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DZIEŃ PIERWSZY: 18.06.2018, PONIEDZIAŁEK – MONDAY
od
1100

rejestracja uczestników / Participants’ Registration

1300

Obiad / Lunch

1400

1430

1430
1450
1510

Otwarcie konferencji / Opening of the conference
prof. Jerzy Gruszczyński - Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Sławomir Kurpaska - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice
I SESJA PLENARNA / PLENARY SESSION I
Przewodniczy: prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński
prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski
dr hab. inż. Piotr Bugajski
dr hab. inż. Hubert Latała
Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice
Sławomir Kurpaska (UR Kraków)

Metody obróbki wstępnej substratu w aspekcie ilości uzyskanego biogazu
Jacek Żarski (UTP Bydgoszcz)
Zmienność czasowa i przestrzenna susz w regionie Pomorza i Kujaw w okresie wzmożonych
potrzeb wodnych kukurydzy
Antoni T. Miler (UP Poznań)
Klimat w okresie wegetacyjnym w Puszczy Zielonka oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym w
latach 1848-2016

1530

Dyskusja

1600

Przerwa kawowa / Coffee break

1630
1630
1645
1700

1715
1730
1800

I SESJA REFERATOWA / ORAL PRESENTATION I
Przewodniczy: prof. Antoni T. Miler
Dr inż. Renata Kuśmierek - Tomaszewska
Waldemar Izdebski, Przemysław Śleszyński, Zbigniew Malinowski, Michał Kursa (Geo-System
Sp. z o.o.)
Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce
Grzegorz Trzciński (SGGW Warszawa)
Powierzchnia gruntów leśnych przekazana pod inwestycje dróg publicznych na podstawie
specustawy drogowej
Marcin Feltynowski (UŁ Łódż)
Fundusz solecki jako instrument w rękach twórców polityki rozwoju obszarów wiejskich: studium
przypadku gmin wiejskich łódzkiego obszaru metropolitalnego w Polsce
Paweł Ćwiąkała, Rafał Kocierz, Edyta Puniach, Stanisław Szombara, Michał Nędzka, Dawid
Mrocheń, Witold Niewiem, Paweł Wiącek (AGH Kraków)
Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż
szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
Przerwa kawowa / Coffee break
II SESJA REFERATOWA / ORAL PRESENTATION II
Przewodniczy: dr hab. inż. Jacek Salamon
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dr hab. inż. Piotr Bugajski
1800
1815
1830
1845

Waldemar Siemiński, Paweł Sudra, Zofia Bida-Wawryniuk (Krajowy Instytut Polityki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa)
Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi
Mariusz Górak (UR Kraków)
Odnawialne źródła energii to także warunek oceny przydatności gruntów do celów budowlanych
Stanisław Famielec (UR Kraków)
Zgazowanie odpadów i biomasy – ujęcie ekologiczne – energetyczne

Maciej Gliniak (UR Kraków)
Biometalurgia miedzi z odpadów przemysłowych

1930
Kolacja (grill) / Dinner (grill)
DZIEŃ DRUGI: 19.06.2018, WTOREK – TUESDAY
800
900

Śniadanie / Breakfast
III SESJA REFERATOWA / ORAL PRESENTATION III
Przewodniczy: dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UTP
prof. Antonina Kaliniczenko

900

Adam Piasecki, Rajmund Skowron, Mieczysław Kunz (AGH Kraków)
Multifactorial analysis of largest lakes in Poland overgrowing

915

Adam Brysiewicz, Przemysław Czerniejewski, Maria Wolska, Bartosz Kierasiński, Józef Lipiński
(ITP Falenty)
Charakterystyka składu gatunkowego oraz struktury ichtiofauny małych cieków środkowej i
zachodniej Polski będących obiektami prac utrzymaniowych

930

Anna Katarzyna Sawilska (UTP Bydgoszcz)
Wpływ poziomu zaawansowania sukcesji wtórnej muraw napiaskowych na strukturę populacji
Helichrysum arenarium (L.) Moench

945

Piotr Bugajski, Paulina Śliz, Karolina Kurek (UR Kraków)
Niezawodność procesu oczyszczania ścieków w reaktorze typu SBR z wykorzystaniem
statystycznej kontroli jakości

1000

Lukáš Hlisnikovský, Ladislav Menšík, Ladislav Holík, Eva Kunzová (Crop Research Institute
Praha)
The influence of long-term application of organic manures and NPK on barlev grain and
straw yields and soil properties

1015

Piotr Benduch (AGH Kraków)
Błąd średni pola powierzchni działki w aspekcie wartości nieruchomości gruntowych

1030

Przerwa kawowa / Coffee break

1045

I SESJA POSTEROWA / POSTER SESSION II
Przewodniczy: dr hab. inż. Jacek Salamon
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski

1130

II SESJA PLENARNA / PLENARY SESSION II
Przewodniczy: prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński
prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
prof. dr hab. inż. Antoni. T. Miler
dr hab. inż. Jacek Pijanowski

1130

Informacje od organizatorów, Redakcji IETW oraz Redakcji Monografii WoS

1145

Jan Pawełek (UR Kraków)
Stosowanie ozonu w małych stacjach uzdatniania wody
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1200

Magdalena D. Vaverkova (Mendel University Brno)
Ocena oddziaływania na środowisko składowisk odpadów komunalnych

1215

Eugeniusz Koda, Anna Miszkowska, Piotr Osiński, Anna Sieczka (SGGW Warszawa)
Efektywność zastosowania bariery przeciwfiltracyjnej jako elementu rekultywacji starego
składowiska odpadów

1230

Stanisław Węglarczyk (Politechnika Krakowska)
Przestrzenne korelacje opadu i przepływu w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły

1245

Dyskusja

1300

Obiad / Lunch

1400 IV SESJA REFERATOWA - ORAL PRESENTATION IV
Przewodniczy: prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
dr hab. inż. Katarzyna Sawilska
Bartosz Jawecki, Marek W. Lorenc, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Xiangdong Wei (UP
Wrocław)
1400
Reducing the environmental and landscape impacts of quarries using windbreaks and
green-isolation zones
Edyta Rosłon-Szeryńska, Justyna Jastrzębska (SGGW Warszawa)
1415
Zasady kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa
Barbara Włodarczyk, Paweł P. Włodarczyk (Uniwersytet Opolski)
1430
Electrooxidation of methyl alcohol with Ni-Co catalyst
Paweł P. Włodarczyk, Barbara Włodarczyk (Uniwersytet Opolski)
1445
Canola oil electooxitadion on smooth platinum electrode
1500
1515
1600

Przerwa kawowa / Coffee break
II SESJA POSTEROWA / POSTER SESSION II
Przewodniczy: dr hab. inż. Jacek Salamon
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
Wyjazd studyjny do Raciechowic

1700

Pokaz specjalny
DZIEŃ TRZECI: 20.06.2018, ŚRODA – WEDNESDAY

800 –
900
1000

Śniadanie / Breakfast

Zakończenie konferencji
Wyjazd studyjny
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
PONIEDZIAŁEK 18.06.2018
11.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.30
18.00
19.30

Rejestracja uczestników
Obiad / Lunch
Otwarcie konferencji, Przywitanie gości
I Sesja Plenarna
I Sesja Referatowa
Przerwa kawowa
II Sesja Referatowa
Kolacja / Dinner (grill)
WTOREK 19.06.2018

8.00
9.00
10.30
10.45
11.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
17.00

Śniadanie / Breakfast
III Sesja Referatowa
Przerwa kawowa
I Sesja Posterowa
II Sesja Plenarna
Obiad / Lunch
IV sesja referatowa
Przerwa kawowa
II Sesja Posterowa
Wyjazd Studyjny do Raciechowic
Pokaz specjalny
ŚRODA 20.06.2018

8.00 Śniadanie / Breakfast
10.00 Wyjazd studyjny
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1515 II SESJA POSTEROWA
Przewodniczy: dr hab. inż. Jacek Salamon
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
1

Anna Figas, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Anna Katarzyna Sawilska, Mirosław Kobierski
(UTP Bydgoszcz)
Ocena fitoakumulacji metali śladowych w roślinach wiesiołka dwuletniego z terenów
województwa kujawsko-pomorskiego

2

Anetta Siwik-Ziomek, Anna Figas, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Mirosław Kobierski
(UTP Bydgoszcz)
Kora sosny oraz aktywność Arylosulfatazy i Rodanazy jako biologiczne wskaźniki jakości
środowiska aglomeracji bydgoskiej

3

Anna Figas, Anetta Siwik-Ziomek, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Mirosław Kobierski,
Jarosław Pakuła (UTP Bydgoszcz)
Biomonitoring pasywny wybranych ekosystemów wodnych województwa kujawsko-pomorskiego
z wykorzystaniem rzęsy wodnej Lemna minor l.

4

Ewelina Zajęcka, Anna Świercz (UJK Kielce)
Koncentracja ołowiu oraz cynku w glebie i Taraxacum officinale z obszaru Kielc i Olsztyna

5

Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed (UJK Kielce)
Wykorzystanie bio- i geoindykatorów do oceny stanu środowiska przyrodniczego w południowozachodniej części Gór Świętokrzyskich

6

Jolanta Latosińska, Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik (Politechnika Świętokrzyska)
Remediacja odcieków składowiskowych z wykorzystaniem modyfikowanych popiołów z
komunalnych osadów ściekowych

7

Adam Piasecki, Jakub Jurasz, Wojciech Witkowski (AGH Kraków)
Application of triple diagram method in medium-term water consumption forecasting

8

Anna Lis (UR Kraków)
Wpływ zawartości części palnych żużla na unieszkodliwianie odpadów paleniskowych

9

Katarzyna Wolny-Koładka, Mateusz Malinowski, Maciej Gliniak, Stanisław Famielec,
Kamil Malczewski, Karolina Słabosz, Iwona Paśmionka, Volodymyr Sharabrin (UR
Kraków)
Wpływ dodatku biopreparatu przeznaczonego do poprawy skuteczności procesu przetwarzania
bioodpadów na ich wybrane właściwości fizyko-chemiczne i skład mikrobiocenotyczny

10

Tomasz Jakubowski (UR Kraków)
Empiryczny model fazy termofilnej procesu kompostowania

11

Monika Żelezik, Mirosław Szwed (UJK Kielce)
Wykorzystanie metody RIAM oraz metody sondażu diagnostycznego w ocenie PSZOK-ów – studium
przypadku

12

Jakub Sikora (UR Kraków)
Zagospodarowanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w biogazowniach

13

Maria Łukasiewicz, Mateusz Malinowski, Krzysztof Młodnicki (UR Krakow)
Analiza udziału zanieczyszczeń w odpadach zbieranych selektywnie w systemie jedno- i
wieloworkowym

14

Mateusz Malinowski, Arkadiusz Religa, Paweł Wołtosz (UR Kraków)
Ocena izolacji termicznej bioreaktorów do stabilizacji tlenowej odpadów

15

Sylwia Guzdek (Uniwersytet Jagielloński)
Formy edukacji ekologicznej w Polsce

16

Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec (UR Kraków, UE
Kraków)
Rozwój grup producentów rolnych będących przykładem organizacji komercyjnych w sektorze

9

rolnych

17

Joanna Kopcińska, Barbara Skowera, Agnieszka Ziernicka–Wojtaszek, Jakub Wojkowski,
Ewelina Zając (UR Kraków)
Identyfikacja miesięcy suchych i wilgotnych w województwie opolskim na podstawie wybranych
wskaźników klimatycznych (1981–2010)

1045 I SESJA POSTEROWA
Przewodniczy: dr hab. inż. Jacek Salamon
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
1

Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko, Arkadiusz Niedziółka, Łukasz Popławski
(Uniwersytet Opolski)
Logistic procedures in the promotion of agritourism

2

Marek Majewski, Agata Fiszka Borzyszkowska, Wacław Florek (AP Słupsk)
Wpływ eksploatacji kruszywa na zmiany w środowisku i strategię rozwoju gminy Lipnica

3

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (UR Kraków)
Niedobory i nadmiary opadów atmosferycznych w aspekcie współczesnych zmian klimatu w woj.
podkarpackim (1901-2015)

4

Sylwia Guzdek (UE Kraków)
Współpraca gospodarstw rolnych w Polsce

5

Sylwia Guzdek (UE Kraków)
Proekologiczne oddziaływanie klastrów

6

Anna Bisaga (Uniwersytet Opolski)
Inteligentna wieś – nowy koncept aktywizacji potencjałów rozwojowych przestrzeni europejskiej

7

Jacek Pieczonka (Uniwersytet Opolski)
Program Odnowy Wsi jako źródło finansowania obiektów małej infrastruktury uatrakcyjniających
obszar wiejski (na przykładzie województwa opolskiego)

8

Laura Płatkowska-Prokopczyk (Uniwersytet Opolski)
The Rural Renewal Program as an instrument strengthening the social capital in rural areas (a
case study of Opole Voivodeship)

9

Rosłon-Szeryńska, Marcela Purgat (SGGW Warszawa)
The application of the WID method in the ongoing control of urban trees

10

Wiesław Kowalski, Grzegorz Nawalany (UR Kraków)
New approach to determine the sum of active temperatures (sat) exemplified by weather
conditions of Western Malopolska

11

Agnieszka Petryk, Paweł Guzdek (UE Kraków)
Air quality assessment in municipality of Wadowice

12

Agnieszka Petryk (UE Kraków)
Air protection in Krakow as a determinant of the development of heating infrastructure in Krakow

13

Hubert Latała, Krzysztof Necka, Sławomir Kurpaska, Anna Karbowniczak (UR Kraków)
Teoretyczna i rzeczywista wydajność monokrystalicznej siłowni fotowoltaicznej w cyklu 2-letnim

14

Jacek Salamon, Maria Łukasiewicz (UR Kraków)
Rola infrastruktury w rozwoju zrównoważonym województw – analiza porównawcza

15

Daniel Wałach, Joanna Sagan, Justyna Jaskowska-Lemańska (AGH Kraków)
Ocena środowiskowa typowych rozwiązań konstrukcyjnych betonowych dróg gminnych

16

Tomasz Jakubowski, Zygmunt Sobol (UR Kraków)
Sposoby postępowania mieszkańców powiatu wadowickiego z odpadami opakowaniowymi

17

Zofia Gródek-Szostak, Małgorzata Luc, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec (UE Kraków, UR
Kraków)

10

Misje gospodarcze jako instrument wsparcia międzynarodowej współpracy technologicznej
przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
18

Ulas Senyigit1*, Stanisław Rolbiecki2, Roman Rolbiecki2, Anna Figas3, Barbara Jagosz4,
Wiesław Ptach5, Waldemar Treder6
Comparison of Sweet Cherry (Prunus Avium L.) tree water requirements in the regions of Isparta
(Turkey) and Bydgoszcz (Poland)
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MEAN ERROR OF PARCEL SURFACE AREA IN THE ASPECT OF LAND
PROPERTIES’ VALUE

Piotr Benduch
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Geomatics,
piotr.benduch@agh.edu.pl

The result of the real estate valuation process, most often is a unit value, which is finally multiplied by
surface area of a real estate. It could be estimated that mean errors of parcels' surface areas would influence the
final result of land property valuation.
On the basis of the data obtained from geodetic and cartographic documentation centres, complemented
by generated examples of the objects fulfilling the imposed criteria of the research process, the analysis of the
scale and scope of mean errors of parcel's surface area and their influence on the final result of land property
valuation was conducted. It was presented that, with the greater unit value of a real estate, the influence is more
significant. Depending on the case in question, the researched impact may be even more important than accurate
estimation of a unit value. It means that uncritical usage of the surface areas revealed in the register of land and
buildings to estimate a value of land properties is not a good solution. Such practise may lead to significant
reduction of accuracy and credibility of the whole valuation process. It is also important in the context of the
planned introduction of the ‘ad valorem’ tax in Poland based on the cadastral value of land and individual land
components. It would be a good option if the influence of mean errors of parcel's surface area on land properties'
value was verified and considered, which would undoubtedly bring positive results.
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CHARAKTERYSTYKA SKŁADU GATUNKOWEGO ORAZ STRUKTURY
ICHTIOFAUNY MAŁYCH CIEKÓW ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI
BĘDĄCYCH OBIEKTAMI PRAC UTRZYMANIOWYCH
Adam Brysiewicz1, Przemysław Czerniejewski2, Maria Wolska3, Bartosz Kierasiński4, Józef Lipiński4
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, a.brysiewicz@itp.edu.pl
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony Wód,
przemysław.czerniejewski@zut.edu.pl
3
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu,
maria.wolska@zut.edu.pl
4
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Falentach, b.kierasinski@itp.edu.pl; j.lipinski@itp.edu.pl
1

Monitoring rzek pod kątem stanu i składu gatunkowego ichtiofauny stanowi jedną z form prowadzenia
gospodarki rybackiej wód otwartych. Prowadzone badania na 10-ciu wytypowanych do prac utrzymaniowych
cieków, miały na celu nie tylko określenie składu i zagęszczenia ryb rodzimych i inwazyjnych, ale również
poprzez określenie Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI+) ocenę stanu ekologicznego
wyznaczonych stanowisk w małych ciekach wodnych położonych w dorzeczach Wisły i Odry. W wyniku
prowadzonych prac inwentaryzacyjnych odłowiono łącznie 1405 ryb, należących do 24 gatunków. Dominowały
głównie gatunki rodzime, jednakże 19% złowionych ryb stanowiły gatunki inwazyjne. Najczęściej spotykanym
gatunkiem była płoć (Perca fluviatilis), ale najliczniej notowano kiełbie (Gobio gobio). Na badanych
stanowiskach maksymalna wartość Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego wyniosła 0,868. Po podziale na
klasy według wartości wskaźnika EFI+ zanotowano, że na większości badanych stanowisk, na których
stwierdzono ryby (24 z 28 stanowisk) wartość EFI+ mieściła się w klasie 0,00- 0,40. Ta stosunkowo mała
wartość, świadczyła o słabym stanie siedlisk dla ryb, czego potwierdzeniem były niskie klasy stanu
ekologicznego na poszczególnych stanowiskach badawczych. Tylko w przypadku stanowiska 1 na rzece Tywa
oraz stanowiska 3 na rzece Czarna-Cedron zanotowano 2 klasę jakości wód. Klasę 3 określono na stanowisku 3
na rzece Tywa. Aż na 15 stanowiskach badawczych stwierdzono klasę 5, która określa zły stan siedlisk ryb i
małą ich bioróżnorodność.
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NIEZAWODNOŚĆ PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W REAKTORZE TYPU
SBR Z WYKORZYSTANIEM STATYSTYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI
Piotr Bugajski1, Paulina Śliz2, Karolina Kurek1
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, p.bugajski@urk.edu.pl, k.kurek@urk.edu.pl
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej,
Katedra Gospodarki Regionalnej, paulinabak@interia.pl;
1

Celem badań była ocena niezawodności i stabilności procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem
analizy niezawodności i statystycznej kontroli jakości. Ocena ta była przeprowadzona z wykorzystaniem tzw.
analizy procesu i kart kontrolnych. Badania prowadzono w zbiorczej oczyszczalni ścieków w Sterkowcu-Zajazie
w wieloleciu 2002 - 2015. W analizowanym okresie pobrano i poddano analizie fizyczno-chemicznej 1350
próbek ścieków surowych oraz oczyszczonych.
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OCENA PRZYDATNOŚCI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW LATAJĄCYCH DO
KONTROLI PROCESÓW EROZYJNYCH WZDŁUŻ SZLAKÓW
TURYSTYCZNYCH W ASPEKCIE KARTOWANIA GEOMORFOLOGICZNEGO
Paweł Ćwiąkała, Rafał Kocierz, Edyta Puniach, Stanisław Szombara, Michał Nędzka,
Dawid Mrocheń, Witold Niewiem, Paweł Wiącek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Niniejszy referat jest próbą określenia przydatności bezzałogowych statków latających (BSL) do
opracowań geomorfologicznych. Badania przeprowadzono w Tatrzańskim Parku Narodowym (zielony szlak z
Myślenickich Turni na Kasprowy Wierch). Jest to obszar, na którym procesy morfogenetyczne zachodzą z duża
intensywnością. Efektem są liczne formy erozyjne. Do pomiarów został użyty wielowirnikowiec wyposażony w
niemetryczną kamerę światła widzialnego. Pozyskane dane wykorzystano do wygenerowania
wysokorozdzielczej ortofotomapy oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT). W ramach prac
terenowych przeprowadzono również kartowanie geomorfologiczne badanego obszaru. Na tej podstawie
możliwa była ocena przydatności wygenerowanych NMPT do badań geomorfologicznych oraz ich korelacja z
naziemnym kartowaniem geomorfologicznym. Opierając się na pozyskanych materiałach, podjęto próbę oceny
skutków i intensywności erozji szlaków turystycznych w tej części Tatr.

16

MATERIAŁY

XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Dobczyce, 18-20 czerwca 2018

FUNDUSZ SOLECKI JAKO INSTRUMENT W RĘKACH TWÓRCÓW
POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
STUDIUM PRZYPADKU GMIN WIEJSKICH ŁÓDZKIEGO OBSZARU
METROPOLITALNEGO W POLSCE
Marcin Feltynowski, Agnieszka Rzeńca
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska,
marcin.feltynowski@uni.lodz.pl

Instrumentem, który pozwala na aktywne i bezpośrednie włączenie się społeczności lokalnej w proces
zmian jest fundusz sołecki, który jest dedykowany sołectwom tj. jednostkom pomocniczym w gminach
wiejskich oraz częściach wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Powoływane uchwałą rady gminy sołectwa, dzięki
określonej strukturze i przydzielonych środkach finansowych w ramach funduszu sołeckiego, w istotnym
zakresie mogą kształtować warunki życia i aktywnie wspierać i stymulować politykę rozwoju gminy.
Celem podjętych badań jest identyfikacja skali oraz zakresu wydatkowania środków z funduszy sołeckich w
gminach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Diagnoza funduszy sołeckich i inwentaryzacja zadań
pozwoliła dokonać ich klasyfikacji. Analizy statystyczne i przestrzenne pozwalają na wskazanie, że nie
wszystkie gminy wiejskie decydują się na wykorzystanie funduszu sołeckiego, a większość realizowanych
projektów ma charakter inwestycji twardych. Ważnym wnioskiem płynącym z badań jest fakt, że projekty
mające pozytywny wpływ na środowisko są przedsięwzięciami o najwyższym poziomie nakładów.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII TO TAKŻE WARUNEK OCENY
PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW BUDOWLANYCH
Mariusz Górak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji,
mariuszgorak@interia.eu

Intensywny rozwój nowych technologii daje możliwości zastosowania alternatywnych, odnawialnych
źródeł energii i jest jednym z decydujących czynników który wpływa na rozwój gospodarczy każdego kraju.
Sukcesywne działania mające na celu wdrażanie zasad służących ochronie środowiska wzmacnia pozycję
gospodarczą Polski na tle wysokorozwiniętych krajów Europy. Realizowanie inwestycji zachowujących zasady
zrównoważonego rozwoju mają zasadniczy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w wymiarze regionalnym,
jak i lokalnym. Dążenie do osiągnięcia zasady zrównoważonego rozwoju zarówno na obszarach
zurbanizowanych jak i poza tymi obszarami ma kluczowe znaczenie.
Celem pracy jest wykazanie, iż warunkiem koniecznym który musi być uwzględniany na etapie oceny
przydatności gruntów do celów budowlanych, jest sprawdzenie dostępności i możliwości zastosowania
alternatywnych, odnawialnych źródeł energii.
W celu weryfikacji konieczności zastosowania alternatywnych źródeł energii, przeprowadzono badania
obrazujące obliczeniowe zapotrzebowanie dla przykładowej powierzchni użytkowej budynku, na nieodnawialną
energię pierwotną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania.
Wyniki badań wykazują, iż położenie nieruchomości rozpatrywane w aspekcie uwarunkowań
mikroklimatycznych i geologicznych, jest istotną cechą która decyduje o przydatności terenu na cele budowlane.
Cecha ta również wpływa na wartość nieruchomości i powinna być uwzględniana w procesie szacowania
gruntów przeznaczonych pod budowę.
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THE INFLUENCE OF LONG-TERM APPLICATION OF ORGANIC MANURES
AND NPK ON BARLEY GRAIN AND STRAW YIELDS AND SOIL PROPERTIES
Lukáš Hlisnikovský1,3, Ladislav Menšík2, Ladislav Holík1, Eva Kunzová1

1

2

Crop Research Institute, Department Management of Nutrients in Agrosystems, Czech Republic
Crop Research Institute, Department of Sustainable Management and Utilization of Permanent Grassland, Czech Republic
3
Czech University of Life Science,s Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech Republic

We evaluated how sixty years of regular application of mineral fertilizers (NPK), farmyard manure
(FYM), poultry slurries (PS) and combination of FYM+NPK and PS+NPK influenced grain and straw yield of
spring barley (Hordeum vulgare L.). The effect of fertilizer treatments on soil’s pH, soil organic carbon (Cox)
and total nitrogen content (Nt) in two decades of the long-term experiment (1983-1992 and 2001-2010) was also
analyzed. Long-term application of FYM and PS increased grain yield by 19 and 35%, respectively, while
application of NPK, FYM+NPK and PS+NPK increased grain yield by averagely 66%. Straw yield was not
affected by organic manures, only NPK, FYM+NPK and PS+NPK treatments provided significantly higher
yields compared to the unfertilized Control treatment. The soil’s pH was comparable between fertilizer
treatments between the years 1983-1992 and significantly differed between the years 2001-2010, especially in
FYM+NPK and PS+NPK treatments. Generally, the mean pH significantly decreased from 6.42 (1983-1992) to
5.95 (2001-2010). Cox was not significantly affected by fertilizer treatment in both analyzed decades, but
significantly increased from 1.44% (1983-1992) to 2.2% (2001-2010). Nt concentration was not affected by
fertilizer treatment in both decades and did not change during the time. Application of NPK with or without
organic manures is the best way how to achieve high production of barley grain and straw, but with organic
manures and well-composed crop rotation is, according to the results, sustainable even without fertilizer inputs.
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ANALIZA MORFOMETRYCZNA PLANÓW MIEJSCOWYCH W POLSCE
Waldemar Izdebski1, Przemysław Śleszyński2, Zbigniew Malinowski3, Michał Kursa3
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
3
Geo-System Sp. z o.o.

1
2

Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowości dotyczących wielkości, kształtu oraz cech
topologicznych obowiązujących (uchwalonych) w gminach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Materiał źródłowy do badań stanowiły dokumenty planistyczne, które zostały zinformatyzowane
przez firmę Geo-System Sp. z o. o. i udostępnione poprzez usługi sieciowe WMS/WFS. Dzięki temu możliwe
było pozyskanie informacji o przebiegu granic w terenie, a tym samym analiza prawidłowości, cech struktury,
itp. w zakresie powierzchni, kształtu i relacji topologicznych. Analizowano w sumie 15 390 planów
miejscowych, czyli 31,2% ich całkowitej liczby w Polsce. Artykuł jest pierwszą w Polsce analizą struktury
(powierzchni, granic, kształtu itd.) opartą na tak dużej, wielotysięcznej próbie planów miejscowych. Wnioski z
badań dowodzą, że sposób wyboru obszarów do pokrycia planami i określenie ich granic w terenie nie
przyczyniają się do poprawy ładu przestrzennego oraz że zasięg przestrzenny oddziaływania tych dokumentów
w dużej części nie jest większy, niż w przypadku decyzji lokalizacyjnych (decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu).
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REDUCING THE ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE IMPACTS OF
QUARRIES USING WINDBREAKS AND GREEN-ISOLATION ZONES

Bartosz Jawecki1, Marek W. Lorenc1, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak1, Xiangdong Wei2

Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Institute of Landscape Architecture,
bartosz.jawecki@upwr.edu.pl,marek.lorenc@upwr.edu.pl,katarzyna.tokarczyk-dorociak@upwr.edu.pl
Hunan Agricultural University, Department of Environmental Sciences, School of Resource & Environment, xiangdongw@126.com

The study presents the conception of the windbreaks and the green-isolation limiting dust migration
from the granite quarry. Local geology as well as the volume of stone production, technical parameters of rocks
and assortment of manufactured aggregates is characterized. The authors have also discussed the climatic
conditions with particular reference to prevailing directions of the wind. The article describes the physicalchemical properties of the land dumping grounds and the quarry ground-shafts. The suggested conception of the
windbreaks and the green-isolation includes the plantings of trees and shrubs within the quarry area and in the
windbreaks belts adjacent to the quarry. The aim of the proposed planting is to reduce the wind speed, to capture
the particles of dust and to improve the aesthetic values of the quarry, which will lead to a reduction of the
pressure and negative impact of the quarry on the environment, landscape and local inhabitants.
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EFFECTIVENESS OF VERTICAL BARRIER APPLICATION AS AN ELEMENT OF
THE OLD LANDFILL SITE RECLAMATION PROCESS
Eugeniusz Koda1, Anna Miszkowska2, Piotr Osiński3, Anna Sieczka4

Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Department of Geotechnical Engineering
1
eugeniusz_koda@sggw.pl; 2anna_miszkowska@sggw.pl; 3piotr_osinski@interia.pl; 4anna_sieczka@sggw.pl

Bentonite vertical barriers could be effectively applied as a one of the remedial solution limiting
environmental hazards caused by landfills and waste management sites. The paper presents engineering methods
aiming at remediation of an old municipal landfill located to the northeast side of Warsaw. Moreover, the quality
parameters of the material used for vertical barrier construction were determined. The particular attention has
been paid to the impact of application of groundwater protection system on the improvement of groundwater
quality in the study area and its surroundings. Water quality assessment was performed on the basis of the data
from monitoring network and numerical modeling. To validate the numerical analysis with the in-situ
measurements, the map of groundwater levels within the landfill site will be presented. On the other hand, the
reduction of pollutant indicators, including chlorides concentration and electrical conductivity, will be presented
on isoline maps. The results show that the implementation of the containment system has a significant impact on
the improvement of the soil-water environment. The results of monitoring data presented in this paper clearly
indicate efficiency of vertical barrier application and its important role in protecting the soil-water environment
from contamination.
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MAULTIFACTORIAL ANALYSIS OF LARGEST LAKES IN POLAND
OVERGROWING
Adam Piasecki1, Rajmund Skowron2, Mieczysław Kunz3
1

AGH University, Faculty of Management, Department of Economics, Finance, and Environmental Management, adm.piasecki@gmail.com
2
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Sciences, Department of Hydrology and Water Management,, rskowron@umk.pl
3
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Sciences, Department of Geomatics and Cartography, met@umk.pl

A common element of the Northern Poland's landscape are lakes, formed mainly as a result of erosion
activities of subglacial waters. The current lake density of Polish lakes is estimated at about 2.39%. The
disappearance of lakes in the Polish Lowlands is usually equated with the decrease of their surface and
overgrowing. Multifactorial analysis of overgrowth changes of the largest lakes in Poland was carried out.
Among the factors included, among others variables describing the physiographic features of the catchment, lake
morphometry and hydrological type were considered. The work uses data on the surface and overgrowth of
lakes, determined on the basis of time-dependent source materials. Changes in the surface of individual lakes
ranged from a few to a dozen percent. At the same time, the area occupied by the ascending vegetation has
increased in a similar relation. The authors showed that many overlapping factors determine the rate of
overgrowth of lakes, and as a result, it is often impossible to clearly identify the main cause of these changes.
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ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU BEZPIECZEŃSTWA
Edyta Rosłon-Szeryńska, Justyna Jastrzębska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, edyta_roslon_szerynska@sggw.pl

Od wielu lat toczą się dyskusje wokół zielonych alei wzdłuż dróg i ulic, a każdy wypadek
spowodowany przez drzewo, staje się argumentem do usuwania drzew sąsiednich. Opinie społeczne kształtują
nagłaśniane przez media jednostkowe przypadki wypadków śmiertelnych spowodowanych przez wiatrołomy,
demonizujące skalę zagrożenia. Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom, niezbędne jest opracowanie planów
zarządzania ryzykiem oraz prowadzenie monitoringu dróg przy użyciu obiektywnej metody oceny zagrożenia.
Celem badań jest opracowanie zasad kształtowania zadrzewień przydrożnych z uwzględnieniem aspektu
bezpieczeństwa. Opracowano 3 modele zadrzewień przydrożnych. Porównano je z drogami klasy lokalnej (30
obiektów) i klasy głównej (5 obiektów), gdzie odnotowano wypadki drogowe. Oceniono, jakie cechy drogi
wpływają na wypadki związane z najechaniem na drzewo. Duże drzewa przy drogach nie muszą stanowić
zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Jednak znaczący wpływ na bezpieczeństwo ma odległość pni
drzew od krawędzi drogi.
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THE APPLICATION OF THE WID METHOD IN THE ONGOING CONTROL OF
URBAN TREES
Edyta Rosłon-Szeryńska, Marcela Purgat
Warsaw University of Life Science, edyta_roslon_szerynska@sggw.pl

The application of systematic monitoring in the ongoing control of urban trees plays an important role
in maintaining safety for people and their property. In practice, visual methods are used for routine control of
urban trees, including the WID method. In 2014, software was developed to improve the assessment process in
the form of the Trees Analyzer application for a mobile device such as a smartphone or a tablet. The criteria and
components of the WID method are still being verified. The purpose of the research was to determine the
suitability and functionality of the Tree Analyzer application for tree assessment. One hundred trees were
assessed in summer and winter season using paper sheets and the Trees Analyzer application for a smartphone.
The evaluation time was measured and comments on the functionality and usability of both techniques were
noted. The results were compared applying the difference test between the means in the Statistica 6.0 software.
The conducted research confirmed the usefulness of the WID method to carry out ongoing control of trees in
urban areas. The use of the Trees Analyzer application shortened the time of tree assessment even three times,
and tree assessment was easier and more convenient when the software was employed. The comparative studies
carried out confirmed that there were no statistically significant differences in the determination of the
probability of the fall of the tree using the traditional method and the Trees Analyzer application.
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WPŁYW POZIOMU ZAAWANSOWANIA SUKCESJI WTÓRNEJ
MURAW NAPIASKOWYCH NA STRUKTURĘ POPULACJI
HELICHRYSUM ARENARIUM (L.) MOENCH

Anna Katarzyna Sawilska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury
Krajobrazu; Katedra Biologii i Ochrony Roślin, anna.sawilska@utp.edu.pl

Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) Moench są byliną z rodziny Asteraceae – ich
kwiatostany są surowcem zielarskim. Celem badań było określenie zależności: zagęszczenia pędów, biomasy
roślin, wybranych elementów architektury ramet oraz płodności potencjalnej i rzeczywistej od poziomu
zaawansowania sukcesji wtórnej muraw napiaskowych. Obserwacje terenowe prowadzono przez pięć kolejnych
sezonów wegetacyjnych w trzech fitocenozach murawowych wytworzonych na odłogowanych polach w Borach
Tucholskich. Na podstawie składu gatunkowego badanych zbiorowisk uznano, że reprezentują one różny poziom
zaawansowania sukcesji wtórnej, a wchodzące w ich skład populacje kocanek piaskowych są w różnym wieku.
Wiele badanych w poszczególnych latach cech wykazywało dużą zmienność wartości, co wynikało z warunków
pogodowych. Jednak niezależnie od tego, dobitny wpływ na liczebność, biomasę, strukturę wiekową ramet i
budowę morfologiczną roślin miało zaawansowanie procesów sukcesji w wyodrębnionych fitocenozach. Na
podstawie szczegółowych pomiarów pędów oraz liczebności kęp na jednostce powierzchni oszacowano plon
surowca zielarskiego do zbioru. Stwierdzono, że przeciętnie największy plon z jednej ramety zebrać można było
z roślin pochodzących ze zbiorowiska o najdalej zaawansowanej sukcesji wtórnej, ale dwukrotnie większych
zbiorów z jednostki powierzchni spodziewać się należało z pozostałych zbiorowisk. Plony surowca zielarskiego
ze stanowisk naturalnych były bardzo zmienne w latach.
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ELEKTROWNIE WIATROWE W OPINIACH MIESZKAŃCÓW WSI
Waldemar Siemiński1, Paweł Sudra1, Zofia Bida-Wawryniuk2
1

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Zakład Gospodarowania Przestrzenią, sekretariat@igpim.pl
2
Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, angelab76@op.pl

Wśród dotychczasowych badań na temat opinii społecznej dotyczącej energetyki wiatrowej w Polsce,
prezentowane badanie wyróżnia się zgromadzeniem opinii mieszkańców wsi położonych w bliskim sąsiedztwie
elektrowni wiatrowych. Zgromadzono 171 szczegółowych kwestionariuszy (metoda monografii terenowej) w
trzech gminach położonych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz podlaskim. Zbierano
informacje odnośnie odczuwanych oddziaływań siłowni wiatrowych, spostrzeżenia na temat relacji z
właścicielami turbin, a także opinie odnoszące się do roli władz lokalnych w procesie lokalizacyjnym. Zbadano
również ogólny stosunek mieszkańców do odnawialnych źródeł energii.
Mieszkańcy badanych wsi częściej niż respondenci w innych badaniach wskazywali niedogodności
i zagrożenia wynikające z funkcjonowania turbin. Inwestorzy elektrowni wiatrowych nie są znani większości
mieszkańcom i nie ma pewności, do kogo należy odwołać się w sytuacjach awaryjnych. Jednocześnie
mieszkańcy spodziewają się dodatkowego zaangażowania finansowego inwestorów w gminie. Potwierdza się,
rozpoznana wcześniej, słabość prowadzonych przez władze gminne konsultacji społecznych, co stanowi straconą
okazję do zapobiegnięcia powstawaniu wielu nieuzasadnionych roszczeń i konfliktów społecznych. Ponadto
realizacja inwestycji bez planu miejscowego wywołuje dodatkowe negatywne reperkusje.

27

MATERIAŁY

XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Dobczyce, 18-20 czerwca 2018

POWIERZCHNIA GRUNTÓW LEŚNYCH PRZEKAZANA POD INWESTYCJE
DRÓG PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE SPECUSTAWY DROGOWEJ
Grzegorz Trzciński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, grzegorz_trzcinski@sggw.pl

Dokładne powierzchnie gruntów zajętych pod inwestycje drogowe są znane na etapie wydania decyzji
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie specustawy drogowej [Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych].
Celem pracy jest analiza powierzchni gruntów leśnych będących w zarządzie LP przekazanych po
inwestycje dróg publicznych różnych kategorii. W ramach badań przeanalizowano strukturę wielkości działek,
jak też liczbę nadleśnictw przekazujących powierzchnie. Dane dotyczące przekazanych gruntów w okresie
obowiązywania specustawy drogowej od 2003 do 2016 roku przedstawiono dla trzech wybranych regionalnych
dyrekcji LP.
Jednostki PGL LP w okresie 2012-2015 roku na inwestycje dróg krajowych na podstawie ZRIDu
[Ustawa… 2003] przekazały w 203 przypadkach 617,0427 ha gruntów, co wiązało się z przekazaniem zarządu
Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W tym samym okresie przekazanie gruntów
(własności) samorządom na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne miało miejsce w 388 przypadkach i objęło
556,5746 ha gruntów zarządzanych przez PGL LP. Średnia powierzchnia przekazywanej działki do GDDKiA
wyniosła 3,0396 ha przy rozpiętości w RDLP Szczecinek od 0,4322 do 19,4865 ha w RDLP Wrocław.
Przekazywane grunty pod drogi samorządowe charakteryzują się mniejszą powierzchnią średnią (1,4345 ha) z
zakresem dla poszczególnych regionalnych dyrekcji od 0,3469 (Kraków) do 7,8883 ha (Wrocław).
Szczegółowa analiza dla trzech RDLP wykazała, że ogółem najmniej gruntów przekazano w RDLP w
Gdańsku (78,648 ha), następnie w Toruniu (282,710 ha) i w Poznaniu (558,370 ha), gdzie obserwuje się duże
różnice w poszczególnych latach dla RDLP. Według kategorii dróg publicznych w okresie 2003-2016 r. ogółem
najwięcej gruntów, prawie 495 ha, przekazano w Poznaniu i ponad 206 ha w Toruniu na drogi krajowe. W obu
regionalnych dyrekcjach najwięcej przekazywano gruntów do GDDKiA w 2007 r. oraz w 2010 r. w Poznaniu.
Przekazanie gruntów samorządom pod drogi kategorii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej objęło ponad 76 ha
w RDLP Toruniu i 63 ha w RDLP Poznań.
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ELECTROOXIDATION OF METHYL ALCOHOL WITH Ni-Co CATALYST
Barbara Włodarczyk, Paweł P. Włodarczyk
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, barbara.wlodarczyk@uni.opole.pl

Due to development of the renewable energy sources, the powering of fuel cells (FCs) with bio-fuels is
very important. The one of this fuel is methyl alcohol. The use of fuel cells on a large scale is mainly limited by
the high cost of catalysts - mainly platinum. Elimination of Pt as catalyst would allow for wider commercial
application of FCs. The paper presents a study of methyl alcohol electrooxidation on electrode with Ni-Co alloy
catalyst. Researches were done by the method of polarizing curves of electrooxidation of methanol in glass
vessel. Conducted measurements show that there is a possibility of electrooxidation of methanol with Ni-Co
catalyst. In any case, the process of electrooxidation of methanol occurs. A maximum current density was equal
50 mA/cm2. So, the work shows possibility to use Ni-Co alloys as catalysts for fuel electrode to methyl alcohol
electrooxidation.
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CANOLA OIL ELECTOOXITADION ON SMOOTH PLATINUM ELECTRODE
Paweł P. Włodarczyk, Barbara Włodarczyk
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, pawel.wlodarczyk@uni.opole.pl

As fuel for fuel cells can be used various substances, but generally fuel cells are powered by hydrogen.
However, problems with the storage of hydrogen are the reason for the search of new fuels for fuel cells. Due to
development of the renewable energy sources, the powering of fuel cells with bio-fuels is very important.
Vegetable oil is an alternative fuel for diesel engines and for heating oil burners. Powering high efficiency power
sources like fuel cells with renewable fuels (like canola oil) will allow development of renewable energy sources
and elimination or reduce of toxic substances emissions. The paper presents the possibility of using canola oil as
fuel for direct electricity production. The work shows possible electrooxidation of canola oil emulsion on a
smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The resulting current density reached the level of 8
mA/cm2. So, the possibility of using canola oil as fuel for direct electricity production has been proved.
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INTELIGENTNA WIEŚ - NOWY KONCEPT AKTYWIZACJI POTENCJAŁÓW
ROZWOJOWYCH PRZESTRZENI EUROPEJSKIEJ

Anna Bisaga
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, abisaga@uni.opole.pl

Celem opracowania jest wskazanie przesłanek i uwarunkowań wdrażania konceptu
inteligentnych wsi w przestrzeni europejskiej. W artykule poddano analizie główne etapy modernizacji
WPR zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówiono także znaczenie ewolucji WPR oraz
innowacje instytucjonalne zapewniające skuteczną realizację konceptu inteligentnych wsi. Przyjmując
założenie, że inteligentne rolnictwo jest podstawą transformacji obszarów wiejskich wskazano na rolę
systemu wiedzy i informacji rolniczej w procesie modernizacji gospodarstw rolnych W opracowaniu
wykorzystano metodę mapowania źródeł wiedzy i informacji rolniczej jako przydatne narzędzie do oceny
adaptacji gospodarstw rolnych do gospodarki opartej na wiedzy zastosowaną w badaniach nad
zrównoważonym rozwojem rolnictwa w regionie opolskim. Na podstawie mapowania źródeł wiedzy i
informacji rolniczej stwierdzono, że badani rolnicy wykorzystują różne źródła wiedzy i informacji:
tradycyjne, doradztwo rolnicze i platformy internetowe. Nadal telewizja pozostaje głównym źródłem
informacji o krajowej polityce rolnej, doradcy rolni dostarczają wiedzy o zarządzaniu środowiskowym
oraz wymaganiach i standardach dotyczących produkcji rolnej w UE. Coraz większym zaufaniem
rolników cieszą się platformy internetowe we wszystkich obszarach wiedzy i informacji niezbędnych w
zarządzaniu gospodarstwem rolnym oraz wirtualne platformy współpracy ośrodków akademickich,
ośrodków wdrożeniowych i rolników jako źródło innowacji: produkcyjnych, organizacyjnych i
transakcyjnych. Można wnioskować, że rolnicy wykorzystują dostępne źródła wiedzy i informacji
głównie w celu wdrażania rozwiązań właściwych dla zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa, którą
można uznać za początek inteligentnej transformacji rolnictwa.
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LOGISTIC PROCEDURES IN THE PROMOTION OF AGRITOURISM
Anna Brzozowska1, Antonina Kalinichenko2, Arkadiusz Niedziółka3, Łukasz Popławski4
1

Czestochowa University of Technology,
2
University of Opole,
3
University of Agriculture in Krakow,
4
Cracow University of Economics

The article concerns logistic procedures in the promotion of agritourism services used by farmers
engaged in agritourism and by agritourism associations, local authorities in municipalities and agricultural
advisory centers. On the basis of the literature, various promotional instruments used by rural service
providers and by these entities in the communication processes with the market were shown. Logistic
aspects concerning planning and implementation of agritourism development were presented, mainly the
role of agritourism information and promotional activities in these processes.
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BIOMONITORING PASYWNY WYBRANYCH EKOSYSTEMÓW WODNYCH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM
RZĘSY WODNEJ Lemna minor L.
Anna Figas1, Anetta Siwik-Ziomek2, Magdalena Tomaszewska-Sowa1,
Mirosław Kobierski2, Jarosław Pakuła2
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
1
Katedra Biotechnologii Rolniczej, e-mail: figasanna@utp.edu.pl, magda@utp.edu.pl
2
Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, e-mail: ziomek@utp.edu.pl, kobierski@utp.edu.pl, pakula@utp.edu.pl

Celem badań była ocena zawartości pierwiastków śladowych i pierwiastków biogennych w
próbkach roślin rzęsy wodnej Lemna minor L. z pięciu cieków wodnych województwa kujawskopomorskiego: (A) – Rynarzewo (rów melioracyjny), (B) – Bydgoszcz (staw), (C) – kanał notecki, (D) –
Drzewce (staw blisko ogródków działkowych) E – Bydgoszcz (kanał bydgoski). Materiał roślinny
pobrano w czerwcu 2016 roku. W wysuszonym i zmineralizowanym materiale roślinnym oznaczono
całkowitą zawartość Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, Ni, Cd metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA)
wykorzystując spektrometr PHILIPS PU 9100X, natomiast zawartość siarki oznaczono metodą
turbidimetryczną wg. Bardsley–Lancaster (1960). Zawartość węgla i azotu oznaczono analizatorem Vario
Max CN firmy Elementar. Otrzymane wyniki wskazują na zróżnicowany poziom akumulacji metali
w próbkach rzęsy wodnej pobranej z poszczególnych zbiorników i cieków wodnych. Największe stężenia
manganu oznaczono w próbkach roślin pochodzących z punktu pomiarowego A (Mn = 8585 mg kg -1
s.m.) i B ( Mn = 6692 mg kg -1 s.m.). Najwyższe stężenie Fe zanotowano w miejscu poboru A (Fe = 3083
mg kg -1 s.m.). Zawartości Pb, Ni, Cd w wodzie i roślinach kształtowała się poniżej progu oznaczalności
zastosowanej metody analitycznej. Najwyższą zawartość N oznaczono w rzęsie z punktu pobrania próby
C (4,0%). Zawartość siarki ogółem w analizowanym materiale pochodzącym z pięciu różnych cieków
wodnych kształtowała się na zbliżonym poziomie i wynosiła 0,17-0,18%.
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OCENA FITOAKUMULACJI PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH
W ROŚLINACH WIESIOŁKA DWULETNIEGO
Z TERENÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Anna Figas1, Magdalena Tomaszewska-Sowa1, Anna Katarzyna Sawilska2,
Mirosław Kobierski3
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
1
Katedra Biotechnologii Rolniczej, figasanna@utp.edu.pl, magda@utp.edu.pl
2
Katedra Biologii i Ochrony Roślin, sawilska@utp.edu.pl
3
Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, kobierski@utp.edu.pl

Celem badań była ocena zawartości metali w organach Oenothera biennis L. z terenów
przyleśnych. Próbki gleb oraz rośliny pobrano ze stanowisk naturalnych z czterech lokalizacji: A Łochowo (53°07′19″N; 17°50′19″E), B - Rynarzewo (53°06´21˝N; 17°82´27˝E), C - Łosiny (53o37'13''N;
17o58'43''E), D - Okole (53°07'50"N; 17°58'24"E). Rośliny zebrano w fazie kwitnienia w lipcu 2017 r. W
materiale roślinnym oraz w próbkach glebowych oznaczono całkowitą zawartość Zn, Cu, Mn, Fe, Pb
metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej wykorzystując spektrometr PHILIPS PU 9100X. Zawartość
węgla oznaczono analizatorem Vario Max CN. Badane gleby nie były zanieczyszczone metalami
ciężkimi, a zawartość form dostępnych dla roślin nie stwarzała zagrożenia dla ich rozwoju. Zawartość Pb
w poszczególnych częściach wiesiołka dwuletniego nie przekraczała dopuszczalnych zawartości.
Najmniejszą ilością Pb, poniżej progu oznaczalności zastosowanej metody analitycznej (<0,2 mg kg -1
s.m.), charakteryzowały się owoce wiesiołka. Rośliny pochodzące z miejsc poboru B, C, D kumulowały
szczególnie w pędach i owocach znaczne ilości Mn. Zawartość tego pierwiastka w łodygach i liściach
wynosiła od 45,1 mg kg -1 s.m. z lokalizacji A, do 575 mg kg -1 s.m. z lokalizacji C. Natomiast w owocach
wynosiła średnio od 18,9 mg kg -1 s.m. z lokalizacji A, do 215,5 mg kg -1 s.m. z lokalizacji C. Wartości
współczynnika bioakumulacji wskazują na wyraźną akumulację manganu w pęach i owocach wiesiołka
dwuletniego.
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MISJE GOSPODARCZE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA
MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY TECHNOLOGICZNEJ
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Zofia Gródek-Szostak1, Małgorzata Luc2, Anna Szeląg-Sikora3, Marcin Niemiec4
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarzadzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,
grodekz@uek.krakow.pl
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji,
malgorzata.luc@uj.edu.pl
3
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
Anna.Szelag-Sikora@ur.krakow.pl
4
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolno-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowe,j
Marcin.Niemiec@ur.krakow.pl
1

2

Sektor rolno-spożywczy to jeden z największych subsystemów gospodarki narodowej. Wynika to
przede wszystkim z tego, że zaspakaja najważniejsze potrzeby życiowe społeczeństwa. Podmioty sektora
rolno-spożywczego bezpośrednio wytwarzają żywność oraz uczestniczą w jej dystrybucji i są ważnymi
składnikami gospodarki. Jednak w miarę rozwoju gospodarczego zimniejsza się rola rolnictwa w
tworzeniu dochodu narodowego w stosunku do przemysłu spożywczego, obrotu i usług.
Konieczność międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw i dyfuzja innowacji jest niezbędna w
środowisku charakteryzującym się złożonością i dynamiką rozwoju. Z uwagi na ograniczone zasoby
finansowe, mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odczuwają trudności w dostępie do wysokiej
jakości komercyjnych usług poszukiwania partnerów do zaawansowanej współpracy technologicznej.
Jednakże przedsiębiorstwa budujące swoją przewagę konkurencyjną opartą o rozwiązania innowacyjne,
coraz chętniej i częściej korzystają z bogatego katalogu instrumentów wsparcia oferowanych przez sieć
Enterprise Europe Network. Analizie empirycznej poddano dane ilościowe charakteryzujące wybrane
aspekty potencjału i funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network (za lata 2008-2014) oraz wyniki
przeprowadzonych wywiadów ustrukturyzowanych (z pytaniami zbudowanymi w oparciu o zalecenia
technik predykcyjnych) z przedstawicielami ośrodków wspierających przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego w zakresie współpracy technologicznej w procesie ich internacjonalizacji. W pracy
postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jakie były najczęstsze kierunki misji gospodarczych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego?
2. Jaki profil technologiczny misji gospodarczych cieszył się największym zainteresowaniem
uczestników?
3. Jakie efekty ilościowe i jakościowe zostały osiągnięte przez przedsiębiorstwa uczestniczące w misjach
gospodarczych?
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WSPÓŁPRACA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE
Sylwia Guzdek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii,
sylwia.guzdek@uek.krakow.pl

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na wzrastające znaczenie przynależności
podmiotów do grup opartych na współpracy, szczególnie międzynarodowej , co potwierdzają m.in.
badania The Economist Intelligence Unit w 2006 roku na próbie 200 korporacji transnarodowych .
Przykładem mogą być klastry stanowiące jednocześnie odpowiedź na wzrastające zainteresowanie
procesami rozwoju lokalnego, dysproporcje międzyregionalne czy poszukiwanie źródeł przewag
konkurencyjnych . Niniejsze wystąpienie ma na celu przybliżenie koncepcji klastrów, ich wpływ na
otoczenie zewnętrzne oraz przedstawienie przykładowych klastrów proekologicznych funkcjonujących w
Polsce. Istotna jest tu analiza ich roli w rozwoju regionu, główne cele działania oraz korzyści z ich
funkcjonowania. Proponowany poster będzie głosem w dyskusji nad proekologicznym oddziaływaniem
wybranych klastrów w Polsce.
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PROEKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIE KLASTRÓW
Sylwia Guzdek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii,
sylwia.guzdek@uek.krakow.pl

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na wzrastające znaczenie przynależności podmiotów
do grup opartych na współpracy, szczególnie międzynarodowej, co potwierdzają m.in. badania The
Economist Intelligence Unit w 2006 roku na próbie 200 korporacji transnarodowych . Przykładem mogą
być klastry stanowiące jednocześnie odpowiedź na wzrastające zainteresowanie procesami rozwoju
lokalnego, dysproporcje międzyregionalne czy poszukiwanie źródeł przewag konkurencyjnych . Niniejsze
wystąpienie ma na celu przybliżenie koncepcji klastrów, ich wpływ na otoczenie zewnętrzne oraz
przedstawienie przykładowych klastrów proekologicznych funkcjonujących w Polsce. Istotna jest tu
analiza ich roli w rozwoju regionu, główne cele działania oraz korzyści z ich funkcjonowania.
Proponowany poster będzie głosem w dyskusji nad proekologicznym oddziaływaniem wybranych
klastrów w Polsce.
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FORMY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE

Sylwia Guzdek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, sylwia.guzdek@poczta.fm

Edukacja ekologiczna stanowi element edukacji środowiskowej będącej oddzielną ścieżką
edukacyjną o charakterze wychowawczo-dydaktycznym. Edukacja ekologiczna została wprowadzona na
mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Może mieć formę kształcenia ustawicznego, zielonych szkół czy kształcenia ekologicznego. Proponowany
poster będzie głosem w dyskusji nad proekologicznym oddziaływaniem edukacji w Polsce.
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EMPIRYCZNY MODEL FAZY TERMOFILNEJ PROCESU
KOMPOSTOWANIA

Tomasz Jakubowski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych,
Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl

Celem pracy była budowa modelu charakteryzującego przebieg temperatury fazy termofilnej
procesu organicznego recyklingu padłego drobiu w zależności od zastosowanego materiału
strukturotwórczego. Badania empiryczne realizowano w przedsiębiorstwie trudniącym się zarówno
produkcją zwierzęcą jak i roślinną. Materiał do doświadczenia pochodził z fermy drobiarskiej zajmującej
się chowem kur (Gallus gallus domesticus) ras mięsno-nieśnych (rasy ogólnoużytkowe głównie Messa,
i Playmouth rock). W doświadczeniu wykorzystano skrzynie kompostowe wyposażone w perforowane
dna. W procesie kompostowania, jako materiał strukturotwórczy, wykorzystano pięć rodzajów
przesuszonej słomy: pszeniczną, owsianą, jęczmienną, rzepakową i kukurydzianą. Wsad do skrzyni
kompostowej zawierał: ściółkę (słoma z pomiotem kurzym), słomę i padły drób w proporcjach
objętościowych 2:1:1. Dla realizacji założonego celu pracy badaniami objęto dwa pierwsze etapy procesu
kompostowania (fazy mezo i termofilną). Badano zależność między zmianami temperatury masy
kompostowej a czasem trwania procesu (rys. 1). Na podstawie analizowanych zależności wyznaczono
równania regresji charakteryzujące przebieg zmian temperatury fazy termofilnej. Uzyskany model,
w aspekcie prognostycznym, walidowano w warunkach rzeczywistych.

Temperatura (C)

70

y = 0,0436x3 - 1,4863x2 + 13,614x + 31,941
R² = 0,8671
35
0

5

10
15
Czas trwania fazy termofilnej (dni)

20

Rys. 1. Przebieg temperatury fazy termofilnej w procesie kompostowania padłego drobiu przy udziale
słomy kukurydzianej jako frakcji strukturalnej (wybrany aspekt)
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SPOSOBY POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW POWIATU WADOWICKIEGO
Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI
Tomasz Jakubowski1, Zygmunt Sobol2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
1
Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl
2
Zakładu Eksploatacji Maszyn i Ergonomii, zygmunt.sobol@urk.edu.pl,

Celem pracy było badanie sposobów postępowania mieszkańców powiatu wadowickiego
z wybranymi odpadami opakowaniowymi. Badania prowadzono w latach 2015-2017 w obszarze 5 gmin
wiejskich powiatu wadowickiego. Zakresem pracy objęto kolejne rodzaje odpadów opakowaniowych:
z tworzyw sztucznych, z metalu, z papieru i tektury, ze szkła, z drewna oraz opakowań
wielomateriałowych. Jako narzędzie badawcze zastosowano anonimowy wywiad ankietowy. Około 71%
respondentów deklaruje termiczne przekształcanie odpadów opakowaniowych z drewna i 31% z tektury
i papieru w obrębie własnej nieruchomości. Podobnie blisko 8% badanych postępuje z opakowaniami
wielomateriałowymi. Osoby deklarujące deponowanie odpadów opakowaniowych wśród odpadów
zmieszanych najczęściej wymieniali opakowania wielomateriałowe (22%), z metalu (12%), papieru
i tektury (11%) oraz szklane zwrotne i niezwrotne (odpowiednio 9 i 6%). Opakowania z metalu są
głównie oddawane do skupu surowców wtórnych (45% deklaracji). Segregację w obrębie nieruchomości
ankietowanego, w odniesieniu do opakowań szklanych niezwrotnych, deklarowało 92%, w odniesieniu do
opakowań wielomateriałowych 69%, w odniesieniu do opakowań z papieru i tektury 55% a opakowań z
metalu 37%. Najmniejszy odsetek (2%) respondentów deklarował segregację odpadów w obrębie
nieruchomości w odniesieniu do opakowań szklanych zwrotnych (problem ten zostanie opisany w dalszej
części). Zjawiskiem trudnym do wytłumaczenia, na tym etapie badań, są deklaracje respondentów (do
10%), z których wynika, że w odniesieniu do wymienionych w ankiecie rodzajów odpadów
opakowaniowych, stosują oni inne niż proponowane w kwestionariuszu sposoby postępowania
z wykorzystanym opakowaniem. Jest to kwestia wymagająca dodatkowego zbadania ponieważ
wymienione wyżej 10%, w skali gminy, może stanowić znaczną liczbę osób dopuszczającą się praktyk
niedozwolonych w przedmiocie zagospodarowania odpadów. Opakowania szklane zwrotne w 89% są
oddawane do sklepów, jednakże aż 9% deponuje te opakowania razem z odpadami zmieszanymi a 2%
segreguje wraz z innymi opakowaniami szklanymi. Zwrot kaucjonowanych opakowań szklanych do
sklepu jest domeną mężczyzn po 51 roku życia z wykształceniem zawodowym (lub podstawowym).
Segregacja w obrębie nieruchomości respondenta, kaucjonowanych opakowań szklanych, preferowana
jest przez kobiety w wieku 31-50 lat z wykształceniem średnim lub wyższym. Deponowanie
kaucjonowanych opakowań szklanych, w masie odpadów zmieszanych, deklarowane jest głównie przez
kobiety poniżej 30 roku życia z wykształceniem wyższym. Powyższe wskazuje, że w badanych gminach
powiatu wadowickiego można wyodrębnić sylwetki mieszkańców o różnym stopniu zainteresowania
gratyfikacją finansową za wywiązywanie się z obowiązku segregowania odpadów.
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NEW APPROACH TO DETERMINE THE SUM OF ACTIVE
TEMPERATURES (SAT) EXEMPLIFIED BY WEATHER CONDITIONS OF
WESTERN MALOPOLSKA
Wiesław Kowalski1, Grzegorz Nawalany2
University of Agriculture in Krakow, Department of Rural Building,
1
wieslaw.kowalski@urk.edu.pl; 2g.nawalany@ur.krakow.pl

The paper presents results of research on thermal conditions around the town of Chrzanów in
Western Malopolska (southern Poland). The conditions have been determined with the help of the
parameter called “sum of active temperatures” (SAT), quite commonly used in climatology and
particularly popular among wine growers. New approach in SAT concept has been performed: it’s value
has been calculated based on the results of temperature measurements in selected points of environment
in which grapevine (Vitis –species) vegetation takes place, that is in the air and in the soil. Moreover,
various definitions of "mean temperature" have been applied. The use of different calculation formulae
lead to different SAT values. In some cases, the differences in the obtained SAT values reached several
percent. This demonstrates the sensitivity of this "measure" in the context of applied computational
techniques. Such a conclusion leads to the discussion on the usefulness of calculation formulae used in
research on regional climatic conditions, especially in comparative analysis.
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WYKORZYSTANIE BIO- I GEOINDYKATORÓW DO OCENY STANU
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Rafał Kozłowski1, Mirosław Szwed2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,
rafal.kozlowski@ujk.edu.pl
2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii, miroslaw.szwed@ujk.edu.pl
1

Funkcjonujący w Górach Świętokrzyskich obszar przemysłowy skupiający zakłady wydobycia oraz
przetwórstwa surowców mineralnych tzw. Białe Zagłębie, powoduje różnokierunkowe przemiany środowiska
przyrodniczego. Jednym z najbardziej wrażliwych elementów środowiska przyrodniczego na tego rodzaju
działalność przemysłową jest powietrze atmosferyczne. Niniejsza praca podejmuje próbę oceny stanu
środowiska geoekosystemu funkcjonującego w obrębie oddziaływania przemysłu wydobywczo-przetwórczego
surowców węglanowych przy użyciu wybranych geo- i bioindykatorów, w tym pustułki pęcherzykowatej
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Plechy porostów z Puszczy Boreckiej transplantowano na terenie Białego
Zagłębia, na wysokości ok. 2 m n.p.g. w czasie półrocza ciepłego i chłodnego. Każdorazowo po zakończonym
czasie ekspozycji, porosty były przewożone do Laboratorium Badań Środowiska UJK, gdzie zostały
przygotowane do analizy laboratoryjnej. Próbki mineralizowano przy użyciu mineralizatora Multiwave 3000
Anton Paar a następnie poddano analizie chemicznej na zawartość wybranych metali z wykorzystaniem
spektrometru mas ICP-MS-TOF OptiMass 9500. Przeprowadzone w latach 2016-2018 badania
transplantowanych porostów w Górach Świętokrzyskich wykazały akumulację pierwiastków śladowych w
plechach biowskaźnika, której wielkość korelowała przede wszystkim z odległością od emitora
zanieczyszczeń. W okolicy funkcjonujących zakładów cementowo-wapienniczych stwierdzono podwyższone
zawartości glinu, kadmu, chromu i kobaltu. Ocenę jakości powietrza oparto na danych WIOŚ w Kielcach,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego w Nowinach i Małogoszczy.
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REMEDIACJA ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM MODYFIKOWANYCH POPIOŁÓW
Z KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Jolanta Latosińska1, Joanna Muszyńska2, Jarosław Gawdzik3
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
1
Katedra Geomatyki, Geotechniki i Gospodarki Odpadami, jlatosin@tu.kielce.pl
2
Katedra Technologii Wody i Ścieków, jdlugosz@tu.kielce.pl
3
Katedra Technologii Wody i Ścieków, jgawdzik@tu.kielce.pl

Deponowaniu odpadów komunalnych na składowiskach towarzyszy powstawanie odcieków, które
wymagają specjalistycznego oczyszczania. Ze względu na zmienność składu i ilości powstających odcieków,
ich czyszczenie jest trudne i wymaga szeregu badań technologicznych. Natomiast zakaz składowania
komunalnych osadów ściekowych przyczynia się do wzrostu popularności termicznych metod ich
unieszkodliwiania. Głównymi składnikami popiołu ze spalania osadu są związki krzemu i glinu, tym samym
predysponują go do wykorzystania jako surowiec do syntezy zeolitów. Celem badań było określenie
możliwości wykorzystania zmodyfikowanego popiołu z osadów ściekowych jako sorbentu zanieczyszczeń.
Badania przeprowadzono wykorzystując odciek pobrany z zamkniętego składowiska odpadów w
województwie świętokrzyskim. Użyty w badaniach popiół z osadów był zmodyfikowany na drodze
zeolityzacji metodą fuzji przed reakcją hydrotermiczną. Proces sorpcji zanieczyszczeń przeprowadzono dla
przyjętego czasu reakcji: 10, 20, 30, 60, 120, 180 i 240 minut. W odcieku, przed i po procesie, określono
ChZT, pH, barwę, przewodność elektrolityczną, stężenie: Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb i Zn. Wykazano, że
stosowane sorbenty charakteryzuje znaczna skuteczność jedynie usuwania miedzi oraz ołowiu z badanych
prób odcieków.
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr
DEC-2011/03/D/ST8/04984
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WPŁYW EKSPLOATACJI KRUSZYWA NA ZMIANY W ŚRODOWISKU
I STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY LIPNICA
Marek Majewski1, Agata Fiszka Borzyszkowska, Wacław Florek2
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych,
1
marek.majewski@apsl.edu.pl, 2waclaw.florek@apsl.edu.pl

W opracowaniu przedstawiono relacje, które występują pomiędzy naturalnymi cechami
środowiska. Odnoszą się one do sytuacji, gdy jeden z jego czynników (w tym przypadku litologia,
decydująca o jego atrakcyjności jako źródła kruszyw budowlanych) zaczyna decydować o kierunkach
zagospodarowania przestrzennego terenu, a także o strategii rozwoju danej jednostki przestrzennej. Jako
teren badań wybrano Gminę Lipnica, której część leży na sandrze, bogatym w zasoby piasku i żwiru.
Prowadzona od ponad trzydziestu lat eksploatacja żwiru i piasku (przynosząca od lat ok. 20% dochodów
gminy) powoduje tu znaczne, niekorzystne zmiany w środowisku. Przekształcenia rzeźby terenu, litologii
budujących go osadów, warunków wodnych i glebowych wywołują obniżenie atrakcyjności obszaru
zarówno dla rolnictwa i leśnictwa, jak i dla potencjalnego wykorzystania turystycznego, w tym dla
rozwoju agroturystyki. W tej sytuacji założone w „Strategii rozwoju Gminy Lipnica na lata 2012-2020”
promowanie przyrody i pięknego krajobrazu gminy oraz rozwój agroturystyki stają się wielce
problematyczne. Część kopalń kruszywa położona jest w pobliżu jezior i zabytkowych wiejskich
kościołów, a transport żwiru powoduje hałas i emitowanie olbrzymich ilości kurzu. Nie rekompensuje
tego 20% wzrost dochodów samej gminy i części jej mieszkańców. Być może dlatego, jak dotąd, żaden z
rolników na tym obszarze nie zdecydował się na przekształcenie swego gospodarstwa w agroturystyczne.
Eksploatacja kruszywa w gminie Lipnica potrwa jeszcze przez najbliższe 20-30 lat, aż zasoby
piasku i żwiru zostaną całkowicie wyeksploatowane. Przez cały ten czas będzie to czynnik wywierający
istotny wpływ na strategię rozwoju gminy i przemiany jej krajobrazu.
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WPŁYW EKSPLOATACJI KRUSZYWA NA ZMIANY W ŚRODOWISKU
I STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY LIPNICA (POWIAT BYTOWSKI)
Marek Majewski1, Agata Fiszka Borzyszkowska, Wacław Florek2
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych,
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W opracowaniu przedstawiono relacje, które występują pomiędzy naturalnymi cechami
środowiska. Odnoszą się one do sytuacji, gdy jeden z jego czynników, w tym przypadku litologia, zaczyna
decydować o kierunkach zagospodarowania przestrzennego terenu, a także o strategii rozwoju danej
jednostki przestrzennej. Jako teren badań wybrano Gminę Lipnica (powiat bytowski), której część leży na
sandrze. Prowadzona od ponad trzydziestu lat eksploatacja żwiru i piasku (przynosząca od lat ok. 20%
dochodów gminy) powoduje tu znaczne, niekorzystne zmiany w środowisku. Przekształcenia rzeźby
terenu, litologii budujących go osadów, warunków wodnych i glebowych wywołują obniżenie
atrakcyjności obszaru zarówno dla rolnictwa i leśnictwa, jak i dla potencjalnego wykorzystania
turystycznego. W tej sytuacji założone w „Strategii rozwoju Gminy Lipnica na lata 2012-2020”
promowanie przyrody i pięknego krajobrazu gminy oraz rozwój agroturystyki stają się wielce
problematyczne. Część kopalń kruszywa położona jest w pobliżu jezior i zabytkowych wiejskich
kościołów, a transport żwiru powoduje hałas i emitowanie olbrzymich ilości kurzu. Nie rekompensuje
tego 20% wzrost dochodów samej gminy i części jej mieszkańców. Być może dlatego, jak dotąd, żaden
z rolników na tym obszarze nie zdecydował się na przekształcenie swego gospodarstwa w
agroturystyczne. Eksploatacja kruszywa w gminie Lipnica potrwa jeszcze przez najbliższe 20-30 lat.
Przez cały ten czas będzie to czynnik wywierający istotny wpływ na strategię rozwoju gminy i przemiany
jej krajobrazu.

46

MATERIAŁY

XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Dobczyce, 18-20 czerwca 2018

AIR PROTECTION IN KRAKOW AS A DETERMINANT OF THE
DEVELOPMENT OF HEATING INFRASTRUCTURE IN KRAKOW

Agnieszka Petryk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej,
agnieszka.petryk@uek.krakow.pl

The aim of the article is to describe the problem of low emission and the way to prevent it
through the implementation of tasks adopted in the Program of Low Emission Limitations (PONE)
especially the development of urban district heating infrastructure. The development of the heating
infrastructure in Krakow in the years 2010-2015 managed by MPEC S.A. was studied. The analysis of the
data concerning the structure and the number of customers of heating system, the length of utilised
heating network, the number of buildings connected to the district heating network and the number of
liquidated coal furnaces in the years 2010-2015 was carried out. The dynamic index of the pace of growth
of MPEC S.A. end users was calculated. The relation between the number of liquidated coal-fired
furnaces to the length of the district heating network and the number of its users was examined.
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AIR QUALITY ASSESSMENT IN MUNICIPALITY OF WADOWICE
Agnieszka Petryk1, Paweł Guzdek2
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2
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The article presents an analysis of pro-ecological activities in the municipality of Wadowice,
which struggles with the problem of poor air quality. The developed Low Carbon Economy Plan shows
coherence with the climate and energy package and implements the guidelines of the new strategy for
economic and social development of the European Union 2020. Until 2015, the municipality implemented
the KAWKA program which allowed to close down 11 coal-fired boiler rooms and to install 11 new gasfired boiler rooms (expenditures 139,991.90 PLN, subsidy 118.431,36 PLN). The continuation of the
program in 2016 enabled the liquidation of 31 coal-fired boiler rooms and the assembly of new boiler
rooms (26-gas, 3-connections to the heating network) as well as installation of 10 solar collectors to
reduce emissions in the local fuel-fired heat source (expenditures 255.839,62 PLN subsidy 127.919,81
PLN).
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APPLICATION OF TRIPLE DIAGRAM METHOD IN MEDIUM-TERM
WATER CONSUMPTION FORECASTING
Adam Piasecki1, Jakub Jurasz2, Wojciech Witkowski3
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AGH University, Faculty of Management, Department of Economics, Finance, and Environmental Management,
adm.piasecki@gmail.com
2
AGH University, Faculty of Management, Department of Engineering Management, jakubkamiljurasz@gmail.com
3
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The paper discusses the issue of forecasting water consumption in the medium-term perspective
based on popular methods of time series analysis, indicating their limitation and strict requirements
regarding the statistical properties of a time series, such as stationary or linearity. Therefore, a new
approach in this area was proposed, based on the kriging method. This method belongs to the group of
geostatistical estimation methods, giving unbiased linear estimates for the analyzed value. The study used
the ordinary kriging method on the basis of which the input data for the contour map was prepared.
Coordinates have been replaced by water consumption values from earlier periods. Testing of the
received "model" was carried out based on 24 months. In the case of a triple diagram built on the basis of
water consumption values from the two preceding months, the value of the assessment criterion for
MAPE forecasting models was satisfactory (less than 5%).
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THE RURAL RENEWAL PROGRAM AS AN INSTRUMENT
STRENGTHENING THE SOCIAL CAPITAL IN RURAL AREAS
(A CASE STUDY OF OPOLE VOIVODESHIP)
Laura Płatkowska-Prokopczyk
Opole University, Faculty of Economics, lplatkowska@uni.opole.pl

Opinions regarding the limited resources of the social capital in Poland are quite common. The
country is particularly often referred to as a place with a lower level of organization of its inhabitants.
Therefore, a change is necessary towards a greater activation of local communities and creation of social
organizations aimed at solving local problems. The effective implementation of development programs
may provide considerable support for the introduction of these changes. The Rural Renewal Program may
serve as a particularly good example in this respect because the local community is not only the
beneficiary, but mainly the initiator of the actions taken.
The purpose of the paper is to present the results of the research conducted in July and August
2017 among the leaders, i.e. the people most involved in the implementation of the Rural Renewal
Program of Opole Voivodeship, and it attempts to determine the impact of the implementation of this
program on the social capital of rural areas under investigation. It is worth emphasizing that the first
regional rural renewal program was in fact initiated in Opole Voivodeship 20 years ago. Since that time,
sufficient experience has been gained to draw conclusions regarding the benefits of the program, its
successful aspects and the areas that need to be changed.
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KORA SOSNY ORAZ AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZY I RODANAZY JAKO
BIOLOGICZNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŚRODOWISKA AGLOMERACJI
BYDGOSKIEJ
Anetta Siwik-Ziomek1, Anna Figas2, Magdalena Tomaszewska-Sowa2,
Mirosław Kobierski1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologi,i
1
Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa, e-mail: ziomek@utp.edu.pl, kobierski @utp.edu.pl
2
Katedra Biotechnologii Rolniczej, e-mail: figasanna@utp.edu.pl, magda@utp.edu.pl

Zanieczyszczenia atmosferyczne między innymi: metale ciężkie, tlenki siarki uwalniane z wielu
różnych antropogenicznych źródeł, takich jak przemysł, spalanie paliw kopalnych oraz paliw płynnych i
produkcja energii; stanowią jeden z głównych problemów w środowisku miejskim.
Celem badań było określenie aktywności enzymów arylosulfatazy i rodanazy biorących udział w
przekształcaniu siarki w glebie, a także zawartości siarki ogółem i siarczanowej (IV) oraz zawartość Zn, Cu,
Pb, Ni, Cd w korze sosny zwyczajnej i w glebach aglomeracji bydgoskiej. Próbki glebowe zostały pobrane z
następujących miejsc: 1-Białe Błota, 2–dzielnica Prądy, 3–okolice Zakładów Chemicznych Zachem, 4–Park na
osiedlu Leśnym, 5-Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. W odpowiednio przygotowanym
materiale oznaczono zawartość Zn, Cu, Pb, Ni, Cd metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA),
zawartość siarki metodą turbidimetryczną. Aktywność arylosulfatazy i rodanazy zostały określone
kolorymetrycznie wg Tabatabai i Bremner oraz Tabatabai i Singh.
Aktywność enzymów zależała od miejsca pobierania próbek i miesiła się w zakresach arylosulfatazy
0,024 - 0,212 μM pNP g-1 h-1 a dla rodanazy 0,018 - 0,787μM SCN g-1 h-1. Zawartość siarki siarczanowej w
glebie była zróżnicowana. Najniższą jej ilość oznaczono w glebie z punktu pomiarowego 1 (14,76 mg.kg-1),
gdzie jednocześnie stwierdzono najwyższą zawartość Zn (15,1 mg.kg-1). Uzyskano ujemna korelacje pomiędzy
aktywnością arylosulfatazy a zawartością Cu (r=-0,846), oraz Ni (r=-0,933) i Pb (r=-0,789).
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WPŁYW DODATKU BIOPREPARATU PRZEZNACZONEGO DO POPRAWY
SKUTECZNOŚCI PROCESU PRZETWARZANIA BIOODPADÓW
NA ICH WYBRANE WŁASCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
I SKŁAD MIKROBIOCENOTYCZNY
Katarzyna Wolny-Koładka1, Mateusz Malinowski2, Maciej Gliniak2, Stanisław Famielec2,
Kamil Malczewski2, Karolina Słabosz2, Iwona Paśmionka1, Volodymyr Sharabrin1
1

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Mikrobiologii, katarzyna.wolny@urk.edu.pl
2
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Poszukiwanie sposobów pozwalających na skrócenie czasu trwania procesów biologicznego
przetwarzania bioodpadów, które jednocześnie zapewniałyby uzyskanie pełnowartościowego produktu
finalnego (np. kompostu) lub odpadu spełniającego wymagania prawne (np. stabilizatu) stanowią
aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań inżynierii ekologicznej. W przeprowadzonych badaniach,
analizie poddano skuteczność biopreparatu (dedykowanego dla zakładów kompostujących osady
ściekowe) opracowanego na bazie mikroorganizmów, którego zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości
zapachowej procesu, skrócenie jego czasu trwania poprzez szybsze uzyskanie parametrów dla produktu
finalnego oraz higienizacja przetwarzanych odpadów (tj. eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych).
Celem pracy była fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna ocena wybranych surowców poddanych
procesowi stabilizacji tlenowej (komercyjny preparat przeznaczony do usprawniania procesów
kompostowania osadów ściekowych, osad ściekowy (surowy), frakcja podsitowa), oraz mieszanek: osadu
ściekowego z dodatkiem frakcji podsitowej (1:1) poddanego 2 tygodniowej stabilizacji tlenowej
z dodatkiem 30ml preparatu oraz osadu ściekowego z dodatkiem frakcji podsitowej (1:2) poddanego 2
tygodniowej stabilizacji tlenowej z dodatkiem 30ml preparatu.
W ramach analiz fizyko-chemicznych określono gęstość, wilgotność, zawartość popiołów
i substancji organicznej, a także zawartości C oraz N (w tym także: C/N), aktywność oddechową (AT4)
zarówno przed procesem kompostowania jak i po procesie. Analizę mikrobiologiczną wykonano przy
użyciu metody seryjnych rozcieńczeń wg Kocha. Oznaczono następujące grupy drobnoustrojów: bakterie
ogólne wegetatywne i spoczynkowe, grzyby pleśniowe, Staphylococcus spp., Escherichia coli, Salmonella
spp., Clostridium perfringens. Przeprowadzono także analizę parazytologiczną próbek zawierających osad
ściekowy i frakcję podsitową metodą referencyjną, polegającą na oznaczaniu liczby żywych jaj pasożytów
jelitowych tj. Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że liczebność wszystkich badanych
drobnoustrojów znacząco wzrosła po procesie stabilizacji tlenowej, mimo dodatku preparatu, który jak
deklarował producent miał za zadanie działać przeciwdrobnoustrojowo. Ponadto we wszystkich
analizowanych próbkach stwierdzono obecność żywych jaj pasożytów w wysokiej liczebności co
uniemożliwia rolnicze zastosowanie badanych bioodpadów w postaci nawozów. Analiza fizykochemiczna wskazała na niewystarczający postęp w uzyskanych parametrach jakościowych
przetwarzanych odpadów, przez co nie można ich uznać za bezpieczne pod względem deponowania ich na
składowisku. Odpady te powinny być nadal przetwarzane w kierunku obniżenia miedzy innymi
zawartości C oraz wartości AT4. Tym samym należy stwierdzić, że badany preparat nie spełnia swojej
podstawowej roli i nie powinien być stosowany w procesie higienizacji osadów ściekowych.
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NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH
W ASPEKCIE WSPÓŁCZESNYCH ZMIAN KLIMATU
W WOJ. PODKARPACKIM (1901-2015)

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza,
agnieszka.ziernicka-wojtaszek@urk.edu.pl

Na podstawie danych odnośnie średnich obszarowych miesięcznych wartości temperatury
powietrza, miesięcznych sum opadów atmosferycznych i stanu roślin uprawnych pod koniec miesiąca na
obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego w okresie 1901-2015 oceniono wzrost wartości
miesięcznych opadów optymalnych w zależności od temperatury powietrza. Na podstawie statystycznie
istotnego równania regresji dla zależności przyrostu miesięcznej wartości opadu optymalnego od
przyrostu temperatury powietrza o 1oC oszacowano, że przyrost ten wynosi 3 mm w zakresie temperatury
7 – 10oC, 4 mm w zakresie temperatury 11-15oC i 5 mm w zakresie 16-19oC. Wyniki mogą być przydatne
do weryfikacji wartości opadów optymalnych, niedoborów i nadmiarów opadów atmosferycznych w
związku z wyraźnym zwiększeniem tempa ocieplenia które, nastąpiło w ostatnim dwudziestoleciu
ubiegłego wieku i trwa do chwili obecnej.
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ZMIENNOŚĆ CZASOWA I PRZESTRZENNA SUSZ W REGIONIE POMORZA
I KUJAW W OKRESIE WZMOŻONYCH POTRZEB WODNYCH KUKURYDZY
Jacek Żarski, Renata Kuśmierek-Tomaszewska, Stanisław Dudek
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
Katedra Melioracji i Agrometeorologii, zarski@utp.edu.pl

Podstawowym celem pracy, wykonanej w ramach strategii badawczej dotyczącej aktualnie
zachodzących zmian klimatu regionalnego Pomorza i Kujaw było potwierdzenie hipotezy o zwiększającej się
częstości i intensywności występowania susz w okresie wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy,
obejmującym miesiące czerwiec i lipiec, w latach 1981-2010. Praca miała także na celu potwierdzenie istotnej
zależności między wskaźnikami charakteryzującymi suszę meteorologiczną i rolniczą. Materiał do badań
stanowiły dane z pięciu meteorologicznych punktów pomiarowych zlokalizowanych w regionie. Zastosowano
metody statystyczne stosowane w opracowaniach klimatologicznych, miedzy innymi metodę trendów z
zastosowaniem równań regresji liniowej. Średnie wieloletnie 1981-2010 wysokości opadów w okresie
wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy (VI-VII) w miejscowościach regionu Pomorza i Kujaw cechowała
zmienność przestrzenna wynosząca 22,6%. Częstość występowania susz meteorologicznych w okresie czerwca
i lipca wyniosła 26,7–33,3%. Nie stwierdzono istotnych zmian częstości i intensywności występowania tych
susz wraz upływem lat od 1981 do 2010. Produkcja kukurydzy w regionie Pomorza i Kujaw jest prowadzona
w warunkach częstego występowania niedoborów opadów atmosferycznych w okresie wzmożonych potrzeb
wodnych, które maksymalnie wynoszą od -91 do -124 mm, w zależności od miejscowości. Niedobory te nie
wykazały istotnych, ukierunkowanych zmian w latach 1981-2010.
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ANALIZA PSZOK-ÓW NA PODSTAWIE METODY RIAM I METODY
SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO
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Selektywna zbiórka odpadów jest podstawowym elementem racjonalnej gospodarki odpadami,
która zakłada osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu i ponownego użycia odpadów,
wprowadzonych przez Dyrektywy UE. W Polsce pomimo wielu usprawnień dotyczących selektywnej
zbiórki, wciąż istnieją duże problemy z osiągnięciem wymaganych standardów. Pomocne w tym zakresie
miały być Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które wprowadziła w życie
Ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 poz. 250). Niejednoznacznie
sprecyzowane przepisy odnośnie wymagań lokalizacyjnych, jak też samego zagospodarowania PSZOKów, sprawiają że występują bardzo duże rozbieżności w sposobie ich funkcjonowania i oddziaływania na
środowisko. PSZOK-i powinny przede wszystkim aktywnie funkcjonować w świadomości mieszkańców,
dla których zostały utworzone. Powinny także, mimo iż są miejscami tymczasowego przechowywania
odpadów, w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko.
W pracy podjęto próbę określenia zasadności funkcjonowania oraz wpływu na środowisko
PSZOK-ów zlokalizowanych na terenie pięciu gmin powiatu skarżyskiego. W pierwszym etapie
diagnozowania PSZOK-ów zastosowano wieloczynnikowa metodę RIAM, która pozwoliła utworzyć
ranking analizowanych obiektów w poszczególnych gminach pod kątem ich wpływu na środowisko.
Drugi etap badań polegał na przeprowadzeniu sondażu diagnostycznego przy użyciu anonimowej ankiety,
wśród mieszkańców analizowanych gmin, w celu określenia na ile PSZOK-i są rozpoznawalne przez
respondentów, jako element systemu g.o. oraz jakie są ich największe mankamenty. Wyniki uzyskane
obiema metodami spróbowano porównać tzn. na ile ocena PSZOK-ów uwzględniająca ich wpływ na
środowisko pokrywa się z oceną dot. ich funkcjonowania wystawioną przez respondentów.
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WATER REQUIREMENTS IN THE REGIONS OF ISPARTA (TURKEY)
AND BYDGOSZCZ (POLAND)
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The aim of the present research was to compare sweet cherry tree water requirements in the
vegetation period (IV-X) in the regions of Isparta (Turkey) and Bydgoszcz (Poland). The comparative
analysis included precipitation values in the regions of Isparta and Bydgoszcz in the years 1984-2014.
The calculation model by Hargreaves modified by Droogers and Allen [2002] was applied in order to
estimate the reference evapotranspiration (ET0). Potential evapotranspiration, identified with sweet
cherry tree water requirements, was determined using the method of plant coefficients proposed by
Doorenbos and Pruitt [1977]. In each of month considered, higher sweet cherry water requirements
occurred in the Isparta region. The highest sweet cherry trees water requirements for the research period
were reported in July and they amounted to an average of 238 mm and 118 mm for the Isparta and
Bydgoszcz regions, respectively. Sweet cherry tree water requirements throughout were higher by 102%
in the region of Isparta than in the region of Bydgoszcz. Higher irrigation requirements in the province of
Isparta compared to the region of Bydgoszcz result mainly from the smaller amount of precipitation and
differences in the distribution of precipitation during the vegetation period.

56

MATERIAŁY

XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Dobczyce, 18-20 czerwca 2018

IDENTYFIKACJA MIESIĘCY SUCHYCH I WI LGOTNYCH W
WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE WYBRANYCH
WSKAŹNIKÓW KLIMATYCZNYCH (1981–2010)
Joanna Kopcińska, Barbara Skowera, Jakub Wojkowski,Ewelina Zając,
Agnieszka Ziernicka–Wojtaszek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział inżynierii Środowiska i Geodezji

Celem pracy było określenie częstości występowania miesięcy suchych i wilgotnych w
województwie opolskim w miesiącach od maja do września w latach 1981–2010 tj. w okresie wyraźnego
wzrostu temperatury w procesie globalnego ocieplenia. Miesiące suche i wilgotne identyfikowano na
podstawie czterech wybranych wskaźników, do których należał: wskaźnik termiczno–opadowy A,
wskaźnik standaryzowanego opadu SPI, wskaźnik hydrotermiczny K oraz wielkości niedoborów i
nadmiarów opadu dla przykładowej rośliny uprawnej tj. ziemniaka późnego. Podjęto również próbę
odpowiedzi na pytanie, który ze wskaźników najwierniej charakteryzuje warunki wilgotnościowe okresu
wegetacyjnego.
Wykazano, że średnia częstość występowania miesięcy, w których obserwowano różne
natężenie suszy wynosiła: na podstawie wskaźnika termiczno–opadowego A – 25%, według wskaźnika
standaryzowanego opadu SPI – 35%, określona metodą wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa –
36%, a na podstawie wielkości niedoborów opadu – 34%. Średnia częstość występowania miesięcy
wilgotnych kształtowała się następująco: na podstawie wskaźnika termiczno–opadowego A – 23%,
według wskaźnika standaryzowanego opadu SPI – 23%, określona metodą wskaźnika hydrotermicznego
K – 16%, a na podstawie wielkości niedoborów opadu – 29%.
Stwierdzono również, że pomiędzy czterema badanymi wskaźnikami a plonami ziemniaka
występuje współzależność. Najsilniejsza, istotna statystycznie okazała się korelacja wielkości plonu ze
wskaźnikiem termiczno–opadowym A. Przy obserwowanym stałym wzroście temperatury i dużej
zmienności opadów charakterystycznej dla klimatu Polski, do identyfikacji miesięcy suchych i
wilgotnych w długich okresach bardziej słuszne wydaje się wykorzystywanie zespołowych wskaźników
uwzględniających temperaturę powietrza i opady atmosferyczne.
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