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Przydatność badań izotopowych do oceny wpływu 

składowisk odpadów komunalnych na wody podziemne  

1. Wstęp 

Składowiska odpadów komunalnych w zależności od etapu funkcjonowania w inny 
sposób oddziałują na otoczenie. W początkowym etapie funkcjonowania składowiska 
dostrzegane są zwłaszcza wizualne zmiany powodowane systematycznym składowa-
niem odpadów, których rozkład może również pogarszać walory zapachowe. Na tym 
etapie składowisko wydaje się być najmniej przyjazne człowiekowi, jednak w rzeczy-
wistości jest to początkowy i najmniej groźny etap jego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze, w tym na wody podziemne. Procesy zachodzące w składowiskach od-
padów, z różnym natężeniem w kolejnych latach, nawet po zakończeniu rekultywacji, 
prowadzą do wytworzenia biogazu. Problem stanowią odcieki powstające na skutek 
infiltracji opadów przez zdeponowane odpady. W obecnie powstających składowi-
skach ten problem rozwiązany jest poprzez nowoczesną infrastrukturę zapewniającą 
zabezpieczenie podłoża oraz odbiór odcieków [1, 2]. Jednak jest wiele obiektów, 
których funkcjonowanie przypadało na lata 60. ubiegłego wieku, kiedy dbałość o stan 
środowiska była niska. Pomimo przeprowadzonej rekultywacji mogą one nadal 
oddziaływać na środowisko. Ogromne znaczenie ma fakt, że powstawały one przed 
wieloma latami w peryferycznych strefach miast, natomiast dynamiczny rozwój infra-
struktury miejskiej spowodował, że obiekty te obecnie znajdują się w pobliżu zamiesz-
kałych stref. Wizualnie wkomponowały się one w otoczenie, lecz badania medyczne 
wykazują, że sąsiedztwo składowiska może wiązać się z ryzykiem wystąpienia nieko-
rzystnych skutków zdrowotnych [3]. Ważne jest zatem bezpieczne przywrócenie gospo-
darczej użyteczności zrekultywowanym terenom poskładowiskowym [4, 5]. Aby te 
miejsca były w pełni bezpieczne dla rozwoju inwestycji, należy wykonać szczegółowe 
badania.  

Celem artykułu jest przegląd badań izotopowych pierwiastków, służących do oceny 
wpływu składowiska na wody podziemne. Na podstawie wskazanych metod możliwa 
będzie ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych oraz oszacowanie zasięgu 
oddziaływania składowiska, a także ułatwienie decyzji zagospodarowania takich miejsc. 
W przypadku nowych obiektów omówione metody mogą posłużyć do sprawdzenia 
szczelności podłoża składowiska, aby natychmiast interweniować przy pierwszych ozna-
kach nieskuteczności barier ochronnych lub systemów zbierania odcieków i gazów. 

Doskonalone są metody, które pozwolą na jednoznaczną ocenę potencjalnego od-
działywania składowiska na otaczające środowisko i zdrowie człowieka, bez względu 
na jego wiek, okres funkcjonowania i ilość złożonych odpadów. W przypadku starych 
obiektów pojawiają się dodatkowe trudności w prowadzeniu badań, doborze metodyki 
i interpretacji wyników polegające nie tylko na tym, że jest to bardzo złożone środo-
wisko pod kątem zachodzących tam procesów, ale trudność wynika także z tego, że 

                                                                   
1 dorotap@uw.edu.pl, Katedra Hydrogeologii i Geofizyki, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski. 
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funkcjonowanie takich obiektów w przeszłości nie podlegało ewidencji, a zatem ilość 
i rodzaj złożonych odpadów bardzo często jest znana tylko w przybliżeniu. 

W wielu przypadkach rekultywacja polegała na uformowaniu kształtu bryły, wyko-
naniu infrastruktury odgazowującej i gromadzącej odcieki oraz na pokryciu wierzcho-
winy warstwą gleby i posadzeniu roślinności z przeznaczeniem na wykorzystanie tej 
powierzchni dopiero w przyszłości (np. zrekultywowane składowisko w Chodzieży [6] 
czy Mińsku Mazowieckim [7] i wiele innych). Pomysły na wykorzystanie tych miejsc 
mogą być bardzo różnorodne. Jedynym ograniczeniem jest zakaz budowy w okresie 
50 lat od zamknięcia składowiska, wyłączając instalację infrastruktury związanej 
z funkcjonowaniem składowiska w fazie poeksploatacyjnej [8, 9]. Istnieje już wiele 
takich miejsc w Polsce, które w ciekawy i praktyczny sposób zostały zagospodarowane 
idąc w kierunku dydaktyczno-rekreacyjno-sportowym. Jednym z takich obiektów jest 
stok narciarski i kolejka grawitacyjna na Górce Szczęśliwickiej, która znajduje się na 
terenie dzielnicy Ochota w Warszawie [10]. Wzniesienie to powstało w latach 50. XX 
wieku z gruzu z powojennej zabudowy Warszawy oraz odpadów. W latach 1967-1970 
przeprowadzono rekultywację i utworzono park, a następnie dodano infrastrukturę 
sportową. W Polsce jest obecnie wiele takich miejsc, które po rekultywacji zyskały 
inne, atrakcyjne przeznaczenie. Na zrekultywowanym składowisku odpadów w Suchym 
Lesie pod Poznaniem znajduje się ścieżka edukacyjna, plac zabaw dla dzieci, ogródek 
ekologiczny oraz Laboratorium Energii Odnawialnej wyposażone w turbiny wiatrowe 
i moduły fotowoltaiczne [11-13]. Plany na wybudowanie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej są również w miejscu zrekultywowanego składowiska odpadów w Gliwicach 
[14], natomiast instalację fotowoltaiczną wykonano na składowisku w Kukince, gm. 
Ustronie Morskie [15] oraz w Tomaszowie Lubelskim [16]. W Gorzowie Wielko-
polskim powstało pole golfowe [17], natomiast w Pruszkowie miejsce ćwiczeń dla 
paralotniarzy [18]. Aby te miejsca były w pełni bezpieczne dla rozwoju wspomnianej 
działalności, należy przed rozpoczęciem inwestycji wykonać szczegółowe badania. 
Propozycją takich badań są prezentowane oznaczenia izotopowe, rekomendowane 
przez wielu autorów [np. 18-27]. 

2. Oznaczenia izotopowe wód podziemnych 

Analizie poddano oznaczenia izotopowe węgla, siarki, tlenu, wodoru i boru. Propono-
wane metody można będzie zastosować w przypadku nowych obiektów jako metoda 
sprawdzająca szczelność podłoża składowiska oraz dawnych, zrekultywowanych 
obiektów do oceny zasięgu i intensywności ich oddziaływania na wody podziemne. 

Wytyczne dotyczące przygotowania do badań terenowych (pobór i wstępna prepa-
ratyka próbki) oraz badań laboratoryjnych są przestawione w publikacjach książ-
kowych [28-34].  

Metodycznym uzasadnieniem wykorzystania oznaczeń izotopów środowiskowych 
są różnice w wielkości frakcjonowania izotopowego podczas zachodzenia procesów 
w środowisku gruntowo-wodnym. Opiera się to na następujących stosunkach izoto-
powych: 

13
C/

12
C, 

34
S/

32
S, 

18
O/

16
O, 

2
H/

1
H, 

11
B/

10
B, 

87
Sr/

86
Sr [27, 35, 36]. Dla przykładu 

podano reakcję wyjaśniającą wymianę izotopową tlenu (1, 2). Analogiczne przekształ-
cenia dotyczą pozostałych stabilnych izotopów środowiskowych [19].  

C 16O2 + H2 18O ↔ C 16O 18O + H2 16O     (1) 

¼ S 16O4
2- + H2 18O ↔ ¼ S 18O4

2- + H2 16O    (2) 
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Powstające w ostatnich latach składowiska spełniają restrykcyjne wymagania [8, 9], 

jednak warto jest prowadzić badania kontrolne, na wypadek gdyby materiały użyte do 

zabezpieczenia podłoża okazały się niewystarczające dla niektórych związków orga-

nicznych [37-39]. Z przeglądu literatury wynika, że powstawanie odcieków i ich 

migracja w warstwie wodonośnej, pomimo przeprowadzenia rekultywacji stanowi 

poważny do rozwiązania problem w wielu krajach [np. 40-42]. Problem ten potęguje 

fakt, że składowisko odpadów uznawane za typowe środowisko beztlenowe wraz 

z dostępem infiltrującej wody opadowej przynajmniej lokalnie i okresowo staje się 

środowiskiem tlenowym, zmieniającym przebieg reakcji hydrogeochemicznych w tym 

środowisku (rys. 1). W zależności od warunków redox różny rodzaj mikroorganizmów 

zaczyna się uaktywniać, co w rzeczywistości przekłada się na powstawanie biogazu 

i odcieków o zmiennym składzie. 

 

Rysunek 1. Procesy zachodzące w składowisku odpadów z udziałem mikroorganizmów [43, 44] 

2.1. Węgiel 

W przypadku składowisk odpadów komunalnych, w których podstawowym proce-

sem jest rozkład substancji organicznej prowadzący do powstania związków węgla 

w różnej formie, badania izotopowe węgla są doskonałym narzędziem do oceny zanie-

czyszczenia środowiska wokół składowiska. Różnorodność specjacji węgla w fazie 

gazowej – CO2 i CH4 oraz w fazie ciekłej – CO2aq, HCO3
-
, CO3

2-
 (rys. 2) i ich zmien-

ność przestrzenna wynikająca ze zmian procesów zachodzących w składowisku na 

skutek uwarunkowań klimatycznych i hydrologicznych sprawia, że uzasadnienie cza-

sowej i przestrzennej zmienności na podstawie powszechnie wykonywanych metod 

(składu chemicznego wody) jest niezwykle trudne i nie zawsze prowadzi do jedno-

znacznych wniosków. 
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Rysunek 2. Schemat ewolucji składu izotopowego węgla na skutek fermentacji octanowej w wodach 

podziemnych w strefie oddziaływania składowiska odpadów [45-53] 

Badania izotopowe węgla nieorganicznego w odciekach i wodach podziemnych 

nimi zanieczyszczonymi okazały się doskonałym narzędziem badawczym [20-25, 54, 55]. 

Metoda polegająca na analizie składu izotopowego węgla nieorganicznego (δ
13

CDIC) 

w wodach podziemnych i jego stężeń, a ściślej ujmując odwrotnością stężeń (DIC), 

pozwala na wyznaczenie strefy oddziaływania składowiska na wody podziemne 

(rys. 3). Metoda ta została wykorzystana i przetestowana w wyznaczeniu zasięgu 

oddziaływania zrekultywowanego składowiska odpadów w Otwocku [24, 25]. 

Wysokie stężenia rozpuszczonego węgla nieorganicznego (dissolved inorganic 

carbon – DIC) w wodach podziemnych mogą mieć zarówno naturalną, jak i antropo-

geniczną genezę. Przy wartościach 1/DIC sięgających od ok. 0,5 do 2,5 (1/mmol/l) 

węgiel nieorganiczny może pochodzić z obu źródeł (rys. 3). Wykonanie oznaczeń izoto-

powych węgla nieorganicznego wskazuje na jego genezę. Przy podobnych stężeniach 

DIC węgiel pochodzenia naturalnego zawsze ma wartości ujemne (zazwyczaj niższe 

niż -10‰), natomiast węgiel pochodzenia antropogenicznego ma wartości wyższe niż  

-10‰, często osiąga wartości dodatnie. Podwyższenie wartości δ
13

CDIC w odciekach 

i zanieczyszczonych wodach wokół składowisk jest wynikiem aktywności bakterii 

metanowych, które w procesie fermentacji octanowej rozkładają substancję organiczną, 

powodując powstawanie izotopowo lekkiego metanu i izotopowo ciężkiego dwutlenku 

węgla [28, 33, 45-50, 56]. W przypadku odcieków i zanieczyszczonych nimi wód 

podziemnych dodatnie wartości δ
13

CDIC są powszechnie stwierdzane [52]. Różnice 

w składzie izotopowym węgla tych wód w porównaniu do naturalnych wód podziem-

nych, znajdujących się poza wpływem oddziaływania składowiska odpadów są znaczne, 

w Otwocku przekroczyły 24‰, w innych przypadkach przekraczają kilkanaście, 

a nawet kilkadziesiąt promili (tab. 1). Największe różnice w ekstremalnych wartościach 
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δ
13

CDIC stwierdzono w sąsiedztwie składowiska odpadów w Nowym Jorku, gdzie 

odcieki osiągnęły wartości δ
13

CDIC w zakresie od +20,9 do +24,3‰, podczas gdy 

w wodach znajdujących się poza zasięgiem jego oddziaływania wartość δ
13

CDIC była 

na poziomie -23,1‰ [57]. 

 

Rysunek 3. Zależność pomiędzy δ13CDIC i 1/DIC w wodach podziemnych. DIC – rozpuszczony węgiel 

nieorganiczny (dissolved inorganic carbon) równy sumie CO2aq, HCO3
- i CO3

2- [opracowanie własne] 

Tabela 1. Skład izotopowy węgla nieorganicznego odcieków i wód podziemnych (δ13CDIC) w okolicy 
wybranych składowisk odpadów 

Lokalizacja 

składowiska 

δ
13

CDIC (‰) wód podziemnych 

δ
13

CDIC (‰) 

odcieki 
Źródło 

poza zasięgiem 

oddziaływania 

składowiska 

w zasięgu 

oddziaływania 

składowiska 

Otwock, Polska od -20,6 do -12,4 od -10,9 to +3,6 - [53] 

okolice Moskwy - od -10 do +2,7 - [58] 

Nowy Jork -23,1 - od +20,9 do +24,3 [57] 

Illinois - - od +16 do +22 [48] 

Norman, Oklahoma 
od -17,8 do -12,5 +11,9 - [40, 41] 

-11,2 od -8,8 do +10,3 - [59] 

południowa Kalifornia -20,28 od -17,3 do -13,18 +2,27 [60] 

Banisveld 

Holandia 
-19,6 od +9,6 do +13,1 - [49] 

Dunedin, 

Nowa Zelandia 
- - +16,11 ±0,23 [50, 61] 

4 składowiska, 

Nowa Zelandia 
- - od +2,8 do +15,8 [20] 

Kalamazoo, Michigan od -16,9 do -10,0 od -2,3 do +5,7 - [62] 
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Trail Road, Ottawa - od -6,4 do -1,0 od +7,0 do +15,4 [54, 63] 

Niemcy od -15 do -12 - około +10 [22] 

Niemcy - od -25,4 do +14,7 od -5,5 do +25,9 [21] 

Korea -18,7 od +5,0 do +11,6 od +16,5 do +21,2 [64] 

Metoda oparta na oznaczeniach izotopowych węgla może być stosowana również 

w przypadku innych ognisk zanieczyszczeń powodujących zmiany w naturalnym skła-

dzie izotopowym węgla w wodach podziemnych. 

Interpretując wyniki badań izotopowych węgla nieorganicznego z wykorzystaniem 

modelu mieszania, można określić udział węgla pochodzącego z rozkładu zanieczysz-

czeń organicznych w składowisku oraz z innych źródeł: rozkład substancji organicznej 

naturalnego pochodzenia, rozkład skał i minerałów węglanowych [65]. 

2.2. Siarka 

Poszczególne specjacje związków siarki i ich stężenia w wodach podziemnych 

wokół składowiska wynikają z naturalnych uwarunkowań geologicznych, klimatycz-

nych, hydrogeologicznych i biogeochemicznych oraz z przyczyn antropogenicznych – 

rodzaju i ilości zdeponowanych odpadów. W środowisku redukcyjnym, które tworzy 

się w sąsiedztwie składowiska odpadów, głównym procesem degradacji substancji 

organicznych jest redukcja siarczanów kontrolowana przez takie czynniki, jak dostęp-

ność materii organicznej jako donorów elektronów [66, 67], wilgotność, porowatość 

osadu, pH i dostępność termodynamicznie korzystniejszych akceptorów elektronów 

[36, 68-71]. Badania Ulricha i współautorów [67] wykazały, że szybkość redukcji 

siarczanów jest bezpośrednio skorelowana ze stężeniem siarczanu.  

Głównymi źródłami pochodzenia siarki w środowisku gruntowo-wodnym są 

minerały siarczanowe (np. gips) i siarczkowe (np. piryt), siarczany i siarczki rozpusz-

czone w wodzie oraz siarkowodór (H2S) i siarka w związkach organicznych (DOS) 

[72-74]. Geochemię siarki komplikuje szeroki zakres stopni utlenienia [71] i możli-

wości przekształceń w zależności od warunków środowiska [75] (rys. 4). W warunkach 

utleniających dominującą formą siarki w wodach podziemnych są siarczany. W środo-

wisku redukcyjnym wokół składowisk dochodzi do ich przekształceń w formy beztle-

nowe (H2S), wzbogacone w ciężkie izotopy siarki. Koncentracje gazu są zmienne 

w zależności od wielu czynników, w tym dostępu tlenu i wilgotności [71, 76-82], które 

prowadzą do skomplikowanych przemian w środowisku z udziałem mikroogranizmów 

[42, 75]. Typowe rodzaje bakterii metabolizujących siarkę to: Desulfobulbus, Desulfo-

fustis, Desulfomicrobium, Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Bacillus, Halothioba-

cillus, Ochrobactrum, Paracoccus, Pseudomonas i Rhodococcus [80]. Różnorodność 

mikroorganizmów i ich ogromne możliwości adaptacji do zmieniających się warunków 

sprawiają trudną do wykazania klasycznymi metodami chemicznymi transformację 

siarki w zanieczyszczonym środowisku. Bakterie redukujące siarczany wykorzystują 

rozpuszczony siarczan jako akceptor elektronów podczas utleniania materii organicz-

nej, wytwarzając gaz H2S o wartości δ
34

S wynoszącej -25‰ [27]. Badania wykazały, 

że redukcja związków siarki możliwa jest także w obecności tlenu [80], jednak zdecy-

dowanie częstszym procesem w składowisku w takich warunkach jest utlenianie siarcz-

ków z udziałem mikroorganizmów, prowadzące do znacznego ograniczenia wydzie-

lania się siarkowodoru [83]. 
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Rysunek 4. Przekształcenia związków siarki w środowisku redukcyjnym [75] 

Redukcję siarczanu do siarkowodoru można zidentyfikować na podstawie rozkładu 

stężeń siarczanów oraz ich składu izotopowego O i S. Gdy jony siarczanowe docierają 

do środowiska beztlenowego, bakterie redukujące siarczany zaczynają wytwarzać 

siarczki, w konsekwencji zmniejsza się stężenie siarczanów w wodzie, któremu towa-

rzyszy znaczne frakcjonowanie izotopów 
18

O/
16

O i 
34

S/
32

S prowadzące do wzbogacenia 

się wód w ciężkie izotopy 
18

O i 
34

S [27, 84-90]. Bakteryjna redukcja siarczanów 

w wodach podziemnych może doprowadzić do znacznego spadku ich koncentracji 

i wzbogacenia w ciężki izotop siarki w skrajnych przypadkach nawet do wartości δ
34

S 

przekraczającej +46‰ [36].  

Biorąc pod uwagę wielkość frakcjonowania izotopowego oraz skład izotopowy 

wody, można określić pierwotną genezę związków siarki (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Skład izotopowy tlenu i siarki w siarczanach [91] 
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Izotopy tlenu i siarki w siarczanach mogą dostarczyć informacji o różnych poten-

cjalnych źródłach siarczanów w środowisku gruntowo-wodnym np.: rozpuszczanie 

minerałów ewaporatowych (gips i anhydryt), mineralizacja materii organicznej, utle-

nianie minerałów siarczkowych, depozycja atmosferyczna, pochodzenie ze źródeł 

antropogenicznych [27, 91]. Badania tych izotopów mogą również posłużyć do 

identyfikacji zanieczyszczeń antropogenicznych w wodach powierzchniowych [92]. 

2.3. Tlen i wodór 

Wyniki oznaczeń stabilnych izotopów tlenu i wodoru w odniesieniu do linii opadów 

(Meteoric Water Line – MWL) wskazują na procesy fizykochemiczne kształtujące 

skład chemiczny w danych warunkach hydrogeologicznych (rys. 6) [48]. Są to zarówno 

procesy zachodzące naturalnie w środowisku (proces ewaporacji), jak i procesy wyni-

kające z działalności antropogenicznej. Proces metanogenezy, powszechnie zachodzący 

w składowisku odpadów, powoduje podwyższenie wartości δ
2
H. Poparte to zostało 

wieloma przykładami. Próbki odcieków Bantar Gebang (Indonezja) charakteryzowały 

się wartościami δ
2
H sięgającymi od -22,6‰ do +4,3‰ [93]. 

 

Rysunek 6. Analiza procesów fizykochemicznych  

na podstawie składu izotopowego tlenu i wodoru w wodzie [48] 

Podwyższone wartości zarówno δ
2
H, jak i δ

18
O w odciekach stwierdzono także na 

składowisku w Korei (rys. 7) [64] oraz na Filipinach (rys. 8) [94], w Stanach Zjedno-

czonych [95]. Wykorzystując wspomniane badania izotopowe, wykazano, że wody 

rzeczne w pobliżu składowiska w okolicy Metro Manila na Filipinach nie są zanie-

czyszczone odciekami zrzucanymi do rzek, ponieważ są one na tyle oczyszczone, że 

ich skład jest zbliżony do składu wód rzecznych, daleko odbiegających od składu 

odcieków. 
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Rysunek 7. Skład izotopowy δ2H jak i δ18O w wodach powierzchniowych i odciekach na składowisku 

w Korei [64], LMWL – Local Meteoric Water Line – lokalna linia opadów 

 

Rysunek 8. Skład izotopowy δ2H jak i δ18O w wodach powierzchniowych i odciekach na składowisku 

w Metro Manila na Filipinach [94], LMWL – Local Meteoric Water Line – lokalna linia opadów 

Oznaczenia δ
2
H i δ

18
O zostały także wykorzystane do analizy migracji zanie-

czyszczeń w wodach podziemnych w obszarach zurbanizowanych [96].  

Odpowiednim wskaźnikiem do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych odciekami są zależności różnych oznaczeń izotopowych np. wodoru 

i węgla [20, 64]. W odciekach wartości δ
2
H oraz δ

13
CDIC są zwykle wyższe niż w wo-

dach o naturalnym składzie, a wody zanieczyszczone odciekami uzyskują wartości 

pośrednie (rys. 9). 



 

Dorota Porowska 

 

16 

 

Rysunek 9. Skład izotopowy δ2H i δ13CDIC w wodach powierzchniowych,  

podziemnych i odciekach na składowisku w Korei [64] 

Zanieczyszczenie wód podziemnych można wykazać także na podstawie zależności 

składu izotopowego wodoru i koncentracji węgla nieorganicznego (HCO3
-
), które są 

analitycznie niezależnie wykonywanymi oznaczeniami (rys. 10) [97]. Zanieczyszczenie 

próbki wody podziemnej, zawierającej ponad dwukrotnie wyższe stężenia wodorowę-

glanów w porównaniu z innymi próbkami, zyskało potwierdzenie również w pomiarze 

δ
13

CDIC. Jego wartość wynosiła -3,64‰ i była wysoka w porównaniu z pozostałymi 

próbkami, mieszczącymi się w zakresie od -12,25 do -14,42‰. 

 

Rysunek 10. Zależność pomiędzy δ2H i zawartością HCO3
- w wodach podziemnych [97] 

2.4. Inne izotopy: stront, bor, tryt, węgiel radioaktywny 

W identyfikacji zanieczyszczeń wykorzystywane są także stabilne izotopy (strontu 

i boru) oraz radioaktywne (tryt i węgiel) [27, 48, 94, 98-102].  

Wszystkie wymienione pierwiastki jednoznacznie wskazują na genezę danego 

składnika w wodach podziemnych (rys. 11). 
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Rysunek 11. Pomiary 14C i trytu w odciekach i wodach wokół trzech składowisk odpadów w Illinois [48] 

3. Wnioski 

Dążąc do przywrócenia gospodarczej użyteczności rekultywowanym terenom 

poskładowiskowym i wykorzystania zrekultywowanych terenów do celów gospodarki 

leśnej, rolnej, wodnej, komunalnej, do celów rekreacyjnych, budowlanych itp. należy 

mieć jednoznaczną pewność bezpieczeństwa co do tych miejsc w odniesieniu do zdrowia 

ludzi. Opinię co do sposobu zagospodarowania takich miejsc należy wypracować na 

podstawie niezawodnych metod, dających jednoznaczne i niepodważalne wyniki. 

Składowiska są trudnym do badań obiektem ze względu na czasową i przestrzenną 

zmienność, jednak potrzeba zagospodarowania obszarów poskładowiskowych skłania 

do poszukiwania odpowiednich metod do oceny oddziaływania składowiska, a co za 

tym idzie bezpieczeństwa. 

Spośród analizowanych metod izotopowych w ocenie zanieczyszczenia wód pod-

ziemnych odciekami pochodzącymi ze składowiska odpadów komunalnych najbar-

dziej przydatny jest stabilny izotop węgla. Jego przekształcenia na skutek mikrobiolo-

gicznego rozkładu związków organicznych powodują zubożenie wody w lekki izotop 

węgla, co jest podstawą określenia genezy węgla w środowisku wód podziemnych. Do 

niezawodnej oceny zanieczyszczenia warto zastosować równocześnie inne metody 

niezależne analitycznie, tj. oznaczenia innych izotopów stabilnych np. siarki, tlenu, 

wodoru strontu i boru oraz przeanalizować ich zależność, np.: 1) δ
2
H i δ

18
O; 2) δ

2
H 

i δ
13

CDIC; 3) δ
2
H i zawartość HCO3

-
. W identyfikacji zanieczyszczeń pochodzących ze 

składowisk odpadów wykorzystywane są także izotopy radioaktywne (tryt i węgiel). 

Proponowane metody można zastosować w przypadku dawnych, zrekultywowanych 

obiektów do oceny czasowych zmian zasięgu i intensywności ich oddziaływania na 

wody podziemne. Omówione metody mogą znaleźć zastosowanie w przypadku nowych 

obiektów do sprawdzenia szczelności podłoża składowiska i podjęcia natychmiastowej 

interwencji przy oznakach nieskuteczności barier ochronnych lub systemów zbierania 

odcieków i gazów. 
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Przydatność badań izotopowych do oceny wpływu składowisk odpadów 

komunalnych na wody podziemne 

Streszczenie 

Rozwój infrastruktury miejskiej spowodował, że powstające przed wieloma latami w peryferycznych 

strefach miast składowiska, obecnie znajdują się w pobliżu zamieszkałych stref i wizualnie wkomponowały 

się w otoczenie. Niektórym rekultywowanym terenom poskładowiskowym przywrócono użyteczność, 
zagospodarowując to miejsce pod kątem edukacyjnym i wypoczynkowym (Suchy Las pod Poznaniem, 

Gliwice – w planach), sportowym (Górka Szczęśliwicka w Warszawie, Gorzów Wielkopolski, Pruszków), 

użytecznym (Kukinka gm. Ustronie Morskie, Tomaszów Lubelski). Aby uzyskać pewność co do bez-

pieczeństwa tych miejsc w odniesieniu do zdrowia ludzi, należy przeprowadzić badania zmierzające do 
identyfikacji zanieczyszczeń oraz oceny oddziaływania obiektu na środowisko.  

W artykule przeanalizowano metody izotopowe pierwiastków, na podstawie których możliwe będzie 

podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania takich miejsc. Analizie poddano stabilne izotopy (węgla, 

siarki, tleni, wodoru, strontu i boru) oraz radioaktywne (tryt i węgiel). Artykuł jest potwierdzeniem, że 
podejście oparte na interpretacji wielu izotopów mogłoby być przydatną techniką oceny wpływu składo-

wisk komunalnych na środowisko. W przypadku nowych obiektów omówione metody mogą być wyko-

rzystywane w ocenie szczelności podłoża składowiska. 

Słowa kluczowe: składowisko odpadów komunalnych, skład izotopowy, węgiel, siarka 

Usefulness of isotope studies to assess the impact of municipal landfills 

on groundwater  

Abstrct 

Due to the development of urban infrastructure, the landfills constructed many years ago in peri-urban 
areas are now located near inhabited zones and visually blend in with the surroundings. Some of the 

reclaimed landfill sites have been restored so, developing this place in terms of education and recreation 

(Suchy Las near Poznań, Gliwice – planned), sports (Górka Szczęśliwicka in Warsaw, Gorzów Wielko-

polski, Pruszków), useful (Kukinka commune Ustronie Morskie, Tomaszów Lubelski). In order to obtain 
certainty about the safety of these sites with regard to human health, studies should be carried out to 

identify the pollutants and assess the environmental impact of the facility. The article analyzes the isotopic 

methods of elements, on the basis of which it will be possible to make a decision on the development of 

such sites. Stable isotopes (carbon, sulfur, oxygen, hydrogen, strontium and boron) and radioactive (tritium 
and carbon) were analyzed. The article confirms that an approach based on the interpretation of multiple 

isotopes could be a useful technique for assessing the environmental impact of municipal landfills. In the 

case of new facilities, the discussed methods can be used to assess the efficiency of the landfill bottom. 

Keywords: municipal landfill, isotope composition, carbon, sulfur 
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Wpływ odpadów zastosowanych  

w rekultywacji gleby na skład chemiczny traw 

1. Wstęp 

Poważnym problemem środowiskowym jest postępująca degradacja gleb. Gleba 

podobnie jak każdy żywy organizm przechodzi fazy rozwojowe i oprócz powolnych 

procesów tworzenia, podlega również szybkim procesom niszczenia, przyczyniając się 

do zwiększania obszarów zdegradowanych oraz zdewastowanych [1]. W Polsce coraz 

większą powierzchnię zajmują grunty zdewastowane przez przemysł oraz działalność 

rolniczą. Obszary te wymagają natychmiastowej rekultywacji zarówno z perspektywy 

gospodarczej, jak i społecznej. Odpowiednio przeprowadzone zabiegi rekultywacyjne 

mogą być jedyną możliwą metodą do odzyskania utraconych gruntów rolnych i leśnych 

[2]. Zabiegi rekultywacyjne inicjują procesy glebotwórcze w podłożu i prowadzą do 

odtworzenia okrywy roślinnej [3]. Rekultywacja gleb to długotrwały proces, który wy-

maga przeprowadzenia wielu zharmonizowanych działań w różnych kierunkach. 

Warunkiem efektywnej rekultywacji jest prawidłowo przeprowadzona faza rekulty-

wacji biologicznej, w której kluczowe znaczenie ma nawożenie i właściwy dobór 

wprowadzanych roślin [4, 5]. Ze względu na wzrost liczby ludności i urbanizację 

zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów stałych, w tym bioodpadów, i rośnie pro-

dukcja biologicznych odpadów stałych. Wykorzystanie odpadów jako środków uży-

źniających gleby jest powszechnie uważane za najbardziej ekonomiczny i korzystny 

sposób ich zagospodarowania [6]. Odpady znajdują zastosowanie w użyźnianiu gleb 

rolniczych, jak również w rekultywacji gleb. Wprowadzenie odpadów do gleby może 

być postrzegane jako służące podwójnemu celowi: zagospodarowania odpadów i jako 

sposób na poprawę chemicznych oraz fizycznych właściwości gleby, co z kolei sprzyja 

lepszej wydajności upraw [7]. Badania dotyczące możliwości wykorzystania odpadów 

do kształtowania właściwości gleb obejmują różne grupy odpadów. Wykazano, 

między innymi, że zastosowanie kompostów z miejskich odpadów stałych i komposto-

wanych resztek pożniwnych zwiększa żyzność gleby i poprawia stabilność struktury 

gleb rolniczych [8, 9]. Prowadzone były badania nad możliwością wykorzystania 

bioodpadów komunalnych do poprawy chemicznych i fizycznych właściwości gleb 

[10-12]. Drobne odpady drzewne mogą zwiększać zdolność zatrzymywania wody 

i porowatość [13], ale wykazano również, że zmniejszają wydajność upraw z powodu 

immobilizacji azotu [14]. Z tego powodu odpady stałe są często mieszane z obornikiem 

lub innymi produktami ubocznymi związanymi z drewnem w celu obniżenia zawar-

tości C:N i utrzymania dostępności azotu [14]. Liczne badania wskazują, że do 
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poprawy właściwości chemicznych i fizycznych gleb mogą być wykorzystane komu-

nalne osady ściekowe [15-23, 11]. Właściwości chemiczne odpadów mogą mieć 

znaczący wpływ na plonowanie roślin. Na przykład wysoka zawartość azotu sprzyja 

szybko rosnącym gatunkom traw, co jest często pożądane w przypadku projektów 

rekultywacji i odnawiania roślin [14]. Jednak dominacja traw może prowadzić do 

konkurencyjnego wykluczenia gatunków i zapoczątkować silny spadek bogactwa 

gatunkowego roślin [14]. Należy również zauważyć, że istnieje potencjał dla szkodli-

wego wpływu bioodpadów na właściwości gleb, plonowanie roślin i jakość biomasy, 

przede wszystkim ze względu na obecność w nich metali ciężkich [24, 25]. Odpady 

należy oceniać zarówno pod kątem ich korzystnych składników, jak i negatywnego 

wpływu w kontekście określonego kierunku użytkowania gruntów i plonowania upraw 

oraz składu chemicznego biomasy. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza wpływu odpadów zastosowanych do rekultywacji gleb 

zdegradowanych przez przemysł siarkowy na skład chemiczny traw. 

3. Materiał i metody badań 

3.1. Charakterystyka obszaru badań 

Kopalnia Siarki „Jeziórko” zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części 

Polski, w województwie Podkarpackim, po prawobrzeżnej stronie Wisły, 10 km na 

północny wschód od Tarnobrzega [15, 26]. Jest częścią tzw. Tarnobrzeskiego Okręgu 

Siarkowego, na terenie którego w 1953 roku odkryto bogate złoża siarki, a w 1957 

roku założono okrąg przemysłowy, do którego włączony został obszar wsi Jeziórko, 

gdzie powstała druga w Polsce otworowa kopalnia siarki. 

Na obszarze kopalni siarki „Jeziórko” eksploatacja tego surowca była prowadzona 

metodą otworową Frasha. Po raz pierwszy zastosowana została ona w 1894 roku przez 

Hermana Frasha, który wykorzystał szereg właściwości siarki, takich jak niska tempe-

ratura topnienia, duża gęstość w stanie płynnym, a także niewielka jej lepkość w tem-

peraturze 120-155°C, do opracowania innowacyjnej metody polegającej na wyko-

rzystaniu sprężonego powietrza do wypompowywania słupa stopionej siarki na 

powierzchnię [27]. 

Pod wpływem wtłoczonej do złoża gorącej wody w temp. 140-160°C i ciśnienia 

zatłoczonego powietrza siarka była wytapiana ze złóż, po czym wypompowywana 

w stanie płynnym za pomocą podnośnika hydraulicznego i transportowana systemem rur 

zamkniętych z miejsca wydobycia do miejsca składowania. Metoda ta, choć wydawa-

łoby się sprzyjająca środowisku miała również swoje wady. Działanie gorących wód 

powodowało osiadanie terenu oraz jego wewnętrzną deformację. To z kolei prowadziło 

do utraty szczelności hydraulicznej rur powodując niekontrolowane wypływy erupcyjne 

wód złożowych. Wraz z nimi wydobywała się siarka i siarkowodór mający znaczny 

wpływ na skażenie środowiska przyrodniczego. Charakterystycznymi cechami wód 

erupcyjnych są: niski odczyn oraz duża zawartość siarczanów, chlorków i siarkowodoru 

powodujących odczuwalne zanieczyszczenie wód podziemnych, powierzchniowych, 

a także środowiska glebowego i powietrza, w tym wyłączenie z użytkowania znacznych 

obszarów gruntów oraz degradację walorów krajobrazowych [27, 28]. 
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Obecność siarki w glebach prowadziła do coraz większego zakwaszenia gleb, spadku 

pH do wartości 1,2-2,5, a w konsekwencji, do całkowitego zaniku aktywności biolo-

gicznej oraz mineralizacji związków próchnicznych [28]. 

3.2. Metody badań 

Na obszarze kopalni siarki prowadzono badania nad wpływem rekultywacji gleb 

zdewastowanych przez przemysł siarkowy na wybrane właściwości gleb zdegrado-

wanych. Niniejsza praca przedstawia analizę wpływu odpadów zastosowanych do 

rekultywacji gleby na skład chemiczny traw. Na bezglebowym piasku słabogliniastym 

założono doświadczenie mikropoletkowe. Na mikropoletkach o powierzchni 30 m
2
 

każde, do rekultywacji zastosowano odpady (wapno poflotacyjne, osad ściekowy 

i wełnę mineralną). Schemat doświadczenia przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Schemat doświadczenia mikropoletkowego 

Obiekt Warianty rekultywacji 

M1 Grunt rodzimy (kontrola) 

M2 Grunt + wapno + osad ściekowy 100 Mg·ha
-1 

 

M3 Grunt + wapno + osad ściekowy 100 Mg·ha
-1 

+ wełna 5 cm/40 cm 

M4 Grunt + wapno + osad ściekowy 100 Mg·ha
-1 

+ wełna 400 m
3
·ha

-1
 

Do odkwaszenia zdewastowanego gruntu zastosowano wapno poflotacyjne w dawce 

100Mg∙ha
-1
, a do użyźnienia – poużytkową wełnę mineralną (Grodan), na tle meliora-

cyjnej (100Mg∙ha
-1

) dawki osadu ściekowego z komunalnej oczyszczalni ścieków ze 

Stalowej Woli (tab. 1).Wełna mineralna została zastosowana na dwa sposoby: jako  

5-centymetrowa warstwa na głębokości 40 cm (M3) oraz 400 m
3
·ha

-1 
w postaci 

rozdrobnionej zintegrowana glebą na głębokości 20 cm (M4). 

Następnie wysiano mieszankę traw o składzie gatunkowym: Kostrzewa łąkowa 

(Festuca pratensis) – 41,2%; kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 19,2%; życica 

trwała (Lolium parenne) – 14,7%; życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum) – 12,4%; 

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) – 6,5%; koniczyna łąkowa (Triforium 

pratense) – 6%. 

Na zakończenie sezonu wegetacyjnego pobrano próbki traw do badań laborato-

ryjnych z 5 punktów badawczych o powierzchni 0,5m
2
.
 
Przedstawione wyniki stanowią 

wartości średnie z oznaczeń próbek traw. 

W pobranym materiale biologicznym (trawy) po wysuszeniu i uśrednieniu ozna-

czono: zawartość fosforu i potasu metodą Egnera–Riehma, magnezu metodą Schacht-

schabela oraz metali ciężkich (Pb, Zn, Cu i Cd) metodą ICP-AES. Pobraną próbkę po 

uprzednim wysuszeniu, uśrednieniu i zmieleniu, zmineralizowano na mokro w mie-

szaninie stężonych kwasów azotowego(V) i chlorowego(VII) (nadchlorowego) w sto-

sunku, odpowiednio 5:4. Naważkę 0,5 g gleby/odpadu lub 1,0 g roślin zalano 18 ml 

mieszaniny kwasów i dokonano mineralizacji w mineralizatorze. Po mineralizacji 

próbkę przeniesiono do kolbki o pojemności 25 ml, dopełniono do kreski wodą dejoni-

zowaną. Zawartość metali ciężkich oznaczono metodą ICP-AES z wykorzystaniem 

aparatu firmy Leeman PS 950. 

  



 

Wpływ odpadów zastosowanych w rekultywacji gleby na skład chemiczny traw 

 

27 

4. Wyniki badań 

4.1. Właściwości gleby zdegradowanej i odpadów zastosowanych 

w doświadczeniu mikropoletkowym 

Doświadczenie mikropoletkowe zostało założone na zdewastowanym utworze 

bezglebowym w obszarze wpływu Kopalni Siarki Jeziórko. Utwór wykazywał skład 

granulometryczny piasku słabogliniastego i charakteryzował się silnym zakwaszeniem, 

niską zawartością przyswajalnych form P i K. Grunt rodzimy odznaczał się również 

dużą zawartością metali ciężkich, między innymi Cu, Zn, Pb, Cd (tab. 2). 

Wełna mineralna Grodan z upraw ogrodniczych pod osłonami, posiadała korzystne 

właściwości sorpcyjne (tab. 2). Odpad ten charakteryzuje się wysoką zawartością przy-

swajalnego fosforu i potasu, a zawartość metali ciężkich nie budzi zastrzeżeń. Wełna 

mineralna posiada wysoką zdolność zatrzymywania wody, co może mieć bardzo ko-

rzystny wpływ na proces rekultywacji biologicznej gleb zdegradowanych i odtwa-

rzania gleb na gruntach zdewastowanych. 

Komunalny osad ściekowy charakteryzował się odczynem zbliżonym do obo-

jętnego, pH mierzone w 1 mol KCl wynosiło 6,4, i osad ten posiadał korzystne 

właściwości sorpcyjne (tab. 2). Zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu ocenić 

należy jako wysoką (tab. 2). Zawartość metali ciężkich w osadzie ściekowym kształto-

wała się na dopuszczalnym poziomie (tab. 2). Zastosowany osad ściekowy spełniał 

również wymogi sanitarne. 

Wapno poflotacyjne charakteryzowało się korzystnymi właściwościami. Wartość pH 

mierzona w 1 mol KCl wynosiła 6,8, a suma kationów zasadowych 12,21 cmol(+)·kg
-1 

(tab. 2). Odpad ten charakteryzował się niską zawartością przyswajalnego fosforu, 

natomiast zawartość przyswajalnego potasu wynosiła 22,50 g·kg
-1
. Zawartość metali 

ciężkich kształtowała się na poziomie niskim (tab. 2). 

Tabela 2. Wybrane właściwości gleby, poużytkowej wełny mineralnej, osadu ściekowego i wapna 

poflotacyjnego 

Właściwość Jednostka 

Gleba 

z doświadczenia 

mikropoletkowego 

Wełna 

mineralna 

Osad 

ściekowy 

Wapno 

poflotacyjne 

Skład 

granulometryczny 

% piasku 

% pyłu 

% cz. spław. 

91 

3 

6 

n.o. n.o. 

35 

29 

36 

pH H20 5,40 5,8-6,9 6,8 7,0 

pH 
1 molowy 

KCl 
4,70 5,3-6,6 6,4 6,8 

S 
cmol(+)·kg

-1
 

2,02 57,04 50,04 12,21 

T 6,22 60,86 54,54 12,29 

N ogólny 
g· kg

-1
 

 

0,59 5,3 28,0 2,58 

Corg. 5,6  28,5 193,8 10,4  

C:N 9,5 7,1 6,9 4,03 

P przyswajalny 
g·kg

-1 0,76 11,96 17,02 0,002 

K przyswajalny 2,38 32,01 60,40 22,50 

Cu mg·kg
-1

 2,41 42,75 139,0 13,0 
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Zn  5,36 133,50 935,0 49,0 

Pb 4,18 35,50 29,2 29,0 

Cd 0,89 0,50 3,45 1,20 

4.2. Wpływ dodatku wełny mineralnej Grodan i osadu ściekowego 

na skład chemiczny mieszanki traw 

Zawartość fosforu, potasu i magnezu w trawach uprawianych na gruncie rodzimym 

(kontrola) była niska, przyczyną tego jest, między innymi, mała zasobność gruntu 

rodzimego w te składniki. 

Analizując pierwszy wariant rekultywacyjny obejmujący neutralizację odczynu 

poprzez wprowadzenie wapna poflotacyjnego oraz użyźnienie osadem ściekowym 

w ilości 100 Mg·ha
-1
,
 
stwierdzono, że zawartość P, K i Mg w mieszance traw zwiększyła 

się (tab. 3). W największym zakresie zwiększyła się zawartość potasu. Jego zawartość 

w mieszance z obiektu kontrolnego wynosiła 1,69 g·kg
-1

, natomiast po zastosowaniu 

wapna poflotacyjnego i osadu ściekowego jego ilość zwiększyła się do 6,54 g·kg
-1
. 

Zawartość P zwiększyła się prawie dwukrotnie i wynosiła 4,53 g·kg
-1
. Nieznacznie 

zwiększyła się również zawartość Mg w mieszance traw z tego obiektu i wynosiła  

2,55 g·kg
-1 

(tab. 3). 

W mieszance traw uprawianych na glebie wariantu M3 (gleba użyźniona wapnem 

poflotacyjnym, osadem ściekowym i z 5-centymetrową wkładką odpadowej wełny 

mineralnej na głębokości 40 cm) odnotowano niewielkie zwiększenie zawartości 

makroskładników. W porównaniu do traw uprawianych na obiekcie kontrolnym (M1), 

zawartość K w trawach z obiektu M3 wynosiła 4,70 g·kg
-1

, zawartość P 4,30 g·kg
-1
, 

natomiast zawartość Mg 3,72 g·kg
-1

. 

Największą zawartością omawianych makroskładników charakteryzowały się trawy 

z obiektu M4 (gleba użyźniona wapnem poflotacyjnym, osadem ściekowym i poużyt-

kową wełną mineralną w dawce 400 m
3
·ha

-1
).

 
W trawie z tego obiektu odnotowano 

prawie ośmiokrotny wzrost zawartości potasu. Zawartość P zwiększyła się do 5,15 

mg·kg
-1
. Nieznacznie podwyższyła się również zawartość Mg i wynosiła 2,23 mg·kg

-1
. 

Reasumując wpływ ocenianych w badaniach odpadów na zawartość makroskład-

ników, można stwierdzić, że najkorzystniejszy wpływ na zawartość badanych makro-

składników w rekultywowanej glebie miał wariant M4. W trawie z tego obiektu odnoto-

wano największą zawartość fosforu i potasu. Podobne rezultaty uzyskali również inni 

autorzy [17]. Największą zawartość Mg stwierdzono w trawach obiektu M2, na którym 

zastosowano wapna poflotacyjne z osadem ściekowym. W trawie tego obiektu zawar-

tość Mg wynosiła 2,55 mg∙kg
-1
. Zbliżoną zawartość Mg w trawie, kształtującą się 

poniżej zapotrzebowania zwierząt na ten składnik, uzyskali również inni autorzy [29, 30]. 

Tabela 3. Zawartość P, K, Mg w trawie uprawianej na rekultywowanym gruncie. Doświadczenie 

mikropoletkowe (g·kg-1) 

Obiekt P K Mg 

M1 2,66 1,69 1,68 

M2 4,53 6,54 2,55 

M3 4,30 4,70 2,16 

M4 5,15 13,3 2,23 

Średnia 4,16 6,55 2,15 
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Naturalne środowisko wyróżnia zrównoważony obieg pierwiastków, który polega 

na zachowaniu równowagi pomiędzy uwalnianą ilością, a ich wiązaniem w utworach 

geologicznych. Do pierwiastków tych zalicza się także metale ciężkie, które stanowią 

naturalny składnik litosfery i biosfery. Jedne z nich stwarzają zagrożenie jako metale 

silnie toksyczne, między innymi Pb, Cd, Hg, inne pełnią funkcję mikroelementów dla 

roślin, zwierząt i mikroorganizmów np.: Cu, Zn, Mn, Fe [4]. 

Wykorzystanie odpadów do kształtowania właściwości gleb uprawnych czy też 

odbudowy gleb zdewastowanych niesie, ryzyko zwiększenia zawartości metali ciężkich 

w glebie. Istotne niebezpieczeństwo stanowi trwały charakter zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi, ale też ich włączanie się do łańcucha pokarmowego.  

Metale ciężkie wraz z innymi pierwiastkami są pobierane przez rośliny w postaci 

jonowej. Komórki roślinne posiadają mechanizm samoregulacji umożliwiający zmniej-

szenie szkodliwości toksycznych metali ciężkich, jednak stają się szkodliwe dla rośliny, 

gdy przekroczą bariery plazmalemmy. Ponadto toksyczne działanie metali ciężkich na 

procesy życiowe roślin wynika z ich interakcji z funkcyjnymi grupami cząsteczek 

wchodzących w skład komórek, a w szczególności białek (grupy SH) i polinukle-

otydów [31]. 

Zmiany zawartości metali ciężkich pod wpływem odpadów zastosowanych do 

rekultywacji zdewastowanej gleby na obszarze Kopalni Siarki „Jeziórko” przedstawia 

tabela 4. 

Ołów jest pierwiastkiem o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego. Jak podaje Królak [32] ołów stanowi jedną z najgroź-

niejszych trucizn, toksyczną dla wszystkich żywych organizmów. Przy przekroczeniu 

zawartości krytycznej w roślinie, ołów wpływa negatywnie zarówno na ilość, jak 

i jakość plonu. Zawartość ołowiu, szczególnie w roślinach użytkowanych rolniczo, 

wymaga systematycznego monitoringu. Niebezpieczne stężenia tego pierwiastka mogą 

być przekraczane w roślinnej diecie pokarmowej zwierząt i ludzi bez widocznych 

objawów szkodliwego wpływu na rośliny [33]. 

W mieszance traw uprawianych na gruncie rodzimym (kontrola) zawartość ołowiu 

wynosiła 0,53 mg·kg
-1
. Mimo, iż z odpadami wprowadzono do gleby dodatkowo metale 

ciężkie (w tym ołów w mieszance traw na glebie rekultywowanej poprzez wzbogacenie 

odpadami) to odnotowano mniejszą zawartość omawianego mikroskładnika. I tak 

w trawach uprawianych na glebie obiektu M2 (wapno poflotacyjne + osad ściekowy) 

zawartość Pb zmniejszyła się w porównaniu do kontroli o 0,18 mg·kg
-1
. W trawie obiek-

tów M3 i M4 odnotowano dalsze zmniejszenie zawartości Pb – do 0,27-0,28 mg·kg
-1
. 

Należy zauważyć, że zawartość ołowiu w trawie wszystkich obiektów utrzymywała się 

na bardzo niskim poziomie i była typowa dla traw rosnących na terenach niezanie-

czyszczonych. Bardzo niską zawartość Pb w trawach na obszarach niezanieczysz-

czonych podaje Niesiobędzka [34] oraz Wacławek i Moćko [35]. Według autorów 

oscyluje ona, odpowiednio, wokół 0,4 oraz 0,35 mg·kg-1 s.m. 

Według Gorlacha i Gambusia [33] normalna zawartość ołowiu w roślinach powinna 

mieścić się w przedziale 1-1,5 mg·kg
-1
 s.m. Autorzy ci podają również, iż krytyczna 

zawartość ołowiu w roślinach przeznaczonych na cele paszowe mieści się w przedziale 

10-25 mg·kg
-1

 s.m., co wskazuje na przydatność badanych traw do celów paszowych. 
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Cynk pobierany jest przez rośliny w formie jonów Zn
2+

, jonów uwodnionych oraz 

chelatów organicznych, zarówno przez korzenie, jak i liście [36]. W trawach upra-

wianych na gruncie rodzimym (kontrola) zawartość cynku wynosiła 39,50 mg·kg
-1

 

i była większa niż podawana przez Falkowskiego i innych [37] średnia zawartość 

cynku w trawach z różnych terenów Polski (23,6 mg·kg
-1

). Może to być wynikiem 

zwiększonego pobierania cynku w warunkach obecności większych stężeń siarki 

w podłożu, co w swoich badaniach wykazała Kozłowska-Strawska [38]. 

Wprowadzenie osadu ściekowego do gruntu (obiekt M2) wpłynęło na zwiększenie 

zawartości Zn w trawach uprawianych na tym obiekcie do 43,4 mg·kg
-1
 i zawartość ta 

mieściła się w dolnej granicy przedziału podawanego przez Kalembasę i Malinowską 

[39]. Autorzy Ci wykazali, że w trawie miskant cukrowy nawożony osadami ścieko-

wymi zawiera Zn w granicach 34,82-62,86 mg·kg
-1
 s.m. 

Dodatek do podłoża odpadowej wełny mineralnej, zarówno w formie wkładki 

(obiekt M3), jak i rozmieszczonej równomiernie w warstwie ornej (obiekt M4) 

wpłynął na obniżenie zawartości Zn w trawach, zarówno w porównaniu do jego 

zawartości w trawach z obiektu kontrolnego, jak i nawożonego osadem ściekowym. 

Wynikało to prawdopodobnie z wpływu wełny mineralnej na zwiększenie pojemności 

sorpcyjnej gleby. 

Miedź uczestniczy w procesach prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, wchodzi 

w połączenia kompleksowe z różnymi związkami organicznymi, które biorą udział 

w pobieraniu jonów miedzi przez korzenie roślin i ich transporcie w ksylemie i floemie 

oraz w procesach metabolicznych [40]. Rośliny zazwyczaj pobierają jony Cu w formie 

kationu metalicznego, kationów kompleksowych oraz w postaci połączeń metaloorga-

nicznych. Średnia optymalna zawartość miedzi w roślinach wynosi od 5 do 20 mg·kg
-1
 

s.m., z kolei poniżej 4-5 mg·kg
-1
 s.m. obserwuje się efekty niedoboru tego pierwiastka 

[37]. Uzyskane wyniki wykazały, że w gruncie rodzimym (obiekt M1) zawartość miedzi 

była niedoborowa, gdyż wynosiła 1,54 mg·kg
-1
. Spowodowane to było najprawdo-

podobniej brakiem w gruncie miedzi w formie połączeń metaloorganicznych. Dodatek 

odpadów zastosowanych do rekultywacji zdewastowanego gruntu wpłynął na zwięk-

szenie zawartości miedzi w trawach. Największą zawartością tego mikroskładnika, 

wynoszącą 6,86 mg·kg
-1
 charakteryzowała się trawa z obiektu M2 (gleba użyźniona 

osadem ściekowym), co tłumaczyć można wniesieniem miedzi do gruntu wraz 

z osadem i większym jej udziałem w połączeniach metaloorganicznych. W trawach 

obiektów dodatkowo wzbogaconych wełną mineralną zawartość miedzi była ponad  

2-krotnie większa w porównaniu do trawy uprawianej na gruncie rodzimym lecz 

o około połowę mniejsza niż w trawie z obiektu użyźnionego osadem ściekowym. 

Dodatek wełny mineralnej prawdopodobnie wpłynął na częściowe związanie miedzi 

w kompleksie sorpcyjnym i mniejszą jej dostępność dla roślin.  

Według Kabaty-Pendias i wsp. [41] zawartość kadmu w trawach waha się pomiędzy 

0,01 a 3,32 mg·kg
-1
 s.m. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki zawartości kadmu 

w trawach mieszczą się w tym zakresie, natomiast są niższe niż zawartości odno-

towane przez Wowkonowicza i wsp. [42] – 1,93 do 3,90 mg·kg
-1
 s.m. Najmniejszą za-

wartość kadmu odnotowano w trawie uprawianej na obiekcie M1 (grunt rodzimy) 

i wynosiła ona 0,09 mg·kg
-1
. Użyźnienie rekultywowanego gruntu osadem ściekowym 

(obiekt M2) wpłynęło na zwiększenie zawartości Cd w trawach do 0,59 mg·kg
-1

. 
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Istotne zwiększenie zawartości kadmu, do wartości ok. 1 mg·kg
-1

, odnotowano 

w trawach uprawianych na gruncie dodatkowo wzbogaconym wełną mineralną (obiekty 

M3 i M4), co można tłumaczyć większą zawartością potasu i fosforu w glebie tych 

obiektów, które wg Symanowicz i wsp. [43] mogą zwiększać pobieranie i bioaku-

mulację Cd w biomasie traw. 

Tabela 4. Zawartość metali ciężkich trawie uprawianej na rekultywowanym gruncie. Doświadczenie 

mikropoletkowe (mg·kg-1) 

Obiekt Pb Zn Cu Cd 

M1 0,53 39,5 1,54 0,09 

M2 0,35 43,4 6,86 0,59 

M3 0,28 33,1 3,71 0,99 

M4 0,27 29,2 3,92 1,04 

Średnia  0,35 36,3 4,0 0,67 

Reasumując, uzyskane wyniki dotyczące zawartości metali ciężkich wykazały, że 

zawartość miedzi i kadmu w gruncie rodzimym istotnie wzrosła pod wpływem zasto-

sowanych sposobów rekultywacji (tab. 4) badanych odpadów. Większe przyrosty miedzi 

powodowała kombinacja wapna i osadu ściekowego niż dodatek wełny mineralnej. 

Natomiast wzrost kadmu był spowodowany dodatkiem większej ilości wełny mine-

ralnej. Uwzględniając zawartość ołowiu w rekultywowanym gruncie, można zaobser-

wować, że wszystkie badane kombinacje spowodowały obniżenie jego zawartości 

w glebie. Największy wpływ na obniżenie tego pierwiastka miała dawka wełny 

mineralnej. 

5. Wnioski 

Uzyskane wyniki badań, pozwalają na sprecyzowanie następujących wniosków: 

 Rekultywacja gleb silnie zdegradowanych przez przemysł siarkowy pozytywnie 

wpłynęła na skład chemiczny traw, natomiast dodatek odpadów korzystnie 

wpłynął na poprawę właściwości gleb. 

 Odpady wprowadzone do rekultywacji gleby charakteryzowały się korzystnymi 

właściwościami sorpcyjnymi, wysoką zawartością kationów zasadowych, niską 

kwasowością hydrolityczną oraz wysoką zdolnością zatrzymywania wody. 

Stwierdzono w nich wysoką zawartość magnezu i wapnia oraz korzystną azotu, 

fosforu i potasu. Zawartość metali ciężkich nie budziła zastrzeżeń. 

 Zawartość P, K i Mg w uprawianych roślinach kształtowała się na naturalnym 

poziomie. Najkorzystniejszy wpływ na zawartość badanych makroskładników 

w rekultywowanej glebie miał wariant M4, w którym do gruntu zastosowano 

osad ściekowy 100 Mg·ha
-1 

i rozdrobnioną wełnę mineralną 400 m
3
·ha

-1
. W trawie 

z tego obiektu odnotowano największą zawartość fosforu i potasu. 

 Zawartość metali ciężkich w trawie uprawianej na rekultywowanym gruncie 

kształtowała się również na poziomie naturalnym, ale zróżnicowanym pod 

wpływem stosowanych sposobów rekultywacji. 

 Zawartość miedzi i kadmu w trawie istotnie wzrosła pod wpływem zastosowa-

nych sposobów rekultywacji. Większe przyrosty miedzi powodowała kombinacja 

wapna i osadu ściekowego niż dodatek wełny mineralnej. Natomiast wzrost 

kadmu był spowodowany dodatkiem większej ilości wełny mineralnej. Uwzględ-
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niając zawartość ołowiu w rekultywowanym gruncie można zaobserwować, że 

wszystkie badane kombinacje spowodowały obniżenie jego zawartości w glebie. 

Największy wpływ na obniżenie tego pierwiastka miała dawka wełny mineralnej. 
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Wpływ odpadów zastosowanych w rekultywacji gleby na skład chemiczny traw 

Streszczenie  
Badania realizowane były w ramach prowadzonego doświadczenia mikropoletkowego w obszarze Kopalni 

Siarki ,,Jeziórko”. Na poletka o małej powierzchni 30 m2, każde zastosowano różne sposoby rekultywacji 

gruntu rodzimego. Do odkwaszenia gruntu zastosowano wapno poflotacyjne, natomiast do użyźnienia 

i poprawy właściwości gleby zastosowano komunalne osady ściekowe ze Stalowej Woli (100 Mg·ha-1 ) 
oraz poprodukcyjną wełnę mineralną Grodan (w postaci wkładki 5-centymetrowej na głębokości 40 cm oraz 

rozdrobnionej 400 m3·ha-1). Zastosowane warianty rekultywacyjne obsiano mieszanką rekultywacyjną 

traw. Próbki zarówno glebowe, jak i roślinne oraz badane odpady, pobrano do badań laboratoryjnych pod 

koniec okresu wegetacyjnego. Celem pracy była ocena wpływu odpadów zastosowanych do rekultywacji 
gleby na skład chemiczny traw. Rekultywacja gleb silnie zdegradowanych przez przemysł siarkowy 

pozytywnie wpłynęła na skład chemiczny traw, natomiast dodatek odpadów korzystnie wpłynął na 

poprawę właściwości gleb. Zarówno wełna mineralna (Grodan) jako odpad z produkcji ogrodniczej pod 

osłonami, jak również komunalne osady ściekowe, charakteryzowały się korzystnymi właściwościami 
sorpcyjnymi, wysoką zawartością kationów zasadowych, niską kwasowością hydrolityczną oraz wysoką 

zdolnością zatrzymywania wody. Stwierdzono w nich wysoką zawartość magnezu i wapnia oraz korzystną 

azotu, fosforu i potasu. Zawartość metali ciężkich nie budziła zastrzeżeń. 

Zawartość P, K i Mg w uprawianych roślinach kształtowała się na naturalnym poziomie. Najkorzystniejszy 
wpływ na zawartość badanych makroskładników w rekultywowanej glebie miał wariant M4, w którym do 

gruntu zastosowano osad ściekowy 100 Mg·ha-1 i rozdrobnioną wełnę mineralną 400 m3·ha-1. W trawie 

z tego obiektu odnotowano największą zawartość fosforu i potasu. Zawartość metali ciężkich w trawie upra-

wianej na rekultywowanym gruncie kształtowała się również na poziomie naturalnym, ale zróżnicowanym 
pod wpływem stosowanych sposobów rekultywacji. Zawartość miedzi i kadmu w gruncie rodzimym 

istotnie wzrosła pod wpływem zastosowanych sposobów rekultywacji badanych odpadów. Większe 

przyrosty miedzi powodowała kombinacja wapna i osadu ściekowego niż dodatek wełny mineralnej. 

Natomiast wzrost kadmu był spowodowany dodatkiem większej ilości wełny mineralnej. Uwzględniając 
zawartość ołowiu w rekultywowanym gruncie, można zaobserwować, że wszystkie badane kombinacje 

spowodowały obniżenie jego zawartości w glebie. Największy wpływ na obniżenie jego zawartości miała 

dawka wełny mineralnej.  

Słowa kluczowe: rekultywacja gleb, wełna mineralna, osad ściekowy 
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The influence of waste used in soil reclamation on the chemical composition of grasses 

Abstract 

The research was carried out as part of a microfield experiment in the area of the "Jeziórko" Sulfur Mine. 

For plots of a small area of 30 m2 each, various methods of native soil reclamation were used. Flotation 
lime was used to deacidify the soil, while municipal sewage sludge from Stalowa Wola (100 Mg·ha-1) and 

Grodan post-production mineral wool (in the form of an insert, i.e. 5 cm at a depth of 40 cm and crushed 

400 m3·ha-1). The applied reclamation variants were sown with a reclamation mixture of grasses. Both soil 

and plant samples as well as the tested waste were collected for laboratory tests at the end of the growing 
season. The aim of the study was to assess the impact of waste used for soil reclamation on the chemical 

composition of grasses. The reclamation of soils heavily degraded by the sulfur industry had a positive 

effect on the chemical composition of grasses, while the addition of waste had a positive effect on the impro-

vement of soil properties. Both mineral wool (Grodan) as waste from horticultural production under covers, as 
well as municipal sewage sludge, were characterized by favorable sorption properties, high content of 

alkaline cations, low hydrolytic acidity and high water retention capacity. They have a high content of 

magnesium and calcium, and beneficial: nitrogen, phosphorus and potassium. The content of heavy metals 

did not raise any objections. The content of P, K and Mg in cultivated plants was at a natural level. The M4 

variant, in which the soil was treated with sewage sludge of 100 Mg·ha-1 and shredded mineral wool  

400 m3·ha-1, had the most favorable effect on the content of the studied macronutrients in the reclaimed 

soil. The highest content of phosphorus and potassium was recorded in the grass from this site. The content 

of heavy metals in grass grown on reclaimed land was also at a natural level, but was differentiated by the 
applied reclamation methods. The content of copper and cadmium in the native soil increased significantly 

as a result of the applied reclamation methods for the studied waste. The combination of lime and sewage 

sludge caused higher copper gains than the addition of mineral wool. However, the increase in cadmium 

was caused by the addition of a larger amount of mineral wool. Taking into account the lead content in the 
reclaimed soil, it can be observed that all tested combinations resulted in a reduction of its content in the 

soil. The dose of mineral wool had the greatest impact on reducing its content. 

Keywords: soil reclamation, mineral wool, sewage sludge 
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Wykorzystanie mchów w procesie oczyszczania wód 

z metali i metaloidów 

1. Wprowadzenie 

Uzdatnianie wód zanieczyszczonych metalami i metaloidami jest procesem trudnym. 

Obecnie stosuje się wiele metod konwencjonalnych, które są kosztowne, mało efek-

tywne i często generują niebezpieczne odpady. Dlatego w ostatnich latach coraz większą 

popularność zyskują metody biologiczne, w których to wykorzystuje się naturalne 

sorbenty np. biomasę roślinną, w tym mchy. Do tej pory większość badań w których 

wykorzystywano mchy dotyczyła głównie oceny ich zdolności do sorpcji metali 

ciężkich, jak również wpływu różnego rodzaju czynników (np. pH, ilość sorbenta, czas 

kontaktu) na efektywność tego procesu. Brak jest natomiast informacji na temat możli-

wości wykorzystania mchów do usuwania innych pierwiastków, w tym tak szkodli-

wego dla zdrowia arsenu. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy mech Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

może być wykorzystany do usuwania jonów arsenu(III) z roztworów wodnych. 

Dokonana zostanie ocena sorpcji arsenu podczas obecności w roztworze jonów Fe(II), 

Fe(III) i siarczanowych(VI) oraz również oceny wydajności sorpcji samego żelaza. 

2. Zanieczyszczenia wód metalami i metaloidami 

Metale i metaloidy mogą dostawać się do środowiska ze źródeł naturalnych i antro-

pogenicznych. Do najważniejszych naturalnych ich źródeł zaliczyć możemy: erupcje 

wulkanów, pożary lasów, czy wietrzenie skał i minerałów bogatych w metale i meta-

loidy. Natomiast źródła antropogeniczne to: przemysł hutniczy i metalurgiczny, rolni-

ctwo i związane z nim stosowanie nawozów sztucznych, elektrociepłownie, cemento-

wnie, oraz działalność górnicza. Źródłem metali ciężkich w wodach są również ścieki 

komunalne i przemysłowe. Metale ciężkie występujące w wodach nie ulegają rozkła-

dowi, stąd też ich stężenie sukcesywnie wzrasta. Co więcej naturalnie zachodzące 

w wodach procesy samooczyszczania nie prowadzą do ich całkowitego usunięcia, co 

prowadzi do zwiększonej kumulacji, także w organizmach wodnych. Do najczęściej 

występujących metali w wodach, stanowiących zanieczyszczenie możemy zaliczyć: 

chrom, kadm, miedź, ołów, cynk czy nikiel, ale również arsen [1].  

2.1. Kwaśne wody kopalniane 

Działalność górnicza jest jednym ze źródeł metali i metaloidów w środowisku, 

w tym również w wodach. Z działalnością tą może się również wiązać występowanie 

tzw. kwaśnego drenażu kopalń (AMD – Acid Mine Drainage), którego skutkiem jest 

powstawanie kwaśnych wód kopalnianych. Na świecie problem kwaśnych wód 

kopalnianych można spotkać np. w Polsce, we Francji, USA, Argentynie, Hiszpanii 

                                                                   
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii, 

Koło Naukowe „Kalcyt”. 
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czy północnej Kalifornii [2]. Nazwa „kwaśne” oznacza, że wody te charakteryzują się 

niskimi wartościami pH (2-4), wysokimi stężeniami jonów siarczanowych(VI)  

(~4000 mg·L
-1

), a także żelaza, miedzi, niklu, manganu i arsenu. Mają one barwę 

czerwoną, żółtą lub pomarańczową, wynikającą z obecności żelaza(III), którego 

stężenia mogą sięgać kilkuset mg·L
-1
 [2]. 

Kwaśne wody kopalniane powstają w wyniku utleniania minerałów siarczkowych, 

w tym: pirytu, markasytu i innych, zgodnie z równaniami reakcji (1), (2), (3) i (4) [3]. 

Proces ten jest złożony, a jego przebieg i intensywność utleniania są uzależnione od 

obecności utleniaczy, zwykle tlenu czy żelaza trójwartościowego. W pierwszym etapie, 

pod wpływem tlenu atmosferycznego, następuje utlenienie występującej w pirycie 

siarki i uwolnienie Fe(II), zgodnie z równaniem reakcji nr (1) [4].  

  S                  S  
         (1) 

Następnie jony żelaza dwuwartościowego ulegają utlenieniu do formy trój-

wartościowej (równanie reakcji nr 2). Ta z kolei ulega hydrolizie, której produktem 

końcowym jest wodorotlenek żelaza(III) (równanie reakcji nr 3).  

      
              

          (2) 

                          (3) 

Istotną rolę w reakcji utleniania pirytu mają jony Fe(III) (równanie reakcji nr 4). 

Reakcja z ich udziałem jest 2 do 3 razy szybsza i bardziej wydajna. Należy jednak 

zaznaczyć, że zachodzi ona w wodach o pH poniżej 4,5. Wzrost pH powyżej tej 

wartości powoduje wytrącanie żelaza(III) w postaci nieaktywnych wodorotlenków 

i tlenków [4].  

  S                      S  
         (4) 

Podobnym reakcjom ulega również arsenonośny piryt – FeS2-xAsx(s) (równania 

reakcji nr 5 i 6), z tego też względu jego utlenianie jest głównym źródłem arsenu 

w kwaśnych wodach kopalnianych. Analogicznie jak w przypadku pirytu utlenianie 

rozpoczyna się od reakcji z tlenem rozpuszczonym w wodzie przy pH ok. 6. W wyniku 

tej reakcji pH zmniejsza się, co wywołuje kolejną reakcję (6), w której udział biorą 

jony żelaza(III), pochodzące z utleniania żelaza(II) i częściowego rozpuszczania 

hematytu [3].  

  S                          
    S   

  
    

              
    

     

  S                  
       

         
    S  

  
    

               
    

                        

Jak widać z powyższych reakcji w kwaśnych wodach kopalnianych arsen może 

występować zarówno w postaci As(III) i As(V). Jednak jego stopień utleniania zależy 

od warunków geologicznych panujących na danym obszarze i od parametrów fizyko-

chemicznych powstających wód [3]. Po przejściu do roztworu jony arsenu pozostają 

w nim lub ulegają wielokrotnej sorpcji i desorpcji. Intensywność i wydajność tych 
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procesów zależy od aktywności bakteryjnej (autotrofów, acidofili i termofili), tempe-

ratury, warunków redoks i stężenia siarczanów [3].  

Największym problemem związanym z uzdatnianiem kwaśnych wód kopalnianych, 

również tych bogatych w As, jest ich złożony skład chemiczny. Planowane działania 

powinny uwzględniać nie tylko sam skład wody, ale również zachowanie się danych 

pierwiastków, w tym również As, w układzie woda-koloid-osad. Dodatkowo, proces 

ten powinien być połączony z monitoringiem ujęć wód podziemnych i zbiorników oraz 

cieków wód powierzchniowych, celem podjęcia szybkich i skutecznych działań 

w razie niekontrolowanego ich zanieczyszczenia [3]. 

Przykładem kwaśnych wód kopalnianych jest historyczny już zbiornik Pod-

wiśniówka (okolice Kielc), który był największym w Polsce zbiornikiem tego typu. 

Głównym źródłem arsenu w tym zbiorniku był arsenonośny piryt, który został odsło-

nięty w wyniki prowadzonej, działalności górniczej. Jego utlenianie doprowadziło do 

powstania kwaśnego jeziora. pH wody wahało się od 2 do 3, a stężenia poszczególnych 

pierwiastków i jonów wynosiły odpowiednio: As od 7 do 22 mg·L
-1
, Fe do 700 mg·L

-1
, 

jonów siarczanowych(VI) do 4000 mg·L
-1
, pierwiastków ziem rzadkich do ok.  

25 mg·L
-1
 [5]. Brak w podłożu skalnym minerałów buforujących (np. węglanów), które 

mogłyby podwyższać pH obecnych tam wód, dodatkowo sprzyjało zachodzącym pro-

cesom [3]. Pomimo faktu, że zbiornik został zlikwidowany, problematyka uzdatniania 

tego typu wód pozostaje nadal aktualna. Odsłonięty w kamieniołomie piryt nadal 

bowiem ulega procesowi utlenienia. 

3. Metody usuwania metali i metaloidów z roztworów wodnych 

Do usuwania metali i metaloidów z roztworów wodnych stosuje się najczęściej 

tradycyjne metody, jakie jak: 

 strąceniowe – koagulacja i flokulacja. Prowadzi do wyizolowania danej substancji 

do postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Jest to prosta i tania metoda, ale proble-

mem jest neutralizacja powstałego szlamu, co ogranicza jej stosowanie na szerszą 

skalę [6]; 

 wymianę jonową – skuteczność zależy od rodzaju użytej żywicy jonowymiennej, 

pH roztworu, stężenia innych substancji i całkowitej ilości substancji stałych. 

Obecność jonów węglanowych, siarczanowych(VI) lub azotanowych(V) obniża 

wydajność procesu, ponieważ występuje konkurencyjność wiązania z grupami 

funkcyjnymi żywic [7]; 

 separację membranową lub jonową – nanofiltracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja 

oraz odwrócona osmoza. Wykorzystuje porowate membrany z syntetycznych 

i chemicznie obojętnych materiałów. Zatrzymywanie cząstek na membranie jest 

zależne od średnicy porów, a ruch cząstek przez membranę odbywa się zazwyczaj 

pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy przesączanym roztworem a roztworem 

przesączonym [8]; 

 adsorpcję – polega na wiązaniu cząsteczek z układu na powierzchni fazy (ciała 

stałego lub cieczy) – adsorbentu. Wiązanie substancji adsorbowanej z adsorbentem 

zachodzi przy udziale m.in. sił Van der Vaalsa lub oddziaływań elektrostatycznych 

jon-jon. Najczęściej wykorzystuje się: węgiel aktywny, tlenek cyrkonu, aktywny 

tlenek glinu, minerały ilaste (np. kaolinit) oraz sorbenty zawierające żelazo [8]. 
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Wśród czynników wpływających na skuteczność adsorpcji wymienić należy: pH 
roztworu oraz obecność innych jonów. W obecności innych pierwiastków i jonów 
w roztworze np. glinu i fosforu dochodzi do konkurencji w procesie sorpcji, co może 
znacznie zmniejszać jej wydajność. Przy zachowaniu odpowiednich warunków, metody 
adsorpcyjne są skuteczne, tanie i nie generują produktów ubocznych [9]. 

3.1. Metody biologiczne z wykorzystaniem mchów 

Oprócz fizycznych i chemicznych metod oczyszczania wód ze związków orga-
nicznych oraz metali i metaloidów, popularnością cieszą się metody biologiczne, które 
wykorzystują naturalne sorbenty. Wykorzystuje się w nich biomasę: roślinną (np. mchy, 
sorgo), martwe części roślinne – odpady z rolnictwa lub z obróbki drewna, algi, bakterie 
i grzyby np. drożdże.  

Biosorpcja to najczęściej pasywne unieruchomienie metali i metaloidów na drodze 
oddziaływań fizykochemicznych między metalem lub metaloidem a grupami funk-
cyjnymi ściany komórkowej [10, 11]. Błony komórkowe roślin mają charakter anio-
nowy, a przyleganie metali i metaloidów do powierzchni komórek może być skutkiem 
przyciągania elektrostatycznego, reakcji chemicznych lub adsorpcji jonowymiennej. 
Często metody biosorpcji z udziałem mikroorganizmów prowadzą do wytrącania nie-
rozpuszczalnych osadów [12, 13].  

Zaletami biosorpcji są: niski koszt, dostępność biomasy, skuteczność usuwania sub-
stancji toksycznych na niskich poziomach stężeń, niska toksyczność i mała ilość 
produktów ubocznych. Dlatego też metoda ta stanowi alternatywę dla konwencjonalnych 
metod usuwania metali i metaloidów z roztworów wodnych [11]. 

Mchy mają dużą powierzchnię sorpcyjną, ponieważ posiadają drobne i liczne listki, 
są zdolne do gromadzenia jonów metali, a sorpcja metali w wysokich stężeniach nie 
ma negatywnego wpływu na ich wzrost [14]. Akumulują one metale w wyniku ich 
wiązania ze ścianą komórkową w procesie fizycznym (adsorpcja) i procesie chemicznym 
(kompleksowanie i wymiana jonowa). W procesie chemicznym (wymiana jonowa) 
zachodzi wiązanie jonów metali lub metaloidów z grupami funkcyjnymi znajdującymi 
się na powierzchni ściany komórkowej, tj.: grupy fosforanowe w fosfolipidach, wiązania 
fosfodiestrowe w lipopolisacharydach i kwasach tejchojowych, grupy hydroksylowe 
polisacharydów, polisacharydy z grupami siarczanowymi(VI), grupy karboksylowe 
w aminokwasach i w kwasie uronowym, grupy ketonowe w wiązaniach peptydowych, 
grupy aminowe, imidazolowe, iminowe i tiolowe w aminokwasach [15]. 

W literaturze można spotkać liczne badania dotyczące wykorzystania mchów do 
usuwania metali z wód i ścieków m.in.: 

 sorpcję mchu torfowca do usuwania z roztworów wodnych np. Cd(II), Co(II), 
Hg(II), Pb(II), Ni(II), U(IV), Th(IV) [16];  

 sorpcję mchu torfowca oraz Hypnum sp., Pseudoscleropodium purum, Brachy-
tecium rutabulum względem Cu(II), Cd(II), Ni(II), Pb(II) i Zn(II) [17, 18];  

 sorpcję mchu wodnego Fontinalis antipyretica do eliminacji Cd(II), Zn(II) i Pb(II) 
z roztworów wodnych i ścieków [19, 20].  

Do tej pory badano zdolność mchów do sorpcji głównie metali ciężkich i wpływ 
czynników na efektywność tego procesu, natomiast nie ma doniesień w literaturze na 
temat usuwania arsenu z roztworów wodnych przez mchy, jak również wpływu innych 
metali – jak powszechne w kwaśnych wodach kopalnianych żelazo – na wydajność 
tego procesu i na następującą równocześnie sorpcję samego żelaza. 
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4. Czynniki wpływające na sorpcję metali i metaloidów z roztworów 

wodnych przez mchy 

Wśród czynników wpływających na pobieranie metali i metaloidów z roztworów 

wodnych przez mech można wyróżnić: 

 fizyczne – czas kontaktu; 

 chemiczne – pH roztworu, początkowe stężenie pierwiastka w roztworze, rodzaj 

i stopień utlenienia, obecność innych jonów w roztworze; 

 biologiczne – przynależność taksonomiczna mchu. 

Biorąc po uwagę czas kontaktu to Martins i Boaventura w 2011 r. zbadali kinetykę 

sorpcji Pb(II), Zn(II) i Cd(II) z roztworów wodnych z użyciem mchu Fontinalis antipy-

retica [20]. Wykazali, że czas kontaktu potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi 

wynosi 24 godziny. Natomiast Balan i współpracownicy w 2010 r. zauważyli, że 

w pierwszych 30 minutach sorpcja zachodzi szybko, a później wydajność tego procesu 

spada, ale nadal jest zauważalna [22]. 

Wpływ innych czynników przedstawia się następująco: 

 pH – w roztworze o pH od 1 do 5 w sorpcji biorą udział różne grupy funkcyjne 

wiążące metale lub metaloidy znajdujące się w ścianie komórkowej mchu. Przy 

pH powyżej 5 wydajność sorpcji np. Cd(II) i Cr(III) obniża się, ze względu na 

tworzenie się rozpuszczalnych hydroksylowych kompleksów metali, ale na 

zjonizowany charakter powierzchni ściany komórkowej biomasy [21, 23]; 

 początkowe stężenie pierwiastka w roztworze – Sari i współpracownicy w 2009 r. 

badali zdolność sorpcyjną mchu Racomitrium langinosum w roztworach o stęże-

niach od 25 do 300 mg·L
-1

 Pd(II). Zauważyli oni zależność między wzrostem 

początkowego stężenia a ilością pobieranego pierwiastka z roztworu [23]; 

 stopień utlenienia pierwiastka, który jest pobierany z roztworu zależy od poten-

cjału redoks i pH, np. w roztworach wodnych dominują jony As(III) – są bardziej 

stabilne niż As(V) [24]; 

 obecność innych jonów w roztworze – np. jonów żelaza wydajność pobierania 

jonów arsenu z roztworów wodnych przez biomasę sorgo wzrosła z ok. 50-60% do 

ok. 90% [10]. 

Na sorpcję wpływa również rodzaj użytego mchu – Kłos i wsp. w 2014 r. badali 

zdolności sorpcyjne 7 gatunków mchów wobec Zn(II) i Cd(II) (zdolności sorpcyjne 

w szeregu malejącym): Sphagnum sp. > Pleurozium schreberi > Dicranum scoparium > 

Thuidiumtamtarisci folium > Eurhynchium praelongum > Leucobryum glaucum > 

Polytrichum commune [25]. 

Natomiast prowadzone badania na temat zdolności sorpcyjnej Pb(II) z roztworów 

wodnych na 6 innych gatunkach i rodzajach mchów również potwierdziły, że 

występują różnice w zdolności sorpcyjnej pomiędzy przynależnością taksonomiczną 

mchów: Euryhynchium striatulum > Hypnum cupressiforme > Pleurozium schreberi > 

Eurynchium stratulum > Homalothecium sericeum > Thuidium tamariscinum [26]. 

5. Metodyka 

Materiałem badawczym użytym do badań był mech Pleurozium schreberi (Brid.) 

Mitt., który ma niskie wymagania środowiskowe. Występuje głównie w strefie umiar-

kowanej Eurazji Północnej, lasach sosnowych i świerkowych, ale też w lasach liścia-
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stych, na glebach piaszczystych oraz w tundrze i tajdze. Jest to dobrze poznany dwu-

pienny gatunek mchu z wieloletnimi pędami letnimi. Gametofit tworzą długie (do 15 cm), 

czerwone łodyżki, które na dole płożą się, a na górze są proste i regularnie pierzasto 

rozgałęzione. Liście ma jajowate i gęsto ułożone na łodyżce, ząbkowane na szczycie 

i tempo zakończone (zwinięte) o długości do 2,5 mm. Sporofit tworzy purpurowa, długa, 

gładka seta z brązową jajowatą puszką (o długości 2,5 mm) z ostro zakończonym 

wieczkiem [27]. 

Mech pobrano z obszaru leśnego z miejscowości Wierna Rzeka pod Kielcami. Po 

pobraniu próbki mech wstępnie oczyszczono i wysuszono w temperaturze ok. 20°C. 

Kolejno próbki trzykrotnie przepłukano wodą dejonizowaną i ponownie wysuszono 

w temperaturze pokojowej. Tak przygotowany materiał zmielono w młynku IKA 

WERKE do frakcji poniżej 250 μm.  

Wartości stężeń zarówno arsenu, żelaza, jak i jonów siarczanowych dobrano 

w roztworach modelowych na podstawie ich zawartości w kwaśnej wodzie zawierającej 

ok. 10 mg·L
-1
 arsenu, ok. 700 mg·L

-1
 żelaza i ok. 4000 mg·L

-1
 SO4

2-
.  

W celu zbadania, w jaki sposób na sorpcję arsenu wpływa obecność w roztworze 

jonów żelaza(II) i (III), ale też jonów siarczanowych(VI), które dominują w próbce 

rzeczywistej oraz jak wydajna jest sorpcja samego żelaza, przygotowano po 100 cm
3
 

każdego z wymienionych niżej roztworów:  

 roztwór arsenu(III) o stężeniu 10 mg·L
-1

; 

 roztwór arsenu(III) (10 mg·L
-1

) z dodatkiem jonów żelaza(III) o stężeniu 5 mg·L
-1

, 

10 mg·L
-1

, 50 mg·L
-1

, 100 mg·L
-1
, 500 mg·L

-1
; 

 roztwór arsenu(III) (10 mg·L
-1

) z dodatkiem jonów żelaza(II) o stężeniu 5 mg·L
-1
, 

10 mg·L
-1

, 50 mg·L
-1

, 100 mg·L
-1
, 500 mg·L

-1
; 

 roztwór arsenu(III) z dodatkiem jonów żelaza(III) oraz dodatkiem jonów siarcza-

nowych(VI) (stężenie jonów żelaza i jonów arsenu było takie samo jak w roz-

tworach powyżej). 

Do kolb stożkowych zawierających 1 g zmielonego mchu o frakcji poniżej 250 μm 

dodano wyżej wymienione roztwory i umieszczono na wytrząsarce na 24 godziny. Po 

tym czasie roztwory przesączono, przesącze zebrano, mech wysuszono w temperaturze 

50°C (czas suszenia 24 h). Wysuszone próbki roztworzono w zamkniętym układzie 

mikrofalowym (Multiwave 3000, AntonPaar) w odpowiednio dobranej mieszaninie. 

Przeniesiono roztwory do kolbek miarowych o pojemności 25 ml i uzupełniono wodą 

dejonizowaną. W analogiczny sposób roztworzono również wyjściową próbkę mchu 

oraz certyfikowany materiał odniesienia.  

W uzyskanych mineralizatach i przesączach oznaczono zawartość arsenu i żelaza 

z wykorzystaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu 

(FAAS) i w kuwecie grafitowej (GFAAS) przy użyciu spektrometru Thermo Scientific 

iCE 3000z Series. Parametry pracy aparatu ustawiono zgodnie z zaleceniami producenta. 

Każde z doświadczeń powtórzono dwukrotnie. Opisaną metodykę obrazuje rysunek 1.  
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Rysunek 1. Schemat przedstawiający metodykę przeprowadzonego eksperymentu [opracowanie własne] 

Analiza statystyczna wykonana przy użyciu programu Statistica Software 13.3 – 

test dla wartości średnich, testowanie dla alfa 0,05. 

6. Wyniki i dyskusja 

Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach (rys. 2 i 3). Obrazują one średnie 

zawartości arsenu i żelaza w mchu surowym i po procesie sorpcji w przeliczeniu na 

mg·kg
-1
 suchej masy. 

Zawartość arsenu w mchu surowym, użytym do eksperymentu (rys. 2a) wynosiła 

0,25 mg·kg
-1

. Po sorpcji z odpowiednio przygotowanych roztworów (rys. 2b-f) wahała 

się od 31,2 do 43,0 mg·kg
-1

. Zaskakująco duże wartości otrzymano w mchu wytrzą-

sanym w kwaśnej wodzie kopalnianej. Zawartość arsenu po procesie sorpcji z tej wody 

(rys. 2g) wynosiła aż 787 mg·kg
-1

. 

 

Rysunek 2. Średnia zawartość arsenu (wraz z wartością odchylenia standardowego) w mchu przed i po 
procesie sorpcji z roztworów o różnym składzie początkowym ( jako mg·kg-1 suchej masy). Gdzie: a – mech 

surowy; b – As(III); c – As(III)+Fe(III); d – As(III)+Fe(II); e – As(III)+SO4
2-; f – As(III)+Fe(III)+SO4

2-;  

g – kwaśna woda kopalniana [opracowanie własne] 
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Natomiast średnią zawartość żelaza w próbce mchu przed i po procesie sorpcji 
(przeliczona na mg·kg

-1
 g suchej masy) obrazuje rys. 3. Zawartość żelaza w mchu 

wyjściowym (rys. 3a) wynosiła 403 mg·kg
-1

. Po procesie sorpcji wahała się ona od 
1470 do 3000 mg·kg

-1
 – z roztworów modelowych (rys. 3b-d). Tak jak i w przypadku 

arsenu, zawartość żelaza w mchu wytrząsanym w kwaśnej wodzie kopalnianej (rys. 3e) 
była znacznie wyższa i wynosiła ponad 18000 mg·kg

-1
. Porównując wyniki uzyskane 

dla Fe(II) i Fe(III) zauważyć można, że sorpcji łatwiej ulega żelazo trójwartościowe, co 
może być również związane z jego większą trwałością. Badania Szmyt i Nastaj (2010) 
z użyciem jonów żelaza(III) wykazały, że głównym mechanizmem w procesie bio-
sorpcji tych jonów z roztworów wodnych, zachodzącym na powierzchni grzyba 
pleśniowego, jest ich koordynacyjne wiązanie z atomami azotu pochodzącymi z grup 
peptydowych biosorbentu. Dlatego też mogą one ulegać sorpcji łatwiej w porównaniu 
z żelazem(II) [28]. 

Badanie wpływu stopnia utlenienia na proces sorpcji [22] z wykorzystaniem 
roztworów zawierających jony Cr(III) i Cr(VI) wykazały, że w niższym pH = 1 
wydajność usuwania jonów Cr(VI) była wyższa niż jonów Cr(III). Podobna zależność 
może również występować przy sorpcji żelaza na różnym stopniu utlenienia, czyli 
w niższym pH (które wynosiło w niniejszym badaniu ok. 2) sorpcji ulegają jony na 
wyższym stopniu utlenienia. Możliwe też jest, że jony Fe(II), mimo niskiego pH są 
szybko utleniane do Fe(III) [22, 24]. 

 
Rysunek 3. Średnia zawartość żelaza (wraz z wartością odchylenia standardowego) w mchu surowym i po 

procesie sorpcji z roztworów o różnym składzie początkowym (przeliczona na mg·kg-1 suchej masy).  
Gdzie: a – mech surowy; b –As(III)+Fe(III); c – As(III)+Fe(II); d –As(III)+Fe(III)+SO4

2-; e – kwaśna woda 
kopalniana [opracowanie własne] 

Wydajność usuwania arsenu z roztworów modelowych zawierających tylko ten jon 
wynosiła ok. 6%, z roztworów arsenu z dodatkiem jonów żelaza od 5 do 9%, natomiast 
z kwaśnej wody aż 66%. 

W pracy Cano-Aguilera i współpracowników z 2005 r. wydajność pobierania arsenu 
przez biomasę sorgo wynosiła ok. 50-60%, natomiast w obecności jonów żelaza(III) 
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i (II) wzrastała do ok. 90% [10]. Jednak biomasa wykorzystana przez autorów miała 
inne pochodzenie i właściwości, stąd mogą wynikać różnice w wyżej wymienionych 
wartościach. 

Natomiast wydajność usuwania żelaza wynosiła odpowiednio: 90% dla Fe(III), 
60% dla Fe(II), a z dodatkiem jonów siarczanowych(VI) 52%. Ciekawym jest, że 
mimo wysokich zawartości żelaza w próbce mchu po sorpcji wydajność sorpcji tego 
metalu z kwaśnej wody wynosiła zaledwie 27%.  

7. Wnioski  

 Dodatek jonów: żelaza(III) i (II) oraz jonów siarczanowych(VI) nieznacznie 
wpływa na wydajność procesu sorpcji arsenu z modelowych roztworów wodnych. 

W próbkach mchu wytrząsanych w roztworze zawierającym tylko jony 
arsenu(III) wynosiła ona ok. 6%, dla arsenu z roztworem żelaza(III) oscylowała 
między 5-9%, natomiast dla arsenu z roztworem żelaza(II) wahała się między 
5% a 7,5%. Procentowa wydajność usuwania jonów arsenu(III) z dodatkiem 
jonów żelaza(III) i jonów siarczanowych(VI) w próbkach mchu wytrząsanych 
w tym roztworze wynosiła 3,1%.  

 Średnia zawartość As w mchu wytrząsanym w roztworze zawierającym te jony 
(31,2 mg·kg

-1
) różni się w sposób statystycznie istotny (p > 0,05) od średniej 

wartości otrzymanej dla mchu wytrząsanego w roztworach zawierających jony 
żelaza(II) (35,8 mg·kg

-1
) lub jony siarczanowe(VI) (43,0 mg·kg

-1
). 

 Zauważono zależność: im więcej jonów żelaza w roztworach, tym niższa wydaj-
ność sorpcji arsenu – co prawdopodobnie wynika z konkurencji o miejsca wiążące 
w ścianie komórkowej mchów. 

 Porównując wydajność sorpcji żelaza dwu- i trójwartościowego, można stwierdzić, 
że to żelazo(III) jest chętniej pobierane z roztworu.  

 Bardzo wysoka wydajność sorpcji arsenu (66%) z kwaśnej wody, w porównaniu 
z wartościami otrzymanymi dla roztworów modelowych, wynika prawdopodobnie 
ze złożonego składu chemicznego wody, który trudno odwzorować w warunkach 
laboratoryjnych. Procentowa wydajność sorpcji arsenu z próbek modelowych jest 
ok. 14 razy niższa niż z wody kwaśnej.  
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Wykorzystanie mchów w procesie oczyszczania wód z metali i metaloidów 

Streszczenie 
Mchy akumulują metale w wyniku ich wiązania ze ścianą komórkową. W literaturze znaleźć można przy-
kłady badań dotyczących wykorzystania różnych gatunków mchów do usuwania z wody metali ciężkich. 
Brak jest natomiast informacji o możliwości ich wykorzystania do usuwania arsenu. Celem niniejszej 
pracy było: (i) zbadanie czy mech Pleurozium schreberi może być wykorzystany do usuwania jonów 
As(III) z roztworów wodnych; (ii) ocena sorpcji As(III) wpływa obecność w roztworze jonów Fe(II) 
i Fe(III) oraz jonów siarczanowych(VI), (iii) ocena wydajności sorpcji żelaza. Wykorzystano roztwory 
modelowe o stężeniach odpowiadających stężeniom w kwaśnej wodzie kopalnianej oraz próbkę kwaśnej 
wody kopalnianej. Do każdego dodano 1g zmielonego mchu, wytrząsano, przesączono; przesącze zebrano, 
mech wysuszono i roztworzono w zamkniętym układzie mikrofalowym (Multiwave 3000) oraz zmierzono 
zawartość As i Fe w przesączach i mineralizatach z wykorzystaniem FAAS i GFAAS (iCE 3000z Series). 
Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek Fe(III) i Fe(II) oraz jonów siarczanowych(VI) nieznacznie 
wpływa na efektywność sorpcji arsenu z modelowych roztworów wodnych. Im więcej Fe w roztworach, 
tym niższa wydajność sorpcji As – prawdopodobnie konkurencja o miejsca wiążące w ścianie komórkowej 
mchów. Fe(III) jest chętniej pobierane z roztworu niż Fe(II). Procentowa wydajność sorpcji As z próbek 
modelowych jest ok. 14 razy niższa niż z wody kwaśnej, dla której to wynosi 66%.  
Słowa kluczowe: biosorpcja, Pleurozium schreberi, arsen, żelazo, spektrometria absorpcyjna 

Use of mosses in the water treatment process from metals and metalloids 

Abstract  
Mosses accumulate metals as a result of binding them to the cell walls. There are many studies in the 
literature on the use of different moss species to remove heavy metals from aqueous solutions. However, 
there is no information on the use of mosses for arsenic removal. The main aims of this work were to: (i) 
investigate the possibility of using Pleurozium schreberi moss species to remove As(III) from aqueous 
solutions; (ii) study the sorption efficiency of As(III) in the presence of Fe(II), Fe(III) and sulfates; and (iii) 
study the sorption efficiency of Fe(II) and Fe(III). The concentrations of ions in model solutions correspon-
ded to their concentrations in the acid water and a sample of acid mine water. Subsequently 1g of milled 
moss was added to each solution, shaken for 24 hours and filtered. The filtrates were collected, while the 
moss samples were dried and digested in a closed microwave system (Multiwave 3000). All the solutions 
were analysed for As and Fe using the FAAS and GFAAS techniques (iCE 3000z Series). The results 
showed that the addition of Fe and sulfates slightly affected the sorption of As from the model solutions. 
The following relationship was observed: the higher concentration of Fe, the lower efficiency of As 
sorption, which is probably related to the competition of ions for binding sites. The comparison of Fe(II) 
and Fe(III) sorption efficiencies showed that Fe(III) ions were taken up from model solutions more 
efficiently. The percentage sorption efficiency of As from model solutions was about 14 times lower than 
from acid water (66%), which is probably due to its specific chemical composition difficult to reproduce 
under laboratory conditions. However, further studies using solutions with other ions present in the acid 
water should be carried out to confirm this conclusion. 
Keywords: biosorption, Pleurozium schreberi, arsenic, iron, absorption spectroscopy 
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Obieg materiałów w cyklu życia akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych, przegląd istniejących rozwiązań 

1. Wprowadzenie 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe były stosowane jako magazyny energii już 

w końcu XIX w. Od tego czasu zwiększano ich wydajność oraz efektywność pracy, nie 

zmieniła się natomiast podstawowa zasada ich działania, wymagająca wykorzystania 

elektrod ołowiowych i elektrolitu, jakim jest kwas siarkowy.  

Mimo że, obecnie stosowane są też inne układy elektrochemiczne pozwalające na 

odwracalne i cykliczne magazynowanie energii (np. akumulatory litowo-jonowe), aku-

mulatory kwasowo-ołowiowe pozostają najczęściej stosowanym [1-2], i mimo wielu 

swoich wad, najpopularniejszym rozwiązaniem dla przemysłu motoryzacyjnego, sta-

nowiąc też często podstawę zasilania awaryjnego zakładów przemysłowych czy szpitali 

[3]. W roku 2019 udział w rynku akumulatorów dla rozwiązań kwasowo-ołowiowych 

stanowił 49,9%, litowo-jonowych 45,7%, a inne stanowiły 4,3% [4]. 

Celem niniejszego opracowania jest przegląd obiegu materiałów w cyklu życia 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych, uwzględniający trzy główne komponenty: ołów, 

polipropylen oraz elektrolit. Omówiono stosowane obecnie technologie recyklingu oraz 

pojawiające się w tym obszarze nowe innowacyjne rozwiązania.  

Z dzisiejszej perspektywy wykorzystywane do budowy akumulatorów kwasowo-

ołowiowych surowce oceniamy, jako mogące mieć znaczący wpływ na otoczenie [5]. 

Wkład energii oraz koszt środowiskowy wymagany do pozyskania zarówno ołowiu, 

jak i pozostałych komponentów, jest na tyle duży, że nieprzeprowadzanie efektywnego 

procesu recyklingu byłby niewybaczalnym marnotrawstwem.  

Udział poszczególnych składników w strumieniu zużytych akumulatorów kwasowo-

ołowiowych zamieszczono w tabeli 1. Porównano dane z 2003 roku z rynku greckiego 

[6] oraz uzyskane w 2021 roku bezpośrednio z zakładu recyklingu ołowiu w Polsce [7]. 

Różnice są nieznaczne, a udział głównych składników jest zbliżony. Nie odbiega on 

także znacząco od składu samochodowych akumulatorów rozruchowych (SLI) poda-

wanych w danych literaturowych [8]. 

Tabela 1. Skład surowcowy zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

 

Składnik 

Udział, % wag. 

Akumulatory 

SLI [8] 

Zużyte 

akumulatory –

rynek polski [7] 

Zużyte 

akumulatory –

rynek grecki [6] 

Pasta ołowiowa 36,0 51,0 38,5 

Ołów metaliczny 26,2 26,8 27,7 

                                                                   
1 natalia.zieminska@up.poznan.pl, Dział Badań i Rozwoju, ZAP Sznajder Batterien SA, Katedra Chemicznej 

Technologii Drewna, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  
2 beata.doczekalska@up.poznan.pl, Katedra Chemicznej Technologii Drewna, Wydział Leśny i Technologii 

Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
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Elektrolit 27,5 14,0 20,0 

Polipropylen 10,3 5,5 7,5 

Pozostałe (uchwyty, 

separator, etc.) 

3,5 6,3 

Źródło: [6-8] 

2. Uwarunkowania prawne zagospodarowania zużytych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych 

Od kilku dziesięcioleci prowadzone są działania mające na celu ograniczenie skła-

dowania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych na składowiskach odpadów. 

Temat został uznany za na tyle istotny, że opisano go w oddzielnej dyrektywie Parla-

mentu Europejskiego i Rady [9], która w 2009 roku została zaimplementowana do 

polskiego prawodawstwa w postaci odpowiedniej ustawy [10]. Zapisy dyrektywy [9] 

przeniesione do ustawy [10] w art. 15 wymagają dla akumulatorów kwasowo-ołowio-

wych osiągnięcie minimalnego poziomu wydajności recyklingu, ustalając jego wartość 

na 65%. Jednoczenie nie zawarto w nich ścisłych wytycznych co do poziomu recyklingu 

ołowiu (ograniczając się do ogólnego stwierdzenia o technicznie możliwym do osiąg-

nięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów [9-10]). 

Implementacja tych zapisów miała znaczący wpływ na uporządkowanie rynku 

akumulatorów w Polsce, w tym na wprowadzenie odpowiednich zapisów ustawowych 

i monitorowanie poziomu ich realizacji. 

Obecnie jest procedowana nowa dyrektywa organizująca ten obszar przemysłu. 

Upublicznione zapisy [11] mówią o podniesieniu celów dotyczących poziomu efek-

tywności recyklingu do 75% w roku 2025 i 80% w roku 2030. Wdrożenie ich będzie 

tożsame z późniejszym przeniesieniem tych wartości na poziom ustawodawstwa krajo-

wego, co z pewnością będzie musiało znaleźć swoje odbicie w działaniach przedsię-

biorstw z obszaru produkcji i recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 

3. Recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

3.1. Materiał wejściowy 

W Polsce zbiórka akumulatorów kwasowo-ołowiowych z rynku jest uregulowana 

prawnie, a odpowiedzialność za jej prowadzenie została scedowana na producentów 

[10]. Kupno nowego akumulatora jest związane z wpłaceniem kaucji, którą można 

odzyskać przy zwrocie zużytego akumulatora. Wprowadzenie takiego systemu skłania 

użytkowników do oddania zużytego produktu w wyznaczone miejsce. Akumulator, 

zgodnie z polskim prawem, musi posiadać wyraźne oznaczenia jasno wskazujące, że 

nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych [9]. Ujednolicona forma oznakowania 

akumulatorów w tym zakresie jest znormalizowana [12]. Realizację wytycznych 

o podnoszeniu poziomu zbieranych z rynku zużytych akumulatorów monitoruje GIOŚ, 

emitując rokrocznie raport zawierający informacje o wprowadzanych i zbieranych 

z rynku akumulatorach i bateriach. Pozyskiwane z rynku zużyte akumulatory trafiają 

do hut recyklingu ołowiu, dla których stanowią surowiec produkcyjny. 
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3.2. Proces recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

Recykling akumulatorów to proces złożony, w którym można wyodrębnić kilka 

podstawowych etapów. Akumulatory są zbierane i składowane, a następnie przewożone 

w odpowiednich pojemnikach. Proces transportu musi być prowadzony w taki sposób, 

by nie doprowadzić do uszkodzenia obudów akumulatorów i tym samym uniemożli-

wić wydostanie się elektrolitu, który jest substancją niebezpieczną [13]. Po dostarcze-

niu do huty, akumulatory są wyładowywane do wanien, czyli wydzielonych obszarów 

hali ze szczelnym dnem i wbudowanym w nie systemem zbierania odcieków.  

Dział magazynowania złomu akumulatorowego jest bezpośrednio połączony 

z wydziałem kruszenia i separacji materiału wejściowego, skąd poszczególne frakcje 

przechodzą w obszar hutniczy. Dla sprawnego działania całego procesu technolo-

gicznego istotne jest, by wskazane sekcje pracowały niezależnie, pozwalając na 

ewentualne magazynowanie materiału. Schemat przedstawiający wyżej opisane etapy 

recyklingu zamieszczono na rysunku 1. Szczegóły dotyczące zachodzących w nich 

procesów opisano w kolejnych podrozdziałach. 

 
Rysunek 1. Główne etapy procesu recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych [opracowanie własne] 

3.2.1. Kruszenie i separacja 

Złom akumulatorowy z wanien jest przenoszony na taśmociągach do kruszarki, 

gdzie obudowy są rozbijane, a główne części akumulatora rozdrabniane na mniejsze 

elementy. Schematyczny przebieg strumieni materiałowych tego etapu zamieszczono 

na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Przebieg strumieni materiałowych dla etapu kruszenia i separacji [opracowanie własne] 
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Rozdzielanie poszczególnych komponentów akumulatora dokonuje się, bazując na 

znacznej różnicy ciężaru właściwego poszczególnych frakcji. Najlżejszy jest polipro-

pylen, większy od niego ciężar ma pasta ołowiowa, a najcięższe są elementy z meta-

licznego ołowiu, czyli kratki, mostki i wyprowadzenia biegunów. Nieznaczną część 

strumienia stanowi również rozdrobniony polietylen, bakelit, etc. Materiały te stanowią 

ok. 3% strumienia odpadowego i podlegają składowaniu.  

Istnieje możliwość wyodrębnienia ze złomu akumulatorowego tzw. ołowiu górnego, 

tj. mostków i wyprowadzeń biegunów. Jest to o tyle celowe, że taki ołów charakteryzuje 

się z reguły podwyższoną zawartością antymonu. Działanie takie pozwala na znaczną 

optymalizację kosztów, poprzez bezpośrednie przekierowanie go do strumienia rafinacji 

stopów wysoko antymonowych. Opisane tu rozwiązanie może sprawdzić się w małych 

instalacjach, gdzie mniejsza przepustowość jest kompensowana dokładniejszą segregacją 

strumieni materiałowych. 

Podczas separacji różnych frakcji strumienia rozdrobnionego złomu akumulato-

rowego wydzielany jest zanieczyszczony polipropylen, który po wstępnym oczyszczeniu 

(w strumieniu wody) jest magazynowany. To frakcja odpadowa najłatwiejsza do 

późniejszego zagospodarowania. Proces ten opisano w jednym z kolejnych rozdziałów.  

Z pozostałego strumienia materiałowego jest wydzielana zasiarczona pasta akumu-

latorowa. Proces jej wyodrębniania przewiduje kilkuetapową filtrację, najczęściej 

realizowaną na prasach. Uzyskiwany w ten sposób materiał jest wystarczająco suchy, 

by można było go bezpośrednio skierować do procesu redukcji w piecu. 

Zużyty kwas siarkowy odzyskiwany jest z głównego strumienia na wszystkich 

opisanych etapach recyklingu. Po przeprowadzeniu filtracji trafia on do zbiorników 

magazynowych, skąd może być przekierowany do procesów oczyszczania, zagospo-

darowania lub też przetransportowany do potencjalnego odbiorcy. 

3.2.2. Recykling ołowiu  

Recykling ołowiu pochodzącego ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

można podzielić na dwa zasadnicze etapy: produkcję surówki i rafinację. Uproszczony 

schemat tego procesu został przedstawiony na rysunku 3 

 

Rysunek 3. Schemat procesu recyklingu ołowiu, opracowanie własne na podstawie [14]  
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Zasiarczona pasta akumulatorowa, której głównym składnikiem jest siarczan ołowiu, 

jest transportowana do pieca (najpopularniejszym rozwiązaniem są piece obrotowe 

i piece wychylne). Proces redukcji siarczanu ołowiu do ołowiu metalicznego przebiega 

w nim efektywnie dzięki wprowadzeniu dodatkowych reagentów. 

Jednym z nich jest węgiel, który pozwala na redukcję związków ołowiu do ołowiu 

metalicznego.  

Jako komponent wsadu do pieca stosuje się także wióry żelazne o zdefiniowanych 

parametrach. Celem ich stosowania jest związanie związków siarki obecnych w znacznej 

ilości w paście akumulatorowej. Niezwiązanie siarki może powodować zwiększoną 

emisję jej tlenków do atmosfery oraz przyspieszenie korozji elementów instalacji. 

Kolejnym reagentem zwykle dodawanym do pieca jest wodorotlenek sodu lub 

używany z nim zamiennie ciężki węglan sodu. Jego zadaniem jest nie tylko obniżenie 

temperatury topienia wsadu, ale też (jako że ma niższą temperaturę topnienia niż ołów) 

uzyskanie płynnego medium, które wiąże zanieczyszczenia, inicjując proces powsta-

wania żużla. W przypadku stosowania węglanu sodu ważny jest jego ciężar właściwy. 

Stosowanie tzw. lekkiego węglanu sodu może być nieefektywne z powodu porywania 

jego cząstek przez przepływające przez piec powietrze, co zmniejsza ilość materiału 

wchodzącego w reakcje z materiałem ołowiowym.  

Reakcje zachodzące w trakcie produkcji surówki z zanieczyszczonego antymonem 

wsadu, przed dodaniem węglanu sodu, przedstawiono za pomocą równań (1-11) [15]: 

                (1) 

               (2) 

                        (3) 

                 (4) 

                       (5) 

                        (6) 

                   (7) 

                          (8) 

                         (9) 

                          (10) 

                               (11) 

Dla czystego wsadu ołowiowego (bez zanieczyszczenia antymonem) procesy te 

można zapisać za pomocą następujących równań chemicznych [13]:  

                  (12) 

                      (13) 

                        (14) 
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Zależnie od dostępności węgla na tym etapie procesu, reakcja może zachodzić 

w następujący sposób (15-16) [16]: 

                      (15) 

                    (16) 

Otrzymana na tym etapie surówka ołowiana nie przedstawia jeszcze optymalnej 

wartości handlowej, ponieważ ołów wykorzystywany do produkcji akumulatorów 

musi charakteryzować się ściśle określonymi parametrami fizykochemicznymi. Do 

budowy poszczególnych elementów akumulatora stosuje się różne jego rodzaje, tj. 

ołów czysty lub jego stopy z innymi pierwiastkami (m.in. Sb, Ca, Sn, Al, Ag). Taki 

właśnie produkt, czyli specjalistyczny stop o ścisłe określonym składzie otrzymuje się 

w procesie rafinacji.  

Ołów czysty o standardzie PB990R, PB985R, PB970R lub PB940R [17] uzyskuje 

się poprzez usuwanie zanieczyszczeń obecnych w ołowiu surowym. Realizuje się to, 

dodając odpowiednie komponenty do kotłów rafinacyjnych, które reagując z zanie-

czyszczeniami obecnymi w surówce przechodzą do zgarów, czyli warstwy tlenków 

obecnych na powierzchni lustra roztopionego ołowiu, skąd są zbierane i oddzielane od 

ołowiu. Schemat postępowania przy oczyszczaniu surówki ołowiowej podczas rafinacji 

zamieszczono na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Schemat procesu rafinacji surówki ołowiowej [18] 

Stopy wykorzystywane w przemyśle akumulatorowym są dostosowywane do wy-

mogów ich odbiorców. Poza określonymi parametrami dla ołowiu czystego, które 

wynikają bezpośrednio z zapisów normy [17], nie ma odgórnych wytycznych dotyczą-

cych składów stopów do produkcji akumulatorów. W celu obniżenia kosztów oraz opty-
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malnego wykorzystania istniejących zasobów, przy produkcji stopów często wykorzy-

stuje się pierwiastki zebrane w zgarze podczas produkcji ołowiu czystego. Dodatki 

stopowe takie jak cyna, arsen, srebro czy antymon są droższe od ołowiu i podnoszą 

cenę produktu. Jeżeli znaczne ich ilości przeszły do zgarów przy wytwarzaniu ołowiów 

czystych, zawraca się je do procesu rafinacji ołowiów stopowych.  

Po uzyskaniu w procesie rafinacji stopu o pożądanym składzie, odlewa się z niego 

sztabki ołowiu, zwane też gąskami. Pojedyncza ma wagę ok. 40-50 kg. Są one prze-

ważnie pakowane w porcje po ok. 1 t, i w takiej postaci oczekują na odbiór.  

Opisano proces recyklingu ołowiu metodą pirometalurgiczną w najbardziej typo-

wym jego przebiegu. Możliwe są jego modyfikacje wynikające z lokalnej specyfiki np. 

wymogów środowiskowych.  

Jedną z modyfikacji tej metody jest odsiarczanie pasty akumulatorowej zanim trafi 

ona do pieca. 

Proces ten może być przeprowadzony za pomocą węglanu sodu. Sumaryczne 

reakcje przebiegające w etapie odsiarczania i produkcji surówki ołowiowej przebiegają 

według równań (17-20) [19]: 

                               (17) 

                    (18) 

                      (19) 

                    (20) 

W procesie odsiarczania pasty akumulatorowej, siarczan ołowiu może być przepro-

wadzony także w cytrynian ołowiu z wykorzystaniem kwasu cytrynowego [20] lub 

w węglan ołowiu przy wykorzystaniu węglanu sodu [21].  

Główną zaletą wszystkich opisanych rozwiązań jest usunięcie siarki przed rozpo-

częciem procesów wysokotemperaturowych, i tym samym ograniczenie emisji jej 

tlenków w procesach piecowych. Jest to o tyle istotne, że są one trzecim (po dwutlenku 

węgla i tlenkach azotu) z głównych zanieczyszczeń powietrza emitowanych z instalacji 

do recyklingu ołowiu [22]. 

Oddzielną grupę metod odzyskiwania ołowiu ze złomu akumulatorowego stanowią 

procesy hydrometalurgiczne. Badania nad nimi rozpoczęto w latach 80. i są one pro-

wadzone nadal, co znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych niedawno pracach na 

ten temat [23, 24]. Autorzy wskazują, że takie metody prowadzenia odzysku ołowiu są 

znacznie bardziej przyjazne środowisku niż klasyczna metoda pirometalurgiczna, m.in. 

dzięki możliwości obniżenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza [25]. 

Metody hydrometalurgiczne prowadzą do otrzymywania jako produktu końcowego 

tlenków ołowiu, które można bezpośrednio zastosować do produkcji nowych akumula-

torów. Pozwala to na znaczne oszczędności, poprzez ominięcie jednego z etapów 

w produkcji materiału elektrodowego do akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Niestety 

często podnoszonym problemem jest wpływ zanieczyszczeń obecnych w produktach 

procesów hydrometalurgicznych na trwałość wyprodukowanych z ich udziałem 

nowych akumulatorów. Wśród takich zanieczyszczeń wymienia się głównie żelazo, ale 

też miedź, cynk, glin, wapń, antymon czy bar [25]. 

Prowadzone obecnie badania są ukierunkowane na rozwiązanie tego problemu [26].  
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3.3. Zagospodarowanie strumieni odpadowych 

Jak wskazano na rysunku 2 w etapie kruszenia i separacji są identyfikowane dwa 

zasadnicze strumienie odpadowe – zużyty elektrolit oraz pokruszony i zanieczysz-

czony polipropylen. Ponieważ strumienie te odpowiadają za kolejno 14% i 5,5% masy 

recyklingowanych odpadów [7] ich maksymalne możliwe wykorzystanie oraz zagospo-

darowanie jest kwestią zasadniczą. 

3.3.1. Recykling polipropylenu 

Polipropylen odzyskiwany ze strumienia zużytych akumulatorów jest rozdrobniony 

i silnie zanieczyszczony pastą ołowiową. Jego recykling prowadzony jest w kilku 

etapach, które przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Schemat procesu recyklingu polipropylenu pozyskanego ze zużytych akumulatorów kwasowo-

ołowiowych, opracowanie własne na podstawie [27] 

Proces rozdrabniania materiału wejściowego ma na celu uzyskanie określonej jego 

granulacji. Po tym następuje proces wielokrotnego i dokładnego mycia, którego efek-

tywność przekłada się na cechy produktu finalnego. Pozostawienie w strumieniu poli-

propylenu jakichkolwiek zanieczyszczeń mineralnych, będzie wpływało na właściwości 

mechaniczne uzyskiwanego recyklatu, a także produktów, które zostaną z niego wytwo-

rzone. Skutkiem ubocznym może być także zwiększona ilość odpadu uzyskiwanego 

w procesie produkcyjnym, który wykorzystuje polipropylen z recyklingu jako materiał 

wejściowy. 

Procesy uplastycznienia i granulacji są ze sobą bezpośrednio związane. Podgrzane 

do temperatury płynięcia tworzywo jest poddawane granulacji. 

W zamkniętym układzie obiegu surowców, z granulatów PP pochodzących z recy-

klingu akumulatorów, ponownie wytwarzane są obudowy akumulatorowe. Proces ten 

ma swoje ograniczenia, jako że każde kolejne przejście cyklu recyklingu pogarsza 

jakość uzyskiwanego materiału polimerowego [28]. 
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3.3.2. Zagospodarowanie odpadowego kwasu siarkowego 

Elektrolit stanowi ok. 14% masy strumienia zużytych akumulatorów [7], jest odpa-

dem niebezpiecznym, wymagającym odpowiednich metod unieszkodliwiania [29], 

a jego składowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Składnikami zużytego elektro-

litu są kwas siarkowy – ok. 15% wag. oraz znaczna ilość jonów metali, w tym także 

ciężkich [30]. Ich zawartość różni się zależnie od stopnia jednorodności materiału 

wejściowego do procesu recyklingu. W tabelach 2 i 3 zamieszczono uśredniony skład 

wg danych literaturowych [30].  

Tabela 2. Skład elektrolitu odpadowego z recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych dane literaturowe 
cz. 1 

Oznaczany 

składnik 

Al As Cd Co Cr Cu 

[ppm] 170 8,4 100 5,3 8,2 59 

Źródło: [30] 

Tabela 3. Skład elektrolitu odpadowego z recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych dane literaturowe 

cz. 2 

Oznaczany 

składnik 

Fe Mn Ni Pb Sb Zn 

[ppm] 6800 160 120 5,3 72 1800 

Źródło: [30] 

Zużyty elektrolit zanim trafi do zbiorników magazynowych jest zwykle wstępnie 

oczyszczany mechanicznie w osadnikach lub na filtrach. Dalsze postępowanie zależy 

od zastosowanej technologii i uwarunkowań lokalnych.  

Najpopularniejszą obecnie metodą zagospodarowania zużytego elektrolitu jest jego 

neutralizacja. Wybór czynnika neutralizującego zależy od planowanej metody zagospo-

darowania zanieczyszczonego kwasu siarkowego. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest neutralizacja z zastosowaniem wapna pokarbi-

dowego. W procesie tym otrzymuje się gips [14]. Jest to rozwiązanie tanie w realizacji, 

po przeprowadzeniu procesów oczyszczania i krystalizacji otrzymuje się gotowy 

produkt. Aby wykorzystać wyprodukowany gips w budownictwie lub drogownictwie, 

należy otrzymać produkt o odpowiedniej morfologii i wielkości cząstek [31]. Prowa-

dzone badania wskazują, że jest to trudne w realizacji [31], w związku z czym nie-

jednokrotnie okazuje się, że ustabilizowany odpad jest składowany w stawach osado-

wych i nie znajduje większego zastosowania.  

Drugą popularną metodą neutralizacji jest przeprowadzenie zużytego kwasu 

siarkowego w siarczan sodu przy wykorzystaniu wodorotlenku sodu. Siarczan sodu 

jest następnie oczyszczany i po uzyskaniu określonego przez normę stopnia czystości 

[32], może znaleźć zastosowanie m.in do produkcji szkła, barwników czy detergentów. 

Poza opisanymi powyższymi dwoma metodami neutralizacji, które są stosowane 

w zakładach recyklingu akumulatorów działających na polskim rynku, opracowano też 

inne, których ewentualne zastosowanie powinno być poprzedzone szczegółową analizą. 



 

Natalia Ziemińska, Beata Doczekalska 

 

56 

Paszek i Jaroszek [30] opracowali metodę neutralizacji kwasu siarkowego z zasto-

sowaniem tlenku magnezu oraz siarczku sodu. Zaproponowane rozwiązanie przewi-

duje dwa warianty postępowania: 

 metodę wodorotlenkową – do zużytego elektrolitu dodawano tlenek magnezu, co 

powodowało zobojętnienie pH i jednoczesne strącanie wodorotlenków metali; 

 metodę siarczkową – do zużytego elektrolitu dodawano tlenek magnezu do 

momentu uzyskania wartości pH 4 i w tym środowisku strącano siarczki metali 

poprzez dodanie siarczku sodu, następnie podnoszono pH aż do 7 i ponawiano 

strącanie siarczków metali za pomocą siarczku sodu.  

W obu wariantach po oddzieleniu osadów oczyszczone roztwory zatężano i w pro-

cesie krystalizacji uzyskiwano siarczan magnezu, tworzący w tych warunkach hepta-

hydrat. Produkt tego procesu spełniał odpowiednie wymogi prawne [33] i mógł być 

stosowany jako nawóz.  

W literaturze opisano także metodę neutralizacji zużytego elektrolitu z wykorzy-

staniem wodorotlenku sodu, a następnie rozkładu elektrolitycznego powstałego w pierw-

szym etapie siarczanu(VI) sodu [34]. Technologia ta została opatentowana [35], 

a praktyczne jej zastosowanie było analizowane w pracy Zabanitou i wsp. [34]. 

W pierwszym etapie rozwiązanie to jest zbieżne z opisanym już procesem pozyskiwania 

i oczyszczania siarczanu(VI) sodu. Zasadnicze różnice występują w drugim etapie, 

podczas którego następuje elektrolityczny rozkład siarczanu sodu na wodorotlenek 

sodu i kwas siarkowy(VI). Zaletą tego rozwiązania jest otrzymywanie oczyszczonego 

roztworu kwasu siarkowego, który może być ponownie użyty w akumulatorach 

kwasowo-ołowiowych oraz odzysk wodorotlenku sodu, który może zostać zawrócony 

do ponownego wykorzystania w procesie produkcji siarczanu(VI) sodu.  

Dializa dyfuzyjna jest kolejną metodą zagospodarowania zużytego elektrolitu. Polega 

ona na rozdzielaniu składników na membranach na skutek gradientu stężeń i jest stoso-

wana do oczyszczania odpadowego kwasu siarkowego w innych gałęziach przemysłu. 

Jedno z takich rozwiązań zostało opisane dla problemu odzyskiwania kwasu siarkowego 

z roztworu siarczanów pierwiastków ziem rzadkich [36]. Metodę tę można też stosować 

do oczyszczania odpadowego kwasu siarkowego powstającego podczas produkcji 

kwasu siarkowego z pirytu [37]. W tym procesie opary powstające podczas prażenia 

pirytu, przemywa się rozcieńczonym kwasem siarkowym. W efekcie powstaje strumień 

odpadu o ok. 8-10% stężeniu kwasu siarkowego i znacznym poziomie zanieczyszczeń. 

Wykazano eksperymentalnie, że możliwe jest efektywne oczyszczenie go za pomocą 

dializy dyfuzyjnej. Biorąc pod uwagę podobieństwo materiału wejściowego do procesu, 

można założyć, że wykorzystanie tej metody w oczyszczaniu zużytego elektrolitu 

z akumulatorów kwasowo-ołowiowych byłoby celowe i zasadne. 

4. Podsumowanie  

W ramach przedstawionego opracowania starano się nakreślić obecną sytuację 

w obszarze recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opisano istniejące rozwią-

zania oraz możliwe kierunki badań. Przemysł produkcji tradycyjnych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych, pomimo operowania na substancjach nieprzyjaznych środo-

wisku, może w sposób efektywny i bezpieczny zarządzać tymi materiałami. Zamknięty 

obieg surowców oraz stosowanie bezpiecznych i wydajnych technologii ponownego 
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wykorzystania materiałów już teraz pozwala na uzyskiwanie wysokich wskaźników 

stopnia recyklingu.  

Opisane tu technologie, które nie zawsze są stosowane na szeroką skalę, mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji i spowodować niemal całkowite zamknięcie obiegów 

materiałowych. Może to znacząco wpłynąć na redukcję kosztów środowiskowych 

poprzez ograniczenie wykorzystania materiałów pierwotnych, zmniejszenie zapotrzebo-

wania na kopaliny (ołów) i produkty przetwórstwa ropy naftowej (polipropylen).  
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Obieg materiałów w cyklu życia akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przegląd 

istniejących rozwiązań i perspektywiczne kierunki badań 

Streszczenie 

Niezależnie od niezwykle dynamicznego w ostatnich latach, rozwoju segmentu aut elektrycznych, zdecy-

dowana większość polskiego i światowego rynku samochodowego wykorzystuje akumulatory kwasowo-

ołowiowe, jako magazyn energii niezbędny do uruchomienia pojazdu i podtrzymania wybranych jego 
funkcji (akumulatory SLI). 

W związku z powszechnością stosowania tego typu akumulatorów (głównie w zastosowaniach motoryza-

cyjnych, ale też przemysłowych) oczekiwany jest wzrost poziomu wydajności ich recyklingu oraz odzysku 

materiałów, co znajduje swoje odbicie w aktualnie procedowanym Rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii (2020/0353). W przypadku przyjęcia proponowanych 

zapisów, ich realizacja będzie skutkować zwiększeniem strumienia baterii i akumulatorów trafiających do 

powtórnego przerobu. Biorąc pod uwagę, że w perspektywie roku 2030 wzrost globalnego wolumenu 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych szacuje się na 10%, temat optymalizacji technologii recyklingu oraz 
zagospodarowania powstających w tym procesie odpadów jest ciągle bardzo ważny. 

Celem niniejszego opracowania jest przegląd obiegu materiałów w cyklu życia akumulatorów kwasowo-

ołowiowych, uwzględniający trzy główne komponenty: ołów, polipropylen oraz elektrolit. Omówiono sto-

sowane obecnie technologie recyklingu oraz pojawiające się w tym obszarze nowe innowacyjne rozwiązania.  
Nawiązując do tematyki konferencji, skupiono się na rozwiązaniu problemu strumieni odpadowych – po-

nownym zagospodarowaniu tworzyw sztucznych oraz zużytego elektrolitu (roztworu kwasu siarkowego). 

Przedstawiono wady i zalety stosowanych obecnie rozwiązań, wskazując możliwe kierunki badań. 

Słowa kluczowe: akumulatory kwasowo-ołowiowe, recykling, ołów, kwas siarkowy, polipropylen  

Material circulation in the life cycle of lead-acid batteries, review of existing 

solutions and prospective research directions 

Abstract 

Despite the extremely dynamic development of the electric car segment in recent years, the vast majority of 
the Polish and global car market uses lead-acid batteries as an energy storage necessary to start the vehicle 

and maintain selected functions (SLI batteries).Due to the widespread use of this type of batteries (mainly 

in automotive and industrial applications), an increase in the level of efficiency of their recycling and 

material recovery is expected, which is reflected in the currently processed Regulation of the European 
Parliament and of the Council concerning batteries and waste batteries (2020/0353). If the proposed provi-

sions are accepted, their implementation will result in an increase in the stream of batteries and accumu-

lators going for reprocessing. Considering that by 2030, the increase in the global volume of lead-acid 

batteries is estimated at 10%, the topic of optimization of recycling technology and the management of 
waste generated in this process is still very important. The purpose of this paper is to review the material 

flow in the life cycle of lead-acid batteries, taking into account three main components: lead, polypro-

pylene and electrolyte. The currently used recycling technologies and new innovative solutions emerging 

in this area were discussed. Referring to the subject of the conference, the focus was on solving the 
problem of waste streams – the management of plastics and used electrolyte (sulfuric acid solution). The 

advantages and disadvantages of the currently used solutions are presented, indicating possible research 

directions. 

Keywords: lead-acid battery, recycling, lead, sulfuric acid, polypropylene 
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Kompozyt cementowo-szklany jako sposób 

wykorzystania szkła odpadowego 

1. Wstęp 

Stłuczka szklana stanowi cenny surowiec w całości podlegający procesowi recy-

klingu, który to umożliwia ciągłe wykorzystywanie tego odpadu do produkcji nowych 

mas ceramicznych, ekologicznych materiałów ściernych, opakowań produktów spożyw-

czych oraz stanowi główny składnik wyrobów i materiałów budowlanych (kruszywo 

lekkie w postaci szkła piankowego, włókno szklane, maty oraz płyty izolacyjne). Coraz 

większe zastosowanie przetworzonego szkła odnajdujemy w technologii produkcji 

prętów zbrojeniowych kompozytowych GFRP. Zbrojenie w postaci prętów z włókien 

szklanych w matrycy żywicznej poliestrowej (włókna typu E-glass, S-glass oraz  

AR-glass odporne na działanie alkaliów) charakteryzują się wyższymi parametrami 

mechanicznymi względem zbrojenia stalowego (wyższa wytrzymałość na rozciąganie, 

niski współczynnik przewodności cieplnej, nie wywierają wpływu na zakłócenia fal 

elektromagnetycznych, wysoka odporność na korozję) [1-3]. 

Każdy przetop w piecach hutniczych generuje koszty segregacji stłuczki według 

koloru oraz wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do przetworzenia szkła 

odpadowego. Korzystniejsze rozwiązanie stanowić może recykling szkła odpadowego, 

którego produktem końcowym jest bogaty asortyment granulatów szklanych koloro-

wych lub jednobarwnych o określonych frakcjach i kształtach. Kruszone mechanicznie 

granulaty szkła budowlanego płaskiego oraz stłuczki szklanej opakowań produktów 

spożywczych znajdują coraz większe uznanie i zastosowanie w rozwoju stylów 

wnętrzarskich, aranżacji wnętrz wysokiej estetyki oraz kształtowaniu architektury 

krajobrazu np. szklana architektura, betony architektoniczne oraz zaprawy modyfiko-

wane szkłem) [4-7]. 

Szkło w formie frakcjonowanego granulatu znalazło zastosowanie w technologii 

betonów oraz kompozytów cementowych. Modyfikacja składu mieszanki betonowej lub 

zapraw metakaolinitowych granulatem szklanym oraz dwutlenkiem tytanu TiO2 umo-

żliwiła wykonanie materiałów oczyszczający powietrze w przestrzeni miejskiej  –

granulat szklany jako zamiennik piasku, wzrost aktywności fotokatalitycznej [8-10]. 

Innym zastosowaniem przetworzonego szkła stanowi zbrojenie rozproszone w po-

staci włókien szklanych modyfikujących strukturę wewnętrzną betonów oraz kompo-

zytów cementowo-szklanych. Włókna szklane w matrycy cementowej wpływają na 

wzrost wytrzymałości mechanicznej (rozciąganie przy zginaniu lub rozłupywaniu) 

oraz zmianę parametrów cieplnych materiałów kompozytowych [11-13]. 

                                                                   
1 waldemar.lasica@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
2 marcin.malek@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa Ogólnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii 

Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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Szerokie spektrum wykorzystania odpadu szklanego jako granulatu w branży budo-

wlanej przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, negatywnie 

oddziałującego na środowisko. 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania przetworzonej w pro-

cesie recyklingu stłuczki szklanej w kompozytach na spoiwie cementowym oraz jej 

wpływ na wytrzymałość mechaniczną i parametry cieplne materiału. 

2. Metodyka badań 

Oznaczenia klasy konsystencji wykonano za pomocą metody opadu stożka mie-

szanki kompozytowej. Badanie przeprowadzono po upływie 20 minut od momentu 

rozpoczęcia dozowania wody zarobowej dla suchych składników mieszanki. Mini-

malna objętość każdej próbki mieszanki podlegającej badaniu wyniosła 8 dm
3
. Zestaw 

do badania konsystencji składał się z leja zasypowego, stalowej formy stożkowej (wyso-

kość – 300 mm, średnica dolna – 200 mm oraz górna – 100 mm), pręta do sztychowania, 

poziomicy oraz miary stalowej. Dokonano sprawdzenia poziomu podstawy, na której 

spoczywała forma stożkowa zwilżona wodą przed jej zasypaniem mieszanką. Równo-

mierne zagęszczenie trzech warstw mieszanki w formie stożkowej uzyskano przy 

użyciu stalowego pręta do sztychowania w ilości 25 zagłębień dla każdej warstwy 

w formie stożkowej (pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 600 mm). Przed etapem 

podniesienia formy usunięto nadmiar mieszanki z jej rantów. Formę opadu stożka 

oceniono za prawidłową (brak efektu ścięcia mieszanki). Wartości opadu stożka od-

czytano ze skali miary stalowej z dokładnością do 1 mm. Całkowity czas badania 

każdej próbki nie przekroczył 150 s – zasypanie mieszanką formy, sztychowanie trzech 

warstw oraz zdjęcie formy stożkowej wraz z odczytem zmierzonej wartości [14]. 

Pomiaru procentowej zawartości porów powietrznych dokonano za pomocą metody 

ciśnieniowej. Urządzenie pomiarowe stanowił porozymetr o objętości mierzonej próbki 

wynoszącej 8 litrów. Dokonano zagęszczenia mechanicznego w zasobniku cylindrycz-

nym porozymetru (określenie stopnia porowatości mieszanki przy jej maksymalnym 

zagęszczeniu za pomocą stolika wibracyjnego o stałej amplitudzie drgań). Szczelnie 

zamknięta mieszanka w zasobniku cylindrycznym została poddana oddziaływaniu 

ciśnienia (zmniejszenie objętości mieszanki ze względu na obecność powietrza w jej 

strukturze). Wnętrze zasobnika cylindrycznego poddano napełnianiu wodą do momentu 

przelewania wody w obu zaworach przy otwartych zaworach odcinających.  Wprowa-

dzono powietrze do wnętrza zasobnika dla określonego poziomu wskazówki mano-

metru (zamknięte zawory odcinające). Zmiana położenia wskazówki na skali manometru 

określiła procentową zawartość porów powietrznych w mieszance cementowo-szklanej 

[15]. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie w zakresie statycznego oddziaływania siły 

wykonano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN. Badanie przepro-

wadzono zgodnie z normami określającymi właściwości mechaniczne betonu. Próbki 

zostały zbadane po zakończonym cyklu 28 dni pielęgnacji. Przygotowane próbki 

sześcienne 100 x 100 x 100 mm zamocowano oraz wycentrowano względem osi maszyny 

na dolnej płycie ściskającej (płyta przegubowa ze znacznikami centrującymi). Doko-

nano sprawdzenia dopuszczalnych dokładności wymiarowych próbek podlegających 

badaniom (próbki wykazujące niedokładności wymiarowe podlegały szlifowaniu). 

Prędkość przyrostu naprężeń ustalono na 0,5 MPa/s. Na podstawie zarejestrowanych 
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sił niszczących odniesionych do zmierzonej powierzchni próbki określono wartości 

wytrzymałości na ściskanie. Zbadane próbki podlegały ocenie prawidłowości formy 

zniszczenia [16-20]. 

Wartości naprężeń rozciągających uzyskano na podstawie przeprowadzonego bada-

nia metodą brazylijską – rozłupywanie próbek sześciennych o wymiarach 100 x 100 x 100. 

Badanie przeprowadzono za pomocą maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN 

wyposażoną w przystawkę z powierzchniami walcowymi generującymi płaszczyznę 

napreżeń rozciągających w badanej próbce. Przed rozpoczęciem badania próbki zostały 

zweryfikowane pod kątem poprawności wymiarowej (proces szlifowania próbek w przy-

padku stwierdzenia niedokładności wymiarowych). Próbka sześcienna została zamoco-

wana wewnątrz przystawki oraz wycentrowana względem osi maszyny. Wartość przy-

rostu naprężeń rozciągających określono na 0,05 MPa/s. Na podstawie zarejestro-

wanych sił niszczących określono wytrzymałość na rozciąganie próbek sześciennych [21]. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym określono w zakresie 

statycznego oddziaływania siły na próbkach belkowych o wymiarach 40 x 40 x 160 

oraz 100 x 150 x 1000 mm. Badanie dla próbek 40 x 40 x 160 mm przeprowadzono przy 

użyciu maszyny wytrzymałościowej QC-505B1 wyposażonej w przystawkę w formie 

trawersy z dwoma przesuwnymi podporami. Przygotowana próbka belkowa 40 x 40 x 

160 mm została zamocowana na trawersie, rozstaw w osiach rolek podpór określono na 

120 mm. Próbka została poddana próbie zginania, obciążona siłą przyłożoną w środku 

rozpiętości przęsła. Wartość przyrostu naprężeń ustalono na 0,05 MPa/s. Badanie 

wytrzymałości na rozciąganie dla próbek o wymiarach 100 x 150 x 1000 mm przepro-

wadzono na maszynie wytrzymałościowej Testing 5000 kN na module wyposażonym 

w trawersę do zginania czteropunktowego. Próbki belkowe 100 x 150 x 1000 mm 

zostały zamocowane na rolkach podpór o rozstawie osiowym wynoszącym 900 mm. 

Do górnej powierzchni belki przyłożono dwie siły skupione o rozstawie 300 mm. 

Przyrost naprężeń określono na 0,05 MPa/s. Wartość wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu określono na podstawie uzyskanych wartości sił niszczących próbki 

belkowe [22]. 

Przykłady badanych próbek belkowych oraz sześciennych pokazano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Badania wytrzymałości mechanicznej próbek kompozytu cementowo-szklanego: A – statyczna 
próba ściskania próbki 100 x 100 x 100 mm (stos okruchowy 0/2,0 mm), B – próbki po badaniu w statycznej 

próbie ściskania (stos okruchowy 0/8,0 mm), C – statyczna próba rozłupywania próbki 100 x 100 x 100 mm,  

D – statyczna próba zginania trzypunktowego próbki belkowej 40 x 40 x 160 mm [opracowanie własne] 
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Wytrzymałość na ściskanie próbek połówek belek 40 x 40 x 160 mm wykonano za 

pomocą maszyny wytrzymałościowej Testing 5000 kN wyposażonej w przystawkę 

z górną i dolną płytką ściskającą o powierzchni 1600 mm
2
. Przyrost obciążenia ustalono 

na 2,4 kN/s. Na podstawie zarejestrowanych sił niszczących określono wartości wy-

trzymałości na ściskanie próbek cementowo-szklanych referencyjnych oraz mody-

fikowanych odpadami. 

Przykład badania określającego wytrzymałość na ściskanie dla połówek próbek 

belkowych pokazano na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Przykłady form zniszczenia próbek połówek belek 40 x 40 x 160 mm w statycznej próbie ściskania: 
A – próbka modyfikowana kordem stalowym średniej długości 20-25 mm, B – próbka referencyjna,  

C – przykład równomiernego rozmieszczenia kordu stalowego w strukturze wewnętrznej kompozytu (kord 

średniej długości 20-25 mm), D – zniszczona próbka 100 x 100 x 100 mm modyfikowana kordem stalowym 

długości 20-25 mm [opracowanie własne] 

Parametry cieplne materiału wykonane metodą niestacjonarną, tj. współczynnik 

przewodzenia ciepła (λ), dyfuzyjność cieplna (a) oraz ciepło właściwe (cp) określono 

za pomocą sprzętu pomiarowego Isomet 2114 wyposażonego w sondę powierzch-

niową. Badaniom podlegały próbki sześcienne 100 x 100 x 100 mm przechowywane 

w stabilnej temperaturze i wilgotności powietrza. 

Na podstawie wykonanych badań określono wartości wytrzymałości, tj. wytrzyma-

łość na ściskanie (próbki 100 x 100 x 100 mm), wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu (próbki belkowe 100 x 150 x 1000 mm, 40 x 40 x 160 mm), wytrzymałość na 

rozciąganie określone metodą brazylijską (rozłupywanie próbek sześciennych 100 x 

100 x 100 mm), wytrzymałość na ściskanie dla próbek połówek belek 40 x 40 x 160 mm 

oraz badanie w zakresie parametrów cieplnych materiału. 

2.1. Metodyka projektowania 

Wybór metody projektowej mogącej znaleźć zastosowanie dla kompozytu cemen-

towo-szklanego uwarunkowany był czynnikami związanymi z jego trwałością i wytrzy-

małością mechaniczną. Rozważane metody projektowe składu receptury kompozytu 
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dotyczyły obszaru technologii betonów zwykłych i piaskowych (betony o podwyż-

szonym punkcie piaskowym, piaskobetony, fibrokompozyty o uziarnieniu 0/2,0 mm) 

oraz mieszanek betonowych samozagęszczalnych charakteryzujących się wysoką klasą 

rozpływu (SCC/SCHPC). Analizie poddano również współczesne metody projekto-

wania analityczno-doświadczalnego betonów wysokich wytrzymałości, opartych 

w swoim składzie na kruszywach drobnych frakcji, często nieprzekraczających 

0,125/0,250 mm (UHPC/VHPC). Dokonano przeglądu artykułów naukowych oraz 

literatury zagranicznej poświęconej tematyce projektowania i technologii wykonania 

kompozytów drobnokruszywowych na bazie spoiwa cementowego [23-26]. 

Głównymi czynnikami determinującymi wybór metody projektowej była wysoka 

wytrzymałość kompozytu, zastąpienie konwencjonalnych kruszyw granulatami odpa-

dowymi oraz możliwość zastosowania odpadów w postaci włókien stalowych lub 

syntetycznych powstałych w procesach przemysłowych. Projektowanemu kompozy-

towi określono spełnienie wymagań w klasach ekspozycji XA, XD oraz XC (klasy 

oddziaływania agresji chemicznej, oddziaływania chlorków niepochodzącymi z wody 

morskiej oraz klasa odporności na korozję spowodowaną karbonatyzacją). Założone 

klasy ekspozycji determinowały rodzaj, klasę i minimalną zawartość wstępnie zapro-

ponowanego spoiwa cementowego (powyżej 360 kg/m
3
), minimalna klasę wytrzy-

małości na ściskanie (35/45 MPa) oraz maksymalną wartość współczynnika wodno-

cementowego (w/c < 0,45; współczynnika wodno-spoiwowego w/s < 0,45). 

Podstawowe równania wykorzystane w metodzie projektowania składu receptury 

kompozytu zapewniające uzyskanie założonej wytrzymałości kompozytu to równanie 

Bolomeya (drugi wzór Fereta), równanie szczelności (uwzględnienie wartości powietrza 

w mieszance) oraz równanie ciekłości (równanie konsystencji, warunek urabialności). 

Wykorzystano również założenia i algorytmy obliczeniowe metody pojedynczego lub 

podwójnego otulania (metoda czterech równań określająca ilość podstawowych 

składników mieszanki). Metoda otulenia umożliwiła wprowadzenie nowych równań ze 

zmiennymi uwzględniającymi zastosowanie w składzie receptury dodatków typu II 

o właściwościach pucolanowych, tj. popiół lotny krzemionkowy oraz pył krzemionkowy 

(współczynnik w/c+k·d, koncepcja równoważnych właściwości użytkowych) [27-31]. 

Stos okruchowy kompozytu zaprojektowano metodą punktu piaskowego, wykonano 

analizę sitową: określono skład granulometryczny grup frakcji 0/2 mm, ustalono procen-

towy rozkład poszczególnych frakcji granulatu, wyznaczono poszczególne punkty cha-

rakterystyczne projektowanej krzywej uziarnienia, tj. punkt pyłowy, pyłowo-piaskowy, 

piaskowy oraz żwirowy dla frakcji granulatu szklanego 0/8,0 mm. Projektowaną 

krzywą odniesiono względem obszaru optymalnego uziarnienia wyznaczonego górną 

i dolną krzywą uziarnienia dla piskobeton. Współczynniki wodożądności dla poszcze-

gólnych frakcji granulatów oraz dla spoiwa cementowego przyjęto z tablic Sterna, 

wprowadzono doświadczalnie współczynniki korygujące uwzględniające gęstość oraz 

rodzaj powierzchni granulatów. 

Przykłady kompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych materiałami odpa-

dowymi przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Przykłady kompozytów cementowo-szklanych o zmiennym uziarnieniu: A – kompozyt 

o uziarnieniu 0/2,0 mm modyfikowany mączką szklaną, B, C, D i E – kompozyty o uziarnieniu 0/8,0 mm 

modyfikowane mączką szklaną, F – powierzchnia przełomu próbki kompozytu o uziarnieniu 0/8,0 mm,  
G – przełom próbki kompozytu modyfikowanego popiołem lotnym krzemionkowym o uziarnieniu 0/2,0 mm, 

H – powierzchnia przełomu próbki kompozytu o uziarnieniu 0/2,0 mm [opracowanie własne] 

Ostateczny skład kompozytu cementowo-szklanego ustalono metodą analityczno-

doświadczalną (uwzględnienie korekt ilościowych składników mieszanki). 

2.2. Charakterystyka składników kompozytu 

Główny składnik kompozytu cementowo-szklanego stanowią frakcje i grupy frakcji 

granulatu otrzymanego metodą mechanicznego kruszenia odpadowej kolorowej stłuczki 

szklanej sodowej – szkło opakowaniowe po produktach spożywczych zostało przetwo-

rzone do postaci oczyszczonego granulatu za pomocą separatorów ferromagnetycznych 

oraz elektrooptycznych. Podstawę zaprojektowania szczelnego stosu okruchowego kompo-

zytu tworzyła grupa frakcji granulatu o uziarnieniu 0/2,0 mm (grupa frakcji 0/1,0 oraz 

frakcja 1,0/2,0 mm). Pozyskany granulat szklany charakteryzował się ziarnami kubicz-

nymi z powierzchniami bocznymi ziaren w postaci odłamów muszlowych o ostrych 

krawędziach. Nie stwierdzono ziaren nieforemnych, soczewkowych (granulat szklany 

pochodzący z zakładu recyklingu szkła). 

Przykład zastosowanych granulatów szkła sodowego przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Przykłady granulatów szklanych sodowych: A – granulat szklany o uziarnieniu 1,0/2,0 mm,  
B – granulat szklany o uziarnieniu 0/1,0 mm, C – granulat szklany o uziarnieniu 2,0/8,0 mm, D – granulat 

szklany o uziarnieniu 2,0/8,0 mm wraz z ziarnami nieforemnymi i nadziarnem [opracowanie własne] 
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Jako uszczelniacz struktury stosu okruchowego użyto mączki szklanej frakcji 0/200 

µm szkła sodowego. Mączkę szklaną poddano analizie składu granulometrycznego 

w celu odseparowania frakcji 0/0,063 mm oraz frakcji 0,063/0,125 mm. Jako doziar-

nienie stosu okruchowego użyto frakcji 0/0,063 mm. 

Przykład procentowej zawartości poszczególnych frakcji w granulacie szklanym 

grupy frakcji 0/2,0 mm przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Krzywa uziarnienia granulatu szklanego sodowego grup frakcji 0/2,0 mm [opracowanie własne] 

Frakcje kruszywa 0/8,0 mm otrzymano w wyniku mielenia w bębnie kulowym 

wstępnie kruszonej stłuczki szklanej kolorowej szkła sodowo-wapniowego (butelki, 

słoiki, opakowania szklane). Przekruszony i mielony granulat szklany poddano prze-

siewaniu w celu otrzymania określonych frakcji. Mieszanki granulatu charaktery-

zowały się występowaniem nadziaren nieforemnych w kształcie soczewkowym 

o odłamach muszlowych. 

Przykład procentowej zawartości poszczególnych frakcji w granulacie szklanym 

grupy frakcji 0/8,0 mm przedstawiono na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Krzywa uziarnienia granulatu szklanego sodowego grup frakcji 0/8,0 mm [opracowanie własne] 

Składnikiem wiążącym granulat szklany stanowił cement portlandzki biały 52,5R 

NA SR5, odporny na działanie siarczanów o niskiej procentowej zawartości alkaliów. 

W składzie mieszanki zastosowano dodatek pucolanowy typu II w postaci pyłu 

krzemionkowego. 

Przykład użytych dodatków uszczelniających strukturę wewnętrzną kompozytu 

cementowo-szklanego przedstawiono na rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Przykłady dodatków proszkowych uszczelniających strukturę wewnętrzną kompozytu:  
A – mączka szklana sodowa grupy frakcji 0/200 µm, B – pył krzemionkowy o średnim wymiarze cząstek  

0,1 µm [opracowanie własne] 

Składnikami modyfikującymi właściwości mieszanki oraz stwardniałego kompo-

zytu cementowo-szklanego były gładkie włókna stalowe o kształcie nieregularnym 

długości 20-25 mm (kord ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie równej 

2850 MPa stanowiący konstrukcję nośną zużytej opony) oraz mieszanka wiórowo-

kordowa (proporcja składników 1:1 wiórów metalowych wraz z kordem o smukłości 
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166, średnicy 0,15 mm). Formę zbrojenia rozproszonego w strukturze kompozytu 

stanowił kord tekstylny, kord stalowy oraz wióry metalowe elementarne, łukowe, 

śrubowe stożkowe oraz wióry śrubowe długie otwarte. 

Przykłady materiałów odpadowych metalowych pozyskanych z procesów obróbki 

metali oraz recyklingu zużytych opon pojazdów mechanicznych przedstawiono na 

rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Przykłady metalowych materiałów odpadowych modyfikujących próbki kompozytu cementowo-
szklanego: A – mieszanka wiórowo – kordowa (wióry elementarne oraz łukowe), B – wióry śrubowe 

stożkowe oraz łukowe, C – kord stalowy długości 20-25 mm, D – kord tekstylny [opracowanie własne] 

Zmianę właściwości reologicznych mieszanki cementowo-szklanej uzyskano dzięki 

zastosowaniu domieszek płynnych o bazach chemicznych II i III generacji (etery poli-

karboksylowe oraz polietery karboksylowe PCE). Domieszka na bazie wodnego 

roztworu modyfikowanych polimerów stanowiła silny upłynniacz redukujący ponad 

20% ilości wody wynikającej z procedury obliczeniowej (redukcja wody zarobowej 

przy niskim współczynniku wodno-cementowym). W celu redukcji napowietrzenia 

mieszanki, powstałego na etapie mieszania składników, zastosowano domieszkę 

odpowietrzającą. Wytypowane domieszki charakteryzowały się minimalną zawartością 

jonów chlorkowych (domieszki bezchlorkowe < 0,1%, zawartość alkaliów < 0,5%). 

2.3. Metody oceny właściwości kompozytów 

Oznaczenie klas konsystencji mieszanki kompozytowej referencyjnej oraz mody-

fikowanych odpadami wykonano metodą opadu stożka. Próbki bez modyfikacji mate-

riałowej ze stosem okruchowym o uziarnieniu 0/2,0 mm oraz 0/8,0 mm uzyskały klasę 

konsystencji S2 (przedział wartości opadu stożka od 52-57 mm dla próbek serii R-p1 

do R-p5 oraz Ap1 do A-p5). Wszystkie próbki modyfikowane odpadami obróbki metali 

oraz kordem stalowym charakteryzowały się zmniejszoną wartością opadu w zakresie 

od 8-26 mm (klasa konsystencji S1). Najniższą wartość opadu uzyskały próbki serii  

D-p1 do D-p5 zawierające w składzie mieszankę wiórowo-kordową (zakres wartości 
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opadu od 8-12 mm). Mieszanka kompozytowa modyfikowana kordem stalowym 

uzyskała wartość opadu w zakresie od 16-18 mm (próbki serii C-p1 do C-p5). Mody-

fikacja próbek kordem syntetycznym wykazała przedział opadu stożka od 20-26 mm. 

Na podstawie przeprowadzonego badania metodą ciśnieniową (badanie porozy-

metrem o objętości 8 l) w mieszance cementowo-szklanej określono przedział procen-

towej zawartości porów powietrznych od 3,8-5,8%. Próbki mieszanki referencyjnej 

serii R-p1 do R-p5 uzyskały zawartość procentową porów powietrznych w zakresie 

3,8-4,3%, próbki serii A-p1 do A-p5 zakres 4,1-4,4%, próbki modyfikowane kordem 

syntetycznym zakres 4,2-4,3% (seria B-p1 do B-p5). Największy zakres procentowej 

zawartości porów powietrznych uzyskały próbki kompozytowe modyfikowane kordem 

stalowym (zakres 4,4-4,6%, seria C-p1 do C-p5) oraz mieszanką wiórowo-kordową 

(zakres 5,4-5,8%, seria D-p1 do D-p5). 

Wyniki badań klasy konsystencji mieszanki kompozytowej oraz zawartości porów 

powietrznych pokazano na rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Wyniki badań właściwości mieszanki kompozytu cementowo-szklanego: A – pomiar konsystencji 

metodą opadu stożka, B – pomiar zawartości procentowej porów powietrznych w mieszance mierzonej 

metodą ciśnieniową (badanie porozymetrem) [opracowanie własne] 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie badanej na próbkach 100 x 100 x 100 mm 

wykazały spadek wytrzymałości dla modyfikacji struktury kompozytu granulatem 

2,0/8,0 mm oraz wzrost wytrzymałości dla modyfikacji kordem stalowym. Średnia 

wartość wytrzymałości dla próbek referencyjnych (seria R-p1 do R-p7) wyniosła 85,6 

MPa. Próbki serii A-p1 do A-p7, modyfikowane granulatem szklanym sodowym frakcji 

2,0/8,0 mm, wykazały spadek wytrzymałości na ściskanie o 20% względem próbek 

referencyjnych (średnia wartość wytrzymałości 68,5 MPa). Modyfikacja kordem 

syntetycznym wykazała nieznaczny spadek wytrzymałości o 4% (próbki serii B-p1 do 
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B-p7), średnia wartość wytrzymałości 81,8 MPa. Dodatek kordu stalowego długości 

20-25 mm wpłynął na wzrost wytrzymałości o 33% (średnia wartość wytrzymałości 

114 MPa dla próbek serii C-p1 do C-p7). Odpady metalowe w postaci dodatku mie-

szanki wiórowo-kordowej (próbki serii D-p1 do D-p7) wpłynęły na spadek wytrzy-

małości na ściskanie o 11%, średnia wartość wytrzymałości wyniosła 76,2 MPa. 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie dla próbek sześciennych pokazano na 

rysunku 10. 

 

Rysunek 10. Wytrzymałość na ściskanie próbek sześciennych 100 x 100 x 100 mm – statyczna próba 

ściskania [opracowanie własne] 

Badanie wpływu modyfikacji struktury kompozytu cementowo-szklanego granu-

latem grup frakcji 2,0/8,0 mm wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

(metoda brazylijska) wykazało spadek wartości wytrzymałości o 9% (próbki serii  

A-p1 do A-p7, średnia wartość wytrzymałości 4,8 MPa). Próbki referencyjne serii  

R-p1 do R-p7 uzyskały średnią wartość wytrzymałości 5,3 MPa. Modyfikacja dodatkiem 

odpadu w postaci kordu syntetycznego wpłynęła na spadek wytrzymałości o 5% (średnia 

wartość wytrzymałości wyniosła 5 MPa dla próbek serii B-p1 do B-p7). Dodatek 

odpadu w postaci mieszanki kordu oraz wiórów metalowych wykazał największy 

spadek wartości wytrzymałości na rozciąganie o 20% (średnia wartość wytrzymałości 

4,2 MPa dla serii próbek D-p1 do D-p7). Największą wartość wzrostu wytrzymałości 

o 41% uzyskały próbki serii C-p1 do C-p7, modyfikowane dodatkiem kordu stalowego 

długości 20-25 mm. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla próbek 

sześciennych pokazano na rysunku 11. 



 

Kompozyt cementowo-szklany jako sposób wykorzystania szkła odpadowego 

 

71 

 

Rysunek 11. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych 100 x 100 x 100 mm – 

statyczna próba rozciągania (metoda brazylijska) [opracowanie własne] 

Na podstawie przeprowadzonego badania wytrzymałości na rozciąganie przy zgi-

naniu, przeprowadzonego na próbkach belkowych referencyjnych 40 x 40 x 160 mm, 

uzyskano średnią wartość wytrzymałości wynoszącą 8,8 MPa (seria R-p1 do R-p7). 

Największy spadek wytrzymałości o 25% względem próbek referencyjnych wykazała 

seria próbek A-p1 do A-p7 (średnia wartość wytrzymałości na rozciąganie wyniosła 

6,6 MPa). Modyfikacja odpadem w postaci kordu syntetycznego wpłynęła w nie-

wielkim stopniu na spadek wartości wytrzymałości na rozciąganie o 1% (próbki serii 

B-p1 do B-p7). Wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie wynoszący 61% 

wykazały próbki serii C-p1 do C-p7, modyfikowane kordem stalowym długości  

20-25 mm. Dodatek mieszanki kordowo-wiórowej wykazał spadek wytrzymałości 

o 21% (próbki serii D-p1 do D-p7). 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla próbek belkowych 

pokazano na rysunku 12. 
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Rysunek 12. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu próbek belkowych 40 x 40 x 160 mm – statyczna 

próba zginania trzypunktowego [opracowanie własne] 

Seria próbek A-p1 do A-p7, zawierających stos okruchowy grup frakcji 0/8,0 mm 

w statycznej próbie czteropunktowego badania zginania, wykazała spadek wytrzymałości 

na rozciąganie o 16% względem próbek belkowych referencyjnych 100 x 150 x 1000 mm. 

Średnia wartość wytrzymałości na rozciąganie dla próbek referencyjnych wyniosła 4,1 

MPa (seria belek R-p1 do R-p7). Modyfikacja struktury wewnętrznej kompozytu 

kordem syntetycznym wykazała niewielką wartość spadku wytrzymałości o 1% (seria 

belek B-p1 do B-p7, średnia wartość wytrzymałości 4 MPa). Wartość spadku wytrzy-

małości o 6% wykazały próbki serii D-p1 do D-p7, modyfikowane dodatkiem mie-

szanki kordowo-wiórowej (średnia wartość wytrzymałości wyniosła 3,8 MPa). 

Największą średnią wartość wzrostu wytrzymałości na rozciąganie uzyskały próbki 

serii C-p1 do C-p7, modyfikowanych dodatkiem kordu stalowego długości 20-25 mm. 

Uzyskana wartość wzrostu wytrzymałości wyniosła 31% względem próbek referen-

cyjnych. 

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu czteropunktowym dla 

próbek belkowych pokazano na rysunku 13. 
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Rysunek 13. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu próbek belkowych 100 x 150 x 1000 mm – 

statyczna próba czteropunktowego zginania [opracowanie własne] 

Próbki połówek belek 40 x 40 x 160 mm, uzyskanych po przeprowadzonym badaniu 

trzypunktowego zginania, wykorzystano do określenia wpływu modyfikacji materia-

łami odpadowymi na wytrzymałość dla statycznej próby ściskania. Największe wartości 

wzrostu wytrzymałości o 20% względem próbek referencyjnych (seria R-p1 do R-p7 

ze średnią wartością wytrzymałości 94,8 MPa) wykazała seria połówek belek C-p1 do 

C-p7, modyfikowane dodatkiem kordu stalowego długości 20-25 mm (średnia wartość 

wytrzymałości na ściskanie wyniosła 113,5 MPa). Wartość spadku wytrzymałości wyno-

szącego 2% uzyskały próbki serii D-p1 do Dp-7 ze średnią wartością wytrzymałości 

92,9 MPa (modyfikacja mieszanką kordowo-wirową). Serie próbek A-p1 do A-p7 oraz 

B-p1 do B-p7 nie wykazały znaczącego spadku wytrzymałości na ściskanie. Próbki 

modyfikowane kordem syntetycznym uzyskały średnią wartość wytrzymałości wyno-

szącą 93,1 MPa (spadek o 2% względem próbek referencyjnych), próbki o stosie 

okruchowym o uziarnieniu 0/8,0 mm wykazały również spadek o 2% (średnia wartość 

wytrzymałości wyniosła 93 MPa). 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek połówek belek po statycznej 

próbie ściskania pokazano na rysunku 14. 
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Rysunek 14. Wytrzymałość na ściskanie próbek połówek belek 40 x 40 x 160 mm – statyczna próba ściskania 

[opracowanie własne] 

Przeprowadzone badanie parametrów właściwości cieplnych kompozytów cemen-

towo-szklanych poddanych modyfikacjom materiałowym odpadami metalowymi oraz 

syntetycznymi umożliwiło wykazanie wpływu poszczególnych odpadów na zmianę 

ciepła właściwego materiału (cp), współczynnika przewodzenia ciepła (λ) oraz dyfu-

zyjności cieplnej kompozytu (a). Próbki referencyjne serii R-p1 do R-p7 uzyskały 

średnie wartości parametrów cieplnych, tj. ciepła właściwego wynoszącego  

1,6179∙10
6
 J/m

3
∙K, współczynnika przewodzenia ciepła równego 0,8728 W/m∙K oraz 

dyfuzyjności cieplnej wynoszącej 0,5404∙10
-6

 m
2
/s. Największą wartość współczyn-

nika (λ) wynoszącego 1,2410 W/m∙K wykazały próbki serii C-p1 do C-p7 modyfi-

kowane kordem stalowym długości 20-25 mm, najmniejszą wartość (λ) wynoszącą 

0,8691 W/m∙K uzyskały próbki modyfikowane kordem syntetycznym (seria B-p1 do 

B-p7). 

Wyniki badań właściwości cieplnych próbek kompozytu cementowo-szklanego 

modyfikowanego materiałami odpadowymi pokazano na rysunku 15. 
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Rysunek 15. Parametry cieplne próbek referencyjnych kompozytu cementowo-szklanego, próbek 

modyfikowanych odpadami metalowymi, kordami stalowymi oraz kordem syntetycznym  

[opracowanie własne] 

Modyfikacja kompozytu cementowo-szklanego kordem stalowym dla próbek serii 

C-p1 do C-p7 wpłynęła na największy wzrost średniej wartości współczynnika dyfu-

zyjności cieplnej wynoszącego 0,7513∙10
-6
 m

2
/s, najmniejszą średnią wartość (a) 

równą 0,5242∙10
-6
 m

2
/s uzyskano dla próbek serii B-p1 do B-p7 (modyfikacja dodat-

kiem kordu syntetycznego). Próbki serii A-p1 do A-p7 (stos okruchowy o uziarnieniu 

0/8 mm) wykazały największy średni wzrost wartości współczynnika ciepła właści-

wego wynoszącego 1,6864∙10
6
 J/m

3
∙K. 

3. Podsumowanie 

Stłuczka szklana przetworzona do postaci granulatów szklanych o uziarnieniu speł-
niającym wymagania norm budowlanych stanowi alternatywę dla kruszyw mineral-
nych naturalnych oraz łamanych skalnych. W zależności od technologii kruszenia 
i mielenia odpadu szklanego, gotowy produkt w postaci granulatu o określonej frakcji 
charakteryzował się zmiennymi parametrami wytrzymałości mechanicznej (granulat 
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pozyskany od producenta za pomocą metod kruszenia szczękowego oraz granulat 
otrzymany metodą rozdrabniania w bębnie kulowym).  

Grupy frakcji szkła sodowo-wapniowego otrzymane metodą mechanicznego kru-
szenia szczękowego charakteryzowały się wysoką przyczepnością do matrycy cemen-
towej, o czym świadczy uzyskanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej we wszystkich 
typach przeprowadzonych badań. Struktura oraz rodzaj powierzchni ziaren granulatu 
wpłynęła na przyczepność do matrycy cementowej kompozytu (ostro krawędziowe, 
kubiczne ziarna granulatu z powierzchniami w postaci odłamów muszlowych, grys 
szklany). Grube i drobne frakcje granulatu szklanego otrzymane metodą mielenia 
w bębnie kulowym wykazywały zmniejszoną przyczepność, co wpłynęło na spadek 
wytrzymałości badanych próbek (ziarna nieforemne, otoczone pyłem szklanym, 
soczewkowe o powierzchni gładkiej z licznymi zarysowaniami, pozostałości po ety-
kietach opakowań szklanych).  

Stos okruchowy wykonany w 100% ze szkła odpadowego, modyfikowany dodatkiem 
popiołu lotnego krzemionkowego lub pyłu krzemionkowego, wpłyną na wysoką szczel-
ność struktury wewnętrznej kompozytu (wartość penetracji wody pod ciśnieniem poniżej 
20 mm spełniająca warunek szczelności w warunkach korozyjnych).  

Próbki kompozytowe modyfikowane odpadami z obróbki metali w postaci wiórów 
i skrawów o zmiennej geometrii oraz ich mieszanki z włóknami kordu stalowego, 
obniżały wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu oraz rozłupywaniu. 
Przyczyną spadku wytrzymałości był efekt przerwania ciągłości struktury wewnętrznej 
kompozytu, powstanie skonsolidowanych przestrzennych szkieletów wiórowych – 
obniżenie klasy konsystencji, wzrost napowietrzenia mieszanki powyżej 5,0%, pory 
powietrzne w przestrzeni uzwojenia wiórów śrubowych, niejednorodność rozmiesz-
czenia skrawów łukowych, koncentracja wzajemnie blokowanych wiórów spiralnych 
z wiórami śrubowymi stożkowymi. Kształt wiórów metalowych spiralnych oraz śrubo-
wych uniemożliwił skuteczne zagęszczenie składników mieszanki cementowo-szklanej 
(powstanie negatywnych porów powietrznych, spadek urabialności, tj. plastyczne formo-
wanie odniesione do wydłużonego czasu zagęszczania przy stałym czasie wiązania 
zaczynu cementowego). 

Modyfikacja kordem stalowym wysokiej wytrzymałości wpłynęła na znaczny 
wzrost wytrzymałości mechanicznej kompozytu cementowo-szklanego, tj. wytrzymałość 
na ściskanie, rozciąganie dla statycznej próby zginania oraz rozłupywania. Przyczyną 
przyrostu wytrzymałości była wysoka przyczepność kordu stalowego do matrycy 
cementowej, tj. wysoki stopień oczyszczenia powierzchni włókien z pozostałości frag-
mentów gumy, nieregularny kształt włókien kordu. 

Badania w zakresie właściwości cieplnych kompozytu wykazały nieznaczny wpływ 
poszczególnych modyfikacji materiałowych w odniesieniu do próbek referencyjnych. 
Dodatek kordu syntetycznego nie wpłynął w istotny sposób na zmianę wartości współ-
czynników cieplnych, zachowana została stabilizacja wartości dyfuzyjności cieplnej 
materiału oraz współczynnika przewodzenia ciepła. Próbki modyfikowane kordem 
stalowym wysokiej wytrzymałości oraz mieszanką wiórowo-kordową wykazały wzrost 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła. 

Kompozyt cementowo-szklany modyfikowany dodatkiem kordu stalowego (brak 
udziału wiórów metalowych) ze stosem okruchowym z granulatu szklanego drobnego 
grupy frakcji 0/2,0 mm stanowi interesujące rozwiązanie w grupie materiałów wysokiej 
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lub bardzo wysokiej wytrzymałości wykorzystujących w swoim składzie materiały 
odpadowe. Dzięki dalszym badaniom wytrzymałościowymi oraz modyfikacjom stalo-
wymi odpadami włóknistymi możliwe jest otrzymanie fibrokompozytu bardzo wysokiej 
wytrzymałości na bazie spoiwa cementowego. Takie rozwiązanie może stanowić tańszy 
zamiennik tradycyjnego fibrobetonu. 
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Kompozyt cementowo-szklany jako sposób wykorzystania szkła odpadowego 

Streszczenie 
Tematem prezentacji jest kompozyt cementowo-szklany mogący znaleźć szerokie zastosowanie w budow-
nictwie, jako materiał konstrukcyjny wysokiej wytrzymałości lub bardzo wysokiej wytrzymałości uzyskanej 
na podstawie modyfikacji materiałowej jego referencyjnego składu włóknami polimerowymi odpadowymi 
oraz kordem stalowym o zróżnicowanej długości i wytrzymałości, pozyskanego z procesów recyklingu 
zużytych opon. Stos okruchowy kompozytu wykonano w 100% z zaprojektowanej mieszanki frakcji gra-
nulatów szklanych oraz mączki szklanej stanowiącej uszczelnienie struktury wewnętrznej kompozytu, pocho-
dzących z procesów recyklingu, mechanicznego kruszenia stłuczki szklanej kolorowej ze szkła sodowego. 
Omawiany przykład kompozytu został wykonany z granulatów szkła sodowego, mączki szklanej, spoiwa 
w postaci cementu białego niskoalkalicznego o wysokiej odporności na siarczany, dodatków odpadowych 
w postaci popiołu lotnego krzemionkowego oraz wapiennego, a także domieszek chemicznych płynnych 
dyspergujących o różnych bazach chemicznych, znacznie redukujących ilość wody zarobowej oraz odpo-
wietrzających strukturę kompozytu. Przeprowadzono badania w zakresie statycznej wytrzymałości mecha-
nicznej kompozytu, tj. wytrzymałość na ściskanie próbek sześciennych, wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu próbek belkowych oraz wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek sześciennych. 
Określono wpływ poszczególnych proszkowych dodatków odpadowych na właściwości cieplne materiału, 
na właściwości stwardniałego materiału oraz na właściwości reologiczne mieszanki składników kompo-
zytu cementowo-szklanego. 
Słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling, granulat szklany, kompozyt cementowy, odpady 
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Cement-glass composite as a method to develop of waste glass 

Abstract 

The purpose of the presentation is a cement-glass composite (CGC) that can be widely used in construction 

as a high-strength or very high-strength construction material obtained from the waste materials. The CGC 
material was fabricated using glass aggregate and its structure was medicated by waste polymer fibers or 

a steel cord of varying length and strength, obtained from recycling processes of used tires. The main 

aggregate of the composite is made of a 100 % of glass granulate fractions and glass meal sealing the 

internal structure of the composite, derived from recycling processes, mechanical crushing of the glass 
culle of colored soda glass. This example of the composite was made of sodium glass granules, glass meal, 

binders in the form of low-alicated white cement with high sulphate resistance, waste additives in the form 

of silica and lime ash, as well as chemical admixtures of liquid dispersants with different chemical bases, 

significantly reducing the amount of water ingested and venting the structure of the composite. Tests were 
carried out on the static mechanical strength of the composite, i.e. compressive strength of cubic samples, 

tensile strength when bending beam samples and tensile strength when splitting cubic samples. The effect 

of individual waste additives addition on the thermal properties of the hardened material and on the 

rheological properties of the mixture of cement-glass composite components has been determined. 
Keywords: glass cullet, recycling, glass granulate, cement composite, waste 
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Ekotoksykologiczna ocena stopnia toksyczności metali 

ciężkich przy pomocy przyżyciowego testu epidermy 

1. Wstęp 

Wraz z szybkim rozwojem demograficznym, technologicznym oraz przemysłowym 

wzrasta zanieczyszczenie środowiska. Jednym z groźniejszych rodzajów zanieczysz-

czeń jest obecność metali ciężkich [1, 2]. 

1.1. Metale ciężkie 

Wśród obecnie znanych nam pierwiastków ok. 75% z nich posiada właściwości 

metaliczne. Pierwiastki te zostały podzielone na dwie grupy ze względu na ich gęstość – 

metale lekkie oraz metale ciężkie [3]. Metale lekkie to pierwiastki o gęstości poniżej  

5 g/cm
3
, natomiast do metali ciężkich należą pierwiastki o dużej gęstości (> 5 g/cm

3
). 

Do metali lekkich zaliczamy: magnez, potas, beryl oraz glin. Do metali ciężkich zali-

czamy: ołów, kadm, cynk, tal czy miedź. Nadmiar tych pierwiastków oddziałuje nega-

tywnie na środowisko oraz organizmy roślinne i zwierzęce [4]. Metale ciężkie 

zakłócają procesy fizjologiczne i biochemiczne w roślinach. Zwierzęta spożywając 

skażoną żywność, narażają się na ich toksyczne działanie w postaci m.in. zmiany 

syntezy białek czy zaburzeń wytwarzania ATP. Metale ciężkie naturalnie występują 

w skorupie ziemskiej jako składniki gleby [5]. Natomiast za istotne zwiększenie ich 

ilości w środowisku odpowiadają procesy antropogeniczne. W konsekwencji ich obec-

ność w środowisku jest dużym problemem, wynikającym z akumulacji w organizmach 

żywych przez co krążą one w łańcuchu pokarmowym [6]. Niestety nie podlegają one 

degradacji biologicznej i nie mogą być rozłożone na składniki stanowiące mniejsze 

zagrożenie dla środowiska [7]. 

1.2. Ołów 

Ołów to pierwiastek metaliczny, leżący w IV A grupie układu okresowego. Posiada 

on cztery naturalnie występujące izotopy: 
208

Pb, 
206

Pb, 
207

Pb oraz 
204

Pb. Występuje 

w dwóch postaciach: pierwotnej – skorupa ziemska, składnik mineralny oraz wtórnej –

produkt przemian [8]. Gleby rolnicze w Polsce zawierają średnio 13,6 mg/kg ołowiu 

[9]. Ołów jest silną trucizną [10] i może mieć negatywny wpływ na rośliny. W komór-

kach roślinnych dochodzi do zmian w procesach metabolicznych. Najwięcej tego metalu 

akumuluje się w korzeniu, ale może on być transportowany do części nadziemnych. 

Wpływ na pobieranie ołowiu z gleby mają: pH, rozmiar cząstek glebowych, pojem-

ność sorpcyjna gleby, powierzchnia korzenia oraz mikoryza. Endoderma stanowi 

barierę ochronną przed wnikaniem znacznych ilości ołowiu do organów roślinnych. 
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Gdy dawka ołowiu, który wniknął do rośliny jest letalna, może dojść do uszkodzenia 

endodermy, a ołów przedostanie się do tkanek przewodzących. Ołów jest magazyno-

wany w przestworach międzykomórkowych, ścianie komórkowej oraz wakuoli. Nie-

wielkie ich ilości można znaleźć również w siateczce śródplazmatycznej i diktio-

somach. Po przedostaniu się do wnętrza komórek ołów zakłóca prawidłowe działanie 

enzymów, poprzez łączenie się z ich centrami aktywnymi. Dochodzi do zaburzenia 

procesów życiowych rośliny, tj. oddychania, fotosyntezy. Wpływa na rozwój samej 

rośliny poprzez zahamowanie wzrostu i zaburzenia procesu fotosyntezy, przez co na 

liściach dochodzi do chloroz [1]. 

1.3. Cynk 

Cynk jest metalem przejściowym, leżącym w II B grupie układu okresowego. 

W przyrodzie występuje jako mieszanina pięciu izotopów: 
64

Zn (49%), 
66

Zn (28%), 
68

Zn (19%), 
67

Zn (4,1%) oraz 
70

Zn (0,62%). Dodatkowo posiada on 19 izotopów radio-

aktywnych. Podstawowym źródłem naturalnej emisji cynku do wód powierzch-

niowych oraz gruntowych jest erozja minerałów [1]. Pierwiastek ten odgrywa istotną 

rolę w metabolizmie roślin. Jego nadmiar i niedobór ograniczają wzrost i rozwój roślin. 

Niedobór cynku w roślinie stwierdza się, gdy jego zawartość stanowi poniżej 20 mg/kg, 

natomiast toksyczne działania powyżej 300-400 mg/kg. Przy niedoborze dochodzi do 

destabilizacji metabolizmu białek, fosforanów, węglowodanów oraz syntezy RNA 

i DNA, co prowadzi do upośledzenia wzrostu i reprodukcji roślin. Pierwsze objawy 

niedoboru obserwujemy na młodszych liściach, ponieważ transport cynku w roślinie 

jest niewielki [11,12]. Natomiast skutkami nadmiernego wnikania cynku do organizmu 

roślin są chlorotyczne oraz nekrotyczne zmiany na liściach, zaburzenia procesu foto-

syntezy, co prowadzi do wolniejszego wzrostu rośliny [13]. Pierwiastek ten tworzy 

w glebie łatwo rozpuszczalne konglomeraty mineralne albo mineralno-organiczne, 

których cechą charakterystyczną jest łatwa biodostępność. Prowadzi to do zwiększenia 

pobierania cynku ponad jego zapotrzebowanie. Aczkolwiek prosta jego rozpusz-

czalność stanowi podstawę jego deficytu na glebach piaszczystych i łatwo przepusz-

czalnych [1].  

1.4. Kadm 

Kadm należy do pierwiastków przejściowych, w układzie okresowym leży w grupie 

II B w okresie 5. Znanych jest osiem izotopów występujących w przyrodzie. Pierwiastek 

ten jest odporny na działanie zasad, wrażliwy na kwasy, a w kontakcie z powietrzem, 

wytwarza cienką warstwę tlenku zabezpieczająca go przed korozją. Jest jednym z naj-

bardziej toksycznych pierwiastków mających negatywny wpływ na procesy biolo-

giczne u organizmów żywych [1]. Jedynym gatunkiem, dla którego kadm nie stanowi 

zagrożenie są oceaniczne okrzemki, posiadające anhydrazę węglanową zależną od 

kadmu [14]. Jest on szczególnie niebezpieczny, gdyż łatwo jest wchłaniany i akumu-

lowany w tkankach. Pierwiastek ten posiada długi okres półtrwania przez co ulega 

stopniowemu nagromadzeniu w organizmie [15]. W środowisku glebowym pierwiastek 

ten występuje w postaci jonu Cd
2+

,
 
dlatego też jest intensywnie pobierany przez roślinę 

i transportowany do wszystkich organów. Kadm wpływa na zaburzenia procesu foto-

syntezy, przemianę związków azotowych, zmianę przepuszczalności błon komórko-

wych oraz na zmianę struktury DNA. Na intensywność pobierania mogą mieć wpływ 
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zawartość mikro- i makroskładników w glebie (zwłaszcza azotu) oraz warunki atmos-

feryczne. Objawy toksycznego wpływu kadmu pojawiają się przy jego zawartości  

5-30 mg/kg w glebie. Symptomy zatrucia kadmem to plamy chlorotyczne, brunatne 

blaszki liściowe, zaczerwienienie żyłek, skręcenie liści oraz skrócenie korzeni [13].  

1.5. Tal 

Tal to pierwiastek metaliczny, w układzie okresowym leży w 13 grupie, okresie 6. 

W przyrodzie występują dwa stabilne izotopy 
203

Tl (29,52%) oraz 
205

Tl (70,48%) [1]. 

Tal występuje na I i II stopniu utlenienia, w obu formach jest silnie toksyczny [16]. 

Zakres występowania talu w glebach Polski wynosi (0,01-0,041) mg/kg. Rośliny 

pobierają pierwiastki nie tylko z gleby, ale również z pyłów, które osiadają na ich 

powierzchni. Dlatego stężenie talu w roślinach zależy od odległości od zakładu będą-

cego źródłem jego emisji, przeważających kierunków wiatrów i wysokości kominów 

hutniczych. Wpływ na pobieranie talu z gleby ma całkowita jego zawartość, ale 

również pH gleby, zawartość węgla organicznego w warstwie powierzchniowej oraz 

zawartość jonów potasu, które konkurują z jonami talu. Roślinami szczególnie wrażli-

wymi na działanie talu są gatunki z rodziny bobowatych, zboża, tytoń oraz gryka. 

Zdolne do wybiórczego kumulowaniu talu oraz wykazujące tolerancję na duże stężenie 

tego pierwiastka w glebie charakteryzują się rośliny z rodziny kapustowatych [1]. Tal 

jest szkodliwy poprzez jego zdolność do podstawiania się zamiast jonów potasu, co 

prowadzi do zaburzenia wielu procesów fizjologicznych [17]. U człowieka tal powo-

duje zatrucia ostre jak i chroniczne. Do pierwszych objawów zatruć należą nudności, 

bóle stóp, kolejnymi objawami są wymioty oraz łysienie [18,1]. 

2. Cel 

Celem badań było porównanie stopnia toksyczności wybranych związków metali 

poprzez ustalenie ich jednakowej dawki biologicznej. 

3. Materiał i metody 

3.1. Allium cepa L. 

Materiałem biologicznym, który został użyty podczas doświadczeń była epiderma 

z łuski spichrzowej cebuli jadalnej Allium cepa L. var. Błońska. Roślina ta jest orga-

nizmem modelowym stosowanym w wielu badaniach [19-23]. Komórki epidermy 

łuski spichrzowej cebuli dają wiele możliwości badawczych, między innymi obserwacje 

żywych komórek oraz ich organelli pod mikroskopem świetlnym. W związku z obec-

nością pojedynczej warstwy komórek w epidermie cebuli można dokonywać przyży-

ciowych obserwacji reakcji komórki na badany czynnik [23] oraz śledzić również ruch 

cytoplazmy. 

Do doświadczeń były używane komórki epidermy liści spichrzowej łuski cebuli. 

Badania prowadzono w temperaturze pokojowej. Z wklęsłej strony łuski zdzierano 

epidermę przy pomocy pęsety (rys. 1 – czerwona strzałka). Każdy fragment epidermy 

umieszczano w roztworach o wybranych stężeniach azotanu ołowiu, azotanu cynku, 

azotanu kadmu oraz azotanu talu. Epidermy łuski spichrzowej cebuli były inkubowane 

przez 3 godziny 45 minut. Po okresie inkubacji epidermy były przepłukiwane ręcznie, 

a następnie przygotowywano preparaty mikroskopowe. W tym celu fragmenty epidermy 
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umieszczano w kropli wody na szkiełku podstawowym i przykryto szkiełkiem nakryw-

kowym. Tak przygotowywane preparaty obserwowano przy użyciu mikroskopu 

świetlnego (rys. 2). 

 

Rysunek 1. Łuska ze spichrzowej cebuli Allium cepa, czerwoną strzałką zaznaczono epidermę  

[na postawie: 24] 

 

Rysunek 2. Zdjęcie spod mikroskopu, epiderma z łuski spichrzowej cebuli Allium cepa L. (obiektyw 10x) 

[zdjęcie własne] 
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3.2. Aktywność metaboliczna komórek roślinnych 

Aby móc określić stopień toksycznego działania danego pierwiastka na komórki, 

posłużono się oceną ruchu cytoplazmy w komórkach. Epidermę z liści spichrzowych 

cebuli inkubowano przez 3 h 45 minut w roztworze azotanu ołowiu Pb(NO3)2, azotanu 

kadmu Cd(NO3)2, azotanu cynku Zn(NO3)2 oraz azotanu talu TlNO3. Po okresie 

inkubacji przygotowano preparaty mikroskopowe, a następnie obserwowano je pod 

mikroskopem świetlnym (mikroskop Nikon OPTIPHT-2). 

Liczono komórki widoczne w 8 polach widzenia. W każdym polu widzenia liczono 

komórki z widocznym ruchem cytoplazmy w 6 komórkach. Przeanalizowano w sumie 

40 komórek w jednej kombinacji doświadczalnej, w sumie 160 komórek. Każda 

z kombinacji była dwukrotnie powtarzana. Wyniki tych badań zostały przedstawione 

w procentach kontroli. 

3.3. Stosunek liczby komórek żywych do martwych 

Barwienie przyżyciowe czerwienią obojętną pozwala obserwować struktury wystę-

pujące w komórce. Dzięki temu możemy ocenić liczbę komórek żywych i martwych. 

Czerwień obojętna należy do barwników zasadowych. Jej właściwości fizykoche-

miczne pozwalają na stosowanie jej w bardzo niskich stężeniach. Spośród wszystkich 

barwników jest ona najmniej toksyczna. 

Czerwień obojętna reaguje na różne stężenia pH. Przy pH 7,5 barwione są 

wyłącznie wakuole. Barwnik poprzez wiązania chemicznie lub adsorbowanie przez 

zawarte w wakuolach związki chemiczne wnika do wakuoli nadając jej czerwoną 

barwę. Jest to typowe barwienie, gdy komórka jest żywa. Również przy pH roztworu 

ok. 5 barwią się ściany komórkowe [25]. W martwych komórkach barwnik ten wybar-

wia jądra komórkowe [23]. Ostatecznie wskutek wiązania pobranych substancji, ich 

koncentracja wewnątrz przestrzeni otoczonych membraną jest niższa niż w środowisku 

zewnętrznym co pozwala zaobserwować wybarwienie się tych struktur pod mikro-

skopem [25].  

Po inkubacji komórek w roztworze azotanu ołowiu, azotanu cynku, azotanu kadmu 

oraz azotanu talu epidermy cebuli zostały przepłukane i zanurzone w roztworze czer-

wieni obojętnej na okres około 15 minut. Następnie przygotowano preparaty mikro-

skopowe. 

Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono w analogiczny sposób i w tej samej 

liczbie komórek, jak dla ruchu cytoplazmy w dwóch powtórzeniach. 

4. Wyniki 

Dla porównania toksyczności różnych związków należy ustalić wysokość dawki 

biologicznej, czyli ustalenie stężenia związków na poziomie 70% kontroli.  

4.1. Aktywność metaboliczna komórek roślinnych 

Na wykresie 1 przedstawiono procent komórek z widocznym ruchem cytoplazmy 

po działaniu soli metalu. Dawkę biologiczną w ocenie stężenia badanych roztworów 

stanowiło 70% komórek z widocznym ruchem cytoplazmy. Taką dawkę biologiczną 

zaobserwowano dla 20 mg/dm
3 

azotanu ołowiu, 5 mg/dm
3 

azotanu cynku oraz 

5 mg/dm
3 

azotanu kadmu. W przypadku azotanu talu 0,5 mg/dm
3 

procent komórek 
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z widocznym ruchem cytoplazmy wynosił ok. 68%. Podany efekt toksyczny świadczy 

o stopniu uszkodzenia metabolizmu komórki.  

 

Wykres 1. Procent komórek z widocznym ruchem cytoplazmy, komórki epidermy cebuli inkubowane przez 
3h 45 minut w wybranych stężeniach azotanu ołowiu, azotanu cynku, azotanu kadmu oraz azotanu talu 

[opracowanie własne] 

4.2. Stosunek liczby komórek żywych do martwych 

Na wykresie 2 przedstawiono procentowy stosunek liczby komórek żywych do 

martwych. Również w tym przypadku została wzięta pod uwagę dawka biologiczna. 

Dla 20 mg/dm
3 
azotanu ołowiu, 5 mg/dm

3 
azotanu kadmu oraz 5 mg/dm

3 
azotanu cynku 

wynosiła ona ok. 70%. Dla 0,5 mg/dm
3 

azotanu talu procentowy stosunek komórek 

żywych do martwych wynosił ok. 69%. Podany efekt toksyczny świadczy o uszko-

dzeniu błon komórkowych.  

 

Wykres 2. Stosunek komórek żywych do komórek martwych, komórki epidermy cebuli inkubowane przez 

3 h 45 minut w wybranych stężeniach azotanu ołowiu, azotanu cynku, azotanu kadmu oraz azotanu talu, 
a przez 15 minut w czerwieni obojętnej [opracowanie własne] 
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5. Podsumowanie 

Wyniki przedstawionego badania są odmienne od występujących w literaturze. 

Ustalono następującą kolejność pierwiastków: Pb > Zn = Cd > Tl. Natomiast zgodnie 

z literaturą toksyczność badanych pierwiastków prezentuje się następująco: Zn < Pb 

< Cd < Tl. Różnice w wynikach mogą być spowodowane materiałem, który został 

użyty do badania. Dotychczas badania toksyczności pierwiastków były prowadzone na 

całych roślinach. Badania przedstawione w tej pracy były prowadzone na warstwie 

pojedynczych komórek z epidermy łuski spichrzowej cebuli. Naszym zdaniem badania 

przyżyciowe, na jednej warstwie komórek, pozwalają na bezpośrednią obserwację 

mechanizmów biologicznych zachodzących w komórce na badany czynnik i dostarczają 

dokładnych danych eksperymentalnych. 

6. Wnioski 

Przedstawione wyniki wskazują, że najbardziej toksyczny był azotan talu, ponieważ 

nawet niewielkie stężenie powodowało w ponad 30% inhibicję procesów życiowych 

komórek, a najmniej toksyczny okazał się azotan ołowiu. Dawki biologiczne, powo-

dujące takie uszkodzenie komórek wyniosły odpowiednio: 

20 mg/dm
3
 Pb > 5 mg/dm

3
 Zn = 5 mg/dm

3
 Cd > 0,5 mg/dm

3
 Tl 
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Ekologiczna ocena stopnia toksyczności metali ciężkich przy pomocy 

przyżyciowego testu epidermy 

Streszczenie 

Wraz z szybkim rozwojem techniki i przemysłu do środowiska dostaje się coraz więcej zanieczyszczeń. 
Wśród nich można spotkać związki ołowiu, kadmu, cynku czy talu pierwiastków mogących powodować 

efekty toksyczne. Wybrane do badań pierwiastki są powszechnie stosowane w przemyśle i mogą być tok-

syczne zarówno dla człowieka, jak i naszego środowiska.  

Celem prezentowanych badań było porównanie stopnia toksyczności wybranych związków metali poprzez 
ustalenie ich jednakowej dawki biologicznej – dawki powodującej 30% inhibicję procesów życiowych 

komórek.  

Badania testowe zostały przeprowadzone na żywych komórkach epidermy łuski cebuli jadalnej (Allium 

cepa L.). W tym celu fragmenty epidermy były traktowane przez 3h 45 minut roztworami azotanu ołowiu, 
azotanu cynku, azotanu kadmu oraz azotanu talu o różnych stężeniach. Następnie pod mikroskopem obser-

wowano liczbę komórek z widocznym ruchem cytoplazmy. Wskaźnik ten ilustruje aktywność metabo-

liczną komórek. Ponadto obserwowano i obliczano stosunek komórek żywych do komórek martwych 

(przy użyciu czerwieni obojętnej). Wskaźnik ten ilustruje stopień uszkodzenia błon biologicznych. 



 

Zuzanna Tarnawska, Małgorzata Wierzbicka, Ewa Bulska 

 

88 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najbardziej toksyczny był azotan talu (tzn. nawet 

niewielkie stężenie powodowało 30% inhibicję procesów życiowych komórek), a natomiast najmniej 
toksyczny azotan ołowiu.  

Biologiczna dawka, powodująca takie właśnie uszkodzenia komórek wynosiła odpowiednio: 20 mg/dm3 

Pb > 5 mg/dm3 Zn = 5 mg/dm3 Cd > 0,5 mg/dm3 Tl. 

Jest to kolejność odmienna niż dotychczas uważano, jednak naszym zdaniem, przeprowadzone badania 
przyżyciowe, na komórkach epidermy, dostarczają rzetelnych danych eksperymentalnych.  

Słowa kluczowe: ołów, kadm, tal, cynk, cebula, toksyczność, dawka biologiczna  

Ecological assessment of the toxicity of heavy metals using the life-time epidermal 

test  

Abstract 

As technology and industry develop rapidly, more and more pollutants are entering the environment. These 

include compounds of lead, cadmium, zinc or thallium, elements that may cause toxic effects. The ele-

ments selected for research are widely used in industry and can be toxic to both man and our environment.  
The purpose of the studies presented was to compare the toxicity of selected metal compounds by 

establishing their uniform biological dose, a dose which results in 30% inhibition of cell life processes. 

 The test studies were conducted on live epiderma cells of edible onion (Allium cepa L.) shells. To this end, 

fragments of the epiderma have been treated for 3h of 45 minutes with solutions of lead nitrate, zinc nitrate, 
cadmium nitrate and thallium nitrate at different concentrations. The number of cells with visible 

cytoplasmic movement was then observed under the microscope. This indicator shows the metabolic 

activity of the cells. In addition, the ratio of living cells to dead cells (using neutral red) was observed and 

calculated. This indicator shows the degree of damage to biological membranes. 
Based on the studies conducted, it has been shown that thallium nitrate was the most toxic (i.e. even a small 

concentration caused 30% inhibition of cell life processes) and lead nitrate is the least toxic. 

The biological dose causing such cell damage was as follows: 

20 mg/dm3 Pb > 5 mg/dm3 Zn = 5 mg/dm3 Cd > 0,5 mg/dm3 Tl. 
This is a different order than before, but in our opinion, the following life tests, on the cells of the 

epiderma, provide reliable experimental data. 

Keywords: lead, cadmium, thallium, zinc, onion, toxicity, biological dose 
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Udział gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach 

roślinnych Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim 

1. Wstęp 

Masyw Ochodzitej w Beskidzie Śląskim jest obszarem górskim, na którym obser-

wuje się różnorodne przejawy antropopresji sprzyjające rozprzestrzenianiu się roślin 

synantropijnych. Przejawem synantropizacji zbiorowisk roślinnych jest udział w ich 

składzie florystycznym antropofitów, czyli obcych gatunków synantropijnych, wśród 

których mogą występować gatunki inwazyjne będące roślinami obcego pochodzenia, 

zagrażającymi różnorodności biologicznej i funkcjonowaniu ekosystemów [1]. 

Celem pracy jest rozpoznanie gatunków roślin inwazyjnych występujących na 

terenie Masywu Ochodzitej i ocena ich udziału w zbiorowiskach roślinnych oraz wyty-

powanie gatunków stanowiących szczególne zagrożenie dla różnorodności fitoceno-

tycznej tego terenu.  

2. Teren i metody badań 

Masyw Ochodzitej w Beskidzie Śląskim położony jest na terenie gminy Istebna, 

w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim, w pobliżu granicy z Czechami i ze 

Słowacją. Gmina Istebna jest gminą wiejską, której w krajobrazie dominują pola upraw-

ne i łąki. Lasy zachowały się głównie w miejscach niekorzystnych dla gospodarki 

rolnej oraz w sąsiedztwie cieków wodnych. W skład gminy wchodzą 3 wsie: Istebna, 

Jaworzynka, Koniaków. Gmina Istebna powszechnie nazywana jest Trójwsią Bes-

kidzką [2]. W obrębie masywu Ochodzitej występują 2 wyraźne wzniesienia: 

Ochodzita (894 m n.p.m.) i Koczy Zamek (847 m n.p.m.). W dolnych partiach masywu 

występuje gęsta zabudowa. Na terenie gminy dominuje gospodarka wiejska, funkcjo-

nuje również wiele obiektów związanych z turystyką i narciarstwem zjazdowym.  

W latach 2012-2015 na terenie Masywu Ochodzitej prowadzono badania fitosocjo-

logiczne mające na celu rozpoznanie gatunków inwazyjnych i ich udziału w strukturze 

zbiorowisk roślinnych. Na badanym terenie stwierdzono występowanie 64 zbiorowisk 

nieleśnych oraz 11 zbiorowisk leśnych, które opisano za pomocą zdjęć fitosocjolo-

gicznych wykonanych metodą Braun-Blanqueta [3]. Zdjęcia te zestawiono w tabele 

fitosocjologiczne opisujące poszczególne zbiorowiska roślinne, w których obliczono 

stopnie stałości oraz współczynnik pokrycia [2]. 

Stopień stałości oraz współczynnik pokrycia obliczone zostały wg Pawłowskiego 

[4]. Stopień stałości uwzględniono w tabelach liczących co najmniej 5 zdjęć fitosocjo-

logicznych. W przypadku mniejszej liczby zdjęć fitosocjologicznych opisujących 

zbiorowisko podano jedynie liczbę wystąpień gatunku.  

                                                                   
1 katarzyna.wytyczak@gwsh.pl, Wydział Medyczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Kor-

fantego w Katowicach. 
2 zbigniew.wilczek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 
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Identyfikację zespołów roślinnych i ich klasyfikację wykonano przy zastosowaniu 

„Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” [5]. Rośliny naczyniowe 

oznaczono za pomocą „Klucza do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej” [6]. 

Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za „Flowering plants and pteridophytes of 

Poland. A checklist” [7].  

Do wytypowania roślin inwazyjnych posłużono się opracowaniem „Rośliny obcego 

pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” [1]. 

3. Analiza wyników 

3.1. Gatunki inwazyjne w zbiorowiskach nieleśnych 

Gatunki roślin inwazyjnych zidentyfikowano w 20 zespołach i 8 zbiorowiskach 

nieleśnych o następującej przynależności syntaksonomicznej:  
I. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. 1934 in MEIER et BR.-BL. 1934)  

OBERD. 1977 

 Potentilletalia caulescentis BR.-BL. in BR.-BL. et JENNY 1926 

  Cystoperidion (NORDH. 1960) J.L.RICH. 1972 

1. zbiorowisko Asplenium viride 

 II. STELLARIETEA MEDIAE R.TX., LOHM. et PRSG, 1950 

 Centauretalia cyani R.TX. 1950 

  Aperion spicae-venti R.TX. et J.TX. 1960 

   Aphanenion arvensis R.TX. et J.TX. 1960 

2. Vicietum tetraspermae (KRUSEM. ET VLIEG. 1939) KORNAŚ 1950 

 Polygono-Chenopodietalia (R.TX.et LOHM. 1950) J.TX. 1961  

   Panico-Setarion SISS. 1946 

3. Echinochloo-Setarietum KRUSEM. et VLIEG (1939) 1940 

   Polygono-Chenopodion SISS. 1946 

4. Galinsogo-Setarietum (R.TX. et BECK. 1942) R.TX. 1950 

  Sisymbrietalia J.TX.1961 

   Sisymbrion officinalis R.TX., LOHM, PRSG 1950 

5. Senecioni-Tussilaginetum MÖLLER 1949 

 III. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R.TX. et PRSG 1950  

 Atropetalia VLIEG. 1937 

  Epilobion angustifolii (RÜBEL 1933) SOÓ 1933 

6. Calamagrostietum epigeji JURASZEK 1928 

  Sambuco-Salicion R.TX. et NEUM 1950 
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7. Senecionetum fuchsii (KAISER 1926) PREIFF. 1936 em. OBERD.1973 

 IV. ARTEMISIETEA VULGARIS LOHM., PRSG et R.TX. in R.TX. 1950 

 ARTEMISIENEA VULGARIS 

 Onopordetalia acanthii BR.-BL. et R.TX. 1943 em. GӧRS 1966 

  Onopordion acanthii BR.-BL. 1926 

   Dauco-Melilotenion GÖRS 1966 

8.  Artemisio-Tanacetetum vulgaris BR.-BL. 1931 corr. 1949  

 Artemisietalia vulgaris LOHM. in R.TX. 1947 

  Arction lappae R.TX.1937 em.1950 

9. Rumicetum obtusifolii KULCZ. 1928 corr. BRZEG et PAWLAK 1998  

 GALIO-URTICENEA (PASS. 1967) 

 Glechometalia hederaceae R.TX. in R.TX. et BRUN-HOOL 1975 

  Aegopodion podagrariae R.TX. 1967 

10. Chareophylletum aromatici GUTTE 1963 

   Alliarion OBERD. (1957)1962 

11. Epilobio-Geranietum robertiani LOHM. in OBERD. 1967 ex GÖRS & MÜLL. 

1969  

Convolvuletalia sepium R.TX. 1950 

   Senecionion fluviatilis R. TX. 1950 ex LOHMEYER 1953 

12. Impatienti glanduliferae-Convolvuletum sepium (MOOR 1958) HILBIG 

1972  

  Convolvulion sepium R.Tx. 1947 em. Müll. 1981 

13. zbiorowisko Reynoutria japonica  

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

14. zbiorowisko Helianthus tuberosus 

15. zbiorowisko Urtica dioica 

 V. MONTIO-CARDAMINETEA BR.-BL. et R. TX. 1943 

 Montio-Cardaminetalia PAWŁ.1928 

  Cardamino-Montion BR.- BL.1925 

16. Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii MAAS 1959 p.p.  

 VI. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.TX. 1937 

 Plantaginetalia majoris R.TX. (194) 1950 

  Polygonion avicularis BR.-BL. 1939 ex AICH.1933 
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17. Lolio-Polygonetum arenastri BR.-BL. 1930 em. LOHM. 1975  

18. Juncetum tenuis (DIEM., SISS. et WESTH. 1940) SCHWICK. 1944 em. R.TX. 

1950  

 Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.TX. 1970 

  Agropyro-Rumicion crispi NORDH. 1940 em. R.TX. 1950 

19. Potentilletum anserinae RAPATIS 1927 em. PASS. 1927 

 Molinietalia caeruleae W. KOCH 1926  

   Filipendulion ulmariae SEGAL 1966 

20. Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae ZLINSKA 1989  

   Calthion palustris R. TX. 1936 em. OBERD. 1957 

 Arrhenatheretalia PAWŁ. 1928 

  Arrhenatherion elatioris (BR.-BL.1925) KOCH 1926 

21. Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. ex SCHERR.1925  

22. Holcetum mollis MIREK 1997  

  Cynosurion R. TX. 1947 

23. Anthoxantho-Agrostietum SILLINGER 1933 em. JURKO 1969  

 Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

24. zbiorowisko Athyrium filix-femina 

25. zbiorowiska łąk antropogenicznych 

26.  zbiorowisko Prunella vulgaris-Tussilago farfara 

27.  zbiorowisko Hypericum maculatum    

 VII. NARDO-CALLUNETEA PRSG 1949 

 Nardetalia PRSG 1949 

  Nardion BR.-BL. 1926 em. OBERD. 1959 

28. Carlino-Dianthetum deltoidis DUB., STACH., GAW. 1999  

 

W zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej zidentyfikowano 15 gatunków 

roślin inwazyjnych, których udział w 28 zbiorowiskach roślinnych przedstawiono 

w tabeli 1.  

Tabela 1. Udział gatunków roślin inwazyjnych w zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej 

Lp. Nazwa gatunku Nazwa zbiorowiska  Udział 

w zbiorowisku 

1. Aster novi-belgii Impatienti glanduliferae-Convolvuletum sepium I
2
 

2. Echinocystis lobata zbiorowiska Urtica dioica I
341

 

3. Erigeron annuus Holcetum mollis I
3
 

Anthoxanthum-Agrostietum I
117

 

4 Galinsoga ciliata zbiorowiska chwastów upraw okopowych  II
83

 

5. Heliathus tuberosus zbiorowisko Helianthus tuberosus 1
6250
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6.  Impatiens 

glandulifera 

zbiorowisko Urtica dioica  II
162

 

Impatienti glanduliferae-Convolvuletum sepium V
7507

 

Chaerophylletum aromatici I
219

 

Senecioni-Tussilagnetum II
1063

 

Artemisio-Tanacetetum vulgaris I
125

 

Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae I
71

  

Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii I
3
 

Rumicetum obtusifolii I
2
 

Senecionetum fuchsii I
175

 

zbiorowisko Athyrium filix-femina I
1250

 

Potentilletum anserinae I
0
 

7. Impatiens parviflora Senecioni-Tussilaginetum I
125

 

Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii I
3
 

Senecionetum fuchsii I
1
 

8. Juncus tenuis Calamagrostietum epigeji I
2
 

Juncetum tenuis V
4000

 

Anthoxantho-Agrostietum I
1
 

Prunella vulgaris-Tussilago farfara I
5
 

9. Lolium multiflorum Vicietum tetraspermae I
1
 

zbiorowiska łąk antropogenicznych III
1750

 

10. Lysimachia punctata zbiorowisko Asplenium viride 1
10

 

11. Oxalis fonana zbiorowiska chwastów upraw okopowych I
1 

Epilobio- Geranietum robertiani I
10

 

12. Reynoutria japonica zbiorowisko Reynoutria japonica  2
750

 

13. Solidago canadensis zbiorowiska chwastów upraw okopowych I
1
  

Arrhenatheretum elatioris I
3
 

zbiorowisko Hypericum maculatum I
3
 

Carlino-Dianthetum deltoidis  I
1
 

14. Solidago gigantea Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae I
1
 

15. Veronica persica Vicietum tetraspermae I
1
 

zbiorowiska chwastów upraw okopowych I
195

 

Epilobio-Geranietum robertiani I
10

 

Lolio-Polygonetum arenastri  I
1
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 2] 

Jak wynika z tabeli 1 gatunki inwazyjne spotykane są sporadycznie w nieleśnych 

zbiorowiskach roślinnych.  

Gatunkami roślin inwazyjnych wykazującymi największy stopień stałości (III-V) 

są: Impatiens glandulifera (V
7507

) dominujący w fitocenozach Impatienti glanduliferae-

Convolvuletum sepium, Juncus tenuis (V
4000

) odgrywający istotną rolę w płatach 

zespołu Juncetum tenuis spotykanych w miejscach silnie wydeptywanych przez ludzi 

i zwierzęta oraz Lolium multiflorum (III
1750

) podsiewany ze względu na dobre właści-

wości paszowe w zbiorowiskach łąk antropogenicznych.  

3.2. Gatunki inwazyjne w zbiorowiskach leśnych 

Gatunki roślin inwazyjnych zidentyfikowano w 5 zespołach leśnych o następującej 

przynależności syntaksonomicznej:  
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I. VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939 

 Vaccinio-Piceetalia BR.-BL. 1939 

 Piceion abietis PAWŁ. et all, 1928 

  Vaccinio-Abietenion OBERD. 1962 

1. Abieti-Piceetum (montanum) SZAF., PAWŁ. et KULCZ. 1923 em. J. MAT. 1978  

  Vaccinio Piceenion OBERD. 1957  

2. Bazzanio-Piceetum BR.BL. et SISS. 1939 

II. QUERCO-FAGETEA BR.-BL. et VLIEG. 1937  

 Fagetalia sylvaticae PAWŁ. in PAWŁ., SOKOŁ et WALLISCH 1928 

 Alno-Ulmion BR.BL. et TX. 1943 (= Alno-Padion KNAPP 1942 em. MEDW.- KORN. ap. MAT. et 

BOR. 1957) 

  Alnenion glutinoso-incanae OBERD. 1952 

3. Alnetum incanae LÜDI 1921 

4. Caltho laetae-Alnetum (ZARZ. 1963) STUCHLIK 1968 

  Fagion sylvaticae R. TX. et DIEM. 1936 

  Luzulo-Fagenion (LOHM. ex R.TX. 1954) OBERD. 1957 

5.  Dentario glandulosae-Fagetum W. MAT. 1964 ex GUZIKOWA et KORNAŚ 1969  

 

W zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej zidentyfikowano 3 gatunki roślin 

inwazyjnych, których udział w zbiorowiskach leśnych przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Wykaz gatunków roślin inwazyjnych w zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej 

Lp. Nazwa gatunku Nazwa zbiorowiska Udział 

w zbiorowisku 

1 Impatiens glandulifera Abieti-Piceetum (montanum) I
12

 

Alnetum incanae I
2
 

2 Impatiens paviflora Bazzanio-Piceetum I
1
 

Alnetum incanae II
293

 

Caltho laetae- Alnetum I
5
 

3 Robinia pseudoacacia  Dentario glandulosae-Fagetum I
46

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 2] 

Gatunki roślin inwazyjnych w płatach zespołów leśnych występują sporadycznie 

(z I stopniem stałości). Największy stopień stałości i współczynnik pokrycia posiada 

Impatiens parviflora (II
293

) spotykany w płatach Alnetum incanae. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

W Masywie Ochodzitej Beskidu Śląskiego stwierdzono 16 gatunków roślin inwa-

zyjnych, które występowały w 25 zespołach i w 8 zbiorowiskach roślinnych. Na terenie 

Beskidu Śląskiego stwierdzono dotychczas 41 gatunków roślin inwazyjnych [9]. Tak 

więc, w Masywie Ochodzitej występuje 39% ogółu inwazyjnych gatunków roślin po-

dawanych z Beskidu Śląskiego, pomimo tego że teren ten podlega silnej antropopresji. 

Tak niewielka liczba gatunków inwazyjnych może wynikać z lokalizacji Masywu 

Ochodzitej z dala od dolin rzecznych, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się roślin 

inwazyjnych w Beskidzie Śląskim [10]. 

Większość gatunków inwazyjnych (15) spotykanych jest zbiorowiskach nieleśnych 

o charakterze półnaturalnym i antropogenicznym. W zbiorowiskach nieleśnych naj-

większe zagrożenie dla rodzimej flory stanowi Impatiens glandulifera, który jest domi-

nantem w płatach Impatienti glanduliferae-Convolvuletum sepium, wykształcających 

się głównie na śródleśnych polanach, na których zaniechano użytkowania rolnego. 

Przywrócenie użytkowania pastwiskowego i kośnego na tych polanach może przy-

czynić się do powstrzymania inwazji Impatiens glandulifera i zachowania lub odtwo-

rzenia roślinności łąkowej i pastwiskowej istotnej ze względów gospodarczych oraz 

ochrony przyrody. Zwalczanie Impatiens glandulifera może być również ważne ze 

względu na jego niekorzystny wpływ na zapylanie roślin gatunków rodzimych. 

Produkuje on bowiem duże ilości nektaru, co przyczynia się do zmniejszania częstości 

odwiedzin zapylaczy na rosnących w pobliżu innych gatunkach roślin [11].  

Często spotykaną rośliną inwazyjną w zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ocho-

dzitej jest również Juncus tenuis. Rozprzestrzenia się on jednak głównie w synantro-

pijnych murawach siedlisk wydeptywanych klasyfikowanych do związku Polygnion 

avicularis, które są ubogie pod względem składu gatunkowego i nie mają znaczenia 

gospodarczego.  

W zbiorowiskach leśnych stwierdzono ogółem zaledwie 3 gatunki inwazyjne, 

spośród których tylko Robinia pseudoacacia nie była odnotowana w zbiorowiskach 

nieleśnych. Gatunkiem inwazyjnym najczęściej spotykanym w lasach jest Impatiens 

parviflora, który największą rolę odgrywa w Alnetum incanae – lesie łęgowym pora-

stającym brzegi potoków.  

Na podkreślenie zasługuje fakt rzadkiego występowania Reynoutria japonica, który 

uchodzi za jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków w Polsce [12] i jest często 

spotykany w łęgach nadrzecznych, zaroślach, przydrożach, kamieńcach, w piętrze 

pogórza i w reglu Beskidu Śląskiego [13]. Niewielka liczba stanowisk tego gatunku, 

który stwierdzono jedynie na dzikim wysypisku odpadów oraz w sąsiedztwie oczysz-

czalni ścieków w Koniakowie, stwarza możliwości skutecznego zwalczania tego nie-

bezpiecznego dla różnorodności gatunkowej kenofita. Produkująca znaczną ilość bio-

masy Reynoutria japonica stwarza również zagrożenie dla gospodarki człowieka, 

poprzez ograniczenie dostępu do wód i niszczenie zabezpieczeń przeciwpowodzio-

wych, nawierzchni dróg, chodników oraz fundamentów budynków [14, 15], zmniejszenie 

atrakcyjności obszarów turystycznych i inwestycyjnych, uniemożliwienie rolniczego 

wykorzystania gruntów [16, 17] znaczne koszty ponoszone na zwalczanie Reynoutria 

ssp. [18, 19]. 
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Zaobserwowano również na badanym terenie tylko 1 stanowisko Helianthus tube-

rosus, który uprawiany był w jednym z ogrodów i zaczął się rozprzestrzeniać, tworząc 

własną spacyficzną fitocenozę w bezpośrednim jego sąsiedztwie, oraz 1 stanowisko 

Lysimachia punctata – rośliny ozdobnej nasadzonej w sąsiedztwie obiektu kultu 

religijnego. Aby powstrzymać tego typu zjawisko wskazana jest edukacja lokalnej 

społeczności mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat roślin inwazyjnych 

stwarzających zagrożenie dla różnorodności biologicznej i gospodarki. Pomocna 

w tym zakresie może być publikacja dostępna na stronie internetowej Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska [20]. 
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Udział gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach roślinnych Masywu Ochodzitej 

w Beskidzie Śląskim 

Streszczenie  

Masyw Ochodzitej w Beskidzie Śląskim jest położony na terenie gminy Istebna, w pobliżu granicy z Cze-

chami i ze Słowacją. Jest obszarem górskim, na którym obserwuje się różnorodne przejawy antropopresji 

sprzyjające rozprzestrzenianiu się roślin synantropijnych.  
W latach 2012-2015 na terenie masywu Ochodzitej prowadzono badania fitosocjologiczne mające na celu 

rozpoznanie gatunków inwazyjnych i ich udziału w strukturze zbiorowisk roślinnych. Na badanym terenie 

stwierdzono występowanie 64 zbiorowisk nieleśnych oraz 11 zbiorowisk leśnych. W zbiorowiskach tych 

stwierdzono ogółem 16 gatunków roślin inwazyjnych, którymi są: Aster novi-belgi, Echinocystis lobata, 
Erigeron annuus, Galinsoga ciliata, Heliathus tuberosus, Impatiens glandulifera, Impatiens praviflora, 

Juncus tenuis, Lolium multiflorum, Lysimachia punctata, Oxalis fontana, Reynoutria japonica, Robinia 

pseudoacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Veronica persica. Spośród gatunków roślin 

inwazyjnych najczęściej spotyka się Impatiens parviflora oraz Impatiens glandulifera. 
Fitocenozy z dominacją Impatiens glandulifera zaklasyfikowano do zespołu Impatienti glanduliferae-

Convolvuletum sepium, którego płaty w Masywie Ochodzitej wykształcają się głównie na polanach 

śródleśnych, na których zaniechano użytkowania. Przywrócenie użytkowania pastwiskowego i kośnego na 

tych polanach może przyczynić się do powstrzymania inwazji Impatiens galandulifera i zachowania siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu europejskim charakterystycznych dla polan górskich. 

Na podkreślenie zasługuje fakt rzadkiego występowania Reynoutria japonica, który uchodzi za jeden 

z najbardziej inwazyjnych gatunków w Polsce. 

Niewielka liczba stanowisk tego gatunku, który stwierdzono jedynie na dzikim wysypisku odpadów oraz 
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Koniakowie, stwarza możliwości skutecznego zwalczania tego nie-

bezpiecznego dla różnorodności gatunkowej i gospodarki kenofita. Odnotowano również pojedyncze 

stanowiska roślin ozdobnych uznanych za inwazyjne, takich jak: Helianthus tuberosus oraz Lysimachia 

punctata. Aby powstrzymać tego typu zjawisko wskazana jest edukacja lokalnej społeczności mająca na 
celu upowszechnienie wiedzy na temat roślin inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla różnorodności 

biologicznej i gospodarki. 

Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, Masyw Ochodzitej, Beskid Śląski 
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Share of invasive species in the plant communities of the Ochodzita Massif  

in the Silesian Beskids 

Abstract  

The Ochodzita Massif in the Silesian Beskids is located in the commune of Istebna, near the border with 

the Czech Republic and Slovakia. It is a mountainous area with various manifestations of anthropopressure 

conducive to the spread of synanthropic plants. 
In the years 2012-2015 phytosociological studies were carried out in the Ochodzita massif to identify 

invasive species and their participation in the structure of plant communities. 64 non-forest communities 

and 11 forest communities were found in the study area. In these communities a total of 16 species of 

invasive plants were found: Aster novi-belgi, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Galinsoga ciliata, 
Heliathus tuberosus, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Juncus tenuis, Lolium multiflorum, 

Lysimachia punctata, Oxalis fontana, Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, 

Solidago gigantea, Veronica persica. The most common species of invasive plants are Impatiens 

parviflora and Impatiens glandulifera. 
Phytocoenoses dominated by Impatiens glandulifera were classified into the Impatienti glanduliferae-

Convolvuletum sepium complex, patches of which are formed in the Ochodzita Massif mainly in mid-forest 

clearings where use has been abandoned. The restoration of grazing and mowing use in these clearings 

could help to contain the Impatiens galandulifera infestation and preserve natural habitats of European 
importance characteristic for mountain glades. 

It should be emphasized that Reynoutria japonica, considered to be one of the most invasive species in 

Poland, is rare. 

The small number of sites of this species, found only in the wild landfill and in the vicinity of the sewage 
treatment plant in Koniaków, offers the possibility of effective control of this kenophyte, which is 

dangerous for species diversity and economy.  

Single positions of ornamental plants considered invasive were also registered, such as: Helianthus 

tuberosus and Lysimachia punctata. To stop this type of phenomenon, education of local community is 
advisable, aimed at disseminating knowledge about invasive plants that pose a threat to biodiversity and 

the economy. 

Keywords: invasive species, Ochodzita Massif, Silesian Beskids  
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Monitoring jakości powietrza w aglomeracji miasta 

Wrocławia za pomocą bioindykacji Sporobolomyces spp. 

1. Wstęp 

Powietrze atmosferyczne jest dominującą i najszybszą drogą transferu zanieczysz-

czeń między innymi elementami środowiska. Brak możliwości odizolowania się od 

skażeń atmosfery skutkuje narażeniem całej biosfery na działanie niekorzystnych czyn-

ników. Niepożądane w powietrzu jest wysokie stężenie nieorganicznych związków 

chemicznych, jakimi są dwutlenek siarki, dwutlenek węgla. Łatwo przenoszone są 

również związki powstające głównie w wyniku działalności człowieka, czyli różnego 

rodzaju pyły i aerozole powstające jako produkt uboczny przemysłu. Monitorowanie 

środowiska ma na celu jego ochronę dzięki różnym czynnościom zaczynając od wy-

krycia zagrożenia, pomiaru poziomu zanieczyszczenia, oceny jego skutków oraz sposobu 

przeciwdziałania im. Do celów monitorowania powietrza możemy zaliczyć: kontrolę 

jego jakości i zgodność z normami, wykrywanie i oznaczanie udziału emiterów zanie-

czyszczeń, badanie efektów działania zanieczyszczeń na biosferę, badanie tła, przede 

wszystkim wpływu warunków geograficznych oraz określanie różnych procesów zacho-

dzących w środowisku. Oprócz zdalnych systemów monitorowania wyposażonych 

w czuły sprzęt, które są w stanie wykryć zagrożenie z odległości kilku kilometrów oraz 

szybko przekazać dane, do monitorowania zanieczyszczeń powietrza wykorzystuje się 

też bioindykatory [1]. 

2. Bioindykatory 

Bioindykator definiowany jest jako organizm lub grupa organizmów, których 

funkcje życiowe są skorelowane ze zmieniającymi się warunkami środowiska. Inaczej 

mówiąc, organizm taki reaguje na antropogeniczne modyfikacje środowiska, zmiany te 

powinny być czytelne i łatwe do interpretacji. Z ich pomocą można wykryć miejsca 

skupienia zanieczyszczeń, drogi ich rozprzestrzeniania czy stopnień szkodliwości. Jego 

potrzeby w zakresie właściwości środowiskowych są wynikiem procesów ewolucyjnych 

kształtujących się w wyniku długotrwałych interakcji w środowisku. Każdy organizm 

wykazuje pewną odporność (oporność) na przeobrażające się warunki środowiska, 

a poziom odporności określa czułość bioindykatora. Szczególnie pożądane są taksony 

reagujące już przy niskim poziomie zmian parametrów [2]. Dobrym wskaźnikiem są 

porosty epifityczne (występujące na drzewach), szczególnie wrażliwe na występowa-

nie w powietrzu dwutlenku siarki [1]. Mają one jednak swoje ograniczenia – występują 

tylko na obszarach o umiarkowanym poziomie zanieczyszczenia powietrza i dogodnych 

warunkach mikrosiedliskowych [3]. Dodatkowo z powodu ich powolnego wzrostu 

                                                                   
1 weronika.salwinska@wp.pl, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Wydział Nauk 

Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław. 
2 klaudyna.spychala@onet.pl, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Wydział Nauk 

Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław. 
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i powolnych reakcji, po transplantacji plechy porostu z obszaru niezanieczyszczonego 

na zanieczyszczony efekty wpływu skażeń środowiska są widoczne dopiero po kilku 

miesiącach [4]. 

2.1. Drożdżaki z rodzaju Sporobolomyces jako bioindykatory 

Jako biowskaźniki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z powodzeniem 

mogą zostać wykorzystywane drożdżopodobne grzyby z rodzaju Sporobolomyces, 

głównie S. roseus [4]. Drożdżaki te należą do gromady Basidiomycota, spokrewnione 

są z Rhodotorulla spp. Mają zdolność do deponowania w ścianie komórkowej karo-

tenoidowych związków: torulenu, torularhodyny i najczęściej β-karotenu, które nadają 

koloniom kolor pomarańczowo-czerwony. Barwniki te chronią komórki grzybów przed 

niekorzystnym działaniem promieniowania UV, wolnych rodników i fotooksydacją, 

zwiększając tym samym szansę na przetrwanie podczas silnej ekspozycji słonecznej 

[5]. Komórki Sporobolomyces spp. zazwyczaj mają lekko wydłużony, owalny lub cylin-

dryczny kształt. Rozmnażają się przez pączkowanie, wytwarzają charakterystyczne 

ballistokonidia [5]. Sporobolomyces spp. są powszechne w środowisku, jest to naturalna 

mikroflora roślin zielnych, trawiastych i liści drzew. Dodatkowo w ich przydatności 

jako bioindykator ma znaczenie fakt, że asymilują one substancje pokarmowe takie jak 

cukry wydzielane na powierzchni liści przez rośliny. Sprawia to, że są szczególnie 

wrażliwe na zanieczyszczenia osiadające z powietrza. Na zahamowanie wzrostu tych 

czerwonych drożdżaków może mieć wpływ zmiana odczynu pH liści, metale ciężkie 

czy inne substancje toksyczne, a w wyższych stężeniach mogą nawet powodować całko-

wite obumieranie komórek. Sporobolomyces spp. są szczególnie wrażliwe na dwutlenek 

siarki, wyższa koncentracja tego gazu w powietrzu jest skorelowana ze zmniejszaniem 

się liczby komórek drożdży. Wykorzystanie ich jako wskaźnik zanieczyszczeń jest 

stosunkowo proste i tanie – doświadczenie polega na oznaczeniu liczby kolonii wyro-

słych in vitro komórek grzybów z materiału pobranego w terenie [4]. 

3. Główne zanieczyszczenia powietrza  

Według Stepnowski i in.: Za zanieczyszczenia powietrza przyjmuje się wszystkie 

substancje niebędące jego naturalnymi składnikami. Zanieczyszczenia to najczęściej 

gazy oraz ciecze (w postaci aerozolu) i ciała stałe (w postaci pyłu). Za zanieczysz-

czenia przyjmuje się też składniki stale występujące w powietrzu, jeśli są w ilościach 

zdecydowanie przekraczających naturalny jego skład [1]. Ogólnie rzecz biorąc, zanie-

czyszczenie powietrza definiuje się jako obecność pewnych substancji zanieczysz-

czających w atmosferze na poziomie, który ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, 

środowisko i dziedzictwo kulturowe (budynki czy zabytki) [6]. Zanieczyszczenia po-

wietrza mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub antropogenicznych. Te pierwsze 

pochodzą na przykład z procesów oddychania organizmów żywych, pożarów, wybu-

chów wulkanów czy erozji skał i gleb. Natomiast źródła antropogeniczne możemy 

podzielić na cztery grupy: energetyczne (procesy wydobywania i spalania paliw), prze-

mysłowe (przemył ciężki, spożywczy, farmaceutyczny i inne), komunikacyjne (transport 

drogowy, wodny, powietrzny) i komunalne (gospodarstwa różnego rodzaju i utylizacja 

odpadów) [1]. Pył zawieszony (PM – ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem 

powietrza, który powoduje największe szkody dla zdrowia ludzi w Europie. Wyróż-

niamy cząstki o średnicach poniżej 10 µm (PM10) i poniżej 2,5 µm (PM2,5). Cząstki te 
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mogą składać się z różnych składników chemicznych, a ich wpływ na nasze zdrowie 

i środowisko zależy od ich składu. Czasem można w nich znaleźć niektóre metale 

ciężkie i toksyczne metaloidy, takie jak arsen, kadm, rtęć i nikiel. Kolejnych znaczą-

cym zanieczyszczeniem jest ozon, który powstaje w wyniku złożonych reakcji che-

micznych pomiędzy gazami prekursorowymi, takimi jak tlenki azotu i niemetanowe 

lotne związki organiczne. Metan i tlenek węgla również odgrywają rolę w jego powsta-

waniu. Wysoki poziom ozonu powoduje korozję materiałów czy budynków. Zmniejsza 

zdolność roślin do przeprowadzania fotosyntezy i utrudnia absorpcję dwutlenku węgla. 

Wpływa również negatywnie na reprodukcję i wzrost roślin. W ludzkim organizmie, 

powoduje zapalenie w płucach i oskrzelach. W wyniku spalania paliw wykorzysty-

wanych do ogrzewania, wytwarzania energii czy transportu powstają gazy takie jak 

NO2, SO2 czy benzopiren. Wszystkie te zanieczyszczenia mogą w sposób synergistyczny 

oddziaływać negatywnie na ludzi, szczególnie układ oddechowy [6]. Dodatkowo mogą 

one prowadzić do wtórnych skutków zanieczyszczeń powietrza: kwaśnych deszczy, 

efektu cieplarnianego i dziury ozonowej [1]. 

3.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji miasta Wrocławia 

Najistotniejszym źródłem zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu i okolicach jest 

transport drogowy. Wynika z dużego skupienia samochodów osobowych i transporto-

wych. Zauważa się wzrost zarejestrowanych pojazdów, niestety ich wiek jest stosun-

kowo wysoki, co wiąże się z niską normą EURO, która reguluje dopuszczalne wartości 

emisji spalin, głównie pyłów zawieszonych i tlenku azotu. W centrum i w niedalekiej 

odległości od miasta zlokalizowane są dwa zakłady energetyczne zasilane węglem 

kamiennym. Jednak ze względu na obowiązek spełniania unijnych norm oraz wyso-

kość emiterów powyżej 100 metrów ich udział w emisji zanieczyszczeń powietrza 

wydaje się drugorzędny. Szczególnie w okresie grzewczym można odnotować pod-

wyższenie emisji PM10, związaną z emisją niską oraz miejską elektrociepłownią [7]. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu przedstawia 

dane dotyczące poziomu kilku najczęstszych zanieczyszczeń powietrza. W latach 

2014-2020 średni roczny poziom NO2 dla stacji pomiarowej przy ulicy Wiśniowej co 

rok był przekraczany, możemy jednak odnotować jego spadek, w 2020 roku nie został 

przekroczony dopuszczalny poziom 40 µg/m
3
. Dopuszczalny poziom SO2 (20 µg/m

3
) 

we Wrocławiu mierzony w stacji pomiarowej przy ulicy Korzeniowskiego nie został 

przekroczony ani razu w ciągu lat 2014-2020. Dane dotyczące pyłów zawieszonych 

PM2,5 dostępne są dla obu tych stacji, średnie wartości przekroczone były tylko w roku 

2016, jednak najważniejszą zależnością jest przekraczanie dopuszczalnego poziomu  

25 µg/m
3 

w miesiącach zimowych, tj. styczniu, lutym i czasem marcu. Przekroczania 

wartości PM10 (40 µg/m
3
) dla stacji przy ulicy Korzeniowskiego odnotowywane są 

w miesiącach zimowych,
 
co idealnie obrazuje wpływ emisji niskiej i elektrociepłowni 

na emisję tych zanieczyszczeń.
 

4. Cel badań 

Celem badań było powiązanie występowania grzybów drożdżopodobnych z rodzaju 

Sporobolomyces z poziomem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego we Wroc-

ławiu. W badaniu przede wszystkim skupiono się na określeniu, czy w danym miejscu 
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występuje zależność pomiędzy obecnością drożdżaków czerwonych a stężeniem 

dwutlenku siarki oraz pyłów zawieszonych w powietrzu.  

5. Materiały i metody 

5.1. Obszar badań 

Niniejsze badania zostały przeprowadzone na terenie Wrocławia. Wyznaczono 6 

miejsc na terenie tego miasta, w których przeprowadzono analizy stanu czystości po-

wietrza oraz pobrano materiał badawczy. Wśród wybranych lokalizacji wyróżniono 

tereny zielone, z mniejszym natężeniem transportu drogowego, jakimi są Park Grabi-

szyński i Las Osobowicki oraz tereny zlokalizowane w centrum miasta, wzdłuż jednych 

z najbardziej ruchliwych ulic: ul. Legnicka, ul. Olszewskiego, al. Hallera i al. Kromera 

(rys. 1.) Badania przeprowadzono w okresie 20.10.2020 r.-10.11.2020 r.  

 

Rysunek 1. Lokalizacja punków poboru materiału badawczego na mapie Wrocławia [opracowanie własne] 

5.2. Metodyka badań 

Ocena poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu. W 6 wybra-

nych miejscach we Wrocławiu (rys. 1) przeprowadzono oznaczenia poziomów zanie-

czyszczeń pyłowych (ppm) przy użyciu detektora Dienmern DM 106A oraz jednego ze 

składników gazowych powietrza (SO2) wykorzystując w tym celu detektor jedno-

gazowy tlenku siarki (SO2) DRÄGER Pac 6000. Czułość pomiaru tego detektora 

wynosiła 0-100 ppm. Detektor Dienmern DM 106A oprócz wskazania zawartości 

pyłów zawieszonych w powietrzu oraz obecności innych związków takich jak form-

aldehyd czy lotne związki organiczne określał również ogólny stan czystości powietrza. 

We wskazanych punktach zmierzono stężenie dwutlenku siarki SO2 oraz pyłów PM2,5, 

PM10 zawieszonych w powietrzu.  

Bioindykacja za pomocą Sporobolomyces spp. W punktach pomiaru poziomu 

zanieczyszczeń pobierano materiał liściowy, z drzew liściastych (po 10 wybranych liści) 

wykorzystany później do badań na obecność drożdżaków Sporobolomyces spp. Liście 

pobrano z drzew lipy drobnolistnej (Tilia cordata), brzozy brodawkowatej (Betula 
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pendula), klonu zwyczajnego (Acer platanoides), buka pospolitego (Fagus sylvatica) 

oraz dębu szypułkowego (Quercus robur). Izolację i detekcję szczepów z rodzaju 

Sporobolomyces z materiału liściowego wykonano technikami hodowlanymi, stosując 

specjalistyczne podłoże do hodowli grzybów: Sabouraud agar z antybiotykami chlo-

ramfenikolem i gentamycyną (BioMaxima), testy biochemiczne FungiFast AFG 

(ElitechGroup) oraz metody mikroskopowe. 

W izolacji grzybów drożdżopodobnych zastosowano metodę opadową, umieszcza-

jąc liście nad powierzchnią podłoża agarowego i inkubowano przez 24 h w temp. 28°C. 

Po tym okresie usuwano liście z podłóż i kontynuowano inkubację płytek agarowych 

przez kolejne dwie doby w temp. 28°C. Po tym czasie zliczano wyrosłe kolonie grzybów 

drożdżopodobnych i określano liczbę grzybów na liściach badanych gatunków drzew 

liściastych. Z podłóż agarowych następnie izolowano różniące się morfologicznie 

kolonie grzybów drożdżopodobnych do testów identyfikacyjnych FungiFast AFG 

(ElitechGroup). Równolegle prowadzono obserwacje mikroskopowe w określeniu 

kształtów komórek izolatów stosując techniki barwienia prostego (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Owalne komórki czerwonych drożdżaków z rodzaju Sporobolomyces w barwieniu prostym (pow. 
1000x) (pierwsze od lewej); Izolaty drożdżaków czerwonych z rodzaju Sporobolomyces z liści lipy z lasu 

Osobowickiego (drugie od lewej) [opracowanie własne] 

6. Wyniki 

Główną koncepcją przeprowadzonych przez nas badań było wykazanie, czy na 

obecność w powietrzu grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Sporobolomyces mają 

wpływ czynniki środowiskowe takie jak dwutlenek siarki oraz pyły zawieszone w po-

wietrzu. Czystość powietrza na danym terenie może być określana na podstawie liczby 

oraz rodzaju drożdżaków wyizolowanych z danego miejsca. Im większa liczba droż-

dżaków czerwonych z rodzaju Sporobolomyces na liściach, tym jakość powietrza uwa-

żana jest za wyższą. W naszych badaniach w każdym z badanych miejsc zaobserwo-

wano różną liczbę drożdżaków białych, w niektórych miejscach zaobserwowano 

również przedstawicieli drożdżaków czerwonych (tab. 1). Drożdżaki białe występują na 

terenach o stosunkowo dobrej jakości powietrza, jednak wykazują one większą toleran-
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cję na zanieczyszczenia występujące w powietrzu atmosferycznym i z tego względu 

nie mogą być one (w przeciwieństwie do drożdżaków czerwonych) wykorzystywane 

jako bioindykatory (Guz-Regner, 2013). 

Tabela 1. Procentowy udział drożdżaków czerwonych (Sporoblomyces roseus) względem całkowitej liczby 
grzybów drożdżopodobnych w punktach zbiórki liści drzew liściastych we Wrocławiu  

Miejsce detekcji 

Sporobolomyces 

roseus 

Park 

Grabiszyń-

ski 

al. 

Kromera 

ul. 

Legnicka 

Las 

Osobowicki 

al. 

Hallera 

ulica 

Olszews-

kiego 

% 

Sporobolomyces 

roseus 

12,3% 0% 0,5% 6,5% 0% 3,2% 

 

Drożdżaki czerwone zostały wyizolowane w 4 punktach poboru materiału liściowe-

go: w Parku Grabiszyńskim, Lesie Osobowickim, ulicy Legnickiej oraz Olszewskiego. 

Nie zaobserwowano czerwonych drożdżaków w liściach pobranych z ulicy Hallera 

oraz ulicy Kromera. Największy procentowy odsetek drożdżaków czerwonych z liści 

zaobserwowano w miejscach pobrań z Parku Grabiszyńskiego (12,3%) oraz z Lasu 

Osobowickiego (6,5%). We wszystkich punktach poboru materiału liściowego wynik 

pomiaru stężenia dwutlenku siarki SO2 wskazywał na brak zanieczyszczenia atmosfery 

tym tlenkiem w danym okresie. Z kolei jakość powietrza, określana na podstawie ilości 

pyłów zawieszonych w powietrzu, różniła się w zależności od badanego obszaru. 

Powietrze najlepszej jakości występowało na terenie Parku Grabiszyńskiego oraz Lasu 

Osobowickiego, w pozostałych miejscach jakość powietrza była porównywalna 

i została określona jako średnia. Na żadnym badanym obszarze nie określono jakości 

powietrza jako złej świadczącej o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza pyłami 

zawieszonymi (tab. 2). 

Tabela 2. Ocena stanu jakości powietrza w zakresie pyłów zawieszonych i poziomu stężenia SO2 w okresie 

20.10.2020 r.-10.11.2020 r. przy użyciu detektorów: DRÄGER Pac 6000 i Dienmern DM 106A (wartości 

uśrednione) 

Miejsce poboru 

prób/ Jakość 

powietrza 

w danym miejscu 

Park 

Grabiszyń-

ski 

al. 

Kromera 

ul. 

Legnicka 

Las 

Osobowicki 

al. 

Hallera 

ulica 

Olszews-

kiego 

Stężenie SO2 

w ppm (Detektor 

DRÄGER Pac 

6000) 

0 0 0 0 0 0 

Jakość powietrza 

(Detektor 

Dienmern DM 

106A) 

bardzo 

dobra 

średnia średnia dobra średnia średnia 
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W metodach hodowlanych najczęściej izolowano grzyby drożdżopodobne z rodzaju 

Candida, najrzadziej zaś z rodzaju Sporobolomyces. W niewielkiej ilości, na badanych 

obszarach zaobserwowano również drożdżaki z rodzaju Rhodotorula. Czerwone droż-

dżaki z rodzaju Sporobolomyces stwierdzono jedynie w materiale liściowym pobranym 

z Lasu Osobowickiego i Parku Grabiszyńskiego, czyli w miejscach, w których zaob-

serwowano najlepszą jakość powietrza atmosferycznego. W pozostałych punktach 

pobrania liści na ul. Legnickiej i ul. Olszewskiego wykrywano częściej drożdżaki 

czerwone z rodzaju Rhodotorula, grzyby mniej wrażliwe na zanieczyszczenia organiczne 

i nieorganiczne w środowisku niż przedstawiciele rodzaju Sporobolomyces (Wirth 

i Goldani, 2012). W dwóch pozostałych lokalizacjach poboru prób (al. Kromera i al. 

Hallera) nie zaobserwowano obecności drożdżaków czerwonych, zanotowano natomiast 

obecność drożdżaków z rodzaju Candida, których występowanie odnotowano w każdym 

miejscu poboru materiału liściowego. 

7. Wnioski 

 Zaobserwowano znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki 

w aglomeracji Wrocławia.  

 Sporobolomyces spp. występuje w niskim natężeniu na badanych liściach drzew 

pobranych w wybranych miejscach we Wrocławiu. 

 Badanie przeprowadzono w okresie jesieni 2020 roku, gdzie czynniki środowi-

skowe inne niż zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na stan mikroflory liści, stąd 

wynika niskie natężenie drożdżaków Sporobolomyces spp. wyizolowanych 

z wybranych miejsc we Wrocławiu. 
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Monitoring jakości powietrza w aglomeracji miasta Wrocławia za pomocą 

bioindykacji Sporobolomyces spp. 

Streszczenie 

Analiza rozmieszczenia i dystrybucji grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Sporobolomyces może 

stanowić sposób monitorowania środowiska. Fakt ten wykorzystano w projekcie realizowanym przez 

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeprowa-
dzono eksperyment, którego celem było powiązanie występowania drożdżaków z rodzaju Sporobolomyces 

spp. z poziomem zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności dwutlenkiem siarki we Wrocławiu. 

Umożliwiło to ocenę stanu czystości powietrza i środowiska we Wrocławiu. Początkowym etapem badań 

była ocena stanu powietrza przy użyciu specjalistycznych aparatów do pomiaru wybranych składników 
atmosfery. Wykorzystano w tym celu detektor Dienmern DM 106A do pomiaru cząstek zawieszonych 

w powietrzu (ppm) oraz detektor jednogazowy tlenku siarki (SO2) DRÄGER Pac 6000. Dokonano także 

izolacji i detekcji szczepów z rodzaju Sporobolomyces z materiału liściowego technikami hodowlanymi, 

testami biochemicznymi FungiFast AFG (ElitechGroup) oraz metodami mikroskopowymi. Zaobserwo-
wano znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w aglomeracji Wrocławia. Sporo-

bolomyces spp. występował w niewielkim natężeniu w próbach pobranych z wybranych miejsc Wrocławia. 

Największe natężenie grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Sporobolomyces zaobserwowano w Parku 

Grabiszyńskim oraz Lesie Osobowickim. Na niskie natężenie Sporobolomyces roseus w badanym materiale 
liściowym miał wpływ jesienny okres przeprowadzonych analiz, podczas którego czynniki inne niż środo-

wiskowe mają wpływ na mikroflorę liści. 

Słowa kluczowe: stan czystości powietrza, bioindykatory, Sporobolomyces spp. 

Monitoring of air quality in the Wrocław agglomeration by bioindication 

Sporobolomyces spp. 

Abstract 

The analysis of the distribution of yeast-like fungi of the genus Sporobolomyces can provide a means of 

monitoring the environment. This fact was used in a project carried out by the Interdepartmental Student 
Research Club of Microbiologists at the University of Wrocław. An experiment was conducted with the 

aim of correlating the occurrence of yeasts of the genus Sporobolomyces spp. with the level of air pollu-

tion, especially sulphur dioxide in Wrocław. This made it possible to assess the state of air and environ-

mental cleanliness in Wrocław. The initial stage of the study was to assess the condition of the air using 
specialized equipment for measuring selected components of the atmosphere. A Dienmern DM 106A 

detector to measure airborne particles (ppm) and a DRÄGER Pac 6000 single gas detector for sulfur oxide 

(SO2) were used for this purpose. Isolation and detection of Sporobolomyces strains from leaf material was 

also performed using culture techniques, biochemical tests FungiFast AFG (ElitechGroup) and micro-
scopic methods. A negligible level of sulfur dioxide air pollution in the Wroclaw agglomeration was obser-

ved. Sporobolomyces spp. occurred in low intensity in samples collected from selected places in Wroclaw. 

The highest intensity of yeast-like fungi of the genus Sporobolomyces was observed in Grabiszynski Park 

and Osobowicki Forest. The low intensity of Sporobolomyces roseus in the examined leaf material is 
influenced by the autumn period of the analyses, during which factors other than environmental ones affect 

leaf microflora.  

Keywords: state of air purity, bioindicators, Sporobolomyces spp. 
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Satelity Sentinel-2 dla monitorowania środowiska: 

obserwacja sezonowego cyklu zmienności  

pokrycia terenu 

1. Wstęp 

Dynamika zmian pokrycia terenu jest tematem często podejmowanym w pracach 

naukowych. Badania takie prowadzone są zarówno w skali lokalnej [1-9], jak i glo-

balnej [10, 11]. Archiwalne dane pomiarowe pozwalają zrozumieć zależność między 

zmieniającym się klimatem a zmianami występującymi w przyrodzie, i umożliwiają 

modelowanie tych zjawisk [12-17]. W niniejszym opracowaniu przez „sezonowe zmiany 

pokrycia terenu” rozumie się sezonową zmienność pokrywy roślinnej wywołane rocz-

nym cyklem wegetacyjnym (fenologia) oraz zmiany wynikające z uprawiania roli (orka, 

siew, dojrzewanie, żniwa, poplon, orka). Zmiany pokrycia terenu mogą również być 

rezultatem długoterminowych zmian klimatycznych (np. pustynnienie, stepowienie) 

czy też zdarzeń o charakterze katastrofalnym (pożar, powódź). Oddzielną klasę zmian 

pokrycia terenu stanowią zmiany wywołane przez działalność człowieka (np. wylesia-

nie czy urbanizacja). Klasa zmian pokrycia terenu wywołana czynnikami antropoge-

nicznymi nie jest omawiana w tej pracy. 

Szczególne znaczenie w badaniach zmian pokrycia terenu mają zobrazowania 

satelitarne. Zaletą zobrazowań satelitarnych jest duży obszar, który przedstawiają, co 

w przeciwieństwie do obserwacji punktowych (in situ) nie wymaga interpolacji czy 

aproksymacji obserwacji [2]. Rejestracja zobrazowań satelitarnych w różnych terminach 

ułatwia wykrywanie i dokumentowanie zmian zachodzących w środowisku zarówno 

krótkoterminowych (np. katastrofy, anomalie) [18], jak i dłuższych [7]. Porównywanie 

informacji zawartej w zobrazowaniach satelitarnych pozyskanych w pewnym przedziale 

czasu (np. sezon wegetacyjny, rok) umożliwia uchwycenie zmian w pokrywie roślinnej 

oraz uwilgotnieniu siedlisk w trakcie sezonu wegetacyjnego [19] i w poszczególnych 

latach [20]. Informacje te mogą zostać wykorzystane do planowania działań mających 

na celu ochronę środowiska naturalnego przed degradacją [21]. Analiza szeregów 

czasowych zobrazowań satelitarnych wykorzystywana jest do estymacji stanu i kon-

dycji upraw roślinności w różnych etapach ich rozwoju [22, 23], monitoringu dynamiki 

wzrostu i rozwoju terenów leśnych [2, 24-26], badania procesu pustynnienia [27], pro-

gnozowania upraw roślin [28, 29], kartowania terenów podmokłych [30], kartowania 

pól uprawnych [31, 32], klasyfikacji form pokrycia terenu [33, 34]. Monitorowanie 

zbiorowisk roślinnych ma istotne znaczenie dla zarządzania różnorodnością biolo-

giczną [1]. 

Rejestracja promieniowania elektromagnetycznego z orbity satelity ma przewagę 

względem metod polowych w kontekście badania obszarów trudno dostępnych. 

W badaniach sezonowych zmian pokrycia terenu najczęściej wykorzystywaną metodą 
                                                                   
1 agata.gattner@pwr.edu.pl, Katedra Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa 

i Geologii, Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl. 
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jest zestawianie szeregów czasowych znormalizowanego różnicowego wskaźnika 

wegetacji NDVI (ang. Normalised Difference Vegetation Index) [1-4, 12, 13, 17, 18, 

21, 30-32, 35]. 

Oprócz badań dotyczących roślinności, zobrazowania satelitarne znajdują zastoso-

wanie w monitoringu wód powierzchniowych [36-37]. Wody przybrzeżne oraz śródlą-

dowe, w porównaniu do otwartych wód morskich i oceanicznych, charakteryzują się 

znacznie większą złożonością biologiczną oraz optyczną. Różnią się także pod wzglę-

dem dynamiki zachodzących w nich zjawisk [38]. 

Stale rozwijający się zasób danych satelitarnych dostarcza zobrazowań o coraz 

wyższej rozdzielczości przestrzennej, radiometrycznej, spektralnej i czasowej [37, 39]. 

Nowe możliwości stwarzają zobrazowania wielospektralne o wysokiej rozdzielczości 

przestrzennej i czasowej dostarczane między innymi przez satelity Sentinel w ramach 

programu Copernicus.  

Celem pracy jest analiza sezonowych zmian pokrywy roślinnej w oparciu o szeregi 

czasowe wskaźnika NDVI wyznaczonych na podstawie zobrazowań satelity Sentinel-2 

(L2A) stanowiącego część programu Copernicus. W dążeniu do wymienionego celu, 

zrealizowano następujące zadania: 

 wybór pól testowych do realizacji badań w północnej części Polski; 

 pozyskanie zobrazowań satelitarnych; 

 ocena jakości zobrazowań satelitarnych z punktu widzenia charakterystyki 

radiometrycznej; 

 wyznaczenie wskaźnika NDVI w celu określenia zmian pokrywy roślinnej;  

 statystyczne opracowanie wyników. 

Istotnym czynnikiem ograniczającym użycie optycznych zobrazowań satelitarnych 

jest zachmurzenie. Ograniczenie to pozwoliło na wykorzystanie do analiz tylko 73 

zobrazowań poziomu L2A (po korekcji atmosferycznej i radiometrycznych) zarejestro-

wanych przez satelity Sentinel-2 w okresie od 13.01.2018 roku do 20.07.2019 roku 

Zobrazowania pokrywające obszar 110 x 110 km, o identyfikatorze arkusza (granuli) 

34UCF, objęły swoim zasięgiem zatokę Gdańską wraz z lądem na południe od zatoki. 

Wybrano 7 pól testowych odpowiadających różnym typom pokrycia terenu. Do badania 

zmian pokrycia terenu wykorzystano wskaźnik NDVI. Zobrazowania zbadano ze względu 

na ewentualne błędy radiometryczne. Do tego celu wykorzystano nawierzchnię drogi 

startowej lotniska w Gdańsku przyjmując, że własności odbijania fal elektromagne-

tycznych od nawierzchni pozostają niezmienne w czasie. Obliczenia wykonane zostały 

w środowisku ArcMap. Przygotowano również autorskie procedury w języku Python. 

Połączenie tych dwóch narzędzi pozwoliło na automatyzację procesu przetwarzania 

zdjęć oraz wizualizację wyników. 

Program Copernicus 

Copernicus jest programem monitorowania środowiska naturalnego, który jest 

realizowany przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na zlecenie Komisji Euro-

pejskiej. Program Copernicus został utworzony pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, 

a do 2012 roku nosił nazwę GMES (ang. Global Monitoring for Environment and 

Security). Celem programu jest monitorowanie stanu środowiska na podstawie danych 

pozyskiwanych z wykorzystaniem różnych technologii, w tym w oparciu o zobrazowa-

nia satelitarne. Program Copernicus dostarcza danych, które wspomagają podejmo-
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wanie decyzji w obliczu zagrożeń w skali lokalnej i globalnej, ale również mogą być 

wykorzystywane do zarządzania wieloma procesami dotyczącymi gospodarki i środo-

wiska naturalnego. Do takich zaliczane są: zmiana klimatu, wzrost liczby ludności, 

kryzys energetyczny, katastrofy naturalne i klęski żywiołowe [40, 41].  

Program Copernicus zasilany jest w dane z satelitów obserwacyjnych oraz z syste-

mów pomiarowych znajdujących się na lądzie, morzu i w powietrzu. Na cele programu 

zaprojektowano kilkanaście satelitów Sentinel, które od 2014 r. umieszczane są 

sukcesywnie na orbitach okołoziemskich. Wspomagany jest on przez satelity obsługi-

wane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Europejską Organizację Eksploatacji 

Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

inne państwa (Brazylia, Chile, Kolumbia, Indie) oraz podmioty komercyjne. Państwa 

członkowskie UE oddają do dyspozycji programu systemy do prowadzenia pomiarów 

in situ. Dane z pomiarów in situ wykorzystywane są do kalibracji, walidacji i uzupeł-

niania danych uzyskanych z pułapu satelitarnego. Zgromadzone przez program dane 

przekształcane są w informacje, które zasilają 6 podstawowych obszarów tematycz-

nych Copernicus [40]. Rysunek 1 ilustruje sześć obszarów tematycznych, obsługiwanych 

przez program Copernicus. 

 

Rysunek 1. Obszary tematyczne usług programu Copernicus [opracowanie na podstawie [43]] 

1.1. Zobrazowania Sentinel-2 

Sentinel-2 to misja aktualnie składająca się z dwóch satelitów Sentinel-2A 

i Sentinel-2B umieszczonych na tej samej orbicie przesuniętych względem siebie 

o 180°. Satelity te rejestrują zobrazowania wielospektralne o wysokiej rozdzielczości 

przestrzennej i czasowej w optycznym zakresie widma fali elektromagnetycznej. Każdy 

z satelitów wyposażony jest w instrument MSI (ang. Multispectral Instrument) reje-

strujący promieniowanie elektromagnetyczne w 13 kanałach od pasma widzialnego, 

przez podczerwień bliską (NIR), do podczerwieni średniej (SWIR). Rozdzielczość 

przestrzenna zobrazowań wynosi 10 m, 20 m i 60 m, w zależności od kanału spektral-

nego. Konstelacja satelitów pozwala na rejestrację zobrazowania tego samego obszaru 

z rozdzielczością czasową zależną od szerokości geograficznej (< 6 dni). Rysunek 2 

ilustruje rozdzielczość spektralną i przestrzenną sensorów umieszczonych na pokładzie 

Sentinel-2. 

Aby wykorzystywać zobrazowania Sentinel-2 do celów analitycznych, należy prze-

prowadzić korekcję obrazów ze względu na efekty atmosferyczne [43-48]. Narzędziem 

dedykowanym do tego celu jest oprogramowanie Sen2Cor. Sen2Cor przekształca 

zobrazowanie z poziomu L1C na zobrazowanie poziomu L2A. W tej pracy wyko-

rzystano zobrazowania poziomu L2A po korekcji atmosferycznej. 

 



 

Agata Gattner 

 

110 

 

Rysunek 2. Rozdzielczość przestrzenna i spektralna zobrazowań Sentinel 2. Źródło [48] 

2. Dane i metody 

2.1. Obszar badań 

Obszar badań (rys. 3) swoim zasięgiem obejmuje fragment Zatoki Gdańskiej oraz 

częściowo, następujące mezoregiony fizycznogeograficzne Polski [50, 51]: wschodnią 

część Wybrzeża Słowińskiego, Pobrzeże Kaszubskie, zachodnią część Mierzei Wiślanej, 

zachodnią część Wybrzeża Staropruskiego, Wysoczyznę Elbląską, Żuławy Wiślane, 

Pojezierze Kaszubskie bez jego zachodniej części, wschodnią część pradoliny Łeby-

Redy oraz wschodnią część Wysoczyzny Choczewskiej. Średnie roczne temperatury 

na omawianym obszarze wynoszą ok. 8°C, zimą (-2°C), wiosną (7°C), latem (17°C) 

i jesienią (9°C). Średnia wieloletnia roczna suma opadów wynosi około 650 mm [43]. 

 

Rysunek 3. Zasięg przestrzenny analizowanych zdjęć Sentinel-2  
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Według informacji z bazy danych pokrycia terenu – Corine Land Cover (wersja  

z 2018 r.), struktura pokrycia terenu na obszarze badań przedstawiona została w tabeli 1. 

Rysunek 4 prezentuje rozmieszczenie przestrzenne typów pokrycia terenu. 

Tabela 1. Typy pokrycia/użytkowania terenu występujące na obszarze badań 

Typ pokrycia terenu Udział [%] 

Tereny rolne 44 

Lasy 26 

Obszary upraw mieszanych 8 

Zabudowa miejska 7 

Łąki i pastwiska 6 

Wody morskie (wody Zalewu Wiślanego) 4 

Wody śródlądowe 2 

Tereny przemysłowe 1 

Pozostałe 2 

Razem 100 

Źródło: Corine Land Cover (wersja z 2018 r.) 

 

Rysunek 4. Mapa pokrycia terenu dla badanego obszaru na podstawie Corine Land Cover 2018  

Korzystając z danych Copernicus Land Monitoring Service [52] zestawiono zmiany 

pokrycia terenu w latach 1990-2018, co ilustruje rysunek 5. W okresie 1990-2018 nastąpił 

niewielki wzrost zabudowy miejskiej, terenów przemysłowych, miejskich terenów 

zielonych i wypoczynkowych, gruntów ornych, a także lasów, kosztem powierzchni 

zajmowanej przez łąki, pastwiska, obszary upraw mieszanych i zespołów roślinności 
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drzewiastej i krzewiastej. Zmiany w obszarze wód śródlądowych i morskich związane 

są ze zmianą klasyfikacji Zalewu Wiślanego jako zbiorniki wodne w latach 1990-2000 

i jako laguny przybrzeżne w latach 2006-2018. 

 

Rysunek 5. Procentowy udział powierzchni rodzaju pokrycia terenu na podstawie Corine Land Cover  

w obszarze badań w latach 1990-2018  

2.2. Pola testowe 

Na obszarze badań wybrano pola testowe reprezentujące następujące typy pokrycia 

terenu: 

 Lasy. Jako pola testowe wybrano wydzielenia leśne, w których udział dominu-

jącego gatunek wynosi 100 %. Wybrane fragmenty lasów położone są w nadleś-

nictwie Elbląg. Las iglasty (sosna zwyczajna) (A), znajduje się na obszarze Parku 

Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Las liściasty (buk pospolity) – (B) znajduje 

się w Rezerwacie Buki Wysoczyzny Elbląskiej.  

 Pola uprawne. Wybrano trzy pola testowe w tej kategorii (C, D, E) .  

 Obszary śródlądowe podmokłe. Ten typ pokrycia terenu reprezentuje fragment 

Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki (F). Najcenniejszymi zbiorowiskami 

roślin są zbiorowiska roślin halofilnych i pół-halofilnych, które powstały pod 

wpływem słonych wód Zatoki Gdańskiej [54]. Rysunek 6 ilustruje rozmiesz-

czenie pól testowych. 

2.3. Obiekt stabilny radiometrycznie 

Zobrazowania wykorzystane w tym projekcie były pozyskane w różnych terminach 

przy bezchmurnej pogodzie. Nie oznacza to jednak, że wpływ atmosfery na odbicie 

spektralne pozostawał niezmienny na przestrzeni analizowanego okresu. Pomimo tego, 

że wykorzystane zobrazowania były poddane korekcie atmosferycznej (poziom prze-

twarzania zobrazowań L2A) przeprowadzono sprawdzenie stabilności radiometrycznej 

zobrazowań wykorzystując nawierzchnię pasa startowego lotniska w Gdańsku (G). 

Długość i szerokość pasa startowego wynosi 2800 x 45 m, a nawierzchnia wykonana 
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jest z asfaltu. Azymut pasa wynosi 113° (rys. 6). Zaletą pasa startowego z punktu wi-

dzenia stabilności radiometrycznej jest jego jednorodna nawierzchnia niezmienna 

w czasie, poziomość, brak jakichkolwiek przeszkód w sąsiedztwie rzucających cień. 

 

Rysunek 6. Rozmieszczenie pól testowych wybranych do badań 

2.4. Zobrazowania Sentinel-2 

Badania przeprowadzono na 73 zobrazowaniach przetworzonych do poziomu L2A 

(przeprowadzona korekcja atmosferyczna), które wykonane zostały pomiędzy  

13 stycznia 2018 roku i 20 lipca 2019 roku. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład 

w czasie zobrazowań oraz ich liczbę w poszczególnych miesiącach.  
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Rysunek 7. Ilość zobrazowań wykorzystanych w badaniach w danych miesiącach oraz ich szczegółowy 
rozkład w czasie (pionowe czarne znaczniki) 

2.5. Wskaźniki teledetekcyjne 

Odbicie promieniowania słonecznego przez roślinność w zakresie widzialnym i śred-

niej podczerwieni to proces złożony, zależny od wielu czynników. Zawartość barwni-

ków, wody i celulozy w roślinach decyduje o wielkości odbicia i absorpcji promienio-

wania w poszczególnych zakresach spektrum. Odbicie w widzialnym zakresie promie-

niowania elektromagnetycznego zależy przede wszystkim od barwników znajdujących 

się w częściach zielonych roślin. Składniki biorące udział w fotosyntezie (chlorofil-a, 

chlorofil-b) charakteryzują się wysokim odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni, nato-

miast pasmo czerwone i niebieskie są silnie pochłaniane. Oprócz chlorofilu, w mniejszej 

ilości w roślinach znajdują się również karotenoidy (karoten, ksantofil, antocyjany). 

Barwniki te są zdominowane przez chlorofile i na barwę liści wpływają dopiero jesienią, 

kiedy chlorofile ulegają degradacji. Do badania roślinności kluczowa jest informacja 

na temat odbicia w paśmie czerwieni i bliskiej podczerwieni. W oparciu o intensyw-

ność odbicia w tych zakresach spektralnych opracowano kilka wskaźników służących 

do monitorowania stanu roślinności. Wśród najczęściej stosowanych wskaźników 

można wyróżnić: VI (ang. Vegetation Index), NDVI (ang. Normalized Difference 

Vegetation Index), SAVI (ang. Soil-Adjusted Vegetation Index), EVI (ang. Environ-

ment Vegetation Index) [61]. W literaturze najczęściej stosowaną techniką przy 

analizowaniu zmian pokrycia terenu są szeregi czasowe wykorzystujące wskaźniki 

NDVI [1, 3-6, 12-14, 16, 21, 22, 30, 32, 34, 35, 58-60] i EVI [14, 22, 34, 60]. 

W niniejszej pracy do badań wybrano wskaźnik NDVI, który obliczonych został na 

podstawie wzoru (1) [61]: 

     
     

     
       (1) 

gdzie:     – odbicie promieniowania w paśmie bliskiej podczerwieni,  

  – odbicie promieniowania w paśmie czerwonym 

Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -1 do 1. Rosnący poziom odbicia w paśmie 

bliskiej podczerwieni, przy równoczesnym malejącym odbiciu w paśmie czerwonym, 

świadczy o rosnącym udziale roślinności w pokryciu terenu, a także o rosnącej kon-

dycji roślinności lub większej biomasie. Nie można wskazać progu NDVI, który roz-

dzielałby „czystą” pokrywę roślinną od innych form pokrycia terenu. Przyjąć można, 

że np. NDVI > 0,1 odpowiada obszarom pokrytym roślinnością, przy czym im wyższa 

wartość NDVI, tym roślinność charakteryzuje się większą zawartością chlorofilu 

i większą gęstością pokrywy roślinnej [62]. 
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2.6. Przetwarzanie danych 

Przetwarzanie danych można podzielić na sekwencję kilku bloków obliczeniowych. 

Zadania realizowane były w dwóch środowiskach, tj. programu ArcGIS firmy ESRI 

oraz autorskich procedur przygotowanych w języku Python. 

Pierwszy krok przetwarzania danych polegał na eliminacji zobrazowań, na których 

pola testowe były zakryte chmurami lub w cieniu chmur. Eliminację przeprowadzono 

wizualnie. Następna faza przetwarzania danych polegała na zbadaniu stabilności radio-

metrycznej zobrazowań. Założono, że wartość odbicia promieniowania elektromagne-

tycznego od powierzchni obiektu stabilnego radiometrycznie pozostaje niezmienna 

w czasie. Na tej podstawie wyznaczono średnią wartość wskaźnika NDVI dla całego 

badanego okresu. Odchylenia od średniej NDVI potraktowano jako poprawki, które 

uwzględniono w kolejnych etapach przetwarzania danych. 

Wartość średnią NDVI dla pasa startowego obliczono na podstawie każdego zobra-

zowania w szeregu czasowym. Następnie wyznaczono odchylenie standardowe σ oraz 

zakres zmian wartości NDVI dla pasa startowego (rys. 9)  

 

Rysunek 9. Metodologia weryfikacji stabilności radiometrycznej zobrazowań Sentinel-2  

na podstawie wskaźnika NDVI 

W trakcie inspekcji wizualnej zobrazowań zaobserwowano na niektórych z nich 

nieprawidłowość objawiającą się różnicami kontrastu w postaci regularnych pasów. 

Problem ten został przedstawiony na rysunku 10. Przeprowadzono analizę tej nieregu-

larności we wszystkich kanałach spektralnych. W tym celu na jednolitym obszarze 

Zatoki Gdańskiej, na sąsiadujących pasach utworzono jednakowej wielkości pola L i P 

(rys. 12). Dla każdego pola L i P wyznaczona została średnia wartość odbicia 

oraz odchylenie standardowe w każdym kanale spektralnym (rys. 11). 

 

Rysunek 10. Błędy na zobrazowaniach – zdjęcie z dnia 31.05.2018 r., od lewej: kanał B04, kanał B08  
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Rysunek 11. Charakterystyka spektralna dla badanych pól L i P – zdjęcie z dnia 31.05.2018 r. 

Rysunek 11 ujawnia, że największe różnice występują w kanałach B9, B12, B11, 

B07, B06 i B05. Wśród kanałów B03 oraz B08 wyznaczone różnice są najmniejsze. 

Wpływ dostrzeżonego błędu na wskaźnik NDVI (kanał B04 i B08) przedstawiono na 

ryc. 12. Okazuje się, że różnica pomiędzy wskaźnikiem NDVI obliczonym dla pola L 

i P mieści się w przedziale ±σ. Oznacza to, że zauważone odchylenie nie wpływa 

istotnie na wartości NDVI. Największą rozbieżność pomiędzy NDVI dla pola L i P 

zaobserwowano dla zobrazowania z 31.5.2018 roku. Niniejsza anomalia nie jest 

opisana w raporcie ESA dotyczącym anomalii w zobrazowaniach L2A [69] (w tym 

projekcie korzysta się ze zobrazowań L2A). Chociaż podobne zjawisko zostało opisane 

w raporcie anomalii radiometrycznych zobrazowań poziomu L1C jako efekt wywo-

łany konstrukcją sensora [70]. Efekt ten występuje w przypadku powierzchni nielam-

bertowskich (jednorodnych powierzchni jak np. powierzchnia morza). 

 

Rysunek 12. Lokalizacja pól L i P oraz wybrane statystyki dla wskaźnika NDVI – 31.05.2018 r.  

3. Wyniki 

3.1. Obiekt stabilny radiometrycznie (G) 

Rysunek 13 ilustruje szereg czasowy wartości średnich NDVI oraz jego odchylenie 

standardowe obliczone dla każdego zobrazowania. Na podstawie średnich NDVI 

dla każdego zobrazowania obliczono wartość średnią i jej odchylenie standardowe dla 

szeregu czasowego NDVI (μ = 0,049 i σ = 0,035).  
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Rysunek 13. Szereg czasowy NDVI dla pasa startowego. Oznaczono wartości średnie i odchylenia 

standardowe NDVI dla poszczególnych zobrazowań (μNDVI[i], σNDVI[i]) oraz w badanym okresie (μNDVI, σNDVI) 

Nawierzchnia pasa startowego przyjmuje niskie wartości wskaźnika NDVI, średnio 

wynoszą one: μ = 0,05 i σ = 0,035. Jak wynika z rysunku 13 dla niektórych zobrazo-

wań średnie NDVI wykraczają poza przedział odchylenia standardowego całego 

szeregu czasowego NDVI. Warto również zauważyć, że szereg czasowy NDVI nie 

ujawnia zależności o charakterze sezonowym. 

3.2. Lasy (A-B) 

Lasy iglaste i liściaste różnią się pod względem właściwości spektralnych, jak 

również dynamiki zmian zachodzących w ciągu roku. Wskaźnik NDVI dla sosny 

zwyczajnej (A) w całym badanym okresie utrzymuje się na wysokim poziomie, od 0,6 

do 0,8. Zauważalny jest minimalny wzrost jego wartości wiosną do 0,8, latem NDVI 

jest stały, podczas gdy jesienią wartości spadają do poziomu około 0,6. Rysunek 14 

ilustruje szereg czasowy wartości NDVI dla pola A.  

 

Rysunek 14. Szereg czasowy NDVI dla pola A – (sosna zwyczajna) 
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Dynamika zmian NDVI dla pola testowego B (buk) ma charakter wybitnie sezo-

nowy co widać na rysunku 15. W zimie, podobnie jak w przypadku sosny zwyczajnej, 

zalegający śnieg powoduje wzrost odchylenia standardowego NDVI. 

 

Rysunek 15. Szereg czasowy NDVI dla pola B – buk pospolity  

Wskaźnik NDVI dla pola B (las bukowy) osiąga wyższe wartości niż las sosnowy 

(pole A). Wzrost NDVI rozpoczyna się drugiej połowie kwietnia; NDVI wynosi 

wówczas 0,5 i w ciągu 2 tygodni osiąga wartość ponad 0,9; od maja do końca sierpnia 

NDVI nie zmienia się; na przełomie sierpnia i września zaczyna opadać, by pod koniec 

jesieni osiągając wartość ok. 0,5. W kolejnym roku cykl wzrostu NDVI rozpoczyna się 

również w drugiej połowie kwietnia. Można zauważyć, że NDVI stabilizuje się na 

poziomie nieco niższym niż w roku poprzednim (0,93/0,90). 

3.3. Pola uprawne (C-E) 

Kolejną analizowaną formą pokrycia terenu były trzy pola uprawne różniące się na 

zobrazowaniach barwą i teksturą, co świadczy o różnych gatunkach upraw. Rysunek 16 

ilustruje szereg czasowy NDVI dla pola uprawnego (C). 

 

Rysunek 16. Szereg czasowy NDVI dla pola uprawnego C 
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W roku 2018 obserwowany jest szybki wzrost wartości wskaźnika od 0,2 w poło-

wie maja do 0,8 w połowie czerwca. Do połowy października wartości wskaźnika 

utrzymują się na stałym, wysokim poziomie. Przez okres około 2 miesięcy z powodu 

występującego zachmurzenia pole C nie jest widoczne na zobrazowaniach. W okresie 

zimowym, wartości wskaźnika utrzymują się na poziomie 0,2. W lutym NDVI spada 

do wartości bliskiej 0, co jest spowodowane przez zalegający śnieg. W roku 2019 

wzrost NDVI rozpoczyna się przeszło miesiąc wcześniej niż w roku 2018; osiąga 

maksimum pod koniec czerwca, następnie obserwowany jest szybki spadek. 

Szereg czasowy NDVI dla pola uprawnego (D) przedstawiono na rysunku 17. NDVI 

osiąga najniższy poziom (NDVI ≈ 0,0) w miesiącach zimowych (luty 2018 i luty 

2019). Od połowy lata 2018 roku do końca kwietnia 2019 roku oraz od początku 

badanego okresu do połowy kwietnia 2018 roku. NDVI utrzymuje się na stałym, 

niskim poziomie 0,2. Tempo wzrostu NDVI jest w obu okresach wegetacyjnych takie 

samo oraz osiągane wartości maksymalne (NDVI ≈ 0,9) są porównywalne. W roku 

2019 wiosenny wzrost NDVI nastąpił później niż w roku poprzednim. Niski NDVI 

w okresie zimowym może sugerować, że na to pole nie wprowadzono zasiewu ozimego. 

 

Rysunek 17. Szereg czasowy NDVI dla pola uprawnego D 

Pole uprawne (E) przedstawione na rysunku 19, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, 

wykazuje większą zmienność NDVI. W 2018 roku okres wzrostu rozpoczyna się na 

początku maja; pod koniec maja wartości wskaźnika osiągają maksimum 0,9; na po-

czątku sierpnia osiąga poziom 0,2. Po około dwutygodniowej przerwie następuje 

ponowny wzrost NDVI, który osiąga kulminację w październiku (0,8), co sugeruje 

wzrost poplonu na tym polu. W listopadzie następuje gwałtowny spadek NDVI (0,1). 

W okresie zimowym, wartości NDVI wynosi 0,1, co sugeruje brak pokrywy roślinnej. 

W roku 2019 wzrost NDVI następuje w połowie czerwca, co sugeruje, że na to pole 

wprowadzono roślinę jarą. Dla okresów rozwoju roślinności wartości odchylenia 

standardowego dla NDVI są bardzo niskie. 
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Rysunek 18. Szereg czasowy NDVI dla pola uprawnego E 

3.4. Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki (F) 

Kolejnym analizowanym polem są obszary roślinności naturalnej znajdujące się na 

terenie rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki (rys. 19). Występujące tu gatunki 

narażone są na degradację. Do przyczyn negatywnych zmian zachodzących na terenie 

rezerwatu zalicza się samowolne prace ziemne oraz niekontrolowaną turystykę – 

z roku na rok zmniejsza się liczba roślin znajdujących się pod ochroną [54]. 

 

Rysunek 19. Szereg czasowy NDVI dla pola F – Rezerwat Przyrody Mechelińskie Łąki 

W 2018 roku nastąpił szybki wzrost NDVI w okresie od połowy maja do połowy 

czerwca. Pod koniec lipca wartości NDVI zaczęły powoli spadać stabilizując się 

w listopadzie na niskim poziomie (0,2). W następnym roku początek fazy wzrostu 

został opóźniony i rozpoczął się na początku czerwca. Przyczyną może być woda 

występująca na łąkach. 
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4. Dyskusja 

W badaniach wykorzystano 73 zobrazowania Sentinel-2. Podczas wizualnej oceny 

wpływu zachmurzenia na analizowane pola testowe odrzucono zobrazowania, na 

których pole testowe znajdowało się w cieniu chmur lub było nimi przysłonięte. 

Zabieg ten wpłynął na rozdzielczość czasową szeregu zobrazowań. W rezultacie pole 

testowe (G) jest widoczne na 47 zobrazowaniach, a pole testowe (B) widoczne jest na 

56 zobrazowaniach. Rozbieżność pomiędzy liczbami dostępnych zobrazowań (< 10) 

nie ma istotnego wpływu na wyniki. Na podstawie ustalonej w niniejszym badaniu 

liczby użytecznych zobrazowań (53 zobrazowania) można oszacować, że dla badanego 

obszaru i w badanym okresie średnia rozdzielczość czasowa zobrazowań dla programu 

Sentinel-2 wynosi około 10,5 dnia (= 555/53) (ilość dni obserwacji/ilość przydatnych 

zobrazowań). 

Analizowane typy pokrycia terenu charakteryzują się odmienną dynamiką zmian 

zachodzących w badanym okresie. Uzyskane wyniki, wskazują że NDVI dla lasów 

sosnowych (ogólnie lasy iglaste) wykazują najmniejsze amplitudy zmian sezonowych 

w porównaniu z innymi typami pokrycia terenu. Obserwacja ta jest zbieżna z wyni-

kami przedstawionymi w [68]. W przypadku lasów liściastych, obserwowany jest bardzo 

szybki wzrost NDVI na przełomie kwietnia i maja; w okresie letnim brak jest widocz-

nych zmian; z początkiem jesieni wartości wskaźnika zaczynają powoli spadać; zimą 

z powodu pokrycia śniegiem NDVI osiągają najniższe wartości. Roślinność naturalna 

znajdująca się na terenie rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki podlega zmianom 

o podobnej dynamice, co lasy liściaste. Szybki wzrost rozpoczyna się w połowie maja 

i trwa do połowy czerwca, w połowie lipca odnotowany jest szybki spadek wartość 

NDVI. W sierpniu wartości NDVI są stałe; od września następuje spadek NDVI. 

W 2019 roku wzrost NDVI następuje łagodniej. Przyczyną mogą być niższe tempe-

ratury w kwietniu i maju wpływające na opóźnienie sezonu wegetacyjnego.  

W przypadku pól uprawnych dynamika zmian jest również związana z rodzajem 

uprawy (plon, poplon, brak uprawy). Wybrane do analiz pola uprawne różnią się ze 

względu na dynamikę i przebieg zmian sezonowych NDVI. Najwcześniej wzrost 

NDVI obserwowany jest na polu D, w drugiej kolejności E i C. Pola te różnią się dłu-

gością okresu wysokich wartości NDVI. Pole C wykazuje inny przebieg zmian NDVI; 

w 2019 roku okres wzrostu rozpoczyna się miesiąc wcześniej, prawdopodobnie w tych 

dwóch latach uprawiane były inne gatunki roślin. Pole D wykazuje sezonową powtarzal-

ność; okres wzrostu i rozwoju roślin w roku 2018 trwa od połowy kwietnia do końca 

lipca. W 2019 roku zaobserwowano dwutygodniowe przesunięcie sezonu wegeta-

cyjnego, na co prawdopodobny wpływ miały niższe średnie temperatury powietrza 

w kwietniu i maju. Pole E charakteryzuje się największą dynamiką zmian NDVI. W roku 

2018 obserwowany jest dwukrotny wzrost NDVI w ciągu lata. W 2018 roku początek 

wzrostu NDVI przypada na połowę wiosny, natomiast w roku 2019 przesunięty jest na 

początek lata. 
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5. Wnioski 

W pracy przeprowadzono analizę dynamiki zmian sezonowych wybranych typów 

pokrycia terenu na podstawie zobrazowań satelity Sentinel-2 działającego w ramach 

programu Copernicus. Do oceny dynamiki zmian wykorzystano wskaźnik NDVI. 

W pracy badano takie typy pokrycia terenu jak lasy liściaste, lasy iglaste, roślinności 

naturalna na śródlądowych obszarach podmokłych oraz pola uprawne. Przeprowa-

dzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. 

Zmiany wskaźnika NDVI wykazują silną korelację z porami roku oraz z rodzajem 

uprawy (plon, poplon, brak zasiewów).  

Zobrazowania Sentinel-2 przetworzone do poziomu L2A, mimo przeprowadzonej 

korekcji atmosferycznej, nie są wolne od zniekształceń radiometrycznych. Jednak, jak 

sugerują wyniki eksperymentu, zidentyfikowane odchylenia radiometryczne nie mają 

istotnego wpływu na wskaźnik NDVI. Nie jest jasne, jaki jest ich wpływ na inne 

wskaźniki spektralne. 

Zobrazowania Sentinel-2 pozwalają na budowę szeregów czasowych wskaźników 

teledetekcyjnych o stosunkowo dużej rozdzielczości czasowej wynoszącej średnio 

około 10,5 dnia, dla rejonu północnej Polski uwzględniając zachmurzenie. 

Szeregi czasowe NDVI, a także innych podobnych wskaźników spektralnych, 

powinny się stać jednym z narzędzi wspomagania podejmowania decyzji gospodar-

czych i środowiskowych na szczeblu powiatowym, a nawet gminnym, co jest zgodne 

z postulatami Polskiej Strategii Kosmicznej (Uchwała R.M., Monitor Polski 17/1/2017, 

poz. 203). 
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Satelity Sentinel-2 dla monitorowania środowiska: obserwacja sezonowych zmian 

pokrycia terenu 

Streszczenie 

Program Copernicus to flagowe przedsięwzięcie Unii Europejskiej, które jest realizowane przez Euro-

pejską Agencję Kosmiczną (ESA). Program Copernicus znacznie wzbogaca gamę możliwości monito-

rowania zmian zachodzących w otaczającym środowisku dzięki nowoczesnym satelitom oraz stowarzy-
szonej z segmentem kosmicznym infrastruktury naziemnej. Niezaprzeczalnym atutem programu Copernicus 

są bezpłatne dane, jak również dostęp do nich realizowany za pomocą Internetu i minimalnych wymagań 

biurokratycznych. W niniejszej pracy wykorzystano zobrazowania pozyskane za pomocą satelitów misji 

Sentinel-2. Dla siedmiu pól testowych reprezentujących różne formy pokrycia terenu, wyznaczono szeregi 
czasowe znormalizowanej różnicy indeksu roślinności (NDVI). Analiza szeregów czasowych wskaźnika 

NDVI pozwoliła na ocenę dynamiki sezonowych zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Badania 

zostały przeprowadzone w środowisku ArcMap oraz za pomocą języka Python. Połączenie tych dwóch 

środowisk pozwoliło na opracowanie zautomatyzowanego, autorskiego procesu przetwarzania zobrazo-
wań. Pozyskana nowa wiedza w zakresie kalibracji zobrazowań satelitarnych pozwala postulować potrzebę 

oceny jakości kalibracji zobrazowań, co prowadzić może do poprawy dokładności opracowań telede-

tekcyjnych. 

Słowa kluczowe: Sentinel-2, zmiany pokrycia terenu, szeregi czasowe NDVI, teledetekcja 

Sentinel-2 Satellites for Environmental Monitoring: A Case study of Seasonal 

Changes in Land Cover 

Abstract 

The Copernicus Program is a flagship project of the European Union, conducted by the European Space 
Agency (ESA). The Copernicus Program significantly enhances the range of methods and capabilities for 

change monitoring in the environment using modern satellites and associated ground infrastructure. An 

undeniable advantage of the Copernicus Program is the free data and access to them via the Internet and 

minimal bureaucratic requirements. In the presented study, multispectral images acquired with the 
Copernicus Sentinel-2 mission satellite data were used. For seven test fields representing different land 

cover types, i.e., conifer/deciduous forest, agricultural fields, time series of the normalized difference vege-

tation index (NDVI) were assembled from 73 images. These images were collected over approximately 18 

months. Analysis of the time series of the NDVI allowed for assessing the dynamics of seasonal changes of 
land cover. The study was conducted in the ArcMap environment and using the Python language. 

Combining these two environments allowed the development of automated tools for processing the data. 

The gained new knowledge in satellite imagery calibration allows postulating the need to assess the quality 

of image calibration, which may improve remote sensing studies' accuracy.  
Keywords: Sentinel-2, land cover changes, NDVI time series, remote sensing 
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Pies domowy poza kontrolą:  

wróg czy przyjaciel dzikiej przyrody? 

1. Uwagi wstępne 

Fenomen zwierząt domowych, które uniezależniły się od człowieka i wróciły do 

natury, jest jednym z zagadnień związanych z przyrodą o szerokich implikacjach prak-

tycznych. Jak łatwo się domyśleć, pojawienie się w środowisku naturalnym nowych 

gatunków, które w jakiś sposób muszą funkcjonować w złożonym systemie ekologicz-

nym dzikiej przyrody, musi stwarzać problemy i utrudniać działania ochronne czło-

wieka. Czy tak jest naprawdę, czy nie ma jakichś pozytywnych aspektów obecności 

zdziczałych zwierząt domowych? Na to pytanie autor postara się dopowiedzieć 

w niniejszej pracy. 

 Do najważniejszych gatunków zwierząt domowych, które zaistniały poza sferą 

kontroli człowieka należy pies domowy (Canis lupus familiaris). Na podstawie badań 

zarówno archeologicznych, jak i genetycznych, z bardzo dużym prawdopodobieństwem 

za przodka psa można uznać wilka Canis lupus Jego udomowienie nastąpiło przypusz-

czalnie kilkanaście tysięcy lat temu, chociaż niektórzy badacze uważają, że stało się to 

znacznie wcześniej [1]. Jako zwierzę domowe o wielostronnym wykorzystaniu przez 

człowieka pies domowy osiągnął ogromny sukces, a jego światowa populacja stale 

wzrastała. Dziś szacuje się ją na ok. 700 mln osobników, z których jednak aż ok. 75% 

to psy pozostające w mniejszym lub większym stopniu poza kontrolą człowieka [2]. 

Pies domowy charakteryzuje się także dużą plastycznością genetyczną i należy do 

najbardziej zróżnicowanych ssaków pod względem wielkości, kształtu ciała, długości 

kończyn i struktury okrywy włosowej. 

 Najwięcej psów występuje w krajach poza Europą i Ameryką Płn. Ogólna liczba 

w poszczególnych krajach jest trudna do oszacowania w liczbach bezwzględnych. Na 

przykład w Chinach szacunki wahają się od 27 do 100 mln osobników [3]. Toteż 

często liczebność psów określa się w relacji do 100 mieszkańców. Wskaźnik ten waha 

się od kilku osobników na niektórych obszarach RPA do ponad 20 w Nepalu i ponad 

30 w Meksyku [4]. Jak już powiedziano wyżej, znaczną część populacji psów w tych 

krajach można zakwalifikować jako pozostającą poza kontrolą, Na przykład badania 

w Maroko pokazały, że w jednym z regionów tego kraju prawie 80% psów może 

poruszać się całkowicie swobodnie [5]. 

2. Pochodzenie i klasyfikacja psów poza kontrolą 

Nie ulega wątpliwości, że to człowiek przyczynia się do istnienia tej grupy zwierząt. 

Zasadniczą rolę odgrywa tu porzucenie przez właściciela (z różnych powodów) oraz 

niedostateczny nadzór, często połączony z brakiem właściwej opieki, żywienia itd. 

                                                                   
1 tadeusz_kaleta@sggw.edu.pl, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggrw.edu.pl. 
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Znaczna część psów poza kontrolą ma właścicieli. Biorąc pod uwagę specyfikę 

środowiska, które zamieszkują, psy można podzielić na miejskie i wiejskie.  

 Psy poza kontrolą nie tworzą rozłącznych grup, lecz continuum obejmujące różny 

stopień uniezależnienia się od człowieka. Niektóre mają właścicieli, lecz z jakichś 

względów poruszają się samodzielnie. Inne poszukują pokarmu, którego nie dostarcza 

im człowiek (czasami nawet są celowo wypuszczane, żeby znalazły sobie pokarm). 

Jeszcze inne funkcjonują już niemal samodzielnie i rozmnażają się poza kontrolą, ale 

wciąż korzystają z pokarmu, który pochodzi od człowieka. Wreszcie, w stadium final-

nym następuje właściwe zdziczenie (feralizacja). Psy funkcjonują wówczas samodzielnie 

i zachowaniem przypominają dziko żyjące gatunki psowatych. Taki model feralizacji 

akceptuje większość badaczy [6, 7]. 

 Do pierwszej grupy należą często psy wałęsające się w miastach. Do drugiej – psy 

wiejskie. Bardzo interesująca jest grupa trzecia, do której należą liczne populacje psów 

żyjące w różnych częściach świata. Na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce psy te 

noszą nazwę pariasów. Izraelscy kynolodzy opisali pariasy występujące w ich kraju 

i doszli do wniosku, że pod względem wyglądu tworzą one trzy grupy: zbliżone do 

owczarków, do szpiców i przypominające charty [8]. Zwierzęta te, które żywią się 

głównie rozmaitymi resztkami pochodzącymi z gospodarstw ludzkich są najczęściej 

w fatalnej kondycji. Pozostawiane samym sobie oczyszczają ulice miast z rozmaitych 

nieczystości, ale mogą być również rezerwuarem groźnych patogenów. 

 Do ostatniej grupy należą psy w pełni zdziczałe, które funkcjonują w łańcuchu 

ekologicznym środowiska naturalnego. Zdobywają pokarm samodzielnie, wykazując 

w tym podobieństwa do innych dzikich psowatych. Reprezentantem grupy jest 

australijski dingo (Canis dingo) i mniej znany tak zwany śpiewający pies z Nowej 

Gwinei (Canis hallstromi) [9, 10]. 

 W opinii włoskich kynologów, którzy monitorują populację psów poza kontrolą 

w ich kraju, obecnie zaledwie 10% tej grupy to osobniki, które dochodzą do ostatniego 

stadium psów zdziczałych [5]. Zdecydowaną większość stanowią psy w jakimś stopniu 

uzależnione od człowieka.  

3. Tryb życia psów poza kontrolą 

Jak się wydaje, pod względem życia społecznego jest to grupa zwierząt bardzo pla-

styczna, na co wskazują dość znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi populacjami. 

Pionierskie badania dotyczące trybu życia psów poza kontrolą przeprowadzono 

w Baltimore (USA). Wykazały one, że zwierzęta te najczęściej przebywały w grupie 

składającej się z dwóch osobników. Grupy liczniejsze podlegały częstym zmianom. 

Zwierzęta uaktywniały się rano i wieczorem [11]. Podobne wyniki przyniosły znacznie 

późniejsze badania polskie. Obserwacje prowadzono w rejonie leśno-polnym 

w środkowej części Polski. Grupy składające się z dwóch osobników stanowiły tam 

ok. 80%. Stwierdzono również, że przeważały psy, które określono jako małe lub 

średniej wielkości [12]. W odróżnieniu od tego, według badań włoskich prowadzonych 

na przedmieściach Rzymu, psy poza kontrolą nie tylko mogą tworzyć większe grupy, 

ale występuje w nich hierarchia oparta na dominacji [13]. Podobnie zachowywały się 

zwierzęta, które obserwowano w Indiach. Nie tylko występowała tam hierarchia, ale 

skład grupy był stabilny przynajmniej przez rok [14]. 
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Psy poza kontrolą zdobywają bardzo różny pokarm. Zasadniczo są one oportu-
nistami pokarmowymi, ale jakość pokarmu zależy od tego, czy są w jakimś stopniu 
dokarmiane przez człowieka. Psy pozostawiane samym sobie, jak indyjskie pariasy, to 
często zwierzęta skrajnie niedożywione, zadawalające się różnego typu odpadkami. 
Nie gardzą również odpadowym pokarmem roślinnym. Rzecz jasna odbija się to na ich 
kondycji. W jednym z badań w Indiach 40% obserwowanych psów – pariasów wykazy-
wało skrajne wychudzenie [2]. Włóczące się, bezpańskie psy miejskie próbują czasem 
dostać się do pojemników na śmiecie, jeśli te nie są dobrze zabezpieczone. Może to 
stwarzać poważne problemy epidemiologiczne, zwłaszcza że do przewróconego i otwo-
rzonego pojemnika dostają się szczury (Raptus norvegicus) i ptaki krukowate [11]. 

Psy, które pozostają poza kontrolą, charakteryzują się także niekontrolowanym 
rozrodem. Wskutek niedożywienia i chorób procent śmiertelności szczeniąt jest u nich 
bardzo wysoki i w niektórych badaniach dochodził nawet do 65%. Jednak obserwacje 
w Indiach pozwoliły na ustalenie szeregu interesujących faktów dotyczących rozrodu. 
I tak, okres aktywności płciowej u tych zwierząt występował raz w roku, ale był rozcią-
gnięty w czasie. Zaobserwowano też synchronizację rui u suk. Przeciętna wielkość 
miotu wynosiła 6-7 szczeniąt. Psy-samce brały udział w odchowie młodych i broniły je 
w sytuacji zagrożenia. Obserwacje te pozwoliły również na potwierdzenie dużej roli 
zabawy w rozwoju ontogenetycznym młodych psów [15, 16]. 

4. Psy, jako zagrożenie dla innych zwierząt 

Poszukując pokarmu wałęsające się psy mogą atakować zwierzęta domowe i dzikie. 
Jeśli żyją w grupie, zachowanie wygląda to podobnie jak behawior wilków. Okazuje 
się, że mimo procesu udomowienia trwającego tysiące lat cechy zachowania łowiec-
kiego osłabione i zmodyfikowane u psa domowego mogą ponownie dać o sobie znać 
u samodzielnie żyjących osobników. Przedmiotem ataku psów poza kontrolą są zwierzęta 
o bardzo różnej wielkości, od gryzoni i gadów, (na które poluje pojedynczo) do dużych 
antylop i łosia (Alces alces). Częstym przedmiotem ataku są młode ssaki kopytne. 
Dawniej sądzono, że psy atakują przedstawicieli 14 gatunków ssaków, ptaków i gadów 
[17]. Jednakże niedawne badania przy użyciu kamer w Brazylii wykazały, że w tym 
kraju o wysokiej bioróżnorodności predacja ze strony psów może dotyczyć przynaj-
mniej 63 gatunków zwierząt, w tym 12 gatunków zagrożonych [18]. 

Nawet jeżeli nie wszystkie ataki psów kończą się sukcesem, to nękanie zwierząt 
przez drapieżniki powoduje zmęczenie i potrzebę zachowania uwagi u potencjalnej 
ofiary, co powoduje niepotrzebną stratę energii. Ponadto należy zaznaczyć, że psy 
polują również na gatunki endemiczne i zagrożone wyginięciem, jak legwan morski 
(Amblyrchynchus cristatus) z Wysp Galapagos czy ptak kiwi (Apteryx spp.) z Nowej 
Zelandii [6, 17]. Według niektórych szacunków psy poza kontrolą przyczyniły się do 
wyginięcia 11 gatunków kręgowców i zagrażają przeżyciu 188 innych [2]. 

5. Psy jako zagrożenie dla człowieka 

Psy poza kontrolą mają częsty kontakt z padliną i różnymi odpadkami. Taki tryb 
życia stwarza niebezpieczeństwo zarażenia się mikroorganizmami chorobotwórczymi. 
Te z kolei mogą być przenoszone na człowieka. Pies jest przyczyną prawdopodobnie 
aż około 300 chorób odzwierzęcych (zoonoz), które dotykają ludzi. Najważniejsza jest 
oczywiści wścieklizna, wywołana przez wirus RABV z rodzaju Lyssavirus. Ponadto do 
ważniejszych zoonoz należą choroby wywoływane przez Leischmania infatum, Echi-
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nococcus spp i przez pasożyta Toxocara canis. Psy domowe są także źródłem chorób 
przenoszonych na inne gatunki zwierząt, przede wszystkim dziko żyjące psowate. Tu, 
jako najgroźniejszą chorobę można wymienić nosówkę, chorobę wirusową z kompli-
kacjami bakteryjnymi. 

Największe znaczenie ma jednak wścieklizna. Zarażenie następuje przez ugry-
zienie najczęściej przez psa, następnie przez lisa pospolitego (Vulpes vulpes) i inne 
ssaki, przede wszystkim drapieżne. To choroba o zasięgu globalnym, która rocznie 
pochłania ok. 60 tysięcy istnień ludzkich [2]. Istnieją jednak znaczne różnice pomiędzy 
śmiertelnością w krajach Zachodu i rozwijających się. Podczas kiedy w Europie 
wskaźnik śmiertelności jest mniejszy niż 0,005 na 100 tysięcy mieszkańców, to 
w krajach rozwijających się jest większy niż 0,5 [19]. Bardzo duża liczba przypadków 
wścieklizny występuje w Indiach i innych krajach Azji. Na przykład w 2003 roku 
odnotowano w Indiach 20 tysięcy zgonów z powodu zakażenia wirusem wścieklizny 
[20]. Istnieje tu zapewne wyraźny związek liczby zachorowań zarówno z wielkością 
całej populacji psów, jak i tych, które żyją poza kontrolą człowieka. 

Psy, które dziczeją i korzystają ze swobody, mogą również zagrażać ludziom 
w inny sposób, poprzez bezpośrednią agresję. Warto przytoczyć przypadek doliny Spiti 
w górzystym regionie Indii, gdzie mieszkańcy cierpią nie tylko ze względu na polo-
wania psów na zwierzęta domowe, ale także znane są tam przypadki atakowania ludzi. 
Miejscowa ludność jest bezradna, bo rewanżu na zwierzętach zakazuje im religia, 
buddyzm [21]. 

6. Psy jako zagrożenie dla różnorodności biologicznej 

Wszystkie gatunki z rodzaju Canis krzyżują się ze sobą płodnie. Od dawna 
praktykowano (i robi się to po dziś dzień) kojarzenia psów domowych z wilkami celem 
udoskonalenia cech Canis familiaris. Efektem było stworzenie ras tak zwanych „wolf-
dogów” takich, jak czeski wilczek wyhodowany w Czechosłowacji, holenderski Saarlos, 
czy włoski lupo italiano. Ale do kojarzeń między psami żyjącymi poza kontrolą 
i wilkami dochodzi także spontanicznie w naturze. Dowodów na to dostarczają relacje 
z Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Skandynawii i Kanady. Analiza genetyczna 
wskazuje, że na ogól są to kojarzenia psa – samca z wilczycą [1]. Pies może także 
kojarzyć się spontanicznie także z kojotem (Canis latrans), najbardziej rozpowszech-
nionym, dzikim psowatym z Ameryki Północnej. Do krzyżowania psa z kojotem do-
chodzi na całym obszarze kontynentu amerykańskiego [22]. W dobie, kiedy chronione 
są poszczególne gatunki, jako pewnego rodzaju rezerwuary genetyczne, takie zjawisko 
jest zdecydowanie niekorzystne. Zwłaszcza w przypadku wilka, którego przyszłość 
w naturalnym środowisku w wielu miejscach na świecie stoi pod znakiem zapytania. 
Mieszańce mogą być także bardziej niebezpieczne dla zwierząt domowych i czło-
wieka, gdyż teoretycznie mogą one odczuwać mniejszy lęk przed ludźmi.  

Oprócz mieszańców psy bezpańskie są źródłem innych zagrożeń. Na przykład 
polują na mniejsze psowate, takie jak lisy oraz inne mniejsze drapieżniki, które z kolei 
regulują liczebność gryzoni. Natomiast raczej nie są w stanie rywalizować o zasoby 
pokarmowe z wilkiem czy kojotem. Wręcz przeciwnie, same mogą stanowić pokarm 
dla tych drapieżników [23]. Przedstawiciele polskiej służby leśnej stwierdzili w ba-
daniach prowadzonych przez autora, że w obwodach łowieckich, gdzie istnieją wilki, 
jest bardzo mało psów zdziczałych bądź wcale ich nie ma [24]. Wniosek jest jasny, 
to wilki polują na psy będące poza kontrolą i pożerają je. 
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7. Rola psów poza kontrolą – próba podsumowania 

Biorąc pod uwagę drapieżnictwo psów poza kontrolą, ich rolę w roznoszeniu 
chorób i zagrożenie dla bioróżnorodności należy stwierdzić, że ich negatywny wpływ 
na środowisko jest znaczny. Znamienna jest analiza porównawcza dotyczącą gatunków 
zdziczałych w Republice Południowej Afryki. Dokonano tego, stosując szeroko 
wykorzystywany wskaźnik GISS (Generic Impact Scoring System). Obejmuje on dwa 
komponenty: wpływ gatunku na środowisko i jego wpływ na sferę społeczno-
ekonomiczną. W pierwszym przypadku analizuje się szkody wyrządzane w uprawach 
roślin, drapieżnictwo, konkurencję z innymi gatunkami, przenoszenie chorób, hybry-
dyzację, w drugim – wpływ na produkcję rolniczą, zwierzęcą, leśną, na infrastrukturę 
i szeroko pojęte życie ludzkie W tym zestawieniu pies zdziczały uplasował się na 
trzecim miejscu po świni (Sus scrofa domestica) i szczurze wędrownym (Rattus 
norvegicus). Szczególnie wysoki okazał się wskaźnik dotyczący wpływu na psów 
środowisko [25]. 

8. Próby rozwiązania problemu 

Rozwiązanie problemu, które stwarzają żyjące w dużej mierze samodzielnie psy, 
jest bardzo trudne. Najogólniej chodzi o to, aby ograniczyć lokalne populacje tych 
zwierząt. 

Najprostszy, a zarazem najbardziej radykalny zabieg, to po prostu uśmiercanie psów, 
co w przeszłości było często jedyną stosowaną metodą. Jednak takie postępowanie 
budzi dziś znaczne, społeczne opory. W końcu pies jest najstarszym zwierzęciem 
w służbie człowieka i może budzić sympatię bez względu na jego stan i sposób życia. 
Po drugie należy pamiętać, że to człowiek ponosi odpowiedzialność za problem psów 
bezpańskich. Nie tylko często nie stosuje on wobec nich odpowiedniej kontroli, ale 
także niewłaściwie się nimi opiekuje, a nawet je porzuca. Porzucanie psów z błahych 
nawet przyczyn (jak np. wyjazd na wakacje) jest niestety dość często stosowaną 
praktyką, także i w Polsce [24]. Podsumowując, Światowa Organizacja Zdrowia 
w rekomendacji z 1990 roku nie zaleca uśmiercania psów, lecz alternatywne metody 
kontroli [2]. 

 Taką alternatywną strategią może być odławianie psów i umieszczanie ich 
w schronisku, gdzie mają być przygotowane do adopcji. Niestety, obecnie wszystkie, 
nawet najbogatsze kraje świata borykają się z niedoborem miejsc w schroniskach dla 
zwierząt. Liczba psów schroniskowych adoptowanych przez nowych właścicieli jest 
często niezadawalająca, co potęguje problem. Czynnikiem limitujących możliwości 
schroniska jest również koszt jego utrzymania [2]. Ponadto, można sobie zadać pytanie, 
do jakiego stopnia próby socjalizacji w schronisku mogą być owocne w przypadku psa, 
który zaadoptował się już do samodzielnego życia? 

 Trzecie rozwiązanie praktykowane jest w kilku krajach, m.in. we Włoszech. Polega 
ono na „miękkiej” kontroli lokalnych populacji bezpańskich psów. Podstawowym 
warunkiem powodzenia jest tu przede wszystkim stałe monitorowanie takiej grupy. 
Dalsze działania polegają na chwytaniu, następnie chipowaniu, szczepieniu i sterylizo-
waniu lub kastrowaniu. Po tych zabiegach psy są wypuszczane w miejscu schwytania. 
Program ten znany jest jako CNVR (catch-neuter-vaccinate-release). Zapewnia on 
ograniczanie rozrodu, a zatem stabilizuje wielkość lokalnej populacji. Jednocześnie, 
dzięki szczepieniom kontroluje się zdrowie psów bezpańskich. Programowi CNVR 
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towarzyszy szeroko propagowana odpowiedzialnego posiadania zwierząt towarzy-
szących [26]. 

Według prawa obowiązującego w Italii psów poza kontrolą nie można zabijać, 
chyba że zwierzę jest nieuleczalnie chore lub nadmiernie agresywne, zagrażające 
człowiekowi [6]. 

 Podejście do wyżej naszkicowanego problemu zależy także od kultury i religii. 
W Indiach, na przykład, psy bezpańskie mogą swobodnie przybywać na ulicach miast. 
Jest to zgodne nie tylko z hinduistyczną zasadą nie krzywdzenia istot żywych (tzw. 
ahimsa), ale z przeświadczeniem Hindusów, że zwierzęta są pełnoprawnymi użytkow-
nikami przestrzeni publicznej, jaką jest ulica [27]. Jest to całkowicie inna filozofia niż 
w Europie, gdzie psy poza kontrolą są odławiane (choćby czasowo, jak we Włoszech). 
W Azji Południowej psy chroni z kolei życzliwe podejście religii buddyjskiej do 
zwierząt [19]. 

 W islamie i judaizmie z kolei spotkać się można raczej z niechętnym stosunkiem 
do psów bezpańskich, które uznawane są za nieczyste. Co ciekawe, taki stosunek 
muzułmanów do tych zwierząt nie ma odzwierciedlenia w Koranie [28]. Ambiwa-
lentny, a często złowrogi wizerunek, jest wyraźnie widoczny w Biblii. W Apokalipsie 
św Jana (22, 15) na przykład psy bezpańskie nie zostają wpuszczone do Jerozolimy, 
ale pozostają na zewnątrz, poza bramami razem z (…) rozpustnikami, zabójcami 
i bałwochwalcami (…) [29]. 

9. Nawiązując do tytułu 

Na tle wszystkich problemów, które stwarzają psy będące poza kontrolą tytuł 
niniejszego tekstu można uznać za prowokacyjny. Zwierzęta te najwyraźniej nie są 
przyjaciółmi dzikiej przyrody. Ale ich ocena nie może też być bezwzględna. Należy 
bowiem zauważyć, że pies domowy nie jest obligatoryjnym mięsożercą, ale wykazuje 
tendencję do wszystkożerności. W wielu badanych populacjach aż 40% spożywanej 
karmy przez psy poza kontrolą to były składniki roślinne. Zarówno w niektórych czę-
ściach Afryki, jak i w Polsce, wałęsające się psy zjadały ok. 50% ziaren zbóż i innych 
części roślin [12]. Nie jest więc prawdą, że muszą one być drapieżnikami i wyrządzać 
szkody, o których była mowa wyżej. Po drugie psy-pariasy, jak już powiedziano, 
pełnią funkcję sanitarną, usuwając padlinę i odpadki z ulic miast Indii i innych krajów. 
Zwierzęta te działają więc na korzyść środowiska. 

Jednak żeby być „przyjacielem” natury pies musiałby przejść drogę, którą przebył 
australijski dingo. To proces pełnej feralizacji, kiedy zwierzę włącza się do łańcucha 
pokarmowego jako top-drapieżnik, jako niezależny od człowieka gatunek wtapia się 
w dziką przyrodę. Ale spełnione muszą być także inne warunki, które zaistniały 
w Australii: brak konkurencji ze strony innych psowatych i surowe środowisko w więk-
szości pustynne, które reguluje populację tego dzikiego psa. 
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Pies domowy poza kontrolą: wróg czy przyjaciel dzikiej przyrody?  

Streszczenie 

Praca jest krótkim opisem problemów spowodowanych przez psy poza kontrolą, ich ekologicznej roli 

i wpływu na zwierzęta dzikie i człowieka. Grupa psów poza kontrolą obejmuje zwierzęta o różnym stopniu 

zależności od człowieka: od psów miejskich, które mają właścicieli, do zdziczałych, zdobywających 

pokarm na własną rękę. Inna grupa, tak zwane pariasy, psy miejskie i wiejskie z południowej Azji i innych 

krajów rozwijających się są częściowo zależne od człowieka. Żywią się one wyłącznie odpadami i padliną. 

Wpływ psów poza kontrolą na zdrowie publiczne dobrostan innych zwierząt i dziką przyrodę jest znaczny. 
Zwierzęta te przenoszą zoonozy, w tym bardzo groźną wściekliznę. Mogą one także polować na zwierzęta 

domowe i dzikie lub po prostu nękać je. W naturze występuje też spontaniczna hybrydyzacja psa z jego 

kuzynami, wilkiem i kojotem. Zjawisko to jest zagrożeniem dla bioróżnorodności. Wysuwane są różne 

propozycje dotyczące zarządzania populacjami psów poza kontrolą, która wydaje się koniecznością. Ubój 
jest obecnie etycznie nie do zaakceptowania. Utrzymanie w schroniskach jest problematyczne ze względu 

na ich przeciążenie i czasem z uwagi na trudności z adopcją. Trzecia metoda jest w znacznej mierze nadzorem 

rozrodu psów poza kontrolą w danej populacji. Procedurę tę można krótko opisać jako „chwytanie-neutra-

lizacja-szczepienie-wypuszczanie” i jest ona stosowana w niektórych krajach (np. we Włoszech). 
Podsumowując, psy poza kontrolą są raczej wrogami niż przyjaciółmi natury. Tylko zdziczałe psy, które 

mogą funkcjonować jako niezależne i ustabilizowane gatunki w pewnych warunkach środowiskowych 

można uznać jako „przyjaciół”. To przypadek psa dingo.  

Słowa kluczowe: psy poza kontrolą, psy zdziczałe, choroba, hybrydyzacja, drapieżnictwo 

Free-roaming dog: friend or foe of nature? 

Abstract 
This paper is short description of problems caused by free-ranging dogs their ecological role and impact on 

the wildlife and humans. The group of free-ranging dogs embraces animals with various level of 

dependence to man: from the street dogs which have owners to individuals living as feral and feeding by 

themselves Another group, so-called pariah dogs, street and village dogs from South Asia and various 
others developing countries are partly depended on humans. They can feed solely on various garbage 

scraps or on a carrion . There is considerable effect of free-ranging dogs on public health, animal welfare 

and wildlife. They transmit some zoonotic diseases including very dangerous rabies. They can predate 

upon various domestic and wild animals or simply harass them. The hybridization between dog and its 
cousins, timber wolf and a coyote occurs spontaneously in the wild. This process poses threat to the 

biodiversity. There are some propositions concerning management of population of free-ranging dogs 

which seems to be necessary in this case. The culling is ethically unacceptable now. Sheltering is 

problematic because of shelters overcrowding and sometimes because of troubles with dog adoption. The 
third method is mainly fertility control in free-ranging dogs of given population. The procedure could be 

shortly described as catch-neuter-vaccination-release and it is used as a method of control in some 

countries (e.g. Italy). To sum up, free-ranging dogs are rather foes than friends of the nature. Only feral 

dogs which can function as en established wild species under some environmental conditions can be seen 
as "friend". This is the case of Australian dingo. 

Keywords: free-ranging dogs, feral dogs, disease, hybridization, predation 
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Możliwości modelowania rozprzestrzeniania się 

substancji wyemitowanych podczas pożarów 

w powietrzu atmosferycznym 

1. Wprowadzenie 

Jakość powietrza atmosferycznego jest silnie uwarunkowana zanieczyszczeniami 

uwalnianymi do niej. Jednocześnie stężenia zanieczyszczeń są podatne na warunki 

meteorologiczne panujące w atmosferze. Pod ich wpływem zanieczyszczenie może 

zostać rozrzedzone albo skoncentrowane, a przede wszystkim przemieszczone. Powo-

duje to konieczność z analizy nie tylko jakości powietrza przy źródłach, ale również 

możliwości przewidywania kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Rozprze-

strzenianie się zanieczyszczeń może być określone przy użyciu programów kompute-

rowych korzystających modelowania matematycznego dyspersji. Pierwsze modele 

matematyczne dyspersji atmosferycznej pojawiły się w latach 30. XX wieku [1], 

jednakże ich duży rozwój nastąpił w okresie Zimnej Wojny [2], kiedy wzrosła potrzeba 

oceny możliwych kierunków rozprzestrzeniania się substancji wyemitowanych w wy-

niku zastosowania broni jądrowej. 

Jednym ze źródeł zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery są pożary. W zależ-

ności od warunków panujących w trakcie pożaru (m.in. dostęp do paliwa, dostęp do 

tlenu, temperatura) różne substancje w różnym tempie mogą być uwalniane do 

atmosfery. Powoduje to konieczność przeprowadzenia oceny przydatności modeli 

dyspersji atmosferycznej do oceny rozprzestrzeniania się substancji pochodzących 

z różnych kategorii pożarów. 

2. Modele gaussowskie 

Jednym z pierwszych podejść do modelowania rozprzestrzeniania się substancji 

w atmosferze są modele gaussowskie [1, 3]. Opierają się one na założeniu, że stężenie 

zanieczyszczenia w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru są dwuwymiarowym 

rozkładem Gaussa. Dodatkowo należy założyć, że emisja jest ciągła i stała w czasie, 

a warunki meteorologiczne nie zmieniły w trakcie emisji. Masa substancji wyemi-

towanej do atmosfery jest stała i nie podlega żadnym zmianom, tj. substancja nie 

osadza się na żadnych powierzchniach ani nie zachodzą reakcje chemiczne rozkładu 

substancji. Zgodnie z [4, 5] w wyniku emisji zanieczyszczenia gazowego przez emitor 

znajdujący się w początku układu współrzędnych i mającego wysokość   średnie (np. 

jednogodzinne) stężenie w punkcie o współrzędnych       wyznaczone za pomocą 

modelu gaussowskiego wynosi: 

         
  

        
     

  

   
        

      

   
        

      

   
    (1) 
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gdzie     
  

 
  to średnia emisja substancji gazowej,      to efektywna wysokość 

emitora,    
 

 
  to średnia prędkość wiatru w warstwie od geometrycznej wysokości 

emitora      do efektywnej wysokości emitora      zależnej od prędkości 

wylotowej gazów, emisji ciepła i prędkości wiatru na wysokości wylotu z emitora, 

      to współczynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej w płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku wiatru, a       to współczynnik poziomej dyfuzji atmosferycznej 

w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru. Rozkład gazu w poziomie, 

w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru jest zależny od czynnika 
 

     
     

  

   
  . Czynnik 

 

     
      

      

   
        

      

   
    opisuje 

pionową dyspersję zanieczyszczenia, czynnik przed nawiasem jest czynnikiem 

normalizacyjnym rozkładu Gaussa. Ponieważ wśród założeń modelu gaussowskiego 

jest zachowanie masy, konieczne są dwa składniki w nawiasie. Pierwszy opisuje 

zależność od odległości emitera do receptora, drugi zależność od odległości, jaką 

pokonało zanieczyszczenie od emitora do powierzchni ziemi i z powrotem do emitora 

(z racji braku strat w masie, na powierzchni ziemi zachodzi tzw. eddy reflection, 

zjawisko to nie zachodzi dla zanieczyszczeń pyłowych). Zjawisko odbicia nie zachodzi 

dla zanieczyszczeń pyłowych i w związku z tym wg [4] równanie (1) upraszcza się do: 

         
  

        
     

  

   
       

      

   
     (2) 

gdzie    
  

 
  to średnia emisja pyłu, a pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1). 

W zjawisku transportu istotną rolę pełnią współczynniki dyfuzji atmosferycznej  , 

które zostały sparametryzowane przez Pasquilla i Gifforda [6,7]. Zależą one od 

stabilności atmosfery oraz odległości od źródła: 

        
          

    
      (3) 

              (4) 

gdzie   to odległość od źródła w km,         współczynniki zależne od 

stabilności atmosfery i odległości od źródła. 

Pomimo różnych ograniczeń związanych ze stosowaniem modelu gaussowskiego 

jest on modelem referencyjnym do badania rozprzestrzeniania się substancji w po-

wietrzu zarówno w Polsce [4], jak i np. w USA [8]. 

2.1. AERMOD 

AERMOD [9] jest pakietem oprogramowania do wyznaczania rozprzestrzeniania 

się substancji w powietrzu atmosferycznym atmosferze korzystającym z gaussow-

skiego modelu stacjonarnej emisji. Model ten jest elementem prawa federalnego USA 

i służy do modelowania dyspersji do 50 km. Pakiet ten składa się z różnych modułów, 

z których trzy najważniejsze pozwalają na uwzględnienie wpływu warunków meteoro-

logicznych (AERMET), wpływu ukształtowania terenu (AERMAP) i wpływu zabudo-

wań (PRIME) na dyspersję. W modelu uwzględniono również dodatkowe zjawiska 

takie jak sucha i mokra depozycja oraz niegaussowska analiza rozprzestrzeniania się 
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pionowego dla niestabilnych atmosfer. Źródła emisji mogą być jedno- bądź wielo-

punktowe, powierzchniowe lub objętościowe. AERMOD nie uwzględnia żadnych prze-

mian chemicznych, które mogą zachodzić w atmosferze poza przemianami tlenków 

azotu (NOx). Dla krótkich czasów uśredniania stężeń model nie przedstawia popraw-

nych danych – model ma tendencję do prezentowania wyższych wartości stężeń niż 

prawdziwe, co zostało pokazane w różnych pracach porównujących modelowaną przez 

AERMOD dyspersję z danymi pomiarowymi [10-12]. 

3. Modele trajektorii 

Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze można sprowadzić do 

modelowania trajektorii małych paczek powietrza, traktując przy tym atmosferę jako 

ośrodek ciągły podlegający prawom mechaniki ośrodków ciągłych. Przepływ (a nie 

tylko przepływ, ale ogólniej mówiąc każde pole, skalarne lub wektorowe) może być 

przedstawione z dwóch perspektyw: perspektywy Eulera i perspektywy Lagrange’a 

[13]. Przemieszczenie, niezależnie od perspektywy, w której jest opisywane, jest równe 

różnicy współrzędnej końcowej    i współrzędnej początkowej  . W sensie Lagrange’a 

przemieszczenie   jest funkcją położenia początkowego cząstki 

         .       (5) 

Innymi słowy, można powiedzieć, że każda cząstka jest identyfikowana poprzez jej 

początkowe położenie  . Z kolei w sensie Eulera, przemieszczenie    jest funkcją 

obecnego położenia cząstki 

           .       (6) 

Oznacza to, że cząstki są identyfikowane w sensie Eulera poprzez obecne położenia 

  . Obydwa podejścia są równoważne [13-15], ponieważ są to tylko dwie formy zapisu 

tej samej wielkości fizycznej 

                  (7) 

Rozważania wielkości związanych z małymi paczkami powietrza wymagają 

wprowadzenia pochodnych substancjalnych do opisu zachowania cząstek [13, 16]. 

Modele trajektorii pozwalają na określenie położenia cząstek zarówno w przód, jak 

i w tył w czasie, co pozwala nie tylko na określanie stężeń substancji na podstawie 

emisji w danym punkcie, ale również, dla konkretnego punktu, określenie skąd dotarło 

dane zanieczyszczenie [16]. 

3.1. CALPUFF 

CALPUFF [17] jest eulerowskim modelem transportu, do określania stężeń 

w dużych odległościach od źródła. Podobnie jak AERMOD jest on częścią prawa 

federalnego USA [8] i znajduje zastosowanie do określania stężeń w odległościach, dla 

których nie można stosować modelu AERMOD. CALPUFF jest modelem eulerow-

skim, co oznacza, że stężenia są określane w z góry określonej siatce. CALPUFF, 

poprzez dane przygotowane w programie CALMET, części pakietu, uwzględnia wpływ 

zmiennych warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się substancji w atmo-

sferze. Ponadto uwzględnia on wpływ ukształtowania terenu i zabudowań na rozprze-

strzenianie się substancji. Emitorami mogą być źródła punktowe, liniowe, powierzch-
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niowe i objętościowe. Ważnym elementem z punktu widzenia modelowania emisji 

substancji z pożarów jest możliwość zdefiniowania emisji zmiennej w czasie. Wśród 

zjawisk uwzględnionych w modelu [17] jest depozycja, przemiany chemiczne dotyczące 

dwutlenku siarki  S    i jonów siarczanowych  S  
   , tlenków azotu      , 

azotanów     
  , kwasu azotowego V       . Stężenia substancji modelowane przez 

CALPUFF były wielokrotnie weryfikowane [18-21], jednakże wskazują one, że do 

modelowania wysokich stężeń wyniki uzyskane za pomocą AERMOD są lepsze [20] 

oraz że na podstawie porównania modelowanych danych z danymi pomiarowymi 

z kilku eksperymentów [22] model CALPUFF daje gorsze wyniki niż CAMx [23] 

i HYSPLIT [24]. 

3.2. CMAQ 

CMAQ, Community Multiscale Air Quality Modeling System [25], jest określany 

jako fotochemiczny model transport atmosferycznego. Wśród funkcjonalności modelu 

szczególny nacisk postawiony jest na modelowanie reakcji chemicznych zachodzących 

podczas transportu substancji w atmosferze, w szczególności reakcji wywołanych 

promieniowaniem elektromagnetycznym (słonecznym). W modelu uwzględnionych są 

setki związków chemicznych i około tysiąca reakcji chemicznych. Te reakcje mogą 

zachodzić w dwóch fazach – gazowej lub pyłowej, a także mogą dotyczyć cząsteczek 

gazów na pyle. Zjawiska fizyczne dotyczące parowania i kondensacji między tymi 

dwoma fazami również są brane pod uwagę w modelu [26, 27].  

Pod względem transportu CMAQ jest modelem eulerowskim uwzględniającym 

warunki meteorologiczne, depozycje i procesy wymiany związków chemicznych między 

źródłami i atmosferą. Dodatkowo pozwala on na symulację widzialności. Model pod-

lega ciągłemu rozwojowi, ocenie i ulepszeniom mającym na celu poprawę zgodności 

modelowania z rzeczywistymi pomiarami [28]. 

3.3. HYSPLIT 

Hybrid Single-Par-ticle Lagrangian Integrated Trajectory, w skrócie HYSPLIT [24, 

29], to model hybrydowy łączący w sobie oba podejścia trajektorii. Hybrydowość polega 

na połączeniu podejścia eulerowskiego, które służy do określenia stężeń w z góry 

określonej siatce oraz podejścia lagranżowskiego, które jest niezbędne do wyznaczenia 

trajektorii paczek powietrza, a także częściowego włączenia modelu gaussowskiego. 

W modelu możliwe jest śledzenie rozprzestrzenia się określonej liczby cząstek wy-

emitowanych w danym punkcie lub kłębów substancji, które rozprzestrzeniają się 

w pojedynczej komórce siatki, a następnie dzielą się na sąsiednie komórki, zachowując 

sumaryczną masę substancji. Emitorami mogą być źródła punktowe lub powierzch-

niowe, o emisji jednorazowej, ciągłej w czasie przez pewien okres lub zmiennej 

w czasie. Oprócz suchej i mokrej depozycji w modelu uwzględniona jest resuspensja. 

Program pozwala również na jednoczesne obliczenia stężeń wielu substancji emito-

wanych w danym punkcie oraz prowadzenie wielu symulacji emisji z danego punktu 

(korzystające z metod Monte Carlo) pozwalające na oszacowanie prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego stężenia substancji. Ponadto substancje mogą ulegać przemianom 

z określoną szybkością w inne substancje, a także podlegać rozpadowi promieniotwór-

czemu. Model pozwala również na analizę reakcji chemicznych związanych z ozonem 

     oraz siarczanami  S  
   S   , niestety reakcje chemiczne są wrażliwe na 
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wzajemne położenie siatki danych meteorologicznych i siatki, w której obliczane są 

stężenia, co może prowadzić do błędów [30]. Jednym z ograniczeń modelu jest mini-

malny czas uśredniania (1 minuta), a przez to minimalny zasięg, który przy założeniu 

prędkości wiatru rzędu 5 m/s oznacza zakres stosowalności > 300 m [31]. 

Model może być uruchamiany zarówno lokalnie jak również w udostępnionej przez 

NOAA Air Resources Laboratory chmurze, READY (Real-time Environmental Appli-

cations and Display sYstem [32]), która pozwala każdemu na przeprowadzenie 

własnych obliczeń dotyczących archiwalnych dyspersji cząstek, a także archiwalnych 

i prognozowanych trajektorii i trajektorii wstecznych. Wyniki uzyskane w HYSPLIT 

mogą być eksportowane do systemów informacji przestrzennej (GIS), celem dalszej 

analizy i połączenia z innymi informacjami z baz danych GIS.  

Walidacja modelu wykazała, że jest on w wielu kategoriach najlepszym lub drugim 

najlepszym modelem wśród porównywanych [22], dodatkowo NOAA zapewnia otwarty 

dostęp do danych meteorologicznych przygotowanych do użycia w HYSPLIT [33]. 

4. Porównanie modeli 

Na podstawie przytoczonych w rozdziale 2 opisów modeli przygotowano tabelę 1 – 

porównanie modeli rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze. W tabeli umiesz-

czono parametry kluczowe z punktu oceny przydatności modeli do oceny rozprzestrze-

niania się substancji wyemitowanych podczas pożarów. W zależności od modelu są 

do dyspozycji różne emitery (punktowe, powierzchniowe, objętościowe), które mogą 

mieć zastosowanie w modelowaniu emisji w różnych typach pożarów. Zasięg modelo-

wania oddziaływania pożaru również jest istotnym czynnikiem przy wyborze odpo-

wiedniego modelu do oceny oddziaływania konkretnego pożaru. Pożar jest zjawiskiem 

dynamicznym, w związku z czym kluczowa jest możliwość przeprowadzenia symu-

lacji dla emisji zmiennej w czasie. 

Tabela 1. Porównanie modeli rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze 

 AERMOD CALPUFF CMAQ HYSPLIT 

Model gaussowski     

Trajektorie eulerowskie     

Trajektorie lagranżowskie     

Ź
ró

d
ła

 

Punktowe     

Wielopunktowe     

Powierzchniowe     

Objętościowe     

Zasięg < 50 km > 50 km Różne skale > 300 m 

Depozycja mokra i sucha     

Przemiany chemiczne 

NOx 

SO2, NOx, 

SO4, NO3, 

HNO3 

~1000, w tym 

fotochemiczne 

O3, SO2, 

SO4 

Zmienność emisji w czasie     

Otwarty dostęp do danych 

meteorologicznych 
/ /   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9-12, 17-22, 24-31, 33] 
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5. Przykłady modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

wyemitowanych podczas pożarów 

W wielu pracach naukowych podejmowano problem rozprzestrzeniania się substancji 

wyemitowanych do atmosfery podczas pożarów. Aby ustalić, które modele są używane 

w pracach naukowych do opisu rozprzestrzeniania się substancji wyemitowanych 

podczas pożarów, przeszukano bazę Scopus [34]. Wyszukiwano artykuły, w których 

wśród słów kluczowych, abstraktu lub w tytule padały łącznie dwa słowa „fire” oraz 

nazwa jednego z czterech powyżej omówionych modeli dyspersji atmosferycznej. 

Według stanu na 31 maja 2021 roku odnaleziono 10 wyników dotyczących modelu 

AERMOD, 17 wyników dotyczących CALPUFF, 81 wyników o CMAQ i 157 HYSPLIT. 

5.1. Pożary budynków 

Pożary w budynkach lub pożary pojedynczych budynków są względnie małe i ilość 

substancji wyemitowanych do atmosfery nie jest duża. Z dobrym przybliżeniem można 

przyjąć, że większość substancji jest emitowana ze stałą szybkością. Skala oddziały-

wania pożarów na atmosferę nie jest duża, więc ważna jest możliwość zdefiniowania 

źródła, w zależności od sytuacji jako źródło punktowe, powierzchniowe lub objęto-

ściowe.  

W pracy [35] omówiono pożar magazynu w Nowym Orleanie, USA, który miał 

miejsce w nocy z 24 na 25 maja 2004 roku. Oszacowano narażenie na pył PM2.5 na pozio-

mie gruntu w sąsiedztwie magazynu za pomocą modelu AERMOD. W wyniku symu-

lacji określono, że stężenie PM2.5 było większe niż lokalne tło w odległości do 445 m, 

a największe stężenie było w odległości około 50 m od budynku i wynosiło 500 µg/m
3
. 

5.2. Pożary lasów i biomasy 

Pożary lasów stają się jednym z istotnych globalnych problemów środowiskowych. 

Ocena oddziaływania na środowisko, w szczególności na powietrze atmosferyczne, 

wymaga analizy dyspersji substancji wyemitowanych w pożarze lasu. W pożarach 

lasów i biomasy mamy głównie dwa rodzaje emiterów – powierzchniowe i punktowe.  

Intensywne pożary lasów na Peloponezie (Grecja) w sierpniu 2007 roku i ich 

wpływ na jakość powietrza atmosferycznego stały się obiektem zainteresowania auto-

rów pracy [36]. Zastosowali oni model CAMx do analizy dyspersji, określając stężenia 

w wysokiej rozdzielczości przestrzennej (0,1°). Oszacowano, że w wyniku pożaru lasu, 

stężenie CO było większe o 6%, a stężenie NOx o 11%. Ustalono również, że w wyniku 

emisji substancji z pożaru stężenie O3 zmalało o 34% w bezpośrednim sąsiedztwie 

pożaru, a w odległości 500 km w kierunku wiatru stężenie wzrosło o 52%. Określono, 

że ten pożar zmienił w niektórych obszarach typowy kierunek zachodzenia reakcji, 

z destrukcji na produkcję O3. 

W marcu 2007 roku w Tajlandii, w dorzeczu Chiang Mai występowały pożary lasów, 

a słaby wiatr i stabilność atmosfery były czynnikami sprzyjającymi akumulacji pyłu 

[37, 38]. Analiza stężeń i względnych stężeń frakcji PM2.5 i PM10 uzyskanych modelem 

CALPUFF w 1 km siatce, wskazała, że średniodobowe stężenia PM10 znajdowały się 

w przedziale 73-300 µg/m
3
, a PM2.5 32,1-203,5 µg/m

3
, a pył PM2.5 stanowił 74% 

frakcji PM10. 
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W prowincjach Heilongjiang, Jilin i Liaoning we wschodnich Chinach w dniach  

1-4 listopada 2015 roku wystąpił silny spadek widzialności atmosferycznej [39]. Stężenia 

PM2.5 w tych prowincjach wynosiły wtedy od 70 do 117 µg/m
3
. Dzięki przeprowa-

dzeniu symulacji modelem CMAQ wyznaczono, że 52,7% pyłu PM2.5 pochodziło 

z otwartego spalania biomasy. Badania pokazały również, że wprowadzenie w 2018 

roku zakazu spalania biomasy spowodował spadek stężenia PM2.5 o 48,1% w skali 

regionu w okresie pożniwnym. 

Pozyskiwanie trzciny cukrowej w Brazylii wiąże się często z wypalaniem pól przed 

zbiorem. Ułatwia to późniejsze żniwa, jednakże wiąże się to z silnym negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko glebowe i atmosferę. Przy pomocy modelu AERMOD 

przepadano wpływ wypalania na stężenia substancji w powietrzu atmosferycznym 

[40]. Wyznaczono wpływ czasu wypalania oraz rozkładu przestrzennego źródeł na 

stężenia zanieczyszczeń. Wykazano, że przy wypalaniu tej samej powierzchni, roz-

dzielenie obszaru na 5 równych części powoduje spadek maksymalnego stężenia 

o 53%. Wskazano również, że maksymalne stężenie jest odwrotnie proporcjonalnie do 

czasu wypalania. 

5.3. Pożary odpadów 

Emisja substancji podczas pożarów składowisk odpadów jest bardzo ważnym pro-

blemem z punktu widzenia środowiska i zdrowia społecznego. Składowiska odpadów 

płoną z przyczyn naturalnych, w wyniku podpaleń, zaniedbań bądź jako nielegalna 

metoda usuwania problemu źle składowanych odpadów. W pracy [41] autorzy podjęli 

się próby oszacowania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza 

atmosferycznego związanych z pożarami odpadów. Jako element przedstawionej meto-

dyki zaprezentowali możliwość modelowania rozprzestrzeniania się pyłu PM10 wyemi-

towanego w pożarze składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdroju, Polska, dnia 10 marca 

2018 roku. Autorzy wyznaczyli obszary, w których 1-godzinne średnie stężenia pyłu 

spowodowane pożarem wynosiły > 100 µg/m
3
, > 10 µg/m

3
 oraz > 1 µg/m

3
 oraz że po  

4 godzinach po ugaszeniu pożaru wciąż istniał obszar z podwyższeniem stężenia  

o > 10 µg/m
3
, zlokalizowany w odległości 160 km od źródła pożaru. 

Powietrze atmosferyczne nie podlega granicom lądowym, w związku z czym zanie-

czyszczenia w trakcie transportu pokonają granicę między państwami. Wpływ dwóch 

pożarów składowisk odpadów, które miały miejsce w Polsce i oddziaływały w skali 

Europejskiej, został zaprezentowany w [42]. W wyniku modelowania w HYSPLIT 

uzyskano informację, jak daleko można zaobserwować wzrost stężeń spowodowany 

pożarem składowiska odpadów. Dla jednego z omawianych pożarów wzrost 1-godzin-

nego średniego stężenia PM10 o > 2 µg/m
3
 można było zaobserwować nawet 

w Wielkiej Brytanii i nad Morzem Norweskim. W wyniku drugiego z omawianych 

pożarów 1-godzinne średnie stężenie PM10 wzrosło o > 0,4 µg/m
3
 nad Włochami 

a również Morzem Jońskim. 

6. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono dwa główne podejścia do modelowania dyspersji atmo-

sferycznej – modelowanie gaussowskie i modelowanie trajektorii – wraz z opisami 

konkretnych modeli należących do tych grup. W opisie każdego z modeli wskazano na 

jego charakterystykę, mocne strony i ograniczenia. Możliwości modeli zestawiono 
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w tabeli. Przeanalizowano również, jakie modele dyspersji atmosferycznej stosowane 

są w literaturze naukowej i przedstawiono przykłady zastosowań modelowania do oceny 

wpływu pożarów. Modele dyspersji atmosferycznej znajdują szerokie zastosowanie 

w modelowaniu dyspersji substancji wyemitowanych w pożarach, każdy z pożarów 

powinien podlegać indywidualnej ocenie stosowalności danego modelu, jednakże 

biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, m.in. dostępność modelu, wiarygodności uzyski-

wanych wyników, ograniczenia dotyczące zasięgu rozprzestrzeniania się substancji, 

model HYSPLIT okazuje się mieć najszersze możliwości stosowania do oceny 

wpływu pożarów na jakość powietrza atmosferycznego. 
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Możliwości modelowania rozprzestrzeniania się substancji wyemitowanych 

podczas pożarów w powietrzu atmosferycznym 

Streszczenie 

Jakość powietrza atmosferycznego jest silnie uwarunkowana zanieczyszczeniami uwalnianymi do niej. 

Jednocześnie, stężenia zanieczyszczeń są podatne warunki meteorologiczne panujące w atmosferze. Pod 

ich wpływem, zanieczyszczenie może zostać rozrzedzone albo skoncentrowane, a przede wszystkim prze-
mieszczone. Powoduje to konieczność analizy nie tylko jakości powietrza przy źródłach, ale również 

możliwości przewidywania kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Modelowanie matematyczne dyspersji dzielą się na dwie główne grupy: modelowanie gaussowskie 

i modelowanie trajektorii Modele gaussowskie są stosowane najdłużej i opierają się na założeniu, że 
stężenie zanieczyszczenia w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru jest opisane dwuwymiarową 

krzywą Gaussa o różnych poziomych i pionowych parametrach dyspersji. Jedną z implementacji kompute-

rowych modeli gaussowskich jest AERMOD, model zalecany przez US Environmental Protection Agency 

do analizy rozprzestrzeniania się do 50 km. Modele trajektorii dzielą się na lagranżowskie i eulerowskie. 
W modelu lagranżowskim położenia wyemitowanych cząstek są śledzone wzdłuż trajektorii ich ruchu – 

układ odniesienia jest związany z cząsteczką, z kolei w modelach eulerowskich mamy do czynienia z góry 
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ustaloną siatką, w której identyfikujemy położenia cząstek – układ odniesienia związany jest ze źródłem 

zanieczyszczenia. 
W pracy omówione są możliwości i ograniczenia modeli AERMOD, CALPUFF, CMAQ i HYSPLIT oraz 

zastosowania poszczególnych modeli w analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych 

podczas pożarów budynków, biomasy i lasów, odpadów, w publikacjach naukowych.  

Słowa kluczowe: dyspersja atmosferyczna, modelowanie matematyczne, zanieczyszczenie powietrza, pożary 

Possibilities of modeling of dispersion in atmospheric air of substances emitted 

during fires 

Abstract 

The quality of atmospheric air is influenced by the pollutions released into the atmosphere. On the other 
hand, the concentrations of pollutants are dependent on the meteorological conditions – they can be 

increased or decreased and, primarily, transported. Hence, the air quality should be analyzed not only next 

to the emitter but also the dispersion should be analyzed.  

Modelling of atmospheric dispersion divides into two main groups: gaussian and trajectory models. 
Gaussian modelling has the longest history and is based on the assumption that the concentration in a plane 

perpendicular to the wind direction is described by a 2D Gaussian profile with different horizontal and 

vertical dispersion parameters. One of the implementations of Gaussian modelling is AERMOD, the US 

EPA model of dispersion recommended for evaluating distances shorter than 50 km. Trajectory models are 
divided into Lagrangian and Eulerian models which differs in the frame of reference. In the Lagrangian 

models, the observer is following particles along their trajectories while in the Eulerian models, particles 

are observed in the pre-defined grid. 

In the work, the possibilities and limitations of modelling using AERMOD, CALPUFF, CMAQ and 
HYSPLIT are discussed. Examples of works are provided, which used modelling of dispersion of sub-

stances emitted during fires of buildings, biomass and waste.  

Keywords: atmospheric dispersion, mathematical modelling, air quality, fires 
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Badania procesu odsiarczania  

w aspekcie wprowadzania Dyrektywy MCP 

1. Wprowadzenie 

W roku 2017 nastąpiła transpozycja do polskiego prawa zapisów Dyrektywy Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 

energetycznego spalania [1]. Dyrektywa zwana jest także w skrócie Dyrektywą MCP 

(Medium Combustion Plants) i wprowadza między innymi dopuszczalne wielkości 

emisji SO2, NOx i pyłu w odniesieniu do nowych i istniejących średnich obiektów 

energetycznego spalania, przy czym średnie obiekty definiuje się jako źródła o nomi-

nalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. W zależności od 

momentu oddania źródła do eksploatacji oraz jego nominalnej mocy cieplnej wyma-

gania dyrektywy obowiązują od roku 2018 (dla źródeł nowych – w momencie oddania 

do eksploatacji) lub też będą obowiązywać od roku 2025 (dla źródeł o mocy nomi-

nalnej 5-50 MW) oraz od roku 2030 (dla źródeł o mocy 1-5 MW).  

Dane ARE wskazują, że dotyczy to ponad 5000 instalacji w Polsce, z czego 

w około 86% paliwem jest węgiel kamienny [2]. W większości źródłami tymi są kotły 

ciepłownicze i przemysłowe w technologii rusztowej, które dotychczas wyposażone 

były jedynie w urządzenia odpylające, nie stosowano w nich natomiast instalacji do 

odsiarczania ani do odazotowania spalin. Jednym z zanieczyszczeń, których dotyczą 

zapisy Dyrektywy MCP jest ditlenek siarki. Wprowadzone standardy emisyjne dla 

zawartości ditlenku siarki w gazach spalinowych dla spalania węgla kamiennego 

wynosić będą 400 mg SO2/Nm
3
 dla obiektów o mocy 20-50 MW oraz 1100 mg SO2/Nm

3
 

dla obiektów o mocy 1-20 MW (tab. 1). Natomiast dla obiektów nowych wynoszą  

400 mg SO2/Nm
3
 dla zakresu mocy 5-50 MW (z pewnymi wyjątkami opisanymi 

w rozporządzeniu – tab. 2) [3]. 

Tabela 1. Dopuszczalne wielkości emisji dla istniejących średnich obiektów energetycznego spalania, 
o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW [3] 

Zanieczyszczenie Jednostka Biomasa stała Inne paliwa stałe 

SO2 mg/Nm
3 

200 
1) 2) 

1100 

NOx mg/Nm
3
 650 650 

pył mg/Nm
3
 50 50 

1) Ta wielkość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie drewnianą biomasą stałą. 
2) 300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą. 

                                                                   
1 rafal.rajczyk@pcz.pl, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury 
i Środowiska, Politechnika Częstochowska, www.is.pcz.pl/pl/.  
2 student studiów II stopnia na kierunku Energetyka, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika 

Częstochowska, www.is.pcz.pl/pl/.  
3 absolwent, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, www.is.pcz.pl/pl/. 

http://www.is.pcz.pl/pl/
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Tabela 2. Dopuszczalne wielkości emisji dla istniejących średnich obiektów energetycznego spalania, 

o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW [3] 

Zanieczyszczenie Jednostka Biomasa stała Inne paliwa stałe 

SO2 mg/Nm
3 

200 
1) 2) 

400 
3) 

NOx mg/Nm
3
 650 650 

pył mg/Nm
3
 30 

4) 
30 

4) 

1) Ta wielkość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie drewnianą biomasą stałą. 
2) 300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą. 
3) 1100 mg/Nm3 w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie większej niż  

20 MW. 
4) 50 mg/Nm3 w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie większej niż  

20 MW. 

Istnieje kilka możliwości dostosowania średnich obiektów do wymaganych pozio-

mów emisji zanieczyszczeń, w tym m.in.: 

 zamiana źródeł na źródła oparte na OZE; 

 zamiana źródeł na opalane gazem; 

 wykorzystanie biomasy jako paliwa (zabudowanie nowego kotła, lub dostoso-

wanie obecnie istniejącego do spalania biomasy) – rozpatrywane odrębnie chociaż 

jest to również źródło uznawane za OZE; 

 stosowanie wyłącznie niskosiarkowego węgla; 

 odsiarczanie i odazotowanie spalin w istniejących kotłach opalanych węglem oraz 

przeprowadzenie ewentualnie modernizacji urządzeń odpylających. 

Najbardziej pożądanym z punktu widzenia ochrony środowiska byłoby zastąpienie 

wszystkich kotłów o mocy 5-50 MW źródłami opartymi o OZE, jest to jednak niewy-

konalne ze względów finansowych i technicznych, szczególnie dotyczy to kotłów 

przemysłowych wytwarzających parę na potrzeby technologiczne. Zamiana mocy 

w ciepłownictwie na źródła OZE następować będzie w szerokim horyzoncie czaso-

wym, w latach 2020-2030 przyrost mocy źródeł opartych o OZE szacuje się na 1,1% 

średniorocznie [4].  

Interesującą alternatywą jest wykorzystanie biomasy jako paliwa, które oferuje 

niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do nowych źródeł gazowych. Wynika to 

z możliwości przeprowadzenia retrofitu niektórych istniejących kotłów i przystosowania 

ich do opalania wyłącznie biomasą. Kolejnym sposobem jest proces współspalania 

biomasy. Biomasa zazwyczaj zawiera niewielkie ilości siarki [5] w porównaniu do 

węgli, dzięki czemu przy odpowiednim doborze paliwa biomasowego nie jest konieczne 

stosowanie instalacji odsiarczania spalin (IOS). Ponadto wykorzystanie biomasy wpisuje 

się w postulat ochrony klimatu, co ma znaczenie w kontekście rosnących cen upraw-

nień do emisji CO2, chociaż istnieją pewne kontrowersje w tym zakresie. Jednak 

w przypadku źródeł biomasowych także nie jest realne ich masowe zastosowanie, na co 

wpływa wiele czynników, przede wszystkim ograniczona podaż biomasy – konku-

rencja z przemysłem meblarskim i papierniczym o surowiec, niewielkie rozpowszech-

nienie plantacji energetycznych, konieczność ochrony lasów itd. [6]. 

Również wymiana większości źródeł na opalane gazem wydaje się nierealna, przede 

wszystkim ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, poza tym spalanie gazu, o ile 

cechuje się pomijalnie niskimi emisjami pyłu i SO2, to w dalszym ciągu nie rozwiązuje 
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postulatu ochrony klimatu. Podsumowując zatem, z pewnością część źródeł o mocy  

5-50 MW zastąpionych zostanie źródłami opartymi o OZE (w tym na biomasę) i gazo-

wymi, jednak w większości tego typu kotłów, przynajmniej przez pewien czas, paliwem 

pozostanie węgiel kamienny, dotyczy to w szczególności źródeł przemysłowych. 

W związku z tym pozostają dwie możliwości dostosowania ich do wymagań Dyrek-

tywy MCP. Pierwszym jest stosowanie niskosiarkowego węgla, co jest możliwe acz 

ryzykowne. Ryzyko związane jest tutaj z koniecznością utrzymania stałej jakości 

węgla, w przypadku otrzymania partii paliwa o zawartości siarki powyżej ok. 0,2%mas. 

(dla standardu 400 mg SO2/Nm
3
) lub też 0,5%mas. (dla standardu 1100 mg SO2/Nm

3
) 

może nastąpić przekroczenie chwilowych zawartości SO2 i naruszenie pozwolenia zinte-

growanego [7]. Poza tym niskosiarkowy węgiel sprowadzany jest przede wszystkim 

z Federacji Rosyjskiej, co nie jest korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia bilansu 

w handlu zagranicznym ani też dla krajowego wydobycia tego surowca kopalnego. 

Drugim sposobem jest zastosowanie jednej z metod odsiarczania spalin, w celu 

obniżenia zawartości SO2 w gazach odlotowych do pożądanych poziomów. 

Celem pracy było przeprowadzenie badań skuteczności odsiarczania spalin za 

pomocą wtrysku suchego sorbentu do gazów spalinowych przy wykorzystaniu stano-

wiska laboratoryjnego. 

2. Procesy odsiarczania gazów spalinowych 

Podczas utleniania siarki palnej zawartej w paliwie powstaje ditlenek siarki, w mi-

nimalnym stopniu powstaje również tritlenek siarki. Istnieje wiele koncepcji procesu 

odsiarczania spalin, najczęściej są to metody oparte na związkach wapnia i magnezu, 

chociaż zdarzają się też sorbenty sodowe oraz procesy wykorzystujące inne związki 

chemiczne. Ogólny podział metod odsiarczania spalin przedstawiono na rysunku 1.  

 
1 limestone injection into the furnace and activation of unreacted calcium,  

2 spray dryer absorption, 3 furnace sorbent injection 
Rysunek 1. Ogólny podział metod odsiarczania spalin [8, 9] 

Metody suche stosuje się przede wszystkim w kotłach fluidalnych, ze względu na 

dobre mieszanie zapewnione przez ruch warstwy fluidalnej, jak również na temperatury 

sprzyjające zjawisku kalcynacji najczęściej stosowanego sorbentu – CaCO3. Stoso-

wanie metod suchych w kotłach pyłowych cechowało się zwiększeniem intensywności 
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szlakowania i stosunkowo niewielką skutecznością odsiarczania [9]. Metody mokre 

charakteryzują się najwyższą skutecznością usuwania SO2 spośród omawianych. 

W metodach mokrych wapniowych w procesie płukania spalin zawiesiną wapnia 

w wieży absorpcyjnej powstaje CaSO3, który w dalszych procesach przerabiany jest 

w gips CaSO4·2H2O. Metody mokre wapniowe związane są ze znacznym stopniem 

rozbudowania instalacji oczyszczania spalin, obecnie ich zastosowanie w średnich 

obiektach jest dyskusyjne, ze względu na m.in. skomplikowaną gospodarkę wodno-

ściekową, czy też konieczność posiadania odrębnej nastawni. Dlatego warte zaintereso-

wania są metody półsuche, które mogą sprostać wymaganiom emisyjnym stawianym 

przed średnimi źródłami spalania, przy stosunkowo niewielkich kosztach inwestycyj-

nych. W metodach półsuchych najczęściej stosowanym sorbentem jest Ca(OH)2 wtry-

skiwane do specjalnego reaktora. W celu poprawienia skuteczności odsiarczania wyko-

rzystuje się kondycjonowanie spalin za pomocą rozpylanej wody, jak również stosowana 

jest recyrkulacja wykorzystanego sorbentu. Ten proces realizowany jest poprzez zawra-

canie części popiołu lotnego wychwyconego w odpylaczu, zawierającego produkt po-

reakcyjny jak również nieprzereagowany sorbent, z powrotem do reaktora. W niektórych 

rozwiązaniach recyrkulowany sorbent poddawany jest aktywacji mechanicznej lub 

zwilżany [8, 10]. Procesy te mają służyć otwarciu dodatkowych powierzchni reakcyj-

nych, jako że wykorzystywany proces adsorpcji zachodzi na powierzchni zewnętrznej 

ziaren sorbentu oraz w porach. Istotą metod półsuchych jest takie dozowanie strumieni 

wody, aby produkt podprocesowy był suchy [9]. W prowadzonych badaniach nie 

stosowano nawilżania gazów spalinowych, przebadano natomiast dwa sposoby wpro-

wadzenia sorbentu do spalin (wykorzystując reaktor fluidalny, jak również poprzez 

bezpośredni wtrysk do kanału spalin). Jako sorbent wykorzystano Ca(OH)2, związek ten 

ma zastosowanie we wszystkich metodach wapniowych tzn. metodzie suchej, pół-

suchej oraz mokrej.  

Sorbent Ca(OH)2 stosowany jest w postaci cząstek stałych, zawiesiny lub roztworu. 

Wodorotlenek wapnia wprowadzany do strumienia zanieczyszczonych gazów, wchodzi 

w reakcję z SO2 [8, 11]: 

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 • ½ H2O + ½ H2O  

SO2 + H2O → H2SO3  

Ca(OH)2 + H2SO3 → CaSO3 + 2 H2O  

CaSO3 + H2SO3 → Ca(HSO3)2   

Ca(OH)2 + Ca(HSO3)2 → 2 CaSO3 + 2 H2O  

Produkty odsiarczania zatrzymywane są w instalacji odpylania spalin (elektrofiltry, 

filtry workowe), tworząc mieszaninę z cząstkami popiołu lotnego. Produktami 

odsiarczania wodorotlenkiem wapnia są siarczany i siarczyny wapnia.  

3. Metodyka badań i aparatura 

Badania przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku pilotowym, którego sche-

maty w konfiguracjach wykorzystywanych podczas opisywanych prac przedstawiono 

na rysunku 2 i 3. Stanowisko przeznaczone jest do badań procesu spalania w warunkach 

warstwy fluidalnej, jednak w opisanych badaniach nie prowadzono procesu spalania, 

symulując atmosferę zasiarczonych gazów za pomocą spalin syntetycznych. Głównym 

elementem instalacji laboratoryjnej jest komora o wysokości 5,7 m i wewnętrznej 

średnicy 0,1 m. Komora połączona jest z separatorem (cyklonem) o wewnętrznej 
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średnicy 0,25 m. W skład pętli, w której krąży badany materiał wchodzą również syfon 

oraz rura opadowa o średnicy wewnętrznej 0,075 m. Fluidyzacja syfonu za pomocą 

powietrza umożliwia przesypywanie się materiału i cyrkulację warstwy fluidalnej. Na 

powierzchni komory zabudowane są elektryczne grzałki, których całkowita moc wynosi 

w przybliżeniu 50 kW. Instalacja elektrycznego ogrzewania wykorzystywana jest w celu 

osiągnięcia pożądanej temperatury pracy stanowiska. Układ odprowadzenia gazów za-

czyna się powyżej separatora, skąd gazy spalinowe kierowane są poprzez tzw. vortex 

finder pionowej rury, odprowadzającej gazy. W ciągu spalinowym znajduje się filtr 

tkaninowy, stanowiący drugi stopień odpylania, w postaci jednego worka wraz z kon-

strukcją wsporczą, znajdujący się w stalowej obudowie. Układ odprowadzenia gazów 

spalinowych wspomagany jest wentylatorem wyciągowym. W obszarze całego stano-

wiska zlokalizowane są liczne termopary płaszczowe typu K umożliwiające kontrolę 

temperatury, oznaczone na rysunku 2 i 3 symbolami (T1…T17), jak również czujniki 

ciśnienia służące do kontroli procesu fluidyzacji. Dane z czujników temperatury 

i ciśnienia wizualizowane są przez oprogramowanie DasyLab 11. 

 

Rysunek 2. Schemat stanowiska podczas badań procesów odsiarczania  

z wykorzystaniem reaktora fluidalnego 

Badania prowadzono w dwóch konfiguracjach pracy stanowiska. W pierwszej konfi-

guracji wykorzystano reaktor fluidalny, dzięki podawaniu powietrza do fluidyzacji 

syfonu uzyskano efekt zawracania materiału (podanego sorbentu, piasku kwarcowego 

i popiołu lotnego) z powrotem nad ruszt. Ten reżim pracy stanowiska został przedsta-

wiony na rysunku 2. Kierunek przepływu gazów oznaczono za pomocą strzałek.  
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Rysunek 3. Schemat stanowiska podczas badań procesów odsiarczania symulujących wtrysk sorbentu 
do kanału spalin 

Natomiast w drugiej konfiguracji prowadzono badania, symulując wtrysk sorbentu 

do kanału spalin tj. bez cyrkulacji w reaktorze. Taki reżim pracy uzyskano poprzez 

zasypanie syfonu materiałem (piaskiem) i odcięcie powietrza do fluidyzacji syfonu. 

W takiej konfiguracji w obrębie cyklonu powstała „martwa” strefa, a badane gazy kiero-

wane były bezpośrednio na filtr workowy. Schemat pracy stanowiska w drugiej konfi-

guracji przedstawiono na rysunku 3. Kierunek przepływu gazów oznaczono ponownie 

za pomocą strzałek. 

Powietrze atmosferyczne symulujące spaliny podawano pod ruszt, w ilości 10,0-

14,5 m
3
/h dla różnych serii pomiarowych. Ditlenek siarki podawano z butli, podczas 

badań wykorzystywano butle o zawartości 0,1% oraz 0,5% SO2 w powietrzu syntetycz-

nym, dostarczonych przez AirLiquide. Strumień tego gazu, w zależności od przyjętych 

parametrów procesu, wynosił 1,0-2,1 m
3
/h.  

Badanie składu powstających gazów prowadzono za pomocą analizatora gazów 

Gasmet DX-4000 wykorzystującego metodę pomiarową FTIR (Fourier transform 

infrared spectroscopy). Sondę analizatora wprowadzono za filtrem workowym, przed 

wentylatorem wyciągowym, w miejscu oznaczonym na rysunku 2.  

Badania prowadzono w różnych wartościach temperatury, jak również przyjmując 

różne wartości „tła”, czyli zawartości SO2, którą osiągano przed rozpoczęciem procesu 

podawania sorbentu, na poziomach 1600-2200 mg SO2/Nm
3
, co odpowiadało 

zawartości siarki palnej w węglu w zakresie 0,75-1,0%mas. (rys. 3).  
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Rysunek 4. Teoretyczna zawartość SO2 w spalinach, w funkcji zawartości siarki w węglu kamiennym 

Na rysunku 4 przedstawiono teoretyczną zależność pomiędzy zawartością SO2 

w gazach spalinowych a zawartością siarki palnej w węglu kamiennym. Do obliczeń 

składu spalin przedstawionych na rysunku 4 założono węgiel kamienny o zawartości 

pierwiastkowego węgla 60%mas., zawartości pierwiastkowego wodoru 5%mas., azotu 

1%mas. oraz wilgoci 15%mas., zawartość siarki była zmienna w zakresie 0,1-1,2%mas., 

przyjęto także współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,25. Jak można zaobserwować, 

analizując dane zestawione na rysunku 3, do utrzymania zawartości ditlenku siarki 

w gazach spalinowych na poziomie 400 mg/Nm
3
 konieczne byłoby stosowanie wyłącznie 

węgla o zawartości siarki palnej poniżej 0,2%mas., natomiast do utrzymania standardu  

1100 mg/Nm
3
 – węgla o zawartości siarki poniżej 0,5%mas. 

Sorbent aplikowano w postaci wprowadzenia suchej mieszaniny, w miejscu powyżej 

rusztu oznaczonym „podajnik sorbentu” (rys. 2 i 3). W celu precyzyjnego dawkowania 

relatywnie niewielkich ilości sorbentu, w odniesieniu do gabarytów stanowiska i spe-

cyfiki zastosowanego podajnika śrubowego, sporządzano mieszaniny składające się 

z sorbentu, piasku kwarcowego oraz popiołu lotnego z kotła rusztowego. Popiół lotny 

poddano uprzedniemu wyprażaniu przez 1 h w temperaturze 500
o
C, tak aby w tempera-

turach prowadzenia procesu odsiarczania zastosowany popiół nie brał udziału w reak-

cjach chemicznych.  

Podczas badań wykorzystano jeden typ sorbentu tj. Sorbacal H90, który dostar-

czony został przez firmę LHOIST. Sorbacal H90 jest reagentem bazującym na wodoro-

tlenku wapnia, przeznaczonym do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń ciekłych lub 

gazowych. Sorbacal H90 dostarczono w postaci suchego materiału. Skład chemiczny 

addytywu Sorbacal H90 przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Skład chemiczny sorbentu Sorbacal H90 [12] 

Parametr Wartość, %mas 

Ca(OH)2  90,6  

CO2  1,9  

MgO  3,0  

SO3  0,3  

Al2O3  0,3  

Fe2O3 0,5  

Zawartość wolnej wody 1,0  

Badania procesów odsiarczania prowadzono w temperaturach charakterystycznych 

dla gazów spalinowych (130
o
C-240

o
C). Zdaniem autorów tak przyjęty zakres stosun-

kowo wysokich temperatur spalin dobrze odzwierciedla temperatury charakterystyczne 

dla gazów spalinowych z kotłów rusztowych o pewnym stopniu wyeksploatowania. 

Skuteczność odsiarczania obliczono przy wykorzystaniu wzoru: 

     
    

   
             (1) 

gdzie: Cocz – zawartość SO2 w gazie oczyszczonym opuszczającym stanowisko, 

mg/Nm
3
, Cwl – zawartość SO2 w gazie wlotowym do stanowiska, mg/Nm

3
. 

Celem badań było określenie skuteczności procesu odsiarczania suchego przy 

użyciu Sorbacalu H90, w tym określenie, czy dla węgli o typowym stopniu zasiarczenia 

(zawartość do 1%mas. siarki palnej) możliwe będzie uzyskanie zawartości SO2 w gazach 

procesowych przewidzianych Dyrektywą MCP (400 mg/Nm
3
). 

4. Wyniki badań i dyskusja 

W pierwszej kolejności wykonano serie pomiarowe dla konfiguracji stanowiska 

wykorzystującej reaktor fluidalny (schemat stanowiska przedstawiono na rysunku 2). 

Przykładowe zawartości SO2 podczas serii pomiarowej przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Zawartość SO2 podczas serii pomiarowej wykorzystującej reaktor fluidalny 
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Ja można zaobserwować na rys. 4 w pierwszej kolejności ustabilizowano zawartość 

SO2 na poziomie w przybliżeniu 2200 mg/Nm
3
 (co odpowiada zawartości siarki 

w paliwie 1%mas. – por. rys. 4). Następnie rozpoczęto podawanie mieszaniny zawierającej 

sorbent, w wysokim nadmiarze. Jak widać reakcja na podanie sorbentu była szybka 

i po okresie około 3 minut osiągnięto zawartości SO2 znacznie poniżej zakładanych 

400 mg/Nm
3
. Podczas przedstawionej serii pomiarowej zarejestrowane temperatury 

w obszarze kolumny fluidyzacyjnej wynosiły 152-186
o
C, natomiast temperatura na 

filtrze workowym wynosiła 126
o
C. Dla przedstawionej na rys. 5 serii pomiarowej sku-

teczność odsiarczania wynosiła 90,8% i była to najwyższa wartość dla pracy stano-

wiska z wykorzystaniem reaktora fluidalnego. 

 

Rysunek 6. Zawartość SO2 podczas serii pomiarowej symulującej wtrysk sorbentu do kanału spalin 

Z kolei na rysunku 6 przedstawiono zarejestrowane zawartości SO2 dla serii pomia-
rowej, w której nie stosowano fluidyzacji, a sposób podawania sorbentu symulował 
jego bezpośredni wtrysk do kanału spalin (konfigurację stanowiska przedstawiono na 
rysunku 3). Dla przedstawionej serii pomiarowej początkowa zawartość SO2 wynosiła 
ok. 1600 mg/Nm

3
, co odpowiada spalaniu paliwa o zawartości siarki 0,75%mas. Podczas 

tej serii pomiarowej starano się tak sterować podajnikiem, aby nastąpiło powolne 
dojście do zakładanej zawartości 400 mg SO2/Nm

3
, co jest widoczne w postaci fluktuacji 

zawartości tego gazu. Zastosowano również mieszaninę o mniejszej zawartości 
sorbentu, w porównaniu do testu przedstawionego na rysunku 5. Dla serii pomiarowej 
przedstawione na rysunku 6 zarejestrowane temperatury w obszarze kolumny (w tym 
przypadku traktowanej jak kanał spalin) wynosiły 137-145

o
C, natomiast temperatura 

na filtrze workowym wynosiła 121
o
C. Uzyskana skuteczność odsiarczania wyniosła 

75,8%, natomiast najwyższa skuteczność odsiarczania uzyskana w seriach pomia-
rowych symulujących podawanie sorbentu do kanału spalin wynosiła 80,1%. Zatem 
była to wartość o 10 punktów procentowych niższa, niż w przypadku wykorzystania 
reaktora fluidalnego. 
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Uzyskanie skuteczności odsiarczania wystarczających do zapewnienia zawartości 
SO2 w gazach wylotowych poniżej 400 mg/Nm

3
 związane było z koniecznością poda-

wania stosunkowo dużych nadmiarów molowych sorbentu, w zakresie Ca/S = 4,0÷8,0. 
Wartości te można wytłumaczyć w pierwszej kolejności dużymi gabarytami stano-
wiska, w stosunku do zastosowanych ilości sorbentu oraz limitowanym czasem trwania 
poszczególnych serii pomiarowych. Oględziny wizualne stanowiska wykonane po 
badaniach wykazały depozycję sorbentu na kolankach, ściankach komory i cyklonu, jak 
również w obrębie syfonu. Ponadto czas prowadzenia badań i ilość podanego sorbentu 
nie była wystarczająca dla wytworzenia się na filtrze workowym placka filtracyjnego, 
na którym intensywnie zachodzi proces odsiarczania. Ponadto na stosunkowo słabą 
ekonomikę wykorzystania sorbentu miały wpływ wysokie temperatury spalin, co 
jednak jest charakterystyczne dla kotłów o pewnym stopniu zużycia eksploatacyjnego. 
Można wnioskować, że w warunkach przemysłowych, przy ciągłym procesie odsiar-
czania umożliwiającym wytworzenie się placka filtracyjnego pomiędzy przedmuchami 
worków filtracyjnych, jak również przy zastosowaniu recyrkulacji części popiołu 
lotnego, możliwe będzie zastosowanie mniejszych udziałów Ca/S, 

5. Wnioski 

Podczas badań zademonstrowano możliwość uzyskania zawartości SO2 w gazach 
procesowych z odsiarczania prowadzonego za pomocą sorbentu Sorbacal H90 na po-
ziomie poniżej 400 mg/Nm

3
, zarówno przy wykorzystaniu reaktora fluidalnego, jak 

również podczas symulacji podawania sorbentu wprost do kanału spalin, bez recyr-
kulacji gazów. Uzyskane maksymalne skuteczności odsiarczania wynosiły 90,8% przy 
zastosowaniu reaktora fluidalnego oraz 80,1% dla wtrysku sorbentu do kanału spalin, 
przy czym stosowano spaliny syntetyczne symulujące zawartość siarki palnej w węglu 
na poziomie do 1%mas. Odsiarczanie suche i półsuche za pomocą Sorbacalu H90 może 
być stosowane w przypadku kotłów ciepłowniczych i przemysłowych, w celu redukcji 
zawartości SO2 do poziomów przewidzianych dla średnich źródeł energetycznego 
spalania paliw. 
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Badania procesu odsiarczania w aspekcie wprowadzania Dyrektywy MCP 

Streszczenie  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dn. 25 listopada 2015 r. wprowadza 
konieczność ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej  
1-50MW. Transpozycja zapisów dyrektywy do polskiego prawa nastąpiła w 2017 r., a wdrażanie ma mieć 
miejsce w latach 2018-2030, w zależności od specyfiki kotła. Pomimo dążenia do Zielonego Ładu i dekar-
bonizacji, nie jest możliwe obecnie zastąpienie wszystkich źródeł opalanych węglem na OZE, w szczegól-
ności dotyczy to kotłów ciepłowniczych i przemysłowych. Prowadzono badania procesu odsiarczania 
suchego, w aspekcie ograniczania emisji SO2 w sektorze ciepłowniczym i przemysłowym. Badania prowa-
dzono na stanowisku laboratoryjnym w skali pilotowej. Wykorzystano spaliny syntetyczne symulujące 
zaw. siarki w paliwie do 1% oraz sorbent na bazie Ca(OH)2. Badania prowadzono podając sorbent bezpo-
średnio do kanału spalin, jak również z wykorzystaniem reaktora fluidalnego. Uzyskane maksymalne sku-
teczności odsiarczania wyniosły 90,8% dla reaktora fluidalnego i 80,1% dla podawania sorbentu do kanału 
spalin. Odsiarczanie Sorbacalem H90 może być wykorzystywane w średnich obiektach energetycznego 
spalania w celu dostosowania emisji SO2 do obowiązujących i przyszłych standardów.  
Słowa kluczowe: odsiarczanie suche, odsiarczanie półsuche, sorbent, Ca(OH)2 

Investigation of desulfurization process in terms of the MCP Directive 

implementation 

Abstract  
Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of On November 25, 2015, 
introduces emission reduction of pollutants for boilers with a nominal thermal capacity of 1-50MW. The 
provisions of the Directive were transposed into Polish law in 2017, and the implementation is to take 
place in 2018-2030, depending on the specificity of the boiler. Despite the pursuit of the Green Deal and 
decarbonisation, it is currently not possible to replace all coal-fired boilers with RES, in particular heating 
and industrial boilers. Dry desulfurization process was studied in terms of reducing SO2 emissions in the 
heating and industrial sectors. The tests were carried out on a pilot scale laboratory facility. Synthetic flue 
gases simulating sulfur content in the fuel up to 1% and a Ca(OH)2 -based sorbent were used. The research 
was carried out by feeding the sorbent directly into the flue gas duct, as well as using a fluidized bed 
reactor. Maximum desulfurization efficiency achieved was 90,8% for the fluidized reactor and 80,1% for 
sorbent injection into the flue gas duct. Sorbacal-based desulphurization process can be used in medium 
combustion plants to keep SO2 emissions in line with current and future standards. 
Keywords: dry desulfurization, semi-dry desulfurization, sorbent, Ca(OH)2 
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Synteza i charakterystyka nowych kompozytów 

mineralno-węglowych oraz ich zastosowanie 

jako adsorbentów ksylenolu z wody 

1. Środki przeciwdrobnoustrojowe  

Środki przeciwdrobnoustrojowe (dezynfekujące) to związki chemiczne, do których 

należą substancje o bardzo zróżnicowanej budowie. Ich zadaniem jest zmniejszenie 

liczby mikroorganizmów w różnych środowiskach. Znanych jest wiele różnych rodza-

jów środków przeciwdrobnoustrojowych, różniących się między sobą zakresem, spo-

sobem i skutecznością działania. Substancje przeciwdrobnoustrojowe działające na 

bakterie można podzielić na dwie grupy: substancje o działaniu bakteriostatycznym oraz 

substancje o działaniu bakteriobójczym. Środki o działaniu bakteriostatycznym hamują 

wzrost i namnażanie bakterii poprzez selektywne i odwracalne zmiany w komórkach 

bakterii. Przenikają przez ściany komórkowe, wchodzą w interakcje z kwasami nuk-

leinowymi oraz hamują działanie enzymów. Substancje te nie zabijają bezpośrednio 

obecnych już komórek, dlatego po ich usunięciu możliwy jest ponowny wzrost popu-

lacji bakterii. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych o działaniu bakterio-

bójczym polega na niszczeniu komórek bakteryjnych poprzez lizę, autolizę, koagulację 

cytoplazmy, strukturalne uszkodzenie lub zmianę przepuszczalności błony cytopla-

zmatycznej, prowadzącej do wycieku z tych komórek składników drobnocząstecz-

kowych. Niektóre środki przeciwdrobnoustrojowe mogą być skuteczne jedynie przeciwko 

wegetatywnym bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, a niektóre z nich wyka-

zują działanie przeciwgrzybicze. Część środków dezynfekcyjnych wykazuje również 

działanie sporobójcze, powodują one niszczenie przetrwalników bakteryjnych. Na 

właściwości bakteriostatyczne, bakteriobójcze czy sporobójcze środka dezynfek-

cyjnego mają wpływ przede wszystkim składniki czynne tych środków [1]. 

Ze względu na właściwości chemiczne, środki dezynfekcyjne dzieli się na utle-

niające i nieutleniające. Utleniające środki dezynfekcyjne odznaczają się szerszym za-

kresem działania niż nieutleniające środki dezynfekcyjne, a większość z nich uszkadza 

również przetrwalniki. Jednak substancje te stwarzają większe zagrożenie dla zdrowia 

ludzi. Do grupy środków utleniających zalicza się organiczne i nieorganiczne związki 

halogenowe, należące do najstarszych środków dezynfekcyjnych. Związki te można 

podzielić na takie, które uwalniają chlor (np. trichloroizocyjanuran sodu, podchloryn 

sodu i chlorowany fosfonian trójsodowy) oraz na jodofory. Obie grupy związków 

wykazują szerokie spektrum działania przeciwko wielu drobnoustrojom i są często 

                                                                   
1 laura.frydel@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, http://www.ujk.edu.pl. 
2 beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, http://www.ujk.edu.pl. 
3 piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, http://www.ujk.edu.pl. 
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skuteczne jako środki sporobójcze. Do typowych substancji przeciwdrobnoustrojo-

wych o działaniu sporobójczym, stosowanych do czyszczenia i sterylizacji pomiesz-

czeń, należą, często stosowane w fazie gazowej, związki uwalniające tlen, np. nadtlenek 

wodoru, kwas nadoctowy. Zaletami tych związków jest ich przezroczystość i bezbarw-

ność, dzięki czemu nie pozostawiają przebarwień. Jednakże istnieją obawy dotyczące 

bezpieczeństwa i zdrowia, szczególnie związanego z problemami z oddychaniem 

u niechronionych osób narażonych na kontakt z nimi [1-3]. 

Znaną i szeroko stosowaną grupą nieutleniających związków o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych są alkohole o działaniu przeciwbakteryjnym wobec komórek 

wegetatywnych. Skuteczność alkoholi względem bakterii wegetatywnych i grzybów 

rośnie ze wzrostem masy cząsteczkowej tego związku. Alkohole działają na ścianę 

komórkową bakterii, czyniąc ją przepuszczalną, czego skutkiem może być denaturacja 

białka, wyciek cytoplazmy i liza komórek. Alkohole wykazują działanie oczyszczające, 

szybko parują, wydzielają słaby zapach i są tanie, jednakże słabo działają przeciwko 

substancjom zdolnym tworzyć zarodniki i mogą jedynie hamować ich kiełkowanie [1, 4]. 

Kolejną grupą są aldehydy, np. formaldehyd czy aldehyd glutarowy. Ten ostatni zwią-

zek jest niezwykle skutecznym środkiem sterylizującym i dezynfekującym. Działa na 

białka ściany komórkowej i wykazuje skuteczność w zwalczaniu zarodników grzybów 

i bakterii. Obawy dotyczące wpływu aldehydu glutarowego na zdrowie sprawiły jednak, 

że jest on coraz rzadziej stosowany. Formaldehyd i aldehyd ftalowy mają również sze-

rokie spektrum działania, ale wykazują mniejszą skuteczność niż aldehyd glutarowy. 

Wszystkie aldehydy mają niespecyficzny wpływ na denaturację białek komórek bak-

teryjnych i prowadzą do koagulacji białka komórkowego [1, 5]. Jako środki do dezyn-

fekcji powierzchni stosowane są również, pozbawione zdolności do uszkadzania prze-

trwalników, związki amfoteryczne o stosunkowo szerokim zakresie działania oraz słabe 

kwasy (np. kwasy karboksylowe) podatne na zmiany pH. Słabe kwasy nie są skuteczne 

przeciwko bakteriom i grzybom tworzącym przetrwalniki. Biguanidy to kolejna grupa 

związków należących do nieutleniających środków dezynfekcyjnych. Są to polimery 

stosowane w formie chlorowodorków lub soli, np. chlorheksydyna, aleksydyna. Związki 

te wykazują szeroki zakres działania, lecz nie są skuteczne przeciwko przetrwalnikom. 

Ograniczeniem stosowania tej grupy związków jest ich skuteczność głównie przy zasa-

dowym pH. Kolejną klasą związków są czwartorzędowe związki amoniowe (katio-

nowe sole organiczne podstawionych związków amoniowych). Mają one szeroki zakres 

działania przeciwko mikroorganizmom. Związki te, w niższych stężeniach, wykazują 

większą skuteczność względem bakterii Gram-dodatnich niż bakterii Gram-ujemnych 

i są dużo mniej skuteczne przeciwko substancjom tworzącym zarodniki. Czwartorzę-

dowe związki amoniowe są nieraz klasyfikowane jako środki powierzchniowo czynne 

(np. chlorek benzalkoniowy). Są one najbardziej powszechnie stosowanymi nieutlenia-

jącymi środkami do dezynfekcji w przemyśle farmaceutycznym. Ostatnią grupę związ-

ków, wchodzących w skład nieutleniających środków dezynfekcyjnych, stanowią 

fenole, należące do najstarszych środków dezynfekcyjnych. Powszechnie niegdyś stoso-

wanym związkiem z tej grupy był fenol (kwas karbolowy). W dzisiejszych czasach 

częściej używa się pochodnych syntetycznych fenolu, takich jak triklosan i chloro-

ksylenol (ksylenol). Fenole wykazują działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybicze, lecz 

nie są skuteczne w walce z zarodnikami [1, 6]. 
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2. Chloroksylenol 

2.1. Właściwości i zastosowanie chloroksylenolu 

Chloroksylenol (rys. 1) jest pochodną fenolu o nazwie systematycznej 4-chloro-3,5-

dimetylofenol. Stosowany jest jako środek dezynfekcyjny i antyseptyczny w produktach 

farmaceutycznych, kosmetycznych i przemysłowych [7]. Jest składnikiem czynnym 

mydeł przeciwdrobnoustrojowych, środków do dezynfekcji skóry, płynów do mycia 

naczyń oraz roztworów stosowanych do czyszczenia narzędzi chirurgicznych w szpita-

lach [8, 9]. Głównym źródłem zanieczyszczeń chlorosylenolem są odpady szpitalne, 

przemysłowe oraz pochodzące z gospodarstw domowych [7]. Chloroksylenol wyka-

zuje nie tylko działanie przeciwbakteryjne, ale jest również skuteczny przeciwko grzy-

bom, algom i wirusom [9]. 

Chociaż dokładny mechanizm działania chloroksylenolu pozostaje obecnie niejasny, 

wiadomo, że obejmuje on oddziaływania między grupami hydroksylowymi chloroksy-

lenolu i białkami błony cytoplazmatycznej bakterii, co prowadzi do rozerwania i śmierci 

komórek tych mikroorganizmów [9]. 

Najważniejsze właściwości fizykochemiczne chloroksylenolu zostały przedsta-

wione w tabeli 1. Stosunkowo dobra rozpuszczalność chloroksylenolu sprawia, że 

łatwo może on być wprowadzany do środowiska wodnego. Związek ten jest słabym 

kwasem (pKa = 9,7), nieco mocniejszym niż fenol, którego wartość pKa wynosi ok. 

9,99. Współczynnik podziału oktanol/woda (log Kow) określający polarność związku 

i jego tendencję do przebywania w fazie organicznej lub wodnej, wynosi 3,27 dla chlo-

roksylenolu, co oznacza, że związek ten ma charakter lipofilowy, hydrofobowy i ma 

tendencję do bioakumulacji. Stosunkowo dobra rozpuszczalność w wodzie oraz wysoki 

potencjał bioakumulacji sprawiają, że chloroksylenol może przedostawać się do śro-

dowiska wodnego oraz ulegać bioakumulacji w tkankach ludzi i zwierząt [10, 11]. 
OH

CH3 CH3

Cl  
Rysunek 1. Wzór strukturalny chloroksylenolu [opracowanie własne] 

Tabela 1. Właściwości chemiczne chloroksylenolu [10-13] 

Właściwość Chloroksylenol 

Nazwa systematyczna 4-chloro-3,5-dimetylofenol 

Inne nazwy PCMX, para-chloro-meta-xylenol, dettol 

Numer CAS 88-04-0 

Wzór sumaryczny H8H9ClO 

Masa molowa [g/mol] 156,61 

Rozpuszczalność w wodzie [g/dm
3
] 0,3 

pKa 9,7 

log Kow 3,27 
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2.2. Chloroksylenol w środowisku  

W ostatnim czasie konsumpcja środków dezynfekcyjnych wzrosła. Preparaty 

z chloroksylenolem w składzie są sprzedawane bez recepty [8]. W związku z tym obser-

wuje się obecność tego związku w powierzchniowych wodach rzek na poziomie 0,03-

1,20 µg/dm
3
 [14, 15]. W miejskich oczyszczalniach ścieków jest on wykrywany na 

stosunkowo wyższym poziomie, sięgającym 65 µg/dm
3
 [16], a w ściekach przemy-

słowych stężenie chloroksylenolu może wynosić nawet powyżej 500 µg/dm
3
 [17]. 

Obecność tego związku w miejskich ściekach jest związana z jego szerokim zastoso-

waniem w szpitalach, przemyśle i gospodarstwach domowych. Oczyszczalnie ścieków 

stanowią więc punktowe źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego chloroksy-

lenolem, co potwierdza wykrycie tego związku na wyraźnie wyższym poziomie stężeń 

w wodach rzecznych za oczyszczalnią ścieków w porównaniu z próbkami wód pobra-

nymi przed oczyszczalnią [9]. 

Większość pochodnych fenolu wykazuje działanie toksyczne. Przeprowadzono 

badania wpływu toksycznego chloroksylenolu na organizmy, począwszy od bakterii 

i glonów do ryb i bezkręgowców, żyjących w środowisku wodnym [9]. Wykazano, że 

istnieje ryzyko genotoksycznego i histopatologicznego wpływu chloroksylenolu na 

ryby słodkowodne i wodne bezkręgowce [18]. Potwierdzono również negatywny wpływ 

chloroksylenolu na zarodki ryby Danio pręgowany. Związek ten wpływa na wylęganie 

się, śmiertelność zarodków, morfologię oraz powoduje neurotoksyczność [19]. Stwier-

dzono, że chloroksylenol może zaburzać skład komórek krwi u ludzi przy wielokrotnym 

stosowaniu doustnym [20]. 

W ostatnich latach, zarówno amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków jak 

i Komisja Unii Europejskiej wprowadziły zakaz stosowania środków przeciwdrobno-

ustrojowych do higieny skóry, w których składzie znajduje się m.in. triklosan. Stwier-

dzono bowiem jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Z tego powodu, 

w preparatach dezynfekcyjnych zamiast triklosanu stosuje się jego zamienniki, np. 

chloroksylenol. Częstsze stosowanie tego związku w życiu codziennym może więc 

zwiększyć jego występowanie w środowisku, wyższe zagrożenie ekologiczne oraz 

negatywny wpływ na organizmy wodne [9].  

2.3. Metody usuwania chloroksylenolu z wody 

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, i zwierząt oraz 

niekorzystny wpływ na środowisko, w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie usu-

waniem chloroksylenolu ze środowiska wodnego [21]. Stosuje się różne metody usu-

wania chloroksylenolu z wody. Przykładowe metody zostały przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2. Metody usuwania chloroksylenolu z wody 

Metoda usuwania Odnośnik 

Biodegradacja [9, 16, 21] 

Zaawansowane procesy utleniania [22-24] 

Adsorpcja [25-27] 
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Procesy adsorpcyjne są często wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń ze 

względu na niski koszt, wysoką wydajność, łatwość procesu i usuwanie ze środowiska 

substancji toksycznych bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych produktów 

ubocznych [25]. 

W procesach adsorpcji zanieczyszczeń organicznych najczęściej stosowanymi ad-

sorbentami są: węgiel aktywny, nanorurki węglowe, tlenek grafenu, struktury metalo-

organiczne oraz minerały ilaste, których przedstawicielem jest haloizyt [27]. Węgiel 

aktywny i inne materiały węglowe są adsorbentami o bardzo dużej porowatości 

i dobrych właściwościach adsorpcyjnych, ale koszt ich otrzymania jest duży i nie są 

one zdolne do regeneracji [25]. Haloizyt jest minerałem ilastym o dużej porowatości 

i powierzchni właściwej, dobrej stabilności termicznej i chemicznej, jest biokompaty-

bilny, nietoksyczny, naturalny i tani [28].  

Celem tej pracy było otrzymanie i scharakteryzowanie nowych kompozytów haloizy-

towo-węglowych, w których prekursorem węgla jest celuloza oraz zastosowanie ich 

jako adsorbentów do usuwania chloroksylenolu z wody. 

3. Materiały i metody 

3.1. Materiały i odczynniki 

Podczas badań wykorzystano następujące materiały i odczynniki: 

 haloizyt wybielony (HW) z Kopalni Dunino koło Legnicy; 

 nanorurki haloizytowe (HNT), Sigma-Aldrich; 

 celuloza mikrokrystaliczna, Chem Point Sp. z o.o.; 

 chlorek cynku(II), Chempur (98%); 

 kwas solny 37% cz.d.a. Chempur; 

 woda dejonizowana. 

3.2. Aparatura 

Zdjęcia SEM zostały wykonane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektrono-

wego firmy Zeiss Ultra Plus połączonego z systemem mikroanalizy EDS firmy Bruker 

model Quantax400 w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w War-

szawie. 

Parametry struktury porowatej uzyskano za pomocą objętościowego analizatora 

adsorpcyjnego ASAP 2020 firmy Micromeritics (Norcross, GA, USA). 

Widma absorpcji w zakresie podczerwieni zostały zmierzone za pomocą spektro-

metru Perkin-Elmer Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR. 

Widma absorpcji w zakresie UV-VIS zarejestrowano za pomocą spektrofotometru 

UV-VIS Shimadzu UV-1800. 

3.3. Preparatyka adsorbentów 

Haloizyt wybielony (HW) z Kopalni Dunino koło Legnicy, został pozbawiony 

zanieczyszczeń tytanowo-żelazowych występujących w haloizycie surowym. Skład 

haloizytu HW jest następujący [27]: 

 SiO2 – 50,7%; 

 Al2O3 – 42,3%; 

 Fe2O3 – 2,99%; 
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 TiO2 – 1,41%; 

 CaO – 0,29%. 

Prekursorem węgla w adsorbentach haloizytowo-węglowych była celuloza. Podczas 

otrzymywania kompozytów haloizyt (HW lub HNT) i celulozę stosowano w stosunku 

masowym 1:1. Tak otrzymane kompozyty oznaczono odpowiednio jako: HW-ZnCl2 

i HNT-ZnCl2. 

Synteza kompozytów haloizytowo-węglowych przebiegała następująco: 

 20 g ZnCl2 rozpuszczono w 50 cm
3
 37% (wag.) roztworu HCl; 

 w tak przygotowanym roztworze rozpuszczono 5 g celulozy mikrokrystalicznej 

i mieszano przez 3 minuty; 

 do roztworu dodano 5 g haloizytu HW lub nanorurek haloizytowych HNT i całość 

mieszano przez 24 godziny; 

 mieszaninę reakcyjną przesączono i suszono przez 20 godzin w temperaturze 

100°C; 

 wysuszony kompozyt przemyto wodą, ponownie suszono w temperaturze 100°C 

przez 12 godzin i zmielono; 

 kompozyt karbonizowano od temperatury pokojowej do 180°C z narostem 

temperatury 0,5°C/min, a następnie od 180°C do 500°C z narostem temperatury 

2°C/min. 

3.4. Etapy metodyki pomiarowej 

Badania procesu adsorpcji przeprowadzono w następujący sposób: 

 odważono 0,2 g kompozytu; 

 sporządzono wodne roztwory chloroksylenolu o stężeniu 100 mg/dm
3
; 

 do odważonych kompozytów dodano po 25 cm
3
 wody destylowanej i pozo-

stawiono na 24 godziny, w celu zwilżenia adsorbentu; 

 następnie do kolb z kompozytem dodano po 25 cm
3
 przygotowanego wodnego 

roztworu chloroksylenolu i mieszano przez 24 godziny; 

 po 24 godzinach kontaktu kompozytu i roztworu adsorbatu pobrano próbki 

roztworu; 

 wykonano pomiar absorbancji roztworu chloroksylenolu, wykorzystując do tego 

spektrofotometr UV-VIS przy długości fali 279 nm w kuwetach kwarcowych 

o grubości 1 cm. 

Pojemność adsorpcyjną obliczono, stosując w tym celu równanie 1: 

   
         

    
 (1) 

gdzie: C0 – stężenie początkowe roztworu (mg/dm
3
), Ce – stężenie równowagowe 

roztworu (mg/dm
3
), V – objętość roztworu (dm

3
), mads – masa adsorbentu (g). 

Stopień usuwania (R (%)) chloroksylenolu z wody obliczono za pomocą równania 2: 

      
     

  
        (2) 

gdzie: C0 – stężenie początkowe roztworu (mg/dm
3
), Ce – stężenie równowagowe 

roztworu (mg/dm
3
). 
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4. Wyniki badań i dyskusja 

4.1. Charakterystyka kompozytów haloizytowo-węglowych 

4.1.1. Skaningowa mikroskopia elektronowa 

Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) połączonej z analizą 

powierzchni mikroobszarów metodą spektrometrii dyspersji energii promieniowania 

rentgenowskiego (EDS) scharakteryzowano morfologię haloizytu wybielonego HW, 

nanorurek haloizytowych HNT oraz otrzymanych kompozytów HW-ZnCl2 i HNT-

ZnCl2. Na zdjęciach SEM (rys. 2) haloizytu wybielonego HW można zaobserwować 

charakterystyczną budowę rurkowo-płytkową, a na zdjęciach SEM nanorurek haloizy-

towych HNT – typową budowę rurkową. Zdjęcia SEM wykonane dla adsorbentów 

haloizytowo-węglowych potwierdziły obecność płatków węgla osadzonych na po-

wierzchni haloizytu. Analiza pierwiastkowa EDS (rys. 3) pozwoliła oznaczyć skład 

haloizytu wybielonego HW, nanorurek haloizytowych HNT oraz kompozytów HW-

ZnCl2 i HNT-ZnCl2. Zawartość węgla w kompozytach wynosiła 15,65% (wag.) dla 

HW-ZnCl2 oraz 31,57% (wag.) dla HNT-ZnCl2. W próbkach haloizytu wybielonego 

HW oraz nanorurek haloizytowych HNT nie stwierdzono obecności węgla. 

  
Rysunek 2. Zdjęcia SEM haloizytu HW i HNT oraz kompozytów HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 

HNT 
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Rysunek 3. Analiza EDS haloizytu HW i HNT oraz kompozytów HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 

 

4.1.2. Parametry struktury porowatej 

Parametry struktury porowatej: powierzchnię właściwą, całkowitą objętość porów, 

objętość mezoporów i mikroporów oraz procentowy udział mezoporowatości dla 

haloizytu wybielonego HW, nanorurek haloizytowych HNT oraz kompozytów halo-

izytowo-węglowych HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 przedstawiono w tabeli 3. Powierzchnia 

właściwa wyznaczona metodą BET (SBET) była ponad dwa razy większa dla HW-ZnCl2 

niż dla HW oraz prawie cztery razy większa dla HNT-ZnCl2 niż dla HNT. Całkowita 

objętość porów (Vt) oraz objętość mezoporów (Vme) była wyższa dla HW niż dla HW-
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ZnCl2. HNT odznaczał się mniejszą całkowitą objętością porów oraz nieco większą 

objętością mezoporów niż kompozyt HNT-ZnCl2. Zarówno haloizyt wybielony HW, 

jak i nanorurki haloizytowe HNT mają małą i zbliżoną do siebie objętość mikroporów 

(Vmi). Zdecydowanie większe wartości objętości mikroporów posiadały kompozyty 

haloizytowo-węglowe. Udział mezoporowatości był większy dla haloizytu HW i HNT 

i wynosił ok. 99%, a dla kompozytów HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 spadał do ok. 85%. 

Tabela 3. Parametry struktury porowatej haloizytu HW i HNT oraz kompozytów HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 

(SBET – powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET, Vt, Vme, Vmi – całkowita objętość porów, 

mezoporów i mikroporów) 

Kompozyt SBET [m
2
/g] Vt [cm

3
/g] Vme [cm

3
/g] Vmi [cm

3
/g] 

Udział mezopo-

rowatości (%) 

HW 51,9 0,2352 0,2333 0,0019 99 

HW-ZnCl2 118,9 0,2201 0,1878 0,0323 85 

HNT 53,6 0,2202 0,2186 0,0016 99 

HNT-ZnCl2 192,7 0,2492 0,2127 0,0365 85 

4.1.3. Widma absorpcji w zakresie IR 

W widmie FTIR (rys. 4) haloizytu wybielonego HW oraz nanorurek haloizytowych 

HNT przy liczbie falowej równej 3697 oraz 3620 cm
-1
 występują dwa charaktery-

styczne pasma odpowiadające drganiom rozciągającym wiązań O–H, które połączone 

są z dwoma atomami Al. Przy liczbie falowej 1107 cm
-1
 obserwuje się pasma rozciąga-

jące wiązania Si-O. Za pasmo obecne przy liczbie falowej 1030 i 691 cm
-1
 odpowiadają 

drgania rozciągające wiązania Si–O–Si. W widmach adsorbentów haloizytowo-węglo-

wych nie obserwuje się pasm w zakresie 3800-3550 cm
-1

. Pasma obecne w widmie 

kompozytów haloizytowo-węglowych są znacznie mniej intensywne niż w przypadku 

haloizytu HW i HNT. W widmie kompozytów haloizytowo-węglowych widoczne jest 

również przesunięcie pasma przy liczbie falowej 1030 do 1050 cm
-1

. Potwierdza to 

obecność węgla na powierzchni haloizytu [29, 30]. 

 

Rysunek 4. Widma FTIR haloizytu i kompozytów haloizytowo-węglowych 
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4.2. Adsorpcja chloroksylenolu 

4.2.1.1. Wpływ czasu kontaktu na proces adsorpcji 

Wykonano badania wpływu czasu kontaktu na adsorpcję chloroksylenolu z wody 

(rys. 5). Na tej podstawie określono czas, po którym ustala się równowaga adsorpcyjna 

pomiędzy adsorbentem i adsorbatem. Masa adsorbentów wynosiła 1 g. Zastosowano 

roztwory wodne chloroksylenolu o stężeniu 50 mg/dm
3
. Absorbancję roztworu chloro-

ksylenolu mierzono po 5 minutach, 10 minutach, 15 minutach, 30 minutach, 45 minu-

tach, 1 godzinie, 2 godzinach, 3 godzinach i 4 godzinach. Stan równowagi adsorpcyjnej 

dla wszystkich adsorbentów ustala się już po ok. 2-3 godzinach. Pojemność adsorp-

cyjną obliczono na podstawie równania (1). Pojemności adsorpcyjne dla HW-ZnCl2 

i HNT-ZnCl2 są znacznie większe niż dla HW i HNT. 

 

Rysunek 5. Zależność pojemności adsorpcyjnej od czasu kontaktu adsorbentu z chloroksylenolem  

(stężenie początkowe C0 = 50 mg/dm3, masa adsorbentu m = 1 g) 

4.2.2. Wpływ modyfikacji haloizytu na proces adsorpcji 

Przeprowadzono badania adsorpcji chloroksylenolu na adsorbentach HW, HNT, 

HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2. Masa adsorbentu wynosiła 0,2 g, stężenie roztworu chloro-

ksylenolu było równe 50 mg/dm
3
, a czas kontaktu wyniósł 3 godziny. Stopień usuwania 

chloroksylenolu z wody obliczono za pomocą równania (2). Wyniki przedstawiono na 

rysunku 6. Stopień usuwania (R(%)) chloroksylenolu z wody jest znacznie niższy dla 

haloizytu wybielonego HW oraz dla nanorurek haloizytowych HNT (ok. 25%), 

natomiast wartości stopnia usuwania chloroksylenolu dla adsorbentów haloizytowo-

węglowych są znacznie wyższe i wynoszą odpowiednio: dla HW-ZnCl2 – ok. 80%, 

a dla HNT-ZnCl2 – ok. 70%. 
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Rysunek 6. Zależność stopnia usuwania chloroxylenolu od rodzaju adsorbentu  

(stężenie początkowe C0 = 50 mg/dm3, masa adsorbentu m = 0,2 g, czas kontaktu t = 3 h) 

4.2.3. Wpływ masy adsorbentu na proces adsorpcji 

Zbadano wpływ masy adsorbentów na proces adsorpcji chloroksylenolu z wody. 

W badaniu tym zastosowano stężenie roztworu chloroksylenolu równe 50 mg/dm
3
, 

czas kontaktu adsorbentu i adsorbatu wynoszący 3 godziny oraz masy adsorbentów: 

0,25 g, 0,5 g i 1 g. Stopień usuwania chloroksylenolu z wody przez adsorbenty halo-

izytowo-węglowe jest znacznie większy niż stopień usuwania tego związku przez 

haloizyt HW i HNT dla wszystkich badanych mas. Wraz ze wzrostem masy, rośnie 

stopień usuwania w przypadku wszystkich badanych adsorbentów. 

 

Rysunek 7. Zależność stopnia usuwania chloroksylenolu od masy adsorbentu  

(stężenie początkowe C0 = 50 mg/dm3, czas kontaktu t = 3 h) 
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5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

 Zdjęcia SEM próbek adsorbentów haloizytowo-węglowych potwierdzają obec-
ność węgla na powierzchni haloizytu HW i nanorurek HNT; 

 Na podstawie analizy EDS mikroobszarów próbek HW-ZnCl2 i HNT-ZnCl2 stwier-
dzono zawartość węgla odpowiednio na poziomie 15,65% (wag.) i 31,57% (wag.); 

 Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET jest znacznie większa dla HW-
ZnCl2 i HNT-ZnCl2 w porównaniu z HW i HNT. Całkowita objętość porów jest 
większa w przypadku HW w porównaniu z HW-ZnCl2 oraz mniejsza dla HNT 
w porównaniu z HNT-ZnCl2. Adsorbenty haloizytowo-węglowe odznaczają się 
mniejszą objętością mezoporów oraz większą objętością mikroporów w porów-
naniu z HW i HNT; 

 Widma FTIR haloizytu HW i HNT oraz kompozytów haloizytowo-węglowych 
wskazują na obecność warstwy węgla na powierzchni haloizytu w kompozytach 
haloizytowo-węglowych; 

 Pojemności adsorpcyjne otrzymanych kompozytów haloizytowo-węglowych są 
znacznie wyższe niż pojemności adsorpcyjne haloizytu HW i HNT. Stan równo-
wagi pomiędzy wszystkimi adsorbentami a chloroksylenolem ustala się po 3-go-
dzinnym czasie kontaktu; 

 Stopień usuwania chloroksylenolu z wody na adsorbentach haloizytowo-węglo-
wych jest znacznie wyższy (ok. 70-80%) niż przy użyciu haloizytu HW i nanorurek 
haloizytowych HNT (ok. 10%) i rośnie wraz ze wzrostem masy adsorbentu. 
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Synteza i charakterystyka nowych kompozytów mineralno-węglowych 
oraz ich zastosowanie jako adsorbentów ksylenolu z wody 

Streszczenie 
Chloroxylenol jest często stosowanym składnikiem mydeł i płynów przeciwdrobnoustrojowych, co sprawia, 
że jego pozostałości są wykrywane w środowisku. Związek ten może wykazywać potencjalne działanie 
rakotwórcze ze względu na jego toksyczność, dlatego poszukuje się skutecznych metod usuwania go ze 
środowiska. Adsorpcja jest prostą, szybką i skuteczną metodą degradacji zanieczyszczeń, dlatego adsor-
benty zdolne do ich usuwania są wciąż poszukiwane. 
Celem tej pracy było otrzymanie kompozytów haloizytowo-węglowych i zbadanie ich właściwości adsorp-
cyjnych względem chloroxylenolu. 
Morfologię próbek i skład pierwiastkowy scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektro-
nowego SEM połączonego z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS. Parametry struktury porowatej 
wyznaczono przy użyciu objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020. Zarejestrowano widma 
absorpcji z zakresu podczerwieni (FTIR) oraz oznaczono całkowitą zawartość węgla. Przeprowadzono 
badania adsorpcji chloroxylenolu na adsorbentach haloizytowo-węglowych. 
Zdjęcia SEM, widma FTIR oraz oznaczenia całkowitej zawartości węgla wskazują na obecność węgla 
w próbkach kompozytów haloizytowo-węglowych. Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET oraz 
objętości porów są większe dla adsorbentów mineralno-węglowych niż dla haloizytu niemodyfikowanego. 
Porównanie wartości stopnia usuwania ksylenolu z roztworów wodnych wykazały, że adsorbenty haloizy-
towo-węglowe są skuteczniejszymi adsorbentami do usuwania chloroxylenolu z wody w porównaniu do 
niemodyfikowanego haloizytu. 
Słowa kluczowe: chloroksylenol, haloizyt, celuloza, adsorpcja. 

Synthesis and characterization of mineral-carbon composites for xylenol 
adsorption from water 

Abstract 
Chloroxylenol is a frequently used ingredient in antimicrobial soaps and fluids, which means that its 
residues are detected in the environment. This compound may have a potential carcinogenic effect due to 
its toxicity, therefore effective methods of removing it from the environment are being searched for. 
Adsorption is a simple, quick and effective method of pollutant degradation, therefore adsorbents capable 
of removing them are still in demand. 
The aim of this work was to obtain halloysite-carbon composites and investigate their adsorption properties 
towards chloroxylenol. 
The morphology of the samples and the elemental composition were characterized using a scanning 
electron microscope (SEM) connected to an EDS X-ray microanalyzer. The parameters of the porous 
structure were determined using an ASAP 2020 volumetric adsorption analyzer. The absorption spectra in 
the infrared range (FTIR) were recorded and the total carbon content was determined. Research on the 
adsorption of chloroxylenol on halloysite-carbon adsorbents was carried out. 
SEM photos, FTIR spectra and determinations of total carbon content indicate the presence of carbon in 
samples of halloysite-carbon composites. The specific surface area determined by the BET method and the 
pore volumes are greater for the mineral-carbon adsorbents than for the unmodified halloysite. Comparison 
of the xylenol removal rates from aqueous solutions showed that halloysite-carbon adsorbents are more 
effective adsorbents for removing chloroxylenol from water compared to unmodified halloysite. 
Keywords: chloroxylenol, halloysite, cellulose, adsorption 
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Wpływ antropogenicznych bodźców akustycznych 

na zachowanie się dzikich zwierząt 

1. Dźwięk, jako element środowiska przyrodniczego 

Przez dźwięk można rozumieć rodzaj zakłócenia w otaczającym medium (powietrze 

lub woda), które to zakłócenie jest wychwytywane przez specyficzne narządy zmysłów 

organizmów żywych [1]. Dźwięki posiadają szereg właściwości fizycznych, ale z punktu 

widzenia ich znaczenia w biologii dwie cechy odgrywają szczególną rolę: częstotli-

wość i natężenie (głośność). 

 Analizując odgłosy wydawane przez różne organizmy żywe, jako referencyjne 

przyjmuje się zakres częstotliwości istniejący u człowieka, tj. 20-20 000 herców (Hz). 

Jednak szczególną wrażliwość ludzie wykazują na dźwięki w paśmie od 200 do 4000 Hz. 

Zanik wrażliwości na dźwięki pojawia się u człowieka wraz z procesami starzenia [2]. 

Część organizmów żywych tworzy i odbiera dźwięki wykraczając poza granice 

częstotliwości, które obowiązują dla człowieka. Wysoką częstotliwość posiadają odgłosy 

wydawane w celu echolokacji (tak zwane ultradźwięki). Na przykład nietoperz mroczek 

(Eptesicus fuscus) w czasie polowania na owady tworzy dźwięki o częstotliwości 

25 000-50 000 Hz, czyli całkowicie poza granicą słyszalności człowieka. Z drugiej 

strony, niektóre organizmy posługują się dźwiękami o bardzo niskiej częstotliwości, 

które zwane są infradźwiękami. Na przykład słonie (rodzina Elephantidae) w celach 

komunikacyjnych wydają i rejestrują odgłosy o częstotliwości 14-24 Hz. Jednak 

rekordzistą, jeśli chodzi o odbiór dźwięków jest gołąb domowy (Columba livia), który 

może rejestrować odgłosy nawet o częstotliwości tak małej jak 0,05 Hz. Dzięki temu 

ptak ten prawdopodobnie jest w stanie odpowiednio szybko zidentyfikować szereg 

zagrożeń, takich jak np. nadchodząca burza [3]. Dźwięki o wysokiej i niskiej często-

tliwości wykorzystują także ssaki morskie. U delfinów (rodzina Delphinidae), które 

posługują się echolokacją i mają rozwiniętą komunikację, tworzone przez nie ultra-

dźwięki na ogół przekraczają, 100 000 Hz, czyli 100 kHz [4]. Natomiast niektóre wielo-

ryby wykorzystują infradźwięki, które rozchodzą się na dużą odległość. Na przykład 

dla finwala, (Balaenoptera physalus) odpowiednia częstotliwość to 18-42 Hz, a dla 

płetwala błękitnego (Balaenoptera musculus) 16-100 Hz [5]. Także inne ssaki morskie 

(jak niektóre foki) oraz wiele ryb i ptaków reaguje na infradźwięki [1]. 

 Dźwięk poruszając się w określonym medium, stopniowo zanika. Szybkość tego 

zanikania uzależniona jest od różnych czynników, z których niezwykle ważna jest 

częstotliwość. Dźwięki o wysokiej częstotliwości zanikają szybko, natomiast o niskiej – 

wolno [1]. Dlatego dźwięki o niskiej częstotliwości mogą przenosić się na dużą odle-

głość w wodzie, ale również np. w obrębie ekosystemu lasu.  

 Inną cechą dźwięku jest natężenie mierzone w decybelach (dB). W niezakłóconym 

przez człowieka środowisku naturalnym ekosystemów lądowych jak las tropikalny czy 
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sawanna tło akustyczne charakteryzuje się głośnością ok 30-40 dB. Naturalnymi 

dźwiękami zakłócającymi mogą być śpiewy chóralne niektórych zwierząt jak samców 

żab drzewnych i niektórych stawonogów (np. cykady, rodzina Cicadidae). Głośność 

dźwięków wydawanych przez te zwierzęta osiąga ok. 80 dB [6]. Dużym natężeniem 

obserwowanym pod wodą charakteryzują się też odgłosy wydawane przez wieloryby, 

np. w przypadku humbaka (Megaptera novoangliae) jest to ok 180 dB [5]. 

 Oprócz obu wymienionych wyżej cech bardzo ważna jest szybkość rozchodzenia 

się dźwięków. Jest ona bardzo zróżnicowana w zależności od środowiska. W powietrzu 

szybkość ta wynosi 330 m/sek., podczas gdy w wodzie słonej jest ona niemal pięcio-

krotnie większa i osiąga 1500 m/sek. Dzięki temu sygnały komunikacyjne delfina 

butlonosego (Tursiop truncatus) słyszane są na odległość 25 km, a u finwala niekiedy 

docierają do odbiorców oddalonych nawet o 100 km. Tymczasem zasięg dźwięku 

wydawanego przez ptaki śpiewające liczy się zaledwie w dziesiątkach metrów [7]. 

 Przechodząc przez środowisko ekosystemów lądowych fala dźwiękowa, ulega 

także rozproszeniu i absorpcji przez molekuły atmosfery. Może się ona także odbijać 

o rozmaite obiekty (np. drzewa) [8]. 

2. Biologia komunikacji głosowej i znaczenie dźwięków 

Pierwszorzędnym znaczeniem dźwięków w biologii jest komunikacja między osob-

nikami jednego gatunku lub między gatunkami. O jej wadze dla organizmów żywych 

świadczy generalny podział komunikacji stosowany w naukach o zachowaniu się 

zwierząt na werbalną (głosową) i niewerbalną Ta ostatnia to przekazywanie informacji 

przy pomocy wszystkich innych środków (zapachu, obrazu, pola elektrycznego itd.) . 

Zwierzęta wydają dźwięki nie tylko dzięki aparatowi głosowemu, ale również wyko-

rzystując inne, specyficzne struktury ciała, jak np. drganie pęcherza pławnego u ryb 

czy aparat strydulacyjny u owadów (części ciała, które ocierają się o siebie tworząc 

dźwięk) [9]. W świecie zwierzęcym zróżnicowany jest również narząd słuchu. Zasad-

niczo składa on się z dwóch części: ze struktury bezpośrednio odbierającej bodziec 

w postaci błony (np. błona bębenkowa u ssaków czy narząd tympanalny u owadów), 

oraz części przetwarzającej falę dźwiękową na impuls nerwowy (ucho wewnętrzne 

u kręgowców, różne struktury mózgu u innych zwierząt) [9] 

Komunikacja głosowa wykorzystywana jest przez zwierzęta w różnych kontekstach 

sytuacyjnych. Tak więc, występuje ona, gdy osobniki koordynują swoje zachowanie 

w trakcie wspólnych czynności: odgłosy wydawane w czasie konfliktu, w okresie 

rozrodu (ceremonia zalotów i relacje i rodzice-potomstwo), odgłosy jako sygnał alar-

mowy (ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem) i terytorialnych (sygnalizacja posiadania 

określonego obszaru). Komunikaty głosowe zwierzęcia mogą być także przechwy-

tywane i wykorzystywane przez przedstawicieli innych gatunków. Niekomunikacyjne 

wykorzystanie dźwięków polega na użyciu ich w celu zdobycia pokarmu (echolokacja) 

oraz w orientacji i nawigacji (np. u ryb i ptaków) [7]. W tym ostatnim przypadku chodzi 

często o dźwięki pochodzenia naturalnego niezwiązanego z biologią (np. odgłos fal 

morza istotny dla migrujących ptaków). 
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3. Pojęcie i źródła hałasu 

Unia Europejska w swojej dyrektywie z 1996 roku określa hałas, jako niepożądane 

lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, 

w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch 

samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej [10]. W myśl 

tego dokumentu hałas jest efektem działalności człowieka, czyli ma charakter antropo-

geniczny. Jednak jak wspomniano wyżej także w środowisku naturalnym głośne mogą 

być rozmaite.Dźwięki wydawane przez zwierzęta oraz przez inne fenomeny naturalne 

jak deszcz, burza, płynąca rzeka, trzęsienie ziemi itd., Dlaczego zatem odgłosy te nie 

są uznawane za hałas? 

 Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Przez całe pokolenia bytujące w okre-

ślonym ekosystemie gatunki dostosowały się do siebie, „dostrajając” swoje zachowanie 

na różne sposoby. Tak np. w lesie tropikalnym trzy grupy zwierząt, które głośno wo-

kalizują, to owady, żaby i naczelne. Zasadnicze pasmo częstotliwości dla tych gatun-

ków jest od 4-8 kHz (4000-8000 Hz). Okazuje się jednak, że wiele ptaków wydaje 

odgłosy o częstotliwości poniżej 4 kHz, natomiast naczelne – powyżej 8 kHz [8]. Taki 

porządek wyłonił się rzecz jasna dzięki procesom adaptacyjnym, które trwały przez 

pokolenia. W efekcie, mimo zagęszczenia osobników różnych gatunków żyjących 

w lesie tropikalnym, nie ma zakłóceń nadawanych przez nie komunikatów. Innym mecha-

nizmem jest tak zwana wymiana w czasie, kiedy różne organizmy uaktywniają się 

w rozmaitych częściach doby. Jedne są aktywne (także wokalnie) w ciągu dnia, inne 

w nocy. Na przykład na Borneo zaobserwowano, że samce jednego z gatunków cykady 

zaczynają pieśń zawsze punktualnie o szóstej wieczorem [11]. Zwierzęta dają sobie 

radę również z innymi przeszkodami o charakterze naturalnym. Okazało się, że w czasie 

zakłócającego komunikację deszczu ptaki po prostu przestają śpiewać [8]. 

Inaczej przedstawia się problem z hałasem antropogenicznym. Odgłosy te są 

pochodnymi rozwoju techniki ludzkiej, który nastąpił gwałtownie w ciągu ostatnich 

150 lat. Zwierzęta musiały się zatem adaptować do tego bardzo szybko, a często po 

prostu nie są do tego zdolne. Hałas wywołany przez człowieka ma często większe 

natężenie i występuje częściej niż fenomeny naturalne. Ponadto wraz z tłem akustycz-

nym człowiek często zmienia także inne części składowe środowiska. Zmiana przez 

niego szaty roślinnej (np. wycinanie drzew) może nasilić problem hałasu [6]. 

 Hałas antropogeniczny to produkt uboczny takiej aktywności ludzkiej, jak prze-

mieszczanie się przy pomocy pojazdów mechanicznych (samochody, statki powietrzne, 

okręty), prace budowlane (udarowe wbijanie pali), wydobywanie surowców (instalacje 

wiertnicze), różne zakłady przemysłowe, urządzenia portowe, pracujące lodołamacze 

i elektrownie wiatrowe. Osobnym zagadnieniem są odgłosy wydawane przez obiekty 

i instalacje o znaczeniu militarnym, zwłaszcza sonary okrętów podwodnych, urządzenia 

do badań sejsmicznych oraz dźwięki jako skutek aktywności przemysłu turystycz-

nego. Hałas antropogeniczny to zwykle głośne dźwięki, często o niskiej częstotliwości, 

krótkie, choć o dużym natężeniu [7]. Charakterystyka niektórych z nich związanych 

z techniką, przemysłem i militariami została przedstawiona w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka niektórych typów hałasu antropogenicznego niezwiązanego z komunikacją [7] 

Źródło Natężenie 

(dB) 

Częstotliwość 

(Hz) 

Długość 

(milisekundy) 

Rozprzestrzenianie 

TNT* 272-287 2-1000 0,001-0,01 dokoła 

Udarowe wbijanie pali 243-257 20-100 000 0,05 jak wyżej 

Działa powietrzne na 

okrętach** 

260-262 50-100 000 0,03-0,06 wertykalne 

Echosonda do pomiaru 

głębokości 

230-245 10 500- 

100 000 

0,00001-0,002 jak wyżej 

Sonar wojskowy I 223-235 2600-8200 0,5-2,0 horyzontalnie 

Sonar wojskowy II 214-240 100-500 6,0-100 jak wyżej 

Okręt 180-190 6 > 30 000 dźwięk 

nieprzerwany 

dokoła 

Pogłębiarka czerpakowo-

ssąca 

168-186 30 > 20 000 jak wyżej jak wyżej 

Motorówka lub mały 

statek 

160-180 20 > 10 000 jak wyżej jak wyżej 

Wiercenie 145-190 10-10 000 jak wyżej jak wyżej 

Turbina wiatrowa 145-151 16-20 000 jak wyżej jak wyżej 

Akustyczne urządzenie 

odstraszające zwierzęta 

132-200 1800-30 000 0,015-0,6 jak wyżej 

* Środek wybuchowy 

**Szereg dział powietrznych montowanych na okrętach celem pomiaru aktywności sejsmicznej 

Analizując różne rodzaje hałasu na antropogenicznego, na pierwszy plan wysuwają 

się jednak szkodliwe dźwięki związane z przemieszczaniem się ludzi i towarów. Na-

silenie ruchu na głównych drogach może wynosić ponad 50 tysięcy pojazdów dziennie, 

a pociągów – 20 na godzinę. Hałas wywołany pojazdami niejednokrotnie przekracza 

50 dB, co ma wpływ przede wszystkim na ptaki [12]. Warto zwrócić również uwagę 

na raczej niską częstotliwość tych dźwięków, która wynosi 1000-1500 Hz [13]. Innym 

rodzajem transportu, który odgrywa obecnie znaczną rolę jest lotnictwo. Funkcjono-

wanie portów lotniczych związane jest z generowaniem dźwięku nie tylko o dużym 

natężeniu, ale o zmiennej amplitudzie (związanej ze startami i lądowaniami samolotów) 

w stosunkowo szerokim paśmie częstotliwości. Przez porty lotnicze takiego kraju, jak 

na przykład Brazylia, co roku przewijają się miliony pasażerów i z roku na rok ta 

liczba rośnie. Przeloty odbywają się tam często nad terenami cennymi pod względem 

przyrodniczym [14]. 

4. Wpływ hałasu na człowieka 

Chociaż tematem tej pracy jest wpływ hałasu na zwierzęta, należy podkreślić, że 

znaczenie tego czynnika w profilaktyce zdrowotnej człowieka jest wciąż niedoceniane. 

Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia dźwięki o natężeniu już powyżej 

65 dB są wyraźnie szkodliwe dla zdrowia człowieka, w przedziale 60-65 dB dość 

silnie denerwujące, a między 55-60 denerwujące [14].  

 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka zależy od różnych czynników i waha się od 

szkodliwego wpływu na psychikę do zniszczenia ucha i ogłuchnięcia. Istnieje udowod-

niony związek pomiędzy ekspozycją człowieka na hałas a chorobami takimi jak nad-
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ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenie snu i procesów poznaw-

czych u dzieci itd. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że wśród ludzi narażonych na 

działanie szkodliwego hałasu, co 10 osoba w końcu straci słuch [15]. Obserwacje 

występowania tych i wielu innych kłopotów zdrowotnych u ludzi, które słusznie uznano 

za efekt stresu nasunęło przypuszczenie, że podobny skutek może wywołać hałas 

u zwierząt [7].  

 Na marginesie warto dodać, że zwierzęciem modelowym w badaniu słuchu 

ludzkiego i jego zaburzeń jest szynszyla mała (Chinchilla lanigera), gryzoń, u którego 

budowa i funkcjonowanie narządu słuchu przypomina istniejący u człowieka. Zwierzę 

to wykorzystywane jest do przedklinicznych badań dotyczących zapobiegania i leczenia 

utraty słuchu wywołanego hałasem [16]. 

5. Wpływ hałasu na fizjologię i zachowanie się dzikich zwierząt  

Pierwotne badania dotyczące zwierząt dzikich prowadzono w latach 70. XX wieku 

w Ameryce Północnej. Ich przedmiotem były hipotetyczne zmiany zachowania się 

i parametrów fizjologicznych ssaków kopytnych pod wpływem hałasu wywołanego 

przez środki transportu tak powietrznego (np. helikopter), jak i naziemnego (skuter 

śnieżny). Wśród obserwowanych zwierząt szczególnie wyrazista była reakcja karibu 

(Ragnifer tarandus) na nisko (poniżej 60 m nad ziemią) przelatujące helikoptery i samo-

loty wojskowe. Na Alasce stwierdzono paniczną ucieczkę karibu, podczas gdy na 

Labradorze początkowo odnotowano znieruchomienie zwierząt, a potem paniczna 

ucieczka [17, 18]. Charakterystycznym zachowaniem było również przemieszczenie 

się zwierząt na teren, na którym hałas był mniej dolegliwy.  

 Obecnie wiedza na temat wpływu hałasu na zachowanie się jest oczywiście 

znacznie rozleglejsza. Z przeprowadzonej w 2019 roku metaanalizy na bazie 103 prac 

wynikało, że problem hałasu dotyczył wszystkich grup taksonomicznych zwierząt, tak 

kręgowców, jak bezkręgowców. Najwięcej prac uwzględnionych w tej metaanalizie 

dotyczyło ptaków i ryb [19]. 

 Na podstawie obserwacji zwierząt należących do różnych grup taksonomicznych 

można stwierdzić, że w reakcji na hałas widać u zwierząt klasyczne symptomy stresu. 

Podwyższenie poziomu hormonu stresu, kortyzolu, zaobserwowano pod wpływem 

hałasu u psa (Canis lupus familiaris) i kilku gatunków ryb. U kury domowej (Gallus 

gallus domesticus) i myszy (Mus musculus) z kolei wzrósł poziom kortykosteronu. 

Natomiast katecholaminy, druga grupa hormonów stresu, uległa podwyższeniu u czło-

wieka (Homo sapiens sapiens), szczura (Rattus norvegicus) i u waleni. U kilku gatun-

ków ptaków wzrost poziomu kortykosteronu powodował ujemny wpływ na odporność, 

przeżywalność, a nawet na strukturę pieśni samców [20]. Dźwięki o dużym natężeniu 

wpływały też negatywnie na rozwój zarodka, metabolizm i procesy poznawcze młodych 

osobników. W tym wypadku jednak dane pochodzą jedynie z badań nad zwierzętami 

laboratoryjnymi i człowiekiem. Stres wywołany hałasem może nawet powodować 

zmiany na poziomie genetycznym poprzez bezpośrednią destrukcję DNA lub zmianę 

ekspresji genów, co również pokazano w doświadczeniach na myszach labora-

toryjnych [20]. 

 Najpoważniejszą konsekwencją hałasu, która niesie za sobą natychmiastowy 

skutek, jest uszkodzenie struktur ucha zwierzęcia, a zwłaszcza ślimaka. U ryb natomiast 

analogiczną strukturą jest pęcherz pławny, który również pęka pod wpływem silnego, 
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wibrującego dźwięku. Uszkodzenie struktur odpowiadających za słuch może spowo-

dować zarówno jeden silny stresor w postaci dźwięku, którego natężenie przekroczyło 

granicę bólu, bądź jest to efektem słabszego hałasu oddziałującego chronicznie. O ile do 

pierwszego rodzaju należy zaliczyć fatalne w skutkach antropogeniczne dźwięki gene-

rowane w głębinach mórz, o tyle w drugim przypadku chodzi bardziej o środowiska lą-

dowe, na przykład hałas komunikacyjny w okolicy często uczęszczanych dróg [20]. 

 Hałas może wpływać na zachowanie się zwierząt w różny sposób. U ssaków często 

obserwowanym, bezpośrednim skutkiem tego stresora jest przyjęcie postawy czujności, 

znieruchomienie lub różne formy reakcji ruchowej (od powolnego wycofywania się do 

panicznej ucieczki), wycofanie do kryjówki, umiarkowana agresja wobec innych osob-

ników, zwiększenie spójności w grupie, defekacja i urynacja. U ptaków – trzepotanie 

skrzydłami (tak zwane ruchy intencjonalne) i odlatywanie [1, 21]. Z powodu wzmo-

żenia czujności może nastąpić skrócenie czasu żerowania. Owca kanadyjska (Ovis 

canadiensis nelsoni) w rejonie Wielkiego Kanionu w USA w taki właśnie sposób 

reagowała na przeloty helikopterów, szczególnie zimą [22]. 

 Ucieczka przed hałasem u ptaków prowadzi nierzadko do przerwania ważnych 

biologicznie procesów. Na przykład jest to opuszczenie gniazda w czasie wysiady-

wania jaj. W kolonii rybitwy czarnogrzbietej (Sterna fuscata) na Florydzie prawdopo-

dobnie w wyniku reakcji na nisko lecące samoloty naddźwiękowe wykluwanie jaj 

zmniejszyło się aż o ponad 90% [23]. 

 Hałas działa na zwierzęta nie tylko poprzez duże natężenie. Istotna jest również 

częstotliwość dźwięków pochodzenia antropogenicznego, kiedy częściowo lub całko-

wicie pokrywa się ona z pasmem częstotliwości dźwięków, które może odbierać zwierzę. 

W obu wypadkach wywołany zostaje tak zwany efekt maskowania [24]. Maskowanie 

zaburza komunikację między osobnikami, orientację i nawigację, lokalizację pokarmu, 

ale może również utrudnić wykrycie zbliżającego się drapieżnika. Na przykład szczuro-

skoczek (Dipodomys agillis) gryzoń z Ameryki Północnej ma doskonale rozwinięty 

słuch, dzięki któremu jest w stanie wcześnie zlokalizować swojego największego wroga, 

grzechotnika. Jednak jak zaobserwowano, dźwięki wydawane przez pojazdy plażowe 

maskowały te odgłosy drapieżnika, uniemożliwiając szczuroskoczkowi obronę [25]. 

6. Wpływ hałasu na zwierzęta morskie 

W morzach i oceanach żyje wiele organizmów posługujących się komunikacją 

wokalną. W niniejszym opracowaniu zostaną uwzględnione wyłącznie kręgowce. Do 

tych grup można zaliczyć ryby i ssaki morskie. Te ostatnie, to płetwonogie (obecnie 

zaliczane do mięsożernych) i walenie. Zwierzęta te posługują się dźwiękami o szerokim 

spektrum częstotliwości od infradźwięków do ultradźwięków, chociaż dla większości 

gatunków to przedział od 10 Hz do 20 kHz. Odgłosy zwierząt morskich są bardzo 

zróżnicowane: od serii dźwięków u ryb do złożonej pieśni u niektórych wielorybów 

[26]. Znaczenie komunikacji głosowej w morzach i oceanach jest zasadniczo bardzo 

podobne do zwierząt lądowych, omówionych powyżej.  

 Najmniej poznaną pod względem bioakustycznym grupą kręgowców żyjących 

w ekosystemach wodnych są ryby. Choć wiadomo, że 800 gatunków tych zwierząt 

posługuje się komunikacją dźwiękową, to słuch został zbadany jedynie u 0,6% 

gatunków [7, 27]. Częstotliwość wydawanych dźwięków u wielu ryb nie jest wyższa 
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niż 1 kHz, ale są wyjątki np. śledź oceaniczny (Cluped harengus). Budowa narządów 

rejestrujących i analizujących dźwięki jest u ryb zróżnicowana [7]. 

 Płetwonogie są ssakami ziemnowodnymi, zatem posługują się dźwiękami w obu 

środowiskach. Zarówno foki (Phocidae), jak i uchatki (Otariidae) pod względem często-

tliwości dźwięków lokują się pomiędzy ok. 100 Hz i 100 kHz. Foka brodata (Erignathus 

barabatus) tworzy zróżnicowane dźwięki o charakterze treli, które stanowią dominu-

jący element akustyczny w wodach Arktyki wiosną [26]. 

 U waleni posługiwanie się dźwiękami badane jest już od kilkudziesięciu lat, jednak 

przede wszystkim u kilku gatunków trzymanych przez człowieka w oceanariach (np. 

delfin butlonosy). Rozwój techniki nasłuchu dźwięków wydawanych pod wodą umo-

żliwił monitorowanie ssaków morskich także w środowisku naturalnym. 

 Świat dźwięków jest dla waleni kluczowym do przeżycia, ponieważ odgrywają one 

rolę we wszystkich rodzajach aktywności tych zwierząt. Sprzyjającą okolicznością jest 

fakt, że jak powiedziano wyżej, dźwięk w wodzie rozchodzi się szybko na duże dystanse. 

Generalnie można powiedzieć, że słuch u waleni jest odpowiednikiem wzroku u czło-

wieka (i innych wyspecjalizowanych wzrokowo zwierząt) [27]. Pasmo wydawanych 

i rejestrowanych dźwięków w tej grupie ssaków jest bardzo szerokie i zróżnicowane 

gatunkowo, obejmując zarówno infra-, jak i ultradźwięki [26]. W zależności od funkcji 

mogą to być serie dźwięków o charakterze „klików”, lub złożone pieśni [5].  

 Morza i oceany świata są jednak także obszarami o znacznym nasileniu hałasu 

antropogenicznego. Kumuluje się tam efekt licznych czynników. Należą do nich na 

przykład odgłosy statków i okrętów. Na trasach morskich panuje wciąż bardzo duży 

ruch. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat nastąpił znaczny wzrost emisji dźwięków 

niskiej częstotliwości tworzonych przez statki. Średnio rocznie hałas, na niektórych 

trasach, może sięgać natężenia nawet powyżej 100 db, szczególnie na Dalekim Wscho-

dzie i w Morzu Śródziemnym. Są to dźwięki o niskiej częstotliwości [26]. Innymi 

ważnymi źródłami zanieczyszczeń hałasem w morzach są pogłębiarki, instalacje 

eksploatacji ropy i gazu, turbiny wiatrowe, urządzenia portowe, echosondy, obiekty 

militarne i inne. Urządzenia te generują dźwięki w bardzo szerokim spektrum często-

tliwości od 1 Hz (elektrownie wiatrowe) do 1 000 000 Hz (niektóre sonary) [28].  

 Konsekwencje obecności antropogenicznego hałasu w morzach i oceanach są 

bardzo poważne. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum częstotliwości wydawanych 

dźwięków i produkowanych przez urządzenia techniczne, oczywisty jest efekt masko-

wania i zaburzenia komunikacji u zwierząt. Ponadto stwierdzono, że udarowe urzą-

dzenia mechaniczne mogą powodować uszkodzenie narządu słuchu, zranienia i śmierć 

ryb [7]. Podobny efekt w przypadku waleni ma stosowanie sonarów, choćby w czasie 

manewrów wojskowych. Na przykład odnotowano ciężkie zranienia i śmierć wali 

dziobogłowych (rodzina Ziphiidae) w czasie ćwiczeń wojskowych w okolicach Wysp 

Kanaryjskich [28]. Urządzenia techniczne powodują także dezorientację waleni i „błą-

dzenie” (tzw. stranding), czyli wypływanie na przybrzeżne płycizny i na plaże, co 

w efekcie powoduje śmierć zwierząt [7, 28]. Działa powietrzne stosowane do rejestro-

wania aktywności sejsmicznej wywołują z kolei zmianę zachowania się różnych 

gatunków: reakcję zaskoczenia i ucieczka u ryb, ucieczkę żółwi morskich, reakcję uni-

kania u wielorybów [29]. Warto zauważyć, że w wypadku hałasu duża szybkość rozcho-



 

Tadeusz Kaleta 

 

178 

dzenia się dźwięku w wodzie na znaczne odległości w tym wypadku działa bardzo na 

niekorzyść zwierząt. 

Takich negatywnych skutków działalności człowieka jest zapewne znacznie więcej, 

biorąc pod uwagę coraz intensywniejszą eksploatację przez ludzi głębin morskich.  

7. Adaptacja zwierząt do hałasu 

Jak powiedziano wyżej, możliwości zwierząt w zakresie adaptacji do hałasu antro-

pogenicznego są ograniczone. Mechanizmem, który pozwala w niektórych sytuacjach 

przetrwać jest habituacja. To specyficzny typ uczenia się, który polega na zaniku reakcji 

na powtarzający się bodziec, po którym nie ma groźnych dla osobnika konsekwencji 

[30]. Habituacja do hałasu u zwierząt dzikich obserwowano w warunkach nasilonego 

ruchu turystycznego m.in. u pingwina magellańskiego (Spheniscus magellanicus) 

i legwana morskiego z wysp Galapagos (Amblyrhynchus cristatus). Poziom hormonów 

stresu u tych zwierząt był stosunkowo niski [20]. Nie ulega wątpliwości, że dzięki 

habituacji szereg gatunków dzikich zwierząt może żyć w warunkach dużego miasta. 

Naukowcy przypuszczają, że cechy tolerancji względem warunków miejskich (w tym 

na hałas) mogą utrwalić się w populacji w trakcie nawet krótkotrwałej ewolucji, 

w ciągu kilku pokoleń [31]. Z drugiej strony habituacja może być przyczyną kolizji 

z pojazdami kołowymi czy (w przypadku ptaków) z samolotami, ponieważ zwierzęta 

uczą się ignorować dźwięki zwiastujące obecność tych pojazdów [1]. 

 W odpowiedzi na hałas zwierzęta mogą także uruchomić mechanizmy regulacyjne 

związane z własną wokalizacją. Najprostszy mechanizm, to zmiana jej miejsca i czasu. 

Już dawno zaobserwowano, że w środowisku o dużym natężeniu dźwięków antropoge-

nicznych gęstość występowania osobników danego gatunku jest odwrotnie proporcjo-

nalna do odległości od źródła hałasu. Przykładem może być występowanie gryzonia 

bawełniaka (Sigmodon hispidus) w okolicy jednego z lotnisk w USA (na Florydzie). 

Zagęszczenie bawełniaków wahało się od 2,5 osobników na akr w strefie najbliższej 

lotniska do 10,3 osobników/akr w najdalszej strefie badanej [23]. Liczne obserwacje 

przeprowadzone na świecie, a również i w Polsce wskazują na małe zagęszczenie 

ptaków oraz ich miejsc lęgowych znajdujących się bezpośrednio przy drogach koło-

wych. W jednym z badań przeprowadzonych w Lasach Janowskich (bór sosnowy) 

wykazano, że strefa krytyczna oddziaływania hałasu na ptaki ma szerokość 300 m od 

krawędzi szosy. Największą wrażliwość na hałas wykazywały ptaki z gatunków 

gniazdujących nisko nad ziemią i posługujących się dźwiękami o niskiej często-

tliwości. Należy jednak dodać, że część gatunków mimo wszystko może preferować 

miejsca blisko drogi ze względu choćby na łatwiejsze zdobywanie pokarmu (np. 

owadów) [12]. 

 Niektóre ptaki żyjące w miastach wykazują zdolności do zmiany czasu wykony-

wania pieśni, tak by uniknąć zagłuszania przez hałas w godzinach szczytu [32]. Jak 

wynika z obserwacji, ptaki mogą także zmieniać swoją wokalizację tak pod względem 

natężenia, jak i częstotliwości. W pierwszym przypadku opisano przykład słowika 

rdzawego (Luscinia megarhynchus), u którego głośność pieśni była wprost proporcjo-

nalna do hałasu otaczającego środowiska. W odpowiedzi na hałas komunikacyjny 

słowik zwiększał amplitudę wydawanych dźwięków z 77 do 91 db [33]. Z kolei 

odmienny efekt, zmianę częstotliwości wydawanych dźwięków, odnotowano u sikory 
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bogatki zwyczajnej (Parus major). Przy hałasie sięgającym maksymalnie 63 dB ptaki 

należące do tego gatunku zwiększały częstotliwość wydawanych dźwięków [32].  

Mechanizmy adaptacji zwierząt morskich, są jak się wydaje, bardzo podobne. Habi-

tuację stwierdzono na przykład u ryb żyjących w obrębie raf koralowych oraz u orki 

(Orcinus orca). Modyfikację wokalizacji (natężenia dźwięku bądź częstotliwości 

odnotowano u niektórych ryb, orki oraz wielorybów z rodzaju Eubelaena) [26]. 

Badania finwali w Morzu Śródziemnym, jednym z „najgłośniejszych” akwenów świata 

zdają się wskazywać, że taką właśnie strategię stosuje również ten wieloryb, ponieważ 

wydawane przez niego dźwięki mieściły się się w dolnym paśmie tła akustycznego 

pochodzenia antropogenicznego [34]. Dla wielorybów ważny jest też mechanizm 

unikania, czyli omijanie „głośnych” miejsc [29].  

8. Możliwości ochrony przyrody przed hałasem 

Możliwe są różne działania, które spowodują ograniczenie hałasu, który zresztą jest 

tak samo dolegliwy dla zwierząt, jak i człowieka. Największe, korzystne perspektywy 

zmian istnieją, jak się wydaje, w przypadku ruchu drogowego. Przede wszystkim nie-

zbędne jest planowanie przestrzenne, które uwzględni korzystny dla dzikiej przyrody 

przebieg szlaków komunikacyjnych. Częścią planowania powinno być również ustano-

wienie stref ciszy nie tylko w rejonie rezerwatów i parków narodowych, ale także 

w miastach. Kolejnym elementem ochrony przed hałasem jest wprowadzenie barier, 

takich jak osłonięcie szlaków komunikacyjnych ekranami akustycznymi, czy odpo-

wiednie rozplanowanie roślinności (przede wszystkim zadrzewienie). Same drogi 

można pokryć nawierzchnią asfaltową o niskim poziomie emisji hałasu, czy stosować 

tzw. ciche opony w pojazdach transportu publicznego [36]. 

Dużo trudniejsza jest walka z hałasem spowodowanym przez transport lotniczy. 

Problem ten występuje w okolicy lotnisk. Z przeglądu dokonanego przez autorów 

brazylijskich wynika, że na świecie na to zagadnienie patrzy się raczej z perspektywy 

interesów człowieka, a nie dzikiej przyrody. Podstawą do dalszych działań jest 

w pierwszym etapie przeprowadzenie badań, w jaki sposób hałas lotniczy faktycznie 

wpływa na zwierzęta dzikie. Z dotychczasowych obserwacji wynika natomiast, że 

istnieje wyraźny, szkodliwy wpływ nisko lecących helikopterów wykorzystywanych 

na przykład w ruchu turystycznym [14]. 

Ochrona zwierząt przed hałasem w morzach i oceanach jest bodaj najtrudniejszym 

wyzwaniem. I tu nie widać jak na razie zdecydowanych kroków, żeby poprawić sytuację. 

Możliwości jednak są, na co wskazuje np. interesujące niemieckie i holenderskie 

projekty wprowadzenia tak zwanej „cichej technologii” stosowanej przy udarowym 

wbijaniu czy do budowy elektrowni wiatrowych [35]. 

Na ironię zakrawa fakt, że pewne ograniczenie hałasu w głębinach oceanu nastąpiło 

przypadkowo, w wyniku dość nieoczekiwanych i dramatycznych wydarzeń, jakim był 

atak terrorystyczny w Nowym Jorku w 2001 roku. W niektórych akwenach odnotowano 

wówczas spadek natężenie hałasu rzędu 6 db, co jest redukcją znaczącą dla wielorybów 

z rodzaju Eubelaena. Jak wynika z bieżących obserwacji pandemia wywołana przez 

COVID-19, która wymusiła lockdown 58% populacji ludzkiej, spowodowała także 

obniżenie hałasu w morzach i oceanach. W efekcie rekiny i ssaki morskie pojawiły się 

tam, gdzie ich od dawna nie było [26]. 
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9. Zakończenie 

Jak widać z powyższego przeglądu, hałas antropogeniczny ma znaczący wpływ na 

organizmy żywe. Hałas jest stresorem i niemal natychmiastowo wywołuje reakcję 

fizjologiczną i behawioralną, ale ma również swoje odsunięte w czasie konsekwencje, 

jak np. zaburzenie rozrodu, większe zużycie energii, większą podatność na choroby itd. 

Zanieczyszczenie hałasem wydaje się być szczególnie dotkliwe dla zwierząt żyjących 

w morzach i oceanach, gdzie jego niekorzystne działanie kumuluje się z innymi czyn-

nikami, jak problem przełowienia ryb czy globalne ocieplenie. Ponieważ w oceanach 

znajdują się żywotne dla interesów człowieka zasoby, tam należy, jak się wydaje, skon-

centrować wysiłki ochronne, w tym również ochronę przed hałasem. Trzeba również 

pamiętać, że zanieczyszczenie dźwiękami nie jest jakimś odizolowanym zagadnieniem 

ochrony przyrody, lecz ściśle wiąże się z innymi, globalnymi problemami, z którymi 

boryka się współczesny człowiek. Idea zrównoważonego rozwoju głosi, że powinno 

się uwzględniać w równym stopniu dobrostan człowieka, zwierzęcia i środowiska. 

Zasada ta znakomicie odnosi się właśnie do walki z hałasem. 
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Wpływ antropogenicznych bodźców akustycznych na zachowanie się dzikich 

zwierząt 

Streszczenie 

Niniejsza praca jest krótkim przeglądem dotyczącym wpływu hałasu na zwierzęta dzikie. Dwoma naj-

ważniejszymi komponentami badań nad bioakustyką są typowa dla gatunku wrażliwość na określone często-

tliwości dźwięku oraz głośność. Źródła hałasu spowodowanego przez człowieka są głównie związane 
z transportem (powietrznym i drogowym) i funkcjonowaniem rozmaitych przemysłów. W trakcie ewolucji 

zwierzęta dobrze zaadoptowały się do naturalnych dźwięków tła akustycznego. Z drugiej strony hałas 

spowodowany przez człowieka wywołuje zaburzenia i reakcję stresową z typowymi komponentami fizjo-

logicznymi i behawioralnymi (np. zmiana poziomu hormonów stresu, różne reakcje ucieczki i unikania). 
Czasem widoczny jest także wpływ hałasu na zdrowie zwierząt i człowieka, z utratą słuchu włącznie. 

Ponadto obserwuje się także tak zwany efekt maskowania, kiedy hałas koliduje z dźwiękami, które mają 

znaczenie dla zwierzęcia. Z tego powodu dźwięki hałasu o niskiej częstotliwości są szczególnie szkodliwe 

dla różnych zwierząt (np. ptaków i ssaków morskich). Trudnym i złożonym problemem jest hałas spowo-
dowany przez człowieka obecny w morzach (produkowany przez statki, przemysł naftowy itd.), który 

dotyka wszystkie istoty żyjące. Możliwe jest podjęcie pewnych środków i złagodzenie wpływu hałasu na 

zwierzęta, szczególnie w zakresie transportu drogowego. 

Słowa kluczowe: zwierzę, hałas, zachowanie się, komunikacja, adaptacja  

The effect of acoustical anthropogenic stimuli on the wildlife behaviour  

Abstract 
This paper is short review of problems related to the impact of noise on wildlife. The species-specific 

sensitivity to various sound frequencies and sound pressure are two main components in bioacoustical 

studies. The main sources of man- made noise are related to the air and road r transportation and function 

of various industries. During evolution animals became well adapted to the background natural sounds. On 
the other hand man-made noise could evoke disturbances and stress reactions with typical physiological 

and behavioural components (e.g. change of the stress hormone level, various escape and avoidance 

reactions). The health effects are sometimes also visible in animals and humans including hearing loss. 

Besides, so-called masking is also observed when noise interferes with sound of interest. For this reason, 
low frequency noise is particularly harmful for various animals (e.g. birds and marine mammals). Man- 

made noise in seas (produced by vessels, oil industry etc.) is a complex and difficult problem affecting all 

living creatures. There is possible to take some measures and to mitigate noise effect on animals 

particularly in road transport. 

Keywords: animal, behaviour, communication, noise, adaptation 
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