgu wcho-
dzą fosfolipidy, cholesterol i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, których dobrym 
źródłem jest mięso), a nawet zdolność wytwarzania przez organizm ludzki tauryny 
z metioniny i cysteiny, tj. aminokwasów obecnych w żywności pochodzenia zwierzę-
cego.

Współczesne poglądy na temat żywienia człowieka potwierdzają, że mięso powinno 
stanowić integralny składnik diety dostarczając składników niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. Wartość odżywcza mięsa wynika z jego składu che-
micznego, ten zaś jest uzależniony m.in. od gatunku zwierząt, ich rasy, wieku i płci. 
Średnia zawartość białka w mięsie zawiera się w zakresie 15-25%, tłuszczu 1-15%, 
a składników mineralnych i witamin około 1,5%. Mięso jest źródłem nie tylko wyso-
kiej jakości białka, lecz również witamin z grupy B (B1, B2, B12) oraz witaminy PP, 
A i D, a także łatwo przyswajalnych składników mineralnych: żelaza, fosforu, cynku, 
selenu [9, 18, 19]. Zdaniem niektórych badaczy [11] mięso, zwłaszcza pozyskane od 
zwierząt karmionych na pastwisku lub paszą bogatą w źródła olejów roślinnych, może 
zaspokoić nawet do 20% dziennego zapotrzebowania spożycia na długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe z rodziny n-3.
4. Postawy konsumentów na rynku produktów spożywczych oraz rola 
przemysłu spożywczego w zaspokajaniu potrzeb konsumenckich

W ostatnich latach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, nastąpiła wyraźna 
zmiana w poglądach związanych z żywieniem człowieka, a także w oczekiwaniach 
konsumentów wobec żywności. Żywność nie jest już postrzegana wyłącznie jako 
źródło składników odżywczych. Coraz większe zainteresowanie – zarówno konsu-
mentów, jak i producentów – budzą jej właściwości prozdrowotne. Rola właściwego 



Aneta Cegiełka, Elżbieta Hać-Szymańczuk

86

żywienia w prewencji chorób cywilizacyjnych została udokumentowana naukowo, 
a społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zależności pomiędzy codzienną dietą 
a zdrowiem i dobrym samopoczuciem [19, 20]. W kontekście powyższego, powszech-
ność konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych w diecie powinna być bodźcem do 
podjęcia działań w kierunku poprawy ich jakości zdrowotnej [20].

Naukowcy badający zachowania konsumentów na rynku żywnościowym [18, 
21-25] podkreślają, że u podstaw wyboru artykułów spożywczych – w tym mięsa 
i przetworów mięsnych – leży wiele czynników. Polscy konsumenci w coraz więk-
szym stopniu deklarują zainteresowanie takimi cechami żywności jak właściwości 
zdrowotne oraz bezpieczeństwo [21]. Zauważono jednak swoistą sprzeczność mię-
dzy hierarchią wartości Polaków a cenionymi przez nich atrybutami żywności. Z jed-
nej strony bowiem konsumenci najwyżej cenią zdrowie jako naczelną wartość w ich 
życiu, ale z drugiej strony podążają za przyjemnością, której przede wszystkim poszu-
kują w pożywieniu [23].

Ozimek i Żakowska-Biemans [21] w oparciu o wyniki własnych badań zauwa-
żają, że postrzeganie żywności jest zależne od ocenianego produktu oraz miejsca jego 
zakupu. Artykuły spożywcze adresowane do określonych grup ludności, np. niemow-
ląt czy osób borykających się z problemami zdrowotnymi, są postrzegane jako mające 
wysoką jakość. Natomiast żywności z dodatkami, o wysokim stopniu przetworzenia 
lub genetycznie zmodyfikowanej przypisuje się negatywne cechy jakościowe. Stwier-
dzono również, że postawy wobec żywności oraz zdolność klasyfikowania jej jako 
„zdrowa” i „niezdrowa” są rozwijane począwszy od młodego wieku. Taka subiek-
tywna klasyfikacja artykułów spożywczych może być myląca z powodu niedostatku 
wiedzy żywieniowej. O potrzebie dalszej edukacji polskiego społeczeństwa z zakresu 
żywienia donoszą również Gutkowska i in. [23].

Na podstawie badań ankietowych jako główne powody włączania mięsa i prze-
tworów mięsnych do diety Polaków Salejda i in. [18] podają: smak, przyzwyczajenia 
żywieniowe oraz wartość odżywczą. Wyznacznikiem odpowiedniej jakości oraz gwa-
rancją wysokiego bezpieczeństwa tych produktów są w opinii respondentów głównie 
marka i/lub producent. W związku z powyższym rola przemysłu spożywczego wydaje 
się być znacząca w kształtowaniu szeroko rozumianej jakości żywności oraz zrówno-
ważonej diety naszych rodaków.

Przemysł spożywczy jest wytwórcą znacznej gamy produktów o wysokim stop-
niu przetworzenia, w wyniku czego wydaje się w znacznej mierze ponosić odpowie-
dzialność za zdrowie publiczne. Zdaniem autorek niniejszego artykułu cieszy fakt, że 
wyraźnie dostrzegalne są własne inicjatywy producentów żywności ukierunkowane 
na poprawę jakości zdrowotnej artykułów spożywczych, lepsze dostosowanie ich 
do aktualnych zaleceń żywieniowych, czy też nadanie im szczególnych właściwości 
prozdrowotnych.
5. „Czysta etykieta” na tle innych trendów w przemyśle mięsnym

Procesy globalizacyjne sprawiają, że polski przemysł spożywczy – w tym branża 
przetwórstwa mięsa – staje się częścią otwartego, ogólnoświatowego układu gospo-
darczego. Oznacza to m.in., że jest on poddawany silnej presji konkurencyjnej oraz 
zmuszony jest reagować na aktualne trendy pojawiające się na światowym rynku [25].

Nowe trendy w produkcji żywności mają m.in. za zadanie sprostać rosnącemu 
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zapotrzebowaniu na żywność, ale coraz częściej stanowią one rezultat dostosowywa-
nia oferty produktów do różnorodnych i zmiennych potrzeb konsumentów [19, 23, 
25-28].

Wśród wyraźnie dostrzegalnych od kilkunastu lat trendów w produkcji żywności 
można wskazać [29, 30]:

• produkcję żywności wygodnej;
• produkcję żywności funkcjonalnej;
• produkcję żywności genetycznie zmodyfikowanej;
• produkcję żywności organicznej.
Zwięzłą charakterystykę produktów spożywczych zaliczanych do wyżej wymie-

nionych grup przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wybrane nowe trendy w produkcji żywności na świecie

Nazwa trendu Ogólna charakterystyka żywności
Żywność wygodna Żywność poddana przemysłowemu przetworzeniu w stopniu 

ułatwiającym jej użycie i przygotowanie posiłku; są to produk-
ty o różnym stopniu przetworzenia, zwiększonej dyspozycyjno-
ści w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami

Żywność funkcjonalna Żywność, która wraz z podstawowym wpływem odżywczym 
wykazuje korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji orga-
nizmu ludzkiego, poprawiając ogólne warunki fizyczne i/lub 
zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób

Żywność genetycznie zmodyfi-
kowana

Żywność, która według Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. 
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, 
zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmu 
genetycznie zmodyfikowanego

Żywność organiczna Żywność wytworzona z zastosowaniem metod rolnictwa eko-
logicznego na wszystkich etapach produkcji, przygotowania 
i dystrybucji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [29-31]

5.1. Próba zdefiniowania terminu „czysta etykieta”
Zdaniem autorek niniejszego artykułu, do relatywnie nowych trendów w światowej 

produkcji żywności należy zaliczyć także produkcję żywności z tzw. czystą etykietą.
Pojęcie „czystej etykiety” produktu spożywczego nie zostało dotychczas zdefi-

niowane w prawie żywnościowym. Nie wypracowano także wspólnej, obiektywnej 
definicji, która zostałaby powszechnie przyjęta w literaturze, mimo iż w publikacjach 
naukowych termin ten pojawia się już od kilkunastu lat [27].

Trend „czystej etykiety” wywodzi się z rosnącego zainteresowania konsumen-
tów tym, co jedzą na co dzień. Coraz więcej osób chciałoby wiedzieć, jakie składniki 
zawiera żywność, którą kupują, jakie jest ich pochodzenie czy też jakimi metodami 
żywność jest wytwarzana. Chęć prowadzenia zdrowego stylu życia skłania coraz 
większą grupę konsumentów do refleksji nad wartością odżywczą artykułów spożyw-
czych oraz biodostępnością zawartych w nich składników odżywczych. Ponadto coraz 
większa liczba osób postrzega negatywnie intensywną gospodarkę rolną, znaczny 
stopień przetworzenia żywności i nadmierną jej „chemizację”, obawiając się o skutki 
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zdrowotne. Rośnie też zaniepokojenie dotyczące wpływu metod produkcji żywności 
na zrównoważony rozwój środowiska naturalnego, a nawet zmiany klimatyczne. Skła-
nia to do poszukiwania produktów mniej przetworzonych, o znanym pochodzeniu, 
bardziej „naturalnych”, niezawierających syntetycznych dodatków do żywności, a co 
za tym idzie – w opinii konsumentów – „zdrowszych” [27, 32]. Problem ten nie omija 
przetworów mięsnych [33, 34]. Żywność spełniającą wyżej wymienione kryteria opi-
suje się wspólnym mianem produktów z „czystą etykietą” [27].

Jak podają Asioli i in. [27], termin „czysta etykieta” pojawił się po raz pierwszy 
w literaturze już w latach 80. ubiegłego wieku i dotyczył unikania przez konsumentów 
zakupu żywności zawierającej substancje dodatkowe, oznaczane w Europie numerem 
„E”. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku przemysł spożywczy zaczął wpro-
wadzać nań produkty pozbawione syntetycznych dodatków do żywności lub innych 
„zbędnych” składników, np. wypełniaczy. Były to zatem produkty o mniejszej liczbie 
składników wymienionych na etykiecie niż w przypadku ich konwencjonalnych odpo-
wiedników. Sztandarowym przykładem takiego produktu jest ketchup pomidorowy 
firmy Heinz, którego skład recepturowy uległ zmianie (skróceniu) w wyniku usunięcia 
syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości cukrów, a nazwę produktu zmieniono 
na „Simply Heinz”.

Wyniki dotychczasowych badań konsumenckich wskazują, że interpretacja terminu 
„czysta etykieta” jest w znacznym stopniu subiektywna. Zależy ona bowiem od wiedzy 
konsumenta zarówno na temat zdrowia, jak i metod produkcji żywności. W zachowaniu 
konsumentów potwierdzono jednak tendencję do unikania zakupu żywności, która w ich 
opinii nie spełnia przyjętych kryteriów czy oczekiwań. Biorąc powyższe pod uwagę, słusz-
nym wydaje się pogląd, że kluczem do sukcesu w sprzedaży żywności z tzw. czystą etykietą 
może być sposób przekazywania informacji o niej [27, 32, 34].

Jak już wspomniano, dla producentów oraz konsumentów platformą przekazywa-
nia informacji o produkcie spożywczym jest etykieta bądź opakowanie takiego pro-
duktu, dzięki którym za pośrednictwem dostępnych informacji konsumenci dokonują 
wyboru żywności spełniającej ich oczekiwania.

W trosce o własne zdrowie oraz zdrowie rodziny konsumenci wykazują coraz 
większe zainteresowanie żywnością, którą opisują jako „zdrowa” lub „zdrowsza”. 
W świetle dostępnych wyników badań [27] nie wszyscy konsumenci zdają sobie sprawę 
z faktu, że produkty spożywcze o niewielkim stopniu przetworzenia – często opisywane 
jako „naturalne”, „tradycyjne” – nie muszą być wytwarzane metodami ekologicznymi 
ani z zastosowaniem dawnych, tradycyjnych sposobów produkcji. Wręcz przeciwnie, 
mogą być one z powodzeniem dostarczane przez konwencjonalny przemysł spożywczy. 
W oparciu o przepisy Rozporządzenia (EU) nr 1169/2011 [4] pojawiające się na opa-
kowaniach żywności stwierdzenia takie jak „czysta etykieta”, „produkt bez sztucznych 
dodatków”, „produkt naturalny” nie są obligatoryjne. Za ich rzetelność odpowiada ten 
sam podmiot, który jest odpowiedzialny za znakowanie środka spożywczego.
5.2. Polepszanie jakości zdrowotnej żywności jako element „czystej 
etykiety”

Odpowiedzią na oczekiwania konsumentów jest poszerzanie oferty handlowej 
o produkty o polepszonej jakości zdrowotnej. Produkty takie ugruntowały już sobie 
miejsce także na polskim rynku spożywczym. Po spełnieniu określonych warunków 
mogą być one nazywane żywnością funkcjonalną [26, 35]. 
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Działania, takie jak wykorzystanie do produkcji składników pochodzenia natural-
nego czy eliminowanie ze składu recepturowego zbędnych komponentów (np. „wypeł-
niaczy”) to przykłady inicjatyw producenckich, spotykających się z pozytywnym 
odbiorem konsumentów [26, 28]. Wyjaśnienie konsumentowi poprzez przedstawienie 
stosownej informacji na etykiecie, na czym polega i z czego wynika polepszona jakość 
zdrowotna produktu spożywczego wpisuje się – w świetle informacji literaturowych – 
w trend „czystej etykiety”. Szersza wiedza na temat właściwości produktu ułatwia 
bowiem konsumentowi podjęcie decyzji o jego zakupie [27, 32].

W Europie o żywności funkcjonalnej dyskutuje się w kontekście oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych zamieszczanych na etykietach produktów spożywczych 
[35, 36]. Wykaz oświadczeń dotyczących żywności, dopuszczonych do stosowania na 
obszarze UE oraz ujednolicone zasady ich stosowania reguluje Rozporządzenie (WE) 
nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności [37], z późniejszymi 
zmianami. Rodzaje oświadczeń dotyczących żywności oraz ich przykłady zestawiono 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Rodzaje oświadczeń dotyczących żywności oraz ich przykłady [37]

Producenci żywności chętnie wykorzystują oświadczenia w etykietowaniu, aby 
podkreślić właściwości danego produktu lub korzyści zdrowotne płynące z jego spo-
życia [35, 36]. W opinii konsumentów przekaz dostępny w oświadczeniach jest łatwo 
dostępnym źródłem informacji, wspomagając decyzję o jego zakupie. Wiarygodność 
obu typów oświadczeń jest porównywalna, chociaż konsumenci nieco lepiej oceniają 
oświadczenia zdrowotne niż żywieniowe [38].

Producenci z branży mięsnej także wykorzystują oświadczenia dotyczące żywno-
ści w celu wyróżnienia swoich produktów. Analiza rynku warszawskiego w zakresie 
dostępności wędzonek opatrzonych oświadczeniami dotyczącymi żywności wykazała, 
że udział parzonych oraz surowych szynek i polędwic z oświadczeniami żywienio-
wymi był relatywnie nieduży stanowiąc 15% oferty handlowej tego typu produk-
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tów. Treść najczęściej zamieszczanych na wędzonkach oświadczeń była następująca: 
„Niska zawartość tłuszczu”, „Wysoka zawartość białka”, „Obniżona zawartość soli”. 
Najprawdopodobniej wynika to z cech charakterystycznych dla tego typu produktów 
oraz ze specyfiki procesu technologicznego. W ofercie rynku warszawskiego nie zna-
leziono wędzonek z oświadczeniem zdrowotnym [39].

Z obserwacji rynku europejskiego wnioskowano, że zainteresowanie produktami 
mięsnymi o polepszonej jakości zdrowotnej nie słabnie [40, 41]. Gutkowska i in. [23] 
podają, że zdaniem polskich konsumentek, w celu pozyskania mięsa o lepszej jakości 
zdrowotnej należałoby korzystać z naturalnych metod chowu zwierząt, a w szczegól-
ności odpowiedniego sposobu dbania o ich stan zdrowia, karmienia i trzymania (tzw. 
wolny wybieg), poddawać je humanitarnemu ubojowi oraz stosować odpowiedni spo-
sób obróbki wstępnej, przechowywania i dystrybucji mięsa. Wyniki badań Shan i in. 
[40, 41] dowodzą natomiast, że nie każdy sposób modyfikacji wartości odżywczej 
produktów mięsnych będzie cieszył się takim samym stopniem akceptacji ze strony 
konsumentów. Zależy to m.in. od rodzaju produktu i jego znajomości oraz sposobu 
przekazywania informacji na etykiecie o dokonanej zmianie. W opinii ankietowanych 
wysokim stopniem akceptacji cieszą się takie koncepcje modyfikowania składu recep-
turowego produktów mięsnych, jak: obniżenie zawartości soli kuchennej i tłuszczu 
oraz zastąpienie azotanu (III) sodu składnikami pochodzenia naturalnego. Sceptyczne 
nastawienie wykazano zaś wobec dodawania do produktów mięsnych „zdrowszych” 
składników, takich jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 oraz witamina E.

W literaturze, wśród koncepcji polepszenia jakości zdrowotnej mięsa i produktów 
mięsnych, wymienia się trzy główne kierunki [42-48]:

• modyfikację składu tkankowego tusz dużych zwierząt rzeźnych i drobiu – może 
ona polegać na obniżeniu zawartości tłuszczu i cholesterolu, zmianie profilu kwasów 
tłuszczowych czy zwiększeniu zawartości wybranych składników mineralnych i prze-
ciwutleniaczy;

• zmiany w składzie recepturowym przetworów mięsnych – ich rezultatem jest 
m.in. obniżenie zawartości tłuszczu, zmiana profilu kwasów tłuszczonych w kierunku 
zwiększenia udział nienasyconych kwasów tłuszczowych, wyeliminowanie składni-
ków alergennych;

• zmiany w procesie produkcyjnym – wśród najczęściej stosowanych wymie-
nia się eliminowanie wędzenia owiewowego na rzecz stosowania preparatów dymu 
wędzarniczego o znacznie mniejszej zawartości wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych, zastępowanie procesu tradycyjnego peklowania innym sposobem 
utrwalenia różowoczerwonej barwy produktu mięsnego, zastosowanie bakterii probio-
tycznych w procesie produkcji wędlin dojrzewających.

W kontekście powyższego warto podkreślić znaczenie własnych inicjatyw produ-
centów przetworów mięsnych w kierunku polepszenia ich jakości zdrowotnej. Przy-
kładowo, polscy producenci od kilku lat z sukcesem lokują na rynku wyroby o obni-
żonej zawartości soli kuchennej [49, 50] oraz tłuszczu [51, 52]. Stosowne informacje 
ułatwiające identyfikację takich produktów widoczne są na etykietach lub opakowa-
niach różnych przetworów mięsnych.
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5.3. Ograniczenie stosowania dodatków do żywności jako element 
„czystej etykiety”

Jako produkty spożywcze opatrzone „czystą etykietą” rozumiane są również te, 
które konsumenci preferują ze względu na brak w ich składzie negatywnie postrzega-
nych dodatków do żywności. Zamiast tego poszukiwane są produkty o krótkiej liście 
składników, czyli zawierające jedynie niezbędne komponenty dla wytworzenia danego 
produktu, które konsumenci postrzegają jako „naturalne” oraz kojarzą z produktem 
opartym na tradycyjnej recepturze. Poszukując „czystej etykiety” wielu konsumentów 
unika zatem „chemicznie” brzmiących nazw dodatków do żywności bądź składników 
żywności, których nie znają [32].

Nastawienie konsumentów do dodatków do żywności było zawsze w znacznej 
mierze nieprzychylne, pomimo licznych korzyści wynikających z ich stosowania, 
takich jak wydłużenie trwałości konsumpcyjnej produktów spożywczych, poprawa 
ich bezpieczeństwa zdrowotnego czy zwiększenie atrakcyjności sensorycznej [33, 
53]. Poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia pociągnęło za sobą wzrost 
obaw o jakość zdrowotną żywności, zwłaszcza tej z długą listą substancji dodatko-
wych. Ponadto, europejska terminologia substancji dodatkowych do żywności (numer 
„E”) oraz obco brzmiące nazwy wielu z nich nie sprzyjają ich akceptacji [54]. Zmianę 
nastawienia konsumentów do „nielubianego” bądź nieznanego składnika może spowo-
dować – zdaniem Achermann-Witzel i in. [32] – wskazanie na etykiecie jego pocho-
dzenia, roli w produkcie i/lub podkreślenie korzyści zorientowanych na konsumenta.

Wbrew obawom konsumentów, stosowanie substancji dodatkowych do żywności 
jest regulowane przepisami prawa, będąc w Europie objęte ścisłą kontrolą Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (z ang. EFSA) [55]. Ogólne zasady sto-
sowania dodatków do żywności w środkach spożywczych sformułowano w Rozporzą-
dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności [56]. Uzupełniono je Rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającym załącznik II do rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie 
unijnego wykazu dodatków do żywności [57].

Substancja dodatkowa do żywności może zostać umieszczona w wykazach unij-
nych tylko wtedy, gdy na proponowanym poziomie stosowania nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia konsumentów, a jej obecność w żywności nie wprowadza konsumenta 
w błąd. Należy zaznaczyć, że obecnie ma miejsce realizacja programu ponownej 
oceny przez EFSA bezpieczeństwa tych dodatków, które zostały dopuszczone w UE 
przed 20.01.2010 r. Warto podkreślić, że niektóre decyzje w sprawie stosowania sub-
stancji dodatkowych podjęte do tej pory przez EFSA mają duże znaczenie dla branży 
mięsnej. Można wśród nich wymienić [58, 59]:

• zakaz stosowania barwnika czerwień 2G (E128) do żywności;
• wymóg specjalnego oznakowania użycia co najmniej jednego barwnika z tzw. 

szóstki z Southampton (E120, E104, E110, E122, E124 i E129);
• ustalenie wartości akceptowalnego dziennego spożycia dla kwasu glutamino-

wego i jego soli (E620-E625);
• wykreślenie z wykazu dopuszczonych substancji dodatkowych galusanów: 

oktylu (E311) i dodecylu (E312);
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• wskazanie na potrzebę dalszej dyskusji o zmianie warunków stosowania azota-
nów (III) i azotanów (V) do żywności oraz konieczności uregulowania kwestii sto-
sowania ekstraktów warzywnych zawierających azotany do przetworów mięsnych 
zamiast soli peklującej.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku przemysł mięsny – podobnie jak inne 
branże przetwórstwa żywności – podejmuje liczne próby ograniczenia stosowania 
substancji dodatkowych przez ich eliminowanie ze składu recepturowego różnych 
produktów lub też zastąpienie ich roli przez składniki pochodzenia naturalnego. Na 
etykietach produktów mięsnych dostrzec można informacje mające formę oświadczeń, 
deklaracji producentów, takie jak: „bez dodatku glutaminianu sodu”, „bez dodatku 
fosforanów”, „bez dodanych konserwantów”, „produkt bezglutenowy” [60-65]. Jedno-
cześnie, aby zapewnić wysokie walory organoleptyczne oraz wystarczającą trwałość 
i bezpieczeństwo wędlin, producenci uciekają się do takich rozwiązań jak: stosowanie 
preparatów przyprawowych czy ekstraktu drożdżowego w celu poprawy smakowito-
ści, preparatów białek roślinnych lub zwierzęcych w celu utrzymania pożądanej struk-
tury i wydajności produkcyjnej, czy też ekstraktów roślinnych bogatych w azotany (V) 
łącznie z bakteryjnymi kulturami denitryfikującymi w celu nadania wędlinom różowo-
czerwonej, trwałej barwy.
5.4. Wskazanie metody produkcji żywności lub jej pochodzenia jako 
element „czystej etykiety”

Dbałości o zdrowy styl życia towarzyszy często troska o środowisko naturalne oraz 
obawa o zmiany klimatyczne. Przejawia się to rosnącym zainteresowaniem metodami 
stosowanymi w produkcji żywności oraz miejscem jej pochodzenia. Dostarczanie 
konsumentowi precyzyjnych informacji na ten temat także może być utożsamiane 
z „czystą etykietą” [27].

Żywność wytworzona w szczególny sposób to m.in. żywność ekologiczna (inne 
jej określenia to biożywność, żywność organiczna). W istocie stanowi ona produkt 
rolnictwa ekologicznego, definiowanego jako system produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, oparty na praktykach przyjaznych dla środowiska naturalnego, dostosowanych 
do warunków lokalnych oraz na bioróżnorodności [10]. Graficzny symbol, którym 
znakowane są produkty rolnictwa ekologicznego w krajach członkowskich UE przed-
stawiono na rysunku 2.

Konsumenci są przekonani, że produkty ekologiczne wyróżniają się szczególnymi 
walorami zdrowotnymi, m.in. dlatego, że nie zawierają pestycydów ani leków, oraz że 
są bogate w składniki odżywcze [10, 66, 67]. Korzystanie w przetwórstwie żywności 
z surowców ekologicznych zazwyczaj sprawia, że gotowy produkt nie zawiera syn-
tetycznych dodatków do żywności lub zawiera jedynie składniki niezbędne do jego 
wytworzenia. Taka koncepcja produktu spożywczego mieści się w idei „czystej ety-
kiety” [27].

Zainteresowanie polskich konsumentów ekologicznymi metodami produkcji żyw-
ności znacznie wzrosło od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej 
[23, 68]. Według Dolatowskiego [69] mniejsze – w porównaniu z innymi grupami 
artykułów spożywczych – zainteresowanie mięsem i ekologicznymi produktami mię-
snymi wynikało początkowo ze stosunkowo niewielkiej podaży, wysokiej ceny, ale 
także niezadowalającej jakości. Jednak zdaniem Salejdy i Krasowskiej [10], polscy 
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konsumenci znają założenia rolnictwa ekologicznego i są w stanie zaakceptować wyż-
szą cenę oraz nieco niższe walory organoleptyczne ekologicznych wędzonek i kiełbas.

Dla polskich konsumentów duże znaczenie wydaje się mieć również pewność, 
że nabywane przez nich artykuły spożywcze są wolne od organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (z ang. GMO). Wyniki badań [70] wskazują, że Polacy z rezerwą 
podchodzą do stosowania takich organizmów w produkcji żywności, ale także mają 
niewystarczającą wiedzę na temat GMO. Znaczny odsetek naszych rodaków uważa 
żywność GMO za szkodliwą i niewłaściwie oznakowaną. Jako odpowiedź na oczeki-
wania konsumentów można zatem przyjąć Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o ozna-
kowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów [71]. W świetle jej przepisów 
znakowanie „wolne od GMO” będzie dobrowolne i dotyczyć będzie żywności pocho-
dzenia roślinnego, zwierzęcego, wieloskładnikowej oraz pasz. W celu łatwiejszej 
identyfikacji żywności przez konsumentów ustawa wprowadza dwa znaki słowno-gra-
ficzne identyczne w formie (rys 2.), zawierające określenia:

• „bez GMO” – w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz;
• „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku żywności pochodzenia 

zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia 
zwierzęcego.

Innym aspektem rozumienia „czystej etykiety” produktu spożywczego może być, 
oprócz chęci poznania metody produkcji, dążenie do poznania miejsca jego wytwo-
rzenia. W badaniu BEUC [72] wykazano, że w takich krajach jak Austria, Francja, 
Polska i Szwecja, blisko 70% konsumentów uważa pochodzenie mięsa za ważny czyn-
nik decydujący o jego zakupie. W odniesieniu do żywności przetworzonej, zarówno 
pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, większość ankietowanych chciałaby łatwo 
zidentyfikować kraj pochodzenia podstawowego składnika oraz wyrobu finalnego. 
W przypadku mięsa i jego przetworów odszukanie takich informacji było często kło-
potliwe [11].

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w naszym kraju, dotyczącym 
łatwiejszej identyfikacji artykułów spożywczych wytworzonych z polskich surowców 
i przez polskich producentów opracowano zasady stosowania informacji oraz znaku 
słowno-graficznego „Produkt polski” (rys. 2). Możliwość dobrowolnego zamieszcza-
nia takiej informacji wprowadziła Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych [73]. Aby zamieścić oznacze-
nie „Produkt polski” na produkcie nieprzetworzonym, np. na mięsie, należy spełnić 
wymóg, aby produkcja podstawowa (w tym przypadku chów zwierząt gospodarskich) 
odbyła się na terenie Polski. Umieszczenie go na produkcie przetworzonym wymaga, 
aby produkt został wyprodukowany w Polsce ze składników (produktów nieprzetwo-
rzonych), będących w większości produktami polskimi, tzn. masa składników niebę-
dących produktami polskimi nie może przekroczyć 25% masy składników, w chwili 
ich użycia do wyprodukowania tego produktu (nie licząc wody), a dodatkowo nie 
można było ich zastąpić produktami polskimi. W przypadku możliwości zastąpienia 
produktów pochodzenia obcego, produktami polskimi, nie można oznaczać takiego 
produktu wspomnianym oznaczeniem.
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Rysunek 2. Znaki graficzne i słowno-graficzne dla żywności ekologicznej, wolnej od GMO 
oraz „Produkt polski”. Opracowanie własne na podstawie [74, 75, 76]

6. Podsumowanie
Identyfikowanie aktualnych trendów oraz badanie zachowań konsumentów na nie-

zwykle urozmaiconym rynku żywności wydają się nadal niezbędne w celu lepszego 
zrozumienia, a w konsekwencji − lepszego dostosowania oferty rynkowej do potrzeb 
nabywców. Jednym z relatywnie nowych i nadal aktualnych kierunków rozwoju rynku 
produktów spożywczych jest trend „czystej etykiety”. Wśród całej gamy czynników 
wyjaśniających preferencje konsumentów dotyczące „czystego oznakowania” żywno-
ści, wyniki dotychczasowych badań podkreślają w szczególności charakterystyczne 
cechy produktu oraz czynniki społeczno-kulturowe determinujące indywidualne nasta-
wienie konsumenta, związane przede wszystkim ze zdrowiem. „Czysta etykieta” nie 
została jeszcze zdefiniowana w prawie żywnościowym i jest rozumiana dość subiek-
tywnie. Zazwyczaj termin ten przypisuje się produktom wolnym od „sztucznych” 
dodatków, wytwarzanym metodami ekologicznymi, „naturalnym”, opartym na trady-
cyjnej recepturze, czy wyprodukowanym z surowców o znanym pochodzeniu. W obli-
czu braku jednoznacznej definicji „czystej etykiety” produktu spożywczego, zarówno 
producenci, jak i konsumenci dostrzegają potrzebę jej sprecyzowania. Z jednej strony 
ułatwiłoby to pozycjonowanie produktów na rynku oraz komunikację producentów 
z konsumentami, z drugiej zaś − zmniejszyłoby ryzyko wprowadzania konsumen-
tów w błąd co do oczekiwanych cech jakości żywności z „czystą etykietą”. Przedsta-
wiony przegląd piśmiennictwa wskazuje także na konieczność kontynuowania eduka-
cji w zakresie żywności i żywienia. Szersza wiedza na temat własnego zdrowia oraz 
znaczenia pożywienia w jego utrzymaniu ułatwiłyby z pewnością wybór produktów 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
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„Czysta etykieta” jako sposób znakowania mięsa i produktów mięsnych
Streszczenie
Praca stanowi opracowanie przeglądowe o charakterze naukowym. Celem pracy jest charakterystyka 
aktualnego trendu w znakowaniu żywności, określanego mianem „czystej etykiety”. Działania podej-
mowane przez przedsiębiorstwa, ukierunkowane na „czyszczenie” etykiet przedstawiono na przykładzie 
branży produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Ukazano je w kontekście wymagań prawnych w zakresie 
znakowania żywności oraz różnych metod wyróżniania produktów spożywczych na rynku, głównie po-
przez poprawę ich jakości zdrowotnej. Na podstawie danych literaturowych podjęto próbę zdefiniowania 
„czystej etykiety” produktu spożywczego oraz postawy konsumentów wobec tego typu produktów. Pod-
sumowując, podkreślono potrzebę dalszej dyskusji nad sposobami przekazywania konsumentom infor-
macji o żywności. Wskazano na konieczność kontynuowania edukacji w zakresie żywności i żywienia, 
ułatwiającej samodzielną ocenę jakości produktów spożywczych i ich wybór.
Słowa kluczowe: żywność, znakowanie, czysta etykieta, jakość zdrowotna żywności

„Clean label” as a way of labeling meat and meat products
Abstract
The work is a review of a scientific literature. The aim of the work is to characterize the current trend in 
food labeling referred to as „clean label”. Actions taken by enterprises focused on „cleaning” labels are 
presented on the example of the meat and meat products industry. They were presented in the context of 
legal requirements in the field of food labeling and various methods of distinguishing food products on 
the market, mainly by improving their health quality. Based on the literature data, an attempt was made to 
define a „clean label” for a food product and consumer attitudes towards this type of product. In summary, 
the need for further discussion on how to provide food information to consumers was underlined. The 
necessity to continue education in the field of food and nutrition, which facilitates one’s own assessment 
of the quality of food products and their choice, was pointed out.
Keywords: food, labeling, clean label, health quality of food



100

Michał Możejko1, Justyna Bohacz2, Teresa Korniłłowicz-Kowalska3

Znaczenie i rola mikroorganizmów w biodegradacji 
złożonej materii organicznej

1. Wstęp
Nagromadzona w środowisku złożona materia organiczna pochodzenia roślinnego 

i zwierzęcego, tj. obumarłe organizmy roślinne i zwierzęce, ich komórki, tkanki bądź 
wydzieliny [1] podlega procesowi biodegradacji oraz biotransformacji, której produk-
tami są proste związki organiczne oraz mineralne [2]. Odbywa się to z udziałem aktyw-
nych enzymów hydrolitycznych i oksydoredukcyjnych wydzielanych przez mikroor-
ganizmy [3-7]. Mikrobiologiczna biodegradacja związków organicznych odpadowego 
pochodzenia niesie ze sobą wiele korzyści w odniesieniu do tradycyjnych fizycznych 
i chemicznych metod ich zagospodarowywania. Jest ona bowiem mniej energochłonna 
i bardziej przyjazna środowisku [8, 9]. Jednakże w przypadku biodegradacji trudno-
degradowalnych frakcji organicznych takich jak ligninoceluloza niezbędne jest pro-
wadzenie, tzw. obróbki przedwstępnej [10-12]. Dlatego też prowadzone są badania 
nad poznaniem mechanizmów biodegradacji odpadów organicznych, a także poszu-
kiwanie mikroorganizmów przeprowadzających ten proces w sposób jak najbardziej 
efektywny [7, 10, 11, 13-15]. Bioprocesy związane z mikrobiologiczną biodegradacją 
odpadów organicznych mogą prowadzić do pozyskiwania cennych energetycznie bio-
paliw ciekłych i gazowych [10, 11, 13] oraz cennych jakościowo środków użyźniają-
cych glebę i nawożących rośliny [7, 14-23].
2. Roślinna materia organiczna

Biomasa roślinna stanowi największy rezerwuar węgla organicznego na Ziemi  
[2, 24] i jest cennym źródłem alternatywnej energii, wpisującym się w zasady zrów-
noważonego rozwoju [11]. Generowanie ekologicznej energii z biomasy roślinnej 
wiąże się z niskimi nakładami inwestycyjnymi, warunkowanymi lokalną dostępnością 
surowca [11]. Biodegradacja roślinnych związków organicznych ma znaczenie dla 
ekologii gleby oraz obiegu węgla w środowisku, którego efektywność uwarunkowana 
jest heterogenicznością oraz złożonością komponentów biomasy roślinnej [2]. 

Główne źródło roślinnej materii organicznej stanowią obumarłe rośliny, ich frag-
menty bądź syntetyzowane przez nie metabolity [1]. Jako główne frakcje biomasy 
roślinnej wyszczególnia się celulozę, hemicelulozę oraz ligninę [11], obok których 
wymienia się także inulinę, pektyny, skrobię i związki o charakterze gum [2]. Szcze-
gólne znaczenie dla środowiska ma właśnie lignina, która pomimo swojej wytrzyma-
łości fizyko-chemicznej jest podstawowym prekursorem próchnicy glebowej [20].
2.1. Struktura i pochodzenie biomasy ligninocelulozowej

Ligninoceluloza stanowi materiał roślinnych ścian komórkowych, będący źró-

1 michał.możejko@student.up.edu.pl, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynie-
rii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
2 justyna.bohacz@up.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
3 teresa.korniłłowicz@up.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
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dłem licznych związków bioaktywnych [6]. Biomasa lignocelulozowa generowana 
jest rocznie w ilościach sięgających 1×1010 Mt [11]. Pośród lignocelulozowej mate-
rii odpadowej wymienia się pozostałości po wycince drzew, odpady rolnicze, w tym 
resztki pożniwne oraz inne resztki roślinne [1], a także makulaturę i odpady z przemy-
słu spożywczego oraz gospodarstw domowych [11].

Struktura ligninocelulozy obejmuje trzy główne komponenty (frakcje), zróżnico-
wane pod względem strukturalnym oraz fizyko-chemicznym, tj. celulozę (ok. 40%), 
hemicelulozę oraz ligninę, po ok. 20-30% [1, 11, 25, 26]. Obok związków polisachary-
dowych i fenolowo-aldehydowych biomasa lignocelulozowa zawiera liczne substan-
cje polarne i niepolarne splecione we wzajemnej strukturze [27]. Dzięki tak złożonej 
budowie jest to materia trudnodegradowalna, której odporność na degradację uwarun-
kowana jest nie tylko udziałem ligniny oraz krystalicznych struktur celulozowych, ale 
również wielkością ich cząsteczek oraz zawartością grup acetylowych [1, 3, 11].

Obecność hemicelulozy nawet w niewielkich ilościach może pośrednio ograniczać 
efektywność rozkładu tego rodzaju złożonej materii organicznej poprzez hamowa-
nie aktywności enzymów celulolitycznych [26]. W celu efektywnej obróbki biomasy 
lignocelulozowej i zwiększenia jej podatności na rozkład enzymatyczny konieczna 
jest jej przedwstępna obróbka [11]. Dekompozycja hemicelulozy może być prowa-
dzona w warunkach alkalicznych lub lekko kwaśnych, natomiast rozkład celulozy 
wymaga warunków bardziej rygorystycznych [11]. Tempo i efektywność rozkładu 
ligninocelulozy uzależnione są również od temperatury (wyższa temperatura warun-
kuje efektywniejszy rozkład), wilgotności oraz pH środowiska [3]. 
2.1.1. Ogólna charakterystyka struktury ligninocelulozy

Celuloza to najobficiej występujący polisacharyd ściany komórkowej roślin [2, 28] 
zbudowany z monomerów D-glukozy połączonych liniowo wiązaniami β-1,4-gli-
kozydowymi [2, 6]. Łańcuch celulozowy zawiera przeciętnie ok. ok. 8×103-10×103 
cząsteczek glukozy [28]. Dzięki nieobecności łańcuchów bocznych celuloza tworzy 
krystaliczne, nierozpuszczalne mikrofibryle stabilizowane wiązaniami wodorowymi 
pomiędzy grupami -OH łańcucha oraz oddziaływaniom Van der Waalsa [6, 28]. Słabe 
wiązania wodorowe biorą udział w tworzeniu, tzw. wiązek celulozowych [2, 3, 6]. 
W strukturze celulozy obok regionów krystalicznych obecne są regiony amorficzne 
[6, 28].

Hemiceluloza jest drugim ilościowo polisacharydem strukturalnym ściany komór-
kowej roślin [28], o mniejszej od celulozy masie cząsteczkowej i wyższej podatności na 
rozkład enzymatyczny. Łatwiej od celulozy ulega enzymatycznemu rozkładowi [3, 7]. 
Hemiceluloza stanowi łącznik pomiędzy frakcjami celulozy i ligniny determinującymi 
sztywność biopolimeru ligninocelulozowego [3]. Obecność wiązań kowalencyjnych 
pomiędzy celulozą i ligniną determinuje podatność ligninocelulozy na degradację [7]. 
W strukturze hemicelulozy zawarte są polimery pentozowe, heksozowe, a także kwasy 
cukrowe [3], a jej klasyfikacja bazuje na obecności reszt cukrowych w obrębie łańcu-
cha [28]. Pośród głównych polimerów pentozowych wymienia się arabinozę i ksy-
lozę, a do sześciowęglowych glukozę, galaktozę oraz mannozę. Wyróżnia się 3 główne 
typy hemicelulozy, tj. ksylan, ksyloglukan oraz mannan [2]. Znaczenie dla praktyki 
ma cząstkowa rozpuszczalność frakcji hemicelulozy w wodzie, która w warunkach 
obojętnych rozpoczyna się w temperaturze 150°C. Początek efektywnego rozkładu 
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hemicelulozy notuje się natomiast dopiero w temperaturze 180°C [3]. Pośród orga-
nicznych frakcji materii ligninocelulozowej to właśnie hemicelulozy charakteryzują 
się najwyższą wrażliwością na obróbkę termiczną i chemiczną [3].

Lignina to trzeci pod względem ilościowym [3], a zarazem najbardziej złożony 
heteropolimer roślinny [2, 6], stanowiący ok. 15-20% biomasy ligninocelulozowej 
[26]. Lignina jest biopolimerem nierozpuszczalnym o łańcuchu rozgałęzionych jed-
nostek fenylopropanowych związanych wiązaniami wytworzonymi między atomami 
węgla [28] i skonstruowanym z alkoholi aromatycznych zwanych monolignolami  
[2, 6]. Obecność ligniny w roślinnej ścianie komórkowej warunkuje wydajność prze-
wodzenia wody [26] oraz wytrzymałość [28] i przenikliwość ściany, a także odpor-
ność rośliny wobec patogenów i stresów oksydacyjnych [3]. W środowisku obojętnym 
lignina, podobnie jak hemiceluloza, ulega rozkładowi w temperaturze ok. 180°C [3]. 
Cytowani autorzy zaznaczają, że rozkład ligniny uzależniony jest od pH dzięki obec-
ności prekursorów pochodzących z ligniny i ich kombinacji. 

 2.2. Mikrobiologiczny rozkład biomasy ligninocelulozowej
Nie bez znaczenia są mikroorganizmy zdolne do enzymatycznego rozkładu odpa-

dów ligninocelulozowych. Należą do nich bakterie przewodu pokarmowego prze-
żuwaczy oraz grzyby tzw. białej, brunatnej i miękkiej zgnilizny drewna [5]. Grzyby 
efektywniej od innych mikroorganizmów wykorzystują organiczne związki węglowe 
zawarte w ligninocelulozie [2] i wszystkie wymienione grupy grzybów zdolne są do 
rozkładu drewna. Pośród bakterii biodegradację ligninocelulozy przeprowadzają drob-
noustroje z rodzajów Nocardia sp., Pseudomonas sp. oraz Streptomyces sp. [25]. 

Do grzybów brunatnej zgnilizny drewna zaliczane są m.in. grzyby Poria sp. i Poly-
porus sp. Zdolnymi do rozkładu ligninocelulozy są grzyby miękkiej zgnilizny drewna, 
należące do Ascomycotiona (Chaetomium sp.) oraz Deuteromycotina (Paecilomyces 
sp., Fusarium sp.) zasiedlające głównie środowiska wodne oraz ściółkę [25].

Grzyby białej zgnilizny przeprowadzające najbardziej skuteczny rozkład ligninoce-
lulozy [5], dzięki wysokim zdolnościom litycznym wobec ligniny należą do grzybów 
zasiedlających rośliny liściaste, są to m.in. Phanerochaete sp., Phlebia sp. oraz Trametes 
sp. (Basidiomycotina oraz Ascomycotina), w tym zwłaszcza Phanerochaete chrysospo-
rium [1, 29, 30], który na drodze wtórnego metabolizmu wytwarza enzymy oksydore-
dukcyjne w odpowiedzi na ograniczenie dostępności azotowej materii odżywczej [1].
2.3. Zagospodarowanie odpadów ligninocelulozowych

Udział mikroorganizmów rozkładających odpady ligninocelulozowe można zna-
leźć w pracach licznych autorów [1, 19, 23, 31, 32]. Jak wykazały badania Bohacz 
[7, 14, 19, 20] oraz Rybczyńskiej-Tkaczyk i Korniłłowicz-Kowalskiej [32] poten-
cjalnie ligninolityczne grzyby, wyizolowane z kompostów zawierających lignino-
celulozowe odpady mogą uczestniczyć w biotransformacji ligniny poprzemysłowej 
oraz barwnych produktów ubocznych z przemysłu tekstylnego. Rybczyńska-Tkaczyk 
i Korniłłowicz-Kowalska [32] dowiodły, że grzyby z rodzajów Haematonectria sp. 
(H. haematococca) oraz Trichoderma sp. (T. harzianum) w zoptymalizowanych 
hodowlach są zdolne do biodegradacji ponad 90% ligniny alkalicznej obecnej w pod-
łożu. Odpady ligninocelulozowe są wykorzystywane nie tylko w procesie komposto-
wania, ale mają one również zastosowanie w produkcji biowodoru, biometanu, bioeta-
nolu, czy biodiesla [20]. 
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2.3.1. Przedwstępna obróbka ligninocelulozy
Głównym kierunkiem zagospodarowania biomasy lignocelulozowej jest produkcja 

energii w postaci biopaliw II-generacji, tj. bioetanolu oraz biogazu [10, 12]. Jest to 
metoda przyjazna środowisku, gdyż konwersja tego rodzaju biomasy w energię nie 
jest obciążona emisją gazów cieplarnianych do atmosfery [12]. Biomasa lignocelulo-
zowa, ze względu na swój złożony charakter wymaga wstępnej obróbki, mającej na 
celu zwiększenie podatności surowca na rozkład enzymatyczny [10, 11]. Dodatkowo 
zdaniem Taharzadeh i Karimi [10] oraz Lalak i in. [12] obróbka wstępna ma na celu 
zwiększenie wydajności bioprocesów. Cytowani autorzy wyszczególniają 3 rodzaje 
obróbki wstępnej, tj. metody chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. Przeprowadzenie 
obróbki wstępnej na celu zniszczenie bądź naruszenie struktury surowca, prowadzące 
do zwiększenia jego enzymatycznej strawności [11], a także wzrostu uzyskanego pro-
duktu w postaci bioetanolu i biogazu [10]. Lalak i in. [12] podają, że zależnie od 
zastosowanej metody obróbki, biomasa lignocelulozowa ulega odmiennym przemia-
nom. Lepiej poznane i scharakteryzowane metody obróbki wstępnej surowca doty-
czą produkcji bioetanolu, natomiast technologie skierowane na pozyskanie biogazu 
wymagają dalszego dopracowywania [10].

Metody fizyczne oparte są na dezintegracji struktury lignocelulozowej poprzez 
zmniejszenie stopnia polimeryzacji i krystalizacji celulozy, a także rozerwania cią-
głości jej włókien [12]. Nie są to jednak metody wysoko efektywne, gdyż w znacz-
nym stopniu nie są w stanie usuwać frakcji ligninowych, a ich stosowanie wiąże się 
z dużymi kosztami [10]. Do tego typu metod Lalak i in. [12] zaliczyli rozdrabnianie 
mechaniczne i ultradźwiękowe, a także wyciskanie przez praskę. Taharzadeh i Karimi 
[10] wyszczególniają tutaj jeszcze naświetlanie ligninocelulozy promieniami gamma 
oraz wiązką elektronową. Innym rodzajem obróbki wstępnej jest traktowanie surowca 
lignocelulozowego związkami chemicznymi w postaci kwasów, zasad, rozpuszczal-
ników organicznych oraz ozonu [12], a także dwutlenkami chloru, azotu i siarki 
[10]. Według Lalak i in. [12] hydroliza kwasowa, degradująca nawet do 90% frak-
cji hemicelulozowych surowca jest efektywniejsza od hydrolizy zasadowej. Metoda 
ta obarczona jest jednak wydzielaniem toksycznych kwasów, będących inhibitorami 
bioprocesów. Zdaniem Ayeni i in. [11] proces utleniania ligninocelulozy nadtlenkiem 
alkalicznym, tzw. APO może skutecznie zwiększać strawność rolniczych resztek poż-
niwnych. Najbardziej efektywną i opłacalną metodą przetwarzania ligninocelulozy 
jest wykorzystanie mikroorganizmów i ich kompleksów enzymatycznych [12].
2.4. Produkcja biopaliw 

Energia odnawialna wytwarzana na terenie Unii Europejskiej w 67% obejmuje 
energię pozyskiwaną z odpadowej biomasy, w której obrębie aż 48,1% reprezentuje 
energia pozyskiwana na drodze przetworzenia materii lignocelulozowej [12]. Bioeta-
nol oraz biogaz stanowią wartościowe paliwa odnawialne produkowane z surowców 
odpadowych [10]. Według cytowanych autorów bioetanol produkowany jest z surow-
ców bogatych w cukry oraz skrobię, takich jak trzcina cukrowa i kukurydza. Natomiast 
surowcem do produkcji biogazów są stałe odpady komunalne, a także obornik [10]. 
2.4.1. Bioetanol

Mikrobiologiczna produkcja bioetanolu opiera się o właściwości metaboliczne 
mikroorganizmów fermentujących zhydrolizowane frakcje ligninocelulozowe [13]. 
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Do najczęściej wykorzystywanych przy produkcji alkoholu etylowego mikroorgani-
zmów, cytowani autorzy zaliczyli przedstawicieli bakterii (Escherichia coli, Zymo-
monas mobilis), drożdży (Pichia striptis, Saccharomyces cerevisiae), a także grzybów 
strzępkowych. Według Gírio i in. [13] grzyby pomimo niskiej tolerancji wobec pro-
dukowanego bioetanolu i niskiej efektywności jego produkcji uznawane są za pro-
ducentów komercyjnych enzymów wykorzystywanych przy przetwarzaniu biomasy 
lignocelulozowej na alkohol etylowy.

Zdaniem cytowanych autorów najczęściej wykorzystywanymi w przemysłowej 
produkcji bioetanolu mikroorganizmami są drożdże Saccharomyces cerevisiae. Droż-
dże S. cerevisiae to mikroorganizmy posiadające status GRAS tzn. „przemysłowo bez-
pieczne” (ang. Generally Recognized As Safe). Mikroorganizmy te są w stanie fermen-
tować zarówno heksozy jak i dwucukry, a stężenie produkowane przez nie alkoholu 
sięga 20% objętościowych [13]. Gdy stężenie produkowanego bioetanolu osiąga 10% 
objętościowych następuje znaczące ograniczenie zdolności fermentacyjnych drożdży 
S. cerevisiae. Pośród zalet tych drożdży cytowani autorzy wymienili wysoki poziom 
tolerancji wobec wzrastającego ciśnienia osmotycznego, a także pochodzących z ligni-
nocelulozy inhibitorów. Pośród wad S. cerevisiae wyróżnia się brak naturalnych zdol-
ności fermentacyjnych wobec cukrów pięciowęglowych [13].

W celu produkcji etanolu wykorzystywane są również drożdże Pichia pastoris, 
które w odniesieniu do S. cerevisiae są mniej tolerancyjne wobec odczynu środowiska, 
stężenia etanolu i inhibitorów pochodzących z ligninocelulozy [13]. Drożdże Pichia 
pastoris posiadają uzdolnienia fermentacyjne wobec monomerów hemicelulozy oraz 
ksylozy, fermentując te cukry do etanolu przy ograniczonej dostępności tlenu.

Escherichia coli jest bakterią o szerokim zakresie substratowym względem cukrów, 
produkującą etanol o niskiej czystości, zawierający liczne produkty poboczne, takie jak 
kwas octowy i mlekowy, ograniczające bezpośrednie zyski fermentacji [13]. Dodat-
kowo według cytowanych autorów E. coli charakteryzuje się niską tolerancją wobec 
wzrastającego stężenia etanolu i inhibitorów ligninocelulozowych. Wąski zakres tole-
rancji wobec pH (od 6 do 8) może powodować zanieczyszczenia produktu prowadzo-
nego bioprocesu [13]. 

Bioprodukcja etanolu przez bakterie Zymomonas mobilis odbywa się na drodze 
dwóch szlaków metabolicznych: Entnera-Doudoroffa (ED) oraz Embdena-Meyerhof-
fa-Parnasa (EMP), o czym donoszą Gírio i in. [13]. Zdaniem przytoczonych autorów 
podczas utleniania D-glukozy jako jedynego cukru w szlaku ED powstają cząsteczki 
ATP w stosunku 1:1, a w szlaku EMP 1:2, w odniesieniu do glukozy. Z. mobilis cha-
rakteryzuje się produkcją etanolu o stężeniu 12-13,5% objętościowych, przy czym 
ograniczenie tego bioprocesu uwidacznia się już przy 2% stężeniu alkoholu. Dodat-
kowo Z. mobilis jest bakterią o wąskim zakresie wobec odczynu oraz odporności na 
inhibitory ligninocelulozowe [13]. 
2.4.2. Biometan

Obecnie znaczącym produktem utylizacji związków organicznych pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego jest biogaz [12, 15, 33, 34]. Podczas wytwarzania biogazu, 
w tym z biomasy lignocelulozowej biorą udział bakterie beztlenowe, a efektywność 
tego procesu ograniczana jest przebiegiem jego początkowej (I) fazy, tj. hydrolizy 
[12]. Według cytowanych autorów jest to powodem poszukiwania metod wstępnej 
obróbki surowca takich jak, np. rozdrobnienie jego stałej postaci, które ustabilizowa-
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łyby przeprowadzany proces. Przetwarzanie 1 Mg obornika, zawierającego ok. 20% 
frakcji stałych generuje biogaz w ilości 20-25 m3, będącej równoważnikiem ok. 100-
124 kWh energii [33]. Według Ziemińskiego i Frąc [35] poddanie związków organicz-
nych fermentacji metanowej, poza produkcją biogazu jako energii, stanowi również 
ograniczenie negatywnego oddziaływania takich związków na środowisko, a także 
wytwarzanie korzystnych produktów o charakterze nawozowym.

Fermentacja metanowa to beztlenowy proces biologicznego rozkładu związków 
organicznych, którego końcowym produktem jest biogaz [12, 35] i masa pofermenta-
cyjna [15]. Biogaz stanowi mieszaninę różnych związków. Obok głównego produktu, 
którym jest metan w biogazie obecne są również inne związki, takie jak tlenek i dwu-
tlenek węgla, siarkowodór i wodór, azot i tlen [12] oraz amoniak i woda [35]. Według 
Lalak i in. [12] w celu uzyskania biogazu, najlepszego pod względem jakościowym 
i ilościowym, fermentacji poddaje się odpowiednio związki białkowe oraz tłuszcze. 
Westerholm i Schnürer [34] donoszą, że produkcja biometanu ze związków bogatych 
w białka i tłuszcze jest efektywna, jednakże może skutkować produkcją związków 
o charakterze inhibitorów zaburzających przebieg procesu fermentacyjnego. Z drugiej 
strony cytowani autorzy zaznaczają, że w przypadku produkcji gazu fermentacyjnego 
z biomasy lignocelulozowej nie obserwuje się ryzyka zakłócenia procesu, jednakże jej 
obróbka jest o wiele mniej wydajna i długotrwała. Lalak i in. [12] dokonują podziału 
fermentacji metanowej na 2 główne rodzaje w zależności od złożoności surowca. 
Cytowani autorzy wymieniają tzw. monofermetację (jeden rodzaj surowca) i kofer-
mentację (wiele różnych komponentów). Procesy fermentacyjne wymagają aktyw-
ności metabolicznej różnych mikroorganizmów, posiadających zróżnicowane wyma-
gania środowiskowe [34]. Fermentacja metanowa składa się z 4 głównych etapów, tj. 
hydrolizy, acidogenezy, acetogenezy oraz metanogenezy [10, 34, 35].

Podczas I etapu fermentacji metanowej (hydrolizy) udział biorą mikroorganizmy 
syntetyzujące zewnątrzkomórkowe enzymy z grupy hydrolaz, tj. bakterie oraz nie-
które gatunki grzybów [34]. Złożone związki polimerowe takie jak polisacharydy, 
białka, czy lipidy ulegają rozkładowi do odpowiednich oligomerów, monomerów oraz 
związków prostszych [35]. Westerholm i Schnürer [34] pośród mikroorganizmów 
I etapu wyszczególniają drobnoustroje: celulolityczne (Acetovibrio sp., Bacteroides 
sp., Clostridium sp., Eubacterium sp., Fibrobacter sp.), proteolityczne (Anaeromusa 
sp., Clostridium sp., Gelvia sp., Proteiniphilum sp., Thermoanaerovibrio sp.) oraz 
lipolityczne (Devosia sp., Psycrobacter sp., Trichococcus sp.). Ziemiński i Frąc [35] 
zaliczają tutaj głównie bakterie względnie beztlenowe z rodzajów Streptococcus sp. 
oraz Enterobacterium sp.

Kolejnym, tj. II etapem jest acidogeneza [34, 35]. Z powstałych po rozkładzie 
hydrolitycznym związków prostszych bakterie beztlenowe wytwarzają kwasy orga-
niczne, dwutlenek węgla i wodór, a także liczne alkohole, aldehydy oraz ketony [34]. 
Podczas tego etapu udział biorą mikroorganizmy bezwzględnie beztlenowe należące 
do rodzajów Bacillus sp., Clostridium sp., Flavobacterium sp., Micrococcus sp. oraz 
Pseudomonas sp. [35].

W III etapie, nazywanym acetogenezą produkty dwóch pierwszych faz przekształ-
cane są do kwasu octowego, dwutlenku węgla i wodoru przez bakterie acetogenne 
(Acetobactrium sp., Clostridium sp., Syntrophotermus sp., Thermoacetogenium sp., 



Michał Możejko, Justyna Bohacz, Teresa Korniłłowicz-Kowalska

106

i inne) [34]. Pośród bakterii octowych Ziemiński i Frąc [35] wyszczególniają również 
rodzaje Syntrophobacter sp. oraz Syntrophomonas sp. 

W ostatnim, IV etapie, tj. metanogenezie archeony wykorzystują octan, dwutlenek 
węgla, wodór oraz związki zmetylowane do produkcji metanu [34, 35]. Zaledwie 30% 
wytwarzanego metanu pochodzi z redukcji dwutlenku węgla przeprowadzanego przez 
autotroficzne bakterie metanogenne [35]. Mikroorganizmy metanogenne zdaniem 
Westerholm i Schnürer [34] stanowią niewielki odsetek (2-5%) całkowitej społecz-
ności mikroorganizmów biorących udział w produkcji biogazu. Zalicza się tutaj m.in. 
przedstawicieli Methanobacteriales, Methanomassiliicoccales, Methanosarcinales 
i wiele innych [34]. 

Masa pofermentacyjna zdaniem Różyło i Bohacz [15] stanowi organiczny bio-
odpad wymagający zagospodarowania. Lalak i in. [12] oraz Różyło i Bohacz [15] 
podają, że masa pofermentacyjna znajduje zastosowanie na cele nawozowe. Z badań 
przeprowadzonych przez Różyło i Bohacz [15] wynika, że wprowadzenie masy pofer-
mentacyjnej do gleby bielicowej korzystnie wpływało na jej aktywność mikrobiolo-
giczną i enzymatyczną. Cytowani autorzy podają również, że dodatek tego rodzaju 
przetworzonej biomasy efektywniej od nieprzetworzonych nawozów organicznych,  
takich jak gnojowica bydlęca i kompost wpływał na właściwości fizykochemiczne 
gleby oraz stabilizację glebowej materii organicznej. 
3. Materia organiczna pochodzenia zwierzęcego

Niezagospodarowana materia organiczna pochodzenia zwierzęcego stanowi źródło 
licznych biologicznych i chemicznych zagrożeń, takich jak patogeny, czy toksyczne 
gazy [33]. Cytowani autorzy, obok szczątek zwierzęcych jako materię organiczną zali-
czają również ich odchody stałe i ciekłe. Toksyczne gazy, takie jak amoniak oraz siar-
kowodór są produktami niekontrolowanej biodegradacji odpadów keratynowych [4]. 
Efektywny rozkład tych związków wymaga współpracy mikroorganizmów różnych 
grup i ich kompleksów enzymatycznych [4]. Odpady keratynowe, których głównym 
źródłem jest przemysł mięsny i wełniany pośród związków białkowych pochodzenia 
zwierzęcego odgrywają szczególne znaczenie [9]. Ponad 40 milionów Mg odpadów 
keratynowych generowane jest rocznie, a do największych ich producentów należą 
Brazylia, Chiny i USA [9].
3.1. Struktura i pochodzenie odpadów keratynowych

Keratyna (gr. keras – róg) jest włókienkowym białkiem strukturalnym pochodze-
nia zwierzęcego [4, 8, 36] o dużej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na 
działanie związków chemicznych [8, 36, 37]. Ponadto, pomimo swojej higroskopijno-
ści keratyny są nierozpuszczalne w wodzie, słabych kwasach i zasadach oraz innych 
związkach organicznych [4]. Kanchana [8] oraz Gopinath i in. [37] podają, że keratyna 
prezentuje wysoką odporność na rozkład enzymatyczny z udziałem tradycyjnych pro-
teaz, tj. trypsyny, pepsyny i papainy.

Trudnodegradowalny charakter keratyny warunkowany jest złożoną strukturą tego 
białka, a także obecnością w jej obrębie licznych mostków disiarczkowych [38]. Wią-
zania (-S-S-) pomiędzy mostkami disiarczkowymi gwarantują utrzymanie zwartej 
struktury łańcucha keratyny [36] i zapewniają jego odporność na rozkład enzyma-
tyczny [4]. 
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3.1.1. Charakterystyka odpadów keratynowych
Pośród odpadów keratynowych największy udział stanowi odpadowe pierze, gene-

rowane głównie przez przemysł drobiarski [9]. Cytowani autorzy zaznaczają, że pod-
czas uboju drobiu na cele konsumpcyjne roczna produkcja odpadowego pierza sięga 5 
milionów Mg. Korniłłowicz-Kowalska i Bohacz [4] podają, że w Polsce jest to ponad 
70 tys. Mg pierza rocznie, jednocześnie nadmieniając, że na terenie USA roczna pro-
dukcja odpadów w postaci pierza, oraz włosów i sierści sięga 1 mln Mg. 

Odpadowe pierze obok węgla organicznego (ok. 49%) zawiera w swoim składzie 
także azot (ok. 15%) i siarkę ogółem (ok. 4%), przy jednoczesnym zachowaniu sto-
sunków C:N (3:1) oraz C:S (13:1) [4]. Pierze stanowi charakterystyczny typ keratyny, 
który w swojej strukturze posiada obydwie konformacje II-rzędowe tego białka, tj. α 
oraz β [4, 39].

Innym odpadem keratynowym, wykorzystywanym w badaniach nad aktywnością 
keratynolityczną jest wełna [37], zawierająca α-keratynę [9]. Zdaniem cytowanych 
autorów, podobnie jak pierze, wełna jest strukturą bogatą w aminokwasy siarkowe. Do 
pozostałych odpadów keratynowych będących wytworem komórek nabłonka organi-
zmów wyższych, tj. ssaków, ptaków, gadów i płazów liczni autorzy zaliczają włosy, 
szczecinę, rogi, kopyta, a także naskórek [4, 9]. Korniłłowicz-Kowalska i Kitowski 
[40] oraz Korniłłowicz-Kowalska i in. [41] podają, że źródłem mikroorganizmów 
keratynolitycznych są środowiska naturalne jak gniazda ptaków wodnych i drapież-
nych, zawierające pióra w materiale budulcowym.
3.2. Zagospodarowanie odpadów keratynowych z udziałem 
mikroorganizmów

Odpowiednio przetworzone odpady keratynowe mogą znaleźć szerokie zastosowa-
nie w biomedycynie, przemyśle kosmetycznym oraz rolniczym jako nawozy lub pasza 
dla zwierząt i wielu innych gałęziach przemysłu [9]. Przetworzone odpadowe pierze 
może być, zdaniem przytoczonych autorów, źródłem tanich i ekologicznych biopoli-
merów. Zastosowanie w rolnictwie mogą znajdować również hydrolizaty białkowe 
otrzymywane na drodze enzymatycznego trawienia keratyny [42, 43]. Badania nad 
zagospodarowaniem pierza kurcząt na cele praktyki rolniczej z udziałem grzybów kera-
tynolitycznych z rodzaju Chrysosporium, Trichophyton i Aphanoascus prowadzone 
były i są przez Korniłłowicz-Kowalską [44, 45], Bohacz [18] oraz Bohacz i Korniłło-
wicz-Kowalską [46]. Hydrolizaty otrzymywane na drodze grzybowej biodegradacji są 
bogate w mineralne produkty biodegradacji keratyny pierza, takie jak siarczany i jony 
amonowe. Zdaniem Korniłłowicz-Kowalskiej i Bohacz [4] odpady keratynowe mogą 
być również przetwarzane biologicznie na drodze fermentacji w biometan o wysokiej 
jakości oraz masę pofermentacyjną o korzystnym działaniu doglebowym.

Odpady keratynowe, w tym pierze mogą być zagospodarowywane na drodze kompo-
stowania [4, 16, 17, 23, 47]. Kompostowanie to trójetapowy proces mikrobiologicznej 
transformacji materii organicznej w związki humusowe oraz ich stabilizacji [48], zacho-
dzący w warunkach tlenowych [33]. Według Leow i in. [48] pośród etapów komposto-
wania wyróżniamy fazy mezofilną, termofilną oraz tzw. dojrzewanie kompostu. Dobry 
jakościowo kompost charakteryzuje się zapachem próchnicy [33]. Proces komposto-
wania złożonej materii organicznej, tj. bogatej w węgiel ligninocelulozy oraz bogatych 
w azot keratyn (pierze kurcząt) gwarantuje ich optymalne zagospodarowanie [4, 7].
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Podczas kompostowania złożona materia organiczna ulega procesom mineralizacji 
oraz humifikacji z wytworzeniem związków strukturalnie tożsamych ze związkami 
próchniczymi gleby [20]. Możliwe jest to dzięki współpracy różnych taksonomicz-
nie grup mikroorganizmów mezofilnych i termofilnych, tj. bakterii, promieniowców 
oraz grzybów [7, 20, 23, 48]. Produkowane przez mikroorganizmy enzymy warunkują 
efektywny i kompletny rozkład trudnodegradowalnych frakcji organicznych takich 
jak ligninocelulozy na monomery [2, 26]. Skład chemiczny biomasy kompostowanej 
determinuje aktywność enzymów określonych grup mikroorganizmów, bezpośrednio 
wpływając na jakość produktu [7, 19]. Stabilność i dojrzałość kompostowanej masy 
uwarunkowana jest sukcesją określonych grup mikroorganizmów wyspecjalizowa-
nych pokarmowo, ich aktywnością [16, 17, 23], a także obecnością mineralnych pro-
duktów rozkładu [14, 47], związków próchnicznych oraz dobrego stanu sanitarnego 
i fitosanitarnego [20, 49].

Odpady rolnicze, ze względu skład i strukturę stanowią w procesie kompostowania 
materią problematyczną, która wymaga przedwstępnej obróbki chemicznej, fizycznej, 
bądź biologicznej [48]. Cytowani autorzy zaznaczają, że najkorzystniejszą metodą 
jest obróbka enzymatyczna, przy użyciu szczepionek mikroorganizmów termofilnych, 
będąca względem metod tradycyjnych metodą bezpieczniejszą oraz mniej kosztowną. 
Utylizowane w procesie kompostowania martwe szczątki zwierzęce również zawie-
rają struktury trudnodegradowalne, czy struktury szkieletowe, które powinny być 
na pewnym etapie mechanicznie oddzielone od kompostu [33]. Pośród mikroorga-
nizmów wykorzystywanych do stymulacji kompostowania Leow i in. [48] zaliczają 
przedstawicieli bakterii z rodzajów Bacillus sp. (B. cereus, B. licheniformis, B. sub-
tilis), Brevundimonas sp. (B. diminuta CB1), Clostridium sp. (C. vicentii), Flavobac-
terium sp. (F. glaciei CB23), Pseudomonas sp. (P. aeruginosa, P. fragi, P. jessenii, 
P. simiae) oraz grzybów z rodzajów Aspergillus sp. (A. niger CF5), Penicillium sp. 
(P. commune CF8), Phanerochaete sp. (P. chrysosporium) i drożdży: Pichia sp. (P. 
kudriavzevii RB1). Zastosowanie w szczepionkach kompostowych może mieć także 
grzyb Trichoderma reesei, produkujący 100 g celulaz na dm3 podłoża hodowlanego 
[48]. Korniłłowicz-Kowalska i Bohacz [50] zastosowały do szczepienia kompostów 
keratynowo-korowych inokulum grzybów Arthroderma quadrifidum do przyspie-
szenia biodegradacji pierza kurcząt, a także Geotrichum-like (obecnie Bjerkandera 
adusta) jako szczepionkę przyspieszającą proces kompostowania odpadowej biomasy 
ligninocelulozowej. Odpady ligninocelulozowe kompostowane z pierzem kurcząt 
charakteryzują się dobrym składem pod względem fitosanitarnym i sanitarnym przy 
zastosowaniu tej szczepionki [49, 50], jak i bez zastosowania inokulum [20]. Jako 
szczepionki stymulujące biodegradację komponentów ligninocelulozowych stoso-
wane są także grzyby wywołujące białą zgniliznę drewna tj. Phanerochaete chryso-
sporium [1]. Cytowani autorzy stwierdzili, ze przy jednoczesnym rozkładzie frakcji 
ligninocelulozowych do związków humusowych P. chrysosporium redukuje zawarte 
w biomasie jony ołowiu.

Wprowadzenie do gleby zmianowanej i niezmianowanej kompostów keratyno-
wo-korowych oraz keratynowo-koro-słomowych stanowi istotny czynnik zwiększa-
jący liczebność mikroorganizmów i ich aktywność enzymatyczną w glebie [21, 22]. 
Związane jest to z przetwarzaniem związków organicznych w substancje próchniczne. 
Korniłłowicz-Kowalska i Bohacz [31] podają że doglebowe stosowanie kompostów 
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zawierających w składzie rozłożone białko keratynowe oraz ligninocelulozę aktywi-
zuje obecne w glebie mikroorganizmy, tj. grzyby, bakterie oraz promieniowce. Pod-
dana kompostowaniu materia organiczna oddziałuje na procesy glebowe związane 
z obiegiem węgla oraz azotu [21, 22], a także ogranicza występowanie grzybów poten-
cjalnie fitopatogennych z rodzaju Fusarium sp. [31]. Komposty keratynowo-koro-sło-
mowe charakteryzują się obecnością grzybów antagonistycznych z rodzajów Gliocla-
dium sp. oraz Trichoderma sp., w tym G. virens i T. viride, a także Paecilomyces sp. 
oraz Penicillium sp.

Przeprowadzone przez Bohacz i Korniłłowicz-Kowalską [47] oraz Bohacz [14] 
badania nad kompostowaniem ligninocelulozowych odpadów z pierzem kurcząt 
dowodzą, że otrzymane komposty mogą znaleźć zastosowanie w użyźnianiu gleb 
ubogich w siarkę organiczną oraz do nawożenia roślin o wysokim zapotrzebowaniu 
wobec tego pierwiastka. Nawożenie gleby kompostami warunkuje korzystne zmiany 
chemicznych, fizycznych i biologicznych właściwości gleby [33]. Pozwala to ustabi-
lizować bądź zintensyfikować produkcję roślinną poprzez zwiększenie dostępności 
składników odżywczych dla uprawianych roślin oraz mikroorganizmów glebowych.
5. Wnioski

Znaczenie i rola mikroorganizmów w biodegradacji złożonej materii organicznej 
są istotne ze względów ekonomicznych i środowiskowych. Mikroorganizmy, poprzez 
swoją aktywność przyczyniają się do redukcji zalegającej w środowisku materii orga-
nicznej oraz jej bezpiecznej dekompozycji. Dzięki procesom mikrobiologicznym 
zakumulowane w związkach organicznych pierwiastki wracają do obiegu w cyklach 
biogeochemicznych, a zarazem stają się bardziej dostępne dla roślin. Kontrolowany, 
enzymatyczny rozkład złożonej materii organicznej warunkuje ochronę środowiska 
przed degradacją i zanieczyszczeniem, a także pozyskanie ważnych związków che-
micznych. Ukierunkowanie procesów mikrobiologicznych na utylizację niezagospo-
darowanych odpadów poprzemysłowych może prowadzić do uzyskania cennych prze-
mysłowo związków, m.in. w postaci biopolimerów, czy hydrolizatów. Niezbędne staje 
się zatem poszukiwanie różnych grup taksonomicznych mikroorganizmów, które będą 
efektywnie rozkładały trudnodegradowalne frakcje organiczne. Koniecznym staje się 
zatem lepsze poznanie podłoża mechanizmów rozkładu materii organicznej w celu ich 
optymalizacji i wykorzystania w przemyśle.
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Znaczenie i rola mikroorganizmów w biodegradacji złożonej materii 
organicznej
Streszczenie
Złożona materia organiczna, o charakterze roślinnym lub zwierzęcym podlega biologicznemu przetwa-
rzaniu, w którym kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy i ich złożone kompleksy enzymatyczne. Rola 
drobnoustrojów efektywnie korzystających z zawartych w biomasie związków organicznych i mineral-
nych nie ogranicza się jedynie do rozkładu trudnodegradowalnej biomasy w celu uzyskania składników 
pokarmowych, utylizacji odpadów organicznych i oczyszczania środowiska. Mikroorganizmy mogą być 
również wykorzystywane w celu przeprowadzenia odpowiednich bioprocesów z uzyskaniem pożądanych 
produktów, tj. biopolimerów, biopaliw, czy alternatywnych nawozów. W niniejszej pracy skupiono się na 
trudnodegradowalnych komponentach organicznych takich jak biomasa ligninocelulozowa oraz odpady 
keratynowe, które ze względu na swój charakter chemiczny stanowią wyzwanie dla mikrobiologicznych 
metod ich zagospodarowywania. Zróżnicowane grupy mikroorganizmów, takie jak bakterie, promieniow-
ce i grzyby są wykorzystywane do przeprowadzania, m.in. procesów fermentacyjnych (fermentacja alko-
holowa i metanowa), a także procesu kompostowania. 
Słowa kluczowe: złożona materia organiczna, mikroorganizmy, trudnodegradowalne odpady organiczne

The role of microorganisms in the biodegradation of complex organic matter
Abstract
Complex organic matter of plant or animal origin undergoes biological processing with key involvement 
of microorganisms and their complex enzyme complexes. The role of microorganisms that effectively use 
organic and mineral compounds contained in biomass is not limited to the degradation of hardly degra-
dable biomass to obtain nutrients, utilize organic waste, and clean the environment. Microorganisms can 
also be used to carry out appropriate bioprocesses to obtain desired products, e.g. biopolymers, biofuels, 
or alternative fertilizers. This work focuses on hardly degradable organic components such as lignocellu-
losic biomass and keratin waste whose chemical nature poses a challenge to microbiological methods of 
their management. Diverse groups of microorganisms, i.e. bacteria, actinomycetes and fungi are used to 
carry out, among others, fermentation (alcohol and methane fermentation) as well as composting process.
Keywords: complex organic matter, microorganisms, hardly degradable organic waste
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Bioinżynieria ściany komórkowej szansą  
na zwiększenie wydajności produkcji bioetanolu 

z biomasy lignocelulozowej
1. Wstęp – przesłanki produkcji bioetanolu z biomasy lignocelulozowej

Blisko połowa energii odnawialnej uzyskiwana jest z biomasy, głównie roślinnej 
[1]. Jakkolwiek drewno, pellety czy brykiety oraz biogaz stanowią jeszcze główne 
zastosowanie biomasy, coraz większe znaczenie zyskuje biowęgiel, nowsze rodzaje 
paliw gazowych, a przede wszystkim biopaliwa ciekłe, użytkowane zasadniczo jako 
paliwa napędowe.

Bioetanol jest głównym biopaliwem. Jego produkcja na poziomie ok. 80 mld ton 
stanowi ok. 90% biopaliw płynnych. W mieszance do 25% z benzyną może być stoso-
wany w zwykłych silnikach z zapłonem iskrowym, natomiast powyżej 85% lub jako 
wyłączne paliwo (gł. w Brazylii) w silnikach specjalnej konstrukcji, tzw. flex-fuel [2]. 
Bioetanol może też być surowcem do produkcji ETBE (eter etylowo-tert-butylowy), 
dodatku zwiększającego liczbę oktanową paliw, a w mieszankach etanolowo-benzy-
nowych – zmniejszającego pochłanianie wilgoci, a także parowanie i w konsekwencji 
smog.

Większość obecnie produkowanego bioetanolu stanowi bioetanol I generacji – 
otrzymywany z płodów rolnych bogatych w skrobię lub inne cukry, takich jak ziarno 
kukurydzy i innych zbóż, ziemniaki, trzcina cukrowa, buraki cukrowe i in. Produk-
cja takiego bioetanolu jest dobrze opracowana technologicznie i stosowana na skalę 
przemysłową, jednakże jest wysoce kontrowersyjna. Zwiększenie skali wykorzystania 
płodów rolnych do produkcji bioetanolu oraz biodiesela doprowadziło do niepożądanej 
konkurencji względem produkcji żywności oraz do wzrostu cen zbóż i pochodnych pro-
duktów [3]. Ponadto wykorzystanie płodów rolnych do produkcji biopaliw jest trudne 
do uzasadnienia w sytuacji, gdy niedożywienie jest nadal istotnym problemem [4]. 

Alternatywą może być produkcja biopaliw z biomasy lignocelulozowej, zarówno 
odpadowej – drzewnej i rolniczej, jak i tzw. roślin energetycznych, np. wierzby, topoli 
czy miskanta i innych gatunków traw, zwłaszcza uprawianych na terenach marginal-
nych czy zdegradowanych [5]. Dzięki dużej podaży surowca możliwe jest wypro-
dukowanie do 10 tys. l bioetanolu/ha – od 1,5 do 4 razy więcej w porównaniu do 
żywnościowych płodów rolnych [6, 7]. Wykorzystanie biomasy lignocelulozowej do 
produkcji biopaliw tzw. II generacji, nie tylko zwiększa bezpieczeństwo energetyczne 
i żywnościowe, ale także dzięki zamknięciu cyklu CO2, zwiększa szanse na znaczący – 
wg niektórych prognoz nawet 2-krotny, spadek emisji CO2 [8]. Dlatego też produkcja 
bioetanolu, mimo kosztów wyższych niż w przypadku benzyny (netto ok. 1,5-1,7 razy) 
jest promowana i dotowana, gł. ze względów społecznych, ekologicznych oraz poli-
tycznych. Jednakże prognozuje się, że wraz z upowszechnieniem, poprawą logistyki 
i rozwojem technologii, nastąpi znaczny spadek kosztów produkcji, przede wszystkim 
1 kmal@igr.poznan.pl, tpni@igr.poznan.pl, Zespół Bioinżynierii, Zakład Biotechnologii, Instytut Gene-
tyki Roślin PAN, www.igr.poznan.pl.
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w przypadku bioetanolu otrzymywanego z surowców nieżywnościowych [9]. Wytwa-
rzanie bioetanolu z surowców lignocelulozowych metodą biochemiczno-biologiczną, tj. 
poprzez hydrolizę enzymatyczną, a następnie fermentację alkoholową, może być jednym 
z najbardziej perspektywicznych kierunków zaspokojenia potrzeb energetycznych, zarazem 
w sposób zrównoważony i korzystny dla środowiska [10]. 

Niemniej produkcja bioetanolu II generacji pozostanie trudniejsza niż z surow-
ców skrobiowych czy cukrowych, co wynika ze złożoności i trwałości kompleksu 
lignocelulozowego. Zwiększenie wydajności produkcji bioetanolu z biomasy wymaga 
pogłębionej współpracy między sektorem paliwowo-energetycznym i naukowcami, 
realizującymi wielokierunkowy program badawczo-rozwojowy, który obejmowałby: 
agrotechnikę i hodowlę roślin energetycznych, rozwój technologii procesowej oraz 
biotechnologię, w tym bioinżynierię ściany komórkowej [11, 12]. 
2. Budowa a rozkład kompleksu lignocelulozowego
2.1. Ściana komórkowa 

Ściany komórkowe są głównym składnikiem biomasy roślinnej. U roślin 
nasiennych składają się z czterech głównych komponentów: celulozy, hemicelulozy, 
pektyn i ligniny, które jako surowiec do produkcji biopaliw są określane łącznym mia-
nem lignocelulozy (rys. 1). Jednak udział poszczególnych głównych komponentów, 
rodzaj i połączenia podjednostek ligniny i hemicelulozy, wraz z ich dodatkowymi 
modyfikacjami, jak również obecność białka ekstensyny i dodatkowych komponen-
tów, a w konsekwencji struktura ściany poszczególnych typów komórek znacznie się 
różnią w zależności od pochodzenia i gatunku rośliny (rys. 2). 

Rysunek 1. Ściana komórkowa jako wielo-składnikowy i wielko-cząsteczkowy kompleks. Mikrofibryle 
celulozy i przylegające łańcuchy hemicelulozy otoczone są bezpostaciową ligniną. „Nierdzeniowe” 

podjednostki ligniny pełniące funkcję kowalencyjnych łączników z hemicelulozą: kwas p-kumarowy 
(pCA), ferulowy (FA), p-hydroksybenzoesowy (BA), synapinowy (SA) i cynamonowy (CA) [13]
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Rysunek 2. Porównanie składu biomasy lignocelulozowej drewna i słomy traw na przykładzie topoli 
i miskanta. Legenda: monosacharydy hemicelulozy i pektyny (Non-Cell): Xyl – ksyloza,  

Xyl-Ac – acetylowana ksyloza, Ara – arabinoza, Man – mannoza, Man-Ac – acetylowana mannoza, 
Gal – galaktoza, GalA – kwas galakturonowy, Rha – ramnoza, GlcA – kwas glukuronowy; podjednostki 

ligniny: S – jednostki syringylowe; G – jednostki gwajakolowe; H – jednostki p-hydroksyfenylowe; 
pCa – jednostki p – kumarylowe; FA – kwas ferulowy. Połączenia w ligninie: β-O-4’ – aryloeter; 

β-5’-fenylokumaran; β-β’ – żywica; 5-5’ – dibenzodioksocyna; obfitość wiązań lignin jest niezależna 
od składu ligniny. Na podstawie [14]

Skład i struktura ścian komórkowych różni się także w zależności od typu komórki, 
jak i może się zmieniać w wyniku reakcji na warunki środowiska. Podczas gdy komórki 
nietrwałych tkanek, jak np. komórki miękiszu asymilacyjnego liści, mają względnie 
cienkie pierwotne ściany komórkowe, to te typy komórek, które stanowią większość 
biomasy, zwykle przechodzą po zakończeniu wzrostu i podziałów komórek, etap 
odkładania kolejnych warstw wtórnej ściany komórkowej i towarzyszących proce-
sów inkrustacji (gł. lignina, substancje mineralne) lub adkrustacji (suberyna, kutyna, 
woski). W szczególności grube ściany głównych komórek drewna – naczyń i włókien 
sklerenchymatycznych, są dodatkowo w znacznym stopniu zlignifikowane. W niektó-
rych roślinach, w ścianie komórkowej występują również stosunkowo znaczne ilości 
składników mineralnych, np. krzemionki w trawach, ale niekiedy też zanieczyszczeń, 
wspólnie określanych pod kątem technicznym jako tzw. popiół [15, 16]. 

Skomplikowana i zwarta struktura lignocelulozy (rys. 1) nadaje roślinie sztyw-
ność i wytrzymałość. W ścianie komórkowej roślin łańcuchy celulozy są zgrupowane 
w fibryle, które pełnią funkcję szkieletową. Są one połączone z łańcuchami hemicelu-
lozy, a z kolei polisacharydy jako całość (holoceluloza), są „chronione” przez ligninę, 
wypełniającą pozostałe przestrzenie w ścianach. W przyrodzie rozkład biomasy jest 
początkowo przeprowadzany przez mikroorganizmy, które zużywają polisacharydy 
będące dla nich źródłem pożywienia, natomiast lignina w większości przedostaje się 
do ziemi, gdzie ulega powolnemu rozkładowi [10]. Dekonstrukcja biomasy i jej kon-
wersja do biopaliw (biorafinering) na skalę przemysłową są oparte na modyfikacji 
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naturalnych procesów, wspomaganych wykorzystaniem technologii fizyko-chemicz-
nych. Do właściwego przeprowadzenia ww. procesów przemysłowych niezbędna jest 
znajomość chemizmu i szlaków biosyntezy komponentów ściany komórkowej oraz 
ich prekursorów. 
2.2. Celuloza

Celuloza jest głównym nośnym (szkieletowym) składnikiem ścian komórek roślin-
nych. Podstawową jednostką strukturalną celulozy jest mikrofibryla – nierozpusz-
czalna, przypominającą kabel, struktura złożona z około 24 równoległych łańcuchów 
glukanu, łączących się poprzez wiązania wodorowe. Z kolei łańcuchy te zbudowane 
są cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi [17, 18]. Sto-
pień polimeryzacji może wahać się od ok. 3000 do ok. 15 000 cząsteczek glukozy, 
w zależności od gatunku rośliny i rodzaju tkanki [19]. Kolejne reszty glukozy są 
obrócone o 180 stopni, tworząc powtarzalną jednostkę – disacharyd zwany celobiozą. 
Pozwala to łańcuchom glukanu tworzyć płaską, względnie nieelastyczną, przypomina-
jącą wstęgę strukturę krystaliczną utrzymywaną przez wiązania wodorowe i siły Van 
der Waalsa. Liczne grupy hydroksylowe obecne w łańcuchach celulozy biorą udział 
w wielu wewnątrz – i międzycząsteczkowych wiązaniach wodorowych, które pro-
wadzą do różnych uporządkowanych układów krystalicznych. Około 100 łańcuchów 
celulozowych tworzy micele, a te z kolei łączą się w mikrofibryle. Przez połączenie 
mikrofibryli i towarzyszących hemiceluloz powstają tzw. makrofibryle, których siatka 
tworzy ścianę komórkową. Celuloza oddziałuje z hemicelulozą poprzez liczne wiąza-
nia wodorowe.

Celuloza może być depolimeryzowana do celobiozy i glukozy przez połączone 
działanie endoglukozydazy, egzoglukanazy i monooksygenazy polisacharydu (PMO) 
[20]. Najbardziej zewnętrzne łańcuchy na powierzchni mikrofibryli są rozrywane 
przez endoglukozydazy lub PMO, a następnie progresywnie depolimeryzowane przez 
redukujące i nieredukujące egzoglukanazy. Dopiero po degradacji zewnętrznych łań-
cuchów mikrofibryli, możliwy jest rozkład łańcuchów wewnętrznych. Dlatego też 
hydrolizy celulozy zajmuje znacznie więcej czasu niż depolimeryzacja porównywal-
nych ilości skrobi – polimeru cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami α-glikozy-
dowymi, która jest podstawą niektórych biopaliw I generacji. Mikrofibryle celulozowe 
mogą zawierać regiony amorficzne (bezpostaciowe), tj. o nieuporządkowanej struktu-
rze łańcuchów glukanu [21]. Obróbka kwasem może spowodować rozpad fibryli celu-
lozowej na fragmenty o długości ok. 150 nm. Przyjmuje się, że dzieje się tak z powodu 
różnej labilności kwasu w regionach krystalicznych i amorficznych. Podobnie uważa 
się, że obszary amorficzne są łatwiej atakowane przez celulazy niż obszary krysta-
liczne. Można sobie wyobrazić, że dyspergowanie regionów amorficznych bardziej 
równomiernie na włóknie celulozowym zwiększyłoby degradację celulozy zarówno 
za pomocą obróbki kwasowej, jak i enzymatycznej.
2.3. Hemiceluloza

Hemiceluloza jest ogólnym określeniem polisacharydów ścian komórkowych, 
które nie są ani celulozą, ani pektynami. Ze względu na heterogenność budowy czę-
sto używanym terminem są hemicelulozy. Większość z nich zawiera szkielet ksylanu, 
galaktanu, mannanu, glukanu lub glukomannanu, którego jednostki są połączone wią-
zaniami β-1,4-glikozydowymi i z którego odgałęziają się pojedyncze reszty pentoz 
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lub heksoz lub dłuższe łańcuchy boczne [22]. Ponadto u niektórych gatunków, gł. traw 
i zbóż, występuje mieszany β-1,4- i β-1,3- szkielet glukanu. Hemicelulozy wtórnej 
ściany komórkowej stanowią do połowy węglowodanów i jednej trzeciej całkowitej 
biomasy w tkankach roślin drzewiastych i łodygach uwzględnianych jako surowiec 
do produkcji biopaliw. Chociaż hemicelulozy stanowią potencjalnie dużą pulę cukrów 
ulegającą fermentacji, stanowią one również wyzwanie dla produkcji biopaliw. Hemi-
celulozy są wybitnie heterogenne pod względem składu w tkankach i gatunkach roślin 
oraz w trakcie rozwoju rośliny. Działają one przede wszystkim jako związki sieciu-
jące w ścianie, gdzie wiążą mikrofibryle celulozowe, ligniny, ekstensyny i inne białka 
ściany komórkowej, pektyny i niestrukturalne polisacharydy poprzez szereg wiązań 
kowalencyjnych i niekowalencyjnych. Składniki monosacharydowe hemicelulozy 
różnią się znacznie pod względem przydatności, jako źródła węgla dla różnych rodza-
jów fermentacji mikrobiologicznej, a połączenia, które stanowią różne struktury hemi-
celulozy, mogą wpływać na wydajność hydrolizy polimerów.

Na podstawie struktury głównych łańcuchów szkieletowych, hemicelulozy można 
podzielić na cztery główne klasy:

• Ksylany – są najbardziej obfitym składnikiem hemiceluloz u wielu roślin, w tym 
energetycznych – np. w trawach z rodzaju miskant czy drzewach takich jak eukaliptus, 
wierzba i topola. Ksylany składają się z liniowego szkieletu reszt ksylozy, które są naj-
częściej podstawiane resztami arabinozy [23, 24]. Reszty i łańcuchy boczne mogą być 
dalej związane z kwasem glukuronowym, którego grupy –OH są często metylowane 
lub acetylowane. Inne możliwe modyfikacje łańcucha bocznego obejmują połączenia 
ze związkami fenylopropanoidowymi jak kwas ferulowy i kwas p-kumarowy, które 
mogą następnie tworzyć kowalencyjne wiązania krzyżowe między sobą lub z ligniną 
[25]. Wszystkie te modyfikacje zmniejszają rozpuszczalność hemiceluloz w wodzie 
i innych polarnych rozpuszczalnikach i wpływają na wiązania wodorowe z fibrylami 
celulozy. Ilość ksylanu i wzór podstawienia są wysoce zmienne wśród różnych gatun-
ków. Ściany wtórne niektórych drzew, jak brzoza i osika, zwykle zawierają 20-30% 
4-O-metyloglukuronoksylanów, podczas gdy glukuronoarabinoksylany (GAX) są 
główną frakcją hemicelulozy w trawach (40-50%), ale tylko 5-15% w miękkim drew-
nie drzew iglastych, jak świerk i sosna.

• Mannany – są głównym składnikiem hemicelulozy u niektórych drzew iglastych, 
ale są również obecne w drewnie niektórych gatunków drzew liściastych. W manna-
nach szkieletowy łańcuch składa się z jednostek mannozy, podczas gdy glukomannany 
zawierają różną liczbę losowo rozmieszczonych jednostek glukozy, które mogą stano-
wić do 50% liniowego łańcucha głównego [22, 25]. Ten szkielet jest często wzboga-
cany przez galaktozylowe łańcuchy boczne i grupy O-acetylowe, szczególnie u nie-
których drzew iglastych [26].

• Galaktany – są rozgałęzionymi polimerami galaktozy, połączonych wiązaniami 
β-1,3 oprócz typowych α-1,4. Zwykle stanowią mniej liczny składnik hemiceluloz 
ścian wtórnych [27, 28]. Najczęściej obserwowane są β-1,4-galaktany, ponieważ pla-
narna struktura związana z wiązaniem β-1-4-glikozydowym ułatwia wiązania wodo-
rowe z powierzchnią mikrofibryli celulozowych.

• Glukany niecelulozowe – również stanowią drobny ułamek biomasy, ponieważ są 
one zazwyczaj związane z pierwotnymi ścianami komórkowymi i wczesnymi etapami 
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wzrostu i rozwoju roślin. W zależności od gatunku i tkanki występują jako homopo-
limer jednostek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4 lub jako mieszany polimer 
β-1,4-glukanu z rozproszonymi wiązaniami β-1,3-glikozydowymi. Mieszany glukan 
występuje w trawach, ale stwierdzono go również w innych roślinach [24]. Natomiast 
ksyloglukan, o różnorodnych wzorach rozgałęzień i podstawnikach, jest hemicelu-
lozą, która jest powszechna w tkankach o niskim stopniu zdrewnienia, ale może rów-
nież występować w bardzo niewielkich ilościach w tkankach zlignifikowanych [25]. 
Glukany są rozpuszczalne w wodzie, podatne na działanie kwasów i enzymów oraz 
łatwo ulegają fermentacji, co czyni je pożądanymi składnikami biomasy do produkcji 
biopaliw.

Wiązania glikozydowe w hemicelulozach są stosunkowo nietrwałe w warunkach 
hydrolizy kwasowej, co pozwala na ich całkowitą depolimeryzację przez względnie 
łagodne traktowanie kwasem w trakcie obróbki wstępnej biomasy. Jednakże uwol-
nione cukry pentozowe, takie jak ksyloza i arabinoza, są szczególnie podatne na dehy-
dratację w rozcieńczonych warunkach kwasowych w wysokich temperaturach i tworzą 
toksyczne furaldehydy. Ponadto, nie wszystkie organizmy stosowane w komercyjnej 
fermentacji mogą wykorzystywać cukry pentozowe, zwłaszcza w obecności glukozy. 
Podczas hydrolizy kwasowej są również uwalniane kwasy uronowe oraz ferulowy, 
kumarowy i octowy. Uwolnienie tych kwasów z biomasy przez obróbkę gorącą wodą 
może pozwolić im działać jako rodzaj endogennego katalizatora, wspomagającego 
częściowo autohydrolizę polisacharydów. Natomiast warunki alkaliczne powodują 
przeciwne procesy: solubilizację oligomerów hemicelulozowych i hydrolizę wią-
zań estrowych z niewielkim wpływem na wiązania glikozydowe. Ponieważ podsta-
wowe metody obróbki wstępnej nie skutkują całkowitym scukrzeniem hemicelulozy, 
konieczne jest dodanie enzymów wspomagających dalsze etapy obróbki biomasy, 
takich jak: ksylanazy i β-ksylozydazy, arabinazy i arabinofuranozydazy, mannanazy 
i β-mannozydazy, galaktanazy, glukuronidazy i in. 
2.4. Pektyny

Pektyny są niejednorodnymi, rozpuszczalnymi w wodzie polimerami kwasu galak-
turonowego oraz ramnozy, które wypełniają matrycę celulozowo-hemicelulozową 
w pierwotnych ścianach komórkowych i akumulują się zwłaszcza w blaszce środ-
kowej między komórkami, zapewniając ich adhezję. Dzięki wysokiej zawartości 
metylowanych i kwaśnych cukrów niektóre pektyny są bardzo rozgałęzione i bardzo 
złożone pod względem budowy [23]. Te polimery mogą chelatować wapń i tworzyć 
żele. W ścianach wtórnych udział frakcji pektynowej jest nieznaczny i dlatego nie 
jest ona uważana za ważne źródło cukrów w zaawansowanej produkcji biopaliw. Jed-
nak pektyny występują obficie w pozostałościach odpadowych: buraków cukrowych, 
owoców cytrusowych, wytłoków z jabłek i miazgi ziemniaczanej, które mogłyby być 
wykorzystane jako surowce do produkcji biopaliw. Jednym z głównych kandydatów 
do produkcji biomasy przeznaczonej na biopaliwa na ubogich ziemiach w warunkach 
suchego i gorącego klimatu mogą być gatunki agawy, które są również bogate w pek-
tyny [27]. W przypadku takich surowców, do rozkładu biomasy mogą być użyte znane 
enzymy: metyloesterazy pektynowe, egzo- i endopoligalakturonazy i pektynoliazy.
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2.5. Lignina
Struktura i biosynteza ligniny jest obecnie szczegółowo badana, gdyż ze względu 

na rosnące zastosowanie biomasy roślinnej, substancja ta jest najczęstszym utrudnie-
niem przy uzyskiwaniu biopaliw i innych produktów [29]. Lignina jest bezpostacio-
wym, nieregularnym polimerem monomerów fenylopropanoidowych (monolignoli) 
w ścianach komórkowych roślin wyższych. Cząsteczki monomerów są wydzielane 
do tworzącej się ściany komórkowej, gdzie infiltrują one polisacharydową matrycę 
i są polimeryzowane w reakcji rodnikowej, która prowadzi do randomizowanej struk-
tury. Rezultatem jest sztywna i nieprzepuszczalna dla wody bariera ochronna wokół 
polisacharydów, która umożliwia tworzenie wyspecjalizowanych tkanek do transportu 
wody, wspiera pionowy wzrost i zapobiega inwazji patogenów. Lignina spowalnia 
jednak rozkład biomasy, zarówno w przyrodzie, jak też w produkcji biopaliw, poprzez 
otaczanie i zabezpieczanie włókien celulozowych przed depolimeryzacją. Lignina 
wiąże również i inaktywuje enzymy celulolityczne. W wyniku ograniczonej dekom-
pozycji ligniny mogą także powstawać związki, które hamują fermentację. Powoduje 
to konieczność wstępnej obróbki biomasy w celu modyfikacji, redukcji lub usunięcia 
ligniny i zwiększenia efektywności scukrzania, co jednak podwyższa koszty w wyniku 
zwiększonego zapotrzebowania na energię i materiały. Na ogół na wydajność wstępnej 
obróbki i scukrzania wpływ mają cztery czynniki: 1) całkowita zawartość ligniny, 2) 
skład ligniny, 3) stopień polimeryzacji (usieciowania) ligniny oraz 4) zakres i charak-
ter sieciowania ligniny z polisacharydami. Z kolei na ostatnie cechy wpływa zarówno 
skład, jak i warunki panujące w ścianie komórkowej [15].

Lignifikacja jest złożonym oraz dynamicznym procesem. Monolignole syntetyzo-
wane w szlaku fenylopropanoidowym, rozpoczynającym się od fenyloalaniny i stop-
niowo rozgałęziającym się w kierunku trzech głównych prekursorów, od których 
pochodzą następnie podjednostki w makrocząsteczce ligniny (rys. 3a):

• alkoholu p-kumarowego i podjednostek H – zawierających układ p-hydroksyfe-
nylowy;

• alkoholu koniferylowego i podjednostek G – zawierających układ gwajakolu;
• alkoholu synapinowego i podjednostek S – zawierających układ syringolu.
W wielu ligninach wyróżnia się jeszcze podjednostkę hG (hydroksygwajakol), 

wywodzącą się od alkoholu hydroksykoniferylowego. Ligniny zawierają także inne 
podjednostki, powstałe z intermediatów szlaku fenylopropanoidowego, jak kwas 
p-kumarowy, ferulowy, p-hydroksybenzoesowy, synapinowy i cynamonowy. Niektóre 
ligniny mogą zawierać jeszcze inne podjednostki powstałe w wyniku preferencyjnego 
acetylowania jednostek syringilowych.

Do tej pory opisano szereg kluczowych enzymów biorących udział w szlaku syn-
tezy monolignoli [10, 30]. Większość z nich jest aktywna w cytoplazmie, natomiast 
te katalizujące reakcje utleniania pierścienia aromatycznego (wprowadzające grupy – 
OH) są składowymi rodziny cytochromów P450 i są zakotwiczone w błonie retikulum 
endoplazmatycznego (ER) (rys. 3a).
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Rysunek 3. Szlak biosyntezy monolignoli (a) i przykładowa struktura ligniny (b) 

Enzymy cytoplazmatyczne: liaza amoniako-fenyloalaninowa (PAL); ligaza 
4-hydroksycynamoilo-CoA (4CL); hydroksycynamoilotransferaza p-hydroksycyna-
moilo-CoA: kwas szikimowy/chinonowy (HCT); O-metylotransferaza kawoiloCoA 
(CCoAOMT); 3’5’-O-metylotransferaza kwasu kawowego/kwasu 5’-hydroksyfeno-
lowego (COMT); reduktaza hydroksycynamoilo-CoA (CCR), dehydrogenaza alko-
holu hydroksycynamonowego (CAD). Enzymy związane z cytochromami P450 w ER 
(w elipsach): 4-hydroksylaza kwasu cynamonowego (C4H); 3-hydroksylaza kwasu 
p-kumarowego (C3H) i 5-hydroksylaza aldehydu koniferylowego/kwasu ferulowego 
(F5H). Na podstawie [30, 31]

Transport prekursorów ligniny z cytoplazmy na zewnątrz błony komórkowej nie 
jest to końca poznany [32]. Etap ten wymaga dalszych wnikliwych badań, ponieważ 
intensywność i typ transportu może decydować o tym, jaki będzie skład i struktura 
ligniny. W momencie, kiedy monolignole znajdą się na zewnątrz błony komórkowej, 
następuje polimeryzacja monomerów lignin w reakcji rodnikowej. Kompozycja lignin 
zależy od tego, jakie rodniki są dostępne w miejscu reakcji oraz jaką specyficzność 
mają obecne tam enzymy katalizujące ostatni etap syntezy lignin. Należą do nich pero-
ksydazy i lakazy. Wszystkie związki fenolowe, które znajdą się w centrum reakcji 
mogą ulec reakcji rodnikowej i zostać wbudowane w powstającą makrocząsteczkę 
ligniny. Ten model syntezy odpowiada zróżnicowanej budowie lignin, jak i obecno-
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ści różnego rodzaju wiązań (rys. 3b). Co więcej, wskazuje to raczej na przypadkową 
polimeryzację związków, która prawdopodobnie zależy od mikrośrodowiska reakcji, 
w tym pH, obecności cukrów itp. [30].

Gatunki roślin różnią się między sobą zarówno pod względem ogólnej ilości 
ligniny oraz jej struktury, co powoduje różnice w trakcie obróbki wstępnej. Zasad-
niczo, drewno drzew iglastych zawiera więcej ligniny (25-35%) niż drewno drzew 
liściastych, np. topoli (18-25%) lub traw (10-21%) [33]. Również pod względem 
składu podjednostek lignina wykazuje zmienność gatunkową i tkankową. W ligninie 
z miękkiego drewna na ogół występuje więcej podjednostek G, podczas gdy w ligninie 
z twardego drewna jest więcej podjednostek S, a lignina z traw zawiera oba składniki 
w porównywalnych ilościach, wraz z większą ilością podjednostek H [28]. Również 
lignina w palmach, topoli i wierzbie zawiera stosunkowo dużą ilość podjednostek H 
[34]. Lignina z niektórych gatunków może zawierać jeszcze inne podjednostki powstałe 
w wyniku preferencyjnego acetylowania jednostek syringylowych. Skład monomerów 
ligniny wpływa na jej polimeryzację oraz różne wzory sieciowania poprzez wiąza-
nia krzyżowe. Na przykład, struktury złożone z podjednostek syringylowych, które 
mają podstawniki metoksylowe w pozycjach C3 i C5 pierścienia fenylowego, są opi-
sane jako mniej skondensowane [35]. Tworzą one mniej wiązań węgiel-węgiel i mają 
tendencję do tworzenia bardziej liniowych łańcuchów, jak też mają więcej struktur 
β-β’ żywicy. W przeciwieństwie do tego, podjednostki gwajakolowe, które zawierają 
pojedynczy podstawnik metoksylowy w pozycji C3 pierścienia fenylowego, a zatem 
mają dodatkowe miejsce do sieciowania, są bardziej rozgałęzione i zostały zaanga-
żowane w ograniczanie pęcznienia włókien w pewnych warunkach obróbki wstępnej 
[36]. Na koniec, podjednostki p-hydroksyfenylowe, które nie zawierają podstawników 
metoksylowych, stanowią najmniejszy ilościowo składnik ligniny – mniej niż 5%, ale 
wydają się być ważne we wczesnych stadiach lignifikacji. Brak podstawników metok-
sylowych pozwala na więcej wiązań węgiel-węgiel, ale również przesuwa stabilność 
rodników powstających podczas utleniania tak, że powstaje mniej eterów arylowych 
β-O-4’, co powoduje powstawanie polimerów o niższej masie cząsteczkowej [28].

Wiązania w ligninie są bardzo trudne do rozbicia, dlatego też zdrewniałe części 
roślin mogą przetrwać w środowisku przez wiele lat. Ligninę można usuwać ze ścian 
komórkowych za pomocą ekstremalnych metod obróbki obejmujących wysoką tem-
peraturę, kwasy i zasady mineralne, środki utleniające i rozpuszczalniki. Metody te 
w różnym stopniu rozrywają różnego typu wiązania pomiędzy monomerami ligniny 
oraz wiązania pomiędzy ligniną a hemicelulozą i pektynami. Podczas lignifikacji 
monolignole łączą się poprzez różne rodzaje wiązań złożonych, takich jak wiązania 
eterowe, wiązania węgiel-węgiel, wiązania difenylowe czy fenylowo-eterowe, a także 
przez liczne wiązania eterowe (β-O-4’ i α-O-4’ i 4-O-5’). Najpowszechniejszymi wią-
zaniami w ligninie są etery β-O-arylowe utworzone przez sprzężenie grupy 4’-hydrok-
sylowej pierścienia fenylowego z propanoidowym łańcuchem bocznym innej podjed-
nostki. Etery arylowe β-O-4’ stanowią od 30 do 50% wiązań w drewnie i do 90% 
wiązań w ligninie traw. Wiele preparatów stosowanych do wstępnej obróbki, w tym 
rozcieńczone kwasy mineralne, preferencyjnie rozszczepia te wiązania [37]. Nato-
miast wiązania estrowe, których jest wiele w ligninie niektórych traw, są rozrywane 
w warunkach alkalicznych. Połączenia węgiel-węgiel są najbardziej oporne, ale mogą 
być rozrywane przez czynniki utleniające.
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Udowodniono, że stosunek podjednostek syringilowych i gwajakolowych (S:G) 
wpływa na wydajność scukrzania, podobnie jak całkowita zawartość ligniny [38]. W nie-
których przypadkach stosunek S:G podkreśla złożoność lignifikacji i fizykochemicznej 
struktury ściany komórkowej. Podjednostki syringilowe są preferowanym celem acyla-
cji i wyraźnie obniżają stopień sieciowania w samej ligninie i tworzeniu wiązań lignina-
-polisacharyd [34]. Oprócz tego, monolignole acetylowane na końcu propanoidowego 
łańcucha bocznego tworzą mniej wiązań β-β’-węglowych i wydaje się, że sprzyjają 
tworzeniu się β-aryli. Skutkuje to krótszymi łańcuchami ligniny, jej bardziej liniową 
strukturą oraz brakiem możliwości przyjmowania postaci żywicznej, co z kolei zwiększa 
skuteczność wstępnej obróbki [39]. Z kolei kumarylizacja, tj. wzrost udziału podjedno-
stek H może sprzyjać bardziej rozległemu sieciowaniu z polisacharydami.

Sieciowanie lignin z łańcuchami bocznymi rozgałęzionych polisacharydów, takich 
jak pektyny i hemicelulozy, mogą mieć największy wpływ na scukrzanie. Istnieją dwa 
typy tych połączeń, tj. wiązania eterowe i estrowe. Podjednostki H mogą tworzyć wię-
cej eterów węglowodanowo-benzylowych niż inne monomery. Reszty p-kumarylowe 
i feruloilowane łańcuchy boczne hemiceluloz mogą tworzyć estry. Estry mogą rów-
nież tworzyć się pomiędzy utlenionymi pierścieniami ligniny i cukrami zawierającymi 
podstawniki kwasu uronowego [40]. W przeciwieństwie do eterów węglowodanowo-
-benzylowych, ligninowo-ligninowe i ligninowo-polisacharydowe estry można łatwo 
hydrolizować podczas alkalicznej obróbki wstępnej biomasy.
3. Bioinżynieria ściany komórkowej

Produkcja bioetanolu z surowców lignocelulozowych jest wspierana z powodów 
ekologicznych i społecznych, natomiast przy obecnym stanie technologii nie jest opła-
calna z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Ogólna wydajność konwersji bio-
masy w dużej mierze opiera się na prawidłowej i efektywnie opracowanej technologii 
obróbki wstępnej, szczególnie na skutecznej eliminacji ligniny, tak, aby umożliwić 
rozkład i fermentację celulozy oraz pozostałych polisacharydów. Celem bioinżynierii 
ściany komórkowej jest zmniejszenie oporności konwersji biomasy, a przez to zwięk-
szenie wydajności produkcji bioetanolu, głównie przez ułatwienie obróbki wstępnej 
i separacji fermentowalnych polisacharydów, ale też zwiększenie wydajności scukrza-
nia i/lub ilości produkowanego bioetanolu. Każde z tych rozwiązań przyczynia się do 
poprawy bilansu energetycznego i ekonomicznego produkcji bioetanolu. W ostatnich 
latach prowadzone są intensywne badania nad możliwościami modyfikacji struktury 
ściany komórkowej, jednakże bez strat w produktywności biomasy. Jak dotąd, więk-
szość badań prowadzono na skalę laboratoryjną lub nawet na modelowych gatunkach 
roślin, gł. z wykorzystaniem modyfikacji genetycznych, obejmujących wprowadzenie 
do genomu roślin nowych genów lub obniżenie aktywności, tj. poziomu ekspresji na 
etapie transkrypcji (wyciszenie – ang. gene silencing) niektórych z genów odpowiada-
jących za biosyntezę komponentów ściany komórkowej. 
3.1. Modyfikacje ligniny

Głównym podejściem w bioinżynierii ściany komórkowej jest obniżenie ilości lub 
stopnia usieciowania ligniny, jako substancji nie tylko niebędącej pośrednim substra-
tem, ale i utrudniającym scukrzanie polisacharydów i fermentację alkoholową (por. 
wyżej). Klasyczne metody modyfikacji lignin zazwyczaj tłumią ekspresję genów bio-
syntezy lignin. Wymagają identyfikacji naturalnych defektywnych alleli, badania poli-
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morfizmów pojedynczych nukleotydów (ang. SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 
od zmutowanych populacji lub opracowania metod wyciszania genów opartych na 
strategii antysens. Technologia antysensowa polega na blokowaniu przepływu infor-
macji z DNA przez RNA do białka poprzez wprowadzenie nici RNA komplemen-
tarnych do fragmentu lub całej sekwencji docelowego mRNA. Antysensowy RNA 
przyłączając się do docelowej sekwencji mRNA tworzy w ten sposób dwuniciowy 
RNA. Tworzenie dupleksów może osłabiać dojrzewanie mRNA i/lub translację lub 
alternatywnie może prowadzić do szybkiej degradacji mRNA. 

Jednym z najwcześniej zidentyfikowanych oraz modyfikowanych genów szlaku 
biosyntezy ligniny były geny kodujące izoenzymy dehydrogenazy alkoholu hydrok-
sycynamonowego (CAD) – końcowego enzymu szlaku. Wśród traw, zostały one 
zidentyfikowane u sorgo i kukurydzy [33] oraz u kostrzewy trzcinowej [41]. Zmiany 
w tym szlaku powodowały wzrost zawartości celulozy, co przy jednoczesnej redukcji 
ligniny było korzystne dla zastosowania biomasy jako paszy dla zwierząt czy surowca 
do produkcji biopaliw [42]. Znaczna redukcja zawartości lignin może jednak skut-
kować: wiotkością, zahamowaniem wzrostu i karłowatością, zmienionym pokrojem, 
a także zaburzeniami rozwoju i prawidłowego funkcjonowania doprowadzając do 
śmierci rośliny [42-49]. Jednak modyfikacja poszczególnych elementów wspomnia-
nego wyżej szlaku biosyntezy daje odmienne rezultaty w zależności od gatunku rośliny. 
Istnieją zróżnicowane fenotypy roślin transgenicznych uzyskanych poprzez wycisze-
nie poszczególnych genów kodujących enzymy szlaku syntezy lignin, co świadczy, że 
enzymy te często są kodowane przez kilka genów tworzących tzw. rodziny genowe 
[42]. W przypadku gatunku tytoniu Nicotiana attenuata z wyciszonym genem CAD, 
rośliny transgeniczne przeniesione do uprawy polowej lub poddane stresom biotycz-
nym i abiotycznym, potrafiły wykształcić mechanizmy rekompensujące braki w struk-
turze/ilości ligniny [43]. Umożliwiło im to przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie 
w otwartym środowisku oraz przezwyciężenie negatywnych efektów fenotypowych, 
jakim była karłowatość w warunkach zamkniętych. W badaniach tych wykazano, że 
mimo obniżonego poziomu ekspresji genu kodującego CAD w łodydze, polimery 
ligniny zostały wzbogacone w inne pochodne związki fenolowe, czego skutkiem był 
prawidłowy wzrost łodygi [44]. Pokazuje to, że niewielka redukcja zawartości lignin 
w ścianie komórkowej pozwala zmienić jej strukturę bez wyraźnego wpływu na dalszy 
rozwój rośliny [42]. Wykazano korelację pomiędzy mniejszą ilością transkryptu genu 
CAD i mniejszą aktywnością enzymu CAD a zmniejszeniem zawartości podjedno-
stek S i G w ligninie i jej destabilizacją u transgenicznych linii kostrzewy trzcinowej. 
W innych pracach seria spontanicznych oraz indukowanych chemicznie mutacji genu 
CAD również zmniejszyła stabilność ściany komórkowej poprzez modyfikacje sto-
sunku podjednostek S:G w ligninie [41, 50, 51]. Również wyciszenie lub modyfikacje 
innych genów biosyntezy ligniny powodują zmianę stosunku S:G.

Aktywność jednego z izoenzymów peroksydazy (TP60) – enzymu przeprowadza-
jącego końcowy etap biosyntezy ligniny, została obniżona w tytoniu za pomocą strate-
gii antysens, w wyniku czego uzyskano transformanty z redukcją ligniny do 50% oraz 
istotnie zmniejszonym stosunkiem S:G w porównaniu do roślin typu dzikiego (kontro-
lnych) [52]. Inne manipulacje szlakami syntezy monolignoli w tytoniu również dały 
wiele innych interesujących wyników. Na przykład obniżenie aktywności 4-hydrok-
sylazy kwasu cynamonowego (C4H) klasy I (CYP73A3) i II (CYP73A15) w tytoniu 
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za pomocą ekspresji sens i antysens, skutkowało znacznym zmniejszeniem zawartości 
ligniny w transformantach wraz z widocznymi spadkami w stosunku S:G [53, 54]. 
Z kolei wyciszenie genu kodującego pierwszy enzym szlaku biosyntezy monolignoli – 
amoniakoliazę fenyloalaniny (PAL) spowodowało zmniejszenie poziomu ligniny, ale 
w tym przypadku z wyraźnie zwiększonym stosunkiem S:G [55]. Kolejne modyfikacje 
szlaku biosyntezy ligniny w tytoniu obejmowały ligazę 4-hydroksycynamoilo-CoA 
(4CL), O-metylotransferazę kawoilo-CoA (CCoAOMT), 3’5’-O-metylotransferazę 
kwasu kawowego (COMT), 5-hydroksylazę aldehydu koniferylowego/kwasu feru-
lowego (F5H), reduktazę hydroksycynamoilo-CoA (CCR) i dehydrogenazę alkoholu 
cynamonowego (CAD) [56]. Spośród nich, efekty zmienionego poziomu ekspresji 
4CL – zmniejszenie zawartości ligniny i spadek S:G były porównywalne w tytoniu, 
rzodkiewniku (Arabidopsis thaliana) i osice [55, 57, 58]. Natomiast spadek ekspresji 
CCoAOMT skutkował zmniejszeniem zarówno stosunku S:G, jak i całkowitej ilo-
ści ligniny [59]. Wśród roślin jednoliściennych, obniżenie poziomu transkryptu CAD 
i aktywności tego enzymu skutkowało zmniejszeniem zawartości ligniny i niższym 
stosunkiem S:G u kostrzewy trzcinowej i prosa rózgowego, co wpłynęło pozytywnie 
na wydajność fermentacji biomasy roślin transgenicznych w stosunku do kontroli nie-
transgenicznych [41, 49]. Podobne wyniki uzyskano również obniżając poziom eks-
presji i aktywność enzymatyczną COMT [60]. 

Dziedzina inżynierii ligninowej obecnie szybko się rozwija i testuje wiele nowych 
strategii. Intensywny postęp w dziedzinie genomiki, transkryptomiki i biologii synte-
tycznej przyczynił się do znaczącego postępu w bioinżynierii ligniny. Badania omiczne 
umożliwiają odkrycie nowych enzymów i metabolitów z roślin lub mikroorganizmów, 
które mogą być użyte do manipulowania zawartością i składem ligniny. Badania te 
ponadto ułatwiają odtworzenie i zrozumienie sieci kontrolującej biosyntezę różnych 
drugorzędowych elementów struktury ściany komórkowej oraz ich identyfikację, 
jak np. promotorów genów o pożądanych profilach ekspresji, które mogą być póź-
niej wykorzystywane do projektowania roślin z tkankami o ukierunkowanej ekspre-
sji transgenów. Przykładem takich działań jest zamiana promotora genu kodującego 
C4H u rzodkiewnika na promotor tkankowo-specyficzny dla komórek naczyń drewna 
w celu ograniczenia ekspresji C4H tylko do tych komórek [61]. Ta strategia pozwoliła 
zmniejszyć zawartość ligniny o ponad 20% bez uszczerbku dla wzrostu roślin. Sukces 
ten uzależniony był od uzyskania recesywnego mutanta ze zmodyfikowanym szlakiem 
biosyntezy ligniny. Dlatego też metody tych badań mogą być trudne do powtórzenia 
w odniesieniu do szeregu roślin uprawnych. Istotne jest zatem rozwijanie dominu-
jących cech genetycznych, co ułatwiłoby przenoszenie nowych modyfikacji ligniny 
z roślin modelowych do uprawnych. Idealnym rozwiązaniem inżynierii genetycznej 
wydaje się skuteczne celowanie ekspresji danych genów do określonych tkanek i/lub 
jej włączanie/wyłączanie tylko podczas określonych stadiów rozwojowych roślin, 
w celu zmniejszenia ryzyka uzyskania niepożądanych fenotypów. Dogłębne pozna-
nie szlaków biosyntezy ligniny ograniczyłoby negatywne wpływy ich manipulacji na 
wytwarzanie pochodnych metabolitów ze wspólnych prekursorów, tj. fenylopropano-
idów, które są wykorzystywane również do innych celów niż lignifikacja, np. flawo-
noidów w odporności na stres biotyczny lub abiotyczny [62, 63]. Przykładem badań 
z wykorzystaniem tkankowo-specyficznego promotora jest wyciszenie genu CCR1 
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(reduktazy hydroksycynamoilo-CoA) za pomocą mikroRNA pod kontrolą promotora 
syntazy celulozy wtórnej ściany komórkowej (pAtCesA7), w wyniku którego zmniej-
szyła się akumulacja ligniny we włóknach drzewnych, przy utrzymaniu integralności 
naczyń drewna [64]. 

W ostatnich czasach pojawiły się nowe strategie zapewniające lepszą, czasowo-
-przestrzenną kontrolę odkładania ligniny w ścianie komórkowej, w tym (nad)ekspre-
sję genów kodujących enzymy, które zakłócają normalny proces lignifikacji. W jed-
nych z projektów zastosowano ekspresję transgenu dehydratazy 3-dehydroszikimianu 
(QsuB z Corynebacterium glutamicum) pod kontrolą tkankowo-specyficznego promo-
tora warunkującego aktywność kodowanego enzymu w plastydach w celu przekształ-
cenia 3-dehydroszikimianu – związku pośredniego szlaku szikimowego – w protoka-
techinę. W konsekwencji zmniejszyła się ilość ligniny odkładanej w ścianach komórek 
A. thaliana [65]. 

Opracowano również alternatywne podejścia skupiające się na zmianie składu 
i struktury ligniny. Na przykład, włączanie kwasu ferulowego w makrocząsteczkę 
ligniny oraz tworzenie większej liczby estrów kwasu ferulowego (naturalnego pod-
stawnika w łańcuchach bocznych hemiceluloz) i monolignoli można indukować 
w tkankach drewniejących przez nadekspresję monolignolotransferazy feruloilo-CoA 
dzięki zastosowaniu promotora syntazy celulozy wtórnej ściany komórkowej z topoli 
(pPtCesA8) [66]. Włączenie tych nowych monolignoli do ligniny zmniejszyło jej 
oporność na łagodne alkaliczne traktowanie w trakcie obróbki wstępnej i polepszenie 
wydajność scukrzania biomasy topoli. Kolejny przykład nadekspresji bakteryjnego 
enzymu w roślinie to NAD-zależna dehydrogenaza (LigD), pochodząca z gram-u-
jemnej bakterii Sphingobium sp. Enzym ten utlenia grupy hydroksylowe w podjed-
nostkach ligniny z wiązaniem β-O-4’ do analogów α-keto, które są bardziej nietrwałe 
chemicznie, co skutkowało wzbogaconym poziomem wiązań α-keto-β-O-4’ typu G 
w ligninie [67]. 

Prowadzone są też badania nad manipulacją składem monomerycznym ligniny 
w celu zmniejszenia jej stopnia polimeryzacji i możliwie maksymalnej podatności na 
konwersję biomasy. Na przykład wiadomo, że wzbogacanie lignin w jednostki H uła-
twia jej ekstrakcję i obniża stopień polimeryzacji [28, 68]. Ekstremalne wzbogacanie 
jednostkami H ligniny zostało osiągnięte przez zastosowanie wielokrotnego wstecz-
nego krzyżowania uzyskanych mutantów. Skutkowało to zahamowaniem aktywności 
3’-hydroksylazy p-kumaroiloszikimianowej u mutanta A. thaliana i w konsekwencji 
syntezą ligniny złożonej w 95% z podjednostek H, ale o minimalnym negatywnym 
wpływie na wzrost rośliny [69]. Chociaż to podejście jest bardzo skuteczne w wytwa-
rzaniu H-ligniny i zmniejszeniu oporności konwersji biomasy w modelowych rośli-
nach, jednak trudno będzie zastosować tę metodę w roślinach uprawnych ze względu 
na dużą liczbę genów, które muszą być represorowane w konkretnych tkankach. Alter-
natywnie, wzbogacenie w podjednostki H i redukcję stopnia polimeryzacji ligniny 
można osiągnąć przez hamowanie aktywności hydroksycynamoilotransferazy p-hy-
droksycynamoilo-CoA: kwas szikimowy/chinonowy (HCT), głównie poprzez zmniej-
szenie dostępności reszt kwasu szikimowego w tkankach lignifikujących [65] lub 
ekspresję bakteryjnej hydroksylazy salicylowej (NahG), redukującej poziom kwasu 
salicylowego u osiki [70] oraz użycie konstrukcji wyciszających HCT [71]. Uzyskano 
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również kilka genotypów roślin uprawnych z serią spontanicznych mutacji, także tych 
indukowanych chemicznie (np. sorgo) oraz przy użyciu techniki nokautu genu lub tech-
niki wyciszania genu z użyciem antysensowego lub interferującego RNA (u lucerny). 
W roślinach tych obniżyła się stabilność ściany komórkowej poprzez zmianę stosunku 
podjednostek S:G ligniny, jak też u większości z nich wykazano zmniejszoną oporność 
biomasy podczas obróbki wstępnej [72, 73]. 

Wspólną cechą różnych podejść w inżynierii ligniny jest wymóg kompromisu 
pomiędzy stopniem ingerencji w szlak biosyntezy monolignoli a kondycją i produk-
tywnością roślin. Większość modyfikacji lub mutacji wpływa bowiem nie tylko na 
strukturę ligniny i integralność ścian komórkowych w istotnych tkankach (np. naczy-
niach), ale również negatywnie wpływa na biosyntezę szeregu metabolitów, pochod-
nych fenylopropanoidów, biorących udział w odpowiedziach na czynniki stresowe. 
Jednak co ciekawe, mutanty traw z obniżoną ekspresją genu dehydrogenazy alkoholu 
hydroksycynamonowego (CAD), która jest ostatnim enzymem szlaku syntezy mono-
lignoli, nie wykazują zakłóceń wzrostu oraz upośledzonych fenotypów [74, 75].

Liczne badania pokazują, że z powodzeniem można modyfikować szlak biosyn-
tezy lignin poprzez wyciszanie genów, ewentualnie ekspresję nowo wprowadzonych 
genów kodujących poszczególne enzymy, pozyskując dzięki temu rośliny z obniżoną 
zawartością i/lub zmienioną strukturą ligniny w ścianie komórkowej [41, 47]. Jednak 
obecnie modyfikacja biosyntezy ligniny zajmuje tylko jedną z pozycji wielokierunko-
wej bioinżynierii ściany komórkowej.
3.2. Modyfikacje polisacharydów ściany komórkowej

Bioinżynieria ściany komórkowej to także modyfikacje syntezy lub struktury 
celulozy i w szczególności hemiceluloz. Podejmowane są m.in. kroki mające na 
celu zmniejszenie endogennych inhibitorów procesu konwersji biomasy, do których 
należą etery metylowe oraz estry acetylowe polisacharydów. Te modyfikacje zwięk-
szają oporność biomasy na konwersję, ponieważ przyłączone grupy utrudniają dostęp 
enzymów hydrolitycznych do polisacharydów. Ponadto uwolnione estry i etery mogą 
hamować późniejszą fermentację. W szczególności kwas octowy uwalniany z bio-
masy silnie hamuje fermentację przeprowadzaną przez drożdże [76]. Jednym ze 
sposobów zmniejszenia skali tych efektów jest genetyczna ingerencja w acetylację 
polisacharydów. Zidentyfikowano trzy grupy enzymów, które są wymagane do O-a-
cetylacji polisacharydów ściany komórkowej: ang. Reduced Wall Acetylation (RWA), 
ang. Altered XYloglucan 9 (AXY9), ang. Trichome Birefringence/Trichome Birefrin-
gence-Like (TBR/TBL) [77-79]. Obniżenie aktywności białek RWA prowadzi do 
uzyskania roślin o mniejszym stopniu acetylacji ściany komórkowej, u rzodkiewnika 
(A. thaliana) o około 25% [77, 80, 81]. Jednak jeśli stopień acetylacji polisacharydów 
ściany komórkowej został dodatkowo zmniejszony przez inaktywację lub obniżenie 
transkrypcji zbyt wielu genów RWA, wpłynęło to niekorzystnie na wzrost roślin [80]. 
Podobnie karłowaty fenotyp zaobserwowano, gdy znokautowany został zespół genów 
AXY9 [82]. Poziom O-acetylacji u mutantów nokautowych AXY9 był zredukowany 
o 70% w łodydze i 30% w liściach. Dokładna rola grupy genów AXY9 w procesie 
O-acetylacji polisacharydów pozostaje niejasna. Wydaje się, że białka RWA i AXY9 
działają przed białkami TBR/TBL, ponieważ wpływają na acetylację różnych polisa-
charydów. W przeciwieństwie do tego wykazano, że białka TBL są specyficzne dla 
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określonego typu polisacharydu [78, 83]. Między innymi białko TBL29 jest acetylo-
transferazą, która specyficznie acetyluje ksylan, najczęściej najobficiej występujący 
polisacharyd hemicelulozy i stąd będący głównym źródłem octanu podczas fermen-
tacji biomasy [83, 84]. Inaktywacja TBL29 powoduje poważne spowolnienie wzrostu 
roślin i zmniejszony plon biomasy. Wydaje się możliwe ograniczenie tego negatyw-
nego efektu, na przykład ograniczając inaktywację genu tylko do komórek włókien, 
podobnie jak w przypadku badań dotyczących modyfikacji ligniny [61, 85]. Niestety, 
mutanty i zmodyfikowane rośliny o zmniejszonym stopniu acetylacji polisacharydów 
ściany komórkowej do tej pory były badane tylko u modelowego gatunku A. thaliana, 
stąd nie wiadomo, w jakim stopniu wyniki te byłyby „przekładalneˮ  na rośliny ener-
getyczne. 

Ksylany w ścianie komórkowej traw są w mniejszym stopniu zacetylowane niż 
ksylany drzew, ale zamiast tego ksylany traw są estryfikowane kwasem ferulowym, 
a w mniejszym stopniu kwasem p-kumarowym. Estry te często tworzą dimery – 
mostki ferulowe, tworząc w ten sposób wewnątrz – i międzycząsteczkowe połączenia 
łańcuchów ksylanów, w tym z ligniną, co przyczynia się do wzmocnienia oporności 
biomasy traw na konwersję. Ścieżka estryfikacji przez kwas ferulowy nie jest w pełni 
poznana, ale wiadomo, że uczestniczą w niej acylotransferazy z rodziny BAHD [86]. 
U traw występuje wiele genów BAHD, ale dotąd nie analizowano szczegółowo ich 
roli. Wykorzystując metodę RNAi (ang. interference RNA) do wyciszenia kilku genów 
BAHD u ryżu, uzyskano rośliny o ścianach komórkowych zawierających o około 
20% mniej kwasu ferulowego [87]. Natomiast nadekspresja genu z rodziny BAHD, 
OsAT10 z ryżu, spowodowała znaczny wzrost estryfikacji kwasem p-kumarowym 
(p-CA) i zmniejszenie estryfikacji kwasem ferulowym (FA), bez istotnego wpływu na 
wzrost roślin [88]. Ponieważ enzymy BAHD występują najczęściej w cytoplazmie, 
a proces feruloizacji ksylanu ma miejsce w aparacie Golgiego, konieczne są dodat-
kowe badania tego procesu [33]. Inną strategią zredukowania ilości kwasu ferulowego 
w ścianie komórkowej jest ekspresja w roślinach genu esterazy kwasu ferulowego 
pochodzenia grzybowego. Takie podejście zastosowano u wielu gatunków, w tym 
traw, jednak z mieszanym sukcesem. U kostrzewy i życicy stwierdzono, że rośliny 
transgeniczne normalnie rosną, a biomasa łatwiej ulega scukrzaniu [87-89]. Jednak to 
samo podejście w znacznym stopniu negatywnie wpłynęło na wzrost i rozwój roślin 
pszenicy [90]. 

Ostatnie, a jednocześnie najliczniejsze badania dotyczą modyfikacji składu i struk-
tury polisacharydów w ścianie komórkowej, które są głównymi substratami w biora-
fineringu. Węglowodany te są wykorzystywane zasadniczo po rozłożeniu do mono-
sacharydów w szczególności heksoz, głównie glukozy, ale też mannozy, galaktozy 
i innych. Jednakże w wyniku rozkładu hemiceluloz powstają znaczne ilości pentoz, 
takich jak ksyloza, arabinoza i inne. Pentozy mogą być metabolizowane tylko przez 
niektóre gatunki i rasy drożdży (np. Pichia sp.) i innych drobnoustrojów, ale nawet 
wówczas nie są one fermentowane tak wydajnie jak heksozy [91]. Zatem obecne stra-
tegie mają na celu zmniejszenie zawartości ksylanu, zwiększając w ten sposób stosu-
nek heksoz do pentoz w ścianie komórkowej. 

Spośród badań w tej dziedzinie zakończonych sukcesem należy wymienić te doty-
czące nadekspresji syntazy sacharozy w topoli [92]. Enzym ten w komórkach kata-
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lizuje rozkład sacharozy z udziałem UDP (5’-urydynodifosforan), w wyniku czego 
powstaje fruktoza i UDP-glukoza, która jest substratem do syntezy celulozy. W efek-
cie otrzymano rośliny o zwiększonej o 2-6% zawartości celulozy. Ilość celulozy była 
wyższa w ścianie wtórnej dzięki zastosowaniu tkankowo-specyficznych promotorów. 
Wzrost ten został osiągnięty bez widocznego negatywnego wpływu na wzrost roślin 
i plon biomasy. Natomiast antagonistyczny eksperyment, mający na celu zmniejsze-
nie intensywności transkrypcji genu kodującego syntazę sacharozy doprowadził do 
zmniejszenia spójności ściany komórkowej [93]. Kolejnym obiektem badań był gen 
kodujący pirofosforylazę UDP-glukozy, enzym zaangażowany w metabolizm węglo-
wodanów, który syntetyzuje UDP-glukozę z glukozo-1’-fosforanu i 5’-urydynotrifos-
foranu (UTP). Uzyskano mutanta A. thaliana z wyciszonymi dwoma genami (UGP1, 
UGP2) pirofosforylazy UDP-glukozy, który charakteryzował się znaczącą redukcją 
ekspresji syntazy celulozy [94], natomiast nadekspresja tych genów prowadziła do 
wzrostu zawartości celulozy [88]. 

Innym podejściem do zmiany zawartości polisacharydów w ścianie komórkowej 
jest manipulowanie procesami towarzyszącymi metabolizmowi cukrów połączonych 
z UDP, m.in. tym transporterami odpowiedzialnymi za przenoszenie aktywowanych 
cukrów do odpowiednich transferaz uczestniczących w syntezie polisacharydów. 
Tak np., aby uzyskać wyższy stosunek heksoz do pentoz w biomasie modyfikowano 
syntezę β-1,4-galaktanów, które są łańcuchami bocznymi ramnogalakturonianu, jed-
nej z pektyn. Ostatnio opisana nadekspresja transportera UDP-galaktozy (URGT1)  
u A. thaliana, skutkowała zwiększeniem zawartości β-1,4-galaktanu w liściach [95]. 
Jednak, do jakiego stopnia URGT1 może poprawić akumulację β-1,4-galaktanu 
w tkankach zdrewniałych, jeszcze nie wiadomo. 

Obiecująca wydaje się być także strategia na rzecz zwiększenia zawartości kon-
kretnych cukrów w ścianie komórkowej na drodze bioinżynierii syntaz glikanu i gli-
kozylotransferaz, które są bezpośrednio zaangażowane w syntezę polimerów ściany 
komórkowej. Celuloza jest syntetyzowana przez transbłonowy enzym, syntetazę celu-
lozy (CesA), która tworzy kompleksy w błonie cytoplazmatycznej [96, 97]. Pierw-
sze badania nad nadekspresją genów kodujących CesA w topoli nie doprowadziły do 
pożądanego wzrostu akumulacji celulozy. Zamiast tego obserwowano zmniejszenie 
udziału celulozy w ścianie komórkowej wskutek wyciszenia endogennego CesA [98]. 
Rośliny te wykazywały znacznie odbiegające od normy plejotropowe fenotypy, co 
sugeruje, że manipulowanie poziomem ekspresji CesA może być złym podejściem. 
Ponadto fenotyp dwóch mutantów A. thaliana z mutacjami punktowymi w genie CesA, 
charakteryzował się zmniejszoną zawartością celulozy, co skutkowało karłowatością 
i niską produkcją biomasy [99, 100]. Obie te mutacje powodowały ponadto zmniejsze-
nie stopnia krystaliczności celulozy. Ekspresja uszkodzonej syntazy celulozy CesA3 
była skorelowana ze wzbogaceniem ligniny w podjednostkę H [101]. Jednak w tyto-
niu nadekspresja wadliwego genu CesA prowadziła do zwiększenia proporcji celulozy 
krystalicznej do amorficznej, zwiększenia akumulacji monomerów H-ligniny oraz 
redukcji polimeryzacji ligniny [102]. 

Wraz z ostatnim postępem badań nad regulacją ekspresji genów biorących udział 
w biosyntezie wtórnej ściany komórkowej, stwierdzono, że nadekspresja pewnych 
czynników transkrypcyjnych prowadzi do nieprawidłowo inicjowanego (ektopowego) 
tworzenia tej struktury [103, 104]. Stąd wykorzystanie nowych czynników transkryp-
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cyjnych specyficznych dla syntazy celulozy może stanowić realną strategię umożli-
wiającą zwiększenie produkcji celulozy. Zwiększenie gęstości ściany komórkowej 
uzyskano w wyniku nadekspresji czynnika transkrypcyjnego NST1, kontrolującego 
biosyntezę wtórnej ściany komórkowej w komórkach włókien u A. thaliana [61]. Eks-
presja transgenu NST1 była kontrolowana przez promotor genu glikozylotransferazy 
wtórnej ściany komórkowej (IRX8), który w ten sposób skutecznie generował pozy-
tywne sprzężenie zwrotne zapewniające wysoki poziom NST1, ale tylko w komórkach, 
w których już wcześniej zachodziła ekspresja NST1. Uzyskane rośliny transgeniczne 
charakteryzowały się ścianami komórkowymi o większej gęstości w rezultacie znacz-
nie wyższej zawartości polisacharydów przy niskiej zawartości ligniny, a w rezultacie 
polepszonym scukrzaniem [61]. 

Szkielety glikanowe w hemicelulozach zawierają wiązania β-1,4-glikozydowe, podob-
nie jak celuloza i często są syntetyzowane przez enzymy homologiczne do CesA, należące 
do rodziny glikozylotransferaz II [105]. W konsekwencji niektóre z polisacharydów, takie 
jak mannan, ksyloglukan i glukany o mieszanym składzie są syntetyzowane przez białka 
CslA, CslC i CslF/H. Nadekspresja CslA w soi doprowadziła do wzrostu o 3% zawartości 
mannanu w jej nasionach [106]. CslF i CslH zostały zdefiniowane jako geny odgrywające 
kluczową rolę w syntezie glukanu o mieszanym składzie, niecelulozowym polimerze glu-
kozy występującym w ścianach traw, poprzez heterologiczne odpowiedniki z ryżu i jęcz-
mienia, ortologów zidentyfikowanych u A. thaliana [99, 107]. U tego gatunku w ścianach 
nie występują endogenne glukany o mieszanym składzie, ale zmieniło się to po wprowa-
dzeniu genów CslF i CslH do genomu. Obecność β-glukanów potwierdzono technikami 
immunodetekcji, jednak poziom glukanów o mieszanym składzie był na niskim poziomie. 
Bardziej obiecujący wynik uzyskano, gdy nadekspresja CslF (HvClsF6) w jęczmieniu spo-
wodowała 3-4-krotny wzrost tych glukanów w tkance liści, co skutkowało produkcją bio-
masy o wyższej zawartości heksoz [108]. 

Kolejnym polimerem obecnym w ścianach komórkowych, który łatwo ulega 
degradacji jest kaloza, która zbudowana jest z cząsteczek glukozy połączonych wiąza-
niami β-1,3. Polisacharyd ten w warunkach naturalnych jest syntetyzowany głównie 
w odpowiedzi na stres, taki jak infekcja lub zranienie. Nadekspresja genu syntetazy 
kalozy, członka rodziny genów GT48, u A. thaliana powodowała zwiększenie ilości 
kalozy odkładanej w ścianie komórkowej przy niezmienionej biomasie roślin [109]. 
Dodatkowym czynnikiem pozytywnym był wzrost odporności roślin na wniknięcie 
patogenów. Takie podejście może być obiecującą strategią albo uzupełnieniem działań 
zmierzających do poprawy właściwości konwersji biomasy roślinnej. 

Niektóre polisacharydy w ścianie komórkowej są zmieniane i degradowane przez 
glukohydrolazy związku z procesami rozwojowymi roślin. Zatem kolejną strategią 
polepszenia produkcji i/lub właściwości biomasy jest zatrzymanie lub zmniejszenie 
degradacji polisacharydów. Przykładem jest tutaj glukan o mieszanym składzie, który 
jest rozkładany w młodych tkankach, prawdopodobnie w celu dostarczenia wystar-
czającej ilości heksoz do wydłużającego się koleoptyla [107]. Glukan o mieszanym 
składzie jest degradowany szczególnie przez lichenazy (glukohydrolazy) roślinne. 
W mutancie kukurydzy candy-leaf 1 (Cal-1) z nieaktywną lichenazą obserwowano 
podwojenie ilości β-glukanu, tym samym zwiększenie zawartości heksoz w biomasie 
roślin. Efektem był wzrost o 35% wydajności scukrzania liści i łodyg. Natomiast próby 
terenowe wykazały, że mutacja ta nie wpłynęła na poziom produkcji biomasy [110]. 
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3.3. Zarys badań Zespołu Bioinżynierii nad modyfikacją ściany 
komórkowej

 Badania nad zmiennością i plonowaniem traw energetycznych traw z rodzaju 
miskant (Miscanthus) prowadzono w Instytucie Genetyki Roślin PAN od ponad 20 
lat. Jednak prace ukierunkowane na produkcję bioetanolu i innych bioproduktów 
zapoczątkowane zostały w ostatnich latach, wraz z realizacją projektu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 
bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.)”, 
w skrócie SORMISOL. Badania prowadzono równolegle w trzech kierunkach: 

• wykorzystanie biomasy miskanta jako surowca do produkcji bioetanolu;
• opracowanie metodyki mikropropagacji i transformacji miskanta;
• sprawdzenie projektowanych modyfikacji genetycznych pod kątem produkcji 

bioetanolu, początkowo w tytoniu Nicotiana tabacum jako roślinie modelowej.
Do modyfikacji ściany komórkowej zastosowano dwa podejścia. Pierwsze, bar-

dziej klasyczne, polegało na wyciszeniu ekspresji genu COMT (3’5’-O-metylotrans-
ferazy kwasu kawowego) w szlaku biosyntezy ligniny. Sekwencję kodującą genu 
w orientacji antysens umieszczono pod kontrolą promotora konstytutywnego (35S) 
lub bardziej specyficznego dla komórek drewniejących promotora genu CCoAOMT 
(O-metylotransferazy kawoilo-CoA). Drugie, oryginalne podejście, polegało na wpro-
wadzeniu do genomu roślin, w dwóch wariantach, tj. pod kontrolą ww. promotorów, 
genu arabinofuranozydazy (ABF) – enzymu pochodzenia grzybowego, który hydroli-
zuje wiązania pomiędzy łańcuchem ksylanu hemicelulozy i podstawnikami arabino-
zowymi, a przez to pośrednio usuwa mostki pomiędzy łańcuchami hemicelulozy oraz 
hemicelulozą i ligniną.

Modyfikacje wywierały niewątpliwie wpływ na fizjologię komórek, co przejawiało 
się w niższej efektywności regeneracji roślin po transformacji. Jednak otrzymane 
rośliny transgeniczne nie różniły się istotnie pod względem wzrostu od roślin kontrol-
nych, szczególnie w przypadku roślin z wprowadzonym genem arabinofuranozydazy. 
Stwierdzono natomiast istotny statystycznie spadek zawartości ligniny i towarzyszący 
temu wzrost zawartości celulozy amorficznej – w przypadku wyciszenia genu COMT, 
a w przypadku obu modyfikacji – istotny spadek zawartości flawonoidów – związków, 
których prekursory również powstają w szlaku syntezy fenylopropanoidów. W wyniku 
obu modyfikacji biomasa roślin była bardziej podatna na obróbkę wstępną. Ostatecz-
nie biomasa z roślin modyfikowanych była bardziej wydajnym surowcem do produk-
cji bioetanolu, zwłaszcza jeśli w momencie zbioru wprowadzone geny pozostawały 
aktywne, tj. ulegały ekspresji. Obserwowany wzrost produkcji bioetanolu wynosił do 
48% w przypadku roślin o zmodyfikowanej ligninie i 30% dla roślin z wprowadzoną 
aktywnością arabinofuranozydazy, najprawdopodobniej powodującej „rozluźnienie” 
struktury ściany komórkowej (rys. 4) [111]. Wyniki te, wraz z nieznacznym wpływem 
modyfikacji na wzrost roślin, opracowaną procedurą mikropropagacji [112] i transfor-
macji miskanta [113] oraz określonym wstępnie wysokim potencjałem wytwarzania 
bioetanolu z miskanta [114], tworzą biologiczne podstawy zwiększenia produkcji tego 
biopaliwa. 
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Rysunek 4. Wydajność produkcji surowego bioetanolu (g/ l) z biomasy tytoniu modyfikowanego przez 
wprowadzenie genu grzybowej arabinofuranozydazy lub wyciszenie genu COMT, 

uczestniczącego w biosyntezie ligniny 

Oznaczenia transgenów: ABF – sekwencja kodująca arabinofuranozydazę, 
antyCOMT – sekwencja antysens COMT, P35S – promotor konstytutywny 35S,  
PCC – specyficzny dla drewniejących komórek promotor genu CCoAOMT; aktyw-
ność transgenu (obecność mRNA) była określana w momencie zbioru biomasy. Na 
podstawie [111].
4. Podsumowanie i wnioski

Powyżej opisano opracowywane strategie modyfikacji biomasy wykorzystujące 
różne podejścia biologiczne do poprawy właściwości biomasy, które schematycznie 
podsumowano na rysunku 5. Modelowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym 
wskazuje, że jakkolwiek najważniejszy cel bioinżynierii ściany komórkowej to mody-
fikacja ligniny, poprawa innych właściwości biomasy również może znacząco pod-
nieść wydajność produkcji biopaliw [115]. Większość podejść do modyfikacji ligniny 
polega na wyciszeniu jednego lub więcej genów uczestniczących w szlaku biosyntezy 
prekursorów i samej ligniny, obniżeniu aktywności kodowanego(ych) enzymu(ów) 
i w konsekwencji zmniejszeniu całkowitej ilości ligniny, zmianie składu jej podjed-
nostek lub stopnia usieciowania. W przypadku celulozy i szczególnie hemiceluloz 
stosowana jest podobna strategia, ale równolegle także wprowadzane są nowe geny 
kodujące enzymy zwiększające biosyntezę wybranych składników lub hydrolizujące 
określone wiązania chemiczne. Jednakże niemal zawsze ingerencja w biosyntezę jed-
nego ze składników ściany wywołuje szereg plejotropowych efektów na poziomie 
molekularnym, biochemicznym i fizjologicznym, a ostatecznie wpływa na wzrost, 
rozwój i produktywność roślin.

Ważną kwestią jest, w jakim stopniu badania modelowe można adekwatnie prze-
łożyć na uprawy. Chociaż w wielu opisanych przypadkach badań nie obserwowano 
negatywnych skutków dla wzrostu roślin w warunkach kontrolowanych, to jednak nie 
wiadomo czy wprowadzone modyfikacje nie miałyby negatywnego wpływu na wzrost 
i rozwój w warunkach polowych. Należy też zdawać sobie sprawę, że oprócz poprawy 
właściwości biomasy, równoległym podejściem jest zwiększenie jej produkcji, w tym 
na drodze bioinżynierii, np. poprawy wydajności fotosyntezy. Kolejne pytanie brzmi: 
jak połączyć różne modyfikacje w jednym organizmie? Takie łączenie wielu cech jest 
technicznie trudne i stopień, w jakim poprawia się skład biomasy należy zbadać pod 
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kątem kompatybilności i addytywności. Szersza koncepcja, to systemowa inżynieria 
genetyczna roślin, która demonstruje olbrzymi potencjał do opracowania modyfikacji 
struktury ściany komórkowej rośliny i innych szlaków biosyntetycznych. Natomiast 
niekorzystny wpływ tych modyfikacji na wzrost i rozwój roślin, oprócz prac selekcyj-
no-hodowlanych, można niwelować użyciem promotorów z określonymi czasoprze-
strzennymi profilami ekspresji. Bioinżynieria stwarza szansę na znaczne zwiększenie 
skali i wydajności produkcji bioetanolu i innych biopaliw, a w perspektywie poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia emisji CO2 i poprawy stanu środowi-
ska. Jednak warunkiem zastosowania proponowanych rozwiązań jest szersza akcep-
tacja społeczno-polityczna dla modyfikowanych genetycznie roślin energetycznych.

Rysunek 5. Schemat głównych kierunków modyfikacji ścian komórkowych: 1) zmiana stosunku 
podjednostek S:G w ligninie, zwiększenie udziału podjednostek H i intermediatów szlaku biosyntezy; 

2) zmiana stopnia sieciowania podjednostek ligniny; 3) zmniejszenie całkowitej ilości ligniny i/lub 
4) zmniejszenie stopnia polimeryzacji ligniny; 5) deacetylacja hemicelulozy; 6) usunięcie kwasu 
ferulowego, p-kumarowego i in. przez zablokowanie estryfikacji lub wprowadzenie aktywności 

esterazy; 7) wymiana kwasu ferulowego na p-kumarowy, cynamonowy i in.; 8) usunięcie łańcuchów 
bocznych z ksylanu, m. in. wskutek aktywności arabinofuranozydazy; 9) biosynteza mannanu, 

β-glukanu, kalozy i in. glikanów w miejsce ksylanu; 10) zwiększona biosynteza celulozy wskutek 
modyfikacji metabolizmu sacharozy i/lub UDP-glukozy [opracowanie własne; wykorzystano schemat 

budowy ligniny, źródło: wikipedia – zmodyfikowane]
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Bioinżynieria ściany komórkowej szansą na zwiększenie wydajności produkcji 
bioetanolu z biomasy lignocelulozowej
Streszczenie
Ściany komórkowe roślin energetycznych, tworzące biomasę lignocelulozową, są jednym z głównych 
surowców odnawialnych do produkcji biopaliw, gł. bioetanolu, którego wytwarzanie na drodze biokon-
wersji, może być jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków zaspokojenia potrzeb energetycz-
nych, zarazem w sposób zrównoważony i korzystny dla środowiska. Wraz z optymalizacją właściwego 
procesu, modyfikacja ścian komórkowych metodami inżynierii genetycznej może znacząco zwiększyć 
efektywność obróbki wstępnej, scukrzania i/lub fermentacji biomasy, a przez to poprawić bilans energe-
tyczny produkcji bioetanolu. 
Wspólną cechą różnych podejść w bioinżynierii ściany komórkowej, złożonej głównie z celulozy i hemi-
celulozy oraz ligniny, jest wymóg kompromisu pomiędzy stopniem ingerencji w jej skład i/lub strukturę  
a produktywnością roślin. Modyfikowanie ścian polega głównie na obniżeniu zawartości lub zmniejsze-
niu stopnia usieciowania ligniny. W przypadku celulozy i szczególnie hemiceluloz stosowana jest podob-
na strategia, ale równolegle wprowadzane są także nowe geny kodujące enzymy zwiększające biosyntezę 
wybranych składników lub hydrolizujące określone wiązania chemiczne. W wielu przypadkach mody-
fikacje nie wpłynęły na przyrost biomasy, przy jednoczesnym poprawieniu jednego lub więcej etapów 
biokonwersji.
W badaniach własnych uzyskano rośliny modelowe o niezmienionej produkcji biomasy, przy obniżonej 
zawartości ligniny lub w pewnym stopniu ‘rozluźnionej’ ścianie komórkowej, co skutkowało zwiększoną 
wydajnością fermentacji alkoholowej. Wraz z opracowaną metodą modyfikacji genetycznych miskanta – 
jednej z najważniejszych traw energetycznych, tworzy to biologiczne podstawy zwiększenia produkcji 
tego biopaliwa.
Bioinżynieria ściany komórkowej stwarza szansę na znaczne zwiększenie skali i wydajności produkcji 
bioetanolu i innych biopaliw, a w perspektywie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia 
emisji CO2 i poprawy stanu środowiska. 
Słowa kluczowe: bioetanol, biokonwersja, biomasa, modyfikacje genetyczne, ściana komórkowa
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Cell wall bioengineering as a chance to increase the efficiency of bioethanol 
production from lignocellulosic biomass
Abstract
Cell walls of energy plants forming lignocellulosic biomass are one of the main renewable raw materials 
for the production of biofuels, mainly bioethanol, whose production through bioconversion, may be one 
of the most promising directions of meeting energy needs, at the same time in a sustainable and beneficial 
way for the environment. Together with the optimisation of the process itself, modification of cell walls 
using genetic engineering methods can significantly increase the efficiency of biomass pre-treatment, 
saccharification and / or fermentation, and thus improve the energy balance of bioethanol production.
A common feature of different approaches in cell wall bioengineering, mainly consisted of cellulose and 
hemicellulose, and lignin, is the requirement for a compromise between the degree of interference in its 
composition and/or structure, and plant productivity. Cell wall modification is based mainly on lowering 
the content or reducing the degree of cross-linking of lignin. For cellulose and especially hemicelluloses, 
a similar strategy is used, but in parallel new genes encoding enzymes that increase the biosynthesis of 
selected components or hydrolyse specific chemical bonds are also introduced. In many cases, the modifi-
cations did not affect plant growth and biomass yield, while improving one or more bioconversion steps.
In our own research, model plants were obtained with unaltered biomass production, yet with reduced 
lignin content or to some extent a „relaxed” cell wall, which resulted in increased efficiency of ethanol 
fermentation. Together with the developed method of genetic modification of Miscanthus – one of the 
most important energy grasses, it creates the biological basis for increasing the production of this biofuel.
Cell wall bioengineering creates an opportunity to significantly increase the scale and efficiency of the 
production of bioethanol and other biofuels, and in the perspective of improving energy security, reducing 
CO2 emission and improving the environment.
Keywords: bioconversion, bioethanol, biomass, cell wall, genetic modifications
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O możliwościach opisania nowych gatunków 
wali dziobogłowych (Ziphiidae)

1. Wstęp
1.1. Ogólne przesłanki opisu dużych i nietypowych gatunków zwierząt

W obecnych czasach wskazuje się niejednokrotnie na stosunkowo nikłe możliwości 
opisania dużych gatunków zwierząt, mowa tutaj w szczególności o wyższych kręgow-
cach [1, 2, 4]. Budzi to jednak stosunkowo duże emocje, wywołując niejednokrotnie zain-
teresowanie środowisk pseudonaukowych (głównie kryptozoologicznych) [3, 6, 8]. Oni 
postulują występowanie w czasach nam współczesnych reliktów fauny mezozoicznej, 
prawaleni oraz wielkich małp człekoksztatłnych wiązanych niejednokrotnie z Gigan-
topithecus [3, 6-8]. Wśród większej części zoologów panuje przekonanie, że można 
dokonywać głównie odkryć zwierząt o stosunkowo niewielkich rozmiarach ciała – tak 
się zresztą dzieje, ponieważ rocznie opisywane są tysiące gatunków zwierząt bezkrę-
gowych [1]. Opisy zwierząt o większych rozmiarach ciała należą do rzadkości, nie 
mniej jednak się zdarzają – przykładowo niektóre lemury na Madagaskarze, czy wręcz 
ssaki kopytne jak saola (Pseudoryx nghetinensis) [1, 5]. W przypadku ekosystemów 
lądowych możliwości są stosunkowo ograniczone. Tutaj należy przykładowo uwzględ-
nić stopień spenetrowania przez ludzi wyżej wymienionych; stąd, jeżeli dany gatunek 
zwierzęcia nie został przez tysiące lat dostrzeżony zarówno przez ludność autochto-
niczną dla danego regionu, jak również późniejszych przybyszy z regionu Europy czy 
Ameryki Północnej, to prawdopodobnie nie istnieje, a przy najmniej nie istnieje jako 
gatunek współcześnie występujący w faunie [3]. Przykładowo przywykli z Mikrone-
zji przodkowie Malgaszy dostrzegli olbrzymie ptaki Aepyornis, jakie uzyskały w ich 
języku nazwę voronpatra, zauważyli również wielkie lemury nazywane przez nich 
tratratra, lecz zostały one opisane przez europejskich badaczy jako przedstawiciele 
faun subfosylnych [3, 6, 8]. Krowa morska Stellera była znana ludom zamieszku-
jącym Aleuty oraz Wyspy Komandorskie już w czasach przedhistorycznych, przez 
Europejczyków została opisana i dostrzeżona dopiero w 1743 roku, a później została 
bardzo szybko przez nich przetrzebiona. Późniejsze próby poszukiwań dokonywane 
przez Radziecką Akademię Nauk zakończyły się niepowodzeniem [7]. Podobnie było 
również w przypadku nowozelandzkich ptaków bezgrzebieniowych moa. Zostały one 
spotkane przez polinezyjskich przybyszy, a następnie prawdopodobnie do XV wieku 
przez nich wytępione [6-8]. Zarówno Hochstetter, jak i Haast uważali je za przedstawi-
cieli niedawno wymarłych gatunków, choć rzekomo były widziane przez brytyjskich wielo-
rybników w latach sześćdziesiątych XIX wieku w słabo spenetrowanych regionach Wyspy 
Południowej [8]. Nie mniej jednak postulat odnalezienia żywego dinozaura zgłoszony przez 
Sandersona jest niemożliwy do spełnienia z kilku powodów – chociażby zbyt wielka odle-
głość stratygraficznie dzieli ostatnie dinozaury od czasów nam współczesnych, jak również 
brak jakichkolwiek szczątków kopalnych w erze kenozoicznej [9].

1 colonelvolf@gmail.com, badacz niezależny, Górna 24, 26-600 Radom.
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Warto tutaj wspomnieć o efekcie Łazarza, ponieważ budzi on z reguły największe 
emocje w gronie zarówno laików, jak i specjalistów [10, 11]. Tego typu zjawiska były 
zgłaszane – wymienić tutaj można przykładowo opis ryby trzonopłetwej Latimeria 
chalumnae z 1938 roku [10, 11]. W 1996 roku z rosyjskiego Dalekiego Wschodu 
doniesiono o odkryciu chrząszcza z wymarłej rodziny Jurodidae, Sikhotealinia zhilto-
vae [12]. Z nowszych odkryć tego typu gryzoń Laonastes aenigmanus został wykryty 
w Laosie w 2005 roku – jako przedstawiciel uważanej za wymarłą od 11 milionów lat 
rodziny Diatomyidae [13]. Również w stosunkowo niedawnym okresie część zoolo-
gów zajmujących się bezkręgowcami uważała, iż znalazła żyjącego przedstawiciela 
fauny ediakarańskiej w postaci rodzaju Dendrogramma – opisanego na Morzu Tas-
mana [14]. Okazał się on być niestety cewiopławem z rodziny Rhodalidae [15]. Ostat-
nie wspomniane odkrycie nakazuje sceptycyzm względem bardzo odległych filoge-
netycznie efektów Łazarza [9]. Zauważyć również można, że nie dla wszystkich grup 
zjawisko to będzie działać – szczególnie dotyczy to taksa filogenetycznie młodych 
rozwiniętych dopiero w końcówce trzeciorzędu. 

Większe możliwości wykrycia nowego gatunku dużego zwierzęcia występują 
w przypadku ekosystemów wodnych, zwłaszcza mórz i oceanów; wspomniano o tym 
mimochodem już wcześniej, pisząc o nikłych możliwościach stwierdzenia dużych 
gatunków zamieszkujących ekosystemy lądowe. Tutaj ludzkość – a w związku z tym 
również badacze zajmujący się poszczególnymi gatunkami zwierząt – ma stosun-
kowo niewielkie możliwości penetracji. Systematyczne badanie życia biologicznego 
w oceanach zaczęło się dopiero w drugiej połowie wieku XIX wraz z wyprawami – 
brytyjską statku HMS Challenger oraz niemiecką okrętu SMS Gazelle [8, 16-17]. 
Ze względu na wielką objętość mórz i oceanów do tej pory ciężko jest mówić, że 
zostały one dobrze w tej materii zbadane – w tym wypadku wynika to z samej staty-
styki. W przypadku objętości liczonej w tysiącach kilometrów sześciennych oraz przy 
założeniu znacznej mobilności części gatunków takich jak ryby, głowonogi i walenie. 
Można tutaj zauważyć, iż nawet duże zwierzęta stosunkowo długo pozostawały dla 
badaczy niewidoczne. Doskonałym przykładem jest rekin Megachasma pelagios [18], 
który – mimo znacznych rozmiarów – ciała, został opisany stosunkowo niedawno. 
Wymienić tutaj można również przykładowo wielkie kałamarnice Architheutis dux 
oraz Mesonychotheutis hamiltoni [19, 20]. W tym wypadku wielkie zwierzęta mogą 
być dla badaczy zwyczajnie na pierwszy rzut oka niewidoczne ze względu na to, że 
ich areały życiowe występują na dużych głębokościach. Z tego powodu mogą być 
znane początkowo ze szczątków wyrzucanych na ląd lub znajdujących się w ciałach 
innych zwierząt; przykładowo holotyp Mesonychotheutis hamiltoni został znaleziony 
w ciele kaszalota [20]. Zauważyć również trzeba, iż w tym wypadku występuje zja-
wisko podmorskiego gigantyzmu, stąd z reguły zwierzęta tam występujące są większe 
niż pokrewne do nich gatunki występujące na mniejszych głębokościach. 

Wspomniane tutaj możliwości dotyczą opisu całkowicie nowego gatunku. 
Warto zauważyć również, że wraz z postępem w poznawaniu biologii poszczegól-
nych gatunków oraz wraz z postępem technik biologii molekularnej okazywało się 
niejednokrotnie, iż gatunki powszechnie uważane za jednolite stanowią zbiór kilku 
izolowanych genetycznie populacji będących odrębnymi gatunkami. Przypadek ten 
dotyczy cho ciaż by licznych azjatyckich świstunek wyodrębnianych najczęściej z wój-
cika (Phylloscopus trochiloides) [21]. Z wieloryba biskajskiego (Eubalaena glaci-
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alis) wyodrębniono trzy gatunki po 2000 roku. Są to Eubalaena australis, Eubala-
ena japonica i wspomniany wcześniej Eubalaena glacialis [22, 23]. Są to jednakże 
zdecydowanie mniej spektakularne zjawiska aniżeli opisywanie gatunku de novo – 
a zwłaszcza dużego lub wywodzącego się z założenia z wymarłej lub reliktowej grupy.

W przypadku grupy waleni będącej obiektem niniejszego opracowania główne 
znaczenie będzie miało opisywanie gatunków całkowicie nowych lub weryfikacja 
gatunkowego statusu już opisanych. 

1.2. Wale dziobogłowe (Ziphidae) – ogólna charakterystyka grupy 
Współczesne walenie można podzielić na uzębione (Odontoceti) oraz fiszbinowe 

(Mysticeti) [24]. W nowoczesnych ujęciach kladystycznych tak zwane prawalenie 
(w dawniejszych opracowaniach Archiceti) stanowią grupę pnia, z czego przykładowo 
Basilosauridae [26] uważane są za bliższe fiszbinowcom. Status wyżej wymienionych 
jednostek jest również różny w zależności od przyjętego systemu klasyfikacji, w przy-
padku uznania waleni na podstawie danych molekularnych, cytologicznych i paleon-
tologicznych za podrząd parzystokopytnych mają one status parworzędu, w przy-
padku natomiast uznawania za odrębny rząd – Artiodactyla będą wówczas jednostką 
parafiletyczną – klasyfikacja częściej spotykana w opracowaniach teriologicznych – 
uznawane będą one wówczas za podrzędy [25]. Walenie uzębione można podzielić 
na szereg rodzin – delfinowate, iniowate, delfiny rzeczne z La Platy (rodzina mono-
typowa obejmująca Pontoporia blainvillei), delfiny rzeczne z Jangcy (wymarła rod-
zina monotypowa, jaka obejmowała jeden gatunek uznany przez IUCN za wymarły 
w 2007 roku – Lipotes vexillifer), delfiny rzeczne z dorzecza Gangesu i Indusu (rod-
zina monotypowa obejmująca suzu, Platanista gangetica), morświnowate, narwalo-
wate, kaszaloty karłowate, kaszaloty, wale dziobogłowe [24]. Te ostatnie będą obiek-
tem niniejszego opracowania. 

Wale dziobogłowe (Ziphiidae) stanowią rodzinę obejmującą 22 współcześnie znane 
gatunki [27, 28]. W obrębie grupy Odontoceti stanowią one według jednych danych 
filogenetycznych grupę izolowaną wyodrębnioną przed oceanicznymi delfinami, nato-
miast według innych spokrewnione są najbliżej z morświnami oraz narwalowatymi 
[29]. Materiał kopalny wskazuje na początek ich ewolucji oraz szeroką dywersyfi-
kację w miocenie, stwierdzono również 26 rodzajów kopalnych; sugerowałoby to 
również zbliżone do obecnego zróżnicowanie już w neogenie [30]. Rodzina współc-
ześnie rozmieszczona jest na całym świecie, związana głównie z krawędzią szelfu, 
a także grzbietami oceanicznymi oraz wodami okalającymi wulkaniczne wyspy na 
oceanach jak Wyspy Kanaryjskie, czy Azory [27]. Są to również nagłębiej nurkujące 
ssaki współczesne – pojedynczy osobnik wala Cuviera (Ziphius cavirostris) został 
zanotowany na głębokości 2992 m, jest to więcej niż w przypadku kaszalotów i słoni 
morskich południowych [31]. W płytszych morzach są rzadkimi gośćmi (przykładowo 
w Morzu Bałtyckim) [46]. Należy tutaj zauważyć, iż w większości są to duże ssaki 
morskie, jakie są uznawane za wieloryby (chociażby nazwy w obcych językach jak 
angielska beaked whales czy niemiecka die Schnabelwale). Rozmiary ciała wynoszą 
od 5 metrów w przypadku najmniejszych jak Mesoplodon perrini do nawet 13 m jak 
w przypadku Berardius arnuxi [27, 28]. Jak wcześniej wspomniano są to ssaki mor-
skie wybitnie głębokowodne [32]. Cecha ta utrudnia mocno poznawanie kopalnych 
form – ze względu na występowanie zjawiska CCD [47], również jest mocno kłopot-
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liwa w przypadku badań współczesnych. Pokrojem ciała przypominają duże delfiny. 
Wykazują jednak szereg odrębności w biologii w stosunku do innych waleni uzębio-
nych [27]. 

Wymienić tutaj należy charakterystyczny dymorfizm płciowy. Opiera się on na 
występowaniu u samców dwóch lub czterech zębów. Przeznaczenie ich nie jest do 
końca znane, postuluje się ich wzrost jak szabli dzika [33]. Niejednokrotnie znajduje 
się osobniki ze skórą pokrytą bliznami, co może sugerować występowanie u tych 
waleni walk osobniczych związanych z rozrodem oraz terytorializmem. Stąd wnios-
kuje się, iż występowanie tych zębów można wyjaśniać z użyciem mechanizmu 
upośledzenia Zahaviego. Poza tym są one bezzębne, jest to związane ze specjalizacją 
pokarmową polegającą na zasysaniu głowonogów występujących na tych głębokoś-
ciach, bentopelagicznych ryb oraz skorupiaków występujących na dnie morza [34]. 
(Zbliżona cecha wyewoluowała konwergentnie u plioceńskiego delfina Australodel-
phis mirus [35]). Jednocześnie nie jest znany system rozrodu, powyższe rozważania 
mają charakter a posteriori, ponieważ nigdy walki samców nie zostały w żaden sposób 
zarejestrowane ani uchwycone przez aparaturę badawczą. Sugeruje się występowanie 
u nich systemu o charakterze poligynicznym, lecz brakuje tutaj innych danych mogą-
cych tę tezę potwierdzać [33]. Można tylko wnioskować na podstawie biologii innych 
waleni, co siłą rzeczy obciążone jest znacznym błędem. Obecnie badacze posiadają 
znikome informacje na temat wyżej wspomnianych zwierząt – lepiej poznane są tylko 
trzy gatunki (Ziphius cavirostris, Berardius bairdi, Hyperoodon ampullatus) [36-38]. 

Inną cechą wskazującą na odrębność jest szerokie występowanie wosków (est-
rów długołańcuchów i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych i alkoholi) w tkance 
tłuszczowej [39]. Nie znaleziono ewolucyjnego wytłumaczenia tego zjawiska – poza 
kwestiami związanymi z bioakustyką i skupianiem fal mechanicznych. Nie znany jest 
mechanizm syntezy tych związków u wali dziobogłowych, jest on również filogene-
tycznie zróżnicowany – przykładowo u delfinów synteza odbywa się z waliny [40]. 
W przypadku wali dziobogłowych brak również danych genomicznych pozwalają-
cych wnioskować na temat mechanizmu biosyntezy wspomnianych tutaj lipidów. 

Część gatunków była i jest obiektem połowów wielorybników. Na przełomie 
wieku XIX i XX na Atlantyku eksploatowane były populacje wali butelkogłowych 
Hyperoodon ampullatus [41, 42]. Na Pacyfiku obiektem polowań był Berardius bair-
dii [43, 44]. Ten ostatni również obecnie jest poławiany przez japońskich wielorybni-
ków. Wale dziobogłowe – w przeciwieństwie do fiszbinowców czy kaszalotów – nie 
budziły zainteresowania wielorybników ze względu na niewielki względem wyżej 
wymienionych rozmiar ciała, a także – w przypadku większości gatunków – dość 
rzadką możliwość ich napotkania [24, 32]. Niezależnie od etycznej oceny wieloryb-
nictwa, ta gałąź gospodarki umożliwiała zdobywanie informacji na temat biologii 
waleni. O ile w przypadku wielu grup pozyskano dość znaczne informacje oraz szereg 
istotnych okazów, w przypadku wali dziobogłowych wielorybnictwo nie pozwoliło na 
uzyskanie żadnych znaczących informacji. 

Za Wilsonem można wyróżnić trzy fazy badań zoologicznych – stricte przyrodni-
czą, fizjologiczną i behawioralną oraz syntezy ewolucyjnej danych [45]. Na podstawie 
skąpych danych można a posteriori wnioskować, że zarówno przyrodnicza (opisywa-
nie nowych gatunków, badanie rozmieszczenia), poznanie zachowania i fizjologii oraz 
ewolucyjnej syntezy są na bardzo początkowym etapie ze względu na niski poziom 
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poznania tej grupy. Należy się zatem zastanowić, dlaczego mimo ponad dwóch stu-
leci badań, jest ona nadal tak słabo zbadana. Przykładowo nadal opisywane są nowe 
gatunki tych skądinąd dużych ssaków [1, 5, 28]. Zwrócić należy również uwagę na 
fakt, iż w obecnych czasach niejednokrotnie trzy wspomniane wyżej podejścia prze-
nikają się nawzajem. 
1.3. Trudności w badaniach wali dziobogłowych (Ziphidae)

Z badaniem każdej grupy systematycznej wiąże się szereg trudności. Wynikają one 
głównie z dostępności okazów do badań oraz możliwościami podejmowania ich obser-
wacji [28]. Najprościej można je podzielić na utrudnienia związane z prowadzeniem 
badań in situ i ex situ. Dlaczego o tym jest tutaj wspominane? Zaznaczono wcześniej, 
że obecnie w trójstopniowym podziale istnieje tendencja do zacierania się poszcze-
gólnych granic. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, iż z punktu widzenia systematyki 
i filogenetyki każde dane o tym znaczeniu będą dobre, niezależnie, czy dotyczą one 
morfologii, genetyki, etologii czy zapisu kopalnego. Wynika to z dwóch podstaw – 
pierwsza to dążenie do stworzenia systemu naturalnego danej grupy, a taki musi być 
oparty o możliwe najszerszym i spójnym materiale. Po drugie, nowoczesne podejście 
do badań systematycznych nazywane taksonomią integratywną, jakie nakazuje dążyć 
do syntezy różnych ścieżek badań [48, 49]. Stąd zajmując się zupełnie – wydawałoby 
się – podstawową kwestią, jaką jest systematyka danej grupy, jej bogactwo gatunkowe 
konkretnie, nie da się uciec przed szeregiem trudności wiążących się z pozyskaniem 
materiału z danej grupy. 

Do podstawowej trudności in situ należy zaliczyć dosyć trudny i specyficzny bio-
top zajmowany przez wale dziobogłowe [8, 20, 28]. Walenie występujące w strefie 
szelfu zdecydowanie prościej jest obserwować, podobnie w przypadku gatunków 
przebywających w strefie litoralu. Natomiast w przypadku zwierząt głębokowodnych 
obserwacja jest utrudniona z powodów prozaicznych, chociażby związanych z samą 
głębokością. Stąd również ciężko prowadzić ukierunkowane poszukiwania wali dzio-
bogłowych, obserwując chociażby CSB (cetacean surface behaviour), zachowania 
powierzchniowe waleni [50]. O wiele prostsze do przeprowadzenia jest to na orkach, 
delfinach butlonosach czy nawet na fiszbinowcach. Stąd doniesienia o obserwacji tych 
zwierząt są niezwykle rzadkie. Część gatunków, jak Mesoplodon hotaula (wal Dera-
niyagali) oraz Indopacetus pacificus (wal Longmanna) ma stosunkowo niewiele (od 
kilku do kilkudziesięciu) potwierdzonych obserwacji [51-56]. Stąd,  jeżeli dany gatu-
nek jest rzadko obserwowany, ciężko można cokolwiek powiedzieć, o jego biologii. 
Jeżeli jest to natomiast osobnik gatunku nieznanego, może pozostać niezauważony 
przez wiele lat, mimo znacznych rozmiarów [28]. W przypadku badań prowadzonych 
in situ do bezpośredniej obserwacji mogą być przydatne metody bioakustyczne [57, 
58], lecz z nimi też wiąże się szereg problemów, jakie zostaną wyjaśnione w podroz-
dziale dotyczącym zastosowania tych narzędzi. 

Trudności w obserwacjach uniemożliwiają zdobycie również szeregu innych infor-
macji niezwykle pożądanych z punktu widzenia taksonomii integratywnej. Dotyczy to 
między innymi występowania i tworzenia się barier międzygatunkowych. Wiadomo 
bowiem, że niektóre gatunki waleni mogą się ze sobą krzyżować – przykładowo finwal 
(Balenoptera physalus) oraz płetwal błękitny (Balaenoptera musculus) [59], podobnie 
może dojść do powstania hybryd butlonosa (Tursiops truncatus) oraz orki karłowatej 
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(Pseudorca crassidens) [60]. Wynika to z podobieństwa kariologicznego i cytogene-
tycznego poszczególnych grup waleni [61, 62]. Stąd muszą istnieć przeszkody beha-
wioralne determinujące SMRS (sexual mate recognition system) [63]. Bez możliwości  
bezpośredniej obserwacji ciężko jest takie określić. Co najwyżej dane bioakustyczne 
mogą być przydatne do określenia głębokości przebywania poszczególnych osobni-
ków [31, 57, 58]. W przypadku wspomnianej tutaj rzadkości obserwowania ciężko 
jest jednak nawet pozyskać dane mogące wskazywać na występowanie introgresji, 
ponieważ zwyczajnie można takiego osobnika nie zauważyć. 

Do trudności z badaniami in situ związanymi z biotopem tych waleni należy rów-
nież dodać kwestie związane z CCD. Występowanie tych zwierząt na dużych głębo-
kościach uniemożliwia zachowanie ich w stanie kopalnym ze względu na rozpuszc-
zanie się soli wapnia poniżej pewnej głębokości w oceanie [47]. Przez to ich zapis 
kopalny siłą rzeczy będzie dość fragmentaryczny – oczywiście przy założeniu, że wale 
dziobogłowe od początku wykazywały takie, a nie inne występowanie. Stąd można 
znaleźć nowy gatunek, badania molekularne mogą orzec, że jest on dość pierwotny. 
Lecz bez innych danych ciężko jest orzec, czy nie jest to tylko i wyłącznie skutek prze-
ciągania gałęzi związanego z różnym tempem ewolucji sekwencji [64, 65], a w tym 
wypadku szybszym – co sprawi że znajdzie się u podstawy drzewa. Brak korespondu-
jących danych może stanowić problem z umiejscowieniem takiego gatunku na drzewie 
rodowym rodziny [49]. 

Trudności w obserwacji prowadzą do następnej grupy – danych związanych 
z obserwacjami in situ, lecz z przyczyn metodologicznych w ten sposób nieprowad-
zone. Można zbierać próby tkanek do badań molekularnych i cytogenetycznych, rów-
nież pozyskiwać próbki kości i badać źródło ich pochodzenia. Nie mniej jednak tutaj 
trzeba liczyć na wyrzucenie ciała wala dziobogłowego na brzeg lub zdobycie próbki 
materiału kostnego z danych subfosylnych i archeologicznych. Nie jest to niejedno-
krotnie związane z planowanymi poszukiwaniami. W ten sposób na podstawie szczęki 
opisano Berardius arnuxi jeszcze w latach pięćdziesiątych wieku dziewiętnastego 
[66]. Również na podstawie znalezionych ciał opisywano szereg innych gatunków, 
włączając tutaj najmłodszy chronologicznie opis Berardius minimus [28]. Próbki 
kostne nie były badane, zęby samców wali dziobogłowych nigdy nie były cenionym 
trofeum dla wielorybników w przeciwieństwie do chociażby scrimshaw wykonywa-
nych przykładowo z zębów kaszalota [67]. Ciężko zatem oczekiwać, aby kości wali 
dziobogłowych były wykorzystywane w inny sposób niż przypadkowy przez kultury 
pierwotne, chociażby część ludów paleoazjatyckich [68, 69]. Powoduje to, że nawet 
badania martwych okazów jest niezwykle ciężko ukierunkować, mimo wypracowanej 
metodologii (PMF z kolagenu lub keratyny oraz badania starożytnego DNA, stoso-
wanych przykładowo do identyfikacji szczątków wielorybów biskajskich oraz wali 
szarych na stanowiskach archeologicznych) [70, 71]. 

Następne utrudnienia wiążą się z prowadzeniem badań ex situ. Tutaj wyróżnić 
należy przede wszystkim klasę problemów związanych z rozmiarem, uniemożliwia-
jącym obserwację i zbieranie danych z osobników żyjących w niewoli. Walenie – i to 
niezależnie od problemów etycznych związanych z utrzymywaniem ich w takim 
sztucznym otoczeniu – są dość kłopotliwe ze względu na znaczny rozmiar i mobilność. 
Największymi zwierzętami utrzymywanymi w niewoli były osobniki młodych wali 
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szarych (Eschrichtius robustus), jakie ze względu na osiągnięcie znacznej masy ciała 
i rozmiarów należało wypuścić na wolność [72]. Podobne próby były podejmowane 
w przypadku płetwali karłowatych (Balaenoptera acutorostrata) [73]. W przeszłości 
podejmowano próby utrzymywania wali dziobogłowych w niewoli, lecz zakończyły 
się one niepowodzeniem – osobniki padły z powodu zapalenia płuc oraz dekompresji 
[74]. Wiąże się to z faktem ich znacznej głębokowodności [32]. Niezależnie od zabur-
zeń spowodowanych przykładowo stereotypizacją zachowania związaną z warunkami 
chowu nie da się uzyskać w ten sposób żadnych danych dotyczących biologii. Bada-
cze, chcąc nie chcąc skazani są na dane zbierane in situ bądź z nimi związane.

Stąd wnioskowania na temat systematyki wali dziobogłowych są poważnie utrud-
nione ze względu na szereg wymienionych trudności. Wiążą się z tym również poszu-
kiwania nowych gatunków w tej grupie. Na podstawie samej ekstrapolacji niskiego 
rozpoznania, można dojść do wniosku, iż istnieje duże prawdopodobieństwo wykrycia 
całkowicie nowych dla nauki gatunków wali dziobogłowych. Kwestią otwartą jest 
jednakże, jakimi to drogami będzie się odbywać i w jakim stopniu można stworzyć 
ukierunkowaną strategię poszukiwań nowych gatunków. 
2. Kwestie poszukiwania nowych gatunków wali dziobogłowych
2.1. Wykluczenie efektu Łazarza

U części biologów systematycznych duże emocje budzą efekty Łazarza [10-12, 
14]. Z założenia dotyczą one jednak grup starszych i bardziej zróżnicowanych pod 
względem morfologicznym, tam identyfikacja okazu jest w większości przypadków 
jednoznaczna. W przypadku waleni nie można mówić o takim zjawisku – ze względu 
na fakt względnie młodego wieku wszystkich współczesnych grup. Co prawda włą-
czono wieloryba fiszbinowego Caperea marginata do rodziny Cetotheridae, nie mniej 
był już to znany gatunek, jaki na skutek badań morfologicznych i paleontologicznych 
został z nią powiązany [75]. 

Wynika z tego, że również w przypadku wali dziobogłowych nie można mówić 
o jakichkolwiek możliwościach wystąpienia efektu Łazarza. Po pierwsze, działa tam 
zależność wskazana generalnie dla waleni. Jak cały rząd sięga w zapisie kopalnym 
eocenu, tak wszystkie współczesne rodziny sięgają miocenu. Wale dziobogłowe są 
również podobne do siebie morfologicznie, zbliżone cechy występowały również kon-
wergentnie u innych gatunków – jak delfin Australodelphis mirus [35] czy pierwotny 
fiszbinowiec Maiabalaena nessbitae [76]. Stąd można postulować, iż grupa ta nie 
wykazuje większej zmienności morfologicznej. Zajmowany przez nie biotop również 
skutkuje tym, że zapis paleontologiczny będzie dość mocno ograniczony i fragmen-
taryczny, stąd również obraz zmienności w przeszłości może być zaburzony (choć ta 
zmienność i tak była zapewne dość mocno ograniczona i zbliżona jak u współcze-
snych gatunków). 

Znajdując nowy gatunek, jaki na skutek badań molekularnych znalazłby się na 
zewnątrz drzewa, nie można tutaj wykluczyć efektu long branch attraction wywo-
łanego zmiennym tempem ewolucji poszczególnych sekwencji [64, 65]. Nie istnieją 
bowiem dane, z jakimi można by to porównać – przykładowo paleontologiczne. Poza 
tym dane morfologiczne w przypadku grupy, gdzie występuje olbrzymi nacisk selek-
cyjny na kształt i proporcje poszczególnych elementów mogą być niezwykle zwodni-
cze, porównywania w takim wypadku mogą zamknąć się jedynie w obrębie poszcze-
gólnych rodzajów. 
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Również od dłuższego czasu nie opisano żadnego nowego rodzaju – nowych 
odkryć dokonywano w ostatnich dwóch dekadach w obrębie wcześniej wyróżnio-
nych rodzajów Mesoplodon i Berardius [28, 77]. Oznacza to, że najprawdopodobniej 
opisywane będą nowe gatunki w obrębie już wyodrębnionych rodzajów. Będą zatem 
to najprawdopodobniej formy stosunkowo młode filogenetycznie, być może nawet 
wyodrębnione w pliocenie lub plejstocenie; choć wiarygodnych, dobrze skalibrowa-
nych danych zegara molekularnego dla poszczególnych gatunków w rodzinie Ziphii-
dae brakuje. 

Z powyższych przyczyn i ze względu na zasadę prostoty wyjaśnień możliwości 
występowania efektu Łazarza w rodzinie Ziphiidae należy odrzucić. Jest to bowiem 
grupa dość jednorodna morfologicznie, mimo znacznego bogactwa gatunkowego (22 
gatunki współczesne) [28], dodatkowo jak wiele innych grup ssaków morskich czy 
tylko waleni jest to grupa dość młoda [30]. 
2.2. Opisywanie nowych gatunków waleni a wykrywanie nowych 
gatunków wali dziobogłowych

Na wykrywanie nowych gatunków wali dziobogłowych warto również spojrzeć 
pod kątem opisywania nowych gatunków w całym rzędzie. Jak już wcześniej wspomi-
nano, takie są nadal opisywane, choć wydawałoby się, że w przypadku bardzo dużych 
zwierząt nie powinno się to odbywać. Wynika to ze wskazanej wyżej zależności o trud-
nościach w spenetrowaniu mórz i oceanów. W wyniku tego nawet duże gatunki zwier-
ząt mogą pozostać długo dla badaczy niewidoczne. Wale dziobogłowe zajmują dodat-
kowo biotop będący niezwykle nieprzystępnym do prowadzenia badań naukowych. 
Jeżeli zatem inne gatunki waleni są opisywane, a jest je łatwiej zauważyć, należy 
wnioskować, że w przypadku wali dziobogłowych powinny być większe możliwości 
opisu nowego gatunku niż w przypadku reszty rzędu. Co więcej, opisane gatunki są 
jednostkami naturalnymi, a nie tylko i wyłącznie licznymi synonimami – jak przykła-
dowo Rhachianectes glaucus czy czasem spotykany w literaturze Eschrichtius gibbo-
sus jako synonimy wala szarego (Eschrichtius robustus) [78, 79]. 

Wyróżnić tutaj należy dwie ścieżki opisywania gatunków. Pierwsza to wskazanie 
występującego gatunku całkowicie de novo – wówczas nie był on znany dla nauki 
wcześniej. Druga natomiast to rozbijanie istniejących gatunków na podstawie głównie 
kryterium genetycznych. Wcześniej wspomniano w tej materii przypadek wielory-
bów biskajskich – Eubalaena, dawniej monotypowego, obejmującego jeden gatunek, 
a obecnie z trzema [22, 80, 81]. 

W przypadku płetwali opisano w 2003 roku nowy gatunek Balaenoptera omurae 
w oparciu o dane morfologiczne [82], w roku 2006 potwierdzono jego naturalny cha-
rakter na podstawie kryteriów genetycznych [83]. Przykład ten pokazuje, że nadal 
można wykrywać nowe gatunki waleni nawet z dość wyraźnymi zachowaniami powi-
erzchniowymi. Mogą być one zwyczajnie przeoczane – w przypadku Balaenoptera 
omurae zapewne występowały pomyłki z osobnikami sejwala lub płetwala równi-
kowego w przeszłości ze względu na podobieństwo wyżej wspomnianych na poziomie 
morfologicznym [84]. Pokazuje to również wskazaną wcześniej zależność, że morza 
ze względu na swój areał, jak również znaczną objętość nie są prostym obiektem badań 
dla cetologów i nie można wykluczać ad hoc opisów nowych gatunków nawet w tak 
transparentnych grupach jak fałdowce. 
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Następna kwestia to rozbijanie gatunków już istniejących. Wśród badaczy orek 
(Orcinus orca) od pewnego czasu toczy się debata, czy pewne ich formy morfolo-
giczne nie reprezentują odrębnych gatunków [85-88]. Mowa tutaj przykładowo o typie 
D – małych orkach z mórz okalających Antarktydę [85, 87]. Wcześniej przez radziec-
kich badaczy wymieniany był również w tym kontekście typ C – innych orek o innym 
ubarwieniu, opisywany przez część z nich jako Orcinus nanus lub Orcinus glacia-
lis [85]. Zauważalne jest, że gatunek o kosmopolitycznym rozmieszczeniu jak orka 
zawsze będzie podejrzany o bycie zbiorem gatunków. Oczywiście, przy dużej mobil-
ności przyjmować można zawsze założenie bliskości panmiksji, a zatem niewielkiego 
zróżnicowania genetycznego całej populacji [89]. Nie mniej jednak w sytuacji, kiedy 
występują odmienności zachowania czy odmienności morfologii pojawia się izolacja 
rozrodcza i na pewno występuje zmiana w SMRS. Również pojawiają się różnice eko-
logiczne – na przykład w typie zdobywanego pokarmu. Stąd w tym wypadku można 
mówić o rozbijaniu już istniejących gatunków na podstawie szeregu kryteriów – mor-
fologicznych, genetycznych, behawioralnych oraz ekologicznych – tak, aby wydzielać 
jednostki naturalne. 

W przypadku wali dziobogłowych do tej pory mamy sytuacje, w jakich opisuje się 
gatunki zupełnie de novo. Dowodzi tego przykład Tasmacetus shepherdi, Mesoplodon 
carlhubbsi, Mesoplodon hotaula, Mesoplodon perrini, Berardius minimus oraz innych 
gatunków opisanych w wiekach dwudziestym i dwudziestym pierwszym [28, 77, 52, 
90, 91]. Wyróżniają się one również jednoznacznie morfologicznie, choć Mesoplodon 
hotaula był uważany długo za młodszy synonim Mesoplodon gingkodens [52]; mogła 
się nałożyć na to jednak reputacja badacza, jaki dokonał jego naukowego opisu, cej-
loński zoolog i paleontolog Paules Edward Pierris Deraniyagala niejednokrotnie doko-
nywał bowiem nadinterpretacji znajdowanych przez siebie okazów [92]. 

Również należy w tym miejscu zwrócić uwagę na czynnik nieporuszany z reguły 
przy rozważaniach barier międzygatunkowych wśród waleni. Można zaobserwować, 
że wykazują one pewne ubarwienie, lecz należy się jednocześnie zastanowić, czy 
jest ono szczególnie istotne z punktu widzenia ich SMRS. Woda bowiem pochłania 
znaczne ilości promieniowania elektromagnetycznego, stąd będzie ono mniej istotne 
niż na przykład emitowany przez poszczególne walenie dźwięk [58]. Nie mniej jed-
nak dostrzegalna jest korelacja między ubarwieniem i zachowaniem – przykładowo 
była ona obserwowana w niektórych rasach ssaków, jak u lisów srebrzystych [93, 
94]. Wynika to wprost z embriologii, ponieważ komórki barwnikowe skóry wywodzą 
się podobnie jak komórki ośrodkowego układu nerwowego z grzebienia nerwowego 
[95]. Zatem zachowanie będzie wykazywało związek z ubarwieniem, a sama barwa 
w środowisku wodnym będzie niejednokrotnie cechą o neutralnym charakterze. Stąd 
różnice w ubarwieniu poszczególnych gatunków sugerować mogą różnice na pozio-
mie behawioralnym; a część z tych różnic będzie miała wpływ na izolację rozrodczą 
poszczególnych osobników, a zatem utrzymywanie się barier rozrodczych między 
poszczególnymi gatunkami. Wyżej wspomniano, że generalnie poszczególne grupy 
waleni są niezwykle do siebie podobne pod względem kariologicznym i cytogenetycz-
nym [61, 62], zatem jeżeli nie występowałyby różnice na poziomie behawioralnym 
następowałoby swobodne krzyżowanie się poszczególnych populacji. Wówczas nie 
mielibyśmy do czynienia z tak znacznym bogactwem gatunkowym poszczególnych 
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grup waleni – na pewno nie występowałoby obecnie aż 22 gatunki wali dziobogło-
wych. W przypadku innych grup waleni – zarówno Odontoceti, jak i Mysticeti – lista 
gatunków nie była aż tak długa. 

Warto również zaznaczyć, iż rozmieszczenie poszczególnych wali dziobogło-
wych sugeruje raczej naturalność poszczególnych wyróżnianych jednostek. Z punktu 
widzenia kosmopolitycznego rozmieszczenia jedynym podejrzanym o bycie zbiorem 
gatunków przedstawicielem Ziphidae może być wal Cuviera, Ziphius cavirostris. Nie 
mniej jednak w przeciwieństwie do wielu gatunków waleni nie był on synonimizo-
wany w przeszłości. Lecz również nie pozyskiwano wówczas wielkiej ilości jego oka-
zów, z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów nie wzbudzał zainteresowania flotylli 
wielorybniczych – w przeciwieństwie do Berardius bairdi i Hyperoodon ampullatus. 
Osobniki z poszczególnych regionów świata są również podobne do siebie morfo-
logicznie. W przeszłości badacze nie wyróżniali żadnych form podgatunkowych. 
Gatunek ten wykazuje również niewielką zmienność genetyczną – dwie haplogrupy 
oraz niewielki współczynnik FST = 0,14, co pokazuje, że występuje duża mobilność 
osobników [96]. Wal Cuviera pozostaje zatem jednostką naturalną. Nie mniej jednak 
warto się przyjrzeć jeszcze kwestiom związanym z rozmieszczeniem poszczególnych 
gatunków. One mogą mieć istotne znaczenie w przypadku prowadzenia poszukiwań 
nowych gatunków waleni. 
2.3. Kwestie związane z rozmieszczeniem gatunków

Generalnie walenie – włączając w to wale dziobogłowe – należą do zwierząt 
bardzo mobilnych i pokonujących znaczne dystanse. Nie mniej jednak można zau-
ważyć występowanie pewnej korelacji rozmieszczenia poszczególnych gatunków 
z poszczególnymi morzami i oceanami. Występowanie gatunków bipolarnych jest tam 
rzadkie – dotyczy grindwala (Globicephala melas) [97], dawniej uważano również za 
taki płetwala karłowatego (Balaenoptera acutorostrata), później wyodrębniono popu-
lację z Oceanu Południowego jako Balaenoptera bonaerensis [98]. 

Istnieje również wyraźna tendencja do występowania odrębnych gatunków lub 
podgatunków na Pacyfiku i Atlantyku lub na półkuli południowej i północnej. Przykła-
dowo wieloryby biskajskie (rodzaj Eubalaena) mają odrębne gatunki na Atlantyku 
(Eubalaena glacialis), na Pacyfiku (Eubalaena japonica) oraz na morzach okalają-
cych Antarktydę (Eubalaena australis). Do dywersyfikacji doszło 3 miliony lat temu 
ze względu na powstanie połączenia lądowego łączącego Amerykę Północną z Połud-
niową w postaci Przesmyku Panamskiego [22, 23, 80, 81]. To wydarzenie geotek-
toniczne spowodowało zablokowanie wymiany populacji atlantyckich oraz pacyficz-
nych, a w efekcie u części gatunków doprowadziło do dywersyfikacji. W przeszłości 
również część autorów uważała, iż wal szary (Eschrichtius robustus) mógł stanowić 
dwa odrębne gatunki, z czego jeden był wymarły – ten występujący na Atlantyku 
[78, 79]. Jednakże ze względu na znaczną mobilność taka możliwość jest obecnie 
często wykluczana. Występowanie odrębnych gatunków na półkuli południowej i pół-
nocnej związane jest z rozmieszczeniem stref klimatycznych prądów morskich oraz 
wynikającą z tego zwiększoną produktywnością wód w wodach arktycznych i antark-
tycznych. Dotyczy to również podgatunków – przykładowo finwal podzielony jest 
na Balaenoptera physalus physalus oraz Balaenoptera physalus quoy [99]. Płetwal 
błękitny również wykazuje zmienność podgatunkową skorelowaną z kierunkami 
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północ-południe, a także wschód-zachód [100]. Zjawisko występowania odrębnych 
gatunków na Dalekiej Północy i morzach półkuli południowej dotyczy także wspo-
mnianych wcześniej płetwali karłowatych. 

Pośród wali dziobogłowych również można zaobserwować zbliżoną tendencję – stąd 
rozumowanie per analogiam wydaje się zasadne. Dochodzi do tego, mimo odrębnego 
biotopu niż w przypadku waleni przebywających głównie w obrębie litoralu i pela-
gialu. One są bowiem jako jedne ze szczytowych drapieżników czy wielkie filtratory 
uzależnione od produktywności wód przybrzeżnych. Z kolei ekosystemy głębokomor-
skie mają bardziej ustalone warunki. Stąd mogłoby się wydawać, iż wale dziobogłowe 
winny mieć inny wzorzec rozmieszczenia, choć część waleni w strefach równikowych 
może być uzależniona od stref upwellingu – lecz nie wpływa to na generalny obraz. 
Niejednokrotnie dany rodzaj rozprzestrzeniony jest na danym oceanie, jak Hyperoo-
don, wale butelkogłowe związane są z Atlantykiem, lecz Hyperoodon ampullatus roz-
przestrzeniony jest na północy, natomiast Hyperoodon planifrons na południu. Z kolei 
rodzaj Berardius rozprzestrzeniony jest na Dalekim Południu (Berrardius arnuxi) 
oraz na Pacyfiku (Berardius bairdi i Berardius minimus). Monotypowy rodzaj Tas-
macetus rozmieszczony jest wokół Nowej Zelandii oraz Patagonii. Wal Stejnegera, 
Mesoplodon steinegeri, wykazuje natomiast rozmieszczenie na północnym Pacyfiku. 
Rodzaj Mesoplodon wykazuje generalnie również zbliżony wzorzec rozmieszczenia 
z odmiennymi gatunkami na Pacyfiku, Atlantyku i Oceanie Antarktycznym – poza 
walem Blainville’a, Mesoplodon densirostris, o kosmpolitycznym rozprzestrzenie-
niu – z wyjątkiem mórz bezpośrednio okalających Antarktydę [101]. 

Wskazuje to na duże znaczenie procesów geotektonicznych w ewolucji współc-
zesnych rodzajów i gatunków wali dziobogłowych. Również okresy interglacjałów 
musiały powodować zmiany w cyrkulacji oceanicznej, co spowodowało wyodrębni-
enie się gatunków północnych i południowych. Niestety, nie istnieje dokumentacja 
paleontologiczna lub archeologiczna mogąca poprzeć wspomniane wyżej wniosko-
wanie. W każdym razie w przeszłości geologicznej musiało występować zjawisko 
specjacji allopatrycznej. Izolowane populacje ulegały zróżnicowaniu, wykształcił 
się wówczas odrębny SMRS wyżej wspomnianych wali, prawdopodobnie również 
inne preferencje pokarmowe związane ze stratyfikacją warunków fizykochemicznych 
w oceanach. 

Problem w tym, jak wytłumaczyć występowanie dwóch gatunków Berardius obok 
siebie na północnym Pacyfiku, występowanie spokrewnionych ze sobą Tasmacetus 
shepherdi i Ziphius cavirostris [51] na tych samych wodach, jak również wielu gatun-
ków z rodzaju Mesoplodon obok siebie, w tym części o rozmieszczeniu niemalże 
kosmopolitycznym. Tutaj nie da się powiązać tego ani ze zmianami o charakterze 
geotektonicznymi w końcu trzeciorzędu – jak powstanie Przesmyku Panamskiego – 
ani epizodami glacjałów w czwartorzędzie. Musiało tutaj dość do epizodów specjacji 
sympatrycznej. Wiąże się ona z innymi mechanizmami, interakcjami między poszcze-
gólnymi osobnikami. 

Zauważyć jeszcze trzeba, iż w przypadku szeregu wali dziobogłowych notowane 
są populacje w miejscach znacznie od siebie odległych. Wymienić tutaj trzeba obser-
wacje Indopacetus pacificus na wokół archipelagów wysp na Oceanach Indyjskim 
i Spokojnym, również obserwacje Tasmacetus shepherdi wokół Nowej Zelandii oraz 
Patagonii [51, 52, 77, 91]. Na podstawie obecnie zgromadzonych danych wniosko-
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wać można o występowaniu zjawiska dysjunkcji geograficznej oraz o znacznej izo-
lacji geograficznej populacji. Należy zadać tutaj pytanie o występowanie wymiany 
materiału genetycznego między populacjami, z racji znacznej odległości musi być 
ona utrudniona. Stąd podobnie jak w przypadku Mesoplodon hotaula można mieć do 
czynienia z populacjami odrębnych gatunków przy bardzo nieznacznych różnicach 
morfologicznych. Rzadkość obserwacji części wyżej wymienionych oraz epizodyczne 
znajdowanie ciał nie sprzyjają rozwiązaniu tych problemów. 

Zagadnienie specjacji sympatrycznej można rozpatrywać w odniesieniu do kwestii 
bioakustycznych; dźwięk jest bowiem istotnym bodźcem w środowisku wodnym oraz 
intensywnie wykorzystywany przez wszystkie współczesne walenie. 
2.4. Kwestie bioakustyczne a mechanizmy ewolucji wali dziobogłowych

Jak już wcześniej wspomniano, dźwięk odgrywa znaczną rolę w życiu waleni [58]. 
Wynika to z faktu znacznego rozpraszania światła w wodzie i nie należy się w tym 
kontekście dziwić, iż walenie posługują się echolokacją już od ponad trzydziestu 
milionów lat [102], mimo kosztów energetycznych tego procesu. Dźwięk służy wale-
niom – zarówno zębowcom, jak i fiszbinowcom – do wykrywania zdobyczy i badania 
otoczenia, jak również do wzajemnej identyfikacji [103]. Z tych również względów 
bodźce dźwiękowe urastają do ważnego elementu ich ewolucji. Wiadomo bowiem, że 
szereg gatunków waleni występuje ze sobą sympatrycznie, nawet jeżeli czasem wystę-
puje introgresja, to nie następuje wymieszanie się poszczególnych gatunków ze sobą. 
Stąd można postawić tezę, iż dźwięk jako istotny bodziec w życiu waleni w znacznym 
stopniu odpowiada za SMRS. Dotyczy to zwłaszcza zębowców emitujących dźwięki 
o wysokiej częstotliwości. 

Odnośnie wali dziobogłowych wszystkie wyżej wspomniane zależności mają 
zastosowanie. Dochodzi tutaj jeszcze jedna, jaka nie ma zastosowania w przypadku 
gatunków występujących w pelagialu oraz litoralu mórz i oceanów. Dotyczy również 
tylko i wyłącznie wali dziobogłowych, ponieważ nawet mające opinię głębokowod-
nych kaszaloty (Physeter macrocephalus) porozumiewają się ze sobą na mniejszych 
głębokościach poprzez kliknięcia [104]. Pojawiają się tutaj efekty związane z koniecz-
nością modulowania mocy i częstotliwości emitowanego dźwięku ze względu na 
głębokość zanurzenia. 

Trzeba bowiem pamiętać, że wraz z głębokością, zmienia się temperatura, gęstość 
oraz zasolenie wody morskiej stanowiącej ośrodek rozchodzenia się fal. Stąd ze znacz-
nym wzrostem głębokości pojawi się gradient prędkości rozchodzenia się fali. W przy-
padku badań większości waleni tego efektu nie trzeba uwzględniać, lecz zajmując się 
formami głębokowodnymi – jakimi bez wątpienia są wale dziobogłowe – zjawisko to 
może mieć niebagatelne znaczenie. Około kilometra poniżej poziomu morza wystę-
puje strefa SOFAR – panują w niej takie warunki, iż prędkość rozchodzenia się fali 
dźwiękowej jest w niej najmniejsza [105, 106]. Później prędkość rozchodzenia się 
zaczyna rosnąć. Należy tutaj zwrócić uwagę na biotop wali dziobogłowych – występo-
wanie na krawędzi szelfu i w okolicach grzbietów oceanicznych. Z tego powodu 
należy wnioskować o wpływie prędkości rozchodzenia się dźwięku na życie wali 
dziobogłowych. Również wysokie stężenie wosków w tkance tłuszczowej tych zwier-
ząt może mieć z tym związek. 
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Warto również zauważyć, iż czynnik prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej 
może mieć istotne znaczenie w tworzeniu się barier międzygatunkowych w tej rodzi-
nie. Zauważalne, że wykryto do tej pory aż 22 gatunki należące do tej rodziny, a nie są 
to zwierzęta małe ani mało mobilne, a wręcz przeciwnie. Praktycznie nic nie wiadomo 
na temat biologii rozrodu tych gatunków, przykładowo na jakiej głębokości nastę-
puje spotkanie się osobników tego samego gatunku w celach kopulacji. Jak wyglą-
dają zaloty samców i na jakiej głębokości się one odbywają? – tego również nie wia-
domo. Biorąc pod uwagę znaczenie dźwięku i praktycznie brak widoczności na tak 
dużych głębokościach, musi on być w taki sposób wykorzystywany, innej możliwości 
nie ma. Przy obecnym stanie wiedzy na temat tych waleni – a także ze zdroworoz-
sądkowego punktu widzenia znacznych odległości i dyfuzji w środowisku wodnym – 
należy wykluczyć istnienie komunikacji chemicznej – i to pomimo faktu modyfikacji 
metabolizmu lipidów występującego w świecie waleni [39, 40]. W przypadku niektó-
rych gatunków ewoluujących sympatrycznie dobór seksualny może mieć bardzo duże 
znacznie – jak w przypadku chociażby ryb z rodziny Cichlidae [107]. W większości 
znanych przypadków dotyczy to ubarwienia, zatem gatunków posługujących się głów-
nie narządem wzroku. W tym wypadku mamy do czynienia ze zwierzętami żyjącymi 
głównie w świecie bodźców dźwiękowych, gdzie również to zjawisko może odgrywać 
znaczną rolę. Stąd sama prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie może być już 
silnym czynnikiem selekcyjnym. Z tego właśnie powodu mogło powstać 22 gatunków, 
a nie jeden zajmujący większy basen oceaniczny, tak wielka ilość wyklucza również 
tylko i wyłącznie rolę specjacji allopatrycznej. Jest to również kolejna przesłanka dla 
możliwości wykrycia kolejnych wali dziobogłowych. Wiadomo, że mogą one nurko-
wać do głębokości około trzech kilometrów – co zostało dowiedzione dla wala Cuviera 
[31] – stąd można wnioskować, że poszczególne gatunki w celach zalotów i rozrodu 
mogą wykorzystywać różne warstwy morskiej w oceanie pod względem głębokości, 
temperatury i zasolenia. Nawet przyjmując rekordowe nurkowanie wala Cuviera jako 
jednostkowy przypadek. Zakładając SMRS oparty na dźwięku, przyjmuje się post hoc 
możliwość występowania innych nieznanych gatunków wali dziobogłowych. 

Są to – jak już zostało wcześniej wielokrotnie wspomniane – zwierzęta o dużych 
rozmiarach ciała, większych niż w przypadku większości delfinów, raptem tylko grin-
dwale (Globicephala melas i Globicephala macrorhynchus) i orka (Orcinus orca) 
osiągają zbliżone rozmiary [108]. Tutaj należy wspomnieć o tym, że wielkość ciała 
również wiąże się z emisją dźwięku. Większe będą bowiem emitować dźwięk o więks-
zej mocy i niższej częstotliwości. Mniejsze natomiast osobniki powinny posługiwać 
się pasmem fal o mniejszej mocy i wyższej częstotliwości. Rozmiar ciała poszcze-
gólnych gatunków tutaj w istotny sposób może determinować kwestie doboru seksu-
alnego. Również on może prowadzić do następnego zjawiska skojarzonego również 
z głębokością oceanu i stratyfikacją warunków fizykochemicznych w nim panujących. 

W przypadku niektórych gatunków waleni, chociażby finwala (Balaenoptera phy-
salus) postulowano wykorzystanie strefy SOFAR jako kanału komunikacji [106]. 
Dźwięk przemieszcza się tam jednakże z najmniejszą prędkością, co jest korzystne 
w przypadku emisji dźwięków o niskiej częstotliwości. Wale dziobogłowe o więk-
szych rozmiarach mogą wykorzystywać w celach komunikacji wody o głębokościach 
skorelowanych w pewien sposób z tempem rozchodzenia się fal dźwiękowych. 
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Pojawiają się tutaj jednakże dwie trudności. Czy wszystko wiadomo na temat emi-
sji dźwięku przez walenie? W przypadku zębowców powszechnie postuluje się wyko-
rzystanie melona jako soczewki mechanicznej, lecz czy część gatunków, zwłaszcza 
tych dużych rozmiarów nie może wykorzystywać ruchu powietrza w drogach odde-
chowych? Jest to postulowane przynajmniej przez część badaczy jako mechanizm 
generowania tak zwanych śpiewów wielorybów [109]. Po drugie, wale dziobogłowe 
niejednokrotnie są na tyle rzadko spotykane, że ciężko o terenowe badania mogące 
dać powtarzalne wyniki. Stąd weryfikacja wyżej wskazanych tez jest niezwykle utrud-
niona, a zatem wskazanie takiego mechanizmu ewolucji i specjacji jest czysto hipo-
tetyczne. Niemniej pozwala to wnioskować o możliwościach istnienia nowych nie-
opisanych gatunków w inny sposób niż rozumowanie z wielkości danego ekosystemu 
i ilości gatunków potencjalnie mogących go zajmować (wywodzące się przykładowo 
z założeń biogeografii wysp lub mające charakter aprioryczny). 

Na pewno rola czynnika akustycznego w ewolucji waleni występuje – chociażby 
ze względu na charakter środowiska, lecz jest nie jest ona postulowana dla wielkiej 
ilości gatunków. 
2.5. Ścieżki poszukiwań nowych gatunków wali dziobogłowych

We wcześniejszych podrozdziałach wskazano na szereg elementów biologii mogą-
cych mieć istotne znaczenie przy poszukiwaniu nowych gatunków wali dziobogło-
wych. Wskazują one mianowicie na możliwości ich opisania i wykrycia. Z powodów 
związanych, chociażby z obecną globalną geografią oraz niektórymi czynnikami 
selekcyjnymi (chociażby dźwięk) można wnioskować o większej ilości gatunków niż 
obecnie jest to postulowane. Również nowe gatunki waleni są nadal opisywane, mimo 
znacznych rozmiarów ich ciała; odbywa się to w innych grupach niż tutaj omawiana 
[22, 80-83]. Wnioskować można przez ekstrapolację, iż jeżeli możliwe jest wykrycie 
nowych gatunków fiszbinowców, również wyodrębnienie nowych gatunków delfinów, 
to tym bardziej możliwe jest opisanie nowych gatunków wali dziobogłowych. W tym 
podrozdziale w oparciu o wyżej wspomniane elementy będą dyskutowane ścieżki 
poszukiwań. Jak mianowicie wykryć dany gatunek wala dziobogłowego na podstawie 
wyżej wskazanych przesłanek? 
2.5.1. Zwłoki wali dziobogłowych oraz możliwe elementy wytwarzane 
z ich ciał

Wspomniano wcześniej, iż spotkania wali dziobogłowych są niezwykle rzadkie. 
W przypadku niektórych gatunków jak Mesoplodon carlhubbsi opis gatunku z 1963 
roku został potwierdzony dopiero w roku 2002 [77]. Również inne były dość długo 
postrzegane jako synonimy – przykładowo Mesoplodon hotaula uważany był za 
młodszy synonim Mesoplodon gingkodens [52]. Mając niską frekwencję obserwacji 
przyżyciowych podstawową informacją o poszczególnych gatunkach są ich zwłoki 
wyrzucane na brzegi mórz. Tutaj niestety niejednokrotnie trzeba liczyć na zwykły łut 
szczęścia – co zdecydowanie utrudnia badania wali dziobogłowych. Owszem, ciała 
są źródłem wielu informacji – chociażby mogą pozwalać oceniać zanieczyszczenia 
[110] – jednakże z punktu widzenia badań systematycznych takie sytuacje są niezwy-
kle kłopotliwe. Dobrą klasyfikację danej grupy, nawet bardzo licznej, można zrobić 
pod warunkiem dobrej dostępności materiału. W tym przypadku jest to dość mocno 
kłopotliwe. 
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Trzeba przede wszystkim liczyć tutaj na przypadek. Dodać także należy, iż zwłoki 
waleni potrafią być w różnym stanie, włączając w to również taki, kiedy niemożliwa 
lub bardzo trudna jest identyfikacja morfologiczna. Odnotowano szereg przypadków 
globsterów, jakie były następnie nadinterpretowane [111, 112]. Ze względu na wydzie-
lenie się włókien kolagenu globstery mogą kompletnie nie przypominać waleni [112]; 
doskonałym przykładem był tutaj trunco [113]. Dopiero po badaniach genetycznych 
okazywało się, iż są one przedstawicielami znanych gatunków waleni, głównie kasza-
lotów [111, 113]. Nie mniej jednak pokazuje to następny problem zmniejszający praw-
dopodobieństwo znalezienia ciała wala dziobogłowego. Stopień rozkładu zwłok może 
być bowiem na tyle znaczny, iż utrudnia bezpośrednią identyfikację. Należy zatem 
zadać pytanie, ile takich przypadków jest rzeczywiście rejestrowanych przed odpo-
wiednie ku temu służby.

Historycznie wiele opisów wali dziobogłowych odbywało się na zasadzie analizy 
holotypów będącymi zwłokami wyrzuconymi na brzeg lub fragmentami ciała. Meso-
plodon carlhubbsi [52, 53] został opisany na podstawie szkieletu w 1963 roku. Opis 
Berardius arnuxi został dokonany na podstawie znaleziska szczęki na morzach połu-
dniowych podczas francuskiej ekspedycji admirała Berarda [66]. Następnie – pierw-
szy opisany i typowy dla rodziny – Ziphius cavirostris został naukowo opisany przez 
barona Cuviera w oparciu o zwłoki znalezione na wybrzeżu Bretonii [96]. Można 
wręcz stwierdzić, iż niemalże zawsze w przypadku wali dziobogłowych badacze byli 
uzależnieni od takich okazów. 

Następnie można liczyć na masowe wyrzucanie waleni na brzeg (cetacean mass 
stranding). Zjawisko to dotyczy jednakże najczęściej innych grup waleni, głównie 
delfinów, wymienić tutaj należy przede wszystkim grindwale (Globicephala melas) 
[114]. Najczęstsze pośród wyrzucanych na brzeg wali dziobogłowych były Ziphius 
cavirostris, wale Cuviera [115], niewywołujące żadnych kontrowersji systematycz-
nych. W ten sposób nie opisano również żadnego nowego gatunku – przynajmniej do 
tej pory. W przypadku masowego wyrzucania waleni na brzeg zawsze byli przedstawi-
ciele znanych gatunków, począwszy od wysp Chatham w XIX wieku [114]. 

Należy również zadać następujące pytanie, czy opieranie się na danych pocho-
dzących ze zwłok daje nam reprezentantywną informację dotyczącą biologii danego 
gatunku. Populacja w naturze będzie powinna bowiem cechować się normalnym 
rozkładem cech, znajdowane kompletnie losowo zwłoki natomiast wcale nie muszą. 
Odnajdując ciało jednego osobnika w zasadzie ciężko dokonać opisu pod względem 
morfologicznym. Nie dysponuje się bowiem odpowiednią ilością danych do badań 
morfometrycznych, jakie mogłyby być testowalne i porównywalne. Dodatkowo 
w przypadku wali dziobogłowych ciężko powiedzieć, jaka jest zmienność proporcji 
poszczególnych elementów ciała z wiekiem, ponieważ dotychczasowa liczba próbek 
jest zbyt mała. Wiadomo przykładowo, iż fiszbinowce rosną całe życie [116], lecz nie 
wiadomo, jak jest w przypadku wali dziobogłowych, czy wyjątkowo sędziwe osobniki 
nie będą większe niż w podręcznikowych danych. Zatem, dokonanie opisu gatunku 
pod względem samej morfologii jest bardzo mocno utrudnione. Zawsze w takiej sytu-
acji można zarzucić, iż jest to przykładowo młody osobnik innego znanego gatunku – 
w przypadku jego względnie niewielkich rozmiarów. A zwrócić trzeba uwagę, że opis 
dużego gatunku zwierzęcia dokonany de novo zawsze będzie wzbudzał kontrowersje. 
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A w przypadku takiej, a nie innej podaży materiału ciężko uzyskać powtarzalne dane, 
dające się w rozsądny sposób testować statystycznie. 

Pozostają zatem badania genetyczne. W przypadku badań fiszbinowców tak 
potwierdzono odkrycie Balaenoptera omurae w 2006 roku, ponieważ występowały 
wątpliwości, czy nie zaobserwowano osobnika sejwala albo płetwala równikowego 
[83]. Jeśli chodzi o same wale dziobogłowe, na podstawie badań genetycznych uzy-
skano dane dotyczące odrębności gatunkowej części mniejszych i czarnych osobników 
Berardius na północnym Pacyfiku. W roku 2019 dokonano pełnego opisu gatunku jako 
Berardius minimus, w oparciu o zarówno kryteria genetyczne, jak i morfologiczne 
[28]. Można zatem mówić w tym przypadku o jednostce naturalnej. 

Należy zadać również pytanie, czy dysponuje się również odpowiednio wielkimi 
kolekcjami muzealnymi wali dziobogłowych. Zwrócić tu należy uwagę, iż większa 
część tych gatunków nie była i nie jest obiektem eksploatacji wielorybników. Zja-
wisko to dotyczyło – i w pewnym stopniu nadal dotyczy – w zasadzie Hyperoodon 
ampullatus oraz Berardius bairdi [41-44]. Co ciekawe, nie zostały one wspomniane 
nawet w żadnych dziełach marynistycznych literatury – przykładowo w podziale pod 
względem rozmiarów według Nathaniela w powieści Moby Dick Hermana Melvil-
le’a [117]. Większa część tych gatunków była zwyczajnie zbyt rzadko obserwowana, 
zbyt rzadko spotykana, również nie dysponowała odpowiednimi gabarytami ciała, aby 
flotylle wielorybnicze mogły je przemysłowo eksploatować. Wiązało się to również 
z areałami na dużych głębokościach w morzach i oceanach. Stąd – w porównaniu 
z innymi grupami waleni – dysponuje się niewielką liczbą okazów, co jest podstawo-
wym elementem utrudniającym badania. 

Część kultur pierwotnych Dalekiej Północy – przykładowo ludy paleoazjatyckie – 
wykonuje wiele elementów z kości waleni. Obecnie możliwe jest ich zbadanie z uży-
ciem analizy starożytnego DNA i PMF dla kolagenu [70, 71]. Tylko w ten sposób nie 
znajdzie się żadnych pozostałości gatunków wali dziobogłowych, jak również żad-
nych nieznanych wcześniej gatunków. Wynika to ze stosunkowo prostej przesłanki, 
ponieważ są one stosunkowo najrzadziej obserwowane, jako takie nie wzbudzają wiel-
kiego zainteresowania myśliwych. Podobnie również rzecz się ma w przypadku euro-
pejskiego wielorybnictwa. Z zębów kaszalotów przykładowo wykonywano rzeźby 
nazywane scrimshaw [67]. Tego typu procesu nie zaobserwowano w przypadku żad-
nego wala dziobogłowego. Nawet zęby samców nigdy nie były szczególnie cenionym 
trofeum na miarę szabli i fajek dzika [33]. 

Wyrzucane na brzeg ciała prawdopodobnie pozostaną jeszcze długo podstawo-
wym źródłem informacji na temat wali dziobogłowych. Wiążą się z tym, chociażby 
trudy obserwacji tych zwierząt w naturze. Będą one również źródłem podaży okazów 
dla badaczy zajmujących się systematyką, taksonomią i filogenezą waleni. Inne źró-
dła informacji – jak wykorzystanie kości w celach budowniczych, zdobniczych lub 
artystycznych – należy tutaj wykluczyć, ponieważ wale dziobogłowe nigdy nie były 
źródłem trofeów, również były na większą skalę poławiane tylko przez europejskich, 
amerykańskich i japońskich wielorybników na północnym Atlantyku i północnym 
Pacyfiku. 

Reasumując, prawdopodobnie chcąc opisać następny gatunek wala dziobogłowe-
go, czekać będzie trzeba na kolejne zwłoki znalezione na plaży. Czy istnieją jednakże 
inne ścieżki poszukiwań, pozwalające wyeliminować lub ograniczyć czynnik losowy?
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2.5.2. Bioakustyka a możliwości wykrycia nowych gatunków wali 
dziobogłowych

W przypadku waleni wielką rolę odgrywają badania bioakustyczne, dźwięk jest 
również istotnym czynnikiem w ich ewolucji (wspominano o tym w podrozdziale 2.4.). 
Można się pokusić o możliwość wykrycia nowego gatunku w oparciu o dane bioaku-
styczne. Przyjąć można tutaj a priori założenie, iż gatunek mający charakterystyczny 
dla siebie rozmiar ciała będzie emitować charakterystyczne dla siebie dźwięki. Z kilku 
powodów jest to rzecz dość skomplikowana. Wyżej omawiano przykładowo kwestię 
rozmiaru oraz mocy i częstotliwości emitowanego dźwięku w kontekście tworzenia 
się barier międzygatunkowych. W przypadku przyjmowania wzorca charakterystycz-
nego rozmiaru ciała pojawia się problem, że szereg gatunków mieści się w danej kate-
gorii rozmiaru, poza tym istnieje problem rozmiarów osobników związany z ich wie-
kiem osobniczym. Jest jednakże szereg innych problemów wiążących się z rejestracją 
dźwięków rozchodzących się w toni wodnej oraz ich przypisaniem nawet do organicz-
nego źródła pochodzenia. 

Na początek należy zaznaczyć, iż istnieją dźwięki, jakie ciężko jest powiązać 
zarówno z biologicznym, jak i stricte geofizycznym źródłem pochodzenia. Wymienić 
tutaj należy najgłośniejszy zarejestrowany dźwięk bloop [118], dźwięk whistle reje-
strowany w okolicach Hawajów, podobnie slow down, train i Julia [119] – lecz one są 
wiązane z czynnikami o charakterze geofizycznym, związane z ruchami wody lub mas 
lodowych. Istniały również dźwięki, których źródło znaleziono bardzo późno. Od lat 
siedemdziesiąt brytyjskie i australijskie okręty podwodne rejestrowały przykładowo 
wokół Antarktydy odgłos bioduck. Został on dopiero powiązany w 2014 roku z komu-
nikacją osobników płetwala karłowatego Balaenoptera bonaerensis [119]. W 2019 
roku dopiero został zarejestrowany dźwięk emitowany przez Eubalaena japonica, 
gatunek wieloryba biskajskiego zamieszkujący północny Pacyfik [120]. Stąd napi-
sano wcześniej, iż istnieją wątpliwości odnośnie biologicznego lub niebiologicznego 
pochodzenia danego źródła dźwięku. Co więcej, przez okres zimnej wojny system 
hydrofonów SOSUS zbierał dane akustyczne z Pacyfiku. W 1989 roku rozpoczęto 
odtajnianie danych, wydała się wówczas sprawa 52 Hertz whale. Jest to osobnik praw-
dopodobnie płetwala błękitnego (Balaenoptera musculus) emitujący dźwięki o niety-
powej częstotliwości [121]. Do tej pory nie został on przez badaczy znaleziony, aby 
dociec, co może o tym decydować [122]. 

W przypadku samych wali dziobogłowych dysponujemy bardzo skąpymi danymi 
o emitowanych przez nie odgłosach. Są one generalnie znane dla wala Cuviera – 
Ziphius cavirostris, wala Gervaisa – Mesoplodon europaeus, Berardius arnuxii oraz 
wala Blainville’a – Mesoplodon densirostris [123, 124]. W innych przypadkach nie 
dysponuje się wystarczającymi danymi. Wynika to z rzadkości spotkań z omawia-
nymi tutaj zwierzętami i – w efekcie – utrudnieniom w rejestracji wyżej wspomnia-
nych dźwięków. A w przypadku gatunków obserwowanych stosunkowo nieregular-
nie ciężko o przeprowadzenie systematycznych badań zachowania, włączając w to 
możliwe do zarejestrowania emitowane dźwięki. Gdyby zatem dysponować zapisami 
wykorzystywanymi przez poszczególne wale dziobogłowe odgłosów, można by pró-
bować stwierdzać na tej podstawie nieznanych gatunków tych zwierząt. Istnieje tutaj 
pewne rozwiązanie mogące poniekąd usprawnić tę pracę, a mianowicie wykorzysta-
nie transformat Fouriera do scharakteryzowania pewnych typowych parametrów dla 
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dźwięku emitowanego przez wale dziobogłowe. Jednakże bez dysponowania zareje-
strowanymi dźwiękami dla wszystkich znanych współczesnych, zadanie to jest nie-
możliwe do wykonania. Lecz i tak pojawia się kilka następnych problemów. 

Nawet gdyby dysponować taką biblioteką dźwięków i wykryć nieznany wcześniej 
odgłos o charakterystyce pasującej do Ziphidae, pojawiłoby się następujące zagadnie-
nie. Czy nie jest to przykładowo odgłos emitowany przez osobnika znanego wala dzio-
bogłowego, jaki wcześniej nie był rejestrowany. Możemy nadal nie posiadać wystar-
czającej wiedzy na temat generowania dźwięku przez przedstawicieli zębowców. Stąd 
nie można tutaj wykluczyć zwyczajnej zmienności behawioralnej osobników znanych 
gatunków. Później – podobnie jak w przypadku 52 Hertz whale – może być to skutek 
zmienności osobniczej. Pojawia się tutaj jeszcze pytanie, czy badania dotyczące emisji 
danego dźwięku są na tyle powtarzalne, aby mogły pochodzić od różnych osobników. 
W tym wypadku, jeżeli są one co najmniej dwa zarejestrowane dźwięki podobne do 
siebie, acz wyróżniające się w stosunku do innych, można mówić o odrębnej gatunkowo 
populacji. W innych będzie to najprawdopodobniej skutek zmienności osobniczej. 

Następnie należy zadać pytanie o znaczenie nomenklatoryczne takiego odkrycia. 
Według reguł przyjętych przez ICZN nie może ono stanowić przesłanki do wyod-
rębnienia nowego gatunku, nie spełnia bowiem cech holotypu [125]. W przypadku 
współcześnie żyjących organizmów nie dokonuje się również klasyfikacji w systemie 
binominalnej nomenklatury skutków działalności życiowej samych organizmów (co 
przykładowo ma miejsce w paleontologii czy geologii, tzw. ichnotaksonomia [125]), 
lecz obiektem systematyki są same organizmy. Taki odgłos nie mógłby również 
w żaden sposób zostać uznany za nomen nudum, ponieważ nie wiąże się bezpośrednio 
z ciałem danego zwierzęcia lub jego fragmentem. Z punktu widzenia systematyki zoo-
logicznej zachowanie nie podlega nazewnictwu. Owszem, zarejestrowanie dźwięku 
byłoby poważną przesłanką do poszukiwania nowego gatunku wala dziobogłowego, 
lecz opis w sensie systematyki zoologicznej mógłby zostać dokonany dopiero po 
dopasowaniu go do ciała lub fragmentu ciała konkretnego gatunku. Dotyczy to zupeł-
nie takiego przypadku, jak rejestracja śpiewu nieznanego gatunku ptaka, nie mogłaby 
przyczynić się do naukowego opisu nowego gatunku. 

Nie należy się również dziwić, iż takie problemy występują. Dyskutowane było 
również wykorzystanie zdjęć w opisach zwierząt, uznane one zostały one za niespeł-
niające odpowiednich kryteriów wiarygodności z punktu widzenia systematycznych 
[126, 127]. Podobna kwestia dotyczy nagrań poszczególnych dźwięków emitowanych 
przez wale dziobogłowe. Tutaj ujawnia się szereg problemów, czy dźwięk tego typu 
nie może zostać wygenerowany w inny sposób, na przykład czy nie może być pro-
duktem procesów o charakterze geofizycznym (jak długo postulowano w przypadku 
dźwięku bioduck [119]). Wspominano również o zakresie zmienności dźwięków 
emitowanych przez poszczególne gatunki – na ten temat brak szerokich informacji, 
zarówno w przypadku zmienności ontogenetycznej, jak i populacyjnej. Stąd również 
bardzo ciężko dyskutować znaczenie ich dla celów systematycznych, jeżeli nawet 
w przypadku gatunków zębowców znacznie lepiej poznanych jak orki (Orcinus orca) 
nadal podlega to dyskusji. 

Również pojawia się tutaj istotne pytanie o dostępność nagrań dokonywanych 
przez różne instytucje. Nasłuch oceanów prowadzony jest przez marynarki wojenne 
oraz radiowywiady różnych państw, dane te pozostają tajne z powodów oczywistych. 
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Dane bioakustyczne mogą stanowić bardzo dobre źródło poszukiwań. Wale dzio-
bogłowe na pewno emitują szereg odgłosów – związanych z lokalizacją zdobyczy czy 
postulowanym życiem społecznym – pozostaje kwestia techniczna, jak to zarejestro-
wać. Jednakże dysponując nawet biblioteką takich dźwięków dla całej rodziny, nie 
można by opisać na tej podstawie nowego gatunku. Dźwięk mógłby tutaj stanowić co 
najwyżej przesłankę do poszukiwań wyżej wymienionego, a także elementem pomoc-
niczym w opisie danego gatunku. 
2.5.3. Wykorzystanie barcodingu i metabarcodingu a możliwości 
poszukiwań nowych gatunków wali dziobogłowych

Poza podejściem morfologicznym oraz bioakustycznym istnieje jeszcze ścieżka 
badań genetycznych. Tutaj od dłuższego czasu mówi się o barcodingu jako o sposobie 
identyfikacji poszczególnych gatunków. W ostatnich czasach wspomina się również 
o metabarcodingu całych próbek pobieranych z ekosystemów – to ostatnie podejście 
jest konsekwencją rozwoju technik sekwencjonowania nowej generacji [128]. Było 
ono stosowane już niejednokrotnie do badań mających na celu identyfikację wielu 
gatunków organizmów żywych na raz w danym środowisku. Jako przykłady tutaj 
można wymienić jezioro Wostok na Antarktydzie [129] czy badania jeziora Loch Ness 
mające wykluczyć istnienie słynnego potwora [130]. 

Same badania genetyczne są niejednokrotnie nieodzowne przy identyfikacji zwłok 
waleni – zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z globsterami – lub kiedy zwłoki są cięż-
kie do identyfikacji morfologicznej [111-113]. Tego typu badania pozwoliły stwier-
dzić już w 2016 roku możliwość występowania innego gatunku wala dziobogłowego 
z rodzaju Berardius na północnym Pacyfiku niż Berardius bairdi [28, 131]. W ten spo-
sób można równiez wnioskować o naturalnym charakterze niektórych jednostek sys-
tematycznych w obrębie innych grup waleni – wspomnieć tutaj można przykładowo 
tradycyjnie rozumiany gatunek Orcinus orca [85-88]. Przypadek Berardius minimus 
pokazuje, że mogą one pozwolić stwierdzić występowanie odrębnych gatunków, 
podobnie w przypadku Mesoplodon hotaula uważanym długo za młodszy synonim 
Mesoplodon gingkodens [51, 52]. Są one niejednokrotnie konieczne w celu weryfi-
kacji naturalnego charakteru poszczególnych jednostek – ponieważ zgodnie z defi-
nicją gatunku biologicznego podaną przez Mayra [89] – jest to jednostka w obrębie, 
której następuje przepływ informacji genetycznej. Tego typu metody mogą pozwolić 
również stwierdzić istnienie populacji mieszańców. W przypadku wali dziobogłowych 
nigdy takich nie wykryto, lecz należy się tutaj zastanowić, czy takie w ogóle faktycz-
nie mogą istnieć. Tego typu dane mogą pozwolić również wskazać mechanizm ewolu-
cji w danej grupie – o tym wspominano już wcześniej. 

Z barcodingiem, a także metabarcodingiem, wiąże się również szereg innych pro-
blemów. Z jednej strony mogą one umożliwić na stosunkowo prostą identyfikację 
poszczególnych gatunków. Lecz są one obciążone szeregiem błędów. W przypadku 
barcodingu mogą one wynikać z występowania pseudogenów mitochondrialnych 
w genomie jądrowym. Nie dysponuje się obecnie żadnymi danymi genomicznymi dla 
wali dziobogłowych poza kilkoma genomami mitochondrialnymi. Są to zbyt skąpe 
dane, aby wykluczyć taką możliwość [132]. Wówczas można otrzymywać szereg 
wyników fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych. Nie muszą być one 
w żaden sposób informatywne bez wskazania całego organizmu. Następnie metabar-
coding ze środowiskowych prób obciążony jest szeregiem błędów, jakie mogą prowa-
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dzić do wyników fałszywie pozytywnych. W efekcie można wnioskować o istnieniu 
nowego gatunku w oparciu o zanieczyszczone próby. Inna możliwość błędów to geny 
zapożyczone przez inne organizmy, zwłaszcza o mniejszym genomie i znacznie krót-
szym cyklu generacji jak bakterie i inne mikroorganizmy, a nawet niektóre wrotki. To 
może prowadzić do znacznych pomyłek, jakich na obecnym etapie badań nie można 
wykluczyć. Poza tym ocean stanowi znacznie bardziej złożoną strukturę niż gleba lub 
nawet cały ekosystem jeziorny. Tego typu badania mogą naprowadzić różnych spe-
cjalistów na hot spots bioróżnorodności, jednakże nie mogą one z różnych powodów 
stanowić ani ich początku, ani końca. Przykładowo, przy obecnym poziomie wiedzy, 
ciężko na podstawie całego znanego genomu wnioskować o wielu właściwościach 
danego organizmu, uwzględniając jeszcze fakt, iż ulega on interakcjom ze środowi-
skiem. Sama kwestia zaproponowanej przez Mayra koncepcji epigenotypu [89] roz-
wiązuje tutaj problem na niekorzyść opierania się na samych badaniach genetycznych 
czy nawet metagenomicznych. Zjawisko to można dyskutować również z punktu 
widzenia samych procesów emergencji, jednak ciężko na podstawie tych danych 
odtworzyć całą biologię danego gatunku i wnioskować w sposób holistyczny o jego 
ewolucji. 

Następny problem to jest nomenklatoryczny. Berardius minimus został podany 
dopiero w momencie znalezienia całego ciała zwierzęcia oraz wykrycia żywych 
zwierząt, w momencie możliwości stwierdzenia holotypu oraz locus typicus. W tym 
wypadku jest to zadanie stosunkowo utrudnione. Sama sekwencja stanowi oczywiście 
część ciała zwierzęcia, lecz w wielu systemach nomenklatorycznych nie stanowi pod-
stawy opisania gatunku. Nawet w przypadku nomenklatury mikrobiologicznej stosuje 
się nazewnictwo Candidatus [133]. ICZN nie przewiduje takich możliwości [125], 
stwierdzenie osobnika niepasującego do danego gatunku pod względem genetycznym 
może stanowić co najwyżej przesłankę do wyróżnienia nowego gatunku. Oczywi-
ście, można taką postawę zawsze tłumaczyć konserwatyzmem pewnych środowisk 
naukowych. Jednakże jest ona jak najbardziej uzasadniona z wielu powodów. Gatunek 
jest przecież definiowany w oparciu o więcej kryteriów niż tylko genetyczne, nawet 
w wywodzącej się neodarwinizmu definicji mayrowskiej. Poza tym gatunek wala 
dziobogłowego, nowy siłą rzeczy, musi zwrócić uwagę szeregu organizacji zajmu-
jących się ochroną środowiska jak IUCN oraz programów mających na celu ochronę 
waleni (przykładowo ASCOBAN) [28]. Nie mieści się to również w ujęciu taksono-
mii integratywnej nakazującej wykorzystywać różne informacje dotyczące biologii 
poszczególnych organizmów. 

Jednakże badania genetyczne w skali całych populacji – szczególnie o charakterze 
filogeograficznym – są nieodzowne i na pewno pomogą zrozumieć mechanizmy ewo-
lucji tej grupy. Nie można jednak zamykać się wyłącznie w ich obrębie. Zauważyć 
należy, chociażby na przykładzie szeregu danych behawioralnych otrzymanych dla 
innych waleni, iż może u nich występować zjawisko na kształt koewolucji genetycz-
no-kulturowej (dual inheritance theory – DIT) [134]. W ten sposób mogą się wyłączać 
poszczególne populacje w sposób sympatryczny i nie musi być to tylko i wyłącznie 
kwestia dyskutowanych wcześniej rozmiarów osobników oraz głębokości odbywania 
poszczególnych rytuałów (związanych przykładowo z walkami samców i kopulacją). 

Wyżej wspomniano jeszcze problem badania fragmentów ciał wali dziobogłowych. 
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Badania o charakterze genetycznym (lub w przypadku proteomicznych kolagenu 
o bardziej biochemicznym charakterze) mogą pozwolić wykazać, do jakiego gatunku 
należy fragment kości danego walenia [70, 71]. Jednakże ze względu na wspomniane 
już wcześniej niewielkie opróbkowanie sytuacja taka w przypadku przedstawiciela 
Ziphidae jest bardzo mało prawdopodobna. W wiele większym stopniu metodyka ta 
może znaleźć zastosowanie w badaniach szczątków innych waleni znacznie szerzej 
eksploatowanych dawniej przez przemysł wielorybniczy. 
2.5.4. Etnozoologia a poszukiwania nowych gatunków wali 
dziobogłowych

W przypadkach opisu niektórych gatunków istotne mogą być dane przekazywane 
przez autochtoniczną ludność zamieszkującą dany teren. Tego typu badania mieszczą 
się w nurcie etnozoologii [135]. W obrębie wali dziobogłowych można podać tutaj 
przykład kurotsuchi; taką bowiem nazwę Berardius minimus nadali japońscy rybacy 
na długo przed naukowym opisem tego gatunku w 2019 roku [28]. Wcześniej oni noto-
wali czarne, mniejsze od Berardius bairdi, wale dziobogłowe. Podobne obserwacje 
czynili również rosyjscy rybacy na Sachalinie i w Kraju Przymorskim [28]. Zapewne 
byłby on uważany za ludową legendę, gdyby w 2016 roku nie udało się znaleźć zwłok 
tego zwierzęcia, a następnie podjąć jego poszukiwań [131]. Czy można zatem uważać, 
że argumenty o charakterze etnozoologicznym, czyli dopatrywanie się w zwierzętach 
legendarnych czy mitycznych w danej kulturze, rzeczywiście istniejących gatunków, 
ma sens? – w dodatku na podstawie jednostkowego przypadku. Można tutaj mieć bar-
dzo poważne wątpliwości. 

Ludzie niejednokrotnie mają dość bogatą wyobraźnię. Dowodzą tego przypadki 
różnych potworów z odległych części świata (przykładowo yeti, sasquatch i inne rze-
kome małpoludy, węże morskie, potwór z Loch Ness i inne potwory z jezior). Stano-
wią one nadinterpretację śladów istniejących zwierząt; w podobnym zakresie mieści 
się również zapewne przypadek krakenów [136]. Raczej stosunkowo rzadko zdarza 
się im dokonać lepszych obserwacji fauny niż uczynione przez zoologów. Tego typu 
opowieści stanowią raczej sumpt do opowieści, jakimi później zajmują się kryptozoo-
lodzy [6, 9]. Przypadek kurotsuchi jest tutaj odosobniony. Nie mniej jednak opowie-
ści o czarnym waleniu z rodziny Ziphidae były z racjonalnych powodów traktowane 
w sposób sceptyczny, aż do czasu znalezienia ciała w roku 2016 [131]. 

Następną rzecz stanowią stosunkowo rzadkie obserwacje wali dziobogłowych. 
Współcześni badacze mają duże problemy z poznaniem tej grupy ze względu na 
wyżej wspomniany efekt. Dysponują jednocześnie zdecydowanie lepszymi narzęd-
ziami technicznymi niż w przypadku kultur autochtonicznych wykazujących niejed-
nokrotnie charakter preindustrialny. Można zatem postawić stosunkowo proste pytanie, 
jeżeli dane zwierzę zostało przeoczone przez dobrze wyposażone ekspedycje oceano-
graficzne czy zoologiczne, to jak miało zostać zauważone przez grupkę łowców-zbie-
raczy czy przedstawicieli innej grupy autochtonicznej. Berardius minimus stanowi tutaj 
jednostkowy przypadek, jaki jest odosobniony. Pojedyncza obserwacja ludności autoch-
tonicznej zgadzająca się z wnioskami nauki empirycznej nie może stanowić dowodu 
na żadną regułę. Jeżeli występowałaby w tej dziedzinie pewna powtarzalność, dopi-
ero wówczas można by wskazywać, że autochtoni mogą w pewnych aspektach lepiej 
obserwować otoczenie aniżeli dobrze wyposażone, profesjonalne ekspedycje badawcze. 
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W przypadku rzadkich obserwacji takie zwierzęta, jak wale dziobogłowe mogą zostać 
w ogóle kompletnie przeoczone. Zauważalne, że nawet w morskich kulturach nie były 
one traktowane jako element folkloru – wśród Basków, Anglosasów czy Skandynawów. 
Ten wniosek można ekstrapolować poza krąg kultury euroamerykańskiej. 

Również, czy takie kultury mogą istnieć ze względów geograficznych. Wiele gatun-
ków wali dziobogłowych występuje na półkuli południowej, na której jest mało lądów, 
panują również niejednokrotnie ciężkie warunki klimatyczne. W zasadzie część wysp 
dopiero eksplorowali europejscy kolonizatorzy, wcześniej tam żadne populacje lud-
zkie nie występowały. Dodatkowo na Pacyfiku, Polinezja została stosunkowo późno 
skolonizowana [137]. Część zwierząt zostawiło ślad w folklorze, lecz były to głównie 
zwierzęta lądowe będące elementem faun subfosylnych, wymarłe w czasach histo-
rycznych [6]. Natomiast nawet w tak morskiej kulturze jak polinezyjska nie pojawia 
się dużo wzmianek o waleniach czy w ogóle ssakach morskich. Można wnioskować, 
że tego typu zwierzęta nie były zbyt istotne z punktu widzenia gospodarki wyżej 
wspomnianych, więc nie zostały one odnotowane. 

Dodać również należy, że w przypadku innych waleni również jest ciężko pole-
gać na danych etnozoologicznych. Przykładowo Balaenoptera omurai nie został zau-
ważony ani przez Malgaszy, ani ludy zamieszkujące Archipelag Malajski, czy Oce-
anię. Stąd, jeżeli znacznych rozmiarów fiszbinowiec został przeoczony przez tych 
obserwatorów, to przebywający głównie na dużych głębokościach wal dziobogłowy 
tym bardziej nie został zauważony. 

Na podstawie wyżej wspomnianych przesłanek można wnioskować, iż wskazanie 
kurotsuchi jako odrębnego gatunku walenia przez rybaków z Japonii i z Sachalinu  
[28] stanowi jednostkowy przypadek niestanowiący żadnej reguły. Nie występuje tutaj 
żadna powtarzalność obserwacji. Dane związane z etnozoologią z tego powodu nie 
mogą stanowić żadnej pomocy dla poszukiwań systematycznych nowych gatunków 
wali dziobogłowych. 
3. Podsumowanie
3.1. Możliwe zainteresowanie instytucji rządowych i międzynarodowych 
nowymi gatunkami wali dziobogłowych

W ostatnich kilkudziesięciu latach walenie stały się obiektem zainteresowania 
instytucji międzynarodowych oraz szeregu instytucji rządowych (jak NOAA w USA). 
Wiązało się to ze wskazywaną już w latach dwudziestych przez Remingtona Kellogga 
kwestią uregulowania przemysłowego wielorybnictwa [138]. Po drugiej wojnie świa-
towej – w 1946 roku – również powstała instytucja IWC (International Whaling Com-
mission), Międzynarodowa Komisja Wielorybnictwa, zajmująca się tymi kwestiami. 
W 1986 roku zostało wystosowane moratorium na komercyjne połowy dużych waleni 
(a do tych skądinąd zaliczają się wale dziobogłowe) [139], jakie niejednokrotnie pod-
ważane jest przez rządy niektórych państw jak Japonia, Norwegia czy Rosja [140]. 
Dotyczy to również wali dziobogłowych – przykładowo Berardius bairdi jest okazyj-
nie poławiany na Pacyfiku [28]. 

Tego typu instytucje powinny być żywotnie zainteresowane poszukiwaniem 
nowych gatunków waleni (włączając w to wale dziobogłowe), a także winny wyka-
zywać zainteresowanie uporządkowaniem systematyki poszczególnych rodzin waleni 
(w tym wali dziobogłowych będących obiektem niniejszego opracowania). Niejedno-
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krotnie tak się składa, że wykazują one pewną opieszałość w stosunku do wyników 
ogłaszanych przez naukowców. Koronnym przykładem jest tutaj chociażby płetwal 
Bryde’a (Balaenoptera brydei) uważany przez większą część badaczy za populację 
płetwala równikowego (Balenoptera edeni), lecz nadal występujący w szeregu kon-
wencji międzynarodowych jak CMS oraz CITES [141, 142]. Zatem występuje tutaj 
dość znaczna inercja systemu. Wnioskować zatem można a posteriori, iż podobna 
sytuacja może wystąpić w przypadku wali dziobogłowych. Są one stosunkowo rzadko 
obserwowane – co było wielokrotnie wskazywane powyżej – stąd istnieją problemy 
z oszacowaniem ich rzeczywistych populacji. Stąd również mogą wywodzić się pro-
blemy z szacowaniem liczby gatunków pozostających do odkrycia. Trzeba również 
wspomnieć, że w zasadzie na wejście zostaną one również wpisane do programów 
ochrony waleni dla danego regionu świata – przykładowo ASCOBANS [143]. 

Niemniej jednak w przypadku niejednokrotnie przypadkowych obserwacji ciężko 
jest wymagać od prowadzenia przez wyżej wspominane ciała systematycznych poszu-
kiwań nowych gatunków w tej grupie. Ze względu na szereg wspomnianych wcześniej 
trudności będzie się to odbywać prawdopodobnie niejednokrotnie w sposób przypad-
kowy. 
3.2. Czy możliwa jest predykcja i ukierunkowanie poszukiwań nowych 
gatunków wali dziobogłowych?

Wyżej wspominano o szeregu trudności związanych z badaniem omawianej tutaj 
grupy. Ze względu na biotop jest ona niezwykle trudna w badaniach, a w przypadku 
poszukiwań nowych gatunków należy liczyć na znajdowanie ciał na plaży. Z nich 
również pochodzi znaczna część wszelkich informacji na temat tej grupy, zdecydo-
wanie mniejsza ilość danych wywodzi się z obserwacji żywych osobników in situ. 
Stąd bardzo trudne jest oszacowanie liczby gatunków mogących jeszcze występować, 
a będących nieodkrytymi. W tym celu można by posłużyć się statystycznymi meto-
dami o charakterze ekstrapolacyjnym, lecz są one obciążone dużym błędem [145]. 
W każdym razie zwrócić należy uwagę na fakt bardzo podstawowy. Obecnie doko-
nuje się nadal wielu opisów zwierząt stosunkowo niewielkich i większą część z nich 
stanowią bezkręgowce [1]. Wykrycie całkowicie nowego gatunku dużego zwierzęcia 
należy do rzadkości. Wynika to z kilku czynników. Pierwszym jest chociażby kwestia 
piramidy troficznej. Są to szczytowe drapieżniki w swoich ekosystemach, zatem nie 
będą one zbyt liczne z uwagi na sam przepływ materii i energii przez ekosystemy 
[144]. Nie będą one również szczególnie bogate w gatunki. Stąd można by wniosko-
wać, iż do odkrycia zostało ledwie kilka gatunków wali dziobogłowych i mimocho-
dem faza przyrodnicza badań w tej grupie ulega zamknięciu. Również tempo opisy-
wania nowych gatunków jest stosunkowo niewielkie, w ciągu ostatnich dwóch dekad 
wykryto raptem dwa, również udało się potwierdzić odrębny charakter gatunkowy 
Mesoplodon hotaula oraz potwierdzić występowanie Mesoplodon carlhubbsi. 

Nie mniej jednak z uwagi na epizodyczne obserwacje wielu tych zwierząt, ich 
skryty tryb życia, zamieszkiwanie przez nie trudnego do badań biotopu, opisywanie 
ich nowych gatunków może się rozciągnąć na kolejne dekady dwudziestego pierw-
szego wieku. Do tego dochodzi brak zrozumienia mechanizmów ich ewolucji oraz 
praktyczna nieznajomość ich zachowania, co dodatkowo utrudnia wnioskowanie 
o możliwościach poszukiwania nowych gatunków tych zwierząt. 
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Na podstawie samych czynników geograficznych wnioskować można ad hoc, iż 
miejscami opisów nowych gatunków będą wody wokół Antarktydy oraz Pacyfik. Są 
to bowiem największe akweny wodne na świecie, a w nich siłą rzeczy prawdopodo-
bieństwo stwierdzenia nowego gatunku tego typu zwierzęcia będzie większe. Dodać 
również należy, iż z uwagi na klimat, wody wokół Antarktydy wykazują większą pro-
duktywność, stąd prawdopodobieństwo wykrycia nowych gatunków waleni jest tam 
generalnie wyższe aniżeli w regionach tropikalnych [144]. Innymi miejscami tego 
typu są strefy upwellingu występujące chociażby na Oceanie Indyjskim [146]. 

Wale dziobogłowe są z szeregu powodów najmniej poznaną grupą dużych ssa-
ków. Nadal istnieją tam możliwości wykrycia całkowicie nowych dla nauki gatunków. 
Wynika to z niewielkiego stopnia poznania biologii tej grupy. 
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O możliwościach poszukiwania nowych gatunków wali dziobogłowych 
(Ziphiidae)
Streszczenie
W przypadku wielu grup zwierząt o dużych rozmiarach ciała panuje uzasadniony sceptycyzm dotyczący 
możliwości opisu nowych gatunków. W ich przypadku często zainteresowane są nimi środowiska o wręcz 
pseudonaukowych charakterze – wymienić tutaj należy kryptozoologów. Istnieją jednak wyjątki, a do 
nich zaliczają się wale dziobogłowe. Wiąże się to z wieloma szczegółami ich biologii. 
Do tej pory (stan na rok 2019) opisano 22 gatunki tych ssaków morskich. Są to walenie o dużych rozmia-
rach ciała zamieszkujące krawędzie szelfu i inne głębokowodne siedliska morskie. Sam fakt zajmowania 
takiego biotopu powoduje, iż są one stosunkowo rzadko obserwowane i poza paroma gatunkami jak Zi-
phius cavirostris bardzo słabo poznane. Nie jest to również popularny obiekt badań cetologów ze względu 
na wyżej wspomniane szczegóły biologii. Fakty te implikują jednak możliwości występowania i odkrycia 
nowych gatunków tych ssaków morskich. W ciągu ostatnich dwóch dekad opisano aż dwa gatunki – 
Mesoplodon perrini i Berardius minimus – oraz potwierdzono opis Mesoplodon carlhubbsi. Udało się 
również wykazać odrębność gatunkową Mesoplodon hotaula uważanego niejednokrotnie wcześniej za 
młodszy synonim Mesoplodon gingkodens. Wskazuje to na nadal występujące możliwości poszukiwania 
nowych gatunków. Dane te również nie przedstawiają się źle na tle innych grup waleni – postuluje się 
bowiem odrębność gatunkową orek typu D. W 2003 roku również opisano nowy gatunek płetwala – Ba-
laenoptera omurai. 
Ze względu na stosunkowy młody wiek (pierwsze pochodzą z miocenu) oraz względne podobieństwo na-
leży wykluczyć tutaj występowanie efektu Łazarza. Istnieje również kilka ścieżek poszukiwania nowych 
gatunków, lecz ze względu na nieznajomość biologii jest to proces niezwykle trudny. Przykładowo, ponie-
waż niewiele wiadomo o ich zachowaniach, ciężko jest cokolwiek powiedzieć na temat mechanizmów ich 
specjacji oraz roli czynników geograficznych i doboru płciowego. Ze względu na wykorzystanie dźwięku 
przez te zwierzęta wnioskować można również o roli głębokości i znaczeniu czynnika fizycznego w po-
staci prędkości rozchodzenia się fal dźwięku na poszczególnych głębokościach w oceanie. Pośrednio 
można wnioskować o kilku ścieżkach dochodzenia istnienia nowych nieznanych gatunków. Podstawo-
wym źródłem informacji są ciała znajdowane na brzegu, stąd należy dążyć do ich identyfikacji z użyciem 
badań morfologicznych oraz genetycznych. Tak został opisany Berardius minimus. W przypadku innych 
danych jak chociażby bioakustyczne jest to znacznie bardziej kłopotliwe, wchodzą tutaj w grę również 
czysto geofizyczne czynniki mogące generować dźwięki przypisywane organizmom żywym. Wymienić 
także należy niski stopień poznania poszczególnych gatunków pod tym względem. Również wyemitowa-
ny dźwięk nie może stanowić podstawy opisania nowego gatunku. Dość duże możliwości wykrycia dają 
również dane genetyczne, jak barcoding i metabarcoding, są one obciążone jednak błędami; wówczas 
należy dążyć do znalezienia ciała całego zwierzęcia, aby dokonać jego opisu. 
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Nie należy się jednak spodziewać wielkiej liczby opisanych gatunków – chociażby ze względu na ich 
duży rozmiar oraz funkcję pełnioną w ekosystemach morskich. Spodziewać się można na podstawie 
samego wnioskowania a posteriori opisania jeszcze kilku gatunków całkowicie nowych dla nauki. Ze 
względu na brak wiedzy o mechanizmach ewolucji i skąpe dane dotyczące filogeografii ciężko jest wnio-
skować o możliwościach rozbicia istniejących gatunków na mniejsze naturalne jednostki. Również cięż-
ko jest ukierunkować poszukiwanie nowych gatunków wali dziobogłowych ze względu na trudny do 
badań biotop oraz bardzo skąpe dane na temat ich biologii. Mówiąc kolokwialnie, należy liczyć tutaj na 
łut szczęścia w postaci znajdowania ciał tych zwierząt, a następnie ich morfologiczną oraz genetyczną 
identyfikację. 
Również instytucje zajmujące się regulacją wielorybnictwa jak IWC oraz ciała takie jak IUCN powinny 
być pośrednio zainteresowane możliwościami wykrycia nowych gatunków wali dziobogłowych. 
Słowa kluczowe: wale dziobogłowe, systematyka waleni, poszukiwanie nowych gatunków, Cetacea, tak-
sonomia

On possibilities of search new species of beaked whales (Ziphiidae)
Abstract
In the case of many groups of big-sized animals it is ruled justified skepticism pertaining to possibilities 
of describing new species. Entire organizations with pseudoscientific characters are interested in this sub-
ject – one may mention some cryptozoologists. Some exceptions are existing – herein beaked whales are 
mentioned. It is connected with many details of these animals biology. 
Thus far (state of knowledge from 2019) it was described 22 species of beaked whales. They are big-sized 
cetaceans inhabiting ocean shelf edges and other deap-sea zones. Same fact of indwelling such biotope 
implicated that they are relatively rare observed and sparsely unknown (without few species as Ziphius 
cavirostris). It is not popular object of cetologists research for the sake of above-mentioned details of their 
biology. However, this facts implicate possibilities of existing and discovering absolutely new species of 
these marine mammals. During last two decades it was described until two new species – Mesoplodon 
perrini and Berardius minimus – and discovery of Mesoplodon carlhubbsi was also verified. Moreover, 
species difference of Mesoplodon hotaula was proved; this beaked whale was earlier mentioned as youn-
ger synonime of Mesoplodon gingkodens. This facts indicate possibilities of occuring and discovering 
new species of these marine mammals. Such data does not depict in comparison with another cetaceans. 
Killer whales of type D are postulated new species of orcas. New species of rorqual, Balaenoptera omurai, 
was also described in 2003. 
For the sake of rather young geological age and relative similarity Lazarius effect is excluded. Some ways 
of search of new species are existing, too, but it is very difficult process due to sparse knowledge about 
beaked whales biology. For example, it is severely to ascertain about role of geographical factors and 
sexual selections in mechanisms of this group evolution, because of lack in search of behaviour of beaked 
whales. One may infer to role of depth in this processes due to changes in velocity of sound waves in 
layers of sea water. Indirectly, it can except few ways of searching new species of these marine mammals. 
Fundamental sources are bodies finding on the sea shore, thus it should be seeked to identification with 
morphological and genetic methods. Berardius minimus was described by this way. In the case of another 
data as bioacoustics issue becomes more awkward, because similar sounds can be generated by clearly 
geophysical factors. Morevoer, emited sound cannot comprise fundament of new species description. 
Quite good possibilities of uncovering give genetic approach as barcoding and metabarcoding, however 
this methods are convicted by errors; one should to find whole body of animal to describe as new species. 
Because of huge size and function in marine ecosystems big quantity of new species of beaked whales 
should be unexpected. It ought to discover few absolutely new species. For the sake of lack of knowledge 
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in evolution mechanisms and sparse phylogeographical data it is severe to doubt actually known species 
as natural units and split them. Directing of new beaked whale search is hard due to biotope, which is 
difficult to search, and very sparse information about their biology. Speaking coloquially, one should lean 
on serendipity in uncovering bodies of these marine mammals and subsequent morphological and genetic 
identification. 
Moreover, some institutions concerning in whaling regulation (e.g. IWC) and environmental protection 
(IUCN) should be inderectily interested possibilities of discovering new species of beaked whales. 
Keywords: beaked whales, cetacean systematics, searching of new species, Cetacea, taxonomy
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Zastosowanie wybranych metod fotogrametrycznych 
i geofizycznych w kartografii geologicznej – 

przykład z okolic Kraśnika 
(Południowo-zachodnia Lubelszczyzna)

1. Wstęp
Już od początku lat 50. wykorzystywane w geologii w różnych skalach zdjęcia 

lotnicze ułatwiały pracę geologom przy wykonywaniu map geologicznych. Zazwyczaj 
geolodzy zbierali informacje o budowie geologicznej w terenie, przemierzając pieszo 
kilometr po kilometrze badany obszar. Następnie nanosili swoje obserwacje na mapę 
topograficzną i w ten sposób tworzyli szczegółowy obraz budowy geologicznej [2]. 
Była to praca żmudna, uciążliwa i dość kosztowna. Dlatego obecnie coraz częściej 
wykorzystuje się nowoczesne metody geofizyczne i fotogrametryczne w kartowaniu 
geologicznym. Metody geofizyczne są stosowane w celu rozpoznania budowy tekto-
nicznej i interpretowania litologii skał, zaś metody fotogrametryczne wykorzystuje 
się głównie pod kątem analizy form rzeźby terenu, a także określenia stylu budowy 
tektonicznej. 

Do zdalnego badania budowy geologicznej stosuje się głównie dwie metody 
z zakresu fotogrametrii lotniczej. Należą do nich stereoskopowa fotointerpretacja 
zdjęć lotniczych na cyfrowych stacjach fotogrametrycznych oraz generowane foto-
grametrycznie ze stereo par zdjęć lotniczych numeryczne modele terenu [7, 17]. 
W ostatnich latach często w badaniach geologicznych wykorzystuje się numeryczny 
model terenu otrzymany w wyniku lotniczego skaningu laserowego ALS (Airborne 
Laser Scanning). Obecnie jest to jedna z czołowych technik pozyskiwania informacji 
o powierzchni terenu, zarówno na świecie, jak i w Polsce [21]. 

W kartografii geologicznej stosuje się szerokie spektrum metod geofizycznych np. 
metody geoelektryczne i sejsmiczne, metodę georadarową oraz analizę szczegółowego 
i półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego. Ze względu na wie-
lość tych metod w artykule omówiono jedynie dwie metody geofizyczne: tomografię 
elektrooporową ERT (Electrical Resistivity Tomography) i metodę grawimetryczną.

Celem wykonanych badań było zastosowanie tych metod do szybkiego uzyskania 
informacji o budowie geologicznej słabo rozpoznanych terenów położonych na arku-
szu Kraśnik Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. W badaniach 
skoncentrowano się głównie na tektonice utworów kredowych oraz ich litologii. Ostat-
nie wykonane na tym obszarze badania pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku [12, 22].

Zastosowane metody pozwoliły wyinterpretować przebiegi uskoków oraz z iden-
tyfikować struktury fałdowe. Badania elektrooporowe strefy uskokowej pozwoliły 
określić jej parametry oraz wyinterpretować litologię skał kredowych. Dzięki zasto-

1 miroslaw.kaminski@pgi.gov.pl, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 00-975 ul. Rakowiecka 4.
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sowaniu numerycznego modelu terenu ALS rozpoznano szczegółowo budowę geo-
morfologiczną obszarów lessowych, które są gęsto zalesione i pocięte gęstą siecią 
wąwozów. Analizując przestrzennie cyfrowy model ALS wyinerpretowano wychod-
nie litologiczne skał kredowych oraz przebiegi uskoków. Wykonane badania wydatnie 
poszerzyły wiedzę na temat badanego obszaru Lubelszczyzny.
2. Budowa geomorfologiczna i geologiczna obszaru badań 

Omawiany obszar widoczny na arkuszu Kraśnik Szczegółowej Mapy Geologicz-
nej Polski w skali 1: 50 000 położony jest w południowo-wschodniej części Polski na 
Wyżynie Lubelskiej (rys. 1). 
 

Rys. 1. A – Położenie obszaru badań na tle mapy sytuacyjnej B 
oraz modelu cieniowanego Polski C [opracowanie własne]

Według podziału fizycznogeograficznego Polski [11] obszar ten prawie w cało-
ści położony jest w obrębie Wzniesień Urzędowskich. Wzniesienia te mają charakter 
wysoczyzny lessowej o wyrównanych wierzchowinach, która jest pocięta gęstą siecią 
wąwozów. Różnice w wysokości na obszarze arkusza są dość znaczne i przekraczają 
ponad 100 m. Najwyżej położony punkt (276, 3 m n.p.m.) znajduje się na południe od 
miejscowości Rzeczyca Księża, zaś najniżej położone są tereny w dolinie Wyżnicy, 
przy północno-zachodniej granicy arkusza (około 160 m n.p.m.). W ukształtowaniu 
rzeźby powierzchni terenu wyróżnia się długa dolina Wyżnicy oraz krótsze doliny 
Urzędówki, Tuczyna i Karasiówki. Wszystkie te doliny rzeczne mają założenia tek-
toniczne oraz charakteryzują się asymetrycznymi zboczami. Wypełnione są holoceń-
skimi osadami tarasów zalewowych, a także osadami starszych czwartorzędowych 
tarasów nadzalewowych. Dolina Wyżnicy jest silnie zabagniona. Powodem są małe 
wartości nachyleń terenu oraz występowanie niewielkiej ilości starych, spłyconych 
rowów melioracyjnych. Lewe zbocza doliny Wyżnicy pod względem geomorfolo-
gicznym mają wyraźniejszą rzeźbę i większe wartości nachyleń terenu oraz wartości 
wysokości w n.p.m. Są zbudowane z grubej, kilkunastometrowej pokrywy lessowej. 
Prawe zaś zbocze zbudowane głównie jest z osadów kredy górnej oraz leżących na 
nich małych glin, piasków i płatów lessów, które płynnie przechodzących w utwory 
piaszczysto lessopodobne określane w literaturze lessami piaszczystymi [8].



Mirosław Kamiński

176

W budowie geologicznej terenu obejmującego arkusz Kraśnik wyróżnić można trzy 
piętra strukturalne: kaledońskie, waryscyjskie oraz alpejskie. Dwa piętra paleozoiczne 
zostały rozpoznane na podstawie analizy materiałów wiertniczych i badań geofizycz-
nych. Interpretację tektoniczną tych badań zaprezentowano w licznych publikacjach 
[1, 19, 24-26]. Według tych autorów obszar arkusza Kraśnik położony jest w całości 
na podniesieniu radomsko-kraśnickim. Jednak według najnowszych poglądów obszar 
arkusza można zlokalizować na dwóch paleozoicznych strukturach: rowie Odrzywo-
łu-Ćmielowa oraz zrębie radomsko-kraśnickim [23] Na skałach paleozoicznych leżą 
niezgodnie skały osadowe mezozoiku tworzące alpejskie piętro strukturalne [15]. Na 
badanym terenie można je obserwować tylko w nielicznych odsłonięciach. Trzon tego 
piętra stanowią klastyczno-węglanowe utwory jury środkowej i górnej oraz wapien-
no-krzemionkowe osady kredy. Ruchy tektoniczne fazy laramijskiej spowodowały 
undulacje warstw kredowych otulających struktury jurajskie [3, 8]. Dlatego w obra-
zie tektonicznym pietra alpejskiego możemy wydzielić kilka struktur tektonicznych 
w formie synklin i antyklin. Największą strukturą fałdową jest antyklina Kraśnika. 

Osady zaś czwartorzędowe zachowane są jedynie fragmentarycznie. Pół no cno-
wschodnia część obszaru jest silnie zdenudowana i w wielu miejscach pozbawiona 
tych utworów. Część południowo-zachodnia jest pokryta miąższą warstwą lessów 
(max. ponad 20 m). Pod warstwą lessów zalegają utwory zlodowaceń środkowopol-
skich, czyli piaski i żwiry lodowcowe, piaski rezydualne z głazami oraz gliny zwa-
łowe.
3. Materiały źródłowe i metodyka
3.1. Zdjęcia lotnicze

Do zdalnych badań rzeźby terenu wykorzystano dwadzieścia cztery cyfrowe, kolo-
rowe stereopary zdjęć lotniczych w skali 1: 14 000 z 2009 roku. Zdjęcia zostały zaku-
pione w Centralnym Ośrodku Geodezji i Kartografii w Warszawie w formie projektu 
fotogrametrycznego. W związku z tym dalsza ich analiza zostałA przeprowadzona na 
cyfrowej stacji fotogrametrycznej Dephos. Na stacji można było steroskopowo ana-
lizować zdjęcia lotnicze, jak również wykonać stereodigitalizacje zaobserwowanych 
from rzeźby terenu.
3.2. Numeryczny model cyfrowy LPIS

Fotogrametryczny, numeryczny model terenu, który powstał w ramach prac nad 
projektem LPIS – Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (ang. Land Parcel Infor-
mation Systems) zakupiono w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Warszawie. Materiałem źródłowym do utworzenia numerycznego 
modelu terenu były zdjęcia lotnicze w skali 1: 26 000. Wykonano je kamerą cyfrową 
UCX. Wymiar piksela terenowego wyniósł 0.2 m. Numeryczny model terenu powstał 
w wyniku stereodigitalizacji elementów rzeźby terenu widocznych na zdjęciach lot-
niczych. Dużą wadą tego modelu jest słaba czytelność rzeźby terenu obszarów zurba-
nizowanych i mocno zasłoniętych przez gęstą roślinność i lasy. Dlatego rzeźba terenu 
przedstawiona na tym modelu dla terenów zurbanizowanych i pokrytych wegetacją 
jest niewiarygodna i pełna artefaktów. 
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3.3. Numeryczny model cyfrowy ALS
Do badania rzeźby terenu wykorzystano dane wysokościowe pochodzące z pro-

jektu przeciwpowodziowego ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nad-
zwyczajnymi zagrożeniami). Produkty uzyskane z tego projektu są udostępniane przez 
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Dane 
uzyskiwane podczas skaningu laserowego zapisywane są w postaci plików ASPRS 
LAS częściej nazywanych po prostu LAS (Laser File Format). Gęstość skanowania 
wynosiła 4 punkty na metr kwadratowy. Podstawowymi procesami przetwarzania 
chmury punktów otrzymanej w wyniku lotniczego skaningu laserowego ALS jest ich 
klasyfikacja i filtracja [10]. Dane wysokościowe zostały pozyskane we wrześniu 2014 
roku. Proces generowania NMT polegał na klasyfikacji chmury punktów. Chmura 
punktów podzielona została na następujące warstwy: powierzchnia, roślinność niska, 
roślinność średnia, roślinność wysoka oraz budynki. Następnie z tak sklasyfikowanej 
chmury punktów stosując narzędzia dostępne w oprogramowaniu QCoharent odfil-
trowano punkty reprezentujące powierzchnię terenu. Kolejnym krokiem była inter-
polacja punktów wysokościowych przy pomocy algorytmu deterministycznego IDW 
(Inverse Distance Weight). W efekcie otrzymano NMT w strukturze GRID o oczku 
0,5 m (rys. 2).

Rysunek 2. Algorytm przetwarzania chmury punktów ALS [opracowanie własne]

3.4. Tomografia elektrooporowa
Do rozpoznania budowy geologicznej badanego obszaru wykorzystano pomiary 

zmienności oporności pozornej kompleksów litologicznych wykonane metodą tomo-
grafii elektrooporowej ERT (Electrical Resistivity Tomography). Metoda obrazowa-
nia elektrooporowego polega na uzyskiwaniu ciągłych pomiarów oporności wzdłuż 
linii profilu pomiarowego dzięki rozmieszczeniu na nim odpowiedniej ilości elektrod 
pomiarowych [16]. Elektrody są oddalone od siebie w równych odległościach i pod-
łączone ze sobą kablem wielożyłowym z komputerowym selektorem elektrod oraz 
miernikiem geoelektrycznym. Selektor elektrod umożliwia podłączenie do miernika 
dowolnej kombinacji elektrod i dokonania na nich pomiaru oporności pozornej [4]. 
Po skonfigurowaniu systemu pomiarowego wykonywane są zgodnie z zaprogramo-
waną procedurą są kolejne pomiary. Możliwy jest przy tym wybór dowolnego układu 
pomiarowego (np. Wennera, Dipol-Dipol, Schlumbergera). Efektem końcowym całej 
serii pomiarów są wartości oporności pozornej. Mogą one być następnie wizualizo-
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wane, a także poddane interpretacji jakościowej i ilościowej. W ramach prac polo-
wych na arkuszu Kraśnik w okolicy miejscowości Gościeradów wykonano przez 
uskok o przebiegu NWW-SEE profil elektrooporowy ERT, który miał orientację prze-
strzenną NW-SE. Pomiary wykonano algorytmem Wennera wzdłuż profilu o długości 
600 m z rozstawem elektrod co 5 m. Maksymalna głębokość prospekcji w głąb gruntu 
wyniosła około 60 m. Do opracowania danych i przeprowadzenia inwersji wykorzy-
stano oprogramowanie Res2DINV firmy Geotomo Software. 
3.5. Półszczegółowe zdjęcie grawimetryczne

W kartografii geologicznej stosuje się często analizę półszczegółowego lub szczegó-
łowego zdjęcia grawimetrycznego. Obszar Polski jest pokryty zdjęciem o zagęszczeniu 
prawie 3 punkty na km2. Każdemu punktowi przypisane są współrzędne geograficzne, 
wartość rzędnej wysokościowej oraz dane grawimetryczne. Następnie przetwarzając 
w specjalistycznym oprogramowaniu dane można wygenerować np. model anomalii 
Bouguera (rys. 3).
 

Rysunek 3. Uproszczony algorytm przetwarzania danych grawimetrycznych [opracowanie własne]

 W metodzie grawimetrycznej przedmiotem badań jest siła ciężkości, z jaką wszyst-
kie ciała są przyciągane przez Ziemię zgodnie z prawem powszechnego ciążenia 
Newtona [6]. W metodzie tej analizuje się zmiany natężenia pola siły ciężkości, które 
w pewnym uproszczeniu odpowiadają zróżnicowaniu gęstościowemu skał, z których 
zbudowany jest analizowany ośrodek skalny. Zmiany wartości gęstości skał wynikają 
ze zmian litologicznych ośrodka skalnego. Wykorzystanie grawimetrii w kartografii 
geologicznej opiera się głównie na analizie map anomalii grawimetrycznych oraz ich 
jakościowej interpretacji. W efekcie pozyskuje się informacje o rozprzestrzenieniu 
form geologicznych i o przebiegu stref dyslokacji. Podstawową mapą poddawaną ana-
lizie jest mapa anomalii Bouguera. Dla celów płytkiej kartografii geologicznej bar-
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dziej użyteczna jest mapa anomalii resztkowych, którą uzyskuje się poprzez odjęcie 
od mapy anomalii Bouguera mapy anomalii regionalnych. W ten sposób uzyskujemy 
mapę zmienności pola grawitacyjnego w przestrzeni od powierzchni do głębokości 
będącej funkcją przyjętego promienia uśredniania. Mapy grawimetryczne opracowano 
przy użyciu oprogramowania Surfer v.10 (Golden Software Inc.). Siatki interpolacyjne 
o oczku 250x250 m zostały obliczone metodą krigingu. Mapa anomalii w redukcji 
Bouguera została obliczona dla gęstości redukcji 2,25 g/cm3. Mapa anomalii lokal-
nych została obliczona metodą Griffina [5] przyjmując promień uśrednienia r = 1 km.
4. Wyniki
4.1. Fotogrametria lotnicza

Jako pierwszy obszar badań do geomorfologicznych analiz wybrano z północno- 
zachodniej części arkusza Kraśnik SMGP. Położony jest w Dolinie Wyżnicy w oko-
licy Dzierzkowic. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i zmienną budową 
geologiczną. Północna część obszaru pokryta jest gęstymi lasami, które utrudniały 
interpretację wizualną zdjęć lotniczych. Na zdjęciach lotniczych udało się wyinter-
pretować szeroką dolinę rzeczną Wyżnicy, która charakteryzuje się ciemniejszym 
fototonem w stosunku np. do obszarów pokrytych lessami. Do tej doliny wpada 
Urzędówka, której dolina charakteryzuje się podobną barwą fototonu. Najjaśniejsze 
fototony stwierdzono na północny wschód od doliny rzecznej (rys. 4A). W wyniku 
działalności rolniczej warstwa roślinności została w większości przypadków usunięta 
z pól i dlatego można było zaobserwować zwietrzelinę wychodni margli kredowych. 
Natomiast na terenach porośniętych lasami nie można było wykonać poprawnej wizu-
alnej interpretacji zdjęć lotniczych. Obszar zaś położony po południowo-zachodniej 
stronie doliny Wyżnicy, charakteryzują się fotonem nieco ciemniejszym w stosunku 
do fotonu przypisanego obszarom sąsiednim. Jest to związane z większą zawartością 
materii organicznej i wilgotnością gruntu w dolinie rzecznej. Obszary lessowe na zdję-
ciach lotniczych charakteryzują się nieregularnym przebiegiem sieci wąwozów, które 
są często porośnięte roślinnością i lasami. Na numerycznym modelu cyfrowym LPIS 
można łatwiej dostrzec przebieg sieci wąwozów (rys. 4B) niż na zdjęciu lotniczym. 
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Rysunek 4. Szkice fotointerpretacyjne rzeźby terenu: A  – zdjęcia lotnicze, B – model cyfrowy terenu –
LPIS, C – model cyfrowy terenu ALS [opracowanie własne]

Wąwozy charakteryzują się wyraźnymi dolinami, silnie wciętymi w podłoże, 
nawet do 30 m w głąb gruntu. Obszar zbudowany z margli charakteryzuje się zarówno 
na zdjęciu lotniczym, jak i modelu cyfrowym LPIS słabo czytelną rzeźbą terenu. 
Jest to spowodowane zamaskowaniem rzeźby terenu przez lasy i gęstą roślinność. 
Dopiero na numerycznym modelu terenu ALS można wyraźnie dostrzec paraboliczne 
formy wydm eolicznych (rys. 4C), które rozciągają się w północno-zachodniej części 
obszaru badań. Na modelu ALS tereny zbudowane z margli kredowych zaznaczyły się 
czytelniejszą rzeźbą terenu. Można wyróżnić słabe kontury przebiegu dolin potoków 
oraz prześledzić fragmentarycznie uławicenie margli. Obszary lessowe zarysowały się 
na modelu ALS wyraźną rzeźbą terenu. Widać o wiele gęstszą sieć potoków niż na 
cyfrowym modelu LPIS. Na modelu ALS można ocenić miąższość lessów. Na przy-
kład południowa część płaskowyżu lessowego charakteryzuje się większymi wysoko-
ściami względnymi oraz dość gęstą i wyraźną siecią wąwozów. Należy przypuszczać, 
że miąższość lessów tu jest znacznie większa niż w zachodniej części płaskowyżu, 
gdzie sieć wąwozów jest mniej gęsta i słabiej czytelna w rzeźbie terenu. Drugi obszar 
badań wytypowano w południowo-zachodniej części arkusza Kraśnik. W tej części 
arkusza wychodzą częściową na powierzchnie wychodnie wapieni jurajskich, które 
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wypełniają jądro brachyantyklny. Na numerycznym modelu terenu ALS wyinterpreto-
wano wychodnie litologiczne wapieni jurajskich (linie litologiczne), które są poprze-
cinane dwoma systemami uskoków (rys. 5). 

Rysunek 5. Interpretacja geologiczna rzeźby terenu na modelu cyfrowym terenu ALS 
[opracowanie własne]

Pierwszy system ma przebieg SW-NE, drugi zaś SE-NW. Boczne skrzydła bra-
chyantyklny są nieczytelne w rzeźbie terenu z powodu ich zakrycia przez osady 
czwartorzędowe.
4.2. Geofizyka
4.2.1. Tomografia elektrooporowa ERT

Do badań elektrooporowych wybrano uskok o przebiegu W-E przecinający utwory 
kredowe w południowo-zachodniej części arkusza Kraśnik (rys. 6). Uskok ten był 
znaczony na starej mapie SMGP w skali 1: 50 000 [3]. Celem wykonanych badań 
było potwierdzenie istnienia uskoku oraz określenie jego parametrów. Wykonany 
poprzecznie profil elektrooporowy uwidocznił wartości oporności którym na podsta-
wie badań terenowych i analizie mapy geologicznej przypisano odpowiednią litolo-
gię. Wyróżniono kompleks litologiczny opok (oporności powyżej 70 ohm) oraz kom-
pleks litologiczny margli z opokami marglistymi (oporności poniżej 70 ohm). Różnica 
Stwierdzono, że na środku profilu występuje nagła zmiana w wartościach oporności., 
Zauważono, że północno-wschodnia część profilu charakteryzuje się opornościami 
około 30 ohm a jego część południowo-zachodnią cechują wartości oporności ponad 
100 ohm. Taka nagła zmiana oraz różnica w wartościach oporności pomiędzy kom-
pleksami litologicznymi wskazuje jednoznacznie na obecność uskoku. Zrzut uskoku 
wyniósł około 42 m (rys. 6).
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Rysunek 6. Lokalizacja profilu ERT na tle modelu cieniowanego ALS 
wraz z interpretacją geologiczną [opracowanie własne]

4.2.2 Grawimetria
Analizowany obszar znajduje się w obrębie grawimetrycznego Wyżu Małopol-

skiego, na który składają się trzy mniejsze dodatnie anomalie. Badany obszar znaj-
duje się na granicy anomalii zwanej wyżem lubelskim lub anomalią janowsko-bił-
gorajską i lokalnego niżu rozdzielającego wewnętrznie Wyż Małopolski [13, 14, 18]. 
Wykonana analiza danych grawimetrycznych została wykonana dla utworów mezo-
zoicznych (głównie kredowych). Stwierdzono na wygenerowanym modelu anoma-
lii Bougera cztery anomalie dodatnie i trzy anomalie ujemne (rys. 7). Porównując 
otrzymane wyniki z mapą strukturalną stropu Kredy [12] stwierdzono, że anomalie 
dodatnie odpowiadają przebiegowi antyklin, zaś anomalii ujemne skorelowano z prze-
biegiem synklin. W rezultacie wyróżniono cztery antykliny i trzy synkliny. Mapa ano-
malii rezydualnych posłużyła do interpretacji kierunków przebiegu sieci uskokowej. 
Opierając się na archiwalnych danych geologicznych [20, 22] oraz analizując różnice 
gęstości anomalii rezydualnych wyinterpretowano przestrzenny przebieg sieci usko-
ków (fig. 6B). Wyróżniono trzy kierunki. W południowej części arkusza dominuje kie-
runek N-S i W-E a w północnej stwierdzono kierunki NE-SW i NW-SE. Najmłodsze 
ruchy tektoniczne wieku młodoalpejskiego (śródmioceńskie i pomioceńskie) spowo-
dowały odmłodzenie laramijskiej sieci uskoków NE-SW i NW-SE oraz utworzenie się 
nowej sieci dyslokacji o kierunkach N-S i W-E. W czwartorzędzie także występowały 
ruchy neotektoniczne skorupy ziemskiej. Efektem działania tych sił jest odmienna 
budowa litologiczna skał oraz wiek skał budujących na prawo i lewo zbocza doliny 
Wyżnicy. Na prawo od doliny Wyżnicy występują wychodnie skał kredowych, na 
których spoczywają fragmentarycznie, drobnymi płatami utwory zlodowacenia środ-
kowopolskiego i północnopolskiego. Natomiast zbocza położone na lewo od doliny 
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Wyżnicy są pokryte osadami czwartorzędowymi, głównie lessami ze zlodowacenia 
północnopolskiego, pod którymi spoczywają utwory kredy. Odmienna budowa geo-
logiczna terenów położonych po obu stronach Wyżnicy musiała być spowodowana 
wpływem działania sił tektonicznych. Obszar na prawo od Wyżnicy uległ wynoszeniu 
co spowodowało silną erozję osadów czwartorzędowych. Według badań [9] obszar 
arkusza Kraśnik położony jest w strefie, która podlega nadal nieznacznym ruchom 
wynoszącym około 1 mm/rok. 

 

Rysunek 7. Mapy anomalii grawimetrycznych wraz z interpretacją geologiczną. A – mapa anomalii 
grawimetrycznych w redukcji Bougera. B – mapa rezydualnych anomalii grawimetrycznych 

[opracowanie własne]

5. Podsumowanie 
Zaprezentowane w artykule metody fotogrametryczne i geofizyczne znajdują 

szerokie zastosowanie w analizie, rozpoznaniu i interpretacji budowy geologicznej. 
W związku z tym są powszechnie stosowane w kartografii geologicznej. Na nume-
rycznym modelu cyfrowym ALS można wyznaczać szczegóły poszczególnych form 
rzeźby terenu, jak również interpretować przebieg struktur geologicznych, uskoków, 
wychodni litologicznych oraz oceniać miąższość warstw geologicznych np. lessów. 
Numeryczny model terenu ALS okazał się także przydatny do interpretacji geomor-
fologicznej i geologicznej rzeźby terenów znacznie zakrytych przez gęstą roślinność 
i lasy. Dla takich terenów zdjęcia lotnicze, jak i numeryczny model terenu LPIS są 
mało przydatne. W przypadku zdjęć lotniczych nie możemy dostrzec from rzeźby 
terenu np. wydm eolicznych. Natomiast numeryczny model terenu LPIS wygene-
rowany fotogrametrycznie ze zdjęć lotniczych pozbawiony jest prawie całkowicie 
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szczegółów rzeźby terenu. Warto zaznaczyć, że na zdjęciach lotniczych po wartości 
jasności fototonu możemy próbować interpretować jedynie litologię skał na terenach 
pozbawionych roślinności. Następnie otrzymane wyniki należy zweryfikować bada-
niami terenowymi i analizą map geologicznych.

Badania geofizyczne wykorzystywane są interpretacji budowy geologicznej. Ana-
liza map anomalii Bougera pozwoliła wyinterpretować struktury tektoniczne takie jak 
synkliny i antykliny. Rozkład gęstości przedstawiony na mapie anomalii rezydual-
nych ułatwił interpretację sieci uskoków. Badania elektrooporowe metodą tomografii 
elektrooporowej ERT kompleksów litologicznych kredy pozwoliły wyinterpretować 
na profilu ERT uskok oraz rozpoznać litologię skał kredowych. Oszacowano także 
wartość zrzutu uskoku, który wyniósł około 42 m.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę, że w artykule omówiono tylko jedne z wielu 
metod fotogrametrycznych i geofizycznych, które znajdują szerokie zastosowanie 
w kartografii geologicznej. W przypadku fotogrametrii duże możliwości użytkowe ma 
np. metoda naziemnego skaningu laserowego oraz skaningu laserowego z poziomu 
dronów. Dlatego dalsze badania zalesionych wąwozów będą polegały na wykorzysta-
niu obu metod fotogrametrycznych. Ponadto badania będą się ogniskowały na osza-
cowaniu tempa ruchów neotektonicznych z wykorzystaniem interferometrii radarowej 
oraz badaniem aktywnych uskoków z użyciem tomografii elektrooporowej.
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Zastosowanie wybranych metod fotogrametrycznych i geofizycznych 
w kartografii geologicznej – przykład z okolic Kraśnika (Południowo-zachodnia 
Lubelszczyzna)
Streszczenie 
W artykule omówiono wybrane metody geofizyczne i fotogrametryczne, które są współcześnie stosowane 
do badań geologicznych. Przedstawiono ich praktyczne zastosowanie pod kątem rozpoznania budowy 
geologicznej i geomorfologicznej okolic Kraśnika. Do badań fotogrametrycznych zastosowano analizę 
cyfrowych stereoskopowych zdjęć lotniczych, numerycznego modelu terenu LPIS (Land Parcel Infor-
mation Systems) oraz numerycznego modelu terenu ALS (Airborne Laser Scanning). Metody fotogra-
metryczne okazały się przydatne do analizy rzeźby terenu i budowy geologicznej. Wyinterpretowano 
przebiegi uskoków oraz wychodnie litologiczne kompleksów skalnych. Do badań geofizycznych wyko-
rzystano dwie metody. Pierwsza z nich to tomografia elektrooporową ERT (Electrical Resistivity Tomo-
graphy). Badania tą metodą umożliwiły interpretowanie budowy litologicznej skał oraz tektoniki. Przy 
jej pomocy rozpoznano litologię kompleksów skalnych oraz wyinterpretowano uskok. Druga z metod to 
analiza półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego. Dzięki tej metodzie wyinterpretowano struktury 
fałdowe w utworach kredowych oraz liczne uskoki. Wykonane badania dostarczyły nowych danych na 
temat budowy geologicznej i geomorfologicznej okolic Kraśnika. Dalsze badania fotogrametryczne będą 
się skupiały na zastosowaniu w kartografii geologicznej fotogrametrii bliskiego zasięgu, interferometrii 
satelitarnej i badań geofizycznych.
Słowa kluczowe: numeryczny model terenu, skaning lotniczy, tomografia elektrooporowa, półszczegóło-
we zdjęcie grawimetryczne, Lubelszczyzna
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Application of selected photogrammetric and geophysical methods in geological 
cartography – an example from around Kraśnik (South-West Lublin region) 
Abstract 
The article discusses selected geophysical and photogrammetric methods that are currently used for geo-
logical surveys. Their practical application for recognizing the geological and geomorphological structure 
of the Kraśnik area was presented. The digital analysis of stereoscopic aerial photos, the LPIS (Land Parcel 
Information Systems) digital terrain model and the ALS (Airborne Laser Scanning) digital terrain model 
were used. Photogrammetric methods were used to analyse the topography and geological structure. The 
directions and runs of faults and lithological outcrops of rock complexes were interpreted. Two methods 
were used for geophysical research. The first of them is ERT (Electrical Resistivity Tomography). Rese-
arch using this method enabled interpretation of the lithological structure of rocks and tectonics. Thanks 
to it, the lithology of rock complexes was recognized and the fault was interpreted. The second method 
is the analysis of a semi-detailed gravimetric photo. Thanks to this method, folded structures in chalk 
formations and numerous faults were interpreted. The study provided new data on the geological and 
geomorphological structure of the Kraśnik area. Further photogrammetric studies will focus on the use of 
short-range photogrammetry, satellite interferometry and geophysical surveys in geological cartography.
Keywords: digital terrain model, airborne laser scanning, electrical resistivity tomography, semi-detailed 
gravimetric photo, Lublin region
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Edukacja gleboznawcza – diagnoza i propozycja zmian
1. Wprowadzenie 

Pedosfera jest jedną z ważniejszych sfer Ziemi. Zrozumienie procesów glebotwór-
czych, genezy gleb i znajomość przestrzennego zróżnicowania poszczególnych jedno-
stek glebowych umożliwia pełniejsze poznanie relacji zachodzących między biotycz-
nymi a abiotycznymi elementami środowiska przyrodniczego. Nauczanie elementów 
gleboznawstwa jako części geografii jest zatem przekazywaniem umiejętności pozwa-
lających na całościowe rozumienie zjawisk przyrodniczych oraz przygotowaniem do 
świadomego i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska.

Rozwój technologii i ich dostępność we współczesnym świecie stwarza potrzebę 
zmian sposobów przekazywania treści i informacji w celu uatrakcyjnienia oferowanej 
wiedzy, a także zachęcenia odbiorcy do samodzielnych poszukiwań interesujących 
go zagadnień. Młody człowiek na co dzień korzysta ze smartfona i komputera, żyje 
w środowisku komunikatorów, animacji, filmów i gier, często z pogranicza wirtual-
nej rzeczywistości. Miejsca, w których brakuje tych bliskich mu elementów, stają się 
nieatrakcyjne, nudne i nie stwarzają bodźców koniecznych do rozwoju, a, co więcej, 
nabierają charakteru nieprzyjemnej konieczności. Dotyczy to zarówno szkoły, pracy, 
jak i szeroko rozumianej aktywności społecznej.

Tradycyjny model szkoły zakładał prowadzenie edukacji (w tym geograficznej) 
poprzez realizację założeń zawartych w podstawie programowej i programach kształ-
cenia zgodnych z postanowieniami władz oświatowych [1]. Uprzywilejowana pozycja 
nauczyciela była widoczna w traktowaniu siebie samego jako podstawowego źródła 
wiedzy i decydowaniu o tym, gdzie i jak jej szukać, w zarządzaniu przebiegiem lek-
cji, stosowanymi metodami i środkami dydaktycznymi, a także w ocenianiu osiągnięć 
uczniów zgodnie z kryteriami określonymi przez siebie samego lub władze oświa-
towe, lecz nieustalonymi z uczniami [2, 3]. 

Szeroka dostępność nowoczesnych technologii spowodowała zaburzenie takiej 
nadrzędności nauczyciela. Źródłem wiedzy geograficznej jest już nie nauczyciel, pod-
ręcznik czy atlas, ale zasoby internetowe. Biegłość poruszania się ucznia po interne-
towym świecie jest dużo większa niż przeciętnego nauczyciela, co stwarza wyraźny 
dysonans w relacji nauczyciel-uczeń. Nauczyciel, świadomy swoich niekompetencji, 
często unika przerastających go zadań w obawie przed ośmieszeniem, uczeń zaś z upo-
rem dąży do zaakcentowania swojej wyższości w tym zakresie, podważając (świado-
mie lub nie) autorytet nauczyciela.

Wielu uczniów można określić jako tzw. multitaskerów – osób zdolnych do wyko-
nywania w tym samym czasie wielu czynności, polegających na zaangażowaniu 
cyfrowym [4]. Sprawnie obsługują Internet, telefon, iPoda, smartfon i inne urządzenia, 
powszechnie korzystają z portali społecznościowych. Tradycyjny, spokojny tok lekcji 
przestaje im odpowiadać, prowadzi do obniżenia koncentracji i wewnętrznej potrzeby 

1 magdau@onet.eu, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Nauk o Ziemi  
i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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korzystania w danej chwili z urządzeń oferujących im dostęp do znanego i bliskiego 
im świata wirtualnego.

Celem niniejszego opracowania jest ocena obszarów wiedzy geograficznej (wybra-
nych działów edukacyjnych) pod względem stopnia trudności dla ucznia szkoły śred-
niej ogólnokształcącej ze szczególnym uwzględnieniem treści gleboznawczych oraz 
próba wskazania rozwiązań prowadzących do zwiększenia skuteczności edukacyjnej 
w zakresie gleboznawstwa poprzez dostosowanie środków i sposobu przekazu infor-
macji do potrzeb odbiorcy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że niniejsze opracowanie sta-
nowi element projektu badawczego, którego zakończenie przewidywane jest na rok 
2022, zatem prezentowane poniżej grupy badawcze są pierwszymi, które zostały pod-
dane diagnozie.
2. Metody badań 

W latach 2015-2018 grupa uczniów klas maturalnych liceum ogólnokształcącego 
w Toruniu, w których geografia nauczana była w zakresie rozszerzonym, przystępo-
wała do testów podsumowujących z poszczególnych działów edukacyjnych. Były to: 
Ziemia we Wszechświecie, Mapa źródłem informacji, Atmosfera, Hydrosfera, Pro-
cesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi, Procesy zewnętrzne kształtujące 
powierzchnię Ziemi oraz Gleby i biosfera. W roku szkolnym 2015/2016 do testów 
sprawdzających przystąpiło piętnaścioro uczniów klasy maturalnej w wieku 18 i 19 
lat, gdzie geografia, w całym cyklu, była nauczana w zakresie rozszerzonym. W roku 
szkolnym 2016/2017 dwanaścioro uczniów klasy o tym samym profilu, w wieku 18 
i 19 lat, przystąpiło do tych samych testów. W roku szkolnym 2017/2018 testy te roz-
wiązywało czternaścioro uczniów (w wieku 18 i 19 lat) klasy o rozszerzonym zakresie 
nauczania geografii.

Testy, w kolejnych trzech latach, miały tę samą formę i treść, a zadania odpowia-
dały zarówno wymaganiom edukacyjnym proponowanym przez wydawnictwa eduka-
cyjne, jak i tym, które są zawarte w obowiązującej podstawie programowej.

W zakresie testu Ziemia we Wszechświecie sprawdzano, czy uczeń poprawnie: 
• wyjaśnia teorie pochodzenia i budowy wszechświata;
• wyjaśnia cechy budowy i opisuje budowę wszechświata i Układu Słonecznego;
• charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
• wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;
• przedstawia dowody ruchów Ziemi;
• wyjaśnia zjawisko faz Księżyca;
• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania czasu na Ziemi;
• opisuje zróżnicowanie oświetlenia Ziemi;
• opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi 

porami roku;
• wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegu-

nowych, zorzy polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca;
• wykonuje obliczenia matematyczno-geograficzne dotyczące czasu miejscowego 

i strefowego oraz wysokości górowania Słońca nad horyzontem w dniach równonocy 
i przesileń;

• oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na pod-
stawie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń;
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• opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi 
porami roku;

• wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrodniczego;
• wykazuje wpływ oddziaływania ciał niebieskich oraz ruchów Ziemi na poszcze-

gólne sfery Ziemi.
W zakresie testu Mapa źródłem informacji sprawdzano, czy uczeń poprawnie:
• wykazuje interdyscyplinarny charakter nauk geograficznych;
• opisuje kształt i wymiary Ziemi;
• wyjaśnia zasady klasycznych i nowoczesnych pomiarów wymiarów Ziemi;
• określa współrzędne geograficzne;
• klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria;
• wyjaśnia zasady generalizacji mapy;
• porównuje siatki kartograficzne;
• opisuje metody prezentacji zjawisk ilościowych i jakościowych na mapie;
• charakteryzuje działanie systemu nawigacji satelitarnej GPS;
• korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, 

przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych;
• interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na 

schematach i modelach;
• wykorzystuje mapy w różnych sytuacjach;
• wykonuje obliczenia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem map w róż-

nych skalach;
• odczytuje i interpretuje treść map wykonanych różnymi metodami;
• analizuje elementy ukształtowania pionowego Ziemi na podstawie map wykona-

nych różnymi metodami; 
• kreśli profil hipsometryczny;
• odczytuje i interpretuje treść mapy turystycznej i samochodowej;
• odczytuje i opisuje cechy środowiska społeczno-gospodarczego (np. rozmiesz-

czenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map tema-
tycznych;

• stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jako-
ściowych środowiska geograficznego;

• formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między 
wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz 
dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne;

• przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego 
w regionie zamieszkania według przygotowanego planu;

• wykorzystuje w praktyce znajomość metod prezentacji informacji geograficznej;
• stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jako-

ściowych środowiska geograficznego.
W zakresie testu Atmosfera sprawdzano, czy uczeń poprawnie:
• opisuje skład i budowę atmosfery;
• porównuje cechy poszczególnych warstw atmosfery;
• wyjaśnia znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi;
• omawia bilans radiacyjny i cieplny Ziemi;



Magdalena Urbańska

190

• opisuje i wyjaśnia zróżnicowanie temperatury powietrza w troposferze na pod-
stawie wykresów i map;

• opisuje czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza; 
• wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na 

Ziemi;
• oblicza średnią temperaturę powietrza i amplitudę temperatury powietrza; 
• wyjaśnia globalną cyrkulację powietrza w troposferze, korzystając ze schematu;
• wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyż-

szych szerokościach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych;
• charakteryzuje wiatry stałe, okresowe i lokalne;
• wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych), 

a także wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej;
• opisuje czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych;
• wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych;
• wyjaśnia mechanizm powstawania chmur;
• opisuje fronty atmosferyczne oraz zmiany stanu pogody w czasie ich przemiesz-

czania się;
• opisuje rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi na podstawie mapy 

klimatycznej;
• przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycz-

nej oraz obserwacji i pomiarów meteorologicznych;
• wykazuje na przykładach wpływ pogody na życie i działalność gospodarczą czło-

wieka;
• wyjaśnia wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat; 
• charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi;
• rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu 

temperatury powietrza i sum opadów atmosferycznych;
• opisuje typy klimatów na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej;
• wykazuje wpływ człowieka na atmosferę oraz klimat w skali globalnej i lokalnej;
• wyjaśnia przyczyny regionalnego zróżnicowania zjawisk pogodowych na Ziemi;
• wyjaśnia na przykładach przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi;
• wyjaśnia przyczyny powstawania ekstremalnych zjawisk i anomalii pogodowych 

na Ziemi;
• wykazuje na przykładach interakcje między atmosferą a innymi sferami Ziemi.
W zakresie testu Hydrosfera sprawdzano, czy uczeń poprawnie: 
• analizuje zasoby wody w przyrodzie; 
• wykazuje znaczenie wody dla funkcjonowania systemu przyrodniczego Ziemi; 
• analizuje schemat cyklu hydrologicznego;
• omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych;
• przedstawia bilans wodny Ziemi i jego zróżnicowanie;
• opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na lądach (jeziora, rzeki, 

lodowce, wody podziemne);
• przedstawia podział wszechoceanu na mapie świata;
• opisuje przestrzenne zróżnicowanie zasolenia i termiki przypowierzchniowych 

wód oceanicznych;
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• wyjaśnia przyczyny ruchów wody morskiej i ich skutki;
• objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, 

falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko 
życia wybrzeży;

• wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ 
człowieka na ekosystemy mórz i oceanów;

• opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych na Ziemi na podstawie mapy 
świata;

• rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek; 
• charakteryzuje sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach na podstawie mapy;
• klasyfikuje jeziora według pochodzenia misy jeziornej i żyzności;
• charakteryzuje typy genetyczne jezior na poszczególnych kontynentach; 
• analizuje związki między warunkami klimatycznymi a występowaniem rzek 

i jezior na Ziemi; 
• wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior;
• opisuje warunki powstawania i występowania bagien i torfowisk na Ziemi; 
• analizuje uwarunkowania rozwoju pokryw lodowych na Ziemi; 
• wyjaśnia przyczyny różnej wysokości występowania granicy wiecznego śniegu 

w różnych szerokościach geograficznych;
• wyjaśnia proces powstawania lodowców na przykładach z różnych kontynentów;
• klasyfikuje typy lodowców górskich ze względu na wielkość i warunki orogra-

ficzne ich powstawania;
• wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześnie zlodzonych i ocenia wpływ 

zmian klimatycznych na zmiany zasięgu tych obszarów;
• klasyfikuje wody podziemne i źródła według różnych kryteriów;
• wyjaśnia powstawanie źródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze znaczenie wód 

podziemnych;
• wykazuje znaczenie wód powierzchniowych i podziemnych w życiu i gospo-

darce człowieka;
• opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybra-

nych regionach świata i wskazuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie 
wodą;

• wykazuje na przykładach interakcje między hydrosferą a innymi sferami Ziemi.
W zakresie testu Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi sprawdzano, 

czy uczeń poprawnie: 
• omawia wybrane metody badania wnętrza Ziemi; 
• opisuje budowę wnętrza Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem skorupy ziemskiej; 
• opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodzaje skał 

oraz ich gospodarcze zastosowanie; 
• ocenia zmiany środowiska przyrodniczego związane z eksploatacją surowców 

mineralnych;
• rozpoznaje powszechne minerały skałotwórcze i wybrane skały;
• opisuje genezę wybranych skał;
• analizuje tabelę stratygraficzną i mapy geologiczne;
• wyjaśnia zasady odtwarzania i określania chronologii dziejów Ziemi;
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• omawia ważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi oraz umiejsca-
wia je we właściwym szeregu chronologicznym;

• charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach 
Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, 
rozwój świata organicznego);

• analizuje przekrój geologiczny;
• planuje i przeprowadza obserwację odkrywki lub odsłonięcia geologicznego;
• ocenia zmiany środowiska w holocenie związane z działalnością człowieka;
• charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia 

powierzchni Ziemi – wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tek-
toniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy 
powstałe w ich wyniku;

• omawia podstawowe założenia teorii tektoniki płyt litosfery;
• omawia wpływ procesów endogenicznych na budowę geologiczną i ukształtowa-

nie powierzchni Ziemi;
• rozpoznaje struktury tektoniczne na schemacie i omawia ich genezę;
• wyjaśnia przyczyny wpływające na rozmieszczenie stref sejsmicznych i wulka-

nicznych na Ziemi; 
• charakteryzuje przebieg, skutki i występowanie zjawisk plutonicznych, ruchów 

epejrogenicznych i izostatycznych; 
• opisuje powstawanie podstawowych struktur tektonicznych (intruzji, deformacji 

ciągłych i nieciągłych); 
• opisuje katastrofy wywołane procesami endogenicznymi; 
• ocenia warunki życia i działalność człowieka na obszarach aktywności sejsmicznej;
• opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania pro-

cesów wewnętrznych.
W zakresie testu Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi sprawdzano, 

czy uczeń poprawnie: 
• klasyfikuje procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi;
• wykazuje wpływ budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne 

ruchy masowe;
• charakteryzuje genezę, przebieg i efekty wybranych procesów egzogenicznych;
• charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras, lateryza-

cja) oraz opisuje produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów;
• opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej, 

jeziornej), lodowcowej i eolicznej;
• rozpoznaje formy akumulacyjne i erozyjne powstałe wskutek procesów egzoge-

nicznych;
• wymienia nazwy obszarów, na których zachodzą intensywne procesy egzoge-

niczne i wskazuje te obszary na mapie świata;
• ukazuje wpływ działalności człowieka na intensywność przebiegu wybranych 

procesów egzogenicznych;
• wskazuje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy procesami egzo-

genicznymi kształtującymi powierzchnię Ziemi;
• dowodzi zależności między intensywnością procesów egzogenicznych a warun-
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kami naturalnymi (klimatycznymi, hydrologicznymi, geologicznymi);
• wykazuje na przykładach interakcje między sferami Ziemi a rzeźbą terenu.
W zakresie testu Gleby i biosfera sprawdzano, czy uczeń poprawnie: 
• wyjaśnia uwarunkowania powstawania gleb;
• charakteryzuje procesy glebotwórcze;
• charakteryzuje najważniejsze poziomy glebowe, korzystając ze schematów pro-

fili glebowych;
• omawia genezę wybranych typów gleb strefowych i niestrefowych; 
• omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych i niestrefowych oraz ocenia 

ich przydatność rolniczą;
• planuje i przeprowadza obserwację profilu glebowego w miejscu zamieszkania;
• ukazuje skutki degradacji gleb;
• opisuje rozmieszczenie, warunki występowania i charakterystyczne cechy głów-

nych formacji roślinnych na świecie; 
• wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość roślinną na 

Ziemi oraz przyporządkowuje typowe gatunki flory i fauny dla poszczególnych stref 
krajobrazowych Ziemi;

• omawia piętra klimatyczno-roślinne na przykładzie wybranych gór położonych 
w różnych szerokościach geograficznych;

• wyjaśnia geograficzne przyczyny zróżnicowania świata zwierzęcego; 
• wykazuje na przykładach interakcje między biosferą a innymi sferami Ziemi;
• wykazuje strefowe i astrefowe zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi.
Analizie statystycznej zostały poddane procentowe wyniki uczniów z testów obej-

mujących omawiane działy edukacyjne. Analizy statystyczne wykonane w progra-
mie PAST [5] dotyczyły pozyskania informacji ogólnych na temat danych (średnia 
arytmetyczna, mediana, dominanta). Obliczono odchylenie standardowe, przeprowa-
dzono dwuczynnikową analizę wariancji (Two-way ANOVA), a także przeanalizowano 
porównanie wyników testem Tukey’a post-hoc. Zastosowano hierarchiczne i niehi-
erarchiczne analizy klasyfikacji, ordynację, a także sporządzono analizę głównych 
składowych – (PCA) celem uporządkowania wyników względem osi ordynacyjnych. 
Testy przeprowadzono na poziomie istotności p = 0,05.

Uzyskane rezultaty pozwoliły na wstępną ocenę wybranych działów edukacyjnych 
z zakresu geografii fizycznej pod względem ich trudności oraz stopnia przyswajalności 
przez uczniów. Dokonano przeglądu tradycyjnych metod i środków dydaktycznych 
stosowanych podczas lekcji geografii w zestawieniu z dostępnymi środkami multime-
dialnymi, wykorzystującymi komputer, smartfon oraz zasoby internetowe. Na pod-
stawie uzyskanych wyników zaproponowano wprowadzenie zmian w nauczaniu ele-
mentów gleboznawstwa w celu zwiększenia skuteczności edukacyjnej w tym zakresie. 
3. Rezultaty 

Wybrane efekty przeprowadzonych analiz zostaną omówione w podrozdziale 3.1. 
W dalszej części rozdziału (3.2) zawarte zostały ogólne informacje na temat edu-

kacji gleboznawczej w szkołach ponadpodstawowych. Przeanalizowano podstawę 
programową wraz z rozkładem materiału, oferty wybranych wydawnictw oferujących 
obudowę programową w zakresie geografii, a także zestawiono propozycje zagadnień 
realizowanych w ramach edukacji gleboznawczej.
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4. Wyniki analiz statystycznych 
Z każdego testu (obejmującego poszczególne działy edukacyjne dotyczące zagad-

nień geografii fizycznej) uczeń mógł otrzymać 100% (udzielając prawidłowych odpo-
wiedzi na wszystkie zadania). Wyniki procentowe uczniów z testów obejmujących 
wybrane działy edukacyjne przedstawia tabela 1. Z danych zawartych w tabeli wynika, 
że średnie rezultaty uczniów z testów obejmujących działy: Obraz Ziemi, Atmos-
fera, Hydrosfera, Ziemia we wszechświecie oraz Procesy wewnętrzne kształtujące 
powierzchnię Ziemi są wyższe od średniego wyniku testu z działu Gleby i biosfera, 
a jedynie wynik testu obejmującego materiał z działu Procesy zewnętrzne kształtujące 
powierzchnię Ziemi jest wynikiem niższym. 

Tabela 1. Wyniki procentowe uczniów z testów obejmujących poszczególne działy edukacyjne

Dział edukacyjny Wynik procentowy
Min Max Średni

Ziemia we Wszechświecie 35 90 64
Obraz Ziemi 48 98 75
Atmosfera 20 100 77
Hydrosfera 20 100 70
Procesy wewnętrzne 32 88 57
Procesy zewnętrzne 20 95 43
Gleby i biosfera 15 85 50

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem programu PAST [5]

Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji wskazały na istotne statystycznie róż-
nice pomiędzy poszczególnymi komponentami. Z analizy danych zawartych w tabeli 
(tab. 2) wynika, że zaobserwowano istotną różnicę pomiędzy wynikami z testów 
obejmujących zagadnienia gleboznawcze (Gleby i biosfera) a tymi, które dotyczyły 
zakresu materiału z działów Atmosfera, Hydrosfera, Obraz Ziemi oraz Ziemia we 
Wszechświecie. Nie ma natomiast istotnych różnic pomiędzy działem Gleby i bios-
fera a działami dotyczącymi wewnętrznych i zewnętrznych procesów kształtujących 
powierzchnię Ziemi. Można zatem wskazać dwie grupy działów, których składowe 
wykazują podobieństwa.
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Tabela 2. Porównanie wyników otrzymanych po dwuczynnikowej analizie wariancji wartości procen-
towych z testów obejmujących poszczególne działy edukacyjne – Tukey’s post-hoc (wartości liczbowe 
odpowiadają p-value)
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4,5E-
01  

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem programu PAST [5]

Do wyznaczenia grup wyników testów z działów edukacyjnych zastosowano hie-
rarchiczne analizy klasyfikacji, analizy niehierarchiczne – algorytm klastrowy oraz 
ordynację. Ich wyniki wskazują na wyraźny podział wyników procentowych (a także 
działów) na dwie grupy, z których jedne (Atmosfera, Hydrosfera, Obraz Ziemi, Ziemia 
we Wszechświecie) charakteryzują się wyższymi wynikami z testów obejmujących 
ten zakres wiedzy, natomiast pozostałe (Procesy wewnętrzne kształtujące powierzch-
nię Ziemi, Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi oraz Gleby i biosfera) 
należą do grupy działów, z których zakresu uczniowie uzyskali niższe wyniki. Różnica 
okazała się istotna statystycznie. Można zatem wprowadzić podział na działy łatwiej-
sze i trudniejsze dla ucznia (rys. 1, 2). Przyczyny takiego zróżnicowania mogą wyni-
kać z różnego stopnia trudności zagadnień koniecznych do opanowana przez ucznia 
w obrębie danego działu, z różnego sposobu przekazywania treści przez nauczyciela, 
z ich atrakcyjności i aplikacyjności zastosowania, a także z wielu innych czynników.
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Rysunek 2. Podział działów edukacyjnych na podstawie algorytmu klastrowego (k-średnich) Źródło: 
opracowanie własne z wykorzystaniem programu PAST [5]

3.2. Edukacja gleboznawcza w zarysie 
Zagadnienia edukacji gleboznawczej, oprócz geografii, pojawiają się w podstawie 

programowej innych przedmiotów, takich jak biologia i chemia. Z szeregu wymagań 
szczegółowych, zgodnie z nową podstawą programową, tylko sześć z nich bezpośred-
nio odnosi do edukacji gleboznawczej. 

Z reguły realizacja działu związanego z glebami odbywa się wraz z zagadnieniami 
dotyczącymi biosfery i przypada zazwyczaj na koniec roku szkolnego, kiedy to młody 
odbiorca wykazuje już stosunkowo duży poziom zmęczenia. Ważne jest zatem, żeby 
stosowane środki dydaktyczne, metody i formy pracy były jak najbardziej skuteczne. 

Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych jednoznacznie klasyfikują dział 
Gleby i biosfera jako jeden z najsłabiej przyswajalnych dla ucznia. W zakresie reali-
zacji tego działu omawiane są zagadnienia dotyczące budowy profilu glebowego, 
poziomów diagnostycznych wybranych typów gleb Polski i świata, geografii gleb, 
ich przydatności rolniczej, konieczności ochrony gleb wraz z charakterystyką świata 
roślin i zwierząt, a zatem biosferą. Na realizację tego działu przeznacza się zwykle 
5-10 godzin lekcyjnych, z czego na typowe zagadnienia gleboznawcze 2-3 godziny 
lekcyjne [6, 7, 8]. Zestawienie propozycji zagadnień z zakresu edukacji gleboznaw-
czej realizowanych zgodnie z programami nauczania geografii oferowanymi przez 
trzy wiodące wydawnictwa przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Zagadnienia z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb dostępne w rozkładach materiału ofero-
wanych przez wybrane wydawnictwa

Nowa Era WSiP Operon 

Powstawanie gleb Powstawanie gleby i procesy glebo-
twórcze

Pedosfera – powłoka glebo-
wa Ziemi

Typy genetyczne gleb
Obserwacja profilu glebowego 
i identyfikacja wybranych właściwo-
ści gleb

Budowa gleby

Świat roślin Gleby strefowe i niestrefowe – ich 
wykorzystanie i przydatność rolnicza Gleby świata

Świat zwierząt Strefowe i piętrowe zróżnicowanie 
biosfery

Bonitacja i przydatność rol-
nicza gleb

Strefy krajobrazowe na Ziemi Naturalne zaburzenia równowagi 
ekologicznej

Zróżnicowanie biosfery na 
kuli ziemskiej

Interakcje między poszczegól-
nymi sferami Ziemi

Antropogeniczne zaburzenia równo-
wagi ekologicznej Zwierzęta lądów i oceanów

Ochrona środowiska na świecie Środowisko przyrodnicze 
a działalność człowieka

Zasady zrównoważonego rozwoju 
i ich realizacja w skali globalnej, 
regionalnej i lokalnej

Antropogeniczne zmiany 
środowiska i jego ochrona

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6-8]

Jak wynika z powyższej tabeli, większość zagadnień ma charakter ogólny i obej-
muje tak szeroki zakres wiedzy, że nie sposób przedstawić go na kilku godzinach 
lekcyjnych tak, aby treści zostały właściwie zrozumiane, przyswojone i zapamiętane. 
4. Dyskusja

Edukacja gleboznawcza funkcjonuje jako element edukacji przyrodniczej, nie-
mniej czas przeznaczony na realizację zagadnień gleboznawczych jest niewystarcza-
jący. Forma realizacji tematów z tego zakresu bywa dla ucznia nieatrakcyjna poprzez 
stosowanie tradycyjnych metod dydaktycznych, takich jak pogadanka, czy wykład. 
Metody te funkcjonują niezmiennie w polskich szkołach od co najmniej trzydzie-
stu lat. Niezmienne, jak również rzadko uaktualniane, pozostają informacje i treści 
gleboznawcze zawarte w podstawie programowej nauczania geografii, czy biologii, 
a więc przedmiotów związanych z edukacją gleboznawczą. Wyniki analiz statystycz-
nych przedstawione powyżej pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie wyraźnych bra-
ków w zakresie tej edukacji. Przyczyną takiego stanu może być wspomniana już liczba 
godzin przeznaczonych na te zagadnienia, nieuaktualnione informacje zawarte w pod-
ręcznikach lub niedostosowanie metod pracy do potrzeb młodego odbiorcy. Podział 
metod stosowanych w kształceniu geograficznym obrazuje tabela 4.
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Tabela 4. Metody kształcenia geograficznego

Kryterium I
Rodzaj aktywności

Kryterium II
Odmiana kształcenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9]

Młody odbiorca, przedstawiciel pokolenia „cyfrowych tubylców” [10] jest niezwy-
kle wymagający w zakresie formy przekazywania mu treści ze względu na rzeczywi-
stość, która go otacza i do której jest przyzwyczajony. 

Pokolenie współczesnych uczniów, czyli osób urodzonych po roku 2000 otoczone 
jest atrakcyjnym, kolorowym światem wirtualnym stanowiącym dla tych osób świat 
jak najbardziej naturalny. Uczeń ten należy do tzw. cyfrowego pokolenia – Digital 
Generation. Można nazwać go „cyfrowym tubylcem” (ang. digital natives), pod-
czas gdy nauczyciel bywa zwykle „cyfrowym imigrantem” (ang. digital immigrants) 
[10]. Podział ten doskonale określa poziom umiejętności wykorzystania technologii 
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i komunikacji multimedialnej u osób, które się nimi posługują. Lekcje szkolne bazu-
jące na tradycyjnych środkach dydaktycznych wydają się być dla takiego odbiorcy 
przestarzałe i nudne, a pamięciowy sposób przyswajania informacji budzi szczerą nie-
chęć. Dla niego nowe technologie stanowią podstawowe narzędzie do poszerzania 
wiedzy, sprawnie funkcjonuje w wirtualnym świecie, a o jego sukcesach zadecydują 
zupełnie nowe umiejętności [11]. Wyniki ekspertyz dotyczących zmian w sposobach 
uczenia się osób urodzonych po 1990 r. sugerują, że pokolenie cyfrowych tubylców 
można nazwać również pokoleniem C albo 7C, od słów, które określają ich zachowa-
nia: Connected, Communicating, Content-centric, Computerized, Celebritized, Com-
munity-oriented, Clicking (połączone, komunikujące się, skomputeryzowane, mające 
silną potrzebę publicznego zaistnienia, samodzielnie wybierające i tworzące intere-
sujące ich treści, zainteresowane internetowymi społecznościami, ciągle klikające) 
[12]. Uważa się, że dla pokolenia cyfrowych tubylców świat cyfrowy jest naturalnym 
środowiskiem funkcjonowania i jest ono ukształtowane przez kulturę obrazu, pod-
czas gdy dla cyfrowych imigrantów, sprzed epoki internetowej, podstawą był tekst 
drukowany. Z uwagi na to, że tekst oddziałuje na intelekt a obraz na emocje, współ-
cześni uczniowie są bardziej emocjonalni niż racjonalni [12]. Czy w takim układzie, 
mając do dyspozycji dwie do trzech godzin lekcyjnych przeznaczonych na edukację 
gleboznawczą, można spróbować ten czas uatrakcyjnić stosując dostępne środki mul-
timedialne czy też elementy grywalizacji? Wydaje się to trudne, niemniej jednak, przy 
właściwym doborze środków multimedialnych, możliwe do realizacji.
4.1. Grywalizacja – wybrane możliwości zastosowań w edukacji 
gleboznawczej

Termin „gamification” (tłumaczony jako grywalizacja, gryfikacja lub gamifikacja) 
został użyty po raz pierwszy w 2002 roku przez Nicka Pellinga, brytyjskiego badacza 
i programistę komputerowego [13]. Definiowany jest jako:

• „Wykorzystanie elementów projektowych charakterystycznych dla gier w kon-
tekstach innych niż gry”; 

• „Zastosowanie elementów gry i myślenia w sytuacjach innych niż gry”; 
• „Wykorzystanie mechanizmów, estetyki i sposobu myślenia zaczerpniętych 

z gier, by angażować ludzi, motywować do działania, pobudzać do nauki i rozwiązy-
wania problemów”; 

• „Zastosowanie metafor (pochodzących) z gier w zadaniach (wykonywanych) 
w prawdziwym życiu tak, by wpłynąć na zachowanie, poprawić motywację oraz 
zwiększyć zaangażowanie”;

• „Proces angażowania odbiorców dzięki wykorzystaniu najlepszych programów 
lojalnościowych, projektowaniu gier, ekonomii behawioralnej”; 

• „Zastosowanie mechaniki gry i doświadczenia projektowania, by cyfrowo anga-
żować i motywować ludzi w osiąganiu swoich celów” [14];

Powyższe przykłady opisują zatem grywalizację jako proces wykorzystania ele-
mentów znanych z gier w sytuacjach, które grami nie są. Proces ten ma prowadzić 
do uatrakcyjnienia przekazywanych informacji oraz do zwiększenia zaangażowa-
nia odbiorcy. W zakresie edukacji gleboznawczej istnieją możliwości zastosowania 
grywalizacji poprzez wykorzystanie dostępnych materiałów i gier geograficznych. 
Zagadnienia gleboznawcze prezentowane w formie krótkich testów i quizów dostępne 
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są między innymi na portalu Purpose Games [15].
Propozycje wybranych gier dostępnych na wyżej wymienionym portalu wraz z ich 

krótką charakterystyką przedstawia tabela 5.

Tabela 5.Wybrane gry z o tematyce gleboznawczej dostępne na portalu Purpose Games

Nazwa gry Charakterystyka gry

„Soils Distibution 
Of India”

Gracz wskazuje rozmieszczenie typów gleb na 
konturowej mapie gleb Indii (gleby aluwialne, 
gleby laterytowe, górskie itp.).

„Soils and Landscapes”
Gracz dopasowuje gleby do odpowiadających 
im krajobrazów występowania (np. andosole – 
krajobraz wulkaniczny).

„Soils of the world” Gracz opisuje typy gleb zawarte w legendzie 
zaznaczone na mapie glebowej świata.

„12 soorten bodem” Gracz dopasowuje typ gleby do odpowiadające-
go jej profilu glebowego.

„Soils Quiz”

Gracz odpowiada na 5 pytań z zakresu gle-
boznawstwa (np. określa frakcje piasku, wska-
zuje odpowiedni zestaw komponentów gleby 
itp.).

„Types of Soils” Gracz wskazuje obrazek z odpowiadającym mu 
materiałem macierzystym (gliną, piaskiem itp.).

„Types of soil in The 
Netherlands”

Gracz wybiera z opisu właściwy krajobraz oraz 
typ gleby z mapy glebowej Holandii.

„Features of Soil” Gracz wskazuje odpowiednią cechę gleby (od-
czyn, skałę macierzystą, konkrecje itp.).

„Soils and plants CIV” Gracz wskazuje odpowiedni rodzaj gleby lub 
roślinności na ilustracji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15]

Test dotyczący znajomości gleb Polski oferuje portal szkolnictwo.pl. Gracz odpo-
wiada na 16 pytań dotyczących genezy, rozmieszczenia i typów gleb występujących 
w Polsce [16]. Poprzedza go możliwość pozyskania informacji na temat pokrywy gle-
bowej. 

Portal Eduseek prezentuje animację dotyczącą gleb Polski. Po jej uruchomieniu 
gracz wybiera z legendy typ gleby prezentowany na mapie. Wówczas na mapie pojawi 
się krótka charakterystyka danego typu, jego rozmieszczenie a także struktura i przy-
datność rolnicza [17]. 

Niemalże nieograniczone możliwości zastosowania elementu grywalizacji daje 
aplikacja „Kahoot!” [18]. Po zalogowaniu na bezpłatnym koncie użytkownik sam 
może tworzyć swoje własne gry testowe lub korzystać z gotowych zasobów. Uczest-
nicy, za pomocą smartfonów logują się na udostępniony quiz. Pytania i odpowiedzi 
mogą pojawić się na widocznym dla wszystkich ekranie. Po ukończeniu quizu poda-
wane są statystyki oraz zestawienie wyników graczy. „Kahoot!” pozwala na kreatywne 
i dostosowane do potrzeb odbiorcy tworzenie testów tak, aby odpowiadały one tema-
tyce zajęć. Wprowadza również element rywalizacji wśród uczestników, gdzie liczy 
się nie tylko udzielenie prawidłowej odpowiedzi, ale także szybkość i refleks.
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4.2. Zasoby internetowe – wybrane możliwości zastosowań w edukacji 
gleboznawczej 

Szeroki zakres wiedzy z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb dostępny jest na 
stronach internetowych oferujących treści edukacyjne. Ogólne, przeglądowe informa-
cje zawarte są między innymi na stronach www.eduseek.pl, https://pl.wikipedia.org, 
www.wiking.edu.pl, www.bryk.pl, www.geografia24.eu, https://sciaga.pl, a także na 
wielu innych. Informacje bardziej szczegółowe, aktualizowane i obszerniejsze można 
znaleźć na portalach takich jak:

• FAO Soils Portal – odnośniki do globalnych i krajowych map glebowych (skany), 
a także profili glebowych oraz raportów dotyczących degradacji gleb, ich wykorzysta-
nia czy różnorodności biologicznej [19]; 

• European digital archive on soil maps – skany map glebowych wraz z możliwo-
ścią ich pobierania [20]; 

• International Council for Science (ISCU) World Data System – zbiory zestawów 
danych glebowych [21]; 

• GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) portal – służy do wyszuki-
wania zestawów danych. Wyszukiwane hasła obejmują właściwości gleby, wilgotność 
i temperaturę gleby, chemię gleby itp. Może filtrować wyszukiwanie według kraju 
i warunków dostępu do danych [22]; 

• Global Change Master Directory hosted by Goddard Space Flight Center 
(NASA) – bardzo duży katalog (ponad 1000 linków) parametrów gleby z linkami do 
rzeczywistych danych i meta danych [23]; 

• Soil Collection data sets from the Distributed Active Archive Center for Bio-
geochemical Dynamics of the Oak Ridge National (USA) Laboratory – zbiór danych 
i metadanych glebowych [24]. 

Korzystanie z tego rodzaju źródeł zwiększa pewność uzyskania rzetelnych, zak-
tualizowanych informacji, a także umożliwia uczniowi kontakt z dobrze mu znanym 
światem internetowym. Wychodzi też naprzeciw potrzebom cyfrowych tubylców. 
Wykorzystanie nowych rozwiązań edukacyjnych wymaga jednak odpowiedniego 
przygotowania nauczycieli do pracy oraz zachowania równowagi w korzystaniu 
z nowych możliwości multimedialnych i tradycyjnych podręczników, map i atlasów 
oraz lekcji prowadzonych w terenie [25, 26]. 
5. Podsumowanie i wnioski

Przedstawione powyżej kwestie w żadnym wypadku nie wyczerpują tematu zwią-
zanego z metodami multimedialnymi możliwymi do zastosowania w edukacji gle-
boznawczej. Tworzenie i wykorzystanie multimediów daje możliwość modernizacji 
procesu nauczania i uczenia się oraz uczyni go atrakcyjniejszym dla odbiorcy – przed-
stawiciela pokolenia cyfrowych tubylców. Nowoczesne i atrakcyjne narzędzia dydak-
tyczne tworzone są w ramach różnorodnych projektów edukacyjnych, gotowych do 
wdrożenia przez zainteresowanych nauczycieli. Wykorzystanie multimediów podczas 
zajęć powinno być celowe, dlatego pojawia się potrzeba opracowania strategii sku-
tecznego ich wykorzystania oraz wytycznych dla konkretnych sytuacji dydaktycz-
nych. Powinno się zdiagnozować potrzeby nauczycieli w zakresie stosowania nowo-
czesnych technologii i zapewnić im odpowiednie kursy doszkalające.

Zmiany zachodzące w edukacji stymulują do przeglądu istniejących rozwiązań 



Edukacja gleboznawcza – diagnoza i propozycja zmian

203

edukacyjnych. Zatem elementy, które mają pozytywny wpływ na efektywność eduka-
cyjną powinny być zachowane, a te najmniej skuteczne powinny zostać wyelimino-
wane [27]. 

Potrzebne są szersze, dłuższe i bardziej szczegółowe badania nad edukacją z wyko-
rzystaniem multimediów w celu potwierdzenia ich skuteczności. Należy tu podkre-
ślić, że nawet nowoczesne, cyfrowe materiały dydaktyczne i edukacyjne mogą nie być 
wystarczająco ekscytujące dla cyfrowego tubylcy, który wymaga interakcji, rywali-
zacji i możliwości zaistnienia w wirtualnej rzeczywistości. Niemniej jednak, istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że im bliższy odbiorcy będzie sposób przekazywania 
informacji, tym lepszy stanie się efekt ich przyswajania. 

Aktualnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany jest pro-
jekt badawczy dotyczący zastosowania grywalizacji w edukacji gleboznawczej. Jego 
zakończenie przewidywane jest na rok 2022 i dopiero wówczas można będzie wysu-
nąć właściwe wnioski oraz wypracować wskazówki dotyczące stosowania omawia-
nych metod. Dalsze badania pozwolą na porównanie wyników nauczania zgrywali-
zowanego oraz tradycyjnego w celu określenia skuteczności edukacyjnej obu z nich.

W ciągu ostatnich lat zmienił się sposób, w jaki młodzi ludzie postrzegają otacza-
jący świat, co obejmuje również proces edukacji, który, aby dostosować się do potrzeb 
odbiorcy, powinien być wspierany przez odgrywanie ról i elementy grywalizacji, nie-
zwykle powszechne w wirtualnym świecie. 

Grywalizacja to sposób wprowadzania w proces edukacji zasad związanych 
z grami, gdzie szczególne znaczenie ma doświadczenie użytkownika oraz jego zaan-
gażowanie. Przedstawiciel pokolenia cyfrowego często dobrowolnie spędza długie 
godziny grając w gry, zatem wydaje się naturalne wykorzystanie tego silnego motywa-
tora podczas kameralnych i terenowych zajęć związanych z edukacją gleboznawczą. 
Jest to jeden ze sposobów uatrakcyjnienia przekazywanych informacji i motywowania 
odbiorcy do czynnego udziału w zajęciach. Aktywizacja ucznia w zakresie edukacji 
gleboznawczej podniesie nie tylko jego zaangażowanie w proces edukacyjny, ale rów-
nież przyczyni się do wzrostu poziomu jego wiedzy o roli, jaką w środowisku zajmuje 
właśnie pokrywa glebowa.
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Edukacja gleboznawcza – diagnoza i propozycja zmian
Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania była analiza treści gleboznawczych nauczanych w zakresie geografii na 
poziomie szkół średnich. Przeprowadzono szczegółowe analizy statystyczne wyników testów obejmują-
cych materiał wybranych działów edukacyjnych oraz podjęto próbę interpretacji otrzymanych wyników, 
ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących gleb. Dokonano przeglądu metod stosowanych na 
lekcjach geografii i zestawiono je z potrzebami współczesnego odbiorcy, analizując dostępne materia-
ły. Przedstawiono propozycję wykorzystania elementów grywalizacji oraz zasobów stron internetowych 
o tematyce gleboznawczej w celu podniesienia atrakcyjności zajęć i zwiększenia skuteczności eduka-
cyjnej. Wskazano na zasadność wprowadzenia zmian w kształceniu z zakresu gleboznawstwa, w tym na 
zastosowanie gier jako powszechnego elementu edukacyjnego. 
Słowa kluczowe: gleboznawstwo, edukacja, grywalizacja

Soil education – diagnosis and proposed changes
Abstract 
The aim of this study was to analyze soil science education content taught in the frame of geography at 
secondary school level. Detailed statistical analyzes of the selected educational units test results were con-
ducted and the attempt for their interpretation, taking into account soil science, was made. The methods 
used during geography lessons were reviewed and compared with the needs of the modern recipient by 
analyzing available materials. A proposal to use elements of gamification and soil resources websites was 
presented to increase the attractiveness of lessons and increase educational effectiveness. It was pointed 
out that introducing changes in soil science education by role-playing or gamification is important as well 
as it should commonly used.
Keywords: soil science, education, gamification
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Wpływ pokrycia terenu na zanieczyszczenie 
nocnego nieba światłem

1. Wprowadzenie
Otaczające nas środowisko narażone jest na oddziaływanie licznych form zanie-

czyszczeń, które ogólnie ze względu na genezę możemy podzielić na naturalne oraz 
antropogeniczne. Wraz z rozwojem cywilizacji zauważalny jest wzrost zanieczysz-
czeń pochodzenia antropogenicznego. Do najbardziej znanych i udokumentowanych 
form zanieczyszczeń z tej grupy należą: zanieczyszczenia powietrza (np. pyłami czy 
ozonem), wody (np. pestycydy i metale ciężkie), gleby, krajobrazu, jak i zanieczysz-
czenie hałasem czy skażeniami promieniotwórczymi [17].

Wcześniej nie uwzględnianą, a obecnie coraz bardziej obserwowaną i analizo-
waną formą zanieczyszczenia środowiska wywołaną głównie przez intensywnie roz-
wijającą się działalność człowieka jest zanieczyszczenie nocnego nieba światłem. 
Ukierunkowane badania tego zjawiska wraz z powtarzalnym monitoringiem zostały 
rozpoczęte dopiero pod koniec ubiegłego wieku. Nadmierna jasność nieba jest zja-
wiskiem globalnym, ma negatywny wpływ na życie roślin, zwierząt, jak i na zdrowie 
człowieka. W Polsce tego typu badania prowadzone są jedynie przez kilka ośrodków 
naukowo-badawczych, ale prognozuje się, iż będą one w najbliższym czasie intensyw-
nie rozwijane także w kolejnych [8].

Na ilość emitowanego światła w nocy wpływ ma kilka czynników. Można do nich 
zaliczyć zarówno zagęszczenie, jak i wysokość zabudowy, a także rodzaj pokrycia 
terenu w otoczeniu punktu obserwacyjnego. Przeprowadzone badania oraz wyko-
nane analizy miały na celu wstępne oszacowanie wpływu powyższych elementów 
oraz dodatkowo także próbę określenia sezonowej zmienności jasności nocnego nieba 
wraz z określeniem wpływu na nie rodzaju zachmurzenia.
2. Opis zjawiska zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem różni od innych form zanieczyszczeń to, 
że czynnikiem powodującym jest światło, które w założeniu nie kojarzy się z czymś 
negatywnym czy niebezpiecznym [9]. Jednak nadmiar światła może spowodować 
u człowieka zaburzenia hormonalne, problem z metabolizmem, niedobór melatoniny 
oraz zaburzenia snu głębokiego czy pogorszenie jakości snu [10]. Negatywny wpływ 
światła obserwowany jest także u roślin [17], zaburza ich rozwój oraz u zwierząt, które 
przyzwyczajone są do cyklu dobowego [11, 12]. W górną część atmosfery emitowana 
jest także nadmierna ilość energii, przez co koszty oświetlenia się nieefektywne lub 
niepotrzebnie zawyżone. Oświetlane są wówczas obszary, które nie muszą być lub nie 
powinny być oświetlane.

W dzisiejszych czasach ponad 60% Europejczyków oraz ponad 80% mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej mieszka na obszarach o znacznym zanie-
1 karpinskadominika@doktorant.umk.pl, Katedra Geomatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi i Go-
spodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.geo.umk.pl.
2 met@umk.pl, Katedra Geomatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.geo.umk.pl.
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czyszczeniu światłem [13]. Wychodząc bezpośrednio z miejsca zamieszkania nie są 
oni w stanie zobaczyć licznych konstelacji gwiezdnych nie wspominając już o widoku 
Drogi Mlecznej, z powodu jasnej poświaty widocznej w otoczeniu nawet niewielkiego 
miasta.
3. Metody pomiaru zanieczyszczenia światłem

Wielkość zanieczyszczenia światłem możemy mierzyć na kilka sposobów, przy 
czym możliwy jest pomiar zarówno przez amatorów uważniej obserwujących 
najbliższe otoczenie, jak i wykwalifikowanych specjalistów.

Stosowane metody pomiarowe możemy podzielić na obserwacyjne i instrumen-
talne. Metody obserwacyjne polegają na obserwacji nieba i na np. liczeniu gwiazd czy 
sprawdzeniu jasności komet na nieboskłonie [14]. Metody instrumentalne zakładają 
natomiast wykorzystanie instrumentu pomiarowego do wyznaczenia jasności nieba 
lub obrazowania zjawiska [8].

W zrealizowanym badaniach główną metodą pomiarową była metoda instrumen-
talna. Wykorzystanym instrumentem pomiarowym był fotometr SQM w wersji L 
wyprodukowany przez kanadyjską firmą Unihedron. Użycie tego rodzaju fotometru 
pozwoliło na porównanie wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi przez inne 
zespoły badacze na całym świecie [8, 18].

Mierzona przez fotometr SQM wartość jasności nieba jest wyświetlana w jednost-
kach mag/arcsec2, które umożliwiają przeliczenia na inne jednostki obrazujące anali-
zowane zagadnienie, np. na kandelę – jednostką jasności w układzie SI. Przedstawiona 
skala pochodzi od pomiarów jasności obiektów na nieboskłonie, przedstawionych 
w skali magnitudo. Wartość skali jest zarówno logarytmiczna, jak i odwrotna, przez co 
im mniejszy pomiar tym jasność nieba będzie dla obserwatora także mniejsza [rys. 1].

Rysunek 1. Skala jasności nieba wykorzystana w fotometrze SQM

Dodatkową w projekcie wykorzystano drugą metodę – fotograficzną. W trak-
cie pomiaru na stanowiskach wykonane zostały zdjęcia nieba aparatem cyfrowym 
NIKON, model D700. Zdjęcia zostały zrealizowane z wykorzystaniem stałych para-
metrów technicznych (jednostka przysłony – f/3.5, czas ekspozycji – 05 sekundy oraz 
czułość ISO 800). W celu porównania pomiarów z różnych sesji pomiarowych z każ-
dego ze zdjęć odczytana została średnia wartość histogramu. Pomiary były prowa-
dzone w celu sprawdzenia czy metodą fotograficzną można wyznaczyć zróżnicowanie 
jasności nieba w obszarze zurbanizowanym. Otrzymane wyniki były następnie zesta-
wiane z pomiarami z fotometru SQM.
4. Sieć pomiarowa

W celu realizacji założeń projektowych związanych z pomiarem zanieczyszcze-
nia światłem została przemyślana i założona stała sieć pomiarowa [16]. Jako obszar 
badań wybrano średniej wielkości miasto Toruń, w którego strukturze można wyróż-
nić wszystkie istotne typy zabudowy. 
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4.1. Obszar badań
Toruń jest średniowiecznym, nadwiślańskim miastem średniej wielkości (drugie 

po Bydgoszczy największe miasto regionu), w którym zamieszkuje prawie 184 tys. 
mieszkańców. Administracyjnie położone jest ono w województwie kujawsko-pomor-
skim w jego centralnej części. Urbanistycznie obszar miasta podzielono na 24 osie-
dla mieszkaniowe [rys. 2], w których można wyróżnić charakterystyczną dla każdego 
z nich zabudowę. Powierzchnia miasta wynosi niespełna 116 km2, a jego rozpozna-
walnym elementem jest rzeka Wisła, która dzieli je na dwie asymetryczne części – 
prawobrzeże z osiemnastoma osiedlami oraz lewobrzeże z sześcioma. Miasto otaczają 
liczne miejscowości, które w ostatnim okresie mocno rozwinęły się stanowiąc atrak-
cyjny kierunek migracji z centrum miasta.

Rysunek 2. Schematyczna mapa osiedli mieszkaniowych w Toruniu

Na terenie Torunia możemy wyróżnić kilka charakterystycznych typów zabudowy. 
Wśród nich występuje zarówno wysoka i średnia zabudowa wielorodzinna, jak i gęsta 
zabudowa śródmiejska, zabudowa jednorodzinna, przemysłowa i usługowa oraz tereny 
odkryte. Każdy z wymienionych typów dominuje w określonej części miasta. Bardzo 
charakterystyczna zabudowa śródmiejska doskonale widoczna jest w ścisłym centrum 
miasta: na terenie historycznego Zespołu Staromiejskiego, a także w przestrzeni Byd-
goskiego Przedmieścia. Typową cechą tej zabudowy są kamienice lub zespoły kamienic 
średniej wysokości (zazwyczaj 2-4 piętrowe budynki), położone bardzo blisko siebie, 
gdzie odległości między fasadami naprzeciwległych budynków są niewielkie i często 
dzieli je wąska jednokierunkowa, wyraźnie oświetlona droga. Elementy te sprawiają, 
że oświetlenie ulic i chodników jest wyraźne i elementy tej infrastruktury są bardzo 
gęsto ustawione. Światło lamp oświetla fasady budynków i tworzy docelowo jednolitą 
łunę świetlną. Na osiedlach mieszkaniowych zaobserwować można wysoką zabudowę 
wielorodzinną, charakteryzującą się wielopiętrowymi obiektami. Takie przestrzenie 
możemy zaobserwować w centralno-zachodniej części Torunia, gdzie znajdują się 
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osiedla Chełmińskie Przedmieście czy Bielany i w części wschodniej na osiedlu Rubin-
kowo I i II oraz Na Skarpie. Charakterystyczne jest tu oświetlenie chodników i często 
uczęszczanych ulic, będących w większości głównymi drogami miasta, przez co ilu-
minacja w tych miejscach jest intensywna. Lampy zazwyczaj są gęsto rozstawione, 
tworząc jednolitą poświatę. Zabudowa jednorodzinna występuje w kilku niezależnych 
częściach miasta. Można ją wyróżnić przede wszystkim w ramach osiedla – Wrzosy, 
Bielawy, Grębocin nad Strugą na prawobrzeżu oraz Rudak, Stawki i Czerniewice 
w lewobrzeżnej części miasta. Typowym elementem tych obszarów są niskie, równo-
miernie rozstawione budynki położone na działce o powierzchni około 600-1000 m2 
oraz towarzyszące ciągom komunikacyjnym szeregi lamp ulicznych. Obserwuje się 
wówczas znacznie mniej iluminacji, jednak liczne oraz niskie lampy oświetlają nadal 
cały szlak komunikacyjny. Nieodłączną częścią każdego miasta są także tereny prze-
mysłowe czy usługowe. Znajdują się one zazwyczaj na peryferiach miast i zajmują 
stosunkowo rozległe obszary. Pod względem emisji światła obszary te posiadają dwie 
ambiwalentne cechy: z jednej strony zawierają odkryte tereny, a z drugiej poprzeci-
nane są dobrze oświetlonymi drogami. Typowa dla tych terenów jest duża odległość 
między poszczególnymi budynkami, co jest zupełnym przeciwieństwem zabudowy 
śródmiejskiej. Oświetlanie jest znacznie rzadziej rozmieszczone, zazwyczaj rozjaśnia-
jąc jedynie ulice. W Toruniu zakłady przemysłowe dominują w północno-wschodniej 
części miasta w granicach osiedla Katarzynka oraz w zachodniej części, wzdłuż Szosy 
Bydgoskiej, na osiedlu Starotoruńskie Przedmieście. W granicach Torunia znajdują się 
także tereny odkryte, których elementem charakterystycznym jest znaczna odległość 
do jakichkolwiek zwartych zabudowań oraz oświetlonej drogi. Są to tereny podobne 
do terenów przemysłowych jednak zarówno zabudowa oraz występowanie dróg jest 
znacznie rzadsze. Na tych terenach przewiduje się obserwację najmniejszej jasności 
nieba z uwagi na brak emisyjności z pokrycie terenu i największą niezasłonięta część 
nieba przez obiekty antropogeniczne. Do takich terenów możemy zaliczyć okolice 
Cmentarza Komunalnego na prawobrzeżu oraz poligonu wojskowego znajdującego 
się w części lewobrzeżnej. Poprzez to, iż obserwujemy występowanie terenów prze-
mysłowych na obrzeżach miasta, zazwyczaj takie tereny płynnie przechodzą w tereny 
odkryte zacierając widoczną granicę między różnymi typami zabudowy. Taką sytuację 
obserwujemy np. po zachodniej części miasta, gdzie funkcjonujące zakłady przemy-
słowe na osiedlu Starotoruńskie Przedmieście zauważalnie zmniejszają swoją gęstość 
występowania a odległości między budynkami ulegają znacznemu zwiększeniu.

Intuicyjnie do najbardziej oświetlonych miejsc w Toruniu możemy zaliczyć Zespół 
Staromiejski, czyli najważniejszą wizytówkę miasta oraz główne drogi, będące szla-
kami komunikacyjnymi o znaczeniu krajowym (rys. 3). Znaczna ilość energii emito-
wana jest także przez centra handlowe posiadające zamontowane liczne neony oraz 
nośniki reklamowe. Dużą ilość emitowanego światła widać również w otoczeniu 
obiektów sakralnych, których w przestrzeni miasta można wyróżnić aż 35.
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Rysunek 3. Zdjęcie toruńskiego Starego Miasta oraz mostu drogowego (widok z lewego brzegu Wisły)

4.2. Stanowiska pomiarowe 
Głównym założeniem realizowanych badań naukowych był pomiar i analiza zanie-

czyszczenia światłem w Toruniu. Aby zrealizować założenia projektu konieczne było 
założenie równomiernej, reprezentatywnej, stosunkowo gęstej, dostępnej sieci pomia-
rowej na terenie miasta Torunia. W planowaniu pomiarów, konieczne było zachowanie 
tych samych warunków pogodowych i astronomicznych, tak aby zarówno pomiary, 
jak i wykonane analizy były powtarzalne, porównywalne, poprawne i dokładne. Sta-
nowiska pomiarowe były wybierane w taki sposób, aby:

• ich lokalizacja była równomierna w całym mieście,
• miały łatwą dostępność z/do drogi,
• reprezentowały różne rodzaje pokrycie terenu,
• reprezentowały wybrane typy zabudowy,
• cechowały się relatywnie mało liczbą przysłon np. w postaci drzew czy fasad 

budynków,
• położone były w jak największej odległości od lamp ulicznych i neonów, tak aby 

pomiar nie został sztucznie zawyżony.
Każde planowane stanowisko zostało sprawdzone pod względem pomiarowym, 

zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo, poza granicami Torunia zostały wyty-
powane 4 punkty referencyjne, będące odniesieniem (tłem) do pomiarów w obszarze 
zurbanizowanym. Po uwzględnieniu wszystkich założeń utworzono na terenie Torunia 
sieć pomiarową złożoną z 24 punktów (rys. 4).



Wpływ pokrycia terenu na zanieczyszczenie nocnego nieba światłem

211

Rysunek 4. Lokalizacja stanowisk pomiarowych na terenie Torunia
Do wyznaczonych punktów pomiarowych została zaplanowana optymalna trasa 

przejazdu między stanowiskami, tak aby jedna sesja pomiarowa zajmowała, jak naj-
krótszą jednostkę czasu. Łączna długość pojedynczej trasy objazdu w ramach akwi-
zycji danych pomiarowych wyniosła około 45 km, natomiast średni czas przejazdu 
niespełna 2 godziny.

W tabeli 1 zamieszczono lokalizację wytypowanych stanowisk pomiarowych. 
Odpowiednimi kolorami, zgodnie z legendą zamieszczoną pod tabelą, oznaczono typ 
zabudowy otaczającej stanowisko pomiarowe.

Tabela 1. Wykaz stanowisk pomiarowych na obszarze Torunia

Nr KOD Lokalizacja stanowisk 
pomiarowych

Współrzędne  
PUWG 1992

Wysokość 
[m n.p.m.]

X Y H
1 BAR ul. Pawia 576187,00 471317,00 69,0
2 WRZ ul. Antoniego/Jastrzębia 575100,00 471409,00 68,5

3 CHP ul. Józefa Wybickiego/Kur-
piowska 573364,00 472532,00 65,0

4 OKR Szosa Okrężna/ul. Bielańska 572866,00 470743,00 49,5
5 CAS Szosa Bydgoska 572679,00 468902,00 42,0
6 BYD Szosa Bydgoska 571819,00 471121,00 49,5
7 ZOO ul. Bydgoska/Jana Matejki 571665,00 472424,00 50,0
8 BLW Bulwar Filadelfijski 571471,00 473531,00 39,5
9 RNM Rynek Nowomiejski 571902,00 473936,00 49,0

10 CCT
Aleja 700-lecia Torunia/ 
ul. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego

572300,00 473100,00 50,5
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11 POZ ul. Poznańska/Marii i Jana 
Prüfferów 569971,00 473123,00 47,5

12 PLG ul. Generała Andersa 569264,00 472646,00 55,5
13 LOD ul. Łódzka 569786,00 475189,00 50,0
14 RUD ul. Rypińska 570570,00 477027,00 47,0
15 WIN ul. Winnica 572982,00 476717,00 60,0
16 PAU ul. Konstytucji 3-go Maja 573092,00 477972,00 67,5

17 SZP ul. Kosynierów Kościuszkow-
skich 573424,00 479497,00 64,5

18 MAK ul. Józefa Chrzanowskiego/
Barwna 574707,00 479057,00 66,5

19 RWN ul. Polna/Równinna 575302,00 476669,00 66,5
20 WOR ul. Polna/Kanałowa 574601,00 475726,00 65,0
21 PLS ul. Bolesława Chrobrego 573049,00 474948,00 60,5
22 WPL ul. Wojska Polskiego 572682,00 474418,00 60,0
23 STB ul. Grudziądzka 573820,00 473946,00 62,0
24 CMR ul. Celnicza 575211,00 474340,00 62,5

Legenda:
 wysoka zabudowa wielorodzinna
 gęsta zabudowa śródmiejska
 zabudowa jednorodzinna
 zabudowa przemysłowa

tereny odkryte

Biorąc pod uwagę dominujący typ zabudowy wyróżniono:
• 7 stanowisk pomiarowych otoczonych wysoką zabudową wielorodzinną,
• 3 stanowiska uznane za otoczone zabudową śródmiejską,
• 4 stanowiska obrazujące tereny z zabudową jednorodzinną,
• 7 stanowisk zlokalizowanych na terenach przemysłowych,
• 3 stanowiska na terenach odkrytych.

5. Analiza wyników
Po spełnieniu wszystkich zakładanych założeń projektu oraz po analizie czynni-

ków zewnętrznych przeprowadzono 36 sesji pomiarowych (w tym jedna została prze-
rwana z powodu nagłego opadu deszczu), przy czym 21 pomiarów zrealizowano przy 
zachmurzeniu minimalnym oraz 14 przy zachmurzeniu dużym i całkowitym. W każ-
dym okresie klimatycznym (cztery pory roku) wykonano łącznie po 8-9 pomiarów 
jasności nieba.
5.1. Analiza przestrzenna zjawiska

Przestrzenny rozkład zanieczyszczenia światła na terenie Torunia opracowano na 
podstawie wartości średnich całorocznych oraz sezonowych jasności nieba. Interpo-
lację danych metodą krigingu wykonano w programie ArcGIS (Esri) umożliwiają-
cym szerokie i wieloaspektowe analizy przestrzenne. Przykładowy wynik interpolacji 
danych dotyczących jasności nieba prezentuje rysunek 5.
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Rysunek 5. Rozkład przestrzenny zanieczyszczenia światłem na terenie Torunia, interpolacja wykonana 
na podstawie wartości średniej ze wszystkich pomiarów wykonanych w ciągu całego roku

Na podstawie powyższej analizy możemy na terenie miasta wyróżnić trzy obszary 
o wyraźnej dominacji większej jasności nocnego nieba. Zostały one oznaczone żółtym 
i czerwonym kolorem. Zaliczono do nich centrum miasta, gdzie położona jest toruńska 
starówka, osiedle o zabudowie wielorodzinnej i okolice terenów domów jednorodzin-
nych zlokalizowanych w północno-zachodniej części miasta, a także obszar najwięk-
szego osiedla na wschodzie z wysoką zabudową wielorodzinną. Najmniej jasne pod 
analizowanym względem obszary to strefy oddalone od funkcjonalnego i geometrycz-
nego centrum miasta.
5.2. Analiza jasności nieba w odniesieniu do typu zabudowy

Analiza zanieczyszczenia nocnego nieba światłem w odniesieniu do rodzaju 
zabudowy została wykonana z uwzględnieniem dwóch różnych podziałów stano-
wisk pomiarowych. Pierwszy podział uwzględniał zagregowaną klasyfikację pokry-
cia terenu w stosunku do otoczenia punktu pomiarowego z uwzględnieniem gęsto-
ści i wysokości zabudowy. Przy jej stosowaniu wyróżnione zostały następujące typy 
pokrycia: zabudowa jednorodzinna, gęsta zabudowa śródmiejska, wysoka zabudowa 
wielorodzinna, zabudowa przemysłowa oraz tereny odkryte. Uzyskane wartości jasno-
ści nieba, jako średnie roczne w podziale na towarzyszący podczas akwizycji danych 
rodzaj zachmurzenia zostały zestawione w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie średniej wartości jasności nieba w odniesieniu do wybranego typu zabudowy 
i stopnia zachmurzenia nieba

Stanowisko

[kod zgodny 
z Tabelą 1]

Klasyfikacja pokrycia terenu
Średnia całoroczna jasność nieba [mag/arcsec2]

ogólna zachmurzenie 
duże

brak 
zachmurzenia

CHP OKR 
CCT PAU 
SZP WPL 
STB

wysoka zabudowa wielorodzinna 16,08 15,48 16,51

ZOO BLW 
RNM gęsta zabudowa śródmiejska 16,38 15,68 16,91

BAR WRZ 
RUD BYD zabudowa jednorodzinna 16,70 16,09 17,13

POZ LOD 
WIN MAK 
RWN WOR 
PLS

zabudowa przemysłowa 16,97 16,22 17,53

CAS PLG 
CMR tereny odkryte 18,04 17,13 18,77

Analizując uzyskane wyniki obserwuje się, że wyraźnie najniższa średnia wartość 
jasności nieba (najjaśniejsze obserwowane niebo) występuje na punktach pomiaro-
wych otoczonych zabudowa wielorodzinną (16,08 mag/arcsec2) oraz śródmiejską 
(16,38 mag/arcsec2). Najciemniejsze niebo towarzyszy terenom odkrytym, gdzie śred-
nia jasność wynosi aż 18,04 mag/arcsec2. Różnica między najjaśniejszym a najciem-
niejszym niebem to około 2 mag/arcsec2 w przyjętej skali, co dla obserwatora jest 
równe 6 razy bardziej jasnemu niebu. Ponadto warto zauważyć, iż dla wybranego typu 
zabudowy jasność nieba w dniach o dużym zachmurzeniu jest mniejsza niż w dniach 
o braku zachmurzenia. Jest to różnica o wartość około 1 mag/arcsec2, co odpowiada 
2,5 razy jaśniejszemu niebu. Istotnym wnioskiem jest także to, że najmniejsza różnica 
występuje na terenach o gęstej zabudowie, gdzie jest na tyle jasne nieba, że zachmu-
rzenie nie ma dużego wpływu na obserwowaną jasność nieba. Odwrotnie jest na tere-
nach oddalonych od skupisk zabudowań, gdzie różnica ta jest większa, niż na terenach 
o gęstej zabudowie.

Drugi podział stanowisk pomiarowych w odniesieniu do pokrycia terenu został 
opracowany na podstawie istniejącej już klasyfikacji [15] (rysunek 6).
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Rysunek 6. Lokalizacja stanowisk pomiarowych w odniesieniu do klasyfikacji pokrycia terenu miasta 
Torunia [15]

Stanowiska zostały przydzielone do odpowiadającym ich klasom pokrycia terenu 
powstałym przez integrację dostępnych baz danych przestrzennych odpowiadających skali 
1:10 000. Dla każdej kategorii pokrycia została policzona średnia jasność nieba z pomiarów 
całorocznych oraz w podziale na występujący stopień zachmurzenia nieba (tab. 3).

Tabela 3. Zestawienie średniej wartości jasności nieba w odniesieniu do wybranego typów pokrycia 
terenu i stopnia zachmurzenia nieba

Stanowiska
[kod zgodny 
z Tabelą 1]

Klasyfikacja pokrycia terenu
Średnia całoroczna jasności nieba [mag/arcsec2]

ogólna zachmurzenie 
duże

brak 
zachmurzenia

BAR WRZ zabudowa jednorodzinna 15,78 15,48 15,95

CCT tereny przemysłowe, budowla-
ne i drogowo-kolejowe 15,81 15,44 16,07

CHP ZOO 
PAU SZP 
WPL

zabudowa blokowa 15,96 15,34 16,41

BLW RNM zabudowa typu 
śródmiejskiego 16,39 15,69 16,94

OKR POZ 
RWN WOR 
PLS STB

zabudowa przemysłowo- 
magazynowa 16,73 16,11 17,22

WIN MAK 
CMR LOD

zarośla, ogródki działkowe, 
roślinność trawiasta 17,38 16,48 18,04

BYD las i inne zadrzewienia 17,65 16,60 18,40

CAS PLG 
RUD tereny piaszczyste lub żwirowe 17,96 17,00 18,69

*oznaczenia kolorystyczne klasyfikacji pokrycia terenu zgodne z legendą Rysunku 6
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Rysunek 7. Wykres przedstawiający pomiary jasności nocnego nieba 
w odniesieniu do typu zabudowy i innych form pokrycia terenu

Wyniki przedstawione w tabeli 3 potwierdzają poprzednie analizy i zapropono-
wane wnioski. Największą jasność nieba w dalszym ciągu obserwujemy na stanowi-
skach o gęstej zabudowie, natomiast najniższą jasność nieba obserwuje się na terenach 
określonych tu jako tereny piaszczyste i żwirowe, które są odpowiednikiem terenów 
odkrytych z wyszczególnionych w poprzedniej klasyfikacji. W taki sam sposób zauwa-
żane są różnice między jasnością nieba w dniach o dużym i małym zachmurzeniu. 
Zachodzi więc analogiczna relacja między wyznaczonymi średnimi z pomiarów, jaka 
została wyznaczona w poprzednim zestawieniu.

Występujące relację między typem wyróżnionej zabudowy a średnią roczną warto-
ścią jasności nieba przedstawia rysunek 7.

Legenda klasyfikacji pokrycia terenu:

zabudowa jednorodzinna

tereny przemysłowe, budowlane i drogowo-kolejowe

zabudowa blokowa

zabudowa typu śródmiejskiego

zabudowa przemysłowo-magazynowa

zarośla, ogródki działkowe, roślinność trawiasta

las i inne zadrzewienia

tereny piaszczyste lub żwirowe

W powyższym zestawieniu stanowiska uszeregowane są pod względem odległości 
od oświetlonej ciągów komunikacyjnych oraz gęstości zabudowy w buforze 100 m 
od stanowiska pomiarowego. Pozwala to na pokazanie wyraźnej zależności pomię-
dzy gęstością zabudowy a jasnością nieba. W pierwszej części wykresu, gdzie jasność 
nieba jest największa, znajdują się stanowiska sklasyfikowane jako tereny o zabudo-
wie śródmiejskiej, jednorodzinnej oraz blokowej. Natomiast w drugiej części wykresu 
dominują stanowiska w otoczeniu terenów odkrytych i leśnych, w których obserwu-
jemy znacznie mniejszą jasność nieba pomierzoną fotometrem.
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5.3. Analiza sezonowa jasności nieba
Prowadzenie całorocznych pomiarów pozwoliło na analizę sezonowej zmienności 

jasności nocnego nieba. W celu dogłębnej analizy wykonane zostały interpolacje poli-
czone ze średnich odpowiadających kolejnym sezonom (rys. 8-11). Kolejnym etapem 
było wykonanie wykresów zawierających średnie pomiary jasności nieba zmierzone 
fotometrem SQM w odniesieniu do rodzaju zachmurzenia (rys. 12-15).

Rysunek 8. Rozkład przestrzenny zanieczyszczenia światłem na terenie Torunia, interpolacja wykonana 
na podstawie średniej z pomiarów z sezonu wiosennego
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Rysunek 9. Rozkład przestrzenny zanieczyszczenia światłem na terenie Torunia, 
interpolacja wykonana na podstawie średniej z pomiarów z sezonu letniego

Rysunek 10. Rozkład przestrzenny zanieczyszczenia światłem na terenie Torunia, 
interpolacja wykonana na podstawie średniej z pomiarów z sezonu jesiennego
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Rysunek 11. Rozkład przestrzenny zanieczyszczenia światłem na terenie Torunia, 
interpolacja wykonana na podstawie średniej z pomiarów z sezonu zimowego

Rysunek 12. Jasność nieba nad Toruniem w sezonie wiosennym. 
Stanowiska uszeregowane względem średniej całorocznej
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Rysunek 13. Jasność nieba nad Toruniem w sezonie letnim. 
Stanowiska uszeregowane względem średniej całorocznej

Rysunek 14. Jasność nieba nad Toruniem w sezonie jesiennym. 
Stanowiska uszeregowane względem średniej całorocznej

Rysunek 15. Jasność nieba nad Toruniem w sezonie zimowym. 
Stanowiska uszeregowane względem średniej całorocznej
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Analizując powyższe wyniki analiz przestrzennych możemy stwierdzić, iż sam 
rozkład się nie zmienia, nadal najciemniejsze i najjaśniejsze miejsca w Toruniu wystę-
pują w tych samych miejscach rejestracji. Zastanawiać może jedynie fakt, że jasność 
nieba w sezonie jesiennym i zimowych jest większa niż w sezonach wiosennym i let-
nim. Jest to spowodowane zwiększoną ilością pyłów oraz zanieczyszczeń powietrza, 
co zmniejsza faktyczną widoczność. Analiza wykresów dowodzi natomiast, iż sta-
nowiska gdzie obserwowane jest większe zanieczyszczenie światłem charakteryzują 
się mniejszymi różnicami jasności nieba między nocami bezchmurnymi i z dużym 
zachmurzeniem. Znacznie mniejszy wpływ jest rodzaju zachmurzenia na przeprowa-
dzony pomiar. Odwrotna sytuacja występuje na terenach o dużo mniejszej jasności 
nieba, tam obserwujemy nawet 2,5-krotne jaśniejsze niebo w czasie dużego zachmu-
rzenia w porównaniu z bezchmurnym niebem. 
6. Podsumowanie

Problem nadmiernej emisji światła w nocy staje się coraz bardziej powszechny 
i zaczyna być zjawiskiem podlegającym obserwacji i monitoringowi. Zanieczyszcze-
nie światłem jest zagadnieniem rozwijanym, naukowcy z różnych instytucji w coraz 
większym stopniu interesują się tym w kontekście zarówno przyczyn, jak i skutków. 
W konsekwencji urozmaicane są stosowane metody badawcze oraz wizualizacji zebra-
nych danych pomiarowych.

Na zanieczyszczenie światłem mają wpływ różne czynniki, między innymi jest to 
zachmurzenie, pora roku jak i pokrycie terenu w pobliżu punktu obserwacji. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż najjaśniejszymi wartościami 
charakteryzują się tereny o gęstej zabudowie jednorodzinnej, blokowej oraz śród-
miejskiej. Spowodowane jest to znaczną ilością lamp ulicznych oraz występowaniem 
oświetlonych bilbordów i neonów. Najciemniejszymi miejscami są natomiast tereny 
otwarte oraz graniczące z nimi tereny przemysłowe. Obserwacji ciemnego nieba 
sprzyja tu duża odległość do oświetlonej ulicy oraz rozproszona zabudowa. 

W punktach o dużym zanieczyszczeniu światłem zaobserwowano, iż zarówno 
pory roku jak i stopień zachmurzenia nie miały znacznego wpływu na pomiar jasności 
nieba. Te czynniki natomiast wpłynęły na pomiary tego czynnika na terenach o obser-
wowanym ciemnym niebie. 

Tematyka poruszona w niniejszej publikacji jest zagadnieniem interdyscyplinar-
nym. Konieczne jest dogłębne zbadanie zjawiska w celu jego ograniczenia oraz spraw-
dzenia jego wpływu na elementy towarzyszące naszemu życiu.
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Wpływ pokrycia terenu na zanieczyszczenie nocnego nieba światłem
Streszczenie
Otaczające nas środowisko narażone jest na oddziaływanie licznych form zanieczyszczeń, zarówno po-
chodzenia antropogenicznego, jak i naturalnego. Jednym z nich jest zanieczyszczenie światłem nieba, 
wywołane głównie prowadzoną przez człowieka działalnością, polegające na nadmiernej emisji sztucz-
nego światła w nocy. Ukierunkowane badania w tym zakresie oraz ich monitoring rozpoczęto wyko-
nywać, stosując różne metody pomiarowe dopiero pod koniec XX wieku. Szczegółowe pokrycie tere-
nu, a zwłaszcza podział obszarów zabudowanych według wybranych typów zabudowy należy do grupy 
czynników wpływających na zanieczyszczenie nocnego nieba i jest ono uwzględniane w interpretacji 
wyników. Głównym celem prowadzonych badań było określenie rozkładu jasności nieba w odniesieniu 
do charakteru występującej zabudowy w podziale na wybrane jej typy. W celu realizacji badania założo-
no na obszarze miasta Torunia stałą sieć stacji pomiarowych złożoną z 24 stanowisk, reprezentujących 
różne typy zabudowy miasta: jednorodzinną, śródmiejską, wysoką zabudowę wielorodzinną oraz tereny 
porośnięte roślinnością, jak i odkryte. W obrębie tej sieci prowadzono powtarzalny pomiar jasności nieba 
wybranymi metodami przez okres pełnych kolejnych 12 miesięcy, tj. w okresie od początku czerwca 
2017 roku do końca maja 2018 roku. Sesje pomiarowe prowadzone były w różnych, ale porównywalnych 
warunkach pogodowych i astronomicznych. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w akwizycji 
danych o zanieczyszczenie nieba był bezpośredni pomiar jasności prowadzony za pomocą fotometru 
SQM. Na podstawie uzyskanych danych sporządzono mapy pokazujące sezonową i roczną zmienność za-
nieczyszczenia światłem i jego intensywność, a także jego rozkład przestrzenny. Uzyskane wyniki odnie-
siono do wydzielonych kategorii pokrycia terenu i typów zabudowy oraz określono ich stopień korelacji. 
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, pokrycie terenu, SQM, analiza przestrzenna, Toruń
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The impact of land cover on light pollution of the night sky
Abstract
The surrounding environment is exposed to the impact of various forms of pollution, both of anthropoge-
nic and natural. One of them is light pollution of the sky, caused mainly by human activities, consisting 
in excessive emission of artificial light at night. Targeted research in this area and their monitoring began 
to be carried out using various measurement methods only at the end of the 20th century. Detailed land 
cover, especially the delimitation of built-up areas according to selected types of buildings belongs to the 
group of factors affecting the pollution of the night sky and it is included in the interpretation of results. 
The main purpose of the research was to determine the distribution of sky brightness in relation to the 
nature of the existing buildings divided into selected types. In order to conduct the study, a permanent 
network of measuring stations was established in the area of   the city of Toruń, consisting of 24 stations, 
representing different types of buildings: single-family, downtown, high multi-family buildings and areas 
covered with vegetation, as well as uncovered. Within this network, repeated measurements of sky bri-
ghtness were carried out using selected methods for a 12 consecutive months, i.e. from the beginning of 
June 2017 to the end of May 2018. The measuring sessions were conducted in different but comparable 
weather and astronomical conditions. The basic research method used in the acquisition of sky pollution 
data was a direct measurement of brightness carried out using an SQM photometer. Based on the obtained 
data, maps were prepared showing seasonal and annual variability of light pollution and its intensity, as 
well as its spatial distribution. The obtained results were referred to separate categories of land cover and 
building types, and their degree of correlation was determined.
Keywords: light pollution, land cover, SQM, spatial analysis, Toruń
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Analiza dwóch zatorów lodowych 
wraz z przedstawieniem sposobów ochrony 

przed ich skutkami
1. Wprowadzenie

Wraz ze zmianami klimatu wybrane obszary Polski są narażone na zjawiska kata-
strofalne [1]. Do takich zjawisk zalicza się susze, gwałtowne powodzie opadowe, tor-
nada, a także powodzie zatorowe [2]. Do miejsc szczególnie narażonych na te ostatnie 
zjawiska zalicza się Żuławy [3]. Znajomość zasad tworzenia się i rozpadu zatorów 
lodowych może przyczynić się do szybszej reakcji służb nadzorujących Wód Pol-
skich przy prognozie wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Wielu naukowców tworzy 
modele matematyczne na podstawie własnych badań oraz historycznych zjawisk, któ-
rym przykładem może być analiza zjawisk lodowych na Zbiorniku Włocławek pod-
czas powodzi z 1982 roku [4, 5]. Przy każdych zjawiskach ekstremalnych ważnym 
elementem są też dane otrzymywane ze stacji pomiarowych, które dostarczają infor-
macji zarówno o stanie meteorologicznym, jak i hydrologicznym, co stanowi podstawę 
do prognoz dalszego przebiegu zjawiska. Poniższa praca ma na celu przedstawienie 
dwóch zatorów lodowych oraz sposobów ochrony przed skutkami wywoływanymi 
przez nie. Praca ma charakter przeglądowy uwzględniający wyniki badań własnych, 
a przedstawione przypadki są reprezentatywne dla dwóch typów powstawania zato-
rów lodowych.
2. Formy lodowe występujące w Polsce

By zaistniały formy lodowe w wodach najpierw musi nastąpić przechłodzenie 
wody. Wynika to z bilansu cieplnego [5]. Do typowych form lodowych występują-
cych w wodach powierzchniowych Polski zalicza się śryż, lód brzegowy oraz denny, 
które występują w pierwszej fazie zlodzenia. W drugiej fazie może wystąpić pokrywa 
lodowa. Gładką pokrywę lodową można zaobserwować na zbiornikach wodnych, 
takich jak jeziora czy stawy. W trzecim etapie (fazie rozpadu) można zaobserwować 
krę lodową, tę najczęściej widać na ciekach wodnych. Zarówno w fazie drugiej, jak 
i trzeciej mogą powstawać zatory lodowe. Są to czasowe wstrzymania przepływu 
lodu, które są spowodowane zmniejszeniem przepustowości koryta. Najczęstszymi 
przyczynami są przeszkody terenowe typu filary mostowe albo kłody pływające bądź 
oparte o dno cieku wodnego [6, 7]. Inną przyczyną może być nagłe naturalne bądź 
sztuczne wypłycenie dna cieku [8].

Wystąpienie zatoru lodowego wraz z wezbraniem może wywołać powódź. Zgod-
nie z definicją zawartą w Prawie Wodnym z dnia 20.07.2017 r. art. 16 pkt 43 mia-
nem powodzi określa się „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody 
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłą-

1 m.a.bratnikow@gmail.com, Katedra Hydrotechniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Poli-
technika Gdańska.
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czeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach 
kanalizacyjnych” [9]. Okresem, w którym występują zatory lodowe są miesiące gru-
dzień-kwiecień, a warunkami sprzyjającymi ich powstawaniu jest odwilż [10]. Wystę-
puje wtedy podwyższony stan wody, a obwód zwilżony przekroju cieku jest znacznie 
większy od typowego, związanego ze swobodnym zwierciadłem wody, co przedstawia 
rysunku 1. W tym okresie występuje przyrost temperatury, który powoduje szybszą 
wymianę ciepła pomiędzy pokrywą śniegu i lodu z wodą i powietrzem [11]. Efektem 
tego jest zwiększone tempo spływu wód do przekroju z zatorem lodowym. Prędkości 
wody zwiększają się, a usuwanie poszczególnych cząstek lodu z czoła zatoru lodowego 
jest zbyt powolne, by zwiększyć przepustowość cieku. Stale podwyższony poziom 
wody przy przyczółkach mostowych wraz z dopływem nowej wody powoduje jej nad-
miar i wylanie na tereny przyległe. Drugim typowym powodem powodzi zatorowych 
jest ruszenie zatoru lodowego. Zmagazynowana energia potencjalna jest na tyle duża, 
by poszerzyć koryto poniżej poprzez szybkie przemieszczenie się czoła zatoru. 

Rysunek 1. Zależność obwodu zwilżonego od występowania pokrywy lodowej 
A – przekrój ze swobodnym zwierciadłem wody, B – przekrój z wystąpieniem pokrywy lodowej 

[opracowanie własne]

2.1. Śryż, lód brzegowy i denny
Śryż, lód brzegowy oraz denny występują w pierwszej fazie zlodzenia. Powstają, 

gdy woda zostanie przechłodzona. Śryż jest to gąbczasta masa, składająca się z poje-
dynczych kryształków lodu. Unosi się w toni wodnej tuż pod jej powierzchnią. Lód 
brzegowy także składa się ze zbitych kryształków lodu i jest osadzony przy brzegu. 
Stanowi zaczątek pokrywy lodowej. Lód denny to lód przytwierdzony do dna rzeki. 
Ogranicza wymianę ciepła pomiędzy wodą a gruntem. Poszczególne formy lodowe 
przestawiono na rysunki 2.
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Rysunek 2. Formy lodowe w pierwszej fazie zlodzenia rzeki 
A – lód brzegowy, B – lód denny, C – śryż [opracowanie własne]

2.2. Pokrywa i kra lodowa 
Pokrywa lodowa zajmuje całą szerokość koryta rzeki i stanowi całość. Natomiast kra 

lodowa to fragmenty pokrywy lodowej bądź duże skupiska pływającego już śryżu, tzw. 
krążków lodowych [12]. Kra lodowa może posiadać kształty okręgów. Częściej spoty-
kane są nieregularne formy, które powstały w wyniku połamania się pokrywy lodowej. 
Właśnie ze względu na ich nieregularny kształt, kra lodowa może sprawiać problemy 
i stanowić zagrożenie dla okolicznych terenów przy przemieszczaniu się wzdłuż nurtu. 
Zaistnienie pokrywy lodowej zmienia warunki hydrauliczne w przekroju i ograniczają 
przepustowość rzeki [13]. Przykładem mogą być budowle hydrotechniczne, takie jak 
jazdy na rzekach, którego przykład przedstawiono na rysunku nr 3. 

Fotografia 3. Zator lodowy spowodowany wystąpieniem urządzenia hydrotechnicznego [14] 

3. Zatory lodowe
Zator lodowy to nagromadzenie się lodu na odcinku rzeki, które może doprowadzić 

do całkowitego zablokowania jej przekroju czynnego [15]. Najczęstszymi przyczy-
nami zatorów są przeszkody terenowe, takie jak filary mostowe, czy powalone konary 
drzew. Pierwsze z nich są stałe, stąd można się spodziewać, że kawałki lodu będą się 
na nich cyklicznie zatrzymywać. Druga przyczyna jest losowa, ponieważ nie ma moż-
liwości przewidzenia czy w danym miejscu zostanie nagromadzony materiał drzewny 
np. przez bobry, czy w sposób naturalny zostaną naniesione konary drzew. Przy nagro-
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madzeniu odpowiedniej ilości lodu nastąpi ruszenie zatoru. Może ono nastąpić również 
przy nagłym zwiększeniu przepływu, który występuje podczas odwilży i dodatkowym 
zasilaniu rzek z topniejącego śniegu zalegającego w zlewni [16]. Innymi przyczy-
nami powodującymi zatory lodowe mogą być, wspomniane w poprzednim rozdziale, 
obiekty hydrotechniczne. 

Najczęstsze pory występowania zatorów lodowych to początek zimy, bądź począ-
tek odwilży, czyli wtedy gdy lód spływa masowo z wyższych partii rzek [10].

Zator lodowy posiada strukturę gąbczastą, co oznacza, że może być zbudowany 
zarówno z kry lodowej, jak i śryżu, bądź równocześnie z obu tych form. Wiele pomia-
rów terenowych, jak i laboratoryjnych, np. w Laboratorium Hydraulicznym Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, wskazuje na wyróżnienie 
dość charakterystycznego przekroju zatoru lodowego, który został przedstawiony na 
rysunku 4. Analizując otrzymany wykres można zaobserwować, że przy samej prze-
szkodzie pole przekroju czynnego może zmaleć do połowy. Jeżeli przeszkodę sta-
nowi filar mostowy skutkiem tego może być np. wymywanie podłoża w bezpośrednim 
sąsiedztwie filaru mostowego.

Rysunek 4. Schemat przekroju podłużnego zatoru lodowego [opracowanie własne]

Przy wielu obliczeniach pomija się przepływ przez strefę gąbczastą zatoru. Korzy-
stając z takiego założenia, stałej gęstości oraz braku dopływów i odpływów na danym 
fragmencie, można przeanalizować zasadę zachowania masy (1) [17]:

 

gdzie: – średnia gęstość, – średnia prędkość, S – pole przekroju czynnego.
Przekładając wzór na dwa przekroje dopisując indeksy uzależnione od przekroju 

otrzymujemy zależność (2):

 
  
  
 



Małgorzata Bratnikow

228

gdzie: – średnia prędkość oraz pole przekroju przed zatorem lodowym,  
– średnia prędkość oraz pole przekroju przy przeszkodzie. 

Porządkując dane otrzymujemy zależność (3), która informuje o relacji pomiędzy 
zmianą pola przekroju do zmiany prędkości przepływu wody.

 
   

 
 

gdzie:  –  średnia prędkość, S1 –  pole przekroju przed zatorem lodowym,   –  średnia 
prędkość, S2 –  pole przekroju  przy przeszkodzie. 

Reasumując, jeżeli maleje pole przekroju czynnego następuje wzrost prędkości. 
Z wykonanych testów w polu uznawanym za martwe, czyli polu przekroju zajętym 
przez zator lodowy także następuje przepływ, który stanowi do 30% całego przepływu 
[18]. Jest to uzależnione od porowatości samego zatoru lodowego. Stąd różnice pręd-
kości nie wzrastają tak znacznie. 
3.1. Zator lodowy w Płocku w 2010 roku

Płock jest położony na Pojezierzu Dobrzyńskim po dwóch stronach Dolnej Wisły 
(rys. 5). Powyżej miasta można wyróżnić odcinek rzeki od ujścia Narwi do miast 
Płock, w którym woda swobodnie płynie w korycie roztopowym. W tym fragmencie 
rzeki znajduje się Kępa Ośnicka. Poniżej Płocka znajduje się zapora we Włocławku 
i zbiornik retencyjny, gdzie występują wzmożone procesy akumulacji. Oznacza to, że 
wleczone i unoszone rumowisko rzeczne zaczyna sedymentować na dno zbiornika [19]. 
Zjawisko to potwierdza równanie Bernoulliego [17]. Prędkość przepływu zmniejsza 
się, podczas gdy pole przekroju rośnie. Obniżenie prędkości przepływu oznacza, że 
zmieniają się naprężenia w cząsteczkach rumowiska i następuje ich opadanie [20,21]. 
Stąd wiadomo, że zbiornik zmniejsza swoją pojemność wraz z czasem, co jest istotne 
przy zatorach lodowych. Zapora wraz ze zbiornikiem retencyjnym zmienia naturalny 
reżim lodowy rzeki, co sprzyja powstawaniu zatorów lodowych. Systematycznie 
odbywa się spływ lodu Wisłą z górnych partii, a przeszkody terenowe jak wysepki, 
czy lokalne wypłycenia utrudniają swobodny spływ pływających fragmentów lodu. 
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Rysunek 5. Lokalizacja miasta Płock [22]

W granicach miasta znajdują się dwa mosty, które przekraczają główną rzekę Pol-
ski. Jeden z nich, łączący dwie części miasta, posiada 7 filarów w nurcie rzeki, nato-
miast drugi – 3 filary. Stanowią one dodatkowe przeszkody, które mogą zatrzymywać 
dużą ilość spływającej kry lodowej.

Miasto znajduje się po obu stronach rzeki i jest powyżej zbiornikiem retencyjnym, 
co naraża je na niebezpieczeństwo związane z zatorami lodowymi. Montowane prze-
grody, które mają powstrzymywać wpływanie lodu do Zbiornika Włocławek, nie do 
końca spełniają swoje zadanie. W związku z tym, że odcinek ten jest dopuszczony do 
żeglugi, pływające przegrody nie mogą być zamontowane na całej szerokości koryta. 
Jedna z takich przegród znajduje się tuż za Płockiem we wsi Popłacin, gdzie jest mon-
towana w okresie zimowym. Przegroda ta ma na celu przytrzymania spływającego 
lodu przy przepływach do 2000 m3∙s-1 [23].

W 2010 roku w Kotlinie Warszawskiej, czyli powyżej miasta Płock, w marcu miało 
miejsce wezbranie zatorowe. Powstał wówczas zator, który wraz z wysokimi stanami 
wody wywołał duże zagrożenie dla obszarów przybrzeżnych miasta. Przekroczony stan 
alarmowy o około 3 m wiązał ze sobą niebezpieczeństwo przerwania wałów przeciw-
powodziowych. Poziom wody był o 58 cm wyższy od pomiarów wykonanych w 1982 
roku, kiedy to miała miejsce jedna z największych powodzi zatorowych w kraju [24]. 
Wysoki stan wody był spowodowany dużą objętością lodu znajdującą się pod pokrywą 
lodową. Przeprowadzone badania grubości zatoru pozwoliły określić przepustowość 
rzeki w przekroju poprzecznym, co zostało przedstawione na rysunku 6 [8].



Małgorzata Bratnikow

230

Rysunek 6. Wypełnienie koryta Wisły lodem w Płocku w styczniu 2010 roku 
1 – pokrywa lodowa; 2 – podbitki śryżowe zbite (zagęszczone w procesie upakowania lodu); 

3 – podbitki zwięzłe; 4 – podbitki luźne; 5 – woda; 6 – kry lodowe [8]

Warunki atmosferyczne sprzyjały powstawaniu pokrywy lodowej już w grudniu 
w 2009 roku. Po niewielkim ociepleniu i rozpoczęciu topnienia lodu, stała pokrywa 
lodowa zaczęła się rozpadać, a w konsekwencji spływające kry lodowe zaczęły akumu-
lować się przy dopływie do zbiornika retencyjnego. Dodatkowo topniejący lód i śnieg 
z powierzchni zlewni rzeki zaczął spływać do koryta, co skutkowało wzrostem stanu 
wód. Wtedy też wystąpił pierwszy zator śryżowy [8]. Następnie obniżająca się tem-
peratura powietrza, dochodząca do -25°C, powiększała w górę rzeki zasięg pokrywy 
lodowej na zbiorniku retencyjnym. Grubość pokrywy lodowej osiągała nawet 40 cm, 
natomiast miąższość podbitek śryżowych pod stałą pokrywy była kilkunastokrotnie 
większa (rys. 6). W lutym 2010 roku nastąpiło ocieplenie, które wywołało topnienie 
zalegającego śniegu w zlewni oraz wytworzonej pokrywy lodowej na rzece. Eksplo-
atatorzy obiektu hydrotechnicznego zgodnie z zaleceniami uruchomili lodołamacze, 
które skruszyły zalegającą pokrywę lodową. Były to przygotowania zbiornika reten-
cyjnego do nadchodzącej odwilży i dodatkowych ilości wód dopływających z obszaru 
zlewni. Dzięki szybkiej reakcji służb skutki wezbrania ograniczyły się jedynie do 
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych oraz podtopienia niezamieszkałych tere-
nów przybrzeżnych w obszarze międzywała.
3.2. Zator lodowy w Elblągu w 2012 roku

Przez miasto Elbląg, które położone jest na terenach depresyjnych również wiele 
kanałów, w tym Kanał Miejski (rys. 7).

Rzeka Elbląg posiada cechy rzeki nizinnej i skanalizowanej [25]. Rzeka ta kieruje 
przepływającą przez miasto krę lodową do jeziora Drużno. W wielu miejscach została 
uregulowana, co sprawiło, że zyskała miano rzeki żeglugowej. Na stan wody w rzece 
ma duży wpływ poziom wody w Zalewie Wiślanym, którego stanowi dopływ. W cało-
ści zlokalizowana na Żuławach Wiślanych rzeka jest narażona na zjawisko cofki. Na 
terenie zlewni rzeki występuje wiele urządzeń melioracyjnych [26]. Rzekę Elbląg 
przecina sześć mostów. 
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Rysunek 7. Lokalizacja miasta Elbląg [22]

Kumiela jest kolejną rzeką przepływającą przez miasto. Przeszkody, które mogą 
uniemożliwić swobodny spływ lodu to filary mostowe, bądź widoczne na rysunku nr 8 
rurociągi. Rzeka jest silnie uregulowana przez człowieka, która wypływa z jeziora Sta-
rego i przepływa przez sztuczne jezioro Goplanica, uchodząc do rzeki Elblążki. W prze-
ciwieństwie do rzeki Elbląg, Kumiela posiada duże spadki hydrauliczne, co pozwala 
sklasyfikować ją jako rzekę górską. Duże spadki oznaczają także i duże prędkości prze-
pływu wody, jak i również niesionego przez nurt lodu. Przy niskich i średnich stanach 
wód, rurociągi te znajdują się nad zwierciadłem wody, lecz w przypadku stanów wyso-
kich wody w rzece, kra lodowa może się zatrzymywać na takich barierach. Sytuacje 
takie są niebezpieczne, ponieważ kra może uszkodzić rurociągi lub je przerwać.

Fotografia 8. Fragment zatoru lodowego w Elblągu [fot. Ryszard Biel]

W lutym 2012 roku powstał zator lodowy na rzece Kumiela poprzez zatrzymanie 
się spływającej kry wraz z materiałem drzewnym na rurociągach, które przechodziły 
przez kanał, a przy wysokim stanie wody ich poziom zrównał się z poziomem wody. 
Zator był rozbijany przez strażaków z użyciem ciężkiego sprzętu. W związku z wyso-
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kim stanem wody płynące elementy osadzały się na przegrodach poprzecznych (np. 
rurociągi – fotografia 8). Ponadto w związku z okoliczną wycinką drzew, do rzeki 
wraz z topniejącym śniegiem dostawały się także elementy drzew takie, jak gałęzie. 
Elementy te były usuwane z kanału na brzeg, by nie spowodowały zatoru w innym 
miejscu na rzece.
4. Zagrożenia oraz sposoby zapobiegania skutkom zjawisk lodowych

Do podstawowych zagrożeń związanych ze zjawiskami lodowymi, należy moż-
liwość wystąpienia powodzi zatorowej [27]. Generowane straty mogą sięgać od kil-
kunastu do kilkudziesięciu milionów złotych [28]. W przypadku zatoru lodowego na 
Wiśle z 2010 roku zostały uszkodzone wały przeciwpowodziowe, a koszt ich naprawy 
wyniósł 1,5 miliona złotych.

Głównym elementem, który pozwala oszacować możliwości zaistnienia zatoru 
lodowego jest monitoring. Dodatkowo można wyróżnić kilka metod czynnych i bier-
nych, by przeciwdziałać skutkom wywołanych przez zatory lodowe:

• kruszenie pokrywy lodowej przy użyciu lodołamaczy;
• rozbijanie ręczne pokrywy lodowej;
• rozbijanie mechaniczne pokrywy lodowej;
• użycie materiałów wybuchowych;
• zastosowanie przegród lodowych na rzece.

4.1. Monitoring sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej
Kontrolowanie sytuacji hydrologicznej wydaje się być naturalnym elementem przy 

analizie zjawisk lodowych. Obserwacje takie są źródłem informacji o wystąpieniu 
zjawiska oraz czasie jego trwania. Oprócz informacji hydrologicznych bardzo ważną 
rolę odgrywają informacje meteorologiczne. Posiadając wiadomości z obu źródeł ana-
litycy są w stanie stworzyć prognozy [29]. Monitoring meteorologiczny i hydrolo-
giczny pozwala na określenie momentu odwilży, czy opadów w zlewni, które będą 
powodować dodatkowy dopływ wody do rzek i wzrost ich stanu. W Polsce zbiera-
niem danych meteorologicznych i hydrologicznych zajmuje się Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMGW) należący do Państwowego Instytutu Badawczego [30]. 
Do ich infrastruktury należy sieć radarowa POLRAD, stacje wykrywania i lokalizacji 
burz i wyładowań atmosferycznych oraz liczne stacje hydrologiczno-meteorologiczne 
(rysunek 9, gdzie trójkątami oznaczono stacje hydrologiczne) [31].
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Rysunek 9. Mapa stacji hydrologicznych w Polsce [31]

IMGW wydaje również ostrzeżenia związane z sytuacją hydrologiczną i meteoro-
logiczną. Na wykresie (rys. 10) przestawiono ilość ostrzeżeń związanych ze zjawiska-
mi lodowymi wydanych przez IMGW w komunikatach w okresie 09.2017-02.2020. 
Ostrzeżenia dotyczą zarówno wystąpienia danego zjawiska, jak również możliwości 
jego nasilenia się, bądź też ewentualności wystąpienia łącznie zjawisk, jak fala wez-
braniowa i zjawiska lodowe. 

Rysunek 10. Wykres przedstawiający ilość ostrzeżeń związanych ze zjawiskami lodowymi wydanych 
przez IMGW w komunikatach w okresie 09.2017-02.2020 [opracowanie własne]
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4.2. Kruszenie pokrywy lodowej przy użyciu lodołamaczy
Podczas zatoru lodowego w Płocku w 2010 roku zastosowano na Wiśle lodołama-

cze do rozbijania pokrywy lodowej na zbiorniku retencyjnym. W tym przypadku dzia-
łania te ograniczyły negatywne skutki zatoru tylko do nieznacznych uszkodzeń wałów 
przeciwpowodziowych. Lodołamacze są powszechnym rozwiązaniem wykorzystywa-
nym na rzece Wiśle ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia powodzi zatoro-
wych [32]. Lodołamacze stosuje się na rzekach żeglugowych. W Polsce w roku 2019 
w Szczecinie stacjonowało 13 zespołów lodołamaczy, z czego 7 stanowiły zespoły 
polskie przygotowane do udrożnienia przepływu w przypadku wystąpienia pokrywy 
lodowej na rzece Odrze. 

Lodołamacze to statki (rys. 11), w których najważniejszymi elementami są dziób, 
kadłub oraz napęd. Specjalnie wyprofilowany dziób lodołamacza oraz jego płaski 
kadłub pozwalają na wpłynięcie statku na pokrywę lodową. Pokrywa lodowa ta pod 
wpływem masy statku, kruszy się. W ten sposób przemieszczający się lodołamacz 
tworzy się kanał w lodzie, który może być wykorzystywany w ramach żeglugi śródlą-
dowej dla innych statków, bądź jako kanał odpływowy dla spływającej kry lodowej.

Fotografia 11. Lodołamacz na jeziorze Dąbie [fot. Mateusz Kowalski]

4.3. Rozbijanie ręczne i mechaniczne pokrywy lodowej
W przypadku cieków wodnych, gdzie żegluga jest niemożliwa, bądź jest ogra-

niczona, do kruszenia pokrywy lodowej wykorzystuje się ciężki sprzęt. Przykładem 
mogą być koparki, które za pomocą łyżki roztrzaskują pokrywę lodową, a w przy-
padku zatorów lodowych mogą wyciągać niosące przez wodę elementy drewniane, jak 
gałęzie, czy inne fragmenty drzew.
4.4. Wysadzanie pokrywy lodowej i zatorów lodowych z użyciem 
materiałów wybuchowych

W tym sposobie usuwania zatorów lodowych specjalizuje się wojsko. W pobliżu 
Zbiornika Włocławek odbywają się regularne ćwiczenia. Saperzy przygotowują 
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ładunki wybuchowe, a następnie zostają opuszczeni ze śmigłowców na taflę lodu 
w celu ich odpowiedniego rozmieszczenia. Właściwe umieszczenie ładunków wybu-
chowych jest istotne, ponieważ błędne ich ułożenie, jak i użyta ilość może okazać się 
niebezpieczne dla fauny i flory rzecznej, czego efektem może być obumarcie roślin 
i zwierząt żyjących w rzece. 
4.5. Zastosowanie przegród lodowych na rzece 

Przegrody lodowe, w przeciwieństwie do poprzednich sposobów ograniczania 
skutków zatorów lodowych, należy zakwalifikować jako bierny środek ochrony. Naj-
częściej stosuje się je na dopływie do zbiorników retencyjnych przepływowych oraz 
w pobliżu portów rzecznych (rys. 12). Ich celem jest przetrzymanie spływającego lodu 
na taki czas, by lód zlokalizowany na chronionym obszarze zdążył stopnieć. Prze-
grody mogą być montowane na całej szerokości rzeki, bądź tylko na ich fragmentach, 
jeśli jest to rzeka żeglugowa. Przegrody lodowe są projektowane tak, by zatrzymywały 
płynący lód do danego jego naporu, bądź do danego natężenia przepływu [32, 33]. Jest 
prowadzonych wiele badań dotyczących najlepszego układu oraz kształtu przegród 
odpowiednio dostosowanych do przepływu [34].

Fotografia 12. Przykład przegrody lodowej [35]

5. Podsumowanie
Zatory lodowe są niebezpiecznymi zjawiskami, które należy monitorować. Pełna 

sieć hydrologiczno-meteorologiczna pozwala na stworzenie prognoz o dużej dokład-
ności. Odpowiednio stworzone prognozy pomagają w opracowaniu planu działania 
i zastosowania odpowiednich środków ograniczania skutków wywołanych przez 
zatory lodowe. Ponadto zmniejszają one pole przekroju czynnego koryta rzecznego 
nawet o 50%. Zatory lodowe mogą powodować duże szkody, jak zniszczenia fila-
rów mostowych, urządzeń hydrotechnicznych, czy zalania terenów okolicznych oraz 
wysokie koszty naprawy wałów przeciwpowodziowych, czy nawet zagrożenie życia 
dla osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zatoru lodowego. Dlatego tak 
ważne jest zastosowanie odpowiednich środków, do których należą lodołamacze, 
przegrody pływające, czy materiały wybuchowe. 
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Miasta takie jak Płock, czy Elbląg położone nad rzekami, gdzie w świetle kana-
łów znajdują się przeszkody, takie jak podwieszanie rurociągi czy filary mostów, są 
zagrożone możliwością wystąpienia powodzi zatorowych. Ponieważ właśnie na takich 
przegrodach jest ograniczony spływ lodu, co powoduje, że zatrzymuje się on i zaczyna 
narastać w górę rzeki. 
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Analiza dwóch zatorów lodowych wraz z przedstawieniem sposobów ochrony 
przed ich skutkami
Streszczenie 
W Polsce podczas zimy tworzą się różnego rodzaju zjawiska lodowe. Zalicza się do nich między innymi 
zatory lodowe. Mogą one stwarzać zagrożenie dla ludzi, czego przykładem mogą być zatory lodowe, 
które mogą wywołać powodzie zatorowe. Jednakże istnieją sposoby ograniczania negatywnych skutków 
tych zjawisk. W pracy omówiono formy lodowe przyczyniające się do tworzenia zatorów lodowych. 
Przedstawiono również dwa zatory lodowe, jeden w Pucku z roku 2010 oraz drugi z Elbląga z 2012 roku. 
Po omówieniu warunków wystąpienia tych zatorów lodowych przedstawione zostały wybrane sposoby 
zapobiegania ich skutkom. 
Słowa kluczowe: zatory lodowe, zjawiska lodowe, metody czynnie i bierne ochrony przeciwpowodziowej

Analysis of two ice jams and presentation of ways to protect against their effects
Abstract 
In Poland, during the winter various ice phenomena are formed. These include ice jams. They can pose 
a threat to people, as exemplified by ice jams, which can cause an embolism. However, there are ways to 
limit the negative effects of these phenomena. The paper discusses ice forms contributing to ice blockage. 
Two ice jams were also presented, one in Puck from 2010 and the other from Elbląg from 2012. After 
discussing the conditions of occurrence of these ice jams, selected ways of preventing their effects were 
presented.
Keywords: ice jams, ice phenomena, active and passive methods of flood protection
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Wpływ modyfikacji membrany różnymi rodzajami 
nanorurek węglowych na parametry elektrod 

dedykowanych do oznaczania jonów azotanowych (V)
1. Wprowadzenie

Zarówno elektrody jonoselektywne, jak i nanomateriały posiadają wiele wyjątko-
wych zalet, dlatego jedynie kwestią czasu była próba ich połączenia, co jak można się 
było spodziewać, okazało się bardzo obiecującym pomysłem [1]. Naukowcy podej-
mują liczne próby miniaturyzacji samych czujników oraz budowy platform anali-
tycznych składających się z wielu połączonych ze sobą sensorów do kompleksowego 
oznaczania jonów w próbkach złożonych [2, 3]. Istotną rolę mogą tu odegrać właśnie 
nanomateriały węglowe, które z powodzeniem stosuje się jako stały kontakt w elek-
trodach jonoselektywnych (ISEs) uzyskując poprawę ich parametrów analitycznych 
[4-6].

W pracy opisano badania dotyczące wpływu różnych rodzajów nanorurek węglo-
wych w opracowywaniu elektrod jonoselektywnych. Przedstawione próby modyfika-
cji jonoczułych membran miały na celu intensyfikację skuteczności oznaczania jonów 
azotanowych(V) (NO3

-) w skomplikowanych matrycach środowiskowych.
2. Potencjometria i elektrody jonoselektywne

Potencjometria jest jedną z najprostszych technik elektrochemicznych, która jed-
nak pomimo swojej prostoty w użytkowaniu umożliwia uzyskanie obiecujących wyni-
ków w zakresie oznaczania zawartości jonów nieorganicznych i organicznych w prób-
kach ciekłych.

Najpopularniejszymi czujnikami potencjometrycznymi są elektrody jonoselek-
tywne (w skrócie ISEs) działające w sprzężeniu z elektrodami odniesienia i stoso-
wane w warunkach prądu prawie zerowego [7]. Zasada pomiaru z wykorzystaniem 
ISE polega na pomiarze siły elektromotorycznej ogniwa zbudowanego z tych dwóch 
elektrod zanurzonego w roztworze próbki. 

Stosowane w potencjometrii ISEs są bardzo atrakcyjne ze względu na stosunkowo 
niski koszt i łatwość w użytkowaniu oraz dobrą stabilność rejestrowanego potencjału. 
Ponadto charakteryzują się krótkimi czasami odpowiedzi, szerokim zakresem linio-
wości krzywej kalibracyjnej, niskimi granicami wykrywalności i wysoką selektywno-
ścią w stosunku do innych jonów obecnych w próbce [7-9].

W ciągu ostatnich dekad ISEs ulegały wielu modyfikacjom mającym na celu 
poprawę ich parametrów i obecnie stanowią ważne narzędzie do oznaczania ponad 60 
różnych analitów w analizie klinicznej, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym 
oraz w monitorowaniu środowiska [8, 9].

1 karolina.pietrzak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Instytut 
Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/pl/.
2 cecylia.wardak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Instytut Nauk 
Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/pl/.
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Konstrukcja klasycznej elektrody jonoselektywnej obejmuje wewnętrzną elektrodę 
odniesienia, roztwór wewnętrzny i membranę jonoselektywną, która stanowi najważ-
niejszy element elektrod jonoselektywnych. Jednak w związku z obecnością elek-
trolitu wewnętrznego klasyczne ISEs posiadają pewne ograniczenia m.in. dotyczące 
odporności mechanicznej, pracy w odpowiednich warunkach temperatury i ciśnienia, 
wycieku roztworu elektrolitu wewnętrznego oraz konieczności ich przechowywa-
nia oraz użytkowania w pozycji pionowej. Dlatego w ciągu rozwoju tych czujników 
wyeliminowano elektrolit wewnętrzny umieszczając membranę jonoselektywną bez-
pośrednio na odpowiednio przygotowanej powierzchni elektrody stałej. Usprawniło 
to jeszcze bardziej pracę z ISEs, niestety przyczyniając się również do pogorszenia 
stabilności i odtwarzalności potencjału elektrod w wyniku połączenia dwóch mate-
riałów o odmiennym rodzaju przewodnictwa: elektronowym (elektroda) i jonowym 
(membrana). Rozwiązaniem okazało się umieszczenie warstwy pośredniej, którą sta-
nowił stały kontakt wykazujący oba rodzaje przewodnictwa skutkujące powstaniem 
elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem (SC-ISEs). Do głównych zalet sta-
łego kontaktu należy m.in. uproszczenie obsługi ISEs, ich przechowywania oraz kon-
serwacji, zwiększenie możliwości ich miniaturyzacji i odporności mechanicznej oraz 
obniżenie granic wykrywalności. Jako pierwsze w roli stałego kontaktu były stoso-
wane polimery przewodzące, które mimo wielu zalet nie uchroniły czujników zbudo-
wanych z ich wykorzystaniem przed wrażliwością na światło, tlen i dwutlenek węgla 
oraz zmiany potencjału redox roztworów [8].

W związku z tym naukowcy rozpoczęli poszukiwania innych materiałów, które z powo-
dzeniem mogliby zastosować jako stały kontakt w elektrodach jonoselektywnych.
3. Nanomateriały węglowe

W ostatnich latach nanomateriały cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem 
ze względu na ich unikalne właściwości mechaniczne, chemiczne i elektryczne, dzięki 
którym oprócz licznych zastosowań w szerokiej gamie produktów komercyjnych 
odgrywają również ważną rolę w wytwarzaniu chemosensorów i biosensorów [5, 10].

Nanomateriały charakteryzują się wysokim stosunkiem powierzchni do objętości, 
bardzo dobrą aktywnością elektrokatalityczną oraz wysokim przewodnictwem elek-
trycznym i wytrzymałością mechaniczną [5].

Do tej pory jako stały kontakt z powodzeniem zastosowano różnego rodzaju 
nanomateriały węglowe, takie jak nanorurki węglowe jedno – i wielościenne (SWC-
NTs i MWCNTs), fulereny, grafen, nanowłókna węglowe czy węgiel bezpostaciowy 
w postaci sadzy [10]. Oprócz zalet charakterystycznych dla substancji o rozmiarach 
nano – materiały nanostrukturalne na bazie węgla charakteryzują się dodatkowo 
hydrofobowością oraz odpornością na zmiany potencjału redox i światło. Stwierdzono 
również, że SC-ISEs oparte na nanorurkach węglowych są skuteczne zarówno w ozna-
czaniu jonów hydrofilowych, jak i biomolekuł [8].

Zastosowanie nanomateriałów jako warstwy pośredniej wpływa na poprawę sta-
bilności oraz pojemności elektrod oraz zmniejszenie oporności membrany jonoselek-
tywnej [10]. 
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4. Zastosowanie nanorurek węglowych do konstrukcji elektrod 
jonoselektywnych

Nanorurki węglowe (CNTs), w tym jednościenne (SWCNTs) i wielościenne 
(MWCNTs) wykazują te same unikalne cechy, które charakteryzują wszystkie nano-
materiały węglowe. SCISEs oparte na CNTs dodatkowo oprócz braku wrażliwości 
na światło i zmiany potencjału redox wykazują brak warstwy wodnej między mem-
braną jonoselektywną a elektrodą wewnętrzną [5]. Odkąd odkryto nanorurki węglowe 
w 1991 roku naukowcy poszukują coraz to nowych zastosowań, w których można 
wykorzystać ich niezwykłe właściwości [6].

Pozytywny wpływ nanorurek węglowych wynikający z ich wykorzystania w kon-
strukcji elektrod jonoselektywnych na ich parametry analityczne wykazano do tej pory 
w wielu publikacjach.

Lipofilowe wielościenne nanorurki węglowe (f-MWCNT) do budowy ISEs opi-
sali m.in. w publikacji Yuan i współpracownicy, otrzymując czujniki dedykowane 
do oznaczania jonów węglanowych, azotanowych(III), azotanowych(V) i diwodoro-
fosforanowych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że mogą być one 
z powodzeniem wykorzystane do budowy platformy wieloczujnikowej do oznaczania 
tych jonów w środowisku in situ [11].

Badania dotyczące wykorzystania SWCNTs jako stałego kontaktu opisano w publi-
kacji Lianga. Tym razem otrzymane SC-ISEs wykorzystano do oznaczania jonów Cu2+ 
i Pb2+. Same czujniki ponownie charakteryzowały się bardzo dobrymi parametrami: 
szerokim zakresem odpowiedzi dynamicznej, szybkim czas reakcji i stabilnością dłu-
goterminową [12].

Ponownie nanorurki węglowe, tym razem MWCNTs, posłużyły do konstrukcji 
elektrod przeznaczonych do oznaczania jonów azotanowych(V) w pracy zespołu Has-
sana. Umieszczenie ich warstwy pomiędzy materiałem elektrody a membraną jonose-
lektywną wpłynęło na znaczną poprawę powtarzalności, odtwarzalności i selektywno-
ści badanych czujników w porównaniu do czujników jej pozbawionych. Co więcej, 
z powodzeniem wykorzystano je do oznaczania azotanów(V) w rzeczywistych prób-
kach środowiskowych [10].

Dostępnych jest wiele publikacji, w których opisywane są badania dotyczące 
modyfikacji elektrod jonoselektywnych przeznaczonych do oznaczania zarówno wielu 
kationów, jak i anionów.
4. Azotany i ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka

Zarówno azotany(V) oraz azotany(III) występują naturalnie w środowisku i w wielu 
produktach spożywczych [13]. Są również szeroko stosowane w różnych gałęziach 
przemysłu: w produkcji nawozów, materiałów wybuchowych, leków i przemyśle spo-
żywczym [10].

Azotany(V) i azotany(III) dodawane są do wędlin i przetworów mięsnych z wielu 
powodów. Wpływają one pozytywnie na wygląd (charakterystyczny czerwonawo-ró-
żowy kolor), smak (zapobieganie jełczeniu przez hamowanie peroksydacji lipidów), 
bezpieczeństwo (hamowanie wzrostu mikroorganizmów i dłuższy okres trwałości) 
oraz jakość wędlin [14, 15].

Badania dotyczące wpływu tych związków na organizm człowieka przeprowa-
dzane są nieprzerwanie w ciągu kilkudziesięciu lat z różnym skutkiem. Pomimo dłu-
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giej historii stosowania, azotany(V) i azotany(III) zostały prawie zakazane w żywno-
ści w latach 70. ze względu na obawy zdrowotne związane z potencjalnym tworzeniem 
rakotwórczej nitrozoaminy (powodującej raka głównie układu pokarmowego) [14]. 
Wzmożoną kontrolę dotyczącą zawartości azotanów w produktach spożywczych 
i wodzie pitnej spowodowało m.in. udokumentowanie przypadków dziecięcej methe-
moglobinemii (związanej z wysoką zawartością azotanów w wodzie pitnej) [15].

Niektórzy twierdzą natomiast, że azotany(V) pochodzące ze spożycia warzyw są 
ważnym źródłem endogennej produkcji azotynów i tlenków azotu w organizmie i sta-
nowią one niezbędne dla zdrowia człowieka składniki odżywcze. Autorzy publikacji 
sugerują, że azotany(III) odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu zdrowia i odpowied-
niej fizjologii człowieka, a tlenek azotu stanowiący produkt syntezy enzymatycznej 
u ludzi kontroluje odpowiedź immunologiczną, ciśnienie krwi oraz funkcje neurolo-
giczne i naprawcze organizmu [13]. Niezaburzone wytwarzanie tych związków ma 
zapobiegać występowaniu różnych chorób związanych z zaburzeniami prawidłowego 
funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, nadciśnienie, 
czy udar mózgu [13]. Ponadto nowe informacje wykazały, że azotany(V) i azotany(III) 
są ważnymi związkami biologicznymi, a nitrozowanie jest ważną cechą metabolizmu 
tlenków azotu w fizjologii człowieka [15].

Zwiększona zawartość tlenków azotu w atmosferze również okazała się zagroże-
niem dla środowiska naturalnego [15]. Na zanieczyszczenie azotanami wód grunto-
wych i powierzchniowych wpływa w sposób znaczący działalność rolnicza człowieka 
obejmująca nawożenie gleby za pomocą różnego rodzaju nawozów. Niestety badania 
wykazały, że azotany(V) stanowią największe ryzyko zanieczyszczenia wód grunto-
wych ze względu na ich małą retencję w glebach piaszczystych i gliniastych [16].

Szacuje się, że średnie dzienne spożycie azotanów(V) wynosi 43-141 mg (według 
Światowej Organizacji Zdrowia), natomiast azotanów(III) 1,2-3,0 mg. Egzogenne 
źródła azotanów(V) w diecie człowieka to głównie produkty pochodzenia roślinnego 
(ponad 80% całkowitego spożycia) oraz woda pitna (około 14%). W przypadku azota-
nów(III) 93% ich dziennego spożycia może stanowić ślina, w której zachodzi reduk-
cja azotanów z udziałem odpowiednich bakterii, jak również wędliny (~4,8%) oraz 
warzywa (~2,2%). Do warzyw zawierających największe stężenie naturalnie wystę-
pujących azotanów należą: szpinak, rzodkiewki, buraki, sałata oraz kapusta i inne 
warzywa kapustne. Stosowanie nawozów, tempo i warunki wzrostu oraz metody prze-
twarzania i przechowywania mogą wpływać na ostateczną zawartość tych związków 
w żywności [13].

Debata na temat wpływu azotanów na zdrowie człowieka nadal trwa. Człowiek 
w sposób znaczący przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia zasobów wód grun-
towych i powierzchniowych przez jony azotanowe(V) na całym świecie. Powoduje 
to zaburzenie równowagi ekologicznej środowiska naturalnego, a ponadto występo-
wanie zjawiska eutrofizacji zbiorników wodnych. Zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia maksymalny dopuszczalny poziom azotanów ma nie przekraczać 
poziomu 10 mg / l [10]. Ważne jest zatem ciągłe monitorowanie ich zawartości w prób-
kach naturalnych, w szczególności w wodzie pitnej i żywności, co będzie możliwe 
dzięki ustaleniu odpowiedniej metody oznaczania zawartości tych jonów, która będzie 
się charakteryzować niezawodnością oraz odpowiednio wysoką selektywnością, 
czułością i dokładnością.
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Wykonane badania miały na celu skonstruowanie elektrod jonoselektywnych ze 
stałym kontaktem dedykowanych do oznaczania jonów NO3

- z wykorzystaniem róż-
nego rodzaju nanorurek węglowych zastosowanych jako dodatkowy kontakt jonoczu-
łej membrany oraz porównanie ich parametrów analitycznych.
6. Badania przedstawiające wpływ rodzaju nanorurek węglowych  
na parametry analityczne elektrod azotanowych

Wykonano badania wstępne elektrod jonoselektywnych przeznaczonych do ozna-
czania jonów azotanowych(V), do konstrukcji których wykorzystano różnego rodzaju 
wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs). Sporządzono cztery rodzaje czujników. 
Każdy z nich zawiera w składzie membrany jonoselektywnej MWCNTs różniące się 
między sobą zarówno długością, jak i średnicą. Składy mieszanek membranowych 
przedstawiono na rysunku 1., gdzie jako I, II, III i IV oznaczono różne rodzaje zasto-
sowanych nanorurek węglowych wraz z ich parametrami (długością (dł.) i średnicą 
(Ø) nanorurek).

Rysunek 1. Skład mieszanek membranowych dla badanych elektrod jonoselektywnych (MWC-
NTs – wielościenne nanorurki węglowe; KOMPLEKS – kompleks aktywny fenantroliny z kobaltem; 

THTDPCl – ciecz jonowa chlorek triheksylo(tetradecylo) fosfoniowy; NPOE – plastyfikator eter  
2-nitrofenylooktylowy; PVC – polichlorek winylu) [opracowanie własne]

W badaniach wykorzystano dostępne komercyjnie nanorurki węglowe. Poniżej 
podano ich charakterystykę:

Tabela 1. Charakterystyka nanorurek węglowych wykorzystanych do konstrukcji elektrod jonoselektyw-
nych (CVD – chemical vapor deposition)

Rodzaj 
nanorurek Średnica, nm Długość, µm Czystość, 

%
Metoda 
syntezy Producent

I – MWCNTs Zew.6-9 5 ≥ 95% CVD Sigma-Aldrich [17]

II-MWCNTs Zew. 10
Wew. 4,5 3-6 ≥ 98% CVD Sigma-Aldrich [18]

III – MWCNTs Zew.110-170 5-9 ≥ 90% CVD Sigma-Aldrich [19]

IV-FMWCNTs Zew. 3-20
Wew.1-3 0,1-10 ≥ 95% Nie podano Alfa-Aesar [20]
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Pomiary wykonywano w temperaturze pokojowej, z użyciem 16-kanałowego systemu 
zbierania danych (Lawson Labs. Inc. USA) sprzężonego z komputerem w roztwo-
rach mieszanych mieszadłem mechanicznym. Jako elektrodę odniesienia zastosowano 
elektrodę chlorosrebrową, natomiast pomiary pH wykonano przy użyciu elektrody 
szklanej. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Układ pomiarowy: a) elektroda odniesienia chlorosrebrowa, b) elektroda jonoselektywna 
(ISE), c) urządzenie pomiarowe Lawson Labs., d) mieszadło magnetyczne [opracowanie własne]

Efekt modyfikacji składu membrany jonoselektywnej za pomocą wielościennych 
nanorurek węglowych dla otrzymanych czujników potencjometrycznych badano przez 
wyznaczenie podstawowych parametrów analitycznych, do których należą: nachy-
lenie charakterystyki elektrody, granica wykrywalności, zakres pomiarowy (zakres 
stężeń, w którym przebieg charakterystyki elektrody jest prostoliniowy), zakres pH 
(w którym nie ma ono wpływu na potencjał elektrod), czas odpowiedzi oraz stabilność 
potencjału (dryft potencjału). Na rysunku 3. przedstawiono krzywe kalibracyjne bada-
nych elektrod otrzymane w roztworach NaNO3 w zakresie stężeń 10-7-10-1 mol L-1.

Rysunek 3. Krzywe kalibracyjne elektrod jonoselektywnych przeznaczonych 
do oznaczania jonow NO3

 – [opracowanie własne]

Zestawienie wyników uzyskanych dla wybranych parametrów analitycznych 
przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zestawienie wybranych parametrów badanych elektrod azotanowych

Parametr Elektroda
I II III IV

Nachylenie charak-
terystyki, mV/paNO3-

54,3 55,1 51,9 53,7

Zakres pomiarowy, 
mol L-1

5×10-6 – 
1×10-1

5×10-6 – 
1×10-1

5×10-6 – 
1×10-1

5×10-6 – 
1×10-1

Granica wykrywal-
ności, 
mol L-1

2,29 × 10-6 2,63 × 10-6 3,47 × 10-6 2,46 × 10-6

Zakres pH 3,8 – 10,6 3,8 – 10,6 3,8 – 10,6 3,8 – 10,6
Czas odpowiedzi, s 7 7 8 7,5
Dryft potencjału, 
mV h-1 0,64 0,08 2,66 1,66

 Źródło: Opracowanie własne

7. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano jonoselektywne elektrody azota-

nowe proste zarówno w konstrukcji, jak i obsłudze oraz charakteryzujące się dobrymi 
parametrami analitycznymi. Uzyskane w wyniku modyfikacji elektrody, niezależ-
nie od rodzaju MWCNTs wykazują niższe granice wykrywalności i szersze zakresy 
pomiarowe w porównaniu do elektrod niemodyfikowanych. Spośród badanych nano-
rurek węglowych najlepsze rezultaty uzyskano w wyniku zastosowania nanorurek 
o długości 3-6 µm i średnicy 10 nm. Elektrody te charakteryzowały się najwyższym 
nachyleniem spośród wszystkich badanych elektrod oraz bardzo dobrą stabilnością 
mierzonego potencjału. Porównywalne wyniki otrzymano dla elektrod z dodatkiem 
nanorurek węglowych o długości 6-9 µm i średnicy 5 nm, których nachylenie krzy-
wej kalibracyjnej jest niewiele niższe od powyższych. Konieczne jest kontynuowanie 
badań mające na celu dalsze porównanie czujników i wybór najlepszej opcji konstruk-
cyjnej obejmujące wyznaczenie m.in. oporności uzyskanych membran jonoselektyw-
nych oraz wykonanie pomiarów impedancyjnych badanych elektrod.

Wykorzystanie nanomateriałów węglowych, a w szczególności nanorurek węglo-
wych, w konstrukcji elektrod jonoselektywnych pozwala na otrzymanie czujników 
o parametrach analitycznych znacznie zbliżonych lub lepszych w porównaniu do czuj-
ników bez dodatku nanomateriałów. Elektrody na nich oparte charakteryzują się lepszą 
stabilnością i odtwarzalnością potencjału, nie są wrażliwe na zmiany potencjału redox 
i na światło. Dodatkową zaletą jest fakt, że ich wykonanie oraz obsługa są bardzo 
proste, szczególnie w porównaniu do klasycznych ISEs z roztworem wewnętrznym.

Zastosowanie ich w potencjometrii to bardzo obiecujący obszar badawczy, zwłasz-
cza w zakresie monitorowania środowiska naturalnego ze względu na rosnące zainte-
resowanie jego pogarszającym się stanem w związku z rosnącym zanieczyszczeniem 
na skutek działalności człowieka. Odpowiednio skonstruowane czujniki mogą zostać 
w przyszłości z powodzeniem wykorzystane do opracowywania platform wieloczuj-
nikowych zdolnych do oznaczania wybranych jonów w próbkach środowiskowych.
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Wpływ rodzaju nanorurek węglowych na parametry elektrod azotanowych
Streszczenie
W referacie opisano krótko, czym jest potencjometria i elektrody jonoselektywne, przedstawiono krót-
ko właściwości i zastosowania nanomateriałów oraz ich znaczenie w chemii analitycznej i metodach 
potencjometrycznych. Głównym celem pracy było opisanie badań nad elektrodami jonoselektywnymi 
przeznaczonymi do oznaczania jonów azotanowych(V), do konstrukcji, których wykorzystano różne ro-
dzaje nanorurek węglowych. Badania wstępne obejmowały wyznaczenie oraz porównanie parametrów 
otrzymanych elektrod. Czujniki charakteryzowały się zadowalającym nachyleniem (w zakresie 51,9 – 
55,1 mV/paNO3-) i szerokim zakresem liniowości krzywych kalibracyjnych elektrod (5 × 10-6 – 1 × 10-1 
mol L-1), wysoką selektywnością oraz stabilnością potencjału. Sensory te w przyszłości będą mogły zo-
stać z powodzeniem wykorzystane do oznaczania jonów azotanowych(V) w próbkach wód naturalnych 
i w ściekach.
Słowa kluczowe: nanomateriały, nanorurki węglowe, potencjometria, elektrody jonoselektywne, azotany

Effect of the type of carbon nanotubes on the parameters of nitrate electrodes
Abstract
The paper describes what potentiometry and ion selective electrodes are, briefly presents the properties 
and applications of nanomaterials and their importance in analytical chemistry and potentiometric meth-
ods. The main purpose of the work was to describe research on ion selective electrodes intended for the 
determination of nitrate ions, for the construction of which various types of carbon nanotubes were used. 
Initial tests included the determination and comparison of parameters of the electrodes. The sensors were 
characterized by a satisfactory slope (in the range 51.9 – 55.1 mV/paNO3-) and a wide range of linearity of 
calibration curves (5 × 10-6 – 1 × 10-1 mol L-1), high selectivity and good potential stability. In the future, 
these sensors can be successfully used for the determination of nitrate (V) ions in natural water and sew-
age samples.
Keywords: nanomaterials, carbon nanotubes, potentiometry, ion selective electrodes, nitrates
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