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Abstract: This work is devoted to the environmental research conducted in the North of the Arctic Circle area of the Kola
Peninsula. The area is located near White Sea gulf hills, and is covered with varied vegetation which has a relationship with
altitudinal zonation and their geomorphology. Nearby the town of Kandalaksha is located the port with shipyard and other
industrial plants situated nearby. A comparative study of lichens and rocks were provided in this study. The results showed
a relationship in metals contents between rocks and selected lichens and the accumulation of other related environmental
pollution.
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1. Introduction
1

Kandalaksha is a town located on the White Sea, in the
southern part of the Kola Peninsula, in the vicinity of Niva
River. In Kandalaksha is an important railway junction with the
repairer and the port and shipyard together. The city extends
on the side small hills covered in most forest-tundra and tundra reaching 850 m above the sea level. There are numerous
boulder fields and expose the rocks on the slopes and on the
upper parts. These are classified in the part of the Lapland
Granulite Belt (LGB). Due to the geographical location (proximity to the Arctic Circle) the climate in this area is raw, which
makes it a relatively low altitude vegetation gives way to
higher dwarf varieties of tundra with moss and lichens. The
latter is particularly well grow on rocks exposing the substrate,
forming sometimes extensive mats, sometimes covering entire blocks of rock. The collected samples of these lichens
served as a subject of heavy metals. Theris accumulation can
be connected with the ground or pollution of anthropogenic
origin. The substrates belonging to Kandalakshan part of the
LGB are Early Proterozoic structure of the collision near
Archean Kola and Belamoryian blocks. Occurring in the area
of LGB meta-volcanics and meta-intrusives have age from
2.8 to 2.4 Ga. These are the amphibolites, gneiss and amphibole-garnet [3, 5, 7, 8, 12], accompanied by various type of
granulites [1−4, 11, 13].
2. Methods

Samples of basement rocks with lichen were collected in
the field with photographic documentation (Figure 1). Samples
of the ground have been prepared for mineralogical observation and geochemical analyzes. The polished thin sections
were prepared and grinded to get ground rock samples. They
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were examined by microscopic methods using Optical Polarizing Microscope Leica DM2500P and Scanning Electron Microscope Hitachi SU6600 with EDS attachment. This was performed in Geology and Litosphere Protection Department on
the Earth Sciences and Spatial Management Faculty of Maria
Curie-Sklodowska University (UMCS) in Lublin, Poland.
Powder samples of rocks were examined using ICP-MS in
the Department of Hydrology at the University of Science and
Technology (AGH) in Krakow. Samples of lichens were tested
using the same microscopic techniques and dried and powdered samples were analyzed using ICP-OES in the Department of Soil Science and Soil Protection UMSC.
3. Results and discussion
3.1. Morphologic-climate feature

The Kola Peninsula located in the Arctic area is exposed
to the harsh climate. Murmansk is the northernmost ice-free
port and the continental climate is mitigated and abounding in
the rain trough the Golf Stream. The situation in Kandalaksha
was found be opposite. This town even though is located on
the south compared to Murmansk has a much harsher climate, which is reflected in the White Sea freezing in winter.
The average temperature in the coastal zones is +1°C, and
a little further from the shore 0°C, changing the upper parts
especially in the central parts of the peninsula, even to −3°C.
January temperatures are from −6°C to −9°C a July temperature of about +10°C. The maximum temperature in summer
reaches +27°C, while the minimum in winter to −25°C. Permafrost occurs only locally in the eastern parts of the peninsula in the peat bogs and the marshes. The length of the day
on the peninsula is from 0 to 24 hours. Rainfall is 450−900
mm and the number of cloudless days rarely exceeds 20.
There boulder fields and there is infiltration of aqueous solutions in the rocks occure very often. On the Kola Peninsula
there are numerous of rivers and about 10 000 different types
of lakes. Mainly these are the type of post-glacial lakes
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Figure 1. Photographs of the studied area: (a) view on the N-E part of the ‘Kandalaksha Tundra’ mountains and Kandalaksha
city, (b) lakes and inselbergs erosion in the area of top Volosianaya Mt., (c) slopes of valleys with vegetation of the forest-tundra
and scree in the Zhieleznaya hills, (d) Appearance rock lichen Rhizocarpon sp.
(moraine, gutter, melt-out) happens also fill local water wells.
There are also numerous small ponds and bogs in the
plateau. It is common phenomenon swamping mountain val-

leys (usually U-form, Figure 2). The hills located nearby Kandalaksha are typical heavily eroded with mild upper parts
firmly flats and steep U-shaped valleys with numerous

Figure 2. Studied area with samples localization marked. The maps by [15], with modifications.
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swamps their bottoms [6, 11]. Steep slopes, steeper in the upper parts of valleys, often form a vertical wall. Above already
under the peaks were visible large surfaces aligning with numerous boulders and lakes in the upper parts, like a sculpture
glacial glacier Norwegian type. Frost weathering was a huge
impact on such view [11]. This facilitates the observation field.
Airing on the area in question is a physical (freezing) causing
the disintegration of the granules. In the slopes of gullies they
run with numerous rapids, also a high angle with extensive
cones screes in the valley bottoms. Positive morphological
forms are associated usually with old massive and dense
rocks. The test area is quite abundant in water, due to the
prevailing high rainfall in summer and low water storage capacity by sparse vegetation and proximity to the crystalline
rocks. Due to the proximity to the sea most of the rivers with
the 1−2 grade bond order by Strachler beyond the river cornfield, which is one of the major rivers on the peninsula [14].
3.2. Altitudinal zonation in the studied area

In the studied area boundary of the forest at an altitude of
about 450 m about the sea level. In the taiga area is dominated by birch (Betula Tortuosa, B. subarctica) and spruce
(Picea obovata) with an admixture of pine (Pinus Friesia).
There is also the juniper (Juniperus Svibice) and rowan (Sorbus gorodkowii) and varieties of willow trees (Betula nana).
The undergrowth is dominated by many species depend on
the specific type of habitat (forest, meadows, swamps, etc.).
In this area the humidity is relatively high and the water retention (limited) forms a plurality of aquifers due to the shallow
deposits bedrock in which the cavities water may spread to
form a shallow rich in water habitat of plants with sedge (Carex bigelowii), blueberries (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus)
and cloudberry (Rubus chamaemorus). Slightly above the
taiga passes forest-tundra would eventually give way to tundra to a height of 700 m above the sea level. In this area
dominated by stunted specimens of plants represented by
dwarf birch (Betula nana), accompanied by the parties to leeward and sunny single specimens of spruce and stunted willows (Salix nummularia, S. polaris, S. reticulata). Above it appears vegetation typical floor grass-moss-fouling creating vast
areas of deforested covering the plateau of such species as
the mountain plants (Dryas octopetala, Saxifraga oppositifolia,
Juncus trifidus or Lycopodium alpine). Higher floors in this
area do not occur due to the rather high elevations and the
impact of the White Sea, greatly mitigating climate (Figure 2)
[11].
3.3. Soil characteristics in studied region

A short vegetation plant and the nature of the terrain
make the orographic in these hills. Soil initial compositions is
a regolith, resulting directly from the physical weathering of
surface rocks. In the upper parts where its outflow cavities
under the influence of accumulation and melting a lot of snow
create numerous swamps and ponds contribute to the accumulation of silt fraction forming clay soils arise, however, in
very small areas. Some of these places create communities of
fens and high variety of the mountain. Among these places
are the appearances of rock devoid of soil and boulders of
a single relic and moraine. Other glacial deposit, which could
one day spread in this place has become impossible due to

Chem. Environ. Biotechnol., 2017, 20, 7–13

the small surface area of the peak. Apart from these tracks
you are also seen numerous boulder fields built with sharpedged blocks of rock which sometimes turned in scree, freeflowing down the slopes in the couloir zones in other places
overgrown with vegetation pioneer (the angle of inclination allows the relatively stable nature of the blocks). In areas of
waste where there is a relatively large slope of rock and soil
surfaces are reduced to small bends rock shelves fault zones
where there are surfaces allowing the deposition of fine material, often supported by vegetation persistent discussed soil
on bedrock. Of particular interest are moss-lichens mats often
waterlogged, which, through the root system and handling
make extensive surfaces directly on the stone blocks that contain a certain amount of fine material formed e.g. by melting
snow. The slopes dominate landfalls, landslides and colluvium, rubble and ilium, especially in gullies, where there is
a transport crumb of rock by the action of rainwater. In the valley bottoms there are many forms associated with post-glacial
accumulation, the formation of swamping and peat bogs
mainly high and the accumulation of a fluvioglacier and fluvial.
They are represented by moraines along with the sands, colluvium and marsh forms.
3.4. Rocks characteristics

In this area there are two types of rocks are mainly
metaintrusives and metavolcanites with small inserts of
parametamorphic rocks. Metavolcanites are metamorphosed
mainly in the amphibolite facies. In this group of rocks they
are classified as massive amphibolites with garnets and amphibolite schists and gneisses, alternately surging and creating a continuous transition of one rock to another. Their chemical composition corresponds andesite, ryodacite, basalts [3,
6, 7, 9, 10, 11]. Metaintrusives rock outcrop in the north-eastern area a lot and are educated in the form of amphibole
gneiss and granulite. In this area there are also different types
of rock formations and wire having no significance for the
topic of work. Different types of rocks have close different
mineralogical and chemical nature. Garnet amphibolite are
black and red color rocks (Figures 1, 3), which consist mainly
of amphibole and plagioclase, quartz, garnet with ore and accessory minerals. In a thin section of whole rocks formed
crystals common hornblende, often forming growths diablastic
adjacent to which there are small amounts of chlorites, epidote, tremolite and biotite, with some diopside crystals. Between these plagioclase crystals are often showing deformation. The garnets and quartz are present together. Minerals
are accompanied zircon, titanite, ilmenite and sulphides. Particularly sulfides and oxides and hydroxides of metals (mostly
Fe, Ti, Cu) may contribute to leaching and migration under the
influence of humic acids. Rocks are accompanied by a variety
of massive, built almost entirely of amphibole (without garnets) and admixtures of plagioclase and quartz with admixture
of magnetite, ilmenite and pyrite. These amphibolites are mixing with rocks in which the amount of minerals clear is considerably increased (Figure 3b).
These rocks are called amphibole-garnet-quartz
schists, colored black having glomeroblasts garnets, "flowed"
and emphasized by the femic minerals against quartz, and
plagioclase. In thin section background rocks are basic and
medium plagioclase (Figure 3c), accompanied by quartz and
sometimes orthoclase. In these rocks we see a chlorite and
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Figure 3. Microphotographs of the typical LGB rocks: (a) garnet amphibolite, (b) massive amphibolite, (c) amphibole-garnetquartz schists, (d) granulites (transmitted light, crossed pollars).

epidote and feldspars with serycitization processes. These
rocks have a structure grano-lepido-nematoblastic and adjacent to quartz veins-spindleblastic. Visible texture of slate,
gneiss places, Ring. Grenades usually of up to 1 cm size
have numerous inclusions and solid inclusions of quartz and
titanite, rutile and ilmenite. Generally, in these rocks, the three
phases of oxides and silicates of titanium co-exist. On the surface of contact with grenades plagioclases often occurs hightitanium biotite. There is also the ordinary hornblende creates
dark laminae in the rock with an admixture of tremolite. In
these rocks are also small amounts of amphibole gneiss and
other rocks locally. In the region of the north-east in the upper
parts are exposed granulites clear that there are massive
rocks having the gray-pink-green color, with large pyroxenes
(up to several mm) and garnets occurring against the background of quartz-plagioclases. The microscopic image is dominated by plagioclase and quartz (in varying amounts) forming
a background of rock. Between these minerals are visible
crystals garnets often overgrown titanite mixed with ilmenite
and rutile. Appears diopside and hypersthene adjacent the
garnets, especially in the transition zones is accompanied by
small amounts of secondary minerals such as common hornblende, chlorite and epidote (Figure 3d). Rocks that make of
the dark variety more rich in piroxenes called dark granulites.
Also noteworthy are the numerous veins on the composition
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of granitoide, carbonatite and ore, providing both. The microforms have a thickness of up to a few mm, but are common in
these rocks usually, and haves a number of ore mineral such
as ilmenite, titanite, magnetite, hematite and pyrite. These can
relatively easily weathering and cause migration of the solutions in the rocks, causing migration of metal substrate in the
area of soil and plants.
Performed chemical analysis of the selected samples of
rocks showed the presence of SiO2 in an amount of about
50% doped with Al2O3 (10%) and TiO2, respectively 0−3%,
FeO 10−20%. MgO and CaO in an amount of 10−15% and
P2O5 of up to 2% by weight. The residual ions usually measured less than 1% by weight (Figure 4). The content of the
main components in the examined samples of rocks is similar
due to similar processes of metamorphism of these rocks and
their similar chemical composition, although there are small
difference in the content of the magnesium, potassium, iron
and aluminum.
The aluminum-rich shale, have a relatively low of magnesium and calcium. A relatively large number of these elements
appear in the amphibolites of garnets (including garnets, pyroxene). In granulites found chromium, and titanium, also
found in the amphibolites with garnets. These rocks are also
have admixtures of vanadium and manganese, as opposed to
shale.
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Figure 4. Chemical composition [by wt. %] of the rocks samples from the LGB.

3.5. The results of the lichens analysis

The collected samples of lichen from the surface of these
rocks are mainly Rhizocarpon sp. and Cladonia sp. These are
common in many areas also sometimes sites found in the valley bottoms. These in turn are relatively well protected from
the wind hence sampling concentrated mainly in rocks from
upper part of mountains, of this area of research. Mosses in
this research area occur mainly in areas where there has
been an accumulation of clastic material which may have
formed relict soil. Lichens are found in the upper parts even
where there appear other plants, e.g. in colluvium, scree and
exposed rock forms.
Directly fixed to the rocks sometimes form a fairly extensive mats overgrowing almost the entire visible surface. Microscopic examination of samples dried demonstrated their diverse surface, with ridges and discoloration occurring (Figure
5). This analysis of 11 lichen and 2 moss samples showed
some variation. The geochemical plants (Figure 6). Analysis

(a)

of these data indicates that said samples came in accumulation of metals such as Ti, Fe and Cu, Ni, Zn, Pb, Cr. The increased amount of Ti and Fe is correlated with the ground
rock wherein the element also reaches high levels. The correlation of Cu and Zn can also be combined with amphibolites
and amphibolite schists that said the contents of which can be
found in the southern and western parts of the studied area.
The content of metals such as Cd, Ni, Cr and Mn reaches the
maximum value of the samples localized in the eastern part of
the study area, wherein the medium present in said rocks relatively low amounts of above mentioned elements. The highest content of Pb was found in the south-western part of the
studied area.
3.6. Discussion

The present area of the Kandalaksha region is very interesting from the point of view of the natural. There is in him
a great variety of plant habitats resulting from the terrain. In

(b)

Figure 5. Photographs of the typical lichens from LGB (Rhizocarpon sp. – in left, Cladonia sp. – in right).
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Figure 6. The diagram of the chemical analysis of lichens samples from LGB [by wt. %]. The number of these samples is the
same just like the host rocks (number without name are Cladonia sp. sample, number with ‘Rhizoc’ name are Rhizocarpon sp.
sample, ‘mech’ are moss sample).
the valleys at the foot of the hills dominated boreal forests and
wetland habitats forming mold sometimes marshy bog. In the
zones of slope appear plants growing on and pioneering colluvium, rock shelves or places with milder slope. Vegetation
but it varies depending on the location of the slope with respect to the prevailing winds and sunlight and altitude. In the
slopes of the southern exposure altitudinal zonation of plants
it reaches higher levels than in the north. The peak areas devoid of the taiga is the volatility underscored boulder fields
and marsh and weathering forms forming niches in which
sometimes may be single individuals dwarfed trees. Only the
most resistant vascular plants, mosses and lichens can be
sustainable in the wasted poor soil of the peak areas. The latter, however, attacking even exposed rocks appearances and
the ‘island mountains’ type are covered with erosion also
blocks colluvium boulder fields and entering in the place practically inaccessible to other plants. Chemical studies show
a correlation with the test ground lichen. This primarily concerns the content of metals such as Ti, Fe, relatively common
in these amphibole rocks, like the contents of Cr and Cu. With
sequential way Pb content differs from the concentration measured in the rocks. Elevated amounts of Pb were found in the
southwestern portion of the studied area, which is relatively
busy road Kandalaksha-Umba not far from the city. Probably
the increased number of metals such as Ni, Cu, Cr can also
be correlated with anthropogenic activities that could contribute to pollution in this area adjacent to the city. The rocks of
the substrate concentration of these metals are not so high in
Kandalaksha is the heavy industry and shipbuilding facilities
of rolling stock, which may be the issuer of these pollutants. In
the north-west direction in the vicinity of these hills, there is
a military base which can also be a source of pollution in the
area. These data can also confirm the samples examined
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mosses, which also have an increased content of metals such
as iron, lead, copper, nickel and zinc.
4. Conclusions

Environment of the Kandalaksha region is a diverse area
of arcto-alpine and boreal plants habitats, resulting from terrain and geomorphological diversity. Rocks located on East of
Kandalaksha are a complex amphibolites, including shale and
granulite gneisses and admixture, accompanied by numerous
wire pieces. They are characterized by a relatively high content of iron oxides and titanium additions of metals such as
Cr, V, Mn and associated with its protolith and secondary processes. Lichen samples examined indicate a degree of correlation with rocks substrate, indicating increased in iron, titanium. Increased concentrations of metals such as Pb, Zn, Cu,
Ni, likely to be associated with their accumulation as a result
of pollution caused by increased human activity (the nearby
city of heavy industry, the road and the military unit).
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Abstract: The purpose of this paper is to identify both the real and optimal place of environmental issues within the spatial
management system. The focus was primarily on the key spatial policy tool − local spatial management plan. It was outlined
how environmental constraints are taken into account in these plans and the actual facts were evaluated. In the spatial management system, a special protection is given to the environmental values of the area. The principle of spatial order expressed
in the Spatial Planning Act refers, among others, to issues related to the protection of the environment.
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1. Introduction
1

In the spatial management system, a special protection is
given to the environmental values of the area. The principle of
spatial order expressed in the Spatial Planning Act refers,
among others, to issues related to the protection of the environment. There is also no doubt that certain land management (enabled in the local spatial development program) can
lead to significant environmental impacts. This is confirmed by
the increasingly widespread implementation of procedures on
the assessment of environmental impacts.
The purpose of this paper is to identify both the real and
optimal place of environmental issues within the spatial management system. The focus was primarily on the key spatial
policy tool − local spatial management plan. It was outlined
how environmental constraints are taken into account in these
plans and the actual facts were evaluated.
2. The role of the local spatial development plan in
the spatial management system

Local spatial development plans in a binding manner determine the destination of a given area. Besides that, their important function will be to define the environmental rules. It
must be remembered that plans cannot limit the constitutional
principle of proportionality, which means that any land use restrictions contained therein must be justified both by the content of the statutory provisions and by the real need in this regard [1].
It should be recognized that one of the main tasks of local
plans should be to limit an excessively broad development.
The requirements related to preservation of spatial order induce the conclusion that the protection of both architectural
and environmental values will be possible only at the introduction of such restrictions into the local plans. In practice, it is
not always possible to implement them quickly. The reason
for the majority of plans are the conclusions and expectations
of space users. This is a little in the contrary to the above as*
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sumptions [2]. It can be stated that in this way, the real influence on the local plans is exerted by individual real estate
market participants. And in such cases, the role of protection
of environmental values will not be so important. The intention
of most applicants seeking to adopt or to change a local plan
may be primarily to allow for the specific development of
a given area. This development will usually be implemented in
such a way that it will destroy at least some of the environmental values of the site. This does not mean a complete ban
nor excessive restriction for development. It would be important, however, to work out some broader frameworks than the
present ones − also from a systemic perspective. Some positive direction (requiring deepening) may be the introduction of
a balance of development areas, within which a certain time
perspective is determined, based on, among others, economic and environmental analysis of the need for development in the municipality.
In many cases, the municipal authorities do not decide to
adopt local plans. Then the problems in question seem even
more serious. The decision on the development conditions
then becomes a counterpart of the plans. During its release,
needs related to environmental values are taken into account
to a lesser extent.
3. Environmental restrictions in local
development plans − present condition

spatial

According to Art. 15 of the Spatial Planning Act, one of the
elements of the local plan will be environmental, nature and
landscape protection. It should be understood that it is necessary to establish certain rules and standards, which will refer
to the future. Their role is typically planning. Their more detailed interpretation will be possible under the law of environmental protection. According to Art. 73 of the Act, the local
plans should include, among others, restrictions resulting from
the establishment of particular forms of nature conservation
(under the Nature Conservation Act), creation of limited use
areas, industrial zones, quiet areas outside the agglomeration, or conditions for use of waters in a region or catchment
area. Based on Art. 72 of the Act, the local plans must include, among others, conditions for maintaining the natural
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balance and rational management of environmental resources, among others by means of:
− establishing programs for rational use of land surface;
− providing a comprehensive solution to urban and rural
development problems;
− the need to protect water, soil and land from pollution in
connection with farming;
− providing protection of landscape values of the environment and climatic conditions.
Therefore, during the preparation of the local plan, it is
necessary to analyze all the issues identified above in a very
broad way [3]. As it was rightly pointed out in the doctrine
that it cannot be maintained that the requirement to include
a given element in the planning act is already fulfilled, if anything about it has been written and has been defined somehow. This requirement will only be fulfilled if it is written in
such a way to result in specific directives, ensuring a coherent
spatial management system [4]. The authorities of the municipality should keep in mind the above when preparing local
plans.
Art. 74 of the Act also introduces the principle of economical use of land. This requirement was addressed primarily to
designers and public administration bodies setting out the
conditions for land development and area management as
well as the authorities responsible for the expropriation of real
estate. This provision should be treated as a general guideline, comparable in terms of precision to the principle of sustainable development [5]. This does not mean that it should
be ignored. On the contrary: in relation to a local plan grossly
violating this principle, a charge of Art. 74 of environmental
law violation can be raised during proceedings in an administrative court.
In the case of preparing the local spatial development
plans, one more environmental issue should be remembered.
The above-mentioned environmental requirements should be
determined on the basis of eco-physiographic studies, according to the characteristics of particular natural elements and
their interrelationships [6]. Article 72 sec. 5 of the Environmental Protection Act defines eco-physiographic studies as
documentation prepared for the needs of local spatial development plans, spatial development directions, and spatial development plans of the province, characterizing particular natural elements in the area covered by a given planning act and
their interrelations. The problematic eco-physiographic development should be elaborated in the case of a need for a more
detailed recognition of the characteristics of selected natural
elements or determination of the magnitude and extent of
specific environmental and human health hazards.
4. Environmental restrictions in local spatial
development plans − proposals for changes

Current system solutions do not adequately protect the
environmental values of particular areas [7]. Even if the analysis also takes into account issues related to strategic envi-
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ronmental assessment, there is still insufficient guarantee of
full protection of environmental values. Present solutions help
to eliminate (or correct) investments that are blatantly contradictory to the concept of sustainable development, and significantly negative for the environment. The negative effects of
excessively wide development of individual areas must be
treated differently.
In addition to strengthening the role of local spatial development plans (while limiting or eliminating the development
decisions), strengthening the role of regional environmental
directors in the spatial planning system should be considered.
Consideration should be given to whether or not they should
have a much broader competence in agreeing the local plans
− not only with respect to forms of nature protection but also
other environmental values (the scope of which would be diagnosed in the spatial development plan of the province by local government). A natural consequence of the above would
be to limit the role of real estate market participants in the
spatial management system. A separate issue is the significant strengthening and clarification of the above-mentioned
mandatory guidelines.
5. Conclusions

The state of the environment is determined by spatial policy tools. The subject of numerous studies is how certain investments influence on soil, water or air. It is worth remembering that the “earlier” step consists in determining the appropriate purpose and management of the area, which determines the implementation of a given investment (and then
learning its impact). Therefore, the issue of improving the
spatial management system should be considered crucial also
from an environmental perspective.
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Charakterystyka wybranych właściwości gleb zasiedlanych przez
nawłoć kanadyjską
Characteristics of selected properties of soils inhabited by
canadian goldenrod
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Streszczenie: Wśród roślin inwazyjnych w ostatnich latach na terenie Polski coraz więcej notuje się stanowisk zasiedlanych
przez rodzaj Solidago sp. Spośród gatunków reprezentujących Solidago sp. powszechnie występuje gatunek Solidago
canadensis L.. Gatunek ten na teren Europy został introdukowany z Ameryki Północnej. Na terytorium naszego kraju jego
obecność notuje się w siedliskach naturalnych i synantropijnych. Mimo wielu doniesień literaturowych na temat inwazyjności
Solidago canadensis L. niewiele prowadzi się badań dotyczących charakterystyki siedlisk. Analiza próbek gleby pobranych na
terenie i w okolicy Mińska Mazowieckiego na stanowiskach, na których odnotowano obecność nawłoci kanadyjskiej wykazała,
że roślina ta zasiedla gleby o zróżnicowanej zawartości (2.28–8.50%) materii organicznej oraz o zróżnicowanym odczynie (pH:
4.3–7.5). Charakteryzuje się także szerokim zakresem tolerancji na zawartość metali ciężkich (Pb, Zn, Cu i Mn) w glebie.
Słowa kluczowe: gatunek inwazyjny, Solidago canadensis, metale ciężkie, pH, materia organiczna
Abstract: In recent years, among the invasive plants there has been noted a greater number of habitats of the Solidago sp.
genus on the territory of Poland. The genus is commonly represented by Solidago canadensis L. species. This species was
brought to Europe from North America. It grows on the territory of our country in natural and synanthropic habitats. Although
there are many literature reports on the invasiveness of Solidago canadensis L., little is known about characteristics of its
habitats. Analysis of soil samples taken in the Mińsk Mazowiecki and in the neighborhood at the sites where canadian
goldenrod occurred showed that this plant grows in habits of various organic matter content (2.28–8.50%) and of wide range
of soil pH (4.3–7.5). It is also tolerant to heavy metals (Pb, Zn, Cu and Mn) in soil.
Keywords: invasive species, Solidago canadensis, heavy metals, pH, organic matter

1. Wstęp
1

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis L.) reprezentuje
rodzaj Solidago, który w Europie zaliczany jest do najbardziej
rozpowszechnionych inwazyjnych taksonów [1]. Roślina ta została introdukowana na teren Europy z Ameryki Północnej
w XVIII wieku. Na terytorium Polski notowana jest od II połowy XIX wieku. Gatunek ten istotnie poszerzył zakres swojej
lokalizacji w ciągu ostatnich 50 lat [2]. Rozprzestrzenieniu się
Solidago sp. sprzyjają zasobność gleb w azot, fosfor i wodę,
a także światło i odpowiednia temperatura [3]. Inwazja na nowe tereny w Europie może wiązać się z allelopatycznym oddziaływaniem nawłoci [4]. Wszystkie gatunki z rodzaju Solidago mają wpływ na patogeny glebowe i gatunki innych rosnących w pobliżu roślin. To działanie jest wynikiem produkowanych metabolitów wtórnych, które mogą wykazywać właściwości allelopatyczne. Ekspansja Solidago związana jest z szybkim wzrostem klonalnym rośliny, a także wytwarzanymi w dużej ilości nasionami, które rozsiewane są przez wiatr [5]. Solidago canadensis porastając obszary łąkowe negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność zapylających owadów [6]. Jako
gatunek inwazyjny wpływa niekorzystnie na występowanie

ptaków żyjących na terenach łąk, a także na ograniczenie ilości stawonogów [7, 8]. Roślina ta od 700 lat jest stosowana
w Europie jako lekarstwo w chorobach układu moczowego
i reumatyzmu. Ma też działanie przeciwzapalne. Jej właściwości przeciwbakteryjne związane są z występowaniem tymolu,
karwakrolu i innych terpenów obecnych w olejku eterycznym
[9].
Nawłoć kanadyjska jest wieloletnią rośliną rozmnażającą
się generatywnie i wegetatywnie [10]. To gatunek ruderalny,
dominuje na polach odłogowanych, dlatego też jest uważany
za biowskaźnik odłogów [11, 12]. Roślina spotykana jest także na składowiskach odpadów komunalnych [13], zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego [14]. Mimo wielu doniesień literaturowych [15–18] na temat inwazyjności Solidago
canadensis niewiele prowadzi się badań dotyczących charakterystyki siedlisk tej rośliny, w tym także zawartości w podłożu
metali ciężkich. W ramach niniejszej pracy podjęto badania,
których celem była ocena wybranych właściwości chemicznych gleby, w tym pH, zawartości materii organicznej oraz zawartości metali: Cu, Zn, Mn i Pb w siedliskach, na których odnotowano obecność nawłoci kanadyjskiej.
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i w okolicy Mińska Mazowieckiego (nr próbek: 9–16) (woj. mazowieckie). Do badań wytypowano stanowiska, na których nawłoć zajmowała powierzchnię przynajmniej 100 m2. Stanowiska 1–3 oraz 5–8 zlokalizowane były na nieużytkowanych
działkach w pobliżu tras komunikacyjnych. Stanowisko 4 znajdowało się obok oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. W przeszłości w miejscu tym składowany był osad ściekowy z oczyszczalni oraz gęste frakcje ze ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.
Stanowiska 9–16 w większości były to nieużytki rolne (pola
odłogowane) położone m.in. wśród łąk. Próbki gleby pobrano
za pomocą laski Egnera z powierzchniowej warstwy gleby
z głębokości 0–20 cm. Z każdego poletka pobrano po 5 próbek, które po zmieszaniu stanowiły próbę reprezentatywną.
W laboratorium próbki gleby suszono napowietrznie, następnie przesiewano przez sito o średnicy oczek 2 mm. W dalszej
kolejności w próbkach gleby oznaczano: odczyn w 1 M KCl,
zawartość materii organicznej poprzez spalenie 5-gramowych
naważek gleby w piecu muflowym w temperaturze 550°C do
uzyskania stałej masy. Dodatkowo 1-gramowe próbki gleby
spalono wstępnie w piecu muflowym w temperaturze 420°C,
a następnie poddano je mineralizacji mikrofalowej z dodatkiem 3 ml stężonego HNO3 (cz.d.a.) i 1 ml 30% nadtlenku wodoru (cz.d.a.). Po mineralizacji roztwór przeniesiono do kolb
miarowych (V = 50 ml) i uzupełniono wodą destylowaną do
kreski. W dalszej kolejności w roztworach metodą AAS oznaczono zawartość metali: Cu, Zn, Mn i Pb. Zawartość metali
oznaczono przy długości fali: Cu – 324.8 nm, Zn – 213.9 nm,
Mn – 279.5 nm, a Pb – 217.0 nm. Wszystkie analizy wykonano w trzech powtórzeniach.

3. Wyniki i dyskusja

Pomiary pH próbek gleby, na których występowała nawłoć
kanadyjska charakteryzowały się szerokim zakresem zmienności pH: od wartości 4.3 do 7.5 (Rysunek 1). W 25% badanych próbek gleba miała odczyn silnie kwaśny (pH < 4.5)
w 19% próbek – odczyn kwaśny (pH: 4.6–5.5), w 12% próbek
charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym (pH: 5.6–
6.5). Gleby o odczynie obojętnym (pH w zakresie: 6.6–7.2)
stanowiły 19%, a o odczynie zasadowym (pH > 7.2) stanowiły
25% badanych próbek. Wyniki te wskazują, że odczyn gleby
nie jest czynnikiem limitującym występowanie Solidago canadensis. Jako gatunek inwazyjny roślina wkracza w siedliska
charakteryzujące się szeroką amplitudą pH [19].
Elementem wpływającym na żyzność gleb jest zawartość
w nich materii organicznej, na którą znaczący wpływ mają
czynniki: siedliskowy i antropogeniczny [20]. W większości
stanowisk, na których stwierdzono obecność nawłoci zawartość materii organicznej w glebie nie przekraczała 8%.
Analiza występowania metali ciężkich w glebie wykazała,
że nawłoć występuje zarówno na stanowiskach charakteryzujących się naturalną zawartością: Cu, Zn, Mn i Pb, jak również
na stanowiskach o podwyższonej, w stosunku do wartości naturalnej, zawartości metali. Naturalną zawartość metali ciężkich w glebach kształtują: skała macierzysta, skład granulometryczny gleby, a także procesy wietrzenia [21]. Jako naturalne zawartości metali w glebach naturalnych, niezmienionych przez działalność człowieka występujących na terenie
Polski na obszarze zlodowacenia bałtyckiego i środkowopolskiego przyjęto tzw. wartości tła geochemicznego [21] wyno-

Rysunek 1. Procentowy udział gleb z różną wartością pH, zróżnicowaną zawartością materii organicznej oraz zawartością: Cu,
Zn, Mn i Pb.
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Tabela 1. Współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi właściwościami gleby a zawartością metali ciężkich (p < 0.05).

Rysunek 2. Analiza dendrologiczna podobieństwa badanych
stanowisk.
szące dla: Cu – 7.1, Zn – 30.0, Mn – 289.0, Pb – 9.8 mg/kg.
Spośród badanych stanowisk w około 50% próbkach gleby
odnotowano podwyższoną w stosunku do tła geochemicznego zawartość miedzi i ołowiu w glebie, w około 70% próbek
podwyższoną w stosunku do tła geochemicznego zawartość
cynku. We wszystkich badanych próbkach zawartość manganu mieściła się w zakresie wartości przyjętych jako tło. Wysokie występowanie metali ciężkich, w tym Cu, Zn i Pb najczęściej notuje się w pobliżu emiterów zanieczyszczeń, takich
jak: huty [22], szlaki komunikacyjne [23]. Do gleb mogą one
dostawać się także ze składowisk odpadów komunalnych
[24].
Przeprowadzona analiza skupień (Rysunek 2) wykazała
podobieństwo pod względem badanych w glebie parametrów
chemicznych na stanowiskach: 1, 2, 3, 7, 8, 10 oraz 6 i 9,
a także 11–14 i 16. Spośród badanych stanowisk odróżnia się
gleba na stanowisku 4 zlokalizowanym w Mińsku Mazowieckim w pobliżu oczyszczalni ścieków, gdzie przez wiele lat
znajdowało się nielegalne składowisko odpadów komunalnych. W pierwszej grupie znalazły się przede wszystkim próbki gleby pobrane na terenie Mińska Mazowieckiego (stanowiska nr 1–3, 7, 8), w drugiej grupie na obszarze pozamiejskim (stanowiska nr 11, 12, 13, 14 i 16). W próbkach gleby
pobranych na obszarze Mińska Mazowieckiego oznaczono
średnio więcej Cu, Pb i Zn niż na terenie pozamiejskim. Średnia zawartość wymienionych metali w obu lokalizacjach wynosiła odpowiednio: Cu – 13.0 i 4.16 mg/kg, Pb – 15.0 i 6.6
mg/kg, Zn – 90.3 i 33.6 mg/kg. W przypadku manganu w glebie na terenie miasta oznaczono 145.8 mg Mn/kg, na terenie
pozamiejskim – 180.0 mg Mn/kg. Do większej zawartości metali w próbkach gleby na terenie Mińska Mazowieckiego przyczynia się niewątpliwie ruch samochodowy oraz większa ilość
lokalnych emiterów zanieczyszczeń niż na terenie pozamiejskim.
Miedź, cynk i mangan to pierwiastki, które w roślinach pełnią określone funkcje biochemiczne. Biorą one udział w procesach metabolicznych i są aktywatorami wielu enzymów
oksydoredukcyjnych. Na przykład: Cu bierze udział w fotosyntetycznym transporcie elektronów czy produkcji ligniny, Zn –
bierze udział w metabolizmie związków fosforowych, białek
i węglowodanów, a Mn – w procesach redox zachodzących
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–

w komórkach roślinnych [25]. Funkcja ołowiu w metabolizmie
roślinnym nie jest opisana w literaturze. Wskazuje się natomiast na jego toksyczne działanie na rośliny, które objawia się
m.in. obniżeniem intensywności fotosyntezy oraz niewłaściwą
przemianą tłuszczów [26, 27]. Zdaniem Yang i in. [3] obecność ołowiu w glebie zwiększa zdolność inwazyjności Solidago canadensis poprzez przyspieszenie pojawienia się zjawiska mikoryzy.
Czynnikami determinującymi zawartość metali ciężkich
w roślinach jest odczyn gleb. Znaczący wpływ na wzrost toksyczności metali ciężkich w roślinach notuje się ze wzrostem
zakwaszenia gleby. Wraz z obniżeniem wartości pH zwiększa
się przyswajalność metali w formie kationów przez rośliny
[27]. Ważnym czynnikiem decydującym o kumulacji metali
w powierzchniowej warstwie gleb jest zawartość materii organicznej. Obecność materii organicznej w glebie decyduje o jej
właściwościach sorpcyjnych. Wraz ze zwiększeniem występowania materii organicznej wzrasta możliwość sorpcji metali
ciężkich w podłożu [28, 29]. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonej analizy korelacyjnej (Tabela 1). W badanych próbkach gleby odnotowano statystycznie istotną zależność pomiędzy zawartością w glebie Cu, Zn i Pb a zawartością materii organicznej. Nie odnotowano statystycznie istotnych zależności pomiędzy odczynem gleby a zawartością badanych
metali.
Analiza korelacyjna wykazała statystycznie istotną zależność (p < 0.05) pomiędzy zawartością w glebie miedzi i cynku, miedzi i ołowiu oraz ołowiu i cynku. Metale te przedostają
się do środowiska z procesów energetycznych, związanych
głównie ze spalaniem węgla [30], jak również z transportu
drogowego i kolejowego [23, 31].
Nawłoć kanadyjska toleruje wysokie zawartości metali
w glebie [3]. Świadczy o tym występowanie tego gatunku na
zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego [14], jak również, co przedstawiono w niniejszej pracy, na składowiskach
odpadów komunalnych. Interesującym wydaje się kontynuowanie badań w zakresie charakterystyki siedlisk nawłoci kanadyjskiej oraz poznania jej roli w zakresie kumulacji metali
ciężkich. W literaturze brak jest informacji na ten temat.
4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wybranych właściwości gleby
w miejscach występowania nawłoci kanadyjskiej na terenie
Mińska Mazowieckiego wskazuje, że roślina ta zajmuje zróżnicowane siedliska pod względem pH (4.3–7.5) oraz zawartości materii organicznej (2.28–8.5%). Jej obecność stwierdzono na stanowiskach charakteryzujących się naturalną zawartością metali: Cu, Pb, Zn i Mn w glebie, a także na składowisku odpadów komunalnych, na którym odnotowano pod-
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wyższone w stosunku do naturalnej zawartości stężenie: Cu,
Zn i Pb. Coraz większy zasięg rozpowszechniania Solidago
canadensis, łatwość identyfikacji gatunku, a także szeroki zakres tolerancji ekologicznej zajmowanych siedlisk wydają się
być przydatne w badaniach bioindykacyjnych. Interesujące
wydaje się zatem podjęcie dalszych prac nad kumulacją metali ciężkich w tkankach Solidago canadensis celem ustalenia,
czy gatunek ten może być bioindykatorem metali ciężkich
w środowisku.
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Abstract: The study area is located on the middle Roztocze around Tomaszów Lubelski in the South-East part of Poland. This
is an area of exceptional natural, undulating, hilly terrain, covered with coniferous forests with a mixture of fir and beech with
a relatively low population density. The collected subsoil and moss samples were tested using microanalysis and Inductively
Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) methods. The results of these analyses show interesting sediments
(e.g. limestones, sandy limestones, gaize and sands) of Cretaceous, Neogene and Pleistocene periods and moss (Brachythecium salebrosum) with a relatively low content of heavy metals. These results indicate that in this area the environment is
relatively clean.
Keywords: environmental characteristic, moss, Middle Roztocze, Tomaszów

1. Introduction

2. Methods

1

The Roztocze hills around Tomaszów are moderately
sized with a height of less than 400 meters above sea level
and have a landscape overgrown with dense mainly coniferous forests of pine and spruce mixed with beech [4, 13]
(Figure 1a). This area is very picturesque with many cultural
monuments relating to both the Polish and Ukrainian peoples,
who coexist in this region [3]. At the moment, industry in this
region is underdeveloped. Also, agriculture is limited mainly to
the cultivation of buckwheat, potatoes and basic grains. The
area is dominated by numerous small villages scattered
throughout the landscape, where tourism is developing. Geologically, the Roztocze massif is a strip of hills, located along
the southern edge of the Lublin Upland, directly adjacent to
the Sandomierz Basin. The hills were formed mainly in the
Cenozoic and Neogene, (the climax part of the Metacarpathian Shaft) [6, 8]. Sediments were formed in relatively
shallow reservoirs, subjected to subsidence, and then raised
in Alpine movements originally in a framework block form
[6, 7, 9, 25, 26, 29]. Tectonic processes in Roztocze unevenly
divided the whole area into individual blocks [5, 7, 24]. The
ground comprises chalk cliffs (mostly marl and bedrock from
Late Cretaceous-Maastricht [21]) and in them the rocks of the
Neogene. These are mainly sands and sandstones and
organodetritic and reef limestones, which were deposited
during marine transgression in Baden and Sarmat [2, 16, 24].
The youngest marine sedimentation and land are numerous
sandstone and petrified tree trunks that were created in conditions resembling the environment of current wetland cypress
forests [1, 8, 10, 11, 27]. In later periods erosion removed
a large part of the Miocene deposits, especially in the Middle
Roztocze [2, 24].
*
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Field work in the Middle Roztocze was carried out during
2014–2016. The samples of mosses and rocks collected were
located in the immediate vicinity of the substrate on which
they grow. Their location is shown in Table 1. Sampling took
place in such places as Susiec, Nowiny, Ulów, Kunki, Krasnobród, and Huta Różaniecka (Table 1).
Samples of plants and rocks were examined using a polarizing microscope (Leica DM2500P) and scanning electron
microscope (Hitachi SU6600), under variable vacuum-sputtered conditions without the EDS adapter. Additionally, plant
samples were tested using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) analysis for the content of selected heavy metals. Microscopic examination was
conducted in The Department of Geology and Protection of
Lithosphere of the Maria Curie-Skłodowska University
(UMCS). Chemical analyses were performed at The Department of Soil Science and Soil Protection UMCS.
3. Results
3.1. Geological characteristics of the rocks

In our research we collected six samples of rocks. They
are respectively: calcareous sandstones (samples 01 and 05),
limestone detrital-sandy (sample 02), Lithothamnium limestone (sample 04), sand (sample 03), and gaize (sample 06)
[20]. The oldest formations found in this area include rocks of
late Cretaceous age represented by the gaize and the marlgaize belonging to the early Maastrichtian. These sediments
sometimes have significantly eroded laramian phase Alpine
orogeny [15, 17, 22]. They can be seen in the vicinity of the
areas of Susiec and Krasnobród (Figure 1d) and the valley of
Sopot, where they form steps. Younger than these are the
samples from the Middle Miocene organodetrital and reef

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1. Photographs of the study area: (a): pine-fir forest with beech – typical in the Middle Roztocze, (b): dunes in the Kunki
area, (c): quarry in Nowiny, (d): escarpment in Krasnobród.

limestone, exposed at the top of Wapielnia, Huta Różaniecka
and in Nowiny (Figure 1c). Some minor unveiling of these
rocks is also seen approximately 3 km North from the center
of Susiec in road works in Spółdzielcza Street, in the direction
of the viewpoint. In Middle Roztocze, the Neogene has been
eroded heavily and occupies small restricted areas or is in the
form of secondary redeposited debris belonging to a younger
time [1, 10, 11, 17, 18, 23]. The youngest sediments encountered in this work are mainly glacial clay classified as Southern Polish glaciations stadium, loess and aeolian sands forming dunes visible, among other places, in Kunki [6, 14] (Figure
1b).
Calcareous sandstone rocks are a light cream color with
visible quartz grains, usually well rounded. The quartz grains
Table 1. The observation points with sample locations.

22

No.

Sample locations

1

Huta Różaniecka

50.38067N

23.20169E

2

Susiec

50.42354N

23.21363E

3

Kunki Dune

50.44927N

23.26739E

4

Wapielnia Hill

50.47638N

23.26805E

5

Nowiny Closed
Quarry

50.43100N

23.13186E

6

Krasnobród

50.54972N

23.20406E

www.ceb-journal.com
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are bonded by calcium carbonate. In these sandstones there
are also seen numerous fossils, often crushed, and clams
(Pecten) and foraminifera. Between the grains of sand is
a small admixture with clay minerals (Figure 2). These sandstones usually show diagonal layering characteristic of beech
dunes. They form shoals sometimes reaching a thickness of
up to half a meter, and include clasts of tufa. Microscopic
quartz grains, with clearly visible rounded surfaces, form the
matrix. They are cemented by a carbonate clay binder and
calcite adjacent to the grain cement, sometimes creating mineral brush and druse and pores that result from incomplete
cement.
Organodetrital limestone rocks are a creamy color with
visible crystals of quartz (about 30% vol.), microfossils, and
on their surface, oxides of iron (about 2–3%) and manganese
(about 1%). Under the microscope one sees binder carbonate
that is the background of the rock. The binder includes grains
of quartz, usually well rounded, microfossils, sometimes
crushed, glauconite crystals, and oxides and hydroxides of
iron and manganese. The Wapielnia Hill rocks, classified as
Lithothamnium limestone with quartz, have a creamy white
color and relatively easily visible pores. They consist of glued
together thallus calcified red algae (Lithothamnium) in cauliflower form, accompanied by quartz grains (about 5% vol.).
Microscopic fossils are visible as Lithothamnium adhesions
forming multicellular fronds, between which there are numerous grains of quartz and carbonate binder. The rocks are
karst and have clear pockets filled with residuum, wear or ob-
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Sample 01

R01

Sample 02

R02

Sample 03

R03

Figure 2. Microphotographs of the rock samples and moss: calcareous sandstones (samples 01 and 05), sandy limestone (02),
sand (03), limestone (04), gaize (06); the moss Brachythecium salebrosum sample from Huta Różaniecka (R01), Susiec (R02),
Kunki Dune (R03), Wapielnia Hill (R04), Nowiny Quarry (R05), Krasnobród (R06).
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Sample 04

R04

Sample 05

R05

Sample 06

R06

Figure 2. (contd.).
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vious signs of cracking. Sands found in many places in the
Kunki area come from the youngest rocks occurring in this
area by building periglacial dunes. Macroscopically, it is
a cream-colored sand, uniform, fine-grained and showing
good roundness of grains and a matt surface which is characteristic of grains transported in the process of aeolian action.
Microscopic analysis showed the presence mainly of different
varieties of quartz particles coated with hydroxides of iron and
admixtures of magnesium, aluminum and potassium compounds. Rocks from Krasnobród are a creamy-gray color, and
massive, uniform with numerous distinct discolorations derived from compounds of iron and manganese. They form
shoals of variable thickness, from a few centimeters to almost
a meter. Microscopic analysis showed that these rocks are
composed mainly of a silica background, with numerous
microfossils visible. Study under the microscope showed the
presence of silica mixed with iron and clay minerals.
3.2. Soil characteristics

In this area, the variability of soils is due to the type of
substrate. To a limited extent in the area of boggy hollows e.g.
arising after stripping dunes formed soil peat, e.g. in Kunki
[30]. Directly on the carbonate rocks there is soil of the
rendzina type. Sometimes in the pockets of karst can be seen
many varieties of weathering which together with crumbs of
bedrock creates the soil forming on this type of rock. In the
dunes areas, the usual level of humus is much reduced and
the resulting soil is podzolic. Postglacial deposits formed clay
soils and black earth (e.g. loess). The degree of hydration of
the substrate, its orientation and inclination, also depends on
the nature of the different varieties of soils. In the case of
mosses, most grow on soils formed early in the immediate
vicinity of the bedrock.

possess small quantities of iron, manganese, nickel, zinc, and
titanium. The higher contents of Zn, Mn and Pb were found in
the sample from Karasnobród (R6), the lowest from the
Nowiny (R5). In the samples from Wapielnia Hill (R4) there
were a relatively high concentrations of nickel.
4. Discussion

The analyzed area is interesting in terms of the shape of
the terrain and diversity of plants. It is a relatively sparsely
populated and industrialized area, dominated by forests,
meadows and cultivated fields [3, 12]. It has many advantages in climate, culture and landscape [19, 28]. The examined rock samples show a typical variety in being both clastic
rocks, carbonates and silicates from the Cretaceous, Neogene and Pleistocene ages [5, 9, 14]. Different facies within
the rocks are the result of heterogeneous sedimentation processes in the Cretaceous and Neogene. Sedimentation processes are superimposed by uneven tectonic activity. These
sediments exhibit multistadial erosion as secondary processes [14, 15–17, 24]. The youngest deposits were formed
by glacial and periglacial activity leading to redeposition of
crumbs of older sedimentary rocks and the formation of aeolian deposits [6, 14]. We found only a small metal content in
the analyzed samples, generally reflecting the clean environment prevailing in this area. Small quantities of metals from
the surrounding Krasnobród area can be explained by a relatively busy road nearby and work with heavy equipment to
clean the former quarry. The purest samples were collected
from aeolian sands which were relatively low in base metals in
the unpolluted forest environment. The presence of some
manganese and iron in the samples is characteristic of carbonate rocks, which are common.
5. Conclusions

3.3. Moss characteristics

The samples of moss taken in this research belong to Brachythecium salebrosum [13]. Most were collected in the vicinity of Huta Różaniecka (R1), Susiec (R2), the dunes around
Kunki (R3), near the top of the Wapielnia Hill (R4), around
quarries Nowiny (R5) and around Krasnobród (R6). Their
chemical composition was examined by ICP-OES analysis
and is illustrated in Figure 3. It can be seen that they each

The research conducted in Middle Roztocze is a pilot
project. It indicates, however, that this is an area of interesting, valuable natural assets. Interesting terrain, the hilly nature
of many forms of monadnock, with a relatively low population
density, means that it is an attractive tourist destination. It is
an area that shows some diversity of plant habitats resulting
from the geological structure and the exposure of the slopes.
The examined rock samples show the typical variety of this

Figure 3. Diagram of the chemical composition of heavy metals in the moss samples.
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area, being chalk cliffs of the Neogene and Pleistocene. This
is confirmed by testing samples of mosses, where the concentration of heavy metals, with a few exceptions, was at
a barely detectable level. This fact stems from the lack of
industry in the vicinity of the study and a low background
metal concentration in the ground rocks.

[13]
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Recykling energetyczny odpadów komunalnych frakcji RDF
metodą pirolizy ciągłej
Energy recycling of RDF fraction of municipal solid waste
by continuous pyrolysis
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań procesów pirolizy odpadów komunalnych frakcji RDF metodą pirolizy
ciągłej. Badaniom poddano próbki RDF lekkiego (folie) oraz RDF ciężkiego (odpady opakowaniowe). Proces pirolizy ciągłej prowadzono w temperaturze 850°C, w pilotażowym reaktorze pirolitycznym wyposażonym w spiralę grzejną. Podczas badań
określono skład gazu pirolitycznego oraz bilans masowy produktów pirolizy. Uzyskano gaz pirolityczny o wartości opałowej
około 13 MJ/m3 i zawartości CH4 około 20%obj. oraz H2 na poziomie ponad 16%obj. Wyniki badań wskazują na możliwość
skojarzenia procesu pirolizy odpadów komunalnych z recyklingiem energetycznym i zastosowaniem gazu pirolitycznego jako
alternatywnego źródła energii wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Uzyskany gaz pirolityczny może być alternatywnym paliwem do zasilania turbiny gazowej lub wykorzystany w kogeneracji zamiast gazu ziemnego.
Słowa kluczowe: piroliza, RDF, stałe odpady komunalne, gaz pirolityczny
Abstract: This paper presents results from continuous pyrolysis process of RDF fraction from municipal waste. Samples used
in this research were light RDF (plastic films) and heavy RDF (packaging waste). Pyrolysis process was performed inside a pilot
pyrolysis reactor equipped with a heating screw in temperature of 850°C. Experiment allowed to determine a chemical composition of pyrolysis gas and mass balance of pyrolysis products. Lower heating value of pyrolysis gas was about 13 MJ/m3,
content of CH4 was about 20%vol and H2 was over 16%vol. Research results indicate possibility to combine the pyrolysis
process of solid municipal waste with energy recycling and waste-to-energy system by using pyrolysis gas as renewable
energy source for electricity production. Produced pyrolysis gas can be used, instead of natural gas, as an alternative fuel to
power a gas turbine or cogeneration unit.
Keywords: pyrolysis, RDF, municipal solid waste, pyrolysis gas

1. Wstęp
1

W wyniku bytowania i działalności człowieka tworzone są
olbrzymie ilości odpadów, szczególnie opakowaniowych, których głównym składnikiem są tworzywa sztuczne takie jak
polipropylen, polietylen, politereftalan etylenu itp. Większość
z tych materiałów można w łatwy sposób poddać sortowaniu
i wyodrębnić z całego strumienia odpadów trafiających do zakładów utylizacji odpadów, a następnie ponownie wykorzystać
jako surowiec w różnego rodzaju technologiach.
Istnieje wiele metod zagospodarowania odpadów tworzyw
sztucznych [1, 2], wśród których należy wymienić recykling
materiałowy, gdzie wykorzystuje się technologie mechaniczne
(oczyszczanie, cięcie, mielenie, topienie, powtórne granulowanie), recykling źródłowy (chemiczny), w którym stosuje się
technologie chemiczne (metanoliza, glikoliza, hydroliza) [2],
recykling termiczny, w którym wykorzystuje się technologie
energetyczne, takie jak piroliza [3–12], hydrokraking, zgazowanie oraz spalanie – odzysk energii.
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Główną różnicą pomiędzy spalaniem, zgazowaniem oraz
pirolizą jest poziom stężenia tlenu/powietrza dopuszczalnego
podczas prowadzenia procesu. W celu przeprowadzenia reakcji spalania wymagane jest zastosowanie stosunku powietrza w zakresie 1.2–1.5, a w przypadku zgazowania 0.2–0.4
[11]. Proces pirolizy polega natomiast na termicznym rozkładzie materii bez dostępu powietrza.
W wyniku dekompozycji temperaturowej substancji w warunkach beztlenowych otrzymuje się pierwotne produkty pirolizy tj. gaz pirolityczny, frakcję ciekłą (olej pirolityczny) oraz
frakcję stałą (karbonizat). Uzysk poszczególnych frakcji reakcji pirolizy można kontrolować za pomocą warunków procesu
– między innymi temperaturą, szybkością nagrzewania wsadu
jak również czasem jego przebywania w komorze reaktora pirolitycznego [7]. W wyniku pirolizy niskotemperaturowej odpadów komunalnych (do około 550°C) uzyskuje się większe ilości frakcji ciekłej i stałej, natomiast w wyniku reakcji w wyższych temperaturach (700–900°C) otrzymuje się większe ilości gazu kosztem oleju pirolitycznego i karbonizatu [7–10, 12,
13]. Ze względu na przyrost temperatury reakcyjnej rozróżnia
się pirolizę szybką i wolną [12–14]. Pierwsza z nich charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem temperatury (od kilkunastu do kilkuset °C/s) i błyskawicznym odgazowaniem wsadu.
Piroliza wolna (konwencjonalna) natomiast cechuje się powol-
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nym wzrostem temperatury wsadu (do kilku °C/s), gdzie reakcje zachodzą znaczeni wolniej. Efektem pirolizy szybkiej jest
zmaksymalizowanie uzysku gazu pirolitycznego i zminimalizowanie produktów ciekłych i stałych. W przypadku pirolizy klasycznej, w zależności od zastosowanej temperatury, uzyskuje
się większą ilość oleju pirolitycznego i karbonizatu kosztem
frakcji gazowej.
Z punktu widzenia malejących na świecie zasobów źródeł
energii chemicznej, a z drugiej strony ciągłego, wzrastającego
na nią popytu zachodzi potrzeba poszukiwania nowych, alternatywnych metod pozyskiwania energii z odpadów lub energii
odnawialnej. Jedną z jej postaci jest energia chemiczna zawarta w ogromnych ilościach odpadów deponowanych na
składowiskach odpadów. Energia ta może być łatwo uwolniona w formie produktów pirolizy stałych odpadów komunalnych
frakcji RDF. Pod pojęciem frakcji RDF (Refuse Derived Fuel)
należy rozumieć część odpadów tak zwanej frakcji nadsitowej, która charakteryzuje się odpowiednim składem oraz stosunkowo wysoką wartością opałową oraz nie nadaje się do
recyklingu materiałowego. Ze względu na skład, RDF można
podzielić na RDF lekki (folie z tworzyw sztucznych) oraz RDF
ciężki (PET, PP, PE, opakowania wielomateriałowe, tekstylia).
Frakcja RDF, ze względu na swoje właściwości, jest stosowana obecnie jako alternatywne paliwo w piecach cementowych oraz spalarniach odpadów. Ze względu na dodatkowy
koszt oraz zanieczyszczenie środowiska związane z transportem RDF do punktów docelowej utylizacji, spalanie tej frakcji
nie jest efektywne. Lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia
ekonomicznego oraz środowiskowego jest skojarzenie procesu pirolizy odpadów z wytwarzaniem energii elektrycznej na
miejscu, w zakładzie przetwórczym. Rozwiązanie takie niesie
za sobą pozytywne następstwa tj. z pewnością wykorzystanie
paliwa na miejscu, w zakładach przetwórczych/sortowniach,
jest bardziej efektywne. Z jednej strony nastąpi znaczna redukcja objętości składowanych odpadów a z drugiej wytworzona energia może zostać wykorzystana na własne potrzeby
zakładu, w tym na prowadzenie procesu pirolizy. Ponadto, jak
pisze Saffarzadeh i współpracownicy [15], energia pozyskiwana w procesach opartych na pirolizie jest czystsza niż ta pochodząca z konwencjonalnych spalarni odpadów. Ze względu
na obojętną atmosferę procesu podczas pirolizy wytwarzane
są mniejsze ilości tlenków azotu (NOx) i tlenków siarki (SO2).
W artykule przedstawiono wyniki procesów pirolizy prowadzonych w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem
energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania”,
w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem technologii pirolizy. Procesy prowadzono w reaktorze o przepływie ciągłym,
wyposażonym w spiralę grzejną umożliwiającą kontrolowany
przepływ wsadu. Badania prowadzone były w Laboratorium
Pirolizy firmy Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J., zlokalizowanym
w Elbląskim Parku Technologicznym.

Rysunek 1. Materiał wsadowy (a) przed obróbką, (b) po obróbce wstępnej, źródło: materiały własne – Metal Expert Sp.
z o.o. Sp. J.
W próbkach materiału wsadowego określono zawartość
wilgoci metodą wagową z zastosowaniem wagosuszarki
Radwag serii MAR, gęstość nasypową na podstawie normy
PN-EN-15103-2010E [16], zawartość popiołu zgodnie z normą PN-EN-14775-2010E [17], zawartość węgla całkowitego
(TC) z zastosowaniem analizatora całkowitego węgla organicznego TOC-LCPH/CPN z modułem do próbek stałych
SSM-5000A firmy Shimadzu. Określono również ciepło spalania przy użyciu kalorymetru KL-1 w oparciu o normę PN-93/Z15008/04 [18]. Dla wybranych próbek wykonano badania TG
stosując aparat SDT Q600 firmy TA Instruments. Oznaczenia
wykonano zgodnie z własną procedurą badawczą: szybkość
nagrzewania 10°C/min do 750°C w przepływie azotu 100 ml/
min. Odważano od 5 do 10 mg próbki.
Próbki po przygotowaniu zostały poddane procesowi
pirolizy w warunkach laboratoryjnych.
2.2. Proces

Proces pirolizy przeprowadzono z zastosowaniem reaktora pirolitycznego o przepływie ciągłym, w temperaturze
850°C, w warunkach podciśnienia, w atmosferze gazu obojętnego (azot) oraz stężeniem tlenu na poziomie około 2%. Czas

2. Część eksperymentalna
2.1. Materiał badawczy

Do badań procesu pirolizy użyto próbek odpadu komunalnego frakcji RDF, 5 próbek RDF lekkiego oraz 5 próbek
RDF ciężkiego. Materiał wsadowy, w celu zagęszczenia został poddany procesowi pelletowania, dzięki czemu otrzymano pellet o wymiarach 2 cm długości i średnicy 6 mm (Rysunek 1).
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Rysunek 2. Schemat ideowy procesu pirolizy z wykorzystaniem reaktora pirolitycznego ze spiralą grzejną, źródło: materiały własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
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Rysunek 3. Zdjęcia: materiał wsadowy, frakcja olejowa oraz karbonizat uzyskane w wyniku procesu pirolizy frakcji RDF, źródło:
materiały własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.

przebywania wsadu w komorze reaktora wynosił 20 min. Materiał wsadowy dozowano w temperaturze pokojowej za pomocą zaworu celkowego. Stabilny proces w zależności od
wsadu trwał od około 120 min do około 240 min, uzyskując
wydajność w zakresie od 6 do 15 kg/h. W wyniku procesu pirolizy otrzymano fazę gazową, olejową oraz stałą (karbonizat). Wytworzony gaz procesowy, w celu oddzielenia od frakcji smołowej schładzany był w kondensatorze pionowym o budowie rurowej a następnie w celu doczyszczenia z frakcji pyłowej przepuszczany był przez barboter. Karbonizat schładzany był do temperatury otoczenia a następnie odbierany po
procesie w sposób ciągły za pomocą zaworu celkowego oraz
podajnika ślimakowego. Faza ciekła odbierana była z kondensatora pionowego poprzez zawór kulowy. Schemat ideowy
procesu przedstawiono na Rysunku 2.
Podczas doświadczenia prowadzono ciągły pomiar gazu
pirolitycznego z zastosowaniem przenośnego analizatora gazu Gasborad 3100P o zakresie pomiarowym CO (0–30%),
CO2 (0–30%), CH4 (0–25%), CnHm (0–10%), O2 (0–10%), H2
(0–30%). Analizator wyposażony był również w funkcję odczytu chwilowego wartości opałowej (LHV). Wartość była szacowana na podstawie aktualnych składowych gazu. Na Rysunku
3 przedstawiono materiał wsadowy, frakcji olejowej oraz karbonizatu uzyskanego w wyniku procesu pirolizy frakcji RDF.

Po każdym procesie sporządzono bilans masowy produktów pirolizy, przy czym ilość gazu była szacowana masowo na
podstawie różnicy pomiędzy ilością wsadu a ilością wytworzonego karbonizatu oraz frakcji olejowej.
3. Wyniki i dyskusja

Właściwości materiału wsadowego zebrano w Tabeli 1.
Krzywe TG przedstawiono na Rysunkach 4 i 5. Materiał wsadowy charakteryzował się średnią wilgotnością około 11%
w przypadku RDF lekkiego oraz około 6% w przypadku RDF
ciężkiego. Obydwie frakcje RDF zawierały zbliżone zawartości popiołów oraz pierwiastkowego węgla (TC), tj. w przypadku popiołów 23% i 18% oraz w przypadku TC – 41% i 48%
odpowiednio dla RDF lekkiego oraz RDF ciężkiego. RDF frakcji ciężkiej charakteryzował się wyższą wartością ciepła spalania oraz niższą gęstością nasypową, odpowiednio 19.76
MJ/kg i 0.52 g/cm3. Ciepło spalania RDF frakcji lekkiej wynosiło 15.94 MJ/kg oraz 0.58 g/cm3.
Analiza TG-DTG dla frakcji RDFl wykazała, że rozkład
materiału wchodzącego w skład analizowanych próbek zachodzi w największym stopniu w przedziale 200–400°C oraz
z dwoma pikami o mniejszej intensywności, przebiegającymi
do temperatury 700°C (Rysunek 4). Natomiast dla frakcji

Tabela 1. Właściwości materiału wsadowego.
Proces
Parametry
RDFI1

RDFI2

RDFl3

RDFl4

RDFl5

RDFc1

Stan materiału

pellet

Rozmiar cząsteczki

2 cm, Ø 6 mm

RDFc2

RDFc3

RDFc4

RDFc5

Wilgotność
%

12.34

12.35

15.11

4.84

11.63

5.30

5.80

6.23

4.24

6.42

Gęstość nasypowa
g/cm3

0.546

0.598

0.575

0.608

0.572

0.512

0.491

0.510

0.559

0.524

Zawartość popiołów
%

21.93

28.01

25.89

19.35

20.61

22.10

16.41

16.00

17.20

18.61

Zawartość TC
%

39.22

33.64

39.83

50.91

40.58

35.50

52.60

49.80

52.10

49.46

Ciepło spalania HHV
MJ/kg

15.60

14.1

14.2

21.21

14.59

21.2

18.6

18.9

19.71

20.4

Źródło: badania własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
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Rysunek 4. Krzywa rozkładu TG-DTG dla frakcji RDFl, źródło: badania własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.

Rysunek 5. Krzywa rozkładu TG-DTG dla frakcji RDFc, źródło: badania własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.

Tabela 2. Bilans substratów i produktów procesów pirolizy.
Proces

Uzysk frakcji
%

RDFI1

RDFI2

RDFl3

RDFl4

RDFl5

RDFc1

RDFc2

RDFc3

RDFc4

RDFc5

Gaz pirolityczny

42

53

52

68

61

67

71

57

57

61

Olej pirolityczny

20

13

12

6

9

2

2

4

11

10

Karbonizat

38

34

36

26

30

31

27

38

32
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Źródło: badania własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
RDFc, w której skład w większości wchodziły tekstylia syntetyczne i naturalne, obserwowano najintensywniejszy rozkład
w przedziale temperatur 300–500°C (Rysunek 5).
W Tabeli 2 zebrano wyniki bilansu masowego produktów
pirolizy. Na Rysunkach 6 i 7 przedstawiono graficznie zmianę
składu gazu w trakcie trwania procesów pirolizy frakcji RDF
lekkiego i RDF ciężkiego.

Na podstawie krzywych zmiany składu gazu w trakcie
procesów pirolizy (Rysunki 6 i 7), po ustabilizowaniu procesu
oszacowano średnie wartości składników gazu oraz ciepło
spalania. Wyniki zebrano w Tabeli 3.
W trakcie procesów uzyskano gaz pirolityczny o kaloryczności w zakresie 8.6–15.6 MJ/m3 w zależności od zastosowanego wsadu. Dla wsadów RDF lekkiego uzysk gazu był niższy

Rysunek 6. Zmiana składu gazu w trakcie procesu pirolizy frakcji RDF lekkiego (RDFl1), źródło: badania własne – Metal Expert
Sp. z o.o. Sp. J.
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Rysunek 7. Zmiana składu gazu w trakcie procesów pirolizy frakcji RDF ciężkiego (RDFc1), źródło: badania własne – Metal
Expert Sp. z o.o. Sp. J.

(średnio 55%), ale o większej wartości LHV (średnio 13.5 MJ/
m3). Dla wsadów RDF ciężkiego uzysk gazu wynosił średnio
około 63% ale był mniej energetyczny (średnia wartość opałowa 12.8 MJ/m3).
Uzysk karbonizatu w obydwu przypadkach był na podobnym poziomie, około 30%. W przypadku frakcji ciężkiej RDF,
średni uzysk frakcji olejowej był dwa razy mniejszy niż dla
RDF lekkiego.
W obydwu seriach pirolizy uzyskano gaz o podobnym
średnim składzie w zakresie zawartości metanu (około 20%),
węglowodorów łańcuchowych niemetanowych CnHm (około
2%). Nieznaczne różnice odnotowano w przypadku tlenku
i dwutlenku węgla, tj. ponad 25% CO i około 16% CO2 dla

procesów z RDF lekkim oraz około 18% CO i blisko 12% CO2
dla procesów z RDF ciężkim. Średnia zawartość wodoru stanowiła około 18.7% i 16.7%, odpowiednio dla wsadów RDF
lekkiego oraz RDF ciężkiego.
Na podstawie uzyskanych danych, w oparciu o Równanie
1, oszacowano wydajność energetyczną uzyskanego gazu
oraz ilość energii, jaką można pozyskać w wyniku jego spalenia.
ܽEሺ%ሻ ൌ

mgazu ή LHVgazu ή ρgazu
mRDF ή HHVRDF

  (1)

gdzie: E – wydajność energetyczna gazu, %; mgazu – średnia
masa uzyskanego gazu, kg; LHVgazu – średnia wartość opało-

Tabela 3. Wartość średnia składników gazu oraz wartość opałowa gazu uzyskanego w procesach pirolizy próbek RDFl i RDFc.
Proces
Parametr gazu
RDFI1

RDFI2

RDFl3

RDFl4

RDFl5

RDFc1

RDFc2

RDFc3

RDFc4

RDFc5

CO
%

27.65

26.98

24.48

23.34

26.26

20.76

9.54

20.84

20.65

19.26

CO2
%

17.46

20.20

16.98

11.37

13.46

14.66

5.82

14.20

12.43

11.48

CH4
%

18.00

18.08

17.98

27.54

17.28

23.41

15.60

24.61

20.23

19.05

CnHm (C2H6, C3H8, C4H10)
%

0.97

2.08

3.22

0.36

2.41

1.26

1.47

3.51

1.12

2.69

H2
%

19.78

14.40

16.39

23.46

19.65

18.41

7.85

15.00

18.38

23.66

O2
%

0.01

0.40

1.52

0.27

0.43

1.05

2.05

0.45

0.66

0.37

Wartość opałowa LHV
MJ/m3

12.71

12.78

13.38

15.59

13.18

13.81

8.59

15.33

12.56

13.55

Źródło: badania własne – Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.
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wa uzyskanego gazu, MJ/Nm3; ρgazu – gęstość gazu, kg/Nm3
(założenie ρgazu = 0.9 kg/Nm3); mRDF – średnia masa wsadu
RDF, kg; HHVRDF – średnie ciepło spalania wsadu RDF, MJ/
kg.
Wydajność energetyczna gazu E (Równanie 1) określa
udział procentowy energii gazu uzyskanej z energii zawartej
w 1 kg wsadu. Średnia wydajność energetyczna uzyskanego
gazu, z założeniem, że jego gęstość wynosi 0.9 kg/Nm3 wynosi 43 i 36%, odpowiednio dla procesów z zastosowaniem
RDF lekkiego oraz RDF ciężkiego. Wartości tego parametru
zawierają się w zakresie 31–50% w przypadku RDF lekkiego
oraz 29–39% w przypadku RDF ciężkiego.
W wytworzonej w danym procesie ilości fazy gazowej
oszacowano porcję energii w nim zawartej. Wartość energii
zostały odniesione do całkowitej ilości otrzymanego gazu pirolitycznego w danym procesie. W gazie pirolitycznym uzyskanym w wyniku procesów pirolizy RDF lekkiego zdeponowana
jest energia od 34 do 75 kWh, co daje średnią wartość 58
kWh. W przypadku procesu z wykorzystaniem RDF ciężkiego
szacowane wartości energii zawierają się od 42 do 64 kWh,
dając średnią wartość 53 kWh.
Ze względu na ograniczenia zastosowanego analizatora
gazu, skład gazu nie uwzględnia ciężkich związków organicznych i ich pochodnych (alifatycznych, cyklicznych) występujących w gazie pirolitycznym. W przypadku procesów z użyciem
RDF lekkiego, związki te stanowią średnio około 20%, natomiast w przypadku procesów wykorzystujących RDF ciężki
jest to wartość średnio około 30%. Związki te zdecydowanie
podwyższają wartości energetyczne uzyskiwanego gazu.
W Tabeli 4 przedstawiono bilans energetyczny dla przykładowego procesu pirolizy RDF. Do obliczenia wydajności
energetycznej każdego z uzyskanych produktów pirolizy (karbonizat, gaz, olej) zastosowano Równanie 2, które jest uogólnieniem Równania 1. W tym przypadku, wydajność energetyczna każdego z produktów określa udział procentowy energii zawartej w jednostce masy uzyskanego produktu pirolizy
w odniesieniu do energii zawartej w jednostce masy materiału
wsadowego.
ܽWሺ%ሻ ൌ

mi ή HHVi
  (2)
mRDF ή HHVRDF

gdzie: W – wydajność energetyczna, %; mi – średnia masa
uzyskanego produktu pirolizy, kg; HHVi – ciepło spalania produktów (karbonizatu, oleju, gazu), MJ/Nm3; mRDF – masa wsadu RDF, kg; HHVRDF – ciepło spalania wsadu RDF, MJ/kg.

Tabela 4. Wydajność energetyczna dla przykładowego procesu.
Produkty

HHV
MJ/kg

Masa m
%

Wydajność
energetyczna W
%

RDF

25

100

–

Karbonizat

13

26

14

Gaz

25

68

68

Olej

20

6

5

Straty /
niedobór
energii

–

–

13
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Z danych w Tabeli 4 wynika, że energia zgromadzona
w poszczególnych produktach procesu pirolizy RDF daje
w efekcie praktycznie blisko 90% energii potrzebnej do przeprowadzenia reakcji rozkładu metodą pirolizy.
4. Podsumowanie

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że proces pirolizy jest efektywnym sposobem
utylizacji odpadów komunalnych frakcji RDF, niezależnie czy
jest to RDF ciężki czy też lekki. Ze względu na stosunkowo
małą gęstość nasypową surowiec wymaga zastosowania dodatkowego etapu przygotowania mającego na celu zagęszczenie materiału.
W trakcie procesu z RDFl uzyskano gaz o stosunkowo
wysokiej wartości opałowej, która mieściła się w zakresie
12.71–15.59 MJ/m3. Jest to wąski zakres kaloryczności pozwalający przypuszczać, że z wsadu RDFl można wytwarzać
paliwo gazowe o stabilnych parametrach energetycznych.
W procesie z zastosowaniem RDFc uzyskano gaz o LHV
w zakresie 8.59–15.33 MJ/m3. Jest to dość szeroki zakres
kaloryczności, który może wpływać na stabilność parametrów
energetycznych paliwa gazowego. Wartość LHV nie uwzględnia energii zgromadzonej w związkach organicznych, które
nie zostały zmierzone, a stanowią minimum 20% składu gazu
(dla procesów z zastosowaniem RDFl) tj. wyższe węglowodory nasycone i nienasycone (C5–C10), cykliczne związki organiczne (benzen, toluen). Dlatego też, można uznać, że wartość energetyczna uzyskiwanego gazu pirolitycznego jest
wyższa. Frakcja RDFc, ze względu na dość duże wahania
składu otrzymywanego gazu pirolitycznego, powinna stanowić
dodatek do wsadu frakcji RDFl. Wydaje się, że dzięki takiemu
zabiegowi można byłoby uzyskać zadowalającą stabilność
uzyskiwanego gazu.
Z pewnością istnieje możliwość skojarzenia procesu pirolizy odpadów komunalnych z recyklingiem energetycznym
i zastosowaniem gazu pirolitycznego jako odnawialnego źródła energii wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, która mogłaby stanowić podstawowe źródło zasilania reaktora pirolitycznego. Cały proces recyklingu, zarówno materiałowego, jak i energetycznego może być prowadzony w zakładach zajmujących się zbiórką i sortowaniem odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych. Uzyskany gaz, podobnie
jak biogaz (tzw. gaz wysypiskowy) z powodzeniem mógłby
zostać zastosowany jako alternatywne paliwo do zasilania
turbiny gazowej lub wykorzystany w kogeneracji zamiast gazu
ziemnego. Wszystkie takie działania przyczynią się do zmniejszenia oddziaływania bytowania ludzi na środowisko naturalne, jednocześnie efektywnie redukując ilość składowanych
odpadów komunalnych, z zastosowaniem wygenerowanej na
miejscu energii alternatywnej.
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Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie
związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości
katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu
Synthesis and characterization of titanium complexes covalently
bonded to silica support and their catalytic properties in ethylene
(co)polymerization
Julia FRYGA,* Marzena BIAŁEK, Grzegorz SPALENIAK
Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska

Streszczenie: Zsyntezowano i scharakteryzowano dwa nowe ligandy wielodonorowe, amino-bis(fenolanowy) oraz fenoksyiminowy, kowalencyjnie związane z nośnikiem krzemionkowym, które następnie poddano reakcji z TiCl 4. Zsyntezowane nośnikowe kompleksy tytanu, po uprzedniej ich aktywacji przy użyciu różnych związków glinoorganicznych oraz tetrakis(pentafluorofenylo)boranu tritylu, przetestowano w homopolimeryzacji etylenu i 1-oktenu, oraz w kopolimeryzacji tych olefin. Badane
katalizatory wykazują niewielką aktywność w tych procesach, przy czym najaktywniejszy okazał się kompleks 1 zawierający ligand amino-bis(fenolanowy) aktywowany MAO. Kompleks ten polimeryzuje również 1-okten, dając produkt o zawartości pentady izotaktycznej wynoszącej około 50%.
Słowa kluczowe: kompleks tytanu, katalizator nośnikowy, polimeryzacja olefin
Abstract: New multidentate, amine-bis(phenolate) and phenoxy-imine, ligands covalently bonded to a silica support were
synthesized, characterized, and then reacted with TiCl4. The produced supported complexes, upon activation with alkylaluminum compounds or trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate, were tested in ethylene and 1-octene polymerization as well as
in ethylene/1-octene copolymerization. Studied catalysts showed low activity in (co)polymerization, from among them the
highest activity exhibited complex 1/MAO catalytic system. Complex 1 turned out active in 1-octene polymerization giving
small amount of isotactically enriched poly(1-octene) (mmmm = 50%).
Keywords: titanium complex, supported catalyst, olefin polymerization

1. Wstęp
1

Szacunkowo w 2015 roku światowa produkcja tworzyw
sztucznych wyniosła 322 mln ton, natomiast w Europie wyprodukowano 58 mln ton [1, 2]. Spośród nich poliolefiny są polimerami produkowanymi oraz zużywanymi w największych ilościach. Światowe zapotrzebowanie na poliolefiny to 55% globalnego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne [1]. Do najważniejszych poliolefin należą polietylen małej gęstości (PELD), polietylen dużej gęstości (PE-HD), liniowy polietylen małej gęstości (PE-LLD) oraz izotaktyczny polipropylen (iPP) [2].
Na skalę przemysłową większość poliolefin otrzymuje się według mechanizmu koordynacyjnego z udziałem katalizatorów
Phillips’a oraz Zieglera-Natty znanych od lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku [3]. W skład katalizatorów nowszych generacji, metalocenowych i postmetalocenowych, wchodzą kompleksy o bardzo zróżnicowanych strukturach, które w szerszym zakresie umożliwiają modyfikację ich właściwości katalitycznych w (ko)polimeryzacji olefin, w tym pozwalają na syntezę polimerów olefinowych o nieznanych wcześniej strukturach [4]. Do grupy katalizatorów postmetalocenowych należą
opracowane przez Fujitę i współpracowników katalizatory
*
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zawierające kompleksy z ligandami fenoksy-iminowymi (FI).
Kompleksy te, po aktywacji MAO, charakteryzują się szczególnie dużą aktywnością w polimeryzacji etylenu, większą od
aktywności katalizatora metalocenowego Cp2ZrCl2/MAO (519
v. 20 kg/(mmol·h)) [5]. W zależności od struktury liganda FI
można otrzymać polietylen o bardzo zróżnicowanych właściwościach, np. PE o bardzo dużej masie molowej i małej dysതതതത
persji (M
w = 10200000 g/mol, Đ = 2.5), poli(1-olefiny) o dużej
masie molowej i stereo- i regionieregularnej budowie [5]. Znane są także układy wobec których powstaje PE bimodalny lub
trimodalny (Đ = 15.9–42.6), czy kopolimery etylenu z norbornenem [6, 7]. Kompleksy z ligandami fenoksy-iminowymi, które zawierają ligandy z atomami fluoru w pierścieniu aromatycznym przy iminowym atomie azotu, katalizują żyjącą polimeryzację etylenu, propylenu i wyższych 1-olefin, także w wysokich temperaturach (do 50°C), co pozwoliło otrzymać kopolimery blokowe o nowych strukturach [5, 8, 9]. Równie interesującą grupę katalizatorów postmetalocenowych są układy
oparte o kompleksy z ligandami diamino-bis(fenolanowymi).
Kompleksy salanowe zawierają elastyczny, alifatyczny lub
1,2-cykloheksylenowy mostek łączący pierścienie fenolanowe
[10–12]. Kompleksy tego typu pozwalają w polimeryzacji żyjącej wyprodukować poli(1-heksen) o wysoce stereoregularnej
([mmmm] > 95%) strukturze i bardzo wąskim rozkładzie mas
molowch (Đ = 1.2) [10]. Z kolei kompleksy diamino-bis(fenola-

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

35

Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem...
J. Fryga,* M. Białek, G. Spaleniak

nowe) o innej strukturze, z dodatkowym donorem w ramieniu
bocznym, charakteryzują się dużą aktywnością, 15500 g/
(mmol·h), w homopolimeryzacji 1-heksenu do poli(1-heksenu)
തതതത
o dużej masie molowej i małej dyspersji (M
w = 170000 g/mol,
Đ = 2.2) oraz ataktycznej strukturze [13]. Kompleksy te są
także zdolne do wbudowania dużej ilości komonomeru w kopolimeryzacji etylenu z 1-olefiną [14].
Do procesów przemysłowych w ostatnich latach wprowadza się również wspomniane nowsze generacje katalizatorów
metaloorganicznych, tj. katalizatory metalocenowe i postmetalocenowe, lecz w ograniczonym zakresie [15–17]. Wynika to
m.in. z faktu, że są to przeważnie układy homogeniczne, które
nie pozwalają na otrzymywanie produktu o odpowiednich właściwościach morfologicznych, a także często powodują zanieczyszczenie reaktora frakcją niskocząsteczkową. Ponadto
większość instalacji produkcyjnych jest przystosowana do polimeryzacji z udziałem katalizatorów heterogenicznych (procesy prowadzone w zawiesinie lub w fazie gazowej). Aby zatem
zminimalizować wady homogenicznych układów katalitycznych, katalizatory te poddaje się heterogenizacji poprzez zakotwiczenie na nośniku [18]. Niestety, interesujące właściwości układów homogenicznych po ich immobilizacji często ulegają niekorzystnej zmianie, np. może ulegać obniżeniu ich
aktywność, czy pogorszyć się zdolność wbudowania komonomeru [19, 20]. W literaturze znajduje się niewiele informacji na
temat heterogenizacji katalizatorów postmetalocenowych zawierających metale przejściowe bliższych grup układu okresowego. Nośnik krzemionkowy wykorzystywany jest głównie
w syntezie nośnikowych katalizatorów postmetalocenowych
metali przejściowych dalszych grup układu okresowego. Bis(imino)pirydynowe kompleksy Fe(II) i Co(II) [21] oraz α-diiminowy kompleks Ni(II) [22] związane kowalencyjne z nośnikiem
krzemionowym charakteryzują się w polimeryzacji etylenu po
aktywacji MAO mniejszą aktywnością niż odpowiednie układy
homogeniczne, natomiast otrzymane polimery mają większe
masy molowe. Z kolei zakotwiczenie na powierzchni krzemionki funkcjonalizowanej grupami akrylowymi α-diiminowego
kompleksu Pd(II) umożliwia przeprowadzenie żyjącej polimeryzacji etylenu do polietylenu o rozgałęzionej strukturze
makrocząsteczek [23]. Istnieją również doniesienia o zakotwiczonych na nośniku bis(fenoksy-iminowych) kompleksach cyrkonu i tytanu, przy czym nie są one immobilizowane
na krzemionce, a na nośniku magnezowym lub polimerowym
[24, 25].
Wydaje się, że kowalencyjne związanie kompleksu z nośnikiem przez łącznik, który zapewni odpowiednią odległość
centrum katalitycznego od powierzchni nośnika, może pozwolić na immobilizację homogenicznych katalizatorów z jednoczesnym zachowaniem ich zalet. W ramach pracy zaprojektowano zatem syntezę nośnikowych prekatalizatorów postmetalocenowych. Wybrano kompleksy z ligandami zawierającymi
atomy O i N jako atomy donorowe ponieważ wykazują one
dużą aktywność w polimeryzacji, a jednocześnie dają polimery o zróżnicowanych właściwościach. Zsyntezowane nośnikowe prekatalizatory, po aktywacji związkiem glinoorganicznym
lub boroorganicznym, przetestowano w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin.
2. Część eksperymentalna
2.1. Materiały

Etylen (3.0, Air Liquide) i azot (Messer) oczyszczano przepuszczając przez płuczkę wypełnioną metalicznym sodem na-
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niesionym na Al2O3. 1-Okten (98.0%, Aldrich) osuszano na
sitach molekularnych typu 4A w atmosferze argonu. THF
(cz.d.a., POCH), heksan (frakcja z nafty, POCH) i toluen
(cz.d.a., Avantor) ogrzewano pod chłodnicą zwrotną z metalicznym sodem i benzofenonem (tylko THF i heksan) w atmosferze gazu obojętnego i oddestylowywano bezpośrednio
przed użyciem. TiCl4 (1 M, Sigma-Aldrich), CDCl3 (99.8%,
Deutero GmbH), Et3Al (1.9 M, Aldrich), MAO (10.0 wt% w toluenie), TIBA (1 M, Aldrich), Ph3CB(C6F5)4 (98.0%, Strem
Chemical), krzemionkę funkcjonalizowaną grupami 3-aminopropylowymi (1 mmol grup NH2/g, 40–63 µm, Aldrich), HF
(cz.d.a., 40.0%, POCH), MeOH (cz.d.a., Avantor), HCl
(cz.d.a., 36.7%, POCH), CH2O (36.0–38.0%, POCH),
(C6H4O(t-Bu)2) (99.0%, Aldrich), argon (5.0, Air Liquide) stosowano bez dodatkowego oczyszczania.
2.2. Metody badawcze

Temperatury topnienia Tm i krystaliczności (ko)polimerów
oznaczono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
(DSC), przy użyciu systemu do analizy termicznej DSC 2010.
Termogramy rejestrowano po wstępnej rekrystalizacji próbki
w atmosferze azotu, szybkość ogrzewania wynosiła 10°C/
min. Stopień krystaliczności polimerów oznaczano ze wzoru:
X(%) = DHf × (100/290) [26]. Widma w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) wykonano z wykorzystaniem spektrometru Nicolet Nexus 2002. Stopień rozgałęzienia łańcucha
został obliczony ze wzoru: nCH3/1000CH2 = 3.56(ACH31380/
ACH21370)2 + 22.89(ACH31380/ACH21370) − 0.04. Próbki (ko)polimerów do analizy przygotowano w postaci pastylek z KBr,
natomiast próbki ligandów i kompleksów do analizy przygotowywano w postaci zawiesiny w oleju parafinowym „nujol” pomiędzy płytkami z KBr-u. Mikrostrukturę poli(1-oktenu) określono na podstawie widma 13C NMR otrzymanego przy zastosowaniu spektrometru Ultrashield Bruker 400 MHz. Próbkę do
analizy rozpuszczono w CDCl3, a pomiar prowadzono w temperaturze otoczenia. Oceny morfologii powierzchni nośnikowych ligandów dokonano na podstawie ich zdjęć wykonanych
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
Hitachi, model TM 3000. Badane próbki były napylone nanometryczną warstwą złota.
2.3. Synteza ligandów
2.3.1. Ligand L1

Do kolby okrągłodennej o pojemności 50 ml wprowadzono
1.00 g krzemionki funkcjonalizowanej grupami 3-aminopropylowymi (1.00 mmol grup NH2) i 30 ml etanolu. Całość wymieszano, a następnie dodano 0.8130 g (5.42 mmol) 2,4-ditertbutylofenolu i 0.40 ml 36% formaldehydu (14.39 mmol). Reakcję
prowadzono w temperaturze 60°C przez 24 h, a następnie
zawiesinę odsączono i przemyto gorącym metanolem (3 ´ 30
ml). Otrzymany produkt suszono najpierw na powietrzu, a następnie w eksykatorze próżniowym przez 3 h. Uzyskano
0.504 g produktu o jasnożółtej barwie.
2.3.2. Ligand L2

Do kolby okrągłodennej o pojemności 100 ml wprowadzono 1.00 g krzemionki funkcjonalizowanej grupami 3-aminopropylowymi (1.00 mmol grup NH2), 0.23 g (0.98 mmol) 3,5-dit-butylo-2-hydroksybenzaldehydu oraz 30 ml etanolu. Całość
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wymieszano uzyskując zawiesinę o barwie żółtej. Reakcję
prowadzono przez 6 h w temperaturze wrzenia etanolu, a następnie zawiesinę odsączono i przemyto gorącym etanolem
(3 ´ 30 ml). Produkt reakcji początkowo suszono na powietrzu, a następnie dosuszono pod zmniejszonym ciśnieniem.
Uzyskano 1.09 g produktu o barwie żółtej.
2.4. Synteza kompleksów

Syntezę kompleksów prowadzono w atmosferze gazu
obojętnego wykorzystując technikę Schlenka.
2.4.1. Kompleks 1

Do trójszyjnej kolby okrągłodennej o pojemności 100 ml
wprowadzono 0.47 g (0.47 mmol) nośnikowego liganda L1
i 30 ml toluenu. Do otrzymanej zawiesiny liganda wprowadzono kroplami 0.47 ml (0.47 mmol) TiCl4 i reakcję prowadzono
przez 24 h. Po tym czasie rozpuszczalnik usunięto pod
zmniejszonym ciśnieniem i wysuszono kompleks do stałej
masy. Uzyskano produkt o czerwonopomarańczowej barwie.
2.4.2. Kompleks 2

Do trójszyjnej kolby okrągłodennej o pojemności 100 ml
wprowadzono 0.708 g (0.708 mmol) liganda L2 i 30 ml toluenu, po czym do uzyskanej zawiesiny liganda kroplami dodano 0.36 ml (0.36 mmol) TiCl4. Reakcje prowadzono przez 24
h, a następnie rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym
ciśnieniem i kompleks wysuszono do stałej masy. Uzyskano
produkt o czerwonobrązowej barwie.

Do reaktora wprowadzano 150 ml rozpuszczalnika (heksanu)
oraz komonomer (tylko w przypadku kopolimeryzacji). Układ
ogrzewano do założonej temperatury, a następnie dodawano
założoną ilość aktywatora i zawiesiny kompleksu tytanu
w toluenie. Reakcję rozpoczynano dodając etylen. Polimeryzacje prowadzono przy stałym ciśnieniu etylenu, wynoszącym
5 barów, przez 30 minut, w 60°C. Po upływie założonego
czasu reakcji reaktor schładzano do temperatury otoczenia
i odgazowywano, a następnie otrzymaną zawiesinę wprowadzano do roztworu kwasu solnego w metanolu (200 ml, 0.5
vol%) w celu rozłożenia pozostałości katalizatora. Po 30 minutach (ko)polimer odsączano i dodawano roztwór HF w metanolu (100 ml, 1 vol%). Zawiesinę mieszano na mieszadle
magnetycznym przez godzinę, po czym (ko)polimer odsączano i dwukrotnie przemywano czystym metanolem. Otrzymany
(ko)polimer suszono na powietrzu, a następnie w suszarce
próżniowej przez 5 h.
2.5.2. Polimeryzacja 1-oktenu

Polimeryzację 1-oktenu prowadzono w dwuszyjnej kolbie
okrągłodennej o pojemności 100 ml. Do kolby wprowadzano,
w podanej kolejności, określoną ilość monomeru, związku
glinoorganicznego, zawiesiny kompleksu oraz związku boru
w monomerze. Sumaryczna objętość 1-oktenu użyta w reakcji
była równa 8.0 ml (49.96 mmol). Po upływie założonego czasu reakcję zakańczano wprowadzając metanolowy roztwór
kwasu solnego (100 ml, 1 vol%). Otrzymany polimer przemywano jeszcze dwukrotnie roztworem kwasu solnego, a następnie czystym metanolem. Wydzielony produkt suszono na
powietrzu, do uzyskania stałej masy.

2.5. Polimeryzacja i kopolimeryzacja olefin
3. Wyniki i dyskusja

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem składników katalizatora oraz prowadzeniem reakcji (ko)polimeryzacji wykonywano w atmosferze gazu obojętnego wykorzystując
technikę Schlenka.
2.5.1. (Ko)polimeryzacja etylenu

(Ko)polimeryzację etylenu prowadzono w szklanym reaktorze ciśnieniowym o pojemności 1 dm3, wyposażonym
w płaszcz grzewczo-chłodzący oraz mieszadło magnetyczne.

3.1. Synteza ligandów związanych kowalencyjnie z nośnikiem

Zsyntezowano dwa ligandy związane kowalencyjnie z nośnikiem krzemionkowym: ligand amino-bis(fenolanowy) (L1)
oraz ligand fenoksy-iminowy (L2). Procedurę ich syntezy
przedstawiono na Schemacie 1. Do syntezy wykorzystano
krzemionkę sfunkcjonalizowaną grupami 3-aminopropylowymi, którą poddawano reakcji z 2,4-ditertbutylofenolem i for-

Schemat 1. Sposób syntezy ligandów związanych kowalencyjnie z nośnikiem.
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Rysunek 1. Widma FTIR sfunkcjonalizowanej krzemionki, liganda L1 i kompleksu 1 (a) oraz sfunkcjonalizowanej krzemionki,
liganda L2 oraz kompleksu 2 (b).

maldehydem otrzymując ligand L1 (Schemat 1, ścieżka A), lub
z 3,5-di-t-butylo-2-hydroksybenzaldehydem otrzymując ligand
L2 (Schemat 1, ścieżka B).
Nośnikowe ligandy, ze względu na ich nierozpuszczalność, scharakteryzowano metodą FTIR. Dla porównania zarejestrowano również widmo wyjściowego związku krzemu. Jak
widać na Rysunku 1, pasmo obecne w widmie sfunkcjonalizowanej grupami 3-aminopropylowymi krzemionki przy 3365
cm−1, pochodzące od drgania rozciągającego N–H, jest niewidoczne w widmach obydwu ligandów, co potwierdza przebieg
reakcji immobilizacji liganda z udziałem grupy aminowej.
W widmach ligandów pojawiło się w tym zakresie pasmo
związane z obecnością grup OH. Dodatkowo w widmie liganda L2 można zaobserwować pasmo położone przy 1635 cm−1,
wskazujące na obecność drgania rozciągającego C=N (Rysunek 1b) i utworzenie się liganda fenoksy-iminowego.
Oceny właściwości morfologicznych powierzchni ligandów
dokonano na podstawie mikrofotografii SEM (Rysunek 2).
Ziarna obydwu ligandów charakteryzują się nieregularnym
kształtem z ostro zarysowanymi krawędziami, oraz praktycznie nieporowatą powierzchnią (Rysunek 2).
3.2. Synteza
z nośnikiem

kompleksów

związanych

kowalencyjnie

Nośnikowe ligandy L1 i L2 wykorzystano do syntezy kompleksów tytanu. Obydwa ligandy poddano bezpośredniej re-

akcji z chlorkiem tytanu (Schemat 2), którą prowadzono przez
24 h w temperaturze otoczenia. Od razu po dodaniu związku
tytanu zauważono zmianę barwy mieszaniny reakcyjnej, z jasnożółtej lub żółtej odpowiednio na czerwonopomarańczową
lub czerwonobrązową. Produktem ubocznym reakcji był chlorowodór, który zidentyfikowano za pomocą papierka wskaźnikowego.
Widma FTIR otrzymanych kompleksów porównano z widmami ligandów (Rysunek 1) i na tej podstawie potwierdzono
zajście reakcji kompleksowania. Pasmo drgania rozciągającego grupy O–H (3628 cm−1) obecne na widmie liganda L1 zanikło w wyniku utworzenia się kompleksu 1. Podobne zmiany
widać w przypadku liganda L2 i kompleksu 2. Ponadto pasmo
drgania rozciągającego grupy C=N obecne na widmie liganda
L2 przy 1635 cm−1 w wyniku utworzenia kompleksu 2 uległo
przesunięciu i rozdzieleniu na dwa pasma widoczne przy
1616 cm−1 oraz 1663 cm−1.
3.3. (Ko)polimeryzacja olefin z udziałem zsyntezowanych
kompleksów

Zsyntezowane kompleksy przetestowano w charakterze
prekatalizatorów polimeryzacji etylenu. Do ich aktywacji zastosowano zarówno prosty związek glinoorganiczny Et3Al, jak
również metyloaluminoksan (MAO) i związek boru w połączeniu z triizobutyloglinem jako czynnikiem alkilującym, tj.
Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4. Wyniki zebrano w Tabeli 1. Stwier-

(b)

(a)
Rysunek 2. Mikrofotografie SEM liganda L1 (a) oraz liganda L2 (b).
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Zmiana barwy papierka
wskaźnikowego pod wpływem
wydzielającego się
chlorowodoru podczas syntezy
kompleksów.

Schemat 2. Sposób syntezy kompleksów związanych kowalencyjnie z nośnikiem.

dzono, że testowane kompleksy charakteryzują się niewielką
aktywnością, przy czym w takich samych warunkach aktywność kompleksu 1 z ligandem amino-bis(fenolanowym) była
większa niż aktywność kompleksu 2 z ligandem fenoksy-iminowym (próba 1 i 5). Kompleks 1 wykazał największą aktywność w polimeryzacji etylenu, równą 29.6 kg PE/(molTi·h), po
aktywacji MAO. Nieco mniejszą efektywność kompleks ten
pokazał w połączeniu z Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4, a najmniej ak-

tywny był gdy w charakterze aktywatora użyto Et3Al. A zatem
nośnikowy kompleks, podobnie jak niezakotwiczony na nośniku, jest najaktywniejszy w połączeniu z aktywatorami prowadzącymi do kationowych centrów aktywnych. Otrzymane polietyleny, niezależnie od składu układu katalitycznego, charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia wynoszącymi
od 133.0 do 136.4°C oraz niewielkim udziałem rozgałęzień
w makrocząsteczkach.

Tabela 1. Wyniki (ko)polimeryzacji etylenu z udziałem nośnikowych kompleksów.
Prekatalizator
Aktywator

W
[g]

Aa
[kg/(molTi·h)]

Tm
[°C]

X
[%]

nCH3/1000CH2

44.0

MAO

0.654

29.8

136.4

66.0

2.6

48.0

Et3Al

0.107

3.2

134.9

43.6

2.8

0.216

6.6

133.0

47.5

nd

0.150

5.0

121.6

38.1

0.6c

0.112

3.6

135.6

41.7

0.0

Nr
Rodzaj
1
2

[mg]

1
65.0

3
4

Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4

b

5

60.0
2

60.0

MAO

Warunki: heksan 150 ml, 5 barów etylenu, 30 min, 10.5 mmol Et3Al i MAO, 1 mmol/0.025 mmol Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4.
a
Aktywność obliczona przy założeniu, że cała ilość związku tytanu użyta do kompleksowania przereagowała z ligandem.
b
Kopolimeryzacja z udziałem 5 ml 1-oktenu. c Wbudowanie komonomeru, mol%.
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węgla C3, na podstawie którego takiej charakterystyki dokonuje się najczęściej. W obszarze tego sygnału przeważa
udział pentady izotaktycznej [mmmm] wynoszący około 50%.
Należy dodać, że polimer otrzymany z udziałem nośnikowego
katalizatora jest produktem stałym o dużej masie molowej
(brak sygnałów grup końcowych w widmie), natomiast wobec
homogenicznego odpowiednika tego kompleksu była możliwa
jedynie oligomeryzacja wyższych α-olefin [13].
4. Podsumowanie

Rysunek 3. Krzywa DSC kopolimeru (próba 4) oraz odpowiedniego polietylenu (próba 3).
Wybrany układ, kompleks 1/Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4, zastosowano w kopolimeryzacji etylenu z wyższą 1-olefiną, tj. z 5
ml 1-oktenu (próba 4, Tabela 1). Wprowadzenie 1-olefiny do
środowiska reakcji nieznacznie zmniejszyło aktywność katalizatora. Jest to typowy efekt, tzw. „negatywny efekt komonomeru”, obserwowany dla wielu różnych układów katalitycznych [27, 28]. Wbudowanie komonomeru do makrocząsteczek polietylenu spowodowało zmianę jego właściwości,
przede wszystkim zmniejszenie temperatury topnienia oraz
krystaliczności (Tabela 1). Ponadto, jak widać na Rysunku 3,
uległ poszerzeniu pik topnienia kopolimeru w stosunku do polietylenu. Szeroki pik topnienia wskazuje na niejednorodność
chemicznego składu makrocząsteczek otrzymanego kopolimeru etylen/1-okten.
Właściwości katalityczne układu kompleks 1/Al(i-Bu)3/Ph3
CB(C6F5)4 sprawdzono również w homopolimeryzacji 1oktenu. Polimeryzację prowadzono w czystym monomerze,
w temperaturze otoczenia (23°C), przez 6 godzin. Testowany
katalizator wykazał znikomą zdolność konwersji 1-oktenu do
poli(1-oktenu); wyniosła ona około 1%. Mikrostrukturę otrzymanego polimeru scharakteryzowano metodą 13C NMR (Rysunek 4). Położenie sygnałów charakterystycznych dla atomów węgla C1–C8 przypisano na podstawie danych literaturowych [29–31]. W widmie widać ostre sygnały atomów węgla
C5–C8 oraz szersze sygnały atomów węgla C1, C3 oraz C4,
które są wrażliwsze na efekty mikrostrukturalne. Do analizy
rodzaju pentad obecnych w polimerze wybrano sygnał atomu

Rysunek 4. Widmo 13C NMR poli(1-oktenu) otrzymanego
z udziałem układu: kompleks 1/Al(i-Bu)3/Ph3CB(C6F5)4.
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Po raz pierwszy otrzymano ligandy amino-bis(fenolanowy)
oraz fenoksy-iminowy kowalencyjnie związane z nośnikiem.
Ich synteza była możliwa dzięki zastosowaniu sfunkcjonalizowanej grupami aminopropylowymi krzemionki, które reagując
z 2,4-ditertbutylofenolem i formaldehydem lub z 3,5-di-t-butylo-2-hydroksybenzaldehydem pozwoliły związać z krzemionką
odpowiedni ligand. Ich reakcja z TiCl4 doprowadziła do powstania nośnikowych kompleksów tytanu, których aktywność
okazała się jednak niewielka w polimeryzacji i kopolimeryzacji
olefin. Otrzymane polietyleny charakteryzują się liniową strukturą makrocząsteczek i wysoką temperaturą topnienia. Wydaje się, że zastosowany sposób immobilizacji kompleksu na
nośniku jest interesujący, natomiast dalsze prace powinny
zmierzać do jego optymalizacji. Wiadomo, że aktywność i stabilność katalizatorów nośnikowych zależy nie tylko od czynników chemicznych, ale także fizycznych. Do tych drugich
należą porowatość nośnika czy jego zdolność do fragmentacji
podczas polimeryzacji. Ważna jest również ilość zakotwiczonego kompleksu, zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała, prowadzi do niższych aktywności układu katalitycznego. Wydaje się
zatem, że opracowanie syntezy nośnika o odpowiedniej funkcjonalizacji i morfologii powierzchni pozwoli na otrzymanie
katalizatorów o zdecydowanie większej aktywności.
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Badanie własności związków kompleksowych wybranych
biopierwiastków ze składnikami napojów energetyzujących
The study on properties of complex compounds of certain
bioelements and the energetic drinks ingredients
Krystyna GIEŁZAK-KOĆWIN,* Patrycja POROŚ
Zakład Chemii Ogólnej, Analitycznej i Środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza
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Streszczenie: Napoje energetyzujące cieszą się w Polsce znaczną popularnością, zwłaszcza wśród studentów podczas wzmożonej pracy umysłowej czy sportowców intensywnie trenujących. Produkty te mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływanie, stąd konieczność prowadzenia badań nad ich optymalnym składem i działaniem na organizm. W tej publikacji
badano zdolności kompleksowania wybranych składników napojów energetyzujących, tauryny i L-karnityny z jonami metali
bioaktywnych, miedzi(II) i oksowanadu(IV). Przeprowadzono pomiary spektrofotometryczne w zakresie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego dla roztworów wodnych zawierających różne stężenia jonów metali oraz tauryny i L-karnityny
oraz pomiary pH-metryczne roztworów. Wykazano możliwości tworzenia trwałych połączeń koordynacyjnych L-karnityny
z Cu2+ i VO2+ oraz bardzo słabe oddziaływania z tauryną. Wprowadzenie słabej zasady (amoniaku) i słabego kwasu (kwasu
octowego), zmieniających pH roztworów badanych, miało zasadniczy wpływ na stany równowagowe w roztworach kompleksów
z tauryną i L-karnityną.
Słowa kluczowe: napoje energetyzujące, tauryna, L-karnityna, siarczan(VI) oksowanadu(IV), octan miedzi(II)
Abstract: Energy drinks sustain considerable level of popularity in Poland, especially among students doing intense mental
work or intensively training sportsmen. These products can have both positive and negative influence, hence the need to conduct research on their optimal composition and effects on the body. In this paper the complexation abilities of selected components of energy drinks, taurine and L-carnitine with bioactive metal ions, copper(II) and oxovanadium(IV) have been tested.
Spectrophotometric measurements were made in aqueous solutions containing varying amounts of metals and taurine or
L-carnitine, without any buffer solutions, and without stabilization of ionic strength in the visible range of electromagnetic
radiation as well as the solutions pH-metric measurements. The ability to create persistent coordination bonds of L-carnitine
with Cu2+ and VO2+ has been shown as well as a very weak interactions with taurine. Addition of components altering pH of
the solutions had a major effect on the equilibrium states in the solution of ammonia and of acetic acid complexes with taurine
and L-carnitine.
Keywords: energy drinks, taurine, L-carnitine, oxovanadium(IV), copper(II)

1. Wstęp
1

Napoje energetyzujące zaspokajają zapotrzebowanie organizmu na energię podczas wzmożonego wysiłku fizycznego
bądź umysłowego. Powodują poprawę samopoczucia. Ich zadaniem jest szybkie dostarczenie bardzo dużej porcji energii,
stąd napoje te często używane są przez studentów podczas
wzmożonej pracy umysłowej, sportowców, ze względu na ich
aktywność fizyczną, a także przez osoby kierujące przez dłuższy czas pojazdami. W skład specyfików wchodzą: cukry będące, obok wody, ich głównym składnikiem, oraz regulatory
kwasowości – kwas cytrynowy, cytrynian sodu oraz tlenek
węgla(IV) [1]. Natomiast pozostałe składniki, występujące
w mniejszych ilościach, to w większości substancje czynne
biologicznie, jak kofeina, tauryna, guarana, L-karnityna, niacyna, inozytol oraz witaminy z grupy B (B6, B12) (Tabela 1). Napoje energetyzujące mogą zawierać także wyciągi ziołowe,
*
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barwniki i aminokwasy. Zestaw składników w poszczególnych
napojach jest bardzo podobny, ale ich ilości są różne. Zbyt
duże lub częste spożycie może prowadzić to występowania
takich objawów, jak: nadmierne pobudzenie, nudności, bóle
głowy, bezsenność, kołatanie serca, a nawet zawał serca.
Konsumowane w nadmiernej ilości, przyczynić się może do
występowania stanów lękowych, a także otyłości [2, 3, 4].
L-karnityna, czyli (β-hydroksy-γ-trimetyloamoniobutanian)
jest składnikiem niektórych napojów energetyzujących, np.
Red Bull. Jest związkiem syntezowanym w organizmach
zwierzęcych w wątrobie z L-lizyny i L-metioniny w celu transportu kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają
utlenieniu [3]. Tym samym L-karnityna uczestniczy w procesie
spalania zgromadzonych zapasów kwasów tłuszczowych,
czym wzbogaca komórki w energię. Jednocześnie jest antyoksydantem uczestniczącym w potyczkach z wolnymi rodnikami wywołującymi utlenianie błon lipidowych komórek, odpowiedzialnymi za stres oksydacyjny i szereg schorzeń z onkologicznymi włącznie [5]. Jest też neuroprzekaźnikiem, pokonuje barierę mózg-krew, transportując kwasy tłuszczowe

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

43

Badanie własności związków kompleksowych wybranych biopierwiastków ze składnikami...
K. Giełzak-Koćwin,* P. Poroś

o długich łańcuchach węglowych. Wykazuje działanie przeciwcukrzycowe [6, 7]. Dostarczana jest też z pożywieniem,
głównie mięsem baranim, wołowym i rybami oraz produktami
mlecznymi. Drób zawiera znacznie mniej tego składnika,
a pokarmy roślinne tylko w ilościach śladowych [3, 8].
Tauryna, czyli (kwas 2-aminoetanosulfonowy) jest ważnym aminokwasem, syntezowanym w organizmie dorosłego
człowieka z metioniny i cysteiny lub pozyskiwanym z żywności. Nie bierze udziału w biosyntezie białek, ale jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania organizmu [8]. Partycypuje
w przekazywaniu impulsów elektrycznych – pełni funkcję neuroprzekaźnika. Uczestniczy wraz z żółcią w procesie rozkładu
tłuszczy. Jest również składnikiem wpływającym na zwiększenie szybkości detoksykacji organizmu. Jednym z objawów
niedoboru tauryny jest dysfunkcja siatkówki oka [9].
Tauryna ma hamujący wpływ na przebieg stanu zapalnego organizmu, odgrywa rolę w wielu fizjologicznych i patologicznych działaniach farmakologicznych, takich jak choroby
układu krążenia, osmoregulacja, jak również działaniach antyoksydacyjnych [4, 10, 11]. Stwierdzono także, że uczestniczy
w inhibitowaniu procesów nowotworowych [12].
Badania nad biologiczną rolą wanadu zainicjowało odkrycie w 1978 roku przez Cantley'a, że wanad może pełnić rolę
inhibitora dla ATP-azy Na+/K+ [13], czyli systemu odpowiedzialnego za aktywny transport cukrów i aminokwasów. Po
tym artykule nastąpiła niemal eksplozja badań nad rolą tego
pierwiastka i jego kompleksów w procesach biochemicznych
[14, 15, 16]. Odkryto dwa typy organizmów, które potrafią gromadzić wanad, dwie klasy enzymów zawierających wanad
w postaci centrum aktywnego oraz wiele enzymów inaktywowanych lub aktywowanych przez wanad [17]. Bardzo istotne
były badania określające wybrane związki wanadu jako imitujące efekt działania insuliny [18, 19] i normujące poziom glukozy we krwi [20, 21, 22]. Syntezuje się, a następnie testuje
klinicznie coraz więcej związków wanadu mających potencjalne znaczenie jako leki przeciwcukrzycowe, a nawet osłonowo
przed toksycznym nadmiarem glukozy w organizmie [23, 24].
Jednocześnie wiadomo, że liczne związki wanadu mogą być
toksyczne i spożywanie więcej niż 10 mg jednorazowo lub podawanie przez kilka miesięcy dawek ok. 1 mg/ml może okazać się niebezpieczne dla człowieka [14].
W organizmie ludzkim nie ma wolnych jonów miedzi, chociaż pierwiastek jest niezwykle ważnym dla jego poprawnego
funkcjonowania [25, 26]. Wszystkie jony są związane w kompleksy, głównie z białkami, uczestnicząc w mitochondrialnym
procesie oddechowym, wytwarzaniu energii, regulacji wychwytu żelaza, transportu tlenu, odpowiedzi komórkowej na
stres, obronie antyoksydacyjnej i w kilku jeszcze innych ważnych procesach [27, 28]. W większych ilościach miedź staje
się toksyczna. Uczestnicząc w procesach redoks sprzyja tworzeniu rodników hydroksylowych uszkadzających następnie
DNA, lipidowe błony komórkowe czy białka [29]. Ponadto
brak homeostazy miedzi w organizmach jest powodem licznych chorób neurodegradacyjnych, kardiologicznych czy zaburzeń obrony przed stanami zapalnymi. Wtedy L-karnityna
inhibituje proces nadmiernego gromadzenia miedzi w mitochondriach [30].
Jony miedzi(II) tworzą ogromną liczbę związków koordynacyjnych, także ze składnikami zawartymi w produktach spożywczych, farmaceutykach albo suplementach diety [31, 32,
33].
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Celem tych badań było określenie zdolności dwóch składników napojów energetyzujących (tauryny i L-karnityny) do
tworzenia związków kompleksowych z wybranymi jonami metali o znaczeniu biologicznym, jonami miedzi(II) i oksowanadu
(IV). W badaniach wykorzystano taurynę i karnitynę, składniki
zawsze obecne w tego typu napojach oraz siarczan(VI)oksowanadu(IV) i octan miedzi(II) o budowie dimerowej cząsteczki. Pewne specyfiki reklamowane dla ludzi pragnących zwiększyć swą siłę poprzez rozbudowę masy mięśniowej, szczególnie kulturystów, zawierają siarczan(VI) oksowanadu(IV) (SV),
taurynę i selen. Zatem jest bardzo ważne pozyskanie informacji o wzajemnym oddziaływaniu składników produktów
żywnościowych, a zwłaszcza suplementów diety, w kierunku
ewentualnej synergii działania.
2. Część eksperymentalna
2.1. Odczynniki i aparatura

W eksperymencie posłużono się octanem miedzi(II) i siarczanem(VI) oksowanadu(IV) o stopniu czystości cz.d.a. wyprodukowanymi przez firmę POCh, natomiast karnityna i tauryna pochodziły z firmy Olimp Sport Nutrition, sprzedawane
jako suplementy diety.
Przygotowano wyjściowe roztwory wodne soli metali
o stężeniach 0.1 mol/dm3 uzyskane z odczynników o wysokiej
czystości. Roztwory wodne karnityny i tauryny powstały
w wyniku rozpuszczenia tabletek w 100 cm3 wody (1 tabletka
o masie średniej 1.6561 g karnityny i 1.6951 g tauryny). Roztwory następnie sączono, oddzielając substancje zawarte
w pastylce a nierozpuszczalne w wodzie, i oznaczano miano
drogą miareczkowania potencjometrycznego mianowanym
roztworem NaOH, wolnym od węglanów. Stężenie roztworu
karnityny ustalono na 0.0655 mol/dm3, a tauryny 0.128 mol/
dm3. Posłużono się wartościami stałej trwałości w postaci
pKa,1(NH3+) tauryny 9.01 ±0.02 w 25°C, I = 0.2 M KCl wyznaczonych w pracach [10, 34], druga stała pK2(SO3H) nie była
brana pod uwagę z powodu małej zdolności do koordynacji
grupy sulfonowej. Natomiast stała trwałości L-karnityny wynosi 3.8 [35].
Posłużono się także napojami energetyzującymi zakupionymi w lokalnym markecie: Monster, Red Bull, Rockstar
Energy Drink i Tiger (Tabela 1).
Pomiary absorpcyjne wykonywano na spektrofotometrze
marki UNICAM z wykorzystaniem szklanych kuwet o grubości
1 cm. Pomiary potencjometryczne wykonywano z wykorzystaniem potencjometru firmy ELMETRON CX-731 wobec szklanej elektrody kombinowanej.
2.2. Metodyka prowadzonych badań

Do badań przygotowano serie roztworów o zmiennym stosunku molowym jonów metali i odpowiednio karnityny oraz
tauryny w kolbach o pojemności 10 cm3, wykorzystując do tego celu roztwory wyjściowe. Roztwory dopełniane były wodą
destylowaną lub roztworami zapewniającymi odpowiednie pH:
kwasem octowym o stężeniu 1 mol/dm3 lub roztworem stężonego amoniaku. Nie stosowano dodatków soli zapewniających stałą siłę jonową.
Rejestrowano widma absorpcyjne wszystkich przygotowanych roztworów w zakresie długości fal 350 do 850 nm względem wody jako odnośnika w kuwetach o grubości 1 cm.
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Tabela 1. Wybrane składniki napojów energetycznych według producentów – informacje zawarte na opakowaniu.
„Monster Energy”

„Red Bull”

„Burn”

„Rockstar Energy Drink”

„Tiger”

Wartość energetyczna

48 kcal

45 kcal

57 kcal

59 kcal

46 kcal

Białko

0g

0g

0.4 g

0g

0g

Węglowodany

12 g

11 g

13.3 g

14 g

10.8 g

w tym cukry

11 g

11 g

13.3 g

14 g

10.8 g

Sód

0.08 g

0.04 g

0.02 g

nie podano

0.07 g

Ryboflawina

0.7 mg

–

–

nie podano

nie podano

Kwas pantotenowy

–

2 mg

1.5 mg

nie podano

2 mg

Niacyna

8.5 mg

8 mg

6.5 mg

3.2 mg

8 mg

Witamina B6

0.8 mg

2 mg

0.3 mg

0.28 mg

2 mg

Witamina B12

2.5 μg

2 μg

0.38 μg

0.5 μg

0.2 μg

Tauryna

400 mg

400 mg

400 mg

200 mg/l

400 mg

Żeń-szeń

82 mg

nie podano

nie podano

nie występuje

nie podano

L-karnityna

42 mg

nie podano

nie podano

nie podano

nie podano

Kofeina

32 mg

32 mg

32 mg

32 mg

32 mg

Mierzono pH badanych roztworów z dokładnością ± 0.01
jednostki pH. Potencjometr był kalibrowany na roztworach
standardowych buforów o pH 4.00 i 9.00 w temperaturze pokojowej.
2.3. Badania spektrofotometryczne jonów Cu(II) i VO2+
z wybranymi napojami energetyzującymi

W kuwetach o poj. 4 cm3 umieszczano równe objętości (2
cm ) roztworu octanu miedzi(II) lub siarczanu(VI) oksowanadu(IV) i odpowiednich napojów energetyzujących. Zmierzono
widma absorpcyjne w zakresie 350–850 nm. Na Rysunku 1
przedstawiono zestaw widm dla poszczególnych badanych
mieszanin osobno dla miedzi(II) i oksowanadu(IV).
Następnie wykonano serie roztworów zawierających różne ilości napoju Monster i jonów miedzi(II), zarejestrowano ich
3

(a)

widma absorpcyjne. Roztwory napoju z jonami Cu(II) zmieszane w stosunkach objętościowych równych 1:4, 1:3, 1:2
i 1:1 wykazały na widmach maksimum absorpcji odpowiednio
przy 806 nm, 799 nm, 780 nm oraz 770 nm, jednocześnie
wielkość absorbancji malała proporcjonalnie do malejącej ilości jonów miedzi(II) (Rysunek 1). W rozworach o odwrotnej
proporcji napój:Cu, czyli rosnącej ilości napoju a stałej roztworu jonów Cu(II), nastąpiło batochromowe przesunięcie głównego pasma, a intensywność jego malała.
2.4. Wyniki badań roztworów VO2+ z L-karnityną

Przygotowano kilka serii roztworów jonów oksowanadu
(IV) z L-karnityną oraz z tauryną wprowadzając różne stężenia zarówno metalu, jak i ligandów. Skład oraz wyznaczane
parametry przedstawiono w Tabeli 2. Zarejestrowano ich wid-

(b)

Rysunek 1. Widma absorpcyjne roztworów jonów Cu2+ (a) i VO2+ (b) z napojami energetyzującymi: Tiger, Red Bull, Monster,
Rockstar Energy Drink; stężenie jonów metali 0.05 mol/dm3.
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Tabela 2. Stężenia składników badanych roztworów, maksima absorpcji (λ) i wielkość absorbancji (A).
Stężenie
VO(IV)
[mol/dm3]

Objętość
karnityny
[cm3]

Stężenie
karnityny
[mol/dm3]

λmax
[nm]

A

λ2
[nm]

A

pH

Seria A
0.2

0.0013

771

0.292

–

–

2.97

0.4

0.0026

768

0.304

–

–

2.96

0.6

0.0039

765

0.305

–

–

0.8

0.0052

765

0.313

–

–

1.0

0.0066

764

0.316

–

–

1.2

0.0079

764

0.318

–

–

1.4

0.0092

762

0.323

–

–

1.6

0.0105

762

0.324

–

–

2.0

0.0131

762

0.334

–

–

2.5

0.0164

762

0.342

–

–

3.0

0.0197

759

0.347

–

–

2.97

3.5

0.0229

756

0.359

–

–

2.95

4.0

0.0262

755

0.367

–

–

2.95

4.5

0.0295

751

0.376

579

0.164

2.97

5.0

0.0328

751

0.373

579

0.167

3.01

5.5

0.0360

751

0.384

579

0.174

3.04

2.96

0.02

Seria B
0.02

2

765

0.495

–

–

0.03

2

765

0.495

–

–

0.04

2

764

0.643

–

–

0.06

2

767

0.933

–

–

0.08

2

767

1.204

–

–

0.02

0.0131

4

0.0262

756

0.417

–

–

6

0.0393

756

0.415

580

0.192

8

0.0524

756

0.414

573

0.200

– oznacza brak informacji (pasma).
ma absorpcyjne w zakresie 350–850 nm wobec wody destylowanej jako odnośnika, w temperaturze pokojowej (Rysunki 2
i 3).
2.5. Wyniki badań roztworów VO2+ z tauryną

Przygotowano analogiczne serie roztworów jak w przypadku opisanym w podrozdziale 2.4. W miejsce L-karnityny
użyto tauryny. Przeprowadzono pomiary widm absorpcyjnych
badanych roztworów oraz pH roztworów (Rysunki 4 i 5).
W każdej próbce stężenie jonów VO2+ wynosiło 0.02 mol/dm3,
natomiast tauryny zmieniało się od 0.0026 do 0.0704 mol/
dm3, a pH dla wszystkich badanych roztworów wynosiło 2.97
±0.01.
2.6. Wyniki badań roztworów octanu miedzi(II) z tauryną
i L-karnityną

Przygotowano roztwory zawierające stałą objętość roztworu octanu miedzi(II) i zmienną roztworu tauryny (Rysunek
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6) lub L-karnityny (Rysunek 7) oraz roztwory o stałej objętości
liganda a zmiennej metalu. Zarejestrowano dla nich widma
absorpcyjne w kuwetach kwarcowych o grubości 1 cm w zakresie długości fal 350–850 nm wobec wody destylowanej
jako odnośnika. Zmierzone wartości pH badanych roztworów
przedstawiono w Tabeli 3.
3. Dyskusja wyników

Można przyjąć, że w warunkach prowadzonego eksperymentu, czyli w roztworze wodnym, bez udziału buforów pH
i buforów siły jonowej, nie powstały kompleksy oksowanadu
(IV) z tauryną. Natomiast L-karnityna wykazała, w takich samych warunkach, tendencję do tworzenia z jonami oksowanadu(IV) kompleksu o składzie 1:1. Na widmach absorpcyjnych
obserwuje się pasma, które wyraźnie wyodrębniają się w miarę wzrostu stężenia takiego kompleksu w roztworze. Jego
maksimum absorpcji znajduje się przy 579 nm, natomiast dru-
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Rysunek 2. Widma absorpcyjne roztworów (seria B) oksowanadu(IV) i L-karnityny w różnych stosunkach objętościowych
(ml:ml) metal:ligand; krzywa a – 2:2; b – 2:4; c – 2:6; d – 2:8;
e – 3:2; f – 4:2; g – 6:2; h – 8:2.

Rysunek 3. Widma absorpcyjne roztworów (seria A) oksowanadu(IV) i L-karnityny; roztwory zawierały stałą objętość VO2+
(2 ml) i różne objętości L-karnityny od 0.2 ml do 5.5 ml
(ml:ml). Stężenia składników roztworów podano w Tabeli 2.

Rysunek 4. Widma absorpcyjne roztworów oksowanadu(IV)
i tauryny w różnych stosunkach objętościowych (ml:ml) metal:ligand; krzywa a – 2:2; b – 2:4; c – 2:6; d – 2:8; e – 3:2; f –
4:2; g – 6:2; h – 8:2.

Rysunek 5. Widma absorpcyjne roztworów zawierających
stałą objętość roztworu oksowanadu(IV) i zmienną roztworu
tauryny od 0.2 ml do 5.5 ml (ml:ml).

Tabela 3. Wyniki pomiarów pH roztworów octanu miedzi(II) z tauryna i L-karnityną.
Stosunek objęt.
Cu:karnityna

CCu(II)
[mol/dm3]

Ckarnityna
[mol/dm3]

pH

Stosunek objęt.
Cu:tauryna

CCu(II)
[mol/dm3]

Ctauryna
[mol/dm3]

pH

1:1

0.02

0.0131

4.88

1:1

0.02

0.0256

6.31

1:2

0.02

0.0262

4.55

1:2

0.02

0.0512

6.33

1:3

0.02

0.0393

4.60

1:3

0.02

0.0768

6.30

1:4

0.02

0.0524

4.63

1:4

0.02

0.1024

6.34

1.5:1

0.03

0.0131

4.88

1.5:1

0.03

0.0256

6.10

2:1

0.04

0.0131

5.07

2:1

0.04

0.0256

6.05

3:1

0.06

0.0131

5.30

3:1

0.06

0.0256

5.74

4:1

0.08

0.0131

6.10

4:1

0.08

0.0256

5.40
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Rysunek 6. Widma absorpcyjne roztworów zawierających
octan Cu(II) i taurynę o zmiennym wzajemnym stosunku molowym (wyniki w Tabeli 3).

Rysunek 7. Widma absorpcyjne roztworów zawierających
octan Cu(II) i L-karnitynę o zmiennym wzajemnym stosunku
molowym (wyniki w Tabeli 3).

gie pasmo o większej absorbancji przy 767 lub 756 nm, odpowiadają przejściom elektronowym jonu oksowanadu(IV) 2B2g
→ 2A1g i 2B2g → 2B1g w polu ligandów w geometrii zaburzonego oktaedru [36, 37].
Ustalono skład 1:1 kompleksów oksowanadu(IV) z L-karnityną metodą Yoe'a-Yonesa, mierząc absorbancję przy fali
o długości 579 nm.
Tworzenie w roztworach wodnych trwałych związków
oksowanadu(IV) z L-karnityną zapewne umożliwi powstanie
leku (czy suplementu diety), którego skład może wpływać na
poziom glukozy oraz stężenie lipidów we krwi, a także uczestniczyć w przemianach antyoksydacyjnych w organizmie, co
wynika z własności każdego ze składników z osobna [38].

Określono już w literaturze, że kombinacja tauryny
i związków oksowanadu(IV) podawana szczurom z cukrzycą
wpływa korzystnie na poziom glukozy oraz stężenie lipidów
w ich krwi [39]. Tauryna, łącząc się z kwasami żółciowymi
w organizmie człowieka i jony oksowanadu(IV), wywołujące
efekt prozapalny lub antyoksydacyjny w zależności od dawki,
mogłyby stanowić alternatywny lek dla diabetyków, przeciwdziałając hiperglikemii i hiperlipidemii, o ile uda się połączyć je
w związek chemiczny. W warunkach prowadzonego eksperymentu takiego połączenia nie wyodrębniono.
Analizując dane z pomiarów spektrofotometrycznych można zauważyć, że powstawanie kompleksów jonów miedzi(II)
z tauryną w analogicznych warunkach jak z siarczanem(VI)

(a)

(b)

Rysunek 8. Widma absorpcyjne roztworów zawierających jony Cu(II) i taurynę (a) oraz L-karnitynę (b) w środowisku amoniakalnym i kwasu octowego, także po ogrzaniu do temperatury 95°C.
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oksowanadu(IV), nie zachodzi. Natomiast L-karnityna tworzy
połączenia z jonami miedzi(II), czego efektem jest przesunięcie maksimum absorpcji w kierunku fal dłuższych i zmniejszenie intensywności absorpcji w porównaniu z roztworami wodnymi miedzi(II) (Rysunek 7).
Zmiana środowiska reakcji poprzez dodanie roztworu
kwasu octowego (zakwaszenie) oraz zalkalizowanie po dodaniu roztworu stężonego amoniaku oczywiście wpłynęła na
równowagę procesów zachodzących w roztworach. Amoniak
jako ligand wchodzi w sferę koordynacyjną jonów miedzi(II)
i tym samym na widmach absorpcyjnych obserwuje się przesunięcie głównego pasma absorpcji d-d jonów Cu(II) z 770
nm (środowisko kwasu octowego) do 614 nm (środowisko
amoniakalne) w przypadku tauryny i do 622 nm w przypadku
L-karnityny, podczas gdy pasmo absorpcyjne kompleksu
amoniakalnego miedzi(II) w roztworze wodnym obserwuje się
przy 597 nm (Rysunek 8). Jest to charakterystyczne dla kompleksów miedzi(II) przy przejściu między geometrią zaburzonej piramidy kwadratowej w octanowych dimerach do wydłużonego oktaedru w mieszanych kompleksach amoniakalnych [40].
Wprowadzenie kwasu octowego do roztworów zawierających octan miedzi(II) i badane składniki napojów energetycznych powoduje obniżenie pH oraz wyraźne wyodrębnienie
głównego pasma absorpcji ze zmianą jego położenia, mianowicie następuje przesunięcie z 757 do 770 nm w przypadku
obecności tauryny oraz z 757 do 786 nm w przypadku obecności L-karnityny. Można przyjąć, że tutaj również ustala się
równowaga między kompleksami octanowymi miedzi(II) i mieszanymi kompleksami z L-karnityną i jonami octanowymi jako
ligandami. Podwyższona temperatura reakcji sprzyja tworzeniu mocniejszych wiązań z karnityną kosztem jonów octanowych, natomiast nie wpływa istotnie na analogiczne związki
z tauryną. Można stwierdzić, że jakkolwiek oddziaływania
w roztworach wodnych jonów miedzi(II) z tauryną są słabe, to
po zmianie pH i temperatury można uzyskać znacznie bardziej trwałe produkty reakcji. Nasze dalsze prace będą zmierzać w kierunku utworzenia kompleksu tauryny z jonami
Cu(II), aby wprowadzony jako lek do organizmu człowieka do
miejsca rany, ułatwiał jej gojenie się, jak to przewiduje się
w pracy [41].
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Poziom aktywności fizycznej kobiet a ilość i skład ich posiłków
Level of physical activity of women in comparison to quantity
and composition of meals of women
Robert GAJDA,* Anna KSIĄŻEK, Małgorzata SŁOWIŃSKA-LISOWSKA
Zakład Medycyny Sportu i Dietetyki, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, Polska

Streszczenie: Sposób żywienia kobiet w Polsce cechuje wiele błędów i nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Celem badania była ocena zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej kobiet a ilością i składem ich posiłków, z uwzględnieniem
zjawiska dojadania między posiłkami. Badanie zostało przeprowadzone wśród 247 kobiet w wieku 19–64 lata, w tym 96
respondentek (38.8%) pochodziło z województwa świętokrzyskiego a 151 (61.2%) z województwa dolnośląskiego. Badanie
wykonano z wykorzystaniem portalu e-Badania, z użyciem ankiety online. Poziom aktywności fizycznej oceniono używając
międzynarodowego kwestionariusza IPAQ (wersja krótka). Ilość i skład posiłków oraz zjawisko dojadania między posiłkami
analizowano za pomocą kwestionariusza QEB. Do analizy statystycznej wyników badań użyto testu Chi2. Najwięcej kobiet spożywało 4 posiłki dziennie, następnie 3 i 5 lub więcej posiłków. Aż 84.2% kobiet dojadało między posiłkami. Najczęściej spożywanymi produktami w trakcie śniadania były: pieczywo, napoje gorące, mięso, wędliny, jaja, sery twarogowe lub twarogowopodpuszczkowe oraz mleko i napoje mleczne; w trakcie obiadu: mięso i przetwory mięsne, surówki warzywne, zupy, dodatki
skrobiowe, ziemniaki w różnej postaci oraz warzywa po obróbce termicznej; w trakcie kolacji: pieczywo, napoje gorące, mięso,
wędliny, owoce i/lub warzywa, sery twarogowe i żółte. W posiłkach kobiet rzadko gościły: przetwory zbożowe, soki owocowe
i/lub warzywne, ryby oraz warzywa i owoce w postaci surowej. Często dojadanymi produktami między posiłkami były: owoce,
słodycze oraz słodzone i niesłodzone napoje mleczne. Rzadziej dojadanymi produktami były: orzechy i nasiona, warzywa oraz
słone przekąski. Poziom aktywności fizycznej kobiet był czynnikiem różnicującymi ilość, skład posiłków oraz rodzaj dojadanych
produktów.
Słowa kluczowe: sposób żywienia kobiet, zachowania żywieniowe kobiet, poziom aktywności fizycznej kobiet
Abstract: The diet of women in Poland is characterized by various errors and incorrect eating behaviours. The purpose of the
study was to assess the relationship between the level of physical activity of women and the amount and composition of
meals, taking into account the effect of meal intervals. The study was conducted among 247 women aged 19–64, of which 96
respondents (38.8%) were from Świętokrzyskie voivodship and 151 (61.2%) from Lower Silesian voivodship. The research
was conducted with the e-Research portal, using an online survey. Physical activity was assessed using the international IPAQ
questionnaire. The quantity and composition of meals and the effect of meal intervals were analysed using the QEB questionnaire. Chi2 was used for statistical analysis. Most women consumed 4 meals a day, next 3 and 5 or more meals. As many as
84.2% of women were eating between meals. The most commonly consumed products during breakfast were: bread, hot
drinks, meat, cold cuts, eggs, cottage cheese or rennet and semi-hard pressed rennet cheese, milk and milk drinks; during
dinner: meat and meat products, vegetable salads, soups, starch products, potatoes of various forms and vegetables after
heat treatment; during supper: bread, hot drinks, meat, cold cuts, fruits and/or vegetables, cottage cheese and yellow cheese.
In women's meals there were rarely present: cereal products, fruit and vegetable juices, fish and vegetables and raw fruit.
Commonly eaten products between meals were: fruit, sweets and sweetened or unsweetened milk drinks. Less commonlyconsumed products were: nuts and seeds, vegetables and salty snacks. The level of physical activity of the women was the
factor that differentiated the amount of food, the composition of the meals and the type of food eaten.
Keywords: diet of women, women's eating habits, level of physical activity of women

1. Wstęp
1

Sposób żywienia kobiet w Polsce cechuje wiele błędów
i nieprawidłowych zachowań żywieniowych [1–6]. Dotyczą
one niewłaściwej struktury spożycia żywności i jej ilości oraz
trybu żywienia i w konsekwencji mogą decydować o nieprawidłowej wartości odżywczej i energetycznej racji pokarmowej
[6].
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Głównymi błędami żywieniowymi kobiet jest nieregularne
spożywanie posiłków, w tym niespożywanie śniadania przed
wyjściem z domu i opuszczanie niektórych posiłków. Niewłaściwym zachowaniem żywieniowym, charakterystycznym dla
zdecydowanej większości tych osób, jest również dojadanie
między posiłkami. Niewłaściwa jest także struktura racji pokarmowej. Stwierdza się zbyt małe spożycie owoców, produktów mlecznych, produktów zbożowych, w tym produktów zbożowych z pełnego przemiału, ryb, warzyw, w tym warzyw
strączkowych suchych, a zbyt duże spożycie cukru i słodyczy,
żywności typu fast food, mięsa i jego przetworów, tłuszczów
oraz soli [4, 5].
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Z błędami żywieniowymi kobiet wiążą się niedobory i/lub
nadmiary żywieniowe prowadzące do naruszenia wartości odżywczej racji pokarmowej kobiet [4, 5]. Konsekwencją tego
może być wzrost ryzyka zaburzeń zdrowotnych, m.in. otyłości
lub niedowagi, chorób metabolicznych, anemii, chorób infekcyjnych, stopnia mineralizacji szkieletu, czy przedwczesnej
umieralności [5].
Zarówno sposób żywienia jak i zachowania żywieniowe
ludzi są wynikiem współdziałania wielu czynników zwłaszcza
ekonomicznych, indywidualnych i środowiskowych [7–9]. Do
czynników indywidualnych różnicujących sposób żywienia
i zachowania żywieniowe człowieka zaliczymy między innymi
poziom aktywności fizycznej [10, 11]. Należy podkreślić, iż
w dostępnym piśmiennictwie niewiele jest doniesień dotyczących zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej
a sposobem żywienia.
Celem naszego badania była ocena zależności między
poziomem aktywności fizycznej kobiet a ilością i składem ich
posiłków, z uwzględnieniem zjawiska dojadania między posiłkami.
2. Materiał i metody

Badanie zostało zrealizowane w okresie od marca do
czerwca 2017 roku wśród kobiet w wieku 19–64 lata. Badaną
populację stanowiło 247 kobiet, w tym 96 respondentek

(38.8%) pochodziło z województwa świętokrzyskiego a 151
(61.2%) z województwa dolnośląskiego. Szczegółową charakterystykę wybranych cech socjodemograficznych badanej populacji kobiet z uwzględnieniem ich poziomów aktywności fizycznej przedstawiono w Tabeli 1.
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem portalu e-Badania, z użyciem ankiety online. W celu promocji niniejszego
badania wykorzystano portal społecznościowy Facebook. Dobór próby badawczej został dokonany metodą kuli śniegowej, czyli rekrutowaniu badanych przez znajomych na portalu
Facebook z województwa świętokrzyskiego i dolnośląskiego.
Kryterium włączenia do badań była płeć (kobiety), województwo zamieszkania (świętokrzyskie i dolnośląskie) oraz wiek
(19–64 lata). W efekcie przeprowadzonego badania zebrano
314 ankiet, po uwzględnieniu kryteriów włączenia oraz poprawności wypełnionych ankiet, do badania zakwalifikowano
247 ankiet.
Czynnikiem limitującym niniejsze badanie był: niewspółmiernie duży odsetek kobiet o wysokim (60.3%) i niewspółmiernie mały odsetek kobiet o niskim (4.5%) poziomie aktywności fizycznej, zwłaszcza w kontekście do danych na temat
aktywności fizycznej kobiet w Polsce [6, 12, 13].
Wykorzystana w badaniu ankieta online składała się
z dwóch narzędzi badawczych. Pierwszym z nich był kwestionariusz do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat
żywności i żywienia QEB opracowany przez Zespół Behawio-

Tabela 1. Charakterystyka wybranych cech socjodemograficznych badanej populacji kobiet z uwzględnieniem ich poziomów
aktywności fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej [%]
Cechy socjodemograficzne

Ogółem
[%]

Niski i średni
(MET-min/tydz. ≤ 3000)

Wysoki
(MET-min/tydz. > 3000)

N

247

98

149

Wiek
19–25 lat
26–35 lat
36–45 lat
46–55 lat
56–64 lat

32.4
19.4
23.1
19.8
5.3

29.6
25.5
25.5
15.3
4.1

34.2
15.4
21.4
22.8
6.2*

Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe

4.0
39.3
56.7

5.1
41.8
53.1

3.3
37.6
59.1**

Miejsce zamieszkania
wieś
miasto < 100 tys. mieszkańców
miasto > 100 tys. mieszkańców

31.6
30.4
38.0

35.7
30.6
33.7

28.8
30.2
41.0

Region zamieszkania
świętokrzyski
dolnośląski

38.8
61.2

48.9
33.7

51.1
66.3

6.1
6.9

7.1
9.2

5.4
5.4

6.9
61.5
18.6

9.2
55.1
19.4

5.4
65.8
18.0**

Wykonywana praca zawodowa
emeryci lub renciści
osoby na urlopie, bezrobotni lub
prowadzący dom
pracujący dorywczo
ze stałym zatrudnieniem
studiujący

* Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.05 (test Chi2). ** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi2).

52

www.ceb-journal.com

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

Chem. Environ. Biotechnol., 2017, 20, 51–58

Poziom aktywności fizycznej kobiet a ilość i skład ich posiłków
R. Gajda,* A. Książek, M. Słowińska-Lisowska

Tabela 2. Ilość posiłków spożywanych przez kobiety w ciągu dnia z uwzględnieniem ich poziomów aktywności fizycznej i deklaracji o pojadaniu między posiłkami [%].
Poziom aktywności fizycznej
Ilość
posiłków

Ogółem*
n = 247

Deklaracja o podjadaniu między posiłkami

niski i umiarkowany
(MET-min/tydz.
≤ 3000)

wysoki
(MET-min/tydz.
> 3000)

n = 98

n = 149

odsetek osób
podjadających

podjadanie co
najmniej raz dziennie

n = 208

n = 208

2

6.1

5.1

6.7*

80.0

61.5

3

30.8

29.6

31.5*

86.8

53.0

4

39.2

38.8

39.6*

83.5

40.2

5 i więcej

23.9

26.5

22.2*

81.3

30.3

* Różnice istotne statystycznie przy p < 0.05 (test Chi2).
ralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitetu Nauki o Żywieniu
Człowieka PAN. Na podstawie tego kwestionariusza oceniono
ilość i skład posiłków badanych kobiet oraz zjawisko dojadania między posiłkami. Drugim z nich był międzynarodowy
kwestionariusz aktywności fizycznej IPAQ w wersji skróconej
(International Physical Activity Questionnaire), umożliwiający
zebranie informacji o różnych formach aktywności fizycznej
respondentów w czasie ostatnich 7 dni. Zebrane dane o tygodniowej aktywności fizycznej przeliczono według ściśle określonego schematu (http://www.ipaq.ki.se/) na jednostki MET
(Metabolic Equivalent of Task). Na podstawie aktywności fizycznej wyrażonej w jednostkach MET (MET-minutach/tydzień) wyróżniono osoby o: niskim (< 600 MET-min/tydz.),
średnim (600–3000 MET-min/tydz.) oraz wysokim poziomie
aktywności fizycznej (> 3000 MET-min/tydz.). Ze względu na
niewielki odsetek kobiet o niskim poziomie aktywności fizycznej (4.5%), dokonano agregacji grupy o niskim i średnim poziomie aktywności fizycznej. W efekcie tego zabiegu w badaniach uwzględniono – pod względem aktywności fizycznej –
dwie grupy kobiet, tj. kobiety o niskim i średnim poziomie aktywności fizycznej (≤ 3000 MET-min/tydz.) oraz kobiety o wysokim poziomie aktywności fizycznej (> 3000 MET-min/tydz.).
W ocenie ilości oraz składu posiłków kobiet wykorzystano
jedną grupę zmiennych niezależnych – różnicujących te elementy sposób żywienia tj. poziom aktywności fizycznej.
W ramach analizy statystycznej, do opisu struktury populacji wykorzystano liczebności i odsetki kobiet charakteryzujących się dana cechą. Porównanie cech jakościowych, w tym
ocenę różnic statystycznie istotnych dokonano za pomocą
testu Chi2. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu statystycznego STATISTICA 12.
3. Wyniki badań

Najwięcej kobiet (39.2%) spożywało 4 posiłki dziennie.
Nieco mniej 3 posiłki (30.0%), a następnie 5 lub więcej posiłków (23.9%). Zaledwie 6.1% kobiet spożywało 2 posiłki w ciągu dnia. Wykazano, iż istotnie statystycznie więcej respondentek o wysokiej niż niskiej lub umiarkowanej aktywności
fizycznej spożywało 2, 3 lub 4 posiłki dziennie. Odwrotną zależność wykazano w przypadku 5 i więcej posiłków w ciągu
dnia, i w tym przypadku statystycznie istotnie więcej kobiet
o niskiej lub umiarkowanej niż wysokiej aktywności fizycznej
spożywało taką liczbę posiłków – Tabela 2.
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Z przeprowadzonego badania wynikało, że aż 84.2% kobiet dojadało między posiłkami. Wykazano, że niezależnie od
liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia, ponad 4/5 kobiet
dojadało między posiłkami, ale jednocześnie stwierdzono, że
wraz ze wzrostem liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia
odsetek respondentek dojadających między posiłkami co najmniej 1 raz dziennie zmniejszał się – Tabela 2. W przypadku
tych kobiet, które spożywały jedynie 2 posiłki w ciągu dnia
prawie 3/5 badanych dojadało między posiłkami co najmniej 1
raz dziennie; w przypadku spożywania 3 posiłków, dojadała
ponad połowa z taką częstością; przy 4 posiłkach – dojadało
2/5 a przy 5 i więcej posiłków nieco mniej niż 1/3.
Najczęściej spożywaną żywnością w trakcie śniadania
było: pieczywo (72.1% osób); napoje gorące, poza mlecznymi
(70.8%); mięso i wędliny (47.4%); jaja w różnej postaci
(43.3%); sery twarogowe, w tym serki ziarniste i homogenizowane (42.5%) oraz mleko i napoje mleczne, zarówno zimne
jak i gorące (40.5%) – Tabela 3. W przypadku tych produktów
wykazano statystycznie istotną różnicę po uwzględnieniu poziomu aktywności fizycznej. Statystycznie istotnie większy odsetek kobiet o wysokiej niż niskiej i umiarkowanej aktywności
fizycznej spożywało w trakcie śniadania produkty białkowe tj.:
mięso i wędliny; jaja w różnej postaci; sery twarogowe, w tym
ziarniste i homogenizowane oraz mleko i napoje mleczne zarówno w postaci zimnej jak i gorącej. Z kolei statystycznie
istotnie większy odsetek kobiet, które charakteryzowały się
niską lub umiarkowaną niż wysoką aktywnością fizyczną spożywały pieczywo i napoje gorące (poza mlecznymi).
Zdecydowanie mniejszy odsetek respondentek spożywało
w trakcie śniadania: owoce i/lub warzywa (38.1%); sery żółte,
w tym topione i pleśniowe (35.2%); przetwory zbożowe, np.
płatki, kasze, makarony (29.9%); dżemy, konfitury, miód
(17.4%) oraz ryby w różnej postaci (4.0%) – Tabela 3. Odsetek kobiet spożywających te produkty nie był istotnie statystycznie zróżnicowany ze względu na poziom aktywności fizycznej.
Najczęściej spożywaną żywnością przez kobiety w trakcie
obiadu było: mięso i przetwory mięsne (77.7%); surówki warzywne (73.3%); zupy (61.9%); dodatki skrobiowe, np. kasze,
makarony, ryż, kluski, kopytka (60.3%); ziemniaki w różnej
postaci (58.7%) oraz warzywa gotowane, smażone, duszone,
czy zasmażane (54.6%) – Tabela 4. W przypadku tego typu
żywności (potraw) statystycznie istotnie większy odsetek respondentek o niskiej i umiarkowanej niż wysokiej aktywności
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Tabela 3. Żywność spożywana w trakcie śniadania przez kobiety ogółem oraz po uwzględnieniu ich poziomów aktywności
fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej
Żywność spożywana w trakcie śniadania

Ogółem*
n = 247

niski i umiarkowany
(MET-min/tydz. ≤ 3000)

wysoki
(MET-min/tydz. > 3000)

n = 98

n = 149

Pieczywo

72.1

75.5

69.8***

Napoje gorące np. kawa, herbata (poza napojami
mlecznymi)

70.8

73.5

69.1***

Mięso, wędliny

47.4

46.9

47.6***

Jaja (w różnej postaci)

43.3

34.7

49.0***

Sery twarogowe, serki ziarniste
i homogenizowane

42.5

36.7

46.3***

Mleko i napoje mleczne gorące, koktajle mleczne,
kefir, jogurt

40.5

37.7

42.3**

Owoce i/lub warzywa

38.1

34.7

40.3

Sery żółte, w tym topione i pleśniowe

35.2

29.6

38.9

Przetwory zbożowe, np. płatki, kasze, makarony

29.9

25.5

32.9

Dżem, konfitury, miód

17.4

12.2

20.8

Soki owocowe i/lub warzywne

15.4

14.3

16.1

Ryby (w różnej postaci)

4.0

3.1

4.7

* Respondentki mogły wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. ** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.05 (test Chi2). *** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi2).
Tabela 4. Żywność spożywana w trakcie obiadu przez kobiety ogółem oraz po uwzględnieniu ich poziomów aktywności
fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej
Produkty, potrawy i napoje spożywane w trakcie
obiadu

Ogółem*
n = 247

niski i umiarkowany
(MET-min/tydz. ≤ 3000)

wysoki
(MET-min/tydz. > 3000)

n = 98

n = 149

Mięso i przetwory mięsne

77.7

83.7

73.8***

Surówki warzywne

73.3

63.3

79.9***

Zupy

61.9

65.3

59.7***

Dodatki skrobiowe np. kasze, makaron, ryż,
kluski, kopytka

60.3

59.2

61.1***

Ziemniaki (w różnej postaci)

58.7

62.2

56.4***

Warzywa gotowane, smażone, duszone,
zasmażane itp.

54.6

49.0

58.4***

Ryby

24.7

21.4

26.8

Naleśniki, krokiety, pyzy, placki, zapiekanki itp.

21.1

20.4

21.5

Kompoty, soki owocowe, warzywne

17.8

13.2

20.8

Owoce

9.3

5.1

12.1

Jaja (w różnej postaci)

8.5

6.1

10.1

Pieczywo

6.1

7.1

5.4

Mleko, jogurty, kefiry, maślanka

3.6

3.0

4.0

Desery

3.2

3.1

3.3

* Respondentki mogły wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. ** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.05 (test Chi2). *** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi2).
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fizycznej spożywało: mięso i przetwory, zupy oraz ziemniaki
w różnej postaci. Natomiast statystycznie istotnie większy odsetek respondentek, które charakteryzowały się wysoką aktywnością fizyczną, częściej niż respondentki z niską lub
umiarkowaną aktywnością fizyczną spożywało: surówki warzywne; dodatki skrobiowe, np. kasze, makarony, ryż, kluski,
kopytka oraz warzywa gotowane, smażone, duszone, zasmażane itp.
Nieco mniejszy odsetek badanych kobiet w trakcie obiadu
spożywał: ryby (24.7%); naleśniki, krokiety, pyzy, placki, zapiekanki itp. (21.1%); kompoty, soki owocowe, warzywne
(17.8%); owoce (9.3%); jaja w różnej postaci (8.5%); pieczywo (6.1%); mleko, jogurty, kefiry, maślankę (3.6%) oraz desery (3.2%). W przypadku tego typu żywności (potraw, produktów i napojów) nie wykazano statystycznie istotnych różnic
w spożyciu, pod względem odsetka badanych, po uwzględnieniu poziomu aktywności fizycznej.
Najczęściej spożywaną żywnością przez kobiety w trakcie
kolacji były: pieczywo (67.2%); napoje gorące np. kawa, herbata – bez napojów mlecznych (51.0%); mięso i wędliny
(49.4%); owoce i/lub warzywa (38.1%); sery twarogowe,
w tym serki ziarniste i homogenizowane (36.4%) oraz sery
żółte, w tym topione i pleśniowe (35.6%). Poziom aktywności
fizycznej był czynnikiem różnicującym spożycie wyżej wymienionej żywności, ale jedynie w przypadku pieczywa, napojów
gorących (poza mlecznymi) oraz mięsa i wędlin. Wykazano,
że ta żywność była spożywana przez statystycznie istotnie
większy odsetek respondentek z niską i umiarkowaną, niż wysoką aktywnością fizyczną – Tabela 5. W trakcie kolacji rzadziej spożywanymi produktami żywnościowymi były: jaja

w różnej postaci (31.2%); potrawy spożywane na gorąco
(23.1%); soki owocowe i/lub warzywne (17.0%); mleko i napoje mleczne gorące, koktajle mleczne, jogurty, kefiry (16.2%);
dżem, konfitury, miód (13.4%) oraz ryby w różnej postaci
(10.1%). Należy wskazać, że w przypadku produktów opisywanych jako rzadziej spożywanych w trakcie kolacji nie wykazano statystycznie istotnych różnic po uwzględnieniu poziomów aktywności fizycznej – Tabela 5.
W przeprowadzonym badaniu wykazano zjawisko częstego dojadania między posiłkami. Jak zaznaczono wcześniej,
aż 84.2% kobiet deklarowało dojadanie między posiłkami,
przy czym w grupie kobiet deklarujących dojadanie – niezależnie od częstości dojadania – aż 3/5 tej grupy stanowiły respondentki z dużą aktywnością fizyczną a 2/5 z małą lub
umiarkowaną aktywnością fizyczną i różnica ta była statystycznie istotna – Tabela 6.
Najczęściej dojadanymi produktami między posiłkami
przez badane kobiety były: owoce (61.9%); słodycze (51.0%);
słodzone i niesłodzone desery i napoje mleczne (36.8%).
Owoce oraz desery i napoje mleczne były spożywane przez
statystycznie istotnie większy odsetek kobiet cechujących się
wysoką aktywnością fizyczną, natomiast odwrotną zależność
wykazano w przypadku słodyczy, gdyż statystycznie istotnie
większy odsetek kobiet o niskiej lub umiarkowanej aktywności
fizycznej spożywały tego typu produkty żywnościowe – Tabela 7. Nieco mniej badanych kobiet dojadało między posiłkami
orzechy, migdały, nasiona, pestki (27.1%); warzywa (22.3%)
oraz słone przekąski (19.0%). Dojadanie tego typu żywności
nie było statystycznie istotnie zróżnicowane ze względu na
poziom aktywności fizycznej respondentek.

Tabela 5. Żywność spożywana w trakcie kolacji przez kobiety ogółem oraz po uwzględnieniu ich poziomów aktywności
fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej
Ogółem*

Żywność spożywana w trakcie kolacji

n = 247

niski i umiarkowany
(MET-min/tydz. ≤ 3000)

wysoki
(MET-min/tydz. > 3000)

n = 98

n = 149

Pieczywo

67.2

69.4

65.8***

Napoje gorące np. kawa, herbata (poza napojami
mlecznymi)

51.0

52.0

50.3***

Mięso, wędliny

49.4

50.0

48.9***

Owoce i/lub warzywa

38.1

35.7

39.6

Sery twarogowe, serki ziarniste
i homogenizowane

36.4

32.7

38.9

Sery żółte, w tym topione i pleśniowe

35.6

33.7

36.9

Jaja (w różnej postaci)

31.2

18.4

39.6

Potrawy na gorąco

23.1

19.4

25.5

Soki owocowe i/lub warzywne

17.0

12.2

20.1

Mleko i napoje mleczne gorące, koktajle mleczne,
kefir, jogurt

16.2

14.3

17.5

Dżem, konfitury, miód

13.4

13.3

13.4

Ryby (w różnej postaci)

10.1

6.1

12.8

* Respondentki mogły wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. ** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.05 (test Chi2). *** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi2).
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Tabela 6. Częstość dojadania wśród kobiet dojadających między posiłkami z uwzględnieniem ich poziomu aktywności fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej
Częstość dojadania

niski i umiarkowany
MET ≤ 3000

wysoki
(MET > 3000)

N = 84

N = 124

40.0

60.0*

41.9

58.1*

Rzadziej niż 1 raz dziennie
Co najmniej 1 raz dziennie
2

* Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi ).
Tabela 7. Żywność dojadana przez kobiety ogółem oraz po uwzględnieniu ich poziomów aktywności fizycznej [%].
Poziom aktywności fizycznej
Ogółem*
n = 208

Żywność podjadana

niski i umiarkowany
(MET-min/tydz. ≤ 3000)

wysoki
(MET-min/tydz. > 3000)

n = 84

n = 124

Owoce

61.9

59.2

63.8***

Słodycze (cukierki, batony, czekoladki, ciasta,
ciasteczka itp.)

51.0

58.2

46.3***

Słodzone i niesłodzone napoje i desery mleczne,
np. jogurty, serki, mleko w tym smakowe

36.8

36.7

36.9**

Orzechy, migdały, nasiona, pestki

27.1

18.4

32.9

Warzywa

22.3

17.3

25.5

Słone przekąski, np. krakersy, paluszki, chipsy,
frytki

19.0

20.4

18.1

* Respondentki mogły wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. ** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.05 (test Chi2). *** Różnice statystycznie istotne przy p ≤ 0.01 (test Chi2).
4. Dyskusja

Wielu autorów badań [2, 3, 5, 6] wskazywało na błędy żywieniowe kobiet związane z ilością spożywanych posiłków
w ciągu dnia. Do tych błędów najczęściej należały: opuszczanie niektórych posiłków, niespożywanie śniadania przed wyjściem z domu oraz zbyt mała liczba posiłków w ciągu dnia [3,
14–16]. Regularne spożywanie posiłków od 4 do 5 dziennie
uznaje się za najkorzystniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podobnie jak w przypadku badań własnych,
również inni autorzy wskazywali, że najwięcej kobiet spożywało 4 posiłki [17, 18]. Dane z piśmiennictwa donoszą [6], że
szczególnie niepokojące jest spożywanie przez kobiety 3 lub
mniej posiłków w ciągu dnia. W naszych badaniach, aż 36.9%
respondentek deklarowało spożywanie w ciągu dnia 3 lub
mniej posiłków.
Dojadanie między posiłkami to kolejny element błędów żywieniowych popełnianych przez kobiety [3, 5, 14, 15], szczególnie jeżeli to dojadanie dotyczyło spożycia produktów niezalecanych z punktu widzenia nauki o żywieniu człowieka np.
słodyczy, słodzonych napojów czy słonych i/lub tłustych przekąsek [5, 6]. Raport CBOS z 2010 roku [20] nt: „Zachowania
i nawyki żywieniowe Polaków” i wyniki naszego badania
wskazały na wysoki odsetek osób dojadających między posiłkami. Według niniejszego Raportu, aż 89% Polaków, z różną
częstością dojadało między posiłkami słodycze i pieczywo cukiernicze, a 44% Polaków dojadało słone przekąski (chrupki,

56

www.ceb-journal.com

chipsy). O jeszcze większej liczbie osób preferujących spożycie słodyczy między posiłkami informowali autorzy Raportu
CBOS z 2014 roku [21] nt.: „Zachowań żywieniowych Polaków”. Z Raportu tego wynikało, że aż 92% badanych osób
spożywało słodycze między posiłkami. To duże spożycie słodyczy dotyczyło również kobiet [5, 22]. Kobiety o wysokiej aktywności fizycznej – w badaniu własnym – deklarowały dojadanie głównie owoców i produktów mlecznych, przy czym należy wskazać, że dojadanie słodyczy było domeną kobiet
o niskiej lub umiarkowanej aktywności fizycznej. W badaniach
innych autorów kobiety o dużej aktywności fizycznej najczęściej sięgały po owoce i słodycze [18]. Niemniej jednak autorki
badania [6] przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie
kobiet w Polsce, poinformowały, że produktami często ograniczanymi w diecie przez kobiety były właśnie słodycze, a rzadko ograniczanymi owoce surowe czy produkty mleczne. To
zjawisko częściowo potwierdziła Ostrowska w swoich badaniach z 2009 i 2013, w których wykazała, że kobiety w odróżnieniu od mężczyzn – w ramach zachowań prozdrowotnych –
informowały o stosowaniu praktyk korzystnych dla ich zdrowia, w ramach których między innymi spożywały owoce [23,
24]. Takie zachowania żywieniowe należy oceniać jako pożądane i korzystne dla zdrowia, choć nieprawidłowy jest sam
fakt dojadania między posiłkami.
Wskaźnik jakości śniadania BQI [25], informuje, że aby
uznać śniadanie za racjonalne, należy uwzględnić w nim produkty zbożowe, owoce oraz produkty mleczne, ponad to niską
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zawartość produktów bogatych w cukry proste i dwucukry (cukier, dżem, miód itp.), niską zawartość produktów bogatych
w nasycone kwasy tłuszczowe i izomery trans jednonienasyconych kwasów tłuszczowych a bogate w kwasy tłuszczowe
wielonienasycone (oleje, oliwa, margaryny kubkowe wysokiej
jakości). We własnym badaniu potwierdziliśmy spożycie przez
kobiety w trakcie śniadania: produktów zbożowych, mleka
i produktów mlecznych oraz niskie spożycie produktów bogatych w cukry proste i dwucukry, natomiast nie potwierdziliśmy
wystarczającego spożycia owoców, a z powodu braku rzetelnych danych trudno wskazać na właściwą proporcję kwasów
tłuszczowych w spożywanych produktach. Według Raportu
California Prune Board z 2016 roku [26] pn.: „Style śniadaniowe wśród Polek”: wędliny, pieczywo jasne lub ciemne oraz
nabiał (sery, jaja, mleko) to główne i najbardziej popularne
produkty, które wchodzą w skład śniadań Polek. Raport ten
w dużej części jest zbieżny z wynikami własnego badania.
Ponadto inne badania [18, 27] prowadzone na grupach kobiet
o wysokiej aktywności fizycznej, wskazywały na wysoką częstość spożycia produktów bogatych w białka tj. mięso, wędliny, sery żółte, twarogi czy jogurty. Niemniej jednak należy
wskazać, że autorzy wcześniejszych badań, w tym badania
WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu
Zdrowia Ludności) informowali o niewystarczającym spożyciu
produktów zbożowych oraz produktów mlecznych wśród kobiet [5, 28, 29]. Wysokie spożycie mięsa i wędlin wśród kobiet
[6, 18, 21] nie jest rekomendowane. Dowiedziono bowiem, że
urozmaicona dieta, z małym udziałem produktów mięsnych,
sprzyja zachowaniu zdrowia i jest najlepszym sposobem osiągnięcia wysokiej wartości odżywczej [30].
O niedostatecznym spożyciu przez kobiety owoców, warzyw, przetworów zbożowych (kasze, makarony, płatki śniadaniowe, musli) oraz ryb informowali różni autorzy badań [5,
6, 18, 20–22, 31] i taka struktura spożycia nie dotyczyła jedynie śniadań. Niestety tego typu zachowania żywieniowe kobiet mogą zwiększać ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym
szczególnie chorób metabolicznych [5, 32, 33]. Zwracając
uwagę na badanie własne, mniej niż 1/5 respondentek deklarowała spożycie warzyw i owoców w trakcie śniadania lub kolacji, natomiast ponad połowa respondentek deklarowała spożycie surówek lub warzyw po obróbce cieplnej oraz owoców
w trakcie dojadania między posiłkami, co można uznać za pozytywne zjawisko. Badania opublikowane w ramach Raportu:
Warzywa i owoce – preferencje, zakupy, konsumpcja z 2015
roku [34] wskazywały, że blisko połowa Polaków spożywała
więcej warzyw i owoców niż 5 lat wcześniej. Aż 89% badanych spożywało warzywa codziennie lub nawet kilka razy
dziennie. Z tą samą częstością 82% ankietowanych informowało o spożyciu owoców. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn deklarowało spożywanie warzyw i owoców częściej niż
1 raz w ciągu dnia [34]. Ponadto autorzy Raportu CBOS
z 2014 roku [21] nt.: Zachowania żywieniowe Polaków, informowali o dość dużym spożyciu warzyw i owoców w różnej
postaci, co częściowo potwierdzają wyniki własnego badania.
Jeszcze inni badacze [23, 26] informowali, że kobiety w odróżnieniu od mężczyzn – w ramach zachowań prozdrowotnych częściej spożywają surówki warzywne i/lub owocowe.
Pomimo zauważalnej pozytywnej tendencji dotyczącej spożycia warzyw i owoców to nadal wielu autorów badań podaje, że
niezależnie od tego jak wysoką aktywność fizyczną wykazują
różne osoby, spożycie warzyw i owoców jest wciąż niezadowalające [35, 36]. Zadowalającym natomiast zjawiskiem jest
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ograniczanie przez kobiety w posiłkach produktów będących
źródłem cukrów [6]. To zjawisko częściowo potwierdziło własne badanie, z którego wynikało, że w przypadku poszczególnych posiłków spożycie dżemu, miodu, konfitur bądź deserów dotyczyło niewielkiego odsetka kobiet.
O wysokim spożyciu mięsa w posiłkach, w tym w obiedzie, poinformowaliśmy nie tylko w wynikach własnego badania, ale również takie informacje można było znaleźć w Raporcie CBOS z 2014 roku [21] nt.: Zachowania żywieniowe
Polaków oraz w piśmiennictwie [5, 6, 18]. Ciągle niedocenianymi produktami żywnościowymi są przetwory zbożowe tj.:
ryż, kasze, przetwory zbożowe śniadaniowe czy makarony [6,
18, 21], na co we własnym badaniu może wskazywać struktura spożycia śniadań, choć nie potwierdziła tego struktura spożycia obiadu. Natomiast wśród często spożywanych produktów w trakcie obiadu były ziemniaki. Dane z piśmiennictwa
wskazywały na spożycie ziemniaków przez kobiety z częstością od 1 do kilku razy w tygodniu [18, 29].
5. Wnioski

Na podstawie własnego badania, wykazano:
a) istotną statystycznie zależność między poziomem aktywności fizycznej kobiet a ilością spożywanych przez
nie posiłków;
b) istotną statystycznie zależność między poziomem aktywności fizycznej a składem posiłków w ciągu dnia
(śniadanie, obiad, kolacja), przy czym ta zależność dotyczyła potraw, produktów i napojów opisanych w wynikach badania własnego jako: „najczęściej spożywana
żywność”;
c) wśród kobiet dojadających między posiłkami – niezależnie od częstości dojadania – istotnie statystycznie większy odsetek kobiet o wysokiej niż niskiej i umiarkowanej
aktywności fizycznej, dojadających między posiłkami;
d) istotnie statystycznie większy odsetek kobiet o wysokiej
niż niskiej i umiarkowanej aktywności fizycznej dojadających miedzy posiłkami owoce oraz słodzone i niesłodzone produkty mleczne, np. jogurty, serki, mleko w tym
smakowe. Natomiast słodycze (cukierki, ciastka, ciasta,
batony) były spożywane przez istotnie statystycznie
większy odsetek kobiet o niskiej i umiarkowanej niż wysokiej aktywności fizycznej.
Literatura
[1] M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005.
[2] M. Jarosz (red.), Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna,
zdrowie Polaków, Diagnoza stanu odżywienia, aktywności
fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz
przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960–2005),
Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa, 2006.
[3] Zwyczaje żywieniowe Polaków, wyniki badania sondażowego, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa,
2006, http://www.cbos.pl [odczyt: 04.07.2017].
[4] K. Gutkowska, I. Ozimek, Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa, 2008.
[5] L. Wądołowska, Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2010.

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

www.ceb-journal.com

57

Poziom aktywności fizycznej kobiet a ilość i skład ich posiłków
R. Gajda,* A. Książek, M. Słowińska-Lisowska
[6] J. Czarnocińska, M. Jeżewska-Zychowicz, E. BabiczZielińska, J. Kowalkowska, L. Wądołowska, Postawy
względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania
żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce,
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Olsztyn, 2013.
[7] M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich
uwarunkowania, (wyd. II), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.
[8] T. Lallukka, M. Laaksonen, O. Rahkonen, E. Roos, E.
Lahelma, Eur. J. Clin. Nutr., 2007, 61, 701–710. doi: 10.103
8/sj.ejcn.1602583.
[9] E. Schur, C. Noonan, J. Polivy, J. Goldberg, D. Buchwald,
Int. J. Eat. Disord., 2009, 42, 765–772. doi: 10.1002/eat.207
34.
[10] I. Sowa, Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2005.
[11] A. Gronowska-Senger, Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009.
[12] Aktywność fizyczna Polaków, Komunikat z badań,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 2013,
http://www.cbos.pl [odczyt: 04.07.2017].
[13] Aktywność sportowa Polaków, Raport z badań TNS
Polska, Wrzesień, 2015, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/
uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywność-sportowa-Polakó
w.pdf [odczyt: 01. 07. 2017].
[14] B. Pietruszka, Efektywność uzupełniania diety folianami
na tle czynników ryzyka niedoboru folianów u młodych
kobiet, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.
[15] R. Szczerbiński, J. Karczewski, K. Pajączek, Żyw. Człow.
Met., 2007, 34, 659–665.
[16] M. Bronkowska, H. Martynowicz, K. Żmich, A. Szuba, J.
Biernad, R. Andrzejak, Rocz. Państ. Zakł. Hig., 2010, 61,
75–81.
[17] A. Nowak-Zaleska, R. Zaleski, B. Wilk, Bromatol. Chem.
Toksykol., 2013, 46, 372–377.
[18] E. Malczyk, M. Zołoteńska-Synowiec, M. Misiarz, J. Wyka,
K. Mielnik, Bromatol. Chem. Toksykol., 2015, 48, 445–451.
[19] D. Nalepa, D. Weber, R. Rogala, M. Charzyńska-Gula, J.
Edu. Health Sport, 2016, 6, 48–61.
[20] Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, Komunikat
z badań nr BS/150/2010, Centrum Badania Opinii
Społecznej, Warszawa, 2010, http://www.cbos.pl [odczyt:
04.07.2017].

58

www.ceb-journal.com

[21] Zachowania żywieniowe Polaków, Komunikat z badań
CBOS nr 115/2014, Warszawa, 2014, http://www.cbos.pl
[odczyt: 4.07.2017].
[22] S. Leszczyńska, K. Błażejewska, K. LewandowskaKlafczyńska, P. Rycielski, Endokrynolog. Otył. Zab. Przem.
Mat., 2011, 7, 167–171.
[23] A. Ostrowska, Zróżnicowanie społeczne a zdrowie,
Wyniki badań warszawskich, Opracowania PBZ, Warszawa, 2009.
[24] A. Ostrowska, Raport Polki 2013 – zdrowie i jego zagrożenia, Fundacja MSD dla zdrowia kobiet, Warszawa, 2013.
[25] C. Monteagudo, A. Palacin-Arce, M. del Mar Bibiloni, A.
Pons, J.A. Tur, F. Olea-Serrano, M. Mariscal-Arcas, Public
Health Nutrition, 2012, 1–6.
[26] Style śniadaniowe wśród Polek, Raport California Prune
Board, 2016, http://www.californiaprunes.pl [odczyt: 06.07.
2017].
[27] W. Burblis, O. Pawluć, A. Obelewski, A. Szpakow, Puls
Uczelni, 2014, 8, 7–12.
[28] E. Sygnowska, A. Waśkiewicz, J. Głuszek, M.
Kwaśniewska, U. Biela, K. Kozakiewicz, T. Zdrojewski, S.
Rywik, Kardiol. Pol., 2005, 63, Supl. 4, S1–S7.
[29] E. Malczyk, M. Zołoteńka-Synowiec, B. Całyniuk, A.
Malczyk, J. Synowiec, Piel. Zdr. Publ., 2017, 26, 35–43. doi:
10.17219/pzp/66330.
[30] Food, nutrition, physical activity and the prevention of
cancer: A global perspective, Word Cancer Research
Fund/ American Institute for Cancer Research, Washington
DC, 2007.
[31] R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Miśkiewicz, D. Różańska, A.
Kowalisko, J. Biernad, Rocz. Państ. Zakł. Hig., 2011, 62,
301–306.
[32] L. Djoussé, D.K. Arnett, H. Coon, M.A. Province, L. Moore,
R.C. Ellison, Am. J. Clin. Nutr., 2004, 79, 213–217.
[33] K.J. Joshipura, F.B. Hu, J.E. Manson, N.J. Stampfer, E.B.
Rimm, F.E. Speizer, G. Colditz, A. Ascherio, B. Rosner, D.
Spiegelman, W.C. Willett, Ann. Intern. Med., 2001, 134,
1106–1114.
[34] Warzywa i owoce – preferencje, zakupy, konsumpcja,
Raport z badań, ITM Polska, 2015, http://www.muszkiete
rowie.pl [odczyt: 04.07.2017].
[35] M. Gacek, Rocz. Państ. Zakł. Hig., 2007, 58, 641–648.
[36] E. Szczepańska, A. Spałowska, Rocz. Państ. Zakł. Hig.,
2012, 63, 483–489.

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

Chem. Environ. Biotechnol., 2017, 20, 51–58

PEŁNA PRACA

http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2017.20.09

Otrzymano: 15 maja 2017
Zaakceptowano: 31 października 2017
Udostępniono online: 6 listopada 2017

Inwazja babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
w estuarium Odry
Invasion dynamics of round goby Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814) in the Oder estuary
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Streszczenie: Naturalnym miejscem występowania babki byczej (Neogobius melanostomus) jest rejon Pontokaspijski: zlewiska morza Azowskiego, Czarnego i Kaspijskiego [1], wykazując w ostatnich dekadach gwałtowną ekspansję w Europie [2].
W estuarium Odry po raz pierwszy babki bycze złowione były na początku XXI wieku w Zatoce Pomorskiej [3]. W polskiej
części Zalewu Szczecińskiego w 2009 roku, [4], potwierdzili obecność tych ryb. Natomiast w latach 2013–2014 babki bycze
licznie notowano w tych akwenach, a nawet w Odrze na wysokości Szwedt i Widuchowej [5]. Biorąc powyższe pod uwagę, jak
również negatywny wpływ babki byczej na środowisko wodne, zasadne jest podjęcie badań monitoringowych dotyczących ważniejszych cech biologicznych i populacyjnych.
Słowa kluczowe: babka bycza, Neogobius melanostomus, gatunek inwazyjny
Abstract: Natural place of occurrence round goby (Neogobius melanostomus) is Caspian area: catchment Sea of Azov, Black
Sea and Caspian Sea [1], where in the last decades was a rapid expansion in Europe [2]. In the estuary of the Oder River in
the Pomeranian Bay for the first time round goby was caught in the early twenty-first century [3]. In the Polish part of the
Szczecin Lagoon in 2009 [4] confirmed the presence of these fish. Whereas in 2013–2014 round goby was many times
recorded in these areas, and even in the Odra River at the height of Szwedt and Widuchowa [5]. Considering the above, as
well as the negative impact round goby on the aquatic environment, it is reasonable to undertake monitoring study about important biological characteristics and population.
Keywords: round goby, Neogobius melanostomus, invasive species

1. Wstęp
1

Inwazje ekspansywnych gatunków obcych są ważnym
problemem globalnym i według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów są jednym z najistotniejszych zagrożeń różnorodności biologicznej z powodu nieprzewidzianych skutków, jakie niesie za sobą pojawienie się nowego gatunku w środowisku [6]. Współczesne zmiany areałów wielu
gatunków roślin i zwierząt są w znacznej części przypadków
efektem celowego działania człowieka (introdukcja zamierzona), choć z pewnością w nie mniejszej części są zmianami
przypadkowymi, związanymi z rozwojem transportu, handlu
i wymianą produktów [7–11]. Dla przykładu, tylko do Morza
Śródziemnego i Czarnego w ostatnich dekadach celowo
wprowadzono bądź przypadkowo zawleczono jednostkami
pływającymi lub w inny sposób aż około 1000 gatunków obcego pochodzenia, w tym wiele patogenów i organizmów trujących. W Polsce liczbę gatunków obcych roślin, zwierząt
i grzybów szacuje się na około 800 [12]. Wśród zwierząt
najliczniejszą grupę stanowią bezkręgowce z dominującym
udziałem skorupiaków [13], choć nie brak również przedstawicieli kręgowców. W naszej ichtiofaunie śródlądowej występuje
*
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aż 30% gatunków ryb pochodzenia obcego (26 gatunków
ryb). Niektóre z nich stanowią konkurentów pokarmowych dla
rodzimych gatunków ryb, zmniejszając ich bazę pokarmową
(m.in. aklimatyzacja pstrąga źródlanego do wód Polski). Inne
wyjadają ikrę i młodociane stadia rodzimych gatunków np. sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus) (Lesueur, 1819), lub rośliny będące substratem do składania ikry przez ryby fitofilne
m.in. amur biały (Ctenopharyngodon idella) (Valenciennes,
1844). Są również wśród nich gatunki ryb, które rozmnażają
się w raz z rybami rodzimymi prowadząc poprzez hybrydyzację do „rozcieńczania” pul genowych (m.in. hybrydyzacja
czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva) (Temminck &
Schlegel, 1846) i słonecznicy (Leucaspius delineatus)
(Heckel, 1843). Ponadto są wektorem przenoszenia licznych
pasożytów na nowe tereny. Przeniesienie Spherotecum destruens przez czebaczka amurskiego było przyczyną masowych śnięć ryb karpiowatych i łososiowatych. Jednakże
szczególnie podatne na inwazje są estuaria rzeczne, w których pojawia się najwięcej gatunków obcych rodzimej ichtiofaunie. Niektóre z nich ze względu na specyficzny charakter
środowiska nie zakładają populacji mogących się rozmnażać
w naszych wodach (m.in. Chelon grubowargi (Chelon labrosus) (Risso, 1827), Pirapitinga (Piaractus brachypomus)
(Cuvier, 1818), ale inne, jak na przykład babka bycza, znalazły doskonałe miejsca rozrodcze, a ich występowanie może
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nieść ze sobą niekorzystne skutki [12]. Naturalnym miejscem
występowania babki byczej (Neogobius melanostomus) jest
rejon Pontokaspijski, gdzie występuje w zlewiskach morza
Azowskiego, Czarnego i Kaspijskiego [1], wykazując w ostatnich latach gwałtowną ekspansję w Europie [2, 14], oraz
w Ameryce Północnej [15]. W zlewisku morza Bałtyckiego po
raz pierwszy gatunek ten spotykany był w Zatoce Gdańskiej
(Polska) w 1990 roku [16], w kolejnych latach również w pobliskich akwenach [17, 18]. Na początku XXI wieku gatunek ten
spotykany był również w północnej i wschodniej części Bałtyku [2]. Przeprowadzone badania wskazują, iż ekspansja babki
byczej spowodowana jest dużą tolerancją tego gatunku na
szeroki zakres warunków środowiskowych, agresywnym behawiorem, wczesnym osiąganiem dojrzałości płciowej i wysoką płodnością oraz możliwością rozrodu kilka razy do roku
[15]. Te cechy oraz liczne doniesienia o nowych lokalizacjach
występowania tego gatunku w ostatnich latach [5, 19, 20]
wskazują na zwiększanie zasięgu rozsiedlenia tej inwazyjnej
ryby. Biorąc powyższe pod uwagę ważny jest bieżący monitoring ekspansji babki byczej, oraz dalsze badania miejsc, jakie
zajmują w lokalnych biocenozach. Powyższy gatunek, bowiem może wchodzić w niespodziewane zależności z organizmami lokalnymi. Celem niniejszej pracy jest określenie stopnia inwazyjności babki byczej występującej w estuarium Odry
przy zastosowaniu specjalistycznego programu FISK – Freshwater Fish Invasiveness Screening Kit.

cjalnie inwazyjnych gatunków ryb i ocenia ich inwazyjność
[21]. Program jest bezpłatny i dostępny na stronie: https://
www.cefas.co.uk/. Program FISK został opracowany zgodnie
z europejskim Rozporządzeniem Rady nr 708/2007 z dnia 11
czerwca 2007 roku w sprawie wykorzystania gatunków obcych i lokalnie występujących w akwakulturze [22]. Program
opiera się na modelu oceny ryzyka użycia gatunku inwazyjnego jako narzędzia oceny biologicznego ryzyka wprowadzenia
gatunku nierodzimego zaproponowanego przez Pheloung
[23]. Wzorując się na tym modelu powstała pierwsza wersja
programu, FISK v1, która została dostosowana dla ryb morskich, bezkręgowców morskich i płazów: FISK – Freshwater
Fish Invasiveness Screening Kit (v2.03 Calibrated), MFISK –
Marine Fish Invasiveness Screening Kit (v1.19), MI-ISK – Marine Invertebrate Invasiveness Screening Kit (v1.19), FI-ISK –
Freshwater Invertebrate Invasiveness Screening Kit (v1.19
Calibrated), AmphISK – Amphibian Invasiveness Screening
Kit (v1.19).
Zgodnie z pracami Vilizza [24, 25], Simonovi [26] do określenia stopnia inwazyjności babki byczej (Neogobius melanostomus) zastosowano oprogramowanie FISK – Freshwater
Fish Invasiveness Screening Kit v2.03. Określenie stopnia inwazyjności obcego gatunku odbywa się w oparciu o odpowiedzi na 49 pytań określających występowanie/historia inwazji
(13 pytań) oraz biologia/ekologia (36 pytań). Suma otrzymanych punktów za poszczególne pytania wskazuje na stopień
inwazyjności badanego gatunku.

2. Część eksperymentalna
3. Wyniki i dyskusja

Ocenę stopnia inwazyjności wykonano stosując program
FISK – Freshwater Fish Invasiveness Screening Kit, w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą babki byczej w wodach
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wód estuarium Odry
oraz wiedzy eksperckiej uzyskanej podczas badań i analiz tego gatunku w latach 2009–2017. Program FISK – Freshwater
Fish Invasiveness Screening Kit służy do identyfikacji poten-

W Tabeli 1 przedstawiono parametry określające inwazyjność babki byczej wraz z liczbą punktów. W grupie pytań
dotyczących występowania/historii inwazji badany gatunek
otrzymał punkty tylko w podgrupie dotyczącej struktury inwazji
w Polsce (5 pkt), co wynika z ocenianych dróg inwazji, stopnia
adaptacji i wpływu na rodzime gatunki i siedliska zwierząt

Tabela 1. Przedstawiająca parametry określające inwazyjność babki byczej (Neogobius melanostomus) wraz z dokładnym wyszczególnieniem punktacji.
Parametry określające inwazyjność Babki byczej (Neogobius
melanostomus)

Wynik
(Punktacja za poszczególne parametry)

1. Występowanie/Historia inwazji

Wyszczególnienie

1.1. Udomowienie/Aklimatyzacja

0.0

1.2. Uwarunkowania klimatyczne/Produkcja

0.0

1.3. Struktura inwazji w Polsce

5.0
Razem: 5.0

2. Biologia/Ekologia

Wyszczególnienie

2.1. Cechy niepożądane

6.0

2.2. Opieka nad potomstwem

6.0

2.3. Rozmnażanie

0.0

2.4. Mechanizmy dyspersyjne

2.0

2.5. Atrybuty trwałe

0.0
Razem: 14.0
Wynik całkowity: 19.0
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wodnych. Brak punktów w dwóch pozostałych podgrupach
spowodowany był faktem, iż babka bycza nie jest gatunkiem
hodowanym w akwakulturze i akwarystyce, nie została wprowadzona celowo przez człowieka, poprzez zarybianie. Ponadto brak jest udokumentowanych przypadków osiedlania tego
gatunku przez człowieka. Najwięcej punktów babka bycza
otrzymała w parametrach biologia/ekologia (6 pkt). Związane
to jest przede wszystkim z behawiorem babki byczej i niekorzystnymi cechami (adaptacja do nowych warunków środowiskowych, euryhalinowość, ochrona potomstwa), które ułatwiają jej zajmowanie nowych obszarów. Mimo porcyjnego i rozciągniętego tarła babki byczej, brak punktacji w podgrupie
Rozmnażanie, wynika głównie z braku możliwości krzyżowania się z innymi natywnymi gatunkami ryb, efektywnego tarła
wyłącznie w warunkach wody o określonym zasoleniu, jak
również znacznej śmiertelności ikry i braku możliwości jej
przemieszczania przez prądy wodne. W podpunkcie związanym z oceną mechanizmów dyspersyjnych ze względu na zajmowanie siedlisk rodzimych gatunków ryb, drapieżnictwo ze
strony gatunków rodzimych (sandacza i węgorza), babka bycza otrzymała tylko 2 punkty. Łączna suma otrzymanych
punktów wyniosła 19, co jest wartością wskazująca na wysoką inwazyjność tego gatunku (> 15 pkt.).
W zlewisku Morza Bałtyckiego po raz pierwszy w czerwcu
w 1990 roku zanotowano babkę byczą w rejonie portu Helu
[16]. Prawdopodobnie do tych wód gatunek ten został zawleczony w wodach balastowych statków. Po przedostaniu się do
Morza Bałtyckiego osobniki tego gatunku w ciągu kilku lat rozprzestrzeniły się i zasiedliły całą Zatokę Gdańską [16, 17, 27].
W latach 90 babka bycza przedostała się do przymorskich
jezior Łebsko i Gardno w Słowińskim Parku Narodowym [28].
W polskiej części Zalewu Wiślanego zauważono babkę byczą
w 1999 roku [29], następnie pojawiła się ona również w części
rosyjskiej zalewu [30]. Najwyżej w Wiśle odnotowano babkę
byczą w okolicy Świecia (130 km od ujścia rzeki). W estuarium Odry po raz pierwszy babki bycze złowione były na początku XXI wieku w Zatoce Pomorskiej [3] i od 2003 roku stadia juwenalne, a od 2006 roku osobniki dorosłe pojawiły się
w połowach w niemieckiej części Zalewu Szczecińskiego [31].
Pierwsze udokumentowane obserwacje tego gatunku w polskiej części Zalewu Szczecińskiego przeprowadzili w 2009 roku Czugała i Woźniczka [4], wskazując na obecność tych ryb
w połowach rybackich. Obecnie babki są notowane już w Odrze po niemieckiej stronie na wysokości Szwedt [5], a po polskiej stronie na wysokości Widuchowej (informacje własne).
Ekspansji tego gatunku sprzyjają jej naturalne biologiczne
oraz ekologiczne predyspozycje takie jak: euryhalinowość,
oportunistyczne korzystanie z bazy pokarmowej, porcyjny
i rozciągnięty w czasie rozród, oraz sprawowanie opieki nad
złożoną ikrą [32]. W Polsce jest to pierwsze dotąd zastosowanie programu Fisk – Freshwater Fish Invasiveness Screening
Kit v2.03. Natomiast za granicą prekursorem w prowadzeniu
analizy inwazyjności obcych gatunków jest Vilizzi. Vilizzi ze
współautorami [24] przeprowadza analizę inwazyjności babki
byczej po raz pierwszy w południowej Finlandii. Wówczas
otrzymuje 24 punkty w skali inwazyjności, co również oznacza, że jest to wysoki stopień inwazyjności. Zapewne dotarła
tą drogą poprzez zasiedlanie północnej części Bałtyku, pierwsze doniesienia o pojawieniu się jej w Finlandii jest to rok
2015 [32]. Można stwierdzić, że charakter i rodzaj skandynawskich siedlisk w sposób optymalny odpowiada sposobowi
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życia tego gatunku, co doprowadziło do szybkiej jego eskalacji inwazji w powyższym Państwie. Vilizzi [25] analizuje również występowanie babki byczej w rzece Murray w Austrii.
Tam również otrzymuje w programie 24 punkty, co również
oznacza, że ma bardzo wysoki stopień inwazyjności. Pierwsze natomiast pojawienia się babki byczej w Austrii okolice
Wiednia nastąpiły w 2002 roku [33]. Simonović ze współautorami [26] przeprowadził analizę w programie FISK inwazyjności babki byczej na terenie Bałkanów. Wówczas Neogobius
melanostomus uzyskała 15 punktów w skali inwazyjności.
Można, zatem przypuszczać, że sukces globalnej ekspansji
tego gatunku w duże mierze jest spowodowany bezpośrednio
spowodowanymi czynnikami antropogenicznymi. Dodatkowo
ubytki w zasobach gatunków będących w stosunku do Neogobius melanostomus naturalnymi drapieżnikami ułatwiają jej inwazję obcych terenów. Babka bycza powoduje wiele niekorzystnych zmian w ekosystemach wodnych, które są coraz
częściej dostrzegane [34], ale niestety nie zawsze możliwe
jest ich pełne oszacowanie [35]. Cały problem obecności babki byczej, jako gatunku obcego w miejscach, w których nie
występuję naturalnie wynika z jej spektrum pokarmowego,
oraz z jej wielkości i płodności. Babka bycza to ryba drapieżna, polująca przede wszystkim na bezkręgowce denne. Najczęściej odżywia się małżami, krewetkami i wieloszczetami.
Babka bycza efektywnie żeruje na małżach. Małże w związku
z tym, że występują w ogromnych populacjach, wychwytują
z wody i akumulują w swoim ciele szereg zanieczyszczeń,
w tym metale ciężkie. Zanieczyszczenia te dostają się wraz
ze zjadanymi przez babkę byczą małżami. Następnie do żerujących na nich kormoranów. W ten sposób metale ciężkie nadal są w obiegu łańcucha pokarmowego i nie wiadomo, jakie
będą tego konsekwencje [36]. Oprócz tego babka bycza skutecznie konkuruje z rodzimymi gatunkami ryb o pokarm, miejsce schronienia i rozrodu. Oprócz tego może redukować populacje naszych rodzimych ryb mniejszych (np. ciernik, mniejsze gatunki babki), oraz narybek ryb większych [32]. Należy
przy tym wspomnieć o zwiększeniu uciążliwości pracy rybaków spowodowane masowym występowaniem babki byczej
w rybackich narzędziach pułapkowych. Skóra [37] zauważył,
że w okresie wiosny, oraz jesieni, gdy żaki są wypełniane
babką byczą obniża się potencjał połowowy innych ryb.
Mimo ogólnie znanych, niekorzystnych skutków, jakie niesie obecność babki byczej, w naszym kraju nie zostały jeszcze opracowane programy zwalczania tego gatunku. [38] podaje, iż intensywne pozyskiwanie tego gatunku w ramach
przybrzeżnego rybołówstwa byłoby dobrym pomysłem na
zmniejszenie zasobów tej ryby. Jednak przy braku rynkowego
popytu na ten gatunek metoda ta ma niewielkie szanse na powodzenie. Warto natomiast rozważyć wzmocnienie populacji
konsumentów babki byczej w estuarium Odry: węgorza (Anguilla anguilla) (Linnaeus, 1758) i sandacza (Sander lucioperca) (Linnaeus, 1758). Węgorz aktywnie penetrując strefę denną, w tym kryjówki babki byczej i odganiając samce wyjada inkubowaną ikrę [39]. Sandacz natomiast ma większą szansę
na redukcję liczebności tego obcego gatunku ze względu na
nocną aktywność tego drapieżnika. Niewątpliwie jednak, gatunek ten nie powinien być objęty na terytorium Polski jakąkolwiek formą ochrony [38]. Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać zakaz przenoszenia osobników tego gatunku do innych zbiorników i cieków wodnych oraz wsiedlania złowionych
ryb z powrotem do wody.
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4. Podsumowanie

Inwazja babki byczej w estuarium Odry w ostatnich latach
następuję bardzo szybko. Wynika to z dużej inwazyjności tej
ryby (wartość tego parametru według FISK wynosi 19 pkt.),
spowodowanej głównie: dużą zdolnością przystosowawczą do
nowych warunków środowiska, tolerancją zasolenia wody,
porcyjnym, rozciągniętym w czasie tarłem oraz ochroną potomstwa. Należy podkreślić, iż dla populacji z wód estuarium
Odry uzyskano znacznie wyższą wartość inwazyjności babki
byczej niż w porównywanych akwenach. W związku z tym,
niezbędny jest stały monitoring populacji tego gatunku w wodach estuarium Odry, mający na celu określenie nie tylko stanu zasobów tej ryby, ale również zmian struktury populacyjnej, kondycji, wzrostu oraz roli ekologicznej pełnionej w ekosystemie przez ten inwazyjny gatunek.
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Ekologiczne aspekty stosowania biomasy roślinnej na przykładzie
pelletu sosnowego i łuski słonecznika
Ecological aspects of the use of plant biomass on the example of
pine pellets and sunflower husks
Wojciech MAŁEK
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Streszczenie: W artykule przedstawiono aspekty ekologiczne stosowania biomasy roślinnej na przykładzie pelletu sosnowego
i łuski słonecznika. W pierwszej części opisano sposób jej przechowywania oraz zagrożenia jakie płyną z jej magazynowania.
Następnie zbadano i porównano wartości opałowe, ciepło spalania, emisję gazów do atmosfery, wilgoć oraz popiół badanych
rodzajów biomasy.
Słowa kluczowe: biomasa, ekologia, ciepło spalania, paliwa odnawialne
Abstract: The article presents the ecological aspects of the use of plant biomass on the example of pine pellets and sunflower
husks. The first part describes how to store it and how it is stored in warehouses. The calorific values, combustion heat,
gaseous emissions, humidity, and ash of the biomass types examined were then examined and compared.
Keywords: biomass, ecology, combustion heat, renewable fuels

1. Wstęp
1

Rozwój cywilizacyjny wiąże się z powstaniem wielu nowych zagrożeń. Eksploatowanie złóż paliw kopalnianych i zasobów mineralnych powoduje degradację części środowiska
naturalnego, co może przyczynić się do katastrofy ekologicznej. Istotnym aspektem mogącym naruszyć bezpieczeństwo
ekologiczne Ziemi jest fakt, iż paliwa kopalne stają się źródłem konfliktów zbrojnych. Alternatywą i wyjściem z tego rodzaju sytuacji jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
których ludzkość zaczyna szukać z coraz większym skutkiem.
Świadomość powolnego obumierania naszej planety zaczyna trafiać do większości jej mieszkańców. W tym celu podpisywane są nowe traktaty zobowiązujące kraje do ochrony
środowiska i zabezpieczania go dla przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem jest wdrażanie nowych technologii, które mają
na celu ograniczenie emisji niebezpiecznych gazów i związków do atmosfery. Coraz więcej przedsiębiorstw i domów jednorodzinnych rezygnuje ze spalania tradycyjnych paliw kopalnianych, inwestując w nowoczesne kotły do spalania biomasy
lub w kotły o wyższej sprawności. Są one proste w eksploatacji, bardzo często bezobsługowe, mają odpowiednie zasobniki
na paliwo, wytwarzają mało popiołu i są bezpieczne dla otoczenia, ponieważ proces spalania w kotle jest zamknięty
i kontrolowany przez układy elektroniczne sterujące pracą kotła [1–6].
2. Charakterystyka biomasy na przykładzie pelletu
sosnowego

Pellet sosnowy jest to sprasowany odpad drzewny powstały z wiórów, trocin i zrębków z drewna sosnowego. PoAdres e-mail: malek.wojciech@wip.pcz.pl
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wstaje w tartakach oraz w przemyśle drzewnym, takim jak
stolarstwo. Firmy zajmujące się obróbką drewna wykorzystują
odpady drewnopochodne do produkcji pelletu, a wprowadzanie na rynek tego rodzaju biomasy staje się celowe, ponieważ
zwiększa się zapotrzebowanie na tego rodzaju paliwa w sektorze rynku energetyki.
W przemyśle drzewnym do produkcji stosuje się dużo
drewna sosnowego, a wprowadzanie na rynek tego rodzaju
biomasy staje się coraz bardziej opłacalne, ponieważ są odbiorcy tego rodzaju paliwa na rynku. Świadomość ludzi i postęp technologiczny sprawia, że pellety zyskują coraz większą
liczbę zwolenników, a koszty eksploatacji kotłów grzewczych
są znacznie niższe od tradycyjnych kotłów opalanych paliwami kopalnymi. Spalanie paliw z biomasy (pelletów) posiada
wiele zalet, takich jak:
– odnawialność surowca,
– brak dodatkowej emisji CO2 do atmosfery, ponieważ jest
emitowane tyle ditlenku węgla, ile roślina pobrała w wyniku fotosyntezy – tzw. „zerowy” bilans CO2,
– popiół z biomasy ma skład mineralny odpowiadający
składnikom nawozu,
– produkcja biomasy prowadzi do rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz ogranicza bezrobocie na obszarach rolnych i leśnych [2, 3].
3. Przechowywanie biomasy

Biomasa jako paliwo energetyczne może być magazynowane w różny sposób. Przechowywanie tego paliwa i dobór
odpowiednich metod składowania zależy od rodzaju surowca
z jakiego została wytworzona lub przetworzona. Do najbardziej pospolitych metod przechowywania biomasy należą:
– składowanie na hałdach,
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– przechowywanie w silosach,
– składowanie w zasobnikach,
– przechowywanie w zadaszonych budynkach,
– przechowywanie poukładanej biomasy na wolnym powietrzu.
Najczęściej na hałdach składowane są wióry z obróbki drewna (sosny), trociny i zrębki [4].

możliwość wystąpienia samozapłonu takiego rodzaju biopaliwa.
Składowanie biomasy w formie pelletu poprawia bezpieczeństwo, ponieważ minimalizuje zagrożenia związane
z przechowywaniem biomasy w magazynach lub domowych
kotłowniach [3, 4].
4. Nowoczesne kotły na biomasę

3.1. Zagrożenia związane ze składowaniem biomasy na hałdach

Jednym z niebezpiecznych zjawisk, jakie mogą powstać
w trakcie przechowywania i magazynowania biomasy jest jej
samozapłon. Do samozapłonu może dojść pod wpływem wielu czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. Oddziaływanie to nasila się, gdy odpady drzewne są świeże, wilgotne i narażone na opady atmosferyczne oraz na wpływ wysokich temperatur wywołanych przez promienie słoneczne.
W dużych hałdach wyróżnia się trzy strefy warstwy. Najistotniejszym czynnikiem, jaki je różni jest temperatura i wilgotność. W warstwie zewnętrznej dużą rolę odgrywają czynniki atmosferyczne charakteryzujące się wysokimi wahaniami
temperatur i stopniem nasłonecznienia tej warstwy. W warstwie zewnętrznej proces parowania przebiega samorzutnie
bez żadnych problemów. Kolejna głębsza warstwa jest cieńsza niż warstwa zewnętrzna. charakteryzuje się dość dużą
gęstością, Biomasa jest tam ściśnięta, tworzy zbitą konsystencję o utrudnionym przepływie powietrza. Warstwa ta tworzy izolację pomiędzy dwoma warstwami: warstwą zewnętrzną, a warstwą wewnętrzną hałdy.
Trzecią warstwę stanowią najgłębiej zalegające cząstki
biomasy. Warstwa ta cechuje się największą temperaturą
i największą grubością w hałdzie. W zależności od wielkości
hałd każda z nich jest narażona na czynniki zewnętrzne jak
i wewnętrzne. Czynnikami zewnętrznymi są: różnica temperatur, opady atmosferyczne oraz pora roku, w której dane paliwo jest składowane. Natomiast do czynników wewnętrznych
należy granulacja biomasy, stopień wilgotności biomasy oraz
czynniki biologiczne rozkładu. Na biomasę najintensywniej
działają czynniki wewnętrzne w stadium świeżości. Gdy biomasa jest świeża, nie odparowana i wilgotna, skutkuje to wysokimi temperaturami wewnątrz hałdy, fermentacją substancji
organicznych i emisją metanu, który jest łatwo palnym i wybuchowym gazem [3, 4].
3.2. Przechowywanie pelletu

Jedną z najważniejszych właściwości pelletu jest stopień
zawilgocenia. Dlatego przed wyborem miejsca składowania
należy zapewnić takie, które jest suche i naturalnie wentylowane. Zdecydowanie najlepiej w tym przypadku sprawdzi się
kotłownia lub pomieszczenia jej towarzyszące. W takich miejscach granulki nie stracą swoich walorów użytkowych. Ale i tu
konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli kotłownia jest na parterze lub w piwnicy, konieczne jest ułożenie
worków na palecie lub deskach. Rozwiązanie takie uchroni
pellet przed absorbowaniem wilgoci z podłoża. Gdy zawilgocenie przekracza określone wartości przyjęte w normie, spada
wartość opałowa i ciepło spalania pelletu. Z tego powodu
wszelkie wiaty czy nieocieplone garaże niestety nie nadają się
do przechowywania worków. Biomasa w formie pelletu w magazynach przechowywana jest w workach co ogranicza
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Kotły na biomasę są tanim i ekologicznym źródłem energii. Sukces ekonomiczny zależy od doboru odpowiedniego kotła do typu biomasy dostępnej w danym regionie. Najważniejsze cechy biomasy przy doborze kotła to: wilgotność paliwa,
granulacja, rodzaj biomasy. Rozróżnia się kotły na paliwo suche – do 30% wilgotności oraz na paliwo mokre o wilgotności
powyżej 30%. Mokra biomasa nie będzie się dopalała w kotle
zaprojektowanym na biomasę suchą (spadnie znacząco
sprawność). Natomiast spalając biomasę suchą w kotle zaprojektowanym do spalania mokrej biomasy można uzyskać
bardzo wysokie temperatury, które niekorzystnie będą wpływały na procesy zachodzące w palenisku: m.in. duża emisja
NOx, topnienie popiołu, niszczenie komory spalania [5].
5. Skład chemiczny biomasy roślinnej

W roślinach, z których pozyskuję się biomasę, występują
substancje organiczne, które składają się z czterech podstawowych pierwiastków chemicznych, takich jak: węgiel (C),
wodór (H2), tlen (O2) i azot (N2). Pierwiastki te tworzą złożone
substancje organiczne, takie jak: celuloza, glukoza, hemiceluloza oraz ligniny. Związki te znajdują się w łodygach roślin,
które stanowią główną masę całej rośliny. W drewnie kawałkowym udział procentowy czterech głównych pierwiastków
rozkłada się następująco: 49.6% węgla, 6.3% wodoru, 44.2%
tlenu oraz zawartość azotu znajduje się na poziomie około
0.12% [8].
6. Spalanie biomasy i jej produkty

Spalanie jest to proces, w którym zachodzi szybkie utlenianie, gdzie wytwarza się bardzo duża ilość ciepła. Produktami spalania danego paliwa są części lotne oraz części stałe
(popiół). Natomiast do części lotnych zalicza się następujące
gazy takie jak:
– tlenek węgla (CO),
– ditlenek węgla (CO2),
– tlenki azotu (NO i NO2),
– wodę w postaci pary wodnej (H2O).
Ponadto w składzie biomasy może występować chlor (Cl),
który w spalinach może prowadzić do powstania chlorowodoru (HCl). Kwas ten negatywnie wpływa na elementy stalowe
kotła, powodując korozję i niszczenie elementów kotła [7, 8].
7. Wilgoć oraz zawartość popiołu z pelletu sosnowego i łuski słonecznika

Pomiar wilgotności powietrzno suchej pelletu sosnowego
oraz pelletu z łuski słonecznika przeprowadzono metodą polegającą na suszeniu sproszkowanej odważki biomasy. Następnie suszenie odbyło się w atmosferze powietrza w temperaturze od 105°C do 110°C w czasie jednej godziny. Zawartość
wilgoci w próbce paliwa oblicza się z zależności:
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(a)

(b)

Rysunek 1. Widok badanych próbek: (a) pellet z sosny, (b) pellet z łuski słonecznika.

ܽWh ൌ

mn1 െ mn2
ή 100%  (1)
mn1 െ mn3

gdzie: mn1 – masa naczynka z naważką przed suszeniem [g],
mn2 – masa naczynka z naważką po suszeniu [g], mn3 – masa
naczynka [g].
Następnym krokiem badań było określenie zawartości popiołu z badanych próbek za pomocą pieca muflowego. Próbki
te były podgrzewane w temperaturze około 800°C przez 35
minut. Zawartość popiołu obliczono z zależności podanej
w Równaniu 2, a wyniki obliczeń przedstawiono w Tabeli 1.
ܽAa ൌ

mt3 െ mt1
ή 100%  (2)
mt2 െ mt1

gdzie: mt1 – masa wyprażonego tygielka [g], mt2 – masa tygielka z naważką [g], mt3 – masa tygielka z popiołem [g].
8. Badania eksperymentalne procesu spalania wybranych gatunków biomasy

W ramach przeprowadzonych badań wykonano następujące pomiary wartości energetycznych dla pelletu sosnowego
i pelletu z łuski słonecznika (Rysunek 1) w stanie roboczym
takich jak: wartość opałową, ciepło spalania, emisję gazów,
wilgoć oraz zawartość popiołu.
W pierwszym etapie badań oznaczono ciepło spalania
i wartość opałową. Ciepło spalania analizowanych paliw oznaczano za pomocą kalorymetru KL-12Mn. Pomiar polegał na
całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej [7, 8].
W Tabeli 1 zestawiono średnie wyniki pomiarów zawartości popiołu, wilgoci oraz ciepła spalania, wartości opałowej

Rysunek 2. Widok kotła grzewczego mini BIO.
oraz stężenia NO, NOx, CO2 dla badanych próbek pelletu sosnowego i łuski słonecznika w stanie roboczym. Wyniki obejmują średnie wartości z kilku pomiarów tych parametrów dla
każdego z biopaliw. Badania te przeprowadzono na kotle
przedstawionym na Rysunku 2, analizę spalin wykonano analizatorem MRU Vario Plus IV pokazanym na Rysunku 3.

Tabela 1. Zestawienie średnich wartości wyników z przeprowadzonych badań.

Lp.

Rodzaj
pelletu

Średnia
zawartość
popiołu

Średnia
zawartość
wilgoci

[%]

[%]

Ciepło
spalania

Wartość
opałowa

Stężenie
NO

Stężenie
NOx

Stężenie
CO2

[J/kg]

[J/kg]

[ppm]

[ppm]

[%]

1

Pellet
sosnowy

0.59

5.53

18.767

17.518

372

391

6.20

2

Pellet z łuski
słonecznika

4.09

9.42

18.524

17.270

194

204

5.84
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Z badań wynika, że badany pellet sosnowy posiada małą
wilgoć, utrzymującą się w granicach od 5% do 6%, natomiast
w pellecie z łuski słonecznika wilgoć utrzymuje się na poziomie około 10%. Eksploatacja kotłów grzewczych na tego rodzaju paliwa jest mało pracochłonna, ponieważ zapełniony
zasobnik do pełna wystarcza od tygodnia do dwóch tygodni
ogrzewania domu jednorodzinnego.
Producenci kotłów opalanych pelletem sosnowym podają,
że po całorocznej eksploatacji kotła zostaje minimalna ilość
popiołu [2–7].
Literatura

Rysunek 3. Widok analizatora spalin MRU Vario Plus IV.
9. Podsumowanie

Badane biopaliwa można wykorzystywać w kotłach małej
mocy, ponieważ posiadają dużą wartość opałową i ciepło spalania.
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i może być on wykorzystany jako nawóz do roślin, ponieważ
nie zawiera szkodliwych związków, takich jak metale ciężkie
czy tlenki metali. Pellet sosnowy oraz pellet z łuski słonecznika posiada odpowiednie parametry jako paliwo energetyczne.
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Streszczenie: W artykule zostało opisane znaczenie wycieczek w wychowaniu uczniów w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
Wyjaśniono istotę edukacji i wychowania ekologicznego, zasady edukacji ekologicznej. Opisano wycieczkę jako główną formę
organizacji nauczania biologii w szkole. Opisana została również struktura i metodyka prowadzenia przyrodniczych wycieczek.
Zostało podkreślone znaczenie połączenia racjonalnego, emocjonalnego i praktycznego aspektu w czasie trwania wycieczki.
Przedstawiono wybrane formy pracy w czasie wycieczek, które przyczyniają się do ekologicznej edukacji uczniów, kształtowania u nich zasad postępowania w naturze, troskliwej opieki nad nią i motywacji do działań z zakresu ochrony przyrody w czasie
trwania wycieczek. Zostały sformułowane wnioski o znaczeniu wycieczek z biologii w procesie edukacji i wychowania ekologicznego dzieci w wieku szkolnym.
Słowa kluczowe: wycieczka, edukacja ekologiczna, wychowanie ekologiczne, ochrona przyrody, wychowanie w szacunku do
przyrody
Abstract: The article covers the importance of excursions in the ecological and environmental protection of pupils’ education.
The essence of ecological education and upbringing, the main principles of ecological education are revealed. The potential of
the school biology course for the implementation of ecological education and upbringing has been analyzed. The excursion as
the leading form of organizing the teaching of biology at school has been described. The structure and methodology of
conducting nature excursions are described. The authors made the emphasis on the importance of combining rationality,
emotionality and practicality during the excursion. Several excursions working forms were presented that promote the
ecological education of pupils, form their rules of behavior in nature, careful attitude to it and the motivation to environmental
protection activities during excursions. The authors make the conclusions of the importance of excursions in biology in the
process of ecological education, pupils’ education and their upbringing.
Keywords: excursion, ecological education, environmental protection education, environmental protection, environmental
protection upbringing

1. Wstęp
1

Edukacja środowiskowa (ang. environmental education)
oznacza edukację ekologiczną obejmująca zarówno aspekty
przyrodnicze, społeczne i techniczne [1]. Składa się na nią
wiedza ekologiczna, ekologiczne myślenie, światopogląd ekologiczny, etyka ekologiczna i kultura ekologiczna [2].
Droga do wysokiej kultury ekologicznej prowadzi tylko
przez efektywną edukację ekologiczną odbywającą się na
różnych szczeblach nauczania szkolnego. Podstawowymi zasadami edukacji ekologicznej uczniów i kształtowania ich kultury ekologicznej są: interdyscyplinarne podejście w kształtowaniu kultury ekologicznej, systematyczność i ciągłość badania ekologicznego materiału; jedność intelektualnego i emocjonalno-wolicjonalnego podejścia w działalności uczniów
z zakresu nauki i poprawy środowiska naturalnego oraz wzajemny związek globalnego, krajowego i lokalnego ujawnienia
problemów ochrony środowiska w procesie uczenia się [3].
*
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Edukacja i wychowanie ekologiczne we współczesnych warunkach są nowym znaczeniem, filozofią i celem nowoczesnego procesu edukacyjnego jako jedynie możliwego sposobu
zachowania człowieka jako gatunku biologicznego i kontynuacji oraz rozwoju cywilizacji ludzkiej w całości [4].
Celem edukacji ekologicznej jest zapewnienie kształtowania kultury ekologicznej, zdobycie wiedzy i doświadczenia
przez każdego człowieka, które są niezbędne do ochrony środowiska i jej poprawy, kształtowanie szacunku do natury i rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyje
człowiek. Skuteczne nauczanie treści biologicznych powinno
odbywać się w oparciu o aktywowanie emocji u uczniów. Wywołanie emocji w trakcie procesu dydaktycznego skutkuje modyfikacją połączeń nerwowych w mózgu, a co za tym idzie –
wiedza możliwa jest do odtwarzania na wielu płaszczyznach
poznawczych. Szczególne znaczenie odgrywają emocje
w nauczaniu przyrody i biologii na każdym szczeblu kształcenia. Poznawanie aspektów przyrody i biologii powinno odbywać się w oparciu o dostępne pomoce dydaktyczne, szczególnie żywe okazy roślin, zwierząt i grzybów. Niezwykle ważne znaczenie w nauczaniu przyrody i biologii odgrywają doś-

© 2017 Jan Długosz University, Częstochowa

67

Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów
N. Grycaj, A. Bąbelewska*

wiadczenia wykonywane przez samych uczniów pod kierownictwem nauczyciela. W trakcie planowania i przygotowania
materiałów do doświadczenia uczeń formułuje hipotezy i planuje etapy doświadczenia biologicznego.
Jednym ze skutecznych środków kształtowania kultury
ekologicznej w kształceniu szkolnym odgrywają wycieczki
przyrodnicze. Każde wyjście w teren ma ogromny „ekologiczny” potencjał dla wychowania dzieci w wieku szkolnym. Ważnymi elementami w kierunku kształtowania kultury ekologicznej są wartości ekologiczne, umiejętność troskliwej opieki nad
przyrodą i środowiskowe działanie. Szczególnie ważny w edukacji ekologicznej uczniów jest także rozwój troskliwego myślenia o przyrodzie [5, 6].
2. Cel pracy

Celem artykułu było wykazanie znaczenia przyrodniczych
wycieczek jako formy ekologicznego (środowiskowego) wychowania uczniów na lekcjach przyrody i biologii na każdym
etapie kształcenia szkolnego.
3. Wycieczka jako forma organizacji nauczania biologii i jej znaczenie

Wycieczka jest ważnym ogniwem w całym systemie edukacyjnym lekcji przyrody i biologii. Należą do najbardziej wartościowych form pracy dydaktyczno-wychowawczej i najbardziej ulubionych przez uczniów. Jest ściśle związana z pracą
na lekcjach i z innymi formami organizacji procesu nauczania.
Szkolna wycieczka jest formą dydaktyczno-wychowawczej
pracy z klasą lub grupą uczniów w różnych warunkach, np.:
naturalnego krajobrazu, produkcji, wystawy, której celem jest
obserwacja i nauczanie uczniów przy udziale różnych obiektów i zjawisk [7].
Historia zajęć terenowych – wycieczek sięga początków
XVIII wieku, kiedy to zaznajamiano uczniów w niemieckich
szkołach z ziołami bezpośrednio w terenie. Pierwsze wycieczki botaniczne w Polsce prowadzono w XIX wieku i od tego
czasu stopniowo wzrastało zrozumienie znaczenia wycieczek
przyrodniczych w edukacji. Przed pierwszą wojną światową
pojawiały się systematycznie przykładowe opisy i projekty zajęć terenowych publikowane w czasopismach tj. „Metodyka
Biologii” czy „Przyroda i Technika”. Po drugiej wojnie światowej opublikowane zostały liczne przewodniki dla nauczycieli
[8].
Charakterystyczną cechą wycieczek jest to, że nauka
obiektów związana jest z przemieszczeniem się uczniów.
Według Stawińskiego [8], wycieczki i inne zajęcia terenowe
umożliwiają uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z przyrodą, z żywymi roślinami i zwierzętami w ich środowisku. Pozwalają na poznawanie warunków życia, potrzeb organizmów, charakterystycznych cech populacji, współzależności
między organizmami w biocenozach i ekosystemach. Edukacja w tej formie pozwala rozwijać ważne umiejętności, tj. koncentrowanie się na określonych obiektach, cechach budowy,
procesach i zjawiskach. Wycieczki służą rozwijaniu zdolności
i zainteresowań biologicznych [8]. Uczniowie podczas nich zapoznają się z cechami wzrostu roślin w różnych warunkach
środowiska, dostosowaniem się roślin i zwierząt do warunków
środowiska (modyfikacji pędów roślin, ochronne i ostrzegawcze kolory owadów itp.), różnicami w morfologii roślin różnych
biocenoz (rośliny lasów, łąk, zbiorników wodnych). Wycieczki
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dają możliwość uczniom na konkretnym materiale uświadomić
sobie względność podziału organizmów na „pożyteczne”
i „szkodliwe”, prześledzić wpływ człowieka na środowisko naturalne, upewnić się w potrzebie ochrony przyrody od zanieczyszczeń i wyników działalności człowieka (wyrąb lasów,
niszczenie rzadkich zwierząt), troskliwego postrzegania przyrody. Są one postrzegane jako odskocznia od typowych zajęć
lekcyjnych odbywających się w budynku szkolnym, możliwość
zobaczenia czegoś nowego, przeżycia przygody, a dodatkowo wiążą się z ruchem i aktywnością fizyczną. Ta forma zajęć
należy do najbardziej pracochłonnych form pracy pedagogicznej ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz osiągnięcie celów.
Wycieczki w tym także o charakterze przyrodniczym odgrywają ważną rolę wychowawczą. Umożliwiają nauczycielom
wzmożone oddziaływanie na uczniów, pozwalają nawiązać
bliższy z nimi kontakt oraz zaobserwować relacje między nimi. Uczniowie w trakcie tej formy lekcyjnej uczą się współżyć
i współpracować w grupie w celu osiągnięcia założeń lekcyjnych [9].
Celem nadrzędnym wycieczek przyrodniczych jest kształtowanie postawy poszanowania przyrody i dbałości o nią, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także uwrażliwianie młodego człowieka na negatywne zachowania ludzkie względem
przyrody oraz konieczność racjonalnego korzystania z zasobów środowiska. Niezwykle ważne są wycieczki przyrodnicze
w okolicy zamieszkania i szkoły. Pozwalają poznać walory
przyrodnicze najbliższego otoczenia w którym żyją, a przez to
szczególnie mocno kształtować postawę dbałości o miejsce,
w którym żyją.
4. Metodyka prowadzenia wycieczek terenowych

Właściwości poszczególnych przedmiotów nauczania oraz
celów i zadań dydaktycznych decydują o wyborze właściwych
metod pracy na zajęciach lekcyjnych. Dobór odpowiednich
metod pracy powinien uwzględniać przede wszystkim wiek
ucznia [10]. Metody pracy na lekcjach biologii oparte są
na słowie (pogadanka, opowiadanie, opis, dyskusja, praca
z książką), obserwacji (metoda pokazowa, angażująca zarówno wzrok i słuch) oraz działalności praktycznej uczniów (metoda pomiaru rzeczy, zjawisk i procesów). Powyższe metody
służą poznaniu i utrwaleniu nowego materiału oraz ułatwiają
kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy. Większość
z nich możliwa jest do wykorzystania podczas wycieczek
szkolnych.
Edukacja ekologiczna w trakcie wycieczek szkolnych powinna opierać się na trzech zasadach: „Głowa, Serce, Ręce”.
W anglojęzycznych materiałach dotyczących edukacji ekologicznej oznacza się je w postaci znaku ННН lub 3H: „Head,
Heart and Hands”. Powyższe motto oznacza, że najlepsze
efekty dydaktyczne w trakcie zajęć edukacyjnych szczególnie
z zakresu edukacji ekologicznej uzyskuje się przez trzy odpowiednie „kanały”: głowa, serce i ręce [11]. Proces przyswajania wiedzy jest najskuteczniejszy i najtrwalszy, gdy uczeń samodzielnie pod kierownictwem nauczyciela podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów i zadań, którym
towarzyszą emocje w trakcie ich wykonywania. Mając tę świadomość, wybór metod pracy w trakcie zajęć terenowych winien być dobrze przemyślany. Najlepszą formą pracy terenowej są zajęcia laboratoryjne i warsztaty na łonie natury, które
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aktywują uczniów do samodzielnej pracy i wyciągania wniosków.
Praca w warunkach pozaszkolnych wymaga od nauczyciela szeregu czynności pozwalających na sprawne kierowanie pracą dydaktyczną w terenie. Skuteczność dydaktyczna
i wychowawcza wycieczek zależy od ich przygotowania,
a zwłaszcza od starannie określonego celu i planowanych wyników każdej wycieczki [12]. Konieczne jest przygotowanie
scenariusza zajęć, pomocy dydaktycznych, np. lornetek, czerpaków, lup, kluczy i przewodników oraz materiałów graficznych w formie kart pracy, na których umieszczone będą polecenia, metodyka oraz sposób samodzielnego wykonania zadania. Przypisanie poszczególnym uczniom ról w całościowym schemacie lekcji w terenie, jako ogniw scalających wiedzę nabytą podczas wycieczki, działa bardzo motywująco na
uczniów.
Wycieczka jako forma organizacji procesu edukacyjnego
i wychowawczego powinna przebiegać w określonych etapach [13]:
• Część wstępna – przygotowanie nauczyciela do wycieczki poprzez określenie celu, oględziny miejsca, sporządzanie planu trasy, określenie metod pracy, przygotowanie materiałów pomocniczych np. instrukcji, kart
pracy.
• Część główna – przeprowadzenie wycieczki, określenie
celów i zadań do realizacji w trakcie wycieczki przez
uczniów, samodzielna praca uczniów w terenie (obserwacje i doświadczenia, zbiór materiału) przy użyciu różnych metod pracy.
• Część podsumowująca – opracowanie wyników obserwacji, przygotowania zbiorów, tabel, raportów, sprawozdań, prezentacji. Sprawdzenie poprawności wykonania
pracy, dyskusja podsumowująca.
Ostatnim etapem każdej wycieczki powinna być ocena,
która określa, czy cele lekcji zostały osiągnięte. W przypadku
uczniów, oceny stanowią motywację do dalszej pracy, zaś
w przypadku nauczyciela są sprawdzianem skuteczności zastosowanych form i metod pracy w terenie [12].

jest zatem sformułowanie na początku zajęć hipotez. Dużym
ułatwieniem metodycznym w tego typu lekcjach jest przygotowanie dla uczniów instrukcji postępowania w terenie, która
krok po kroku pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Dobrym rozwiązaniem są arkusze badawcze, w których uczniowie notują
postępy, a na koniec formułują tezy lekcji.
• Zajęcia na ścieżkach dydaktycznych.
Ścieżki dydaktyczne to specjalnie przygotowane trasy
w obiektach o różnym charakterze, np. w obszarach chronionych, obszarach poprzemysłowych, dzielnicach miast, parkach itp. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest ukazanie ważnych i odmiennych cech przyrodniczych terenu, np.
cennych walorów całych ekosystemów, chronionych gatunków i sposobów jej ochrony, różnorodności zjawisk przyrodniczych itp. Na trasach ścieżek dydaktycznych znajdują się najczęściej tablice graficzne, prezentujące najistotniejsze zagadnienia na trasie wycieczki. Często do tablic dołączone są
przewodniki opisujące szerzej zagadnienia prezentowane na
tablicach oraz zestawy gotowych scenariuszy zajęć lekcyjnych w terenie. Ścieżki dydaktyczne stanowią duże wsparcie
dla nauczycieli w organizacji wycieczek przyrodniczych i są
bardzo chętnie odwiedzane przez szkoły.
• Gry dydaktyczne.
Ulubioną przez uczniów formą pracy w terenie są gry dydaktyczne, które podczas wycieczek przyrodniczych są ważnym środkiem wychowania ekologicznego. W trakcie gier uczniowie przygotowują się do rzeczywistych sytuacji ekologicznych, zdają sobie sprawę, jak należy odnosić się do natury,
uczą się technik komunikowania się z rówieśnikami, wyrażają
swoje opinie na dany problem itp. Ta forma pracy pełni również ważne role w procesie kształcenia aktywności, samodzielności i pomysłowości uczniów. Rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie. Gry dydaktyczne łączą odmienne
metody poznawcze: słuchanie, oglądanie, działanie, przeżywanie. Szczególnie chętnie stosowane są w nauczaniu przyrody w klasach młodszych. Tematyka gier dydaktycznych
z zakresu edukacji ekologicznej może być różnorodna, większość zagadnień możliwa jest do realizacji przy użyciu tej formy pracy.

5. Obiekty i wybrane formy wycieczek przyrodniczych

6. Podsumowanie

W literaturze funkcjonuje wiele klasyfikacji wycieczek
przyrodniczych. Jednym z kryteriów może być jej długość
(czas trwania), np. kilka godzin, cały dzień czy kilka dni, np.
„zielone szkoły” [14]. Inne kryterium podziału opiera się na
celu pracy, np. wycieczki poznawcze, rozpoznawcze, pogłębiające, porównawcze czy podsumowujące [15]. Klasyfikacja
wycieczek przyrodniczych może opierać się także na ich tematyce, np.: botaniczne, zoologiczne, ekologiczne, sozologiczne lub miejscu ich odbywania się, np. obszary chronione,
rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, ogrody botaniczne
i zoologiczne, gospodarstwa rolne, muzea przyrodnicze, instytucje naukowe itp.
Szczególnie ważnym kryterium klasyfikacji wycieczek
przyrodniczych może być ich sposób (forma) przeprowadzenia – metodyka działania i nauczania uczniów w czasie ich
trwania.
• Zajęcia laboratoryjne i warsztaty terenowe.
Należą do najciekawszych form pracy terenie. Z założenia
opierają się na doświadczeniu, które przeprowadza sam
uczeń. Zajęcia tego typu mają charakter badawczy, konieczne

Wycieczki mają bardzo duże znaczenie w procesie nauczania przyrody i biologii, więc powinny stanowić integralny
punkt programów nauczania [8]. Ich zadaniem jest pogłębić
kulturę obcowania z przyrodą i mogą być właściwym wstępem
do uprawiania turystyki przyjaznej środowisku. Wynikiem wycieczek może być tworzenie modelu zmniejszenia antropogenicznego oddziaływania na środowisko, analiza możliwych
sposobów rozwiązania problemów środowiskowych itp.
W trakcie wycieczki uczniowie mają możliwość zebrać materiał do wykonywania projektów edukacyjnych (np. „Pomoc naszemu parkowi”, „Sadzenie roślin na terytorium naszej szkoły”, „Ozdobne rośliny parku” itp.), które będą kontynuowane
w warunkach szkolnych.
Wiedza zdobyta w czasie zajęć dydaktycznych w terenie
cechuje trwałość ze względu na wielowątkowy odbiór wrażeń
przyrodniczych przez ucznia. Przyroda odbierana jest przez
wiele zmysłów: wzrok, słuch, węch. Dodatkowo praca samodzielna i dochodzenie do wniosków, a następnie podsumowanie działań w formie projektu, sprawozdania czy innej formy,
dostarcza wielu bodźców pozytywnie działających na przy-
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swajanie wiedzy. Wiedza zdobyta na wycieczkach szkolnych
jest najtrwalsza.
Dobrze przygotowane zajęcia w terenie wymagają od
nauczyciela dużego zaangażowania. Niezbędne jest szczegółowe zaplanowanie wycieczki i konsekwentna realizacja zadań w terenie. Głównym zadaniem nauczyciela na wycieczce
jest organizacja i zachęcanie do samodzielności i pracy badawczej uczniów z wykorzystaniem emocjonalnie-zmysłowego doświadczenia komunikacji z obiektem wycieczki i postrzegania przez uczniów tego obiektu w jego naturalnym środowisku, rozumienie znaczenia jego zachowania i ochrony.
Miernikiem poprawnej pracy nauczyciela są zrealizowane zadania, właściwie dobrane warunki i wykonane czynności
uczniów oraz ich efektywność [16]. Wymiar edukacyjny wycieczek o charakterze przyrodniczym jest bardzo duży dla kształtowania właściwych postaw uczniów względem otaczającego
ich świata i poszanowania środowiska. Nowe pokolenia obywateli muszą wiedzieć, jak zachowywać się w naturze, jak niwelować zanieczyszczenie ekosystemów, hamować wymieranie gatunków roślin i zwierząt i jak chronić bioróżnorodność.
Edukacja ekologiczna w formie wycieczek powinna być
realizowana na każdym etapie kształcenia szkolnego na lekcjach przyrody i biologii w oparciu o możliwie różnorodne
narzędzia i metody dydaktyczne. Zajęcia terenowe stanowią
podstawę właściwej realizacji treści przyrodniczych.
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