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Ju sty na Ry mon Li piń ska
Po mor ski Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych
Za bor ski Park Kra jo bra zo wy

In�wa�zyj�ne�ga�tun�ki

ro�ślin�Zie�mi�Za�bor�skiej

In ten syw ne roz prze strze nia nie się  in wa zyj -
nych ga tun ków ro ślin, to nie po ko ją ce zja wi sko,
któ re ob ser wu je my w cią gu ostat nich kil ku dzie -
się ciu lat. Nie po ko ją ce o ty le, że nie wie le osób
zda je so bie spra wę, jak du że za gro że nie dla ro -
dzi mej przy ro dy ze so bą nio są.
Ga tun ki in wa zyj ne dzia ła ją pod stęp nie: po ja wia -
ją się nie zau wa że nie, stop nio wo roz prze strze -
nia ją się,  a  ich atrak cyj ność spra wia, że ła two je
apro bu je my. Nie ste ty, kie dy zwięk szą swo ją li -
czeb ność na ty le, że za czy na ją być kon ku ren cyj -
ne dla in te re su czło wie ka, jest już na ogół za
póź no na po dej mo wa nie sku tecz nych dzia łań w
ich zwal cza niu.

Czym�za�tem�są�ga�tun�ki�in�wa�zyj�ne?
Ga tun ki in wa zyj ne to ga tun ki wy stę pu ją ce

po za gra ni cą swo je go na tu ral ne go za się gu, któ -
re w no wym sie dli sku wy ka zu ją eks pan syw ność
i kon ku ru ją z ga tun ka mi ro dzi my mi o ni szę eko -
lo gicz ną.

Po ja wie nie się ga tun ków in wa zyj nych w śro do -
wi sku na tu ral nym jest nie mal za wsze zwią za ne
z dzia łal no ścią czło wie ka. Naj groź niej sze ga tun -
ki, spo ty ka ne w na szej naj bliż szej oko li cy to na
ogół ro śli ny ho do wa ne w ogro dach, któ re z tych
ogro dów „ucie ka ją” po przez na sio na, ko rze nie i
kłą cza lub są ce lo wo do sie dlisk na tu ral nych
wsie dla ne.

W przy pad ku ro ślin za in wa zję bio lo gicz ną
uzna je się roz prze strze nia nie z pręd ko ścią więk -
szą niż 100 me trów w cią gu 50 lat. Są to za tem
zmia ny bar dzo szyb kie i do strze gal ne, od by wa -
ją ce się czę sto w cią gu ży cia jed ne go po ko le nia
czło wie ka. Na na szych oczach za cho dzi in wa zja
na wło ci ka na dyj skiej, po ra sta ją cej żół ty mi ła na -
mi nie użyt ki, wi dzi my po ja wia ją ce się wzdłuż li -
nii brze go wej rzek i je zior ró żo wo kwit ną ce
po tęż ne nie cierp ki gru czo ło wa te oraz wspi na ją -
ce się na drze wa i krze wy dy wa ny kol czur ki kla -
po wa nej. Nie ob ce są nam rów nież zwar te
za krze wie nia rde stow ców. Wszyst kie wy mie nio -
ne, to ga tun ki, któ re wy do sta ły się z na szych
ogro dów i za czy na ją mo no po li zo wać sie dli ska
na tu ral ne.

Naj�po�pu�lar�niej�sze�ga�tun�ki
in�wa�zyj�ne�na�na�szym�te�re�nie
Nie�cier�pek�drob�no�kwia�to�wy
Im pa tiens pa rvi flo ra
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3. Niecierpek drobnokwiatowy. Fot. ZG
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Po cho dzi z Azji skąd w XIX w. zo stał spro wa -
dzo ny do ogro dów bo ta nicz nych Eu ro py. Jest
ro śli ną jed no rocz ną, któ ra osią ga wy so kość od
kil ku na stu do kil ku dzie się ciu cen ty me trów. Po -
sia da ło dy gę gład ką, po je dyn czą lub roz ga łę zio -
ną. Uło żo ne skrę to le gle li ście są ja jo wa te, na
szczy cie za ostrzo ne, brze giem pił ko wa ne. Kwia -
ty nie cierp ka drob no kwia to we go są bla do żół te,
do 1 cm dłu go ści, zgru po wa ne po kil ka w gro -
na. Owo cem jest po dłuż na to reb ka pę ka ją ca
pod wpły wem do ty ku. Wy stę pu je w róż nych sie -
dli skach: ży znych la sach łę go wych, grą dach, ale
tak że w la sach mie sza nych, na po bo czach dróg
i w miej scach ru de ral nych, pre fe ru je sie dli ska
wil got ne.

Nie�cier�pek�gru�czo�ło�wa�ty
Im pa tiens glan du li fe ra

Po cho dzi z Azji, skąd zo stał spro wa dzo ny w
pierw szej po ło wie XIX wie ku ja ko ro śli na ozdob -
na. Pierw sze no to wa nia w Pol sce po cho dzą z
1890 r. Nie cier pek gru czo ło wa ty jest ro śli ną jed -
no rocz ną, osią ga ją cą od 1 do 3 m wy so ko ści. Je -

go ło dy ga jest w gór nej czę ści roz ga łę zio na,
czer wo no na bie gła, pu sta w środ ku. Li ście uło -
żo ne są na prze ciw le głe lub po trzy w okół kach.
Ma ją kształt lan ce to wa ty, brze giem pił ko wa ny.
Kwia ty nie cierp ka są ró żo we, cza sem bia łe, ze -
bra ne w gro na. Owo ce są wy dłu żo ne, gdy doj -
rze ją pę ka ją pod wpły wem do ty ku, wy rzu ca jąc
na sio na na od le głość do 7 m.
Wy stę pu je na pod ło żu wil got nym i ży znym, naj -
czę ściej w do li nach rzek, ale też w miej scach ru -
de ral nych i na okraj kach le śnych.

Na�włoć�ka�na�dyj�ska
So li da go ca na den sis

Po cho dzi z Ame ry ki Pół noc nej, skąd zo sta ła
spro wa dzo na ja ko ro śli na ozdob na. Pierw sze do -
nie sie nia o jej wy stę po wa niu na te re nie Pol ski
po cho dzą z 1872 r. Ro śli na osią ga od 80 do 150
cm wy so ko ści. Li ście na wło ci są wy dłu żo ne, lan -
ce to wa te o dłu go ści i do kil ku na stu cen ty me -
trów. Brzeg li ścia jest ząb ko wa ny. Kwia ty są żół te
ze bra ne w wie cho wa ty, trój kąt ny w za ry cie
kwia to stan. Owo ce za opa trzo ne są w apa rat lot -

2

4. Nawłoć kanadyjska zarasta wiklinę, przy drodze do Czarnowa. Fot. ZG



ny, dzię ki cze mu ro śli na wraz z wia trem roz prze -
strze nia się na znacz ne od le gło ści. Wy stę pu je na
sie dli skach wil got nych, w pod mo kłych la sach,
za ro ślach, okraj kach, na łą kach i brze gach rzek,
wkra cza na sie dli ska ru de ral ne, za nie dba ne łą ki
i śród le śne po la ny.

Barszcz�So�snow�skie�go
He rac leum  so snow skyi

Po cho dzi z Azji, skąd zo stał ce lo wo spro wa -
dzo ny w dru giej po ło wie XX wie ku, ja ko ro śli na
pa szo wa. W Pol sce był ho do wa ny w la tach 70.
XX wie ku.  Jest jed ną z naj wyż szych ro ślin ziel -
nych na świe cie, osią ga na wet 5 me trów wy so -
ko ści. Ło dy gę ma ma syw ną, pu stą w środ ku.
Li ście uło żo ne w przy ziem nej ro ze cie osią ga ją
na wet 3 m dłu go ści. Kwia ty są bia łe, ze bra ne w
ol brzy mie bal da chy, osią ga ją ce śred ni cę na wet
60 cm. Sok ro śli ny za wie ra związ ki che micz ne,
któ re po wo du ją sil ne fo to po pa rze nia skó ry.
Barszcz So snow skie go wy stę pu je na sie dli skach
ru de ral nych, na skra jach pól i łąk, na obrze żach
la sów i w do li nach rzecz nych.

Kol�czur�ka�kla�po�wa�na
Echi no cy stis lo ba ta

Ro śli na po cho dzą ca z Ame ry ki Pół noc nej,
spro wa dzo na do Eu ro py na prze ło mie XIX i XX
wie ku. Jest to jed no rocz ne pną cze o sil nie roz -
ga łę zio nej ło dy dze, za opa trzo nej w wą sy czep -
ne. Li ście kol czur ki są mięk kie, 5-7 kla po we,
ostro za koń czo ne, lek ko pił ko wa ne, na dłu gich

ogon kach. Kwia ty mę skie licz ne, bia łe, ze bra ne
w dłu gie gro na, skie ro wa ne do gó ry, kwia ty żeń -
skie umiesz czo ne są po 1-2 u na sa dy kwia tów
mę skich. Owoc kol czur ki jest zie lo ny, owal ny o

6.  Kolczurka klapowana wspina się na olchę. Fot. ZG

5. Kolczurka klapowana. Fot. ZG
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dłu go ści 2,5-5 cm, kol cza sto owło sio ny, przy po -
mi na nie co ma łe go ogór ka. W środ ku znaj du ją
się czte ry brą zo we na sio na. Ro śli na wy stę pu jena
okraj kach le śnych, w do li nach rzecz nych  i nad
brze ga mi je zior.

Rde�sto�wiec�ja�poń�ski
(rde�sto�wiec�ostro�koń�czy�sty)
Rey no ur tia ja po ni ca

Po cho dzi z Azji. Do Eu ro py zo stał spro wa dzo ny
z Ja po nii w pierw szej po ło wie XIX wie ku. Jest ro -

9. Rdestowiec ostrokończysty. Fot. JRL
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7. Kolczurka opanowała krzew łozy. Fot. ZG

8. Kolczurka ujawnia się w krajobrazie. Fot. ZG
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śli ną wie lo let nią, o sil nie roz ga łę zio nych pę dach,
dla te go swo im po kro jem przy po mi na krzew.
Mo że osią gać wy so kość do 3 m. Ło dy ga rde -
stow ca jest  pu sta we wnątrz. Li ście są  ja sno zie -
lo ne o dłu go ści 5-15 cm, w za ry cie elip tycz ne z
za ostrzo nym wierz choł kiem i pro sto ucię tą na -
sa dą. Kwia ty są nie po zor ne, kre mo we, ze bra ne

w wie cho wa ty kwia to stan. Roz mna ża się głów -
nie we ge ta tyw nie po przez roz ło gi, two rząc gę -
ste, prak tycz nie jed no ga tun ko we ła ny.
Wy stę pu je w do li nach rzek i nad brze ga mi je zior,
wkra cza do sie dlisk la sów li ścia stych, łę gów i
grą dów.

Rde�sto�wiec�sa�cha�liń�ski
Rey no ur tia sa cha li nen sis

Ro śli na po cho dze nia azja tyc kie go, w Eu ro -
pie no to wa na od dru giej po ło wy XIX wie ku. Po -
sia da kłą cza i two rzy roz ło gi, za po mo cą któ rych
roz mna ża się we ge ta tyw nie, two rząc zwar te ła -
ny. Li ście są du że, ja sno zie lo ne o dłu go ści 15-30
cm, sze ro ko elip tycz ne, z ser co wa tą na sa dą, na
wierz choł ku na ogół tę pe. Po na sa dzie li ści, ich
wierz choł ku i wiel ko ści naj ła twiej od róż nić ten
ga tu nek od po dob ne go rde stow ca ostro koń czy -
ste go. Kwia ty są drob ne, ze bra ne w wie cho wa -
ty kwia to stan, ma ją zie lon ka wo żół ty ko lor.
Wy stę pu je w do li nach rzek i nad brze ga mi je zior,
wkra cza do sie dlisk la sów li ścia stych, łę gów i
grą dów.

Oba ga tun ki rde stow ców oraz ich mie sza -
niec rde sto wiec po śred ni Rey no ur tia bo he mi ca,
na le żą do jed nych z naj bar dziej in wa zyj nych ro -
ślin na świe cie.

Sło�necz�nik�bul�wia�sty
He lian thus tu be ro sus

Po cho dzi z Ame ry ki Pół noc nej, skąd zo stał
spro wa dzo ny do Eu ro py w XVII wie ku ja ko ro śli -
na upraw na. Sło necz nik bul wia sty po tra fi osią -
gać znacz ne wy so ko ści, na wet do 3 me trów.
Je go kwia ty są żół te, ze bra ne w kil ku cen ty me -
tro wej śred ni cy ko szycz ki.  Ło dy ga sło necz ni ka
jest wznie sio na, pro sta, ca ła  szorst ko owło sio -
na. Li ście są uło żo ne na prze ciw le głe, ma ją ja jo -
wa ty kształt, są brze giem gru bo pił ko wa ne i na
szczy cie za ostrzo ne. Ich dwa dol ne ner wy bocz -
ne są sil nie łu ko wa to wy dłu żo ne. Ro śli na wy twa -
rza roz ło gi, na koń cach któ rych po wsta ją
pod ziem ne ja da ne bul wy pę do we. Jed na ro śli -
na wy twa rza do kil ku dzie się ciu bulw o róż nej
wiel ko ści. Sło necz nik bul wia sty wy stę pu je
przede wszyst kim w sie dli skach wil got nych, nad
brze ga mi je zior i rzek, ale tak że na na sy pach ko -
le jo wych, przy dro żach, przy cha ciach, wy sy pi -
skach śmie ci i gru zo wi skach.

10. Rdestowiec ostrokończysty. Fot. JRL
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Co�spra�wia,�że�ga�tun�ki�in�wa�zyj�ne
tak�szyb�ko�i�sku�tecz�nie�zaj�mu�ją
no�we�prze�strze�nie?

Czyn ni ków tych jest wie le i nie ko niecz nie
wszyst kie wy stę pu ją łącz nie. Ga tun ki in wa zyj ne
są wy so ce plen ne, na przy kład: je den osob nik,
po cho dzą ce go z Azji nie cierp ka gru czo ło wa te -
go, mo że wy two rzyć aż 4000 na sion, co przy ła -
no wym wy stę po wa niu tej ro śli ny da je 32000
na sion na 1 m2!

Ro śli ny te roz sie wa ją się na znacz ne od le gło -
ści. Wspo mnia ny nie cier pek wy rzu ca na sio na na
od le głość na wet 7 m od ro śli ny ma cie rzy stej, po -
ko nu jąc tym sa mym ba rie ry w po sta ci dróg, czy
nie wiel kich rzek. Owo ce kol czur ki przy sto so wa -
ne są do hy dro cho rii, czy li roz sie wa nia przez wo -
dę, a owo ce na wło ci roz sie wa ne są przez wiatr,
po mna ża jąc tym sa mym szan se ro ślin na ko lo -
ni za cję no wych ob sza rów.

Ga tun ki in wa zyj ne ce chu je też szyb kie roz -
mna ża nie we ge ta tyw ne. Przy kła dem mo gą tu
być azja tyc kie rde stow ce: ostro koń czy sty i sa -
cha liń ski, u któ rych już na wet 0,7 g kłą cza mo że
dać po czą tek no wej ro śli nie. Ro śli ny te do mi nu -
ją też swym im po nu ją cym wzro stem. Barszcz
So snow skie go do ra sta na wet do 5 me trów
(śred nio 2,5 – 3 m), a je go kwia to sta ny mo gą
mieć 60 cm śred ni cy. Nie cier pek gru czo ło wa ty
mo że mieć 3 me try wy so ko ści, a pę dy kol czur ki
kla po wa nej 8 me trów dłu go ści. Tym sa mym ro -
śli ny te wy prze dza ją wszyst kie ro dzi me ga tun ki
ziel ne.

Ga tun ki in wa zyj ne wy róż nia tak że kon ku -
ren cyj ność w fa zie mło do cia nej, kie dy za głu sza -
ją kieł ko wa nie i wzrost in nych
współ wy stę pu ją cych ga tun ków.  Ich ce chą cha -
rak te ry stycz ną jest znacz na od por ność na wa -
run ki śro do wi sko we. By wa, że kieł ku ją i
roz ra sta ją się w szcze li nach mu rów, w mi ni mal -
nej ilo ści gle by i wo dy. Atu tem ga tun ków in wa -
zyj nych jest rów nież ich więk sza atrak cyj ność dla
za py la czy. Na przy kład każ dy kwiat nie cierp ka

gru czo ło wa te go pro du ku je po nad 0,3 mg cu kru
na go dzi nę, pod czas gdy nor ma wśród eu ro pej -
skich ro ślin wy no si spo ro po ni żej 0,1 mg, wpły -
wa to nie wąt pli wie na ich suk ces re pro duk cyj ny.
Ga tun ki in wa zyj ne ne ga tyw nie wpły wa ją na ro -
dzi mą przy ro dę, przede wszyst kim po przez
zmniej sze nie róż no rod no ści bio lo gicz nej. Skład
ga tun ko wy nie zwy kle bo ga tych flo ry stycz nie la -
sów li ścia stych, ta kich jak grą dy czy łę gi, po in -
wa zji ga tun ków ob cych ma le je z kil ku dzie się ciu
do za le d wie kil ku. A prze cież wpływ tych ga tun -
ków nie koń czy się na eli mi na cji sa mych ro ślin.
Za spad kiem róż no rod no ści flo ry, po dą ża spa -
dek róż no rod no ści fau ny: owa dów za py la ją cych
i zwie rząt że ru ją cych na ro śli nach, zmia ny w sie -
dli sku re du ku ją ilość nisz eko lo gicz nych, a tym
sa mym sta je się ono mniej atrak cyj ne dla dra -
pież ni ków.

W�ja�ki�spo�sób�prze�ja�wia�się
ne�ga�tyw�ne�dzia�ła�nie
ga�tun�ków�in�wa�zyj�nych?

Bez po śred nio kon ku ru ją z ga tun ka mi ro dzi -
my mi o świa tło, wo dę i sie dli sko, po wo du jąc ich
stop nio wą eli mi na cję. Mo gą rów nież krzy żo wać
się z ga tun ka mi ro dzi my mi, po wo du jąc za bu rze -
nia w pu li ge no wej po pu la cji. Prze kształ ca ją sie -
dli ska i po wo du ją nie od wra cal ne zmia ny w
kra jo bra zie, przy czy nia jąc się do je go mo no to -
nii i ujed no li ce nia. Ma ją wpływ na zdro wie lu dzi,
na przy kład barszcz So snow skie go po wo du je
bar dzo sil ne i trud no go ją ce się  opa rze nia skó -
ry, a am bro zja by li co list na jest sil nym aler ge -
nem. Po wo du ją tak że istot ne stra ty
eko no micz ne, przy czy nia jąc się do kru sze nia
mu rów, wy brzu sza nia chod ni ków i za ty ka nia rur.
W szyb kim tem pie za ra sta ją też po bo cza dróg i
to rów ko le jo wych, ogra ni cza jąc wi docz ność.
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Co�ro�bić?
Wal ka z ga tun ka mi in wa zyj ny mi jest bar dzo

trud na, cza so chłon na i kosz tow na. Wy ma ga za -
sto so wa nia róż nych me tod zwal cza nia i wie lo -
krot ne go ich po wta rza nia w cią gu wie lu lat. Nie
wy star czy jed no ra zo we usu nię cie sa mych ro ślin,
po nie waż w gle bie zde po no wa ny jest bank na -
sion, któ ry w krót kim cza sie od two rzy po pu la -
cję.

Od kil ku lat ob ser wu je my wkra cza nie do sie -
dlisk na tu ral nych ga tun ków in wa zyj nych, któ re
sta no wią za gro że nie dla róż no rod no ści bio lo -
gicz nej. Dla te go od 2009 ro ku pra cow ni cy Za -
bor skie go Par ku Kra jo bra zo we go pro wa dzą
me cha nicz ne usu wa nie nie cierp ka gru czo ło wa -
te go i kol czur ki kla po wa nej z wy bra nych miejsc
na te re nie Par ku. Ro śli ny wy ry wa ne są za nim
doj rze ją owo ce, na stęp nie są wy wo żo ne i prze -
su sza ne, zaś miej sce ich skła do wa nia jest mo ni -
to ro wa ne, w ce lu unik nię cia po wtór nej
in tro duk cji.

Pro wa dzo ne do tej po ry dzia ła nia wy da ją się
przy no sić po zy tyw ny sku tek, po nie waż w ko lej -
nych la tach wy ka za no istot nie mniej szą ich li -
czeb ność. Od 2011 ro ku w ZPK pro wa dzo na jest
tak że in wen ta ry za cja ga tun ków in wa zyj nych.
Do tej po ry zin wen ta ry zo wa no brze gi Je zio ra
Cha rzy kow skie go, Kar siń skie go i Wi tocz na oraz
brze gi rzek: Brdy,  Zbrzy cy i Cho ci ny.
Pro wa dzo na in wen ta ry za cja wska zu je na kon -
cen tra cję ga tun ków in wa zyj nych w ob rę bie wsi
i osad. Na przy kład w do li nie Zbrzy cy ga tun ki in -
wa zyj ne ta kie jak: nie cier pek gru czo ło wa ty, kol -
czur ka kla po wa na, na włoć ka na dyj ska i
sło necz nik bul wia sty, od no to wa no w Pa rzy nie,
Ka szu bie, Rol bi ku, Wid nie i La sce za wsze w są -
siedz twie po ło żo nej bli sko li nii brze go wej za bu -
do wy.  Są to nie wąt pli wie ucie ki nie rzy z
oko licz nych ogro dów, bo wszyst kie z wy mie nio -
nych ga tun ków są na dal po wszech nie ho do wa -
ne.

W Pol sce zgod nie z art. 120. usta wy o ochro -
nie przy ro dy obo wią zu je za kaz wpro wa dza nia

do śro do wi ska przy rod ni cze go oraz prze miesz -
cza nia ro ślin, zwie rząt lub grzy bów ga tun ków
ob cych. Obo wią zu je też Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Śro do wi ska z dnia 9 wrze śnia 2011 r. w spra -
wie li sty ro ślin i zwie rząt ga tun ków ob cych,
któ re w przy pad ku uwol nie nia do śro do wi ska
przy rod ni cze go mo gą za gro zić ga tun kom ro dzi -
mym lub sie dli skom przy rod ni czym. Roz po rzą -
dze nie to za wie ra li stę 52. ob cych ga tun ków (16.
ga tun ków ro ślin i 36. ga tun ków zwie rząt), któ -
rych spro wa dza nie do kra ju, prze trzy my wa nie,
pro wa dze nie ho dow li, roz mna ża nie i sprze daż
na te re nie kra ju wy ma ga ze zwo le nia Ge ne ral ne -
go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska.

Jed nak isto tą wal ki z ga tun ka mi in wa zyj ny -
mi  jest edu ka cja i kształ to wa nie od po wie dzial -
no ści za po dej mo wa ne przez nas dzia ła nia. To
my ma my wpływ na po ja wia nie się ga tun ków
in wa zyj nych w sie dli skach na tu ral nych, a na sza
nie fra so bli wość w do bo rze ga tun ków ozdob -
nych, nie wła ści we ob cho dze nie się z od pa da mi
z ogro du i obo jęt ność  na uciecz ki ro ślin z te re -
nów upraw nych do na tu ral nych, mo że mieć
zgub ny wpływ na ro dzi me sie dli ska przy rod ni -
cze. 
W wal ce z ga tun ka mi in wa zyj ny mi trze ba uzbro -
ić się w cier pli wość, wy trwa łość i de ter mi na cję,
bo wy gra na z ni mi jest moż li wa, zwłasz cza w po -
cząt ko wej fa zie in wa zji. Dla te go nie prze chodź -
my obo jęt nie obok po je dyn czych osob ni ków
nie cierp ka, kol czur ki czy na wło ci, wy rwa nie ich
zaj mie kil ka na ście se kund, a mo że mieć nie ba -
ga tel ne zna cze nie dla przy ro dy i wy so ko ści wy -
dat ków na jej ochro nę.
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Zbigniew Gierszewski

Dymy�nad�Brusami

Zanieczyszczenia�powietrza�i�jego
konsekwencje�zdrowotne

Po wie trze to me dium naj szyb sze i naj bar -
dziej wszech stron ne w prze no sze niu za nie czysz -
czeń od źró dła ich wy twa rza nia do or ga ni zmu
czło wie ka, a jed no cze śnie jest to no śnik za nie -
czysz czeń, któ ry naj trud niej pod dać pro ce so wi
oczysz cza nia, a przy naj mniej kie ro wa nia z da la
od ludz kich sie dzib. 

Za nie czysz cze nia po wie trza dzie li my na na -
tu ral ne i an tro po ge nicz ne. Na tu ral ne to za pa chy
roz sie wa ne przez kwia ty, wy bu chy wul ka nów
itp., a sztucz ne to np. odór per fum i dez odo ran -
tów oraz wy zie wy pa le nisk wszel kie go ro dza ju,
od gril la po czy na jąc, a na sil ni kach sa mo cho do -
wym koń cząc.

Od dzia ły wa nie za nie czysz czeń po wie trza na
śro do wi sko jest bar dzo róż no rod ne (jak te za nie -
czysz cze nia) i kom plek so we, czy li wie lo stron ne
i ca ło ścio we, a nie frag men ta rycz ne. Za nie czysz -
czo ne po wie trze za nie czysz cza bo wiem wo dę,
gle bę, tkan ki ro ślin ne i zwie rzę ce, a po przez nie
róż ny mi ka na ła mi ata ku je or ga nizm czło wie ka.
I tak ska że nie wo dy mo że mieć swo ją przy czy nę
w za nie czysz cze niach po wie trza. 

Cięż ko straw ność obia du mo że być nie ty le
wi ną nie fra so bli we go w swej sztu ce ku cha rza, ile
skut kiem nie świa do mo ści ska że nia pro duk tów,
z któ rych za mie rzał przy rzą dzić „coś smacz ne go
i zdro we go”.

Jak�po�wie�trze�„do�star�cza”
nam�za�nie�czysz�cze�nia?

Za nie czysz cze nie po wie trza wy wo łu je okre -
ślo ne skut ki zdro wot ne w or ga ni zmie czło wie ka
dwo ma pod sta wo wy mi spo so ba mi:
• bez po śred nie od dzia ły wa nie sub stan cji szko -
dli wych przede wszyst kim na układ od de cho wy,
ale tak że po przez skó rę na ca ły or ga nizm,
• po śred nie od dzia ły wa nie sub stan cji szko dli -
wych, któ re z po wie trza na róż ny mi dro ga mi do -
sta ją się do żyw no ści, a na stęp nie do or ga ni zmu
czło wie ka po nie waż:

- po ten cjal ne or ga ni zmy bę dą ce źró dłem po kar -
mu chło ną sub stan cje szko dli we z at mos fe ry,
- za nie czysz cze nia z po wie trza prze cho dzą do
wo dy za war tej w at mos fe rze i w zbior ni kach
wod nych, a stąd do or ga ni zmów wod nych, któ -
re spo ży wa czło wiek,
- za nie czysz cze nia at mos fe rycz ne po wo du ją
ska że nie gle by, w któ rej roz wi ja ją się or ga ni zmy
spo ży wa ne przez czło wie ka,
- środ ki spo żyw cze mo gą ab sor bo wać szko dli -
we sub stan cje z po wie trza w pro ce sie prze cho -
wy wa nia i prze twa rza nia.

Pierw szy, bez po śred ni spo sób od dzia ły wa -
nia jest bar dzo trud ny w kon tro li i ogra ni cza niu
z uwa gi na dy na micz ny, tur bu lent ny prze pływ
mas po wie trza, któ re go nie da je się pro gno zo -
wać w dłuż szym prze dzia le cza su. Pro blem z
pro gno zo wa niem po go dy prze kła da się na po -
dob ny pro blem z prze wi dy wa niem prze miesz -
cza nia się mas ska żo ne go po wie trza po wsta łych
np. na sku tek awa rii in sta la cji che micz nych, po -
ża rów, wy bu chów itp. Za nie czysz cze nia w po -
wie trzu są prak tycz nie nie moż li we do uty li za cji
i ogra ni cza nia po za sy tu acją, kie dy od po wied -
nie dzia ła nie pod ję te zo sta nie u sa me go źró dła
emi sji lub w je go naj bliż szej oko li cy, czy li w pa -
le ni sku lub ko mi nie. Ogra ni czo na jest tak że
moż li wość oczysz cza nia po wie trza w miej scach
prze by wa nia czło wie ka, tym bar dziej, że kli ma -
ty zo wa nie i fil tro wa nie po wie trza wy ma ga du -
żych ilo ści ener gii, a prze cież jej wy two rze nie z
ko lei zwięk sza za nie czysz cze nie po wie trza i w
ten spo sób po wsta je sa mo na pę dza ją cy się me -
cha nizm. Na to miast za bez pie cza nie się przed
za nie czysz cze nia mi po cho dzą cy mi z po wie trza
przez czło wie ka jest uciąż li we ze wzglę du na
ogra ni cze nia swo bo dy prze miesz cza nia się (jog -
ging w ma sce pe gaz?) i ze wzglę dów spo łecz -
nych (prze sie dla nie du żych grup ludz kich z
po wo du klęsk eko lo gicz nych!). Mo że być  sto so -
wa ne tyl ko w sy tu acji za gro że nia ży cia i zdro wia,
i to w krót kim cza sie. Tym cza sem nie ma my in -
dy wi du al nych środ ków ochro ny przed ska że nia -
mi dzia ła ją cy mi dłu go trwa le na nasz układ
od de cho wy i skó rę.

Dru gie, po śred nie od dzia ły wa nie za nie -
czysz czeń po cho dzą cych z po wie trza jest rów -
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nie kosz tow ne w prze ciw dzia ła niu, cho ciaż roz -
wią za nia tech no lo gicz ne umoż li wia ją bar dziej
sku tecz ne dzia ła nia. Do ty czy to zwłasz cza za nie -
czysz cze nia wo dy i żyw no ści. Du żo trud niej szym
pro ble mem jest za nie czysz cze nie gle by py ło wy -
mi i ga zo wy mi skład ni ka mi at mos fe ry. Nie ste ty
gle ba jest naj więk szym na tu ral nym po chła nia -
czem za nie czysz czeń w każ dej po sta ci. Za nie -
czysz cze nia się w niej do sko na le ku mu lu ją,
pod le ga ją w kon tak cie z wo dą, mi ne ral ny mi i or -
ga nicz ny mi skład ni ka mi gle by ko lej nym prze -
mia nom, cza sem na si la ją cym skut ki tok sycz ne,
np. kie dy uwal nia ją w wy ni ku re ak cji che micz -
nych za nie czysz cze nia wcze śniej tam zde po no -
wa ne.

Jak�za�nie�czysz�czo�ne�po�wie�trze
od�dzia�łu�je�na�or�ga�nizm�czło�wie�ka?
Dla�cze�go�na�sta�re�la�ta�czu�je�my�się
co�raz�go�rzej?
Czy�nie�moż�na�umrzeć�zdro�wo?

O od dzia ły wa niu na zdro wie czło wie ka de -
cy du je sto pień kon cen tra cji za nie czysz czeń, jak
też ich dłu go trwa łość, jed nak oba czyn ni ki w in -
ny spo sób: 

1. Za nie czysz cze nia cią głe i glo bal ne przy -
czy nia ją się do dłu go ter mi no wych zmian zdro -
wot nych ca łych po pu la cji, co prze ja wia się
zwięk szo ną za cho ro wal no ścią na nie któ re cho -
ro by, a no wo two ry szcze gól nie. Sta ty stycz ne ba -
da nia zdro wot no ści po ka zu ją „nad wyż kę”
za cho ro wal no ści na no wo two ry, py li ce i in ne
cho ro by w ob sza rach kra ju naj bar dziej zde gra -
do wa nych. Oprócz sta łe go pod tru wa nia, osła -
bia nia od por no ści or ga ni zmu, czło wiek w
swo ich tkan kach ku mu lu je pew ne ro dza je ska -
żeń, np. me ta le cięż kie w tkan ce tłusz czo wej.

2. Za nie czysz cze nia cza so we i lo kal ne, np. w
sku tek awa rii, na ogół nie przy czy nia ją się zna -
czą co do glo bal ne go za nie czysz cze nia i skut ków
cho ro bo wych w du żej ska li, ale lo kal ne prze kro -
cze nia do pusz czal nych stę żeń, a na wet po zio mu
le tal ne go wy wo łu je szyb kie i po waż ne skut ki, a
cza sem licz ne ofia ry (Bho pal). 

3. In nym pro ble mem jest za nie czysz cze nie
po wie trza we wnątrz po miesz czeń na sku tek
awa rii, nie wła ści wych roz wią zań tech no lo gicz -

nych bądź złej kli ma ty za cji. Do ty czy to tak że po -
miesz czeń miesz kal nych wy po sa żo nych w tok -
sycz ne po kry cia i ak ce so ria, a tak że nie szczel ne
lub źle wen ty lo wa ne in sta la cje ga zo we (za cza -
dze nia!).

Sa�mi�sie�bie�za�tru�wa�my!
Tyl�ko�czy�na�wła�sne�ży�cze�nie
czy�też�z�nie�świa�do�mo�ści?

Dym to układ ko lo idal ny, w któ rym ośrod -
kiem roz pra sza ją cym jest gaz, a cząst ki ko lo idal -
ne to ma te ria sta ła (krót ko: za wie si na py łu w
po wie trzu). Jest efek tem spa la nia nie cał ko wi te -
go. Dym jest, obok mgły, jed ną z po sta ci ae ro zo -
lu, a ra zem z mgłą two rzy zja wi sko po go do we
zwa ne smo giem. 

Spa la nie róż ne go ro dza ju ma te ria łów w pa -
le ni skach do mo wych od by wa się za zwy czaj w
ni skich tem pe ra tu rach (200–500°C). Pro ce so wi
te mu to wa rzy szy emi sja szcze gól nie du żej ilo ści
róż no rod nych za nie czysz czeń do at mos fe ry:
- pył (su chy),
- związ ki or ga nicz ne (wę glo wo do ry i ich

po chod ne),
- tle nek wę gla (CO),
- nie orga nicz ne związ ki chlo ru (HCL),
- nie orga nicz ne związ ki flu oru (HF),
- tlen ki azo tu (NOx),
- dwu tle nek siar ki (SO2),
- me ta le cięż kie (kadm, rtęć, ty tan, ar sen,

ko balt, ni kiel, se len, ołów, chrom).
W od nie sie niu do za nie czysz czeń emi to wa -

nych przez do mo we ko mi ny szcze gól ne za gro -
że nie dla śro do wi ska i zdro wia lu dzi nio są tlen ki
azo tu (głów nie NO i NO2), dwu tle nek siar ki (SO2),
tle nek wę gla (CO), a tak że drob ny pył za wie ra ją -
cy związ ki me ta li cięż kich (zwłasz cza tok sycz ne -
go oło wiu i kad mu).

Za ich szko dli wo ścią prze ma wia tak że fakt,
że są one emi to wa ne z tzw. źró deł emi sji ni skiej,
czy li ni skich ko mi nów do mostw lub ewen tu al -
nie ma łych lo kal nych ko tłow ni. W sy tu acji ta kiej
utrud nio ne zo sta je wy nie sie nie za nie czysz czeń
na du że wy so ko ści i ich roz pro sze nie przez wiatr.
Efek tem te go jest lo kal ny wzrost kon cen tra cji
sub stan cji za nie czysz cza ją cych w po wie trzu at -
mos fe rycz nym.
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Diok�sy�ny�=�śmierć
W wy ni ku sa mo rzut nych re ak cji che micz -

nych z emi to wa nych py łów za wie ra ją cych wę -
giel or ga nicz ny i  nie orga nicz ne chlor ki, w
obec no ści me ta li cięż kich (głów nie mie dzi) ja ko
ka ta li za to ra oraz tle nu i pa ry wod nej z po wie -
trza, po wsta ją szcze gól nie groź ne  związ ki zwa -
ne diok sy na mi i  fu ra na mi. Stę że nie diok syn
i fu ra nów w wy do by wa ją cym się z do mo wych
ko mi nów dy mie mo że wy no sić na wet
100 ng/m3, a dla po rów na nia ich do pusz czal ne
stę że nie wy no si 0,1 ng/m3 (nor ma dla spa lar ni
śmie ci prze kro czo na 1000 ra zy!). Diok sy ny po -
wsta ją ce pod czas pa le nia od pa dów są bar dziej
tok sycz ne niż cy ja nek po ta su. 1/1000 gra ma za -
bi ja świn kę mor ską. W prze ci wień stwie do więk -
szo ści tok sycz nych sub stan cji che micz nych
syn te ty zo wa nych w ści śle okre ślo nym ce lu (pe -
sty cy dy, her bi cy dy, środ ki far ma ko lo gicz ne)
diok sy ny nie są wy twa rza ne ce lo wo w żad nym
pro ce sie tech no lo gicz nym i nie znaj du ją żad ne -
go za sto so wa nia tech nicz ne go. Sta no wią one
zwią zek ubocz ny pod czas otrzy my wa nia środ -
ków ochro ny ro ślin, grzy bo bój czych, a tak że
two rzą się w za stra sza ją co du żej ilo ści w pro ce -
sach spa la nia róż nych środ ków or ga nicz nych,
zwłasz cza śmie ci z od pa dów ko mu nal nych. 

W przy ro dzie ma ga zy nem diok syn jest gle -
ba i osa dy den ne w zbior ni kach wod nych. Stąd
po wsta je wy so kie ry zy ko za tru cia ni mi wśród lu -
dzi, któ rych pod sta wę die ty sta no wią ry by, od -
ży wia ją ce się prze cież plank to nem i  mu łem
z za nie czysz czo nych zbior ni ków. Ja ko że diok sy -
ny ze swej na tu ry che micz nej roz pusz cza ją się
tyl ko w sub stan cjach tłusz czo wych, a tak że gro -
ma dzą w tkan ce tłusz czo wej, naj mniej za gra ża -
ją we ge ta ria nom. Je śli ilość spo ży wa nych bądź
wdy cha nych tok syn roz ło ży się rów no mier nie na
ca łą na ra ża ną po pu la cję, ich skut ki mo gą nie być
od ra zu za uwa żal ne. W przy pad ku przy ję cia
przez or ga nizm czło wie ka wy so kich da wek diok -
syn, ich tok sycz ny wpływ na zdro wie mo że ob -
ja wić się do pie ro po kil ku dzie się ciu la tach.

Diok sy ny do sta ją się do or ga ni zmu przez
płu ca, skó rę lub ra zem z po ży wie niem przez bło -
nę ślu zo wą do je lit. Naj wię cej diok syn gro ma dzi
się w wą tro bie i tkan ce tłusz czo wej. W prze ci -

wień stwie do więk szo ści zna nych sub stan cji i le -
karstw diok sy ny nie jest roz kła da ją się w or ga ni -
zmie. Czas jej po ło wicz ne go za ni ku u my szy
wy no si 15-30 dni, a u czło wie ka sza cu je się na
je den rok (me ta bo lizm my szy z ra cji jej roz mia -
rów i tem pa ży cia wy prze dza zde cy do wa nie me -
ta bo lizm tak du że go i le ni we go zwie rzę cia jak
czło wiek).

Oprócz za bu rza nia pro ce su wy dzie la nia hor -
mo nal ne go diok sy ny mo gą po wo do wać za kłó -
ce nie pro ce su re pli ka cji ko du ge ne tycz ne go w
roz mna ża ją cych się ko mór kach. Są więc mu ta -
ge na mi. Udo wod nio no ich dzia ła nie te ra to gen -
ne (uszka dza ją płód) oraz aler gicz ne. 

Dzia ła nie diok syn po le ga głów nie na po wol -
nym, ale bar dzo sku tecz nym uszka dza niu na rzą -
dów we wnętrz nych, ta kich jak wą tro ba, płu ca,
ner ki, rdzeń krę go wy lub ko ra mó zgo wa. Skut ki
tych uszko dzeń nie rzad ko po ja wia ją się do pie -
ro po kil ku lub kil ku na stu la tach od przyj mo wa -
nia nie wiel kich da wek ta kich tru cizn.
Naj sil niej szy wpływ diok syn jest ob ser wo wa ny
w sys te mie roz rod czym lu dzi i zwie rząt, sys te mie
wy dzie la nia we wnętrz ne go (hor mo nal nym) i
sys te mie im mu no lo gicz nym. 

Diok sy ny opa da ją na gle bę, po la upraw ne i
wo dę, prze do sta ją się do sie ci wod nej i do łań -
cu cha po kar mo we go. Po nad 90% diok syn prze -
ni ka do na sze go or ga ni zmu z po ży wie niem,
głów nie w for mie pro duk tów mię snych, mle -
czar skich i ryb. Jed nak lu dzie ży ją cy w po bli żu
źró deł emi sji diok syn po win ni wie dzieć, że już
sa mo wdy cha nie ska żo nych czą ste czek tych
związ ków mo że spo wo do wać łań cuch cho rób.
Pa le nie pa pie ro sów, wul ka ny i po ża ry la sów są
źró dła mi o mniej szym zna cze niu. Nie ste ty
wstrzy my wa nie od de chu nie jest lep szym roz -
wią za niem na dłuż szą me tę …

Skut�ki�za�nie�czysz�cza�nia
po�wie�trza�mo�gą�być:
LOKALNE
1.�Kwa�śny�deszcz to opad at mos fe rycz ny o

ni skim pH. Za gra ni cę przyj mu je się pH 5,6. Za -
wie ra kwas siar ko wy, po wsta ły w at mos fe rze za -
nie czysz czo nej tlen ka mi siar ki ze spa la nia
za siar czo ne go wę gla oraz kwas azo to wy po -
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wsta ły z tlen ków azo tu. Przy czy nia się do zwięk -
sze nia śmier tel no ści nie mow ląt i osła bie nia płuc,
po wo du je za kwa sza nia rzek i je zior, nisz cze nie
flo ry i fau ny, de gra da cję gle by, nisz cze nie za byt -
ków i ar chi tek tu ry. Opa la na wę glem elek trow nia
o mo cy 1000 MW emi tu je do at mos fe ry w cią gu
ro ku 140 000 ton siar ki, głów nie w po sta ci SO2.
Dwu tle nek siar ki utrzy mu je się w po wie trzu
przez 2-4 dni i w tym cza sie mo że się prze mie -
ścić na bar dzo du że od le gło ści. Tlen ki azo tu po -
wsta ją ce pod czas pro ce sów pro duk cyj nych
(ob rób ka wy so ko ter micz na, ko mo ry pa le ni sko -
we elek trow ni) oraz w sil ni kach spa li no wych sta -
ją się nie bez piecz ny mi za nie czysz cze nia mi
at mos fe ry. W szcze gól no ści groź ne są bez barw -
ny i bez won ny tle nek azo tu oraz bru nat ny o du -
szą cej wo ni dwu tle nek azo tu. Mo gą się one
ko lej no utle niać do pię cio tlen ku azo tu, któ ry w
obec no ści pa ry wod nej two rzy kwas azo to wy -
HNO3, je den ze skład ni ków kwa śnych desz czów.

2.�Smog to wtór ne za nie czysz cze nie po wie -
trza po wsta ją ce przy bar dzo za nie czysz czo nym
po wie trzu oraz sil nym na sło necz nie niu, du żej
wil got no ści po wie trza lub gę stej mgle w wa run -
kach bez wietrz nych i w sta nie in wer sji tem pe ra -
tu ry.

Smog kwa śny ty pu lon dyń skie go (siar ko wy)
wy twa rza się na ba zie du żej emi sji SO2 (ze spa -
la nia pa liw za siar czo nych) w wa run kach na sy ce -
nie po wie trza przez wo dę. Znacz na jest tak że
kon cen tra cja sa dzy i tlen ku wę gla. Do cho dzi
wte dy do utle nia nia SO2 w kro plach mgły w ae -
ro zol kwa su siar ko we go, przy czym ziar na py łów
i so le me ta li peł nią funk cję ka ta li za to rów. Smog
kwa śny wy stę pu je w du żych mia stach w kli ma -
cie stre fy umiar ko wa nej, zwy kle ra no przy du -
żym na sło necz nie niu.
Po wo du je uszko dze nie dróg od de cho wych i za -
bu rze nia ukła du krą że nia. Upo śle dza fo to syn te -
zę u ro ślin i nisz czy apa ra ty szpar ko we.

Smog utle nia ją cy ty pu Los An ge les (fo to che -
micz ny) po wsta je na ba zie du żej emi sji spa lin sa -
mo cho do wych w wa run kach in ten syw ne go
pro mie nio wa nia sło necz ne go. Do cho dzi wte dy
do re ak cji tlen ków azo tu, wę glo wo do rów aro -
ma tycz nych, al de hy dów, nad tlen ków or ga nicz -
nych. Two rzą się sil nie utle nia ją ce związ ki (m.in.

ni tro ole fi ny) z du żym udzia łem ozo nu. Smog
utle nia ją cy po wsta je w du żych mia stach w stre -
fie kli ma tów tro pi kal nych i sub tro pi kal nych,
zwy kle wcze snym po po łu dniem przy sil nym na -
sło necz nie niu. Po wo du je łza wie nie, ob ni ża
ba rie rę im mu no lo gicz ną or ga ni zmu. Nisz czy
gu mę, dzia ła szko dli wie na ro śli ny.

GLOBALNE
1.�Dziu�ra�ozo�no�wa to spa dek za war to ści

ozo nu (O3) na wy so ko ści 15-20 km (stra tos fe ra).
Naj więk sze zna cze nie ma ją w tym pro ce sie
związ ki chlo ro flu oro wę glo we (fre ony), z któ rych
uwol nio ny chlor (pod wpły wem pro mie nio wa -
nia ul tra fio le to we go) ata ku je czą stecz ki ozo nu,
pro wa dząc do wy zwo le nia tle nu (O2) oraz tlen -
ku chlo ru (ClO). Po wło ka ozo no wa jest na tu ral -
nym fil trem chro nią cym or ga ni zmy ży we przed
szko dli wym pro mie nio wa niem ul tra fio le to wym.

2.�Efekt�cie�plar�nia�ny to zja wi sko za cho dzą -
ce w at mos fe rze pla ne ty po wo du ją ce wzrost
tem pe ra tu ry pla ne ty, w tym i Zie mi. Efekt wy wo -
łu ją ga zy at mos fe rycz ne, zwa ne ga za mi cie plar -
nia ny mi, ogra ni cza ją ce pro mie nio wa nie ciepl ne
po wierzch ni Zie mi i dol nych warstw at mos fe ry
do prze strze ni ko smicz nej.
Do tzw. Wiel kiej Piąt ki ga zów cie plar nia nych de -
cy du ją cych o po ten cja le ocie pla nia glo bal ne go
na le żą CO2 (ok. 50% udzia łu w efek cie cie plar nia -
nym), me tan (ok. 15%), ozon tro pos fe rycz ny (ok.
12%), pod tle nek azo tu (ok. 6%) i fre ony (ok.
14%). Ro la po szcze gól nych ga zów w two rze niu
efek tu cie plar nia ne go jest funk cją wiel ko ści emi -
sji, wła ści wo ści ra dia cyj nych oraz dłu go trwa ło -
ści ich prze by wa nia w at mos fe rze. Głów nym
źró dłem wzro stu emi sji ga zów cie plar nia nych
jest spa la nie pa liw ko pal nych, a na stęp nie ma -
so wy wy rąb la sów, ho dow la by dła, gór nic two
oraz wy twa rza nie i sto so wa nie fre onów i ha lo -
nów.

I�na�ko�niec�lo�kal�ny,�bru�ski
pro�blem�eko�lo�gicz�ny

Bru sy, pię cio ty sięcz ne mia stecz ko, le żą ce w
ob sza rze Bo rów Tu chol skich, po win no cie szyć
się czy stym, fil tro wa nym przez roz le głe la sy po -
wie trzem. Praw da jest jed nak in na. Na wet bez
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spe cja li stycz nej apa ra tu ry po mia ro wej i ba dań
na uko wych, a tyl ko opie ra jąc się na bez po śred -
nim do świad cze niu zmy słów wę chu i wzro ku,
moż na stwier dzić, że pro blem za dy mie nia da le -
ko od bie ga od nor my. Zwłasz cza w zi mo we,
mroź ne i bez wietrz ne po ran ki czuć i wi dać za le -
ga ją ce „męt ne” po wie trze nie tyl ko nad mia stem,
ale tak że we wnątrz za bu do wy. 

Moż na do słow nie mó wić o smo gu, tym zja -
wi sku kli ma tycz no -eko lo gicz nym, któ re za zwy -
czaj ko ja rzy się z wiel ki mi uprze my sło wio ny mi
mia sta mi, me tro po lia mi. Tam jed nak pró bu je się
ra to wać po wie trze za stę pu jąc lo kal ne źró dła
emi sji spa lin ener ge ty ką pro fe sjo nal na wy po sa -
żo na w wy so kie ko mi ny i no wo cze sne fil try. Tu
na emi sję spa lin z do mo wych pa le nisk nie ma
żad nych eg ze kwo wal nych norm, a gdy by ta kie
by ły to sku tecz ność kon tro li przy ty sią cach
punk tów emi sji jest nie re al na na wet w przy pad -
ku ist nie nia od po wied nich służb kon tro l nych. 

W sa mych Bru sach moż na sza cun ko wo oce -
nić pro blem eko lo gicz ny na bli sko 1000 „dy -
mów” i za nie czysz cza nie tyl ko ten, kto spa la
śmie ci, ale też każ dy, kto spa la drew no i wę giel.
Ska la szko dli wo ści jest in na, ale nie uni ka się go
uży wa jąc „czy stych” pa liw. Pro blem bar dziej le -
ży w dy na mi ce pro ce su emi sji i kon fi gu ra cji po -
wierzch ni. Kon cen tra cji za nie czysz czeń sprzy ja
bez wietrz na po go da i in wer sja tem pe ra tur, któ -
ra do słow nie ścią ga dym ku zie mi, a do te go
mgła, któ ra ku mu lu je za nie czysz cze nia i sa ma
wy twa rza się czę ściej w miej scach bar dziej za -
py lo nych (pył jest istot nym czyn ni kiem kon den -
sa cji pa ry wod nej). 

Ni ska i gę sta za bu do wa, geo me tria pła skich
da chów sprzy ja ją kon cen tra cji dy mów z do mo -
wych pa le nisk, utrud nia ją ich roz pra sza nie. Do
te go do cho dzi po ło że nie Brus w niec ce, na prze -
cięt nej wy so ko ści 144-150 m n.p.m., kie dy oko -
licz ne wznie sie nia w każ dym kie run ku wzno szą
się na kil ka -kil ka na ście me trów (Kar pa ty 164, w
stro nę Ko so bud 163, oko li ce Czar no wa 164,
Gac nik 156-157, Ja glie 159, na po łu dnie Bru sy
wyb. 153 m n.p.m.). 

Je że li do da my do te go ob ra zu za ni ka ją cą w
Bru sach i oko li cy z ro ku na rok zie leń wy so ką
(wy cin ki przy mo der ni za cji dróg i bu do wie ście -

żek ro we ro wych), któ ra w spo rym stop niu fil tru -
je i wchła nia za nie czysz cze nia ga zo we i py ło we,
roz bu do wu ją ce się osie dla dom ków jed no ro -
dzin nych (ma łe dział ki bu dow la ne bez miej sca
na ogro dy)  i na ra sta ją cy sys te ma tycz nie ruch sa -
mo cho do wy (tran zy to wa uli ca Gdań ska, gdzie
na świa tłach sa mo cho dy cze ka ją ce w ko lej ce nie
prze sta ją wy dzie lać spa lin), to per spek ty wy eko -
lo gicz ne nie ma lu ją się opty mi stycz nie.

Po niż sza oce na ska li za nie czysz czeń jest tyl -
ko ja ko ścio wa i w su biek tyw na, moż na z nią dys -
ku to wać, ale nie po win no się jej prze mil czeć.
Ro dza je źró deł za nie czysz cze nia po wie trza 
(oce na ska li dla Brus: +/-/?):
- spa li ny z elek trow ni i elek tro cie płow ni (-),
- spa li ny z cie płow ni lo kal nych i za kła dów 

prze my sło wych (+),
- spa li ny z do mo wych pa le nisk (+++),
- spa li ny sa mo cho do we i in nych środ ków 

trans por tu (++),
- dy my z ognisk i po ża rów (+),
- ga zy i pa ry tech no lo gicz ne emi to wa ne na 

ze wnątrz pla no wo (-),
- ga zy tech no lo gicz ne prze do sta ją ce się w 

wy ni ku nie szczel no ści i awa rii in sta la cji (?).

Żu kow ski P.,  Zdro wa żyw ność a de gra da cja śro do wi ska

Bar ba ra Ły sik, Spa la nie od pa dów w do mu, www.fun da cja ar -
ka.pl/pro gram/nie_truj cie/spa la nie_w_do mu

www.rak stop.en go.pl/www/diok sjad.htm
www.geo por tal.gov.pl
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11. Śnieg - wskaźnik zapylenia powietrza. Fot. ZG



Fot. 5. Brusy - trujący, mroźny poranek.

Fot. 6. Brusy - wieczorna zadyma.
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