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I. Imię i nazwisko 

Tomasz Słowik 

 
II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 
Uzyskany tytuł: magister inżynier 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej 

Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna 

Specjalność: Technika Rolnicza 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Wielopaliwowe układy wtryskowe benzyny 

sterowane elektronicznie” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krasowski, Akademia Rolnicza w Lublinie 

Data obrony: 12.06.2000 r. 

 
Uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji 

Dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza 

Specjalność: eksploatacja pojazdów i ochrona środowiska 

Temat pracy doktorskiej: „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

Roztoczańskiego Parku Narodowego przez infrastrukturę 

komunikacyjną” 

Promotor:     Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski 

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak 

 Prof. dr hab. Izabella Jackowska 

Obrona w dniu: 24.06.2004 r. 

Praca wyróżniona uchwałą rady Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej 

w Lublinie 

 

III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych.  

 
Od początku ukończenia studiów doktoranckich moja kariera zawodowa związana 

jest z Katedrą Energetyki i Środków Transportu Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów doktoranckich z dniem 

01.10.2004 roku zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta. Następnie 01.10.2005 roku 

awansowałem na stanowisko adiunkta, na którym jestem nadal zatrudniony. 
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IV. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) 

IV.I. Określenie osiągnięcia 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 

 

„Rola naturalnych ekranów przydrożnych w aspekcie ograniczania wybranych 

zanieczyszczeń środowiska” 

 

które dokumentuje cykl publikacji powiązanych tematycznie wydanych po uzyskaniu przez 

wnioskodawcę stopnia naukowego doktora; 
 

b)  wykaz prac dokumentujący osiągnięcie naukowe: 

1. Bojanowska M., Brodowska M.S., Brodowski R., Jackowska I., Pabich M., Paszko T., 
Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G. 2014. Antropogeniczne zmiany 
w środowisku. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”. (20 pkt.) 

2. Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G. 2012. Zanieczyszczenia środowiska 
hałasem komunikacyjnym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. 
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10, s. 144-147. Instytut 
Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom. (4 pkt) 

3. Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Piekarski W. 2013: Inline Plantation of 
Virginia Mallow (Sida Hermaphrodita R.) as Biological Acoustic Screen. Rocznik 
Ochrona Środowiska 15(1), s. 524-537. (15 pkt., IF = 0,806) 

4. Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J. 2010: Emisja związków toksycznych a zawartość 
wybranych jonów metali ciężkich na terenach rolniczych otuliny Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11, 
s. 347-353. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom. (6 pkt) 

5. Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Piekarski W. 2013: Metale ciężkie w 
rowach odwadniających ciągów komunikacyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska 
15(3), s. 2309–2323. (15 pkt., IF = 0,806) 

6. Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Piekarski W. 2012: Ślazowiec pensylwański 
sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania niklu ze źródeł motoryzacyjnych. Gaz, 
woda i technika sanitarna 2, s. 98-99. Wyd. Czasopism i Książek Technicznych 
SIGMA-NOT, Warszawa. (5 pkt.) 

7. Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Piekarski W.. 2015. Limiting the 
Environmental Impact of Road Infrastructure through the Use of Roadside 
Vegetation. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 24, No. 4, s. 1875-1879. 
DOI: 10.15244/pjoes/35944. (15 pkt., IF = 0,871) 

 

Łączny Impact Factor artykułów wchodzących do cyklu publikacji wg listy JCR wynosi 

2,483, a suma punktów wg MNiSW – 80. 

Wkład Wnioskodawcy w 7 wyżej wymienionych prac przedstawiono w załączniku V, 

natomiast oświadczenia współautorów w załączniku IV. 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

WPROWADZENIE 

Światowy przemysł, w tym również motoryzacyjny, podlega obecnie zmianom 

związanym z problemami XXI wieku, takimi jak skażenie środowiska przyrodniczego, 

globalne ocieplenie, duża produkcja odpadów, wyczerpalność zasobów energetycznych i 

mineralnych. Rozwój cywilizacyjny, mimo że przyniósł wiele sukcesów i korzyści dla 

ludzkości, stworzył też wiele problemów pogarszających ich jakość życia. Stąd poszukuje się 

nowych, istotnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym 

ekologicznego. Należy zaznaczyć, że udział transportu drogowego w odniesieniu do 

kolejowego w przewozie pasażerów uległ zasadniczym zmianom. Podczas, gdy na początku 

lat dziewięćdziesiątych transport kolejowy, autobusowy i przewozy samochodami osobowymi 

miały podobny w nim udział, to pod koniec ostatniej dekady XX wieku transport pojazdami 

ciężarowymi i osobowymi był dominujący. W przeciwieństwie do szybkiego wzrostu 

transportu drogowego, znacznie obniżył się poziom korzystania z transportu publicznego. 

Nastąpiło znaczne ograniczenie przewozów kolejowych na rzecz transportu drogowego. 

Człowiek podążający za rozwojem cywilizacji, jako jedyny gatunek w ewolucji życia 

na Ziemi wspiera swój byt własnymi coraz wygodniejszymi wynalazkami technicznymi. Dzięki 

temu łatwiej jest nam zdobywać pożywienie, komunikować się, przemieszczać i poznawać 

świat. Zachwyceni wygodą postępu cywilizacyjnego zapominamy o posprzątaniu po sobie 

oraz o istnieniu innych form życia, które niszczymy zajmując wszelkiego rodzaju tereny. 

Dopiero na początku drugiej połowy ubiegłego stulecia dostrzeżono kończące się zasoby 

energii konwencjonalnej, ogrom powierzchni zajmowanych przez odpady (nieczystości), 

zmniejszające się tereny naturalne (w których najefektywniej wypoczywamy) i nasze kłopoty 

ze zdrowiem w tak zanieczyszczonym środowisku. Zjawisko to spowodowało podjęcie 

wyzwania dbałości o środowisko poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii, 

stosowanie norm ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz wprowadzanie uregulowań 

prawnych. 

Aktualnie w bogatszych krajach Europy (Niemcy, Wielka Brytania) sprzedaje się 

średnio 3 mln nowych pojazdów rocznie, natomiast w Polsce około 200 tysięcy. W rezultacie 

w naszym kraju jest obecnie trzykrotnie więcej pojazdów, aniżeli w latach 70-tych ubiegłego 

stulecia. Taka liczba pojazdów poruszających się po przestarzałej sieci infrastruktury 

komunikacyjnej (w przypadku Polski), stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska, 

stanowiąc rozmieszczone liniowo sztuczne źródła zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb, 

których negatywny efekt zanieczyszczania jest wzmacniany rozmieszczonymi punktowo 
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źródłami – zakładami przemysłu motoryzacyjnego. Pojazdy bowiem emitują rozmaite 

zanieczyszczenia chemiczne nie tylko poprzez spaliny, ale także poprzez zużycie hamulców, 

sprzęgieł, opon oraz poprzez parowanie paliw i cieczy eksploatacyjnych. Równolegle z 

zanieczyszczeniami chemicznymi emitowane są zanieczyszczenia energetyczne w postaci 

drgań i hałasu przez eksploatowane pojazdy. Limitowanie wielkości emisji związków 

toksycznych z równoległym wprowadzaniem nowych technologii (proekologicznych) 

zaowocowało obecnie faktem, że 20 współczesnych pojazdów emituje tyle samo 

zanieczyszczeń, co jeden ponad 15-letni pojazd. Nie mniej jednak w Europie za 80% 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych odpowiadają pojazdy starszych generacji (bez rozwiązań 

proekologicznych), choć stanowią one około 20% ogólnej liczby pojazdów [Frankowski 

2002]. W niektórych krajach Europy (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia) zaczęto już od 

kilku lat poprawiać błędy popełnione przy budowie dość dobrze zorganizowanej infrastruktury 

transportowej na rzecz ochrony terenów naturalnych [Curzydło 1995; Keller, Pfister 1999]. W 

Polsce szeroko rozumiana infrastruktura transportowa zaczyna się intensywnie rozwijać, 

stąd należy realizować interdyscyplinarne badania. Rozbudowując infrastrukturę w Polsce 

popełniane są aktualnie te same błędy, które na zachodzie Europy zostały zlikwidowane. 

Bagatelizowane są działania w kierunku zabezpieczenia środowiska przed jego degradacją 

przy rozbudowie sieci komunikacyjnej, a to spowoduje w przyszłości nieodwracalne szkody. 

Odnosząc powyższe rozważania do całego cyklu życia środków transportowych oraz 

obiektów infrastruktury transportowej istotnie rozwija się wachlarz zależności w zakresie 

oddziaływania podmiotów i przedmiotów szeroko rozumianego rozwoju motoryzacyjnego na 

ideę dążenia do rozwoju zrównoważonego. 

Rozważając zatem ideologię zapytania Kenneth’a Boulding’a o ekologiczności 

ekonomii i odwrotnie, dostrzec należy, iż w procesie długofalowym w sektorze 

motoryzacyjnym ekologia zawsze jest ekonomiczna poprzez generowanie PKB w postaci np. 

kolejnych miejsc pracy oraz poprzez kreowanie wychowania społeczeństwa w kierunku 

rozwoju proekologicznego – przy założeniu, że współczesnego stopnia zmotoryzowania 

drastycznie nie zminimalizujemy. 

Ponadto praktykowany model gospodarki wzrostu doprowadził do degradacji wielu 

światowych ekosystemów, do wyeksploatowania wielu złóż nieodnawialnych zasobów i 

zaniku bioróżnorodności, a kryzys energetyczny i migracja ludzi do miast, oznacza wobec 

powyższego konieczność wykorzystania do dalszego rozwoju wielu dziedzin życia i 

gospodarki, postępu naukowo-technologicznego uwzględniającego zdobycze ekologii. 

W Polsce liberalna polityka zagospodarowania przestrzennego i niedostateczny 

rozwój infrastruktury transportowej spowodował to, że na znacznej ilości ciągów 

transportowych porusza się dziś więcej pojazdów aniżeli stanowiły to założenia projektowe. 

Różne rodzaje dróg oddziałują na takie samo otoczenie przydrożne z różną intensywnością, 
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ponadto ta sama droga w różnym stopniu oddziałuje na różne tereny jej otoczenia. Po 

przeanalizowaniu doniesień literaturowych stwierdzono, że najwięcej badań w tej dziedzinie 

przeprowadza się dla terenów zurbanizowanych oraz dla autostrad, a sporadycznie dla 

terenów naturalnych i przy drogach drugorzędnych – których w naszym kraju jest najwięcej i 

których niski stan techniczny zwiększa efekt zanieczyszczania środowiska. Również 

Inspektoraty Ochrony Środowiska monitorują tereny naturalne bardzo wyrywkowo, 

poświęcając większość działań obszarom zurbanizowanym. Z literatury wynika też, że dużo 

miejsca poświęcono technicznym ekranom akustycznym i to głównie pod kątem 

zanieczyszczeń energetycznych, a w zakresie skuteczności ekranów biologicznych pod 

kątem zanieczyszczeń energetycznych i chemicznych są duże braki. Uwzględniając więc 

zdobycze ekologii postępu naukowo-technicznego postanowiono sformułować 

sygnalizowany powyżej problem badawczy za pomocą następujących pytań: 

 Czy istnieją przesłanki wskazujące na zasadność stosowania biologicznych ekranów 

akustycznych z roślin energetycznych? 

 Jaka jest efektywność zastosowania ekranów z roślin energetycznych w ograniczaniu 

rozprzestrzeniania zanieczyszczeń energetycznych i chemicznych? 

 Jak duży może być obszar zastosowań ekranów naturalnych? 

 Czy występują inne wartości dodane z tytułu zastosowania roślin energetycznych jako 

bariery w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń środowiska? 

Wyniki prezentowanych badań mogą przyczynić się do wzrostu jakości życia w coraz 

bardziej „zurbanizowanych” obszarach przyrodniczych, co z kolei poprawiać może wskaźniki 

istotne w dążeniu do rozwoju zrównoważonego. 

CEL BADAŃ STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE 

Analiza problemu naukowego pozwoliła na sformułowanie celu podejmowanych 

badań, których wyniki zaprezentowano w cyklu powiązanych tematycznie publikacji. Celem 

tym było określenie roli ekranów biologicznych wykonanych w postaci pasowych nasadzeń 

roślin energetycznych w zakresie skuteczności ograniczania emisji hałasu i  

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych. 

Na główny cel badawczy składały się następujące cele szczegółowe: 

 Określenie poziomów analizowanych zanieczyszczeń na badanych obszarach ze 

wskazaniem ich antropogenicznego pochodzenia 

 Wykazanie potencjału redukującego wybrane zanieczyszczenia przez ekrany 

biologiczne na przykładzie ekranu ze ślazowca pensylwańskiego 

 Wykazanie potencjału redukującego wybrane zanieczyszczenia przez ekrany 

biologiczne w zależności poziomu zanieczyszczenia środowiska i pory roku. 
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W ramach realizacji założonego celu przeprowadzono badania terenowe i 

laboratoryjne, na podstawie których na przestrzeni ostatnich 5 lat opublikowano niniejszy 

cykl publikacji powiązanych tematycznie. W skład dzieła wchodzą 3 publikacje opublikowane 

w czasopismach indeksowanych w bazie JCR, 3 prace opublikowane w czasopismach o 

zasięgu krajowym oraz jedna monografia naukowa. Wkład wnioskodawcy w ww. publikacje 

obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji badań, wykonanie części doświadczeń, opracowanie 

i dyskusję wyników oraz napisanie powyższych manuskryptów. 

Praca 1 

Bojanowska M., Brodowska M.S., Brodowski R., Jackowska I., Pabich M., Paszko T., 
Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G. 2014. Antropogeniczne zmiany 
w środowisku. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”.  

 

Ważniejsze problemy związane z antropogeniczną działalnością człowieka 

przedstawiono w pracy 1, która jest pozycją wspomagającą – mającą na celu zwrócenie 

uwagi na złożoność funkcjonowania trzech obszarów dążących do rozwoju 

zrównoważonego: społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Największy udział 

wnioskodawcy sprowadza się do napisania w około 70% rozdziału 5, zatytułowanego: 

„Transport drogowy a środowisko”, opierając się na dyskusji doniesień naukowych, 

badaniach własnych oraz doświadczeniu zawodowym. 

Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowisko przyrodnicze, jak i 

społeczeństwo, któremu powszechny rozwój tego sektora umożliwił swego czasu 

przekroczenie istotnej bariery rozwoju cywilizacyjnego, przy czym efekty te różnią się w 

zależności od poziomu rozwoju gospodarczego, stopnia zaawansowania i wykorzystania 

różnych sektorów transportu, położenia geograficznego (w tym klimatu), a także wrażliwości 

elementów środowiska [Badyda, 2010]. Intensywny rozwój transportu drogowego jest więc 

często źródłem poważnych konfliktów, gdyż oprócz pożądanych efektów ekonomicznych 

wywołuje również wiele negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne i życie 

człowieka.  

Transport samochodowy jest przyczyną także największego zagrożenia hałasem 

[Chyla, 2005]. Hałas jest nieodłącznym elementem związanym z działalnością człowieka w 

środowisku. Został on wliczony do grupy zanieczyszczeń, gdyż jest zjawiskiem 

niepożądanym, uciążliwym, a w niektórych przypadkach szkodliwym i charakteryzuje się 

różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania [GIOŚ, 2010]. 

Poznanie charakterystyki emisji z różnych źródeł związanych z transportem ma 

zasadnicze znaczenie dla określenia wpływu transportu na środowisko i zdrowie człowieka. 

W kompleksowej ocenie emisji zanieczyszczeń  z transportu drogowego istnieje wiele 

problemów, które nie mają jednoznacznego rozwiązania. Problemy te będą dotyczyły, 

zarówno zakresu działalności cywilizacyjnej, determinującej eksploatację pojazdów 
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samochodowych i silników spalinowych, jak i oceny szkodliwości dla środowiska różnych 

substancji emitowanych w związku z wytwarzaniem i eksploatacją silników i pojazdów oraz 

ich infrastruktury i materiałów eksploatacyjnych [Chłopek i Lasocki, 2012]. Bardzo istotnym 

dla zrozumienia zagrożenia transportu drogowego jest fakt, że nie tylko silnik spalinowy jest 

źródłem emisji zanieczyszczeń  szkodliwych dla ludzi i ich środowiska. Szczególnie szkodliwe 

dla zdrowia ludzi zanieczyszczenie, jakim są cząstki stałe, pochodzi również z innych źródeł 

niż spaliny silnika. Stąd też emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych obejmuje emisje 

powstające na skutek spalania paliw i emisje spowodowane ruchem pojazdu. 

Większość badań, jak również działań politycznych w ostatnich latach w dużej mierze 

koncentrowała się na emisji spalin. Obecnie wprowadzone rygorystyczne przepisy i 

związane z nimi rozwiązania technologiczne spowodowały spadek udziału procentowego 

emisji spalin pojazdu [Thorpe i Harrison, 2008; Mathissen i in., 2011; Pant i Harrison, 2013]. 

Natomiast dalej ważnym zagadnieniem pozostają emisje związane z pozostałymi 

zanieczyszczeniami i hałasem. 

Hałas jest drugim po zanieczyszczeniu powietrza, największym problemem 

ekologicznym świata, zanieczyszczającym środowisko naturalne oraz miejsce pracy i 

zamieszkania człowieka. Narażenie na hałas stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia 

publicznego oraz wykazuje tendencję wzrostową zajmując obecnie drugie miejsce wśród 

czynników stresogennych [Hänninen, 2014]. W Europie 20% populacji narażone jest 

codziennie na oddziaływanie hałasu w stopniu uważanym za szkodliwy dla zdrowia, zaś 

więcej niż połowa funkcjonuje w otoczeniu, w którym jego poziomy są tak duże, że wywołują 

poczucie dyskomfortu [B&K, 2005]. 

Wiele wytycznych aktów ustawodawczych bazowało na opublikowanym prze Komisję 

Europejską tzw. Zielonym Dokumencie – przyszłej polityki hałasowej [EU, 1996]. W 

dokumencie tym uznano hałas za jeden z głównych problemów środowiskowych w Europie. 

Ponadto dokument zawiera podstawowe zadania dotyczące zwalczania hałasu, zasady 

oceny narażenia na hałas i harmonizacji metod oceny oraz monitoringu. Zwrócono w nim 

także uwagę na konieczność zwalczania źródeł emisji akustycznej. Natomiast WHO 

zaproponowała w odniesieniu do negatywnych skutków dla zdrowia aby poziom hałasu w 

nocy nie przekraczał wartości 42 dB na zewnątrz budynku. Szacuje się, że społeczne koszty 

ponadnormatywnego hałasu transportowego, wynikające z wpływu na zdrowie publiczne, 

wynoszą 40 mld EUR rocznie (0,4% PKB UE) z czego 90% związane jest z hałasem 

drogowym [EU, 2011]. 

Opisywane w niniejszej pracy zagadnienia wpisują się w koszty zewnętrzne 

transportu, które stanowią wszelkie koszty związane z realizacją usługi transportowej, które 

nie są ponoszone ani przez wytwórcę tej usługi (producent), ani przez kupującego 

(konsument), ale przez podmiot trzeci, czyli społeczeństwo. W praktyce podmioty 



Strona 10 z 29 

 

prowadzące działalność transportową ponoszą jedynie koszty związane z bieżącą 

działalnością tj. koszty związane z eksploatacją pojazdów jak paliwo, ubezpieczenie. Oprócz 

tych kosztów przewoźnicy drogowi generują koszty zewnętrzne, jak np. opóźnienia innych 

użytkowników transportu z powodu zatorów komunikacyjnych (kongestii), problemy ze 

zdrowiem spowodowane hałasem i zanieczyszczeniem środowiska oraz w perspektywie 

długoterminowej zamiany klimatyczne powodowane emisją gazów cieplarnianych. Do 

głównych czynników kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym zalicza się 

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, emisję hałasu, wypadki komunikacyjne, zajętość 

terenu oraz zmiany klimatyczne. Często w kontekście kosztów zewnętrznych generowanych 

przez transport drogowy wymienia się także terenochłonność, czyli zajęcie terenu i zmianę 

jego rzeźby w celu budowy infrastruktury drogowej, a także wskazuje się na koszty 

zewnętrzne związane z produkcją i utylizacją pojazdów. Poprawne internalizowanie kosztów 

zewnętrznych ma być szansą na przywrócenie poprawnej hierarchii poszczególnych gałęzi 

transportowych. Zwrócenie więc uwagi na problemy związane z kosztami zewnętrznymi w 

transporcie w niniejszej pracy jest przesłanką do propagowania wyników badań - w zakresie 

szeroko rozumianego oddziaływania infrastruktury transportu na otoczenie - w celu jak 

najprecyzyjniejszego ich oszacowania. 

 
Prace 2 i 3 

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G. 2012. Zanieczyszczenia środowiska 
hałasem komunikacyjnym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. 
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10, s. 144-147. Instytut 
Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. Radom. 

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Piekarski W. 2013: Inline Plantation of 
Virginia Mallow (Sida Hermaphrodita R.) as Biological Acoustic Screen. Rocznik Ochrona 

Środowiska 15(1), s. 524-537. 

 
Do zrealizowania pracy 2 inspiracją były dane zawarte w opracowaniu „Stan 

środowiska w województwie Podkarpackim w roku 2005” [Stan środowiska … 2005], które 

wskazywały na znaczną uciążliwość hałasu komunikacyjnego wzdłuż drogi krajowej 28 w 

Krasiczynie. Teren Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego jest obszarem 

rekreacyjnym, wypoczynkowym o dużych walorach krajobrazowych, dlatego też zwłaszcza w 

takich miejscach należy monitorować stan środowiska akustycznego i dbać aby 

zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym nie przekraczało dopuszczalnych 

norm. Ponadto przy tej drodze rozrastał się świeżo wykonany ekran biologiczny w postaci 

rośliny energetycznej: ślazowiec pensylwański. Ekran ten, m.in. w pracy 3 był weryfikowany 

w dalszych latach badań pod kątem efektywności redukcji wybranych zanieczyszczeń 

środowiskowych. Praca 2 stanowiła zatem określenie warunków akustycznych 

weryfikowanego otoczenia drogowego. W celu scharakteryzowania skażenia środowiska 
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przyrodniczego hałasem komunikacyjnym przy drodze powiatowej Krasiczyn – Korytniki 

2085R znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, dokonano: 

oceny obciążenia natężeniem ruchu; badań imisji hałasu (wskaźnik określający stan 

zanieczyszczenia środowiska hałasem – równoważny poziom ciśnienia akustycznego 

(LAeqD)). 

Ocenia się, iż głównym czynnikiem pogarszania się jakości klimatu akustycznego 

środowiska, tj. wzrostu hałasu do poziomów dużej i bardzo dużej uciążliwości, jest 

komunikacja drogowa. Powodem ekspansji hałasu drogowego w środowisku jest przede 

wszystkim wzrastająca sukcesywnie liczba pojazdów na drogach przy nie wystarczającej 

reorganizacji i modernizacji sieci dróg i szlaków komunikacyjnych. W sytuacji tak 

kształtujących się tendencji zmian jakości środowiska w większości miejscowości 

województwa podkarpackiego, niezbędne staje się podjęcie adekwatnych, optymalnych i 

skutecznych działań naprawczych – w ramach realizowania, dyktowanej jednakże 

możliwościami ekonomicznymi i strukturalnymi, długookresowej polityki w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem [Stan środowiska … 2005]. Z przeprowadzonej analizy wyników 

badań stwierdza się, że: 

 droga Krasiczyn – Korytniki nie jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Podczas okresu 

zimowego w godzinach 6-22 natężeniu ruchu wyniosło poniżej 600 pojazdów. Natomiast 

w tym samym przedziale czasowym w okresie letnim natężenie ruchu wyniosło poniżej 

1000 pojazdów na ww. obiekcie badań. 

 zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym nieprzekraczające progowych 

wartości poziomu hałasu, jak również dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku (dla 

pory dnia) zarówno w dzień powszedni, jak i w dzień weekendu, wyniosło odpowiednio 

57,2 dB i 56,8 dB. 

 zmierzone wartości hałasu komunikacyjnego były na średnim poziomie, co wg 

subiektywnej skali uciążliwości hałasu oznacza przeciętne warunki akustyczne. 

Uzyskane w pracy 2 wyniki, mogą posłużyć jako dane wyjściowe do internalizacji 

kosztów zewnętrznych hałasu analizowanego obszaru, ponieważ nie istnieje ciągle sprawny, 

stały monitoring oddziaływania transportu na środowisko naturalne, opisany za pomocą 

kosztów zewnętrznych w transporcie [Poliński, 2012]. 

W pracy 3 przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu ciśnienia 

akustycznego wzdłuż profili pomiarowych wyznaczonych prostopadle do biologicznego 

ekranu drogowego, który stanowiły pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego. Badania 

prowadzono w różnych fazach wzrostu roślin. Głównym założeniem badawczym pracy jest 

ocena możliwości wykorzystania pasowych nasadzeń ślazowca pensylwańskiego jako 

ekranu biologicznego wzdłuż tras komunikacyjnych. 
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Działki doświadczalne obsiane ślazowcem pensylwańskim (Sida hermaphrodita 

Rusby) stanowiły przydrożny pas zieleni o szerokości ok. 15 m i długości 360 m, znajdował 

się on po prawej stronie drogi powiatowej 2085 R Krasiczyn – Korytniki. Pas ten podzielono 

wąskimi ścieżkami technologicznymi na dwie części różniące się rozstawem między rzędami 

roślin: działka 1 o rozstawie między rzędami roślin 0,75 m i działka druga o rozstawie między 

rzędami roślin co 0,5 m. Pola doświadczalne znajdowały się na różnym poziomie w 

odniesieniu do płaszczyzny jezdni (droga powyżej otaczającego poziomu terenu). Różnica 

poziomu drogi w stosunku do działki 1 wynosiła ok. 0,5-0,6 m, a w stosunku do działki 2 ok. 

2,0-2,5 m. Pola doświadczalne zostały założone wiosną 2005 roku, cykl badań rozpoczęto 

od roślin dwuletnich. Prowadząc badania wykorzystano doświadczenie polowe - przydrożny 

pas zieleni, który miał spełniać funkcje biologicznego ekranu drogowego. Wyznaczono cztery 

profile pomiarowe: 

 profil A - dla przestrzeni otwartej, gdzie dodatkowo przy drodze rosły drzewa o wysokości 

ok. 15 m; 

 profil B - dla działki o rozstawie roślin w rzędach co 0,75 m, gdzie dodatkowo przy drodze 

rosły drzewa o wysokości ok. 15 m; 

 profil C - dla działki o rozstawie roślin w rzędach co 0,75 m; 

 profil D - dla działki o rozstawie roślin w rzędach co 0,55 m. 

W obrębie każdego profilu pomiarowego wyznaczono po trzy przekroje pomiarowe 

poprzeczne do osi jezdni. Pomiary prowadzono w czterech odległościach od krawędzi jezdni: 

7 m - przed ekranem,15 m -w środku ekranu, 22 m – bezpośrednio za ekranem i 35 m – 13 

m za ekranem. Dla każdej z tych odległości, dla danego profilu wykonano pomiary na trzech 

różnych wysokościach od powierzchni terenu: 2 stałych 0,5 m i 4 m oraz jednej zmiennej, 

zależnej od wysokości roślin w danej fazie wzrostu. Pomiary wykonywano od marca do 

listopada, co 30-40 dni. 

Analiza wyników badań równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego wzdłuż 

profili pomiarowych wskazuje na tłumienie hałasu przez ekran ze ślazowca pensylwańskiego 

od maja do października. 

Na podstawie analizy wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

 zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym nieprzekraczające progowych 

wartości poziomu hałasu, jak również dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku (dla 

pory dnia) zarówno w dzień powszedni, jak i w dzień weekendu, wyniosło odpowiednio 

57,2 dB i 56,8 dB; 

 wyniki badań dotyczących wykorzystania ślazowca pensylwańskiego jako biologicznego 

ekranu akustycznego wzdłuż tras komunikacyjnych, wskazują na najefektywniejsze 

tłumienie hałasu przez ekran z wyżej wymienionej rośliny na wysokości pomiarowej 

0,5 m, od maja do października. Najwyższą redukcję hałasu, wynoszącą ok. 13,4 dB 
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stwierdzono w profilu pomiarowym C, w odległości 35 m od źródła hałasu. Zaś w tej 

samej odległości od źródła hałasu i na tej samej wysokości pomiarowej średnia redukcja 

hałasu wyniosła: w profilu pomiarowym B – 4,97 dB, w profilu pomiarowym C – 5,04 dB, 

w profilu pomiarowym D – 5,45 dB; 

 należy zauważyć, że zieleń bezlistna (listopad) tłumiła hałas znacznie słabiej, 

na poziomie 3,57 dB w profilu pomiarowym C w odległości 35 m od źródła hałasu. 

W analogicznych punktach pomiarowych redukcja hałasu wynosiła odpowiednio: w 

profilu pomiarowym C – 2,1 dB, w profilu pomiarowym D – 0,4 dB. 

Wobec powyższego stwierdzić należy dobrą skuteczność tłumienia weryfikowanego 

ekranu w okresie maj-październik oraz niezauważalną skuteczność tłumienia dla 

przeciętnego człowieka w okresie listopad-kwiecień. Oznacza to istotną redukcję kosztów 

zewnętrznych w transporcie w zakresie hałasu w okresie wegetacji ekranu ze ślazowca 

pensylwańskiego oraz znikomą redukcję tych kosztów poza okresem wegetacji. 

 

Praca 4 

Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J. 2010: Emisja związków toksycznych a zawartość 
wybranych jonów metali ciężkich na terenach rolniczych otuliny Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11, s. 347-353. 
Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom. 

 

W pracy 4 przedstawiono wyniki szacowania emisji wybranych związków toksycznych 

pochodzenia motoryzacyjnego na podstawie natężenia ruchu pojazdów i ich średniej 

prędkości, które odniesiono do faktycznej zawartości wybranych jonów metali ciężkich w 

glebach rolniczych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zestawienie tak uzyskanych 

wyników pozwala na prawidłowe odniesienie badań modelowych do faktycznej zawartości 

wybranych jonów metali ciężkich w glebie oraz wykorzystanie tych badań modelowych do 

internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. Praca 4, podobnie jak praca 2, przedstawia 

wyniki badań wstępnych, które skutkowały późniejszym określeniem zdolności redukcyjnych 

specyficznego ekranu naturalnego w postaci rowu odwadniającego – stanowiącego barierę 

dla rozprzestrzeniania się nieokreślonego udziału metali ciężkich pochodzenia 

motoryzacyjnego. 

Według Kabaty-Pendias i Pendiasa [1999] naturalna zawartość kadmu w glebach 

Polski wynosi 0,2 mg/kg p.s.m., ołowiu 18 mg/kg p.s.m., zawartość cynku w granicach 30-

125 mg/kg p.s.m. (średnio 77,5), zawartość niklu zawiera się w przedziale 1-52 mg/kg p.s.m. 

(średnio 8), chromu 2-60 mg/kg p.s.m. (średnio 12), a żelaza 3200-10700 mg/kg p.s.m. 

(średnio 5700). Wobec powyższego wartości uzyskane z pobocza drogi (5 m od osi), 

nieznacznie przekraczają wartości średnie, co może świadczyć o większym oddziaływaniu 

antropogenicznym. W odległości 100 m od osi drogi uzyskane zawartości jonów metali 
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ciężkich są niższe od wartości średnich i nie przekraczają granicznych zawartości zerowego 

stopnia wg skali IUNG, co potwierdzają też wyniki Skwaryło-Bednarz i Krzepiłko [2007]. Nie 

mniej jednak w tego typu glebach (kwaśny odczyn), nawet niska zawartość jonów metali 

ciężkich powoduje wzrost toksyczności wód gruntowych i powierzchniowych oraz łatwiejsze 

pobieranie ich przez rośliny [Gong i Donahoe, 1997, Kabata-Pendias i Pendias, 1999]. 

Ponadto, według Skłodowskiego i Maciejewskiej [1992] zbyt mało uwagi skupia się na 

glebach lekkich, które przeważają na terenach Polski. Fakt ten podkreślali też Czarnkowska i 

inni [1994] oraz Jarosz i Marchwińska [1991] nadmieniając, że zbyt wiele uwagi poświęca się 

terenom zurbanizowanym [Lis i Pasieczna, 1995, Motowicka-Terelak i Terelak, 1997]. 

Według danych literaturowych jony metali ciężkich dostają się do gleb 

zaadsorbowane na cząstkach stałych [Merkisz 1997]. Ogólnie więc, stwierdza się 

występowanie w cząstkach stałych całej gamy pierwiastków, spośród których na uwagę 

zasługują: ołów, kadm, chrom, cynk, żelazo, nikiel, miedź, siarka, krzem, fosfor i wapń.  

Znaczący i ciągły wzrost ilości środków transportu, stanowi wciąż duże udziały w 

emisji związków toksycznych w stosunku do innych źródeł [Hausberger i Strum 1996, 

Wawrzosek i Piekarski 2006]: CO – 26%, HC – 22%, NOX – 52% i PM – 13%. Analizując 

więc testy i regulacje przepisów dotyczących emisji związków toksycznych [AVL C&I 2004] i 

dane statystyczne struktury pojazdów, można ogólnie stwierdzić, że 20 nowych pojazdów 

emituje tyle samo zanieczyszczeń, co jeden 15-letni pojazd. Nie mniej jednak w Polsce za 

80% zanieczyszczeń motoryzacyjnych odpowiadają pojazdy starszych generacji (bez 

rozwiązań proekologicznych), choć stanowią one około 20% ogólnej liczby pojazdów. 

Porównując uzyskane wyniki badań i szacując je na podstawie danych literaturowych 

można wyliczyć, że na badanym 20-to metrowym odcinku rocznie wprowadzanych jest 0,13 

kg jonów metali ciężkich rocznie. Wzbogacenie w wybrane jony metali ciężkich pobocza 

drogi względem poletka oddalonego o 100 m na przestrzeni lat wynosi obecnie 1,05 kg. 

Uwzględniając rozpraszanie pyłów emitowanych przez motoryzację do środowiska oraz 

pobieranie jonów metali ciężkich przez rośliny można uznać, że ogólny bilans się zgadza. 

Nadmienić należy konieczność kontynuowania badań w szerszym zakresie, 

dotyczącym głównie zanieczyszczeń glebowych, ponieważ w wielu pracach wykazuje się 

znikome oddziaływanie zanieczyszczeń zawartych w powietrzu na degradację środowiska 

rolniczego, a takimi są analizowane w tej pracy obszary [Kandler i Innes, 1995, Skelly i 

Innes, 1994]. 

Wnioski stwierdzone w wyniku realizacji pracy 4 są następujące: 

 odniesienie szacowania emisji związków toksycznych na podstawie badań modelowych i 

danych literaturowych znajduje prawidłowe odzwierciedlenie w faktycznej zawartości 

wybranych jonów metali ciężkich w glebie, nie mniej jednak należy prowadzić bardziej 
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rozszerzone i interdyscyplinarne badania w celu minimalizacji błędów szacowania i 

błędów pomiarów; 

 znaczne, bo średnio 3,5-krotne wzbogacenie próbek gleby pobranych z pobocza w 

wybrane jony metali ciężkich w stosunku do próbek gleby pobranych 100 m od osi drogi, 

świadczy o istotnym oddziaływaniu funkcjonowania transportu drogowego na tereny 

rolnicze bezpośrednio przylegające do ciągów komunikacyjnych; 

 w analizowanym profilu zachodzi wyraźna korelacja pomiędzy wartością pH i zawartością 

jonów metali ciężkich w danej próbce gleby – mniejsze wartości pH (odczyn kwaśny) 

odpowiadają mniejszym zawartościom metali w warstwie 0-20 cm, co spowodowane jest 

większą ich mobilnością. 

 

Praca 5 

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Piekarski W. 2013: Metale ciężkie w rowach 
odwadniających ciągów komunikacyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska 15(3), s. 2309–
2323. 

W pracy 5 przedstawiono wyniki pomiarów zawartości wybranych jonów metali 

ciężkich (Cd, Pb, Ni, Zn, Cu) i oznaczenia odczynu pH w rowach odwadniających szlaków 

drogowych położonych na terenach chronionych, tj. Roztoczańskiego Parku Narodowego 

oraz Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Do badań wytypowano 6 drogowych 

profili pomiarowych, cztery na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz 2 na terenie 

Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Profile powyższe wytypowano na podstawie 

podobnego obciążenia tras natężeniem ruchu drogowego, który średniorocznie kształtował 

się na poziomie od 24 do 36 pojazdów na godzinę, a średnie prędkości poruszających się 

pojazdów zawierały się w przedziale 45 - 65 km/h. Wykonanie takich badań w zakresie 

oddziaływania infrastruktury transportowej na środowisko, pozwoliło na poszerzenie 

dodatkowej wiedzy ważnej tak dla projektantów infrastruktury, jak i przyrodników dbających o 

zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie obiektów przyrodniczych. Ponadto wprowadzenie 

odpowiednich rozwiązań proekologicznych, po uprzednim rozpoznaniu zakresu oddziaływań 

szlaków komunikacyjnych na tereny je otaczające, umożliwi ograniczenie degradacji (w 

odniesieniu do obiektów istniejących) oraz na zachowanie ich naturalnych wartości (w 

odniesieniu do obiektów projektowanych). 

Niezmiernie ważne jest zatem określenie, jakie zagrożenie emisją metali ciężkich 

stanowi obecnie komunikacja. Zwłaszcza, że każdego roku przybywa pojazdów 

samochodowych na naszych drogach. Problem usuwania metali ciężkich w glebach 

komplikuje się jeszcze bardziej przy skażeniach wielkoobszarowych. Wykonanie badań w 

zakresie oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej na środowisko, poszerza wiedzę 

niezbędnej dla projektantów infrastruktury i przyrodników dbających o zgodne z 

przeznaczeniem funkcjonowanie obiektów przyrodniczych. 
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Przy projektowaniu obiektów infrastruktury technicznej i monitorowaniu różnych typów 

terenów naturalnych, coraz powszechniej stosuje się metody numeryczne. Metody te 

wymagają jednak ogromnej ilości danych empirycznych, których w wielu przypadkach 

brakuje do oszacowania skali problemu – także kosztów zewnętrznych. 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że stężenie jonów metali ciężkich w 

glebach przy ciągach transportowych na analizowanych terenach chronionych z drobnymi 

wyjątkami, nie przekraczają dolnych zakresów dopuszczalnych. Istotną na podstawie innych 

badań autorów okazała się rola rowów odwadniających, jako bariery w dalszym 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń pyłowych powstających w czasie eksploatacji 

infrastruktury transportowej. Na ogół emisja metali ciężkich wokół dróg i autostrad ma 

ograniczony zasięg przestrzenny, a za rowem odwadniającym następuje zmniejszenie emisji 

metali ciężkich.  

Właśnie odpowiednie utrzymanie stanu technicznego poboczy dróg w postaci rowów 

odwadniających na terenach chronionych może spowodować, że zapobiegać będą one 

przenikaniu metali ciężkich i innych zanieczyszczeń na dalsze odległości, zwłaszcza na 

terenach obniżonych względem poziomu dróg i innych ciągów komunikacyjnych. 

 

Prace 6 i 7 

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Piekarski W. 2012: Ślazowiec pensylwański sposobem 
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Environmental Impact of Road Infrastructure through the Use of Roadside Vegetation. 
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Kontynuując badania na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 

gdzie wzdłuż drogi powiatowej 2085 R Krasiczyn – Korytniki założono doświadczenie polowe 

w postaci opisanego już wcześniej ekranu biologicznego ze ślazowca pensylwańskiego, 

postanowiono zweryfikować jego możliwości fitoremediacyjne. 

Zawartość niklu w liściach, łodygach i korzeniach ślazowca pensylwańskiego nie była 

nadmierna (toksyczna), występowała w granicach zawartości tego pierwiastka w różnych 

roślinach o umiarkowanej wrażliwości na jego nadmiar oraz w granicach zawartości 

w roślinach uprawnych Polski [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. W większości przypadków 

zawartość niklu w liściach ślazowca pensylwańskiego zmniejszała się wraz z oddalaniem 

punktu pobierania próbki od krawędzi jezdni. Podobną tendencję stwierdzono odnośnie 

zawartości niklu w łodygach pobranych z działki drugiej, natomiast nie zaobserwowano 

omawianego trendu w kontekście zawartości tego pierwiastka w korzeniach ślazowca 

pensylwańskiego.  
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Wartości pH analizowanych próbek gleby były zbliżone, wyniosły od 7,33 do 7,51 

(gleby obojętne). Zawartości niklu we wszystkich analizowanych próbkach gleby nie 

przekroczyły wartości dopuszczalnych stężeń określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi. Analizując podane przez Kabatę-Pendias i Pendiasa [1999] zawartość niklu 

w powierzchniowych poziomach gleb gliniastych w Polsce i dopuszczalną jego zawartość 

w glebach użytkowanych rolniczo stwierdzono, że we wszystkich analizowanych próbkach 

gleby zawartość tego pierwiastka nie przekroczyła średniej naturalnej zawartości w tym typie 

gleby, jak również dopuszczalnej zawartości w glebach użytkowanych rolniczo. 

W przeprowadzonych przez Waśniewskiego [2007] badaniach, dotyczących wpływu 

motoryzacji na zwartość metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż drogi krajowej 

Rzeszów – Łańcut największą zawartość niklu oznaczono w glebie w odległości 5 m od 

drogi. Wszystkie wartości stwierdzone prze tego autora mieściły się w zakresie naturalnych 

zawartości niklu dla gleb Polski (2,0-30,0 mg·kg-1) [Dudka 1992]. Ponadto w miarę oddalania 

się od jezdni zaobserwowano zmniejszanie się zawartości niklu w dwóch badanych 

warstwach. Zależność ta została potwierdzona statystycznie na poziomie istotności p = 0,05. 

Taką prawidłowość potwierdzają badania Bieńka i Łachacza [2003] w glebach podmiejskich 

Olsztyna oraz badania Gondka i Filipek-Mazur [2007] w glebach wzdłuż drogi krajowej nr 4 

(Bochnia – Sędziszów Małopolski). Natomiast Klimowicz i Melke [2000] w glebach okolic 

Radomia, oznaczyli wyższą zawartość niklu w glebach bardziej oddalonych od tras 

komunikacyjnych. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań i przeprowadzonej ich analizy 

zaprezentowanych w pracy 6, sformułowano następujące wnioski: 

 zawartość niklu w liściach ślazowca pensylwańskiego zmniejszyła się wraz z oddalaniem 

punktu pobierania próbek od krawędzi jezdni;  

 ekranizacja biologiczna w postaci nasadzeń ślazowca pensylwańskiego łagodzi 

rozprzestrzenianie się niklu pochodzącego ze źródeł motoryzacyjnych; 

 pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego mogą ograniczać wprowadzenie 

pierwiastków metali ciężkich do środowiska pełniąc rolę fitostabilizacyjną. 

 

Kolejnym etapem badań realizowanych w niniejszym cyklu publikacji powiązanych 

tematycznie było określenie zawartości cynku i miedzi w glebie z pobocza drogowego oraz w 

glebie terenu bezpośrednio przyległego, na którym uprawiano ślazowiec pensylwański w 

formie biologicznego ekranu drogowego oraz zbadanie jak występująca roślinność może 

ograniczać rozprzestrzenianie się motoryzacyjnych zanieczyszczeń środowiska (praca 7). 

Ponadto, określono zawartość badanych pierwiastków w poszczególnych częściach roślin 

(liściach, łodygach, korzeniach) pobranych w różnych odległościach od drogi.  
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Analizując zawartość miedzi i cynku w liściach, łodygach i korzeniach ślazowca 

pensylwańskiego stwierdzono, że nie przekroczyła ona wartości uznawanych za nadmierną 

(toksyczną) wynoszącą dla miedzi 20-100 mg∙kg-1 i dla cynku100-400 mg∙kg-1. Ponadto 

można stwierdzić, że występowała ona w granicach zawartości tych pierwiastków w różnych 

roślinach o umiarkowanej wrażliwości na ich nadmiar oraz w granicach zawartości w 

roślinach uprawnych Polski. Jak podają Kabata-Pendias i Pendias [1999] norma fizjologiczna 

wynosi dla miedzi 5-30 mg∙kg-1 i dla cynku 25-150 mg∙kg-1. 

Najwyższą zawartość miedzi stwierdzono w liściach i korzeniach ślazowca 

pensylwańskiego, a najwyższą zwartość cynku w liściach badanych roślin. Natomiast 

najniższą zawartość analizowanych pierwiastków stwierdzono w łodygach. Podczas dwóch 

lat prowadzenia badań stwierdzono najniższe zawartości cynku, w liściach ślazowca 

pensylwańskiego pobranych w odległości 15 i 22 m od krawędzi jezdni. Ponadto, podobny 

trend zmiany zawartości miedzi i cynku zaobserwowano w korzeniach ślazowca 

pensylwańskiego w obydwu latach prowadzenia badań na działce 1 oraz w pierwszym roku 

prowadzenia badań na działce 2. 

Znaczący wpływ roślinności otaczającej ciąg komunikacyjny na obniżenie zawartości 

metali ciężkich w glebie potwierdzają badania Czubaszek i Bartoszuk [2011]. Stwierdzili oni 

niższą zawartość Pb, Ni, Cr, Cd i Cu w glebie pobranej z terenu lasu w stosunku do terenu 

po drugiej stronie drogi, gdzie pokrycie roślinnością było niewielkie.  

Potencjalne zanieczyszczenie gleb wokół intensywnie uczęszczanych tras 

samochodowych jest  związane z emisją spalin, stosowaniem środków do utrzymania jezdni, 

ścieraniem się nawierzchni dróg oraz zużywaniem części samochodowych (w tym opon) 

oraz różnego rodzaju sytuacjami awaryjnymi (wyciekami substancji zanieczyszczających z 

pojazdów lub z nieszczelnych zbiorników) [Klojzy-Karczmarczyk 2013]. Pył uliczny stanowi 

istotne źródło zanieczyszczenia innych elementów środowiska metalami ciężkimi. W glebach 

i wodach powierzchniowych rejonów zurbanizowanych poziom stężeń metali ciężkich od 

dawna przekracza naturalne tło geochemiczne [Krajewska, Niesiobędzka 2008]. Globalna 

emisja metali ciężkich jest jednym z większych problemów środowiskowych związanych 

z rozwojem motoryzacji a rozwiązanie tego problemu ma duże znaczenie z perspektywy 

zrównoważonego rozwoju [Pawłowski 2011]. 

W ochronie przed rozprzestrzenianiem się motoryzacyjnych zanieczyszczeń 

środowiska bardzo korzystnym rozwiązaniem jest ekranowanie pasem zieleni, szczególnie 

na dużych obszarach. Zieleń przydrożna pełni szereg różnych funkcji przyrodniczych i 

estetycznych, stwarza również duże możliwości w zakresie ochrony środowiska. Liczne 

badania potwierdzają, że poprzez odpowiednie nasadzenia różnych roślin można osłaniać 

tereny przylegające do tras komunikacyjnych. W ten sposób ogranicza się rozprzestrzenianie 

różnych zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników sformułowano w pracy 

7 następujące wnioski: 

 odczyn badanej gleby był obojętny, pH zawierał się w przedziale 7,33-7,49, nie 

zmniejszając się poniżej wartości, dla których biodostępność miedzi i cynku dla roślin 

rośnie; 

 zanieczyszczenie badanych gleb wybranymi metalami ciężkimi było niewielkie. Ich 

zawartość nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu i była zbliżona do tła 

geochemicznego na tym terenie; 

 zawartość miedzi i cynku w poszczególnych częściach ślazowca pensylwańskiego nie 

była nadmierna (toksyczna). Najwyższe koncentracje miedzi stwierdzono w liściach i 

korzeniach ślazowca pensylwańskiego, natomiast cynku w liściach tej rośliny; 

 przydrożny pas zielni w postaci nasadzeń ze ślazowca pensylwańskiego ogranicza 

rozprzestrzenianie się metali ciężkich ze źródeł motoryzacyjnych, rośliny te zatrzymują i 

akumulują metale ciężkie głównie w liściach a także korzeniach, powodując ich 

unieruchomienie. 

PODSUMOWANIE  

W zaprezentowanym powyżej cyklu publikacji powiązanych tematycznie, 

stanowiącym podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, 

przedstawiono szereg zagadnień mogących poprawić wskaźniki ekonomiczno-ekologiczne w 

zakresie rozwoju zrównoważonego, na przykładzie naturalnych barier lokalnie 

ograniczających rozprzestrzenianie się większości zanieczyszczeń pochodzenia 

motoryzacyjnego. Badania zmierzające do poznania przydatności i wykorzystania tego typu 

ekranów naturalnych wykazują z jednej strony ich możliwości zapobiegające nadmiernemu 

rozprzestrzenianiu się hałasu i związków szkodliwych, a z drugiej strony ukazują dodatkowe 

ich zdolności fitoremediacyjne, co łącznie stanowić może odpowiedź na wzrastające 

wymagania proekologiczne, wpisujące się we wspominane wcześniej „zdobycze ekologii 

postępu naukowo-technicznego”. Fitoremediacja sama w sobie nie stanowi bezwzględnego 

rozwiązania problemu związanego z lokalną eliminacją części zanieczyszczeń w postaci 

jonów metali ciężkich bądź związków lotnych, ale do momentu istotnych wdrożeń w zakresie 

poprawy ekologiczności transportu, znacząco pomagają minimalizować obszary o 

nadmiernej kumulacji związków szkodliwych poprzez ich rozproszone ponowne 

wprowadzanie do środowiska. Rozproszenie to jest tym większe im więcej biomasy z takich 

ekranów wykorzystanych będzie energetycznie. 
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Zawarte powyżej wyniki badań dotyczące roli naturalnych ekranów przydrożnych w 

aspekcie zanieczyszczeń środowiska wykazują wiele zalet, które stanowią o potencjale tego 

niszowego rozwiązania. 

 Odpowiedź na pytanie o przesłanki wskazujące zasadność stosowania biologicznych 

ekranów akustycznych musi być zawsze rozpatrywana indywidualnie, i w tym celu warto 

posłużyć się skutecznością ekologiczną, która nie wymaga uzyskania efektu 

bezwzględnego, prowadzącego do osiągnięcia wartości dopuszczalnej poziomu dźwięku. 

W wielu przypadkach istotne jest bowiem obniżenie poziomu hałasu i wyjście z zakresu 

jego bardzo wysokiej uciążliwości w obszar uciążliwości umiarkowanej. Taki efekt jest 

osiągany jak wynika z powyższych badań, zatem stanowi to istotną podstawę stosowania 

tego typu ekranów. 

 Efektywność analizowanego ekranu w zakresie ograniczania zanieczyszczeń 

energetycznych (hałasem) zawiera się w przedziale 10-47%, przy czym niższa wartość 

procentowa dotyczy fazy roślin po wegetacji, a maksymalna wartość dotyczy okresu 

najintensywniejszego wzrostu roślin. Z kolei efektywność ograniczenia rozprzestrzeniania 

się metali ciężkich w niniejszych badań była trudna do oszacowania z powodów 

uzyskania wyników pomiarów na poziomie tła otoczenia. Jednak wykazanie 

występowania wybranych jonów metali ciężkich w poszczególnych częściach ślazowca 

pensylwańskiego wskazuje na jego właściwości fitoremediacyjne. 

 Z racji dużego zapotrzebowania terytorialnego na tego typu ekrany biologiczne, minimum 

30 m więcej na stronę pasa drogowego dla blisko 50% redukcji akustycznej, mogą one 

być stosowany poza obszarami zurbanizowanymi, co podnosić będzie walory 

krajobrazowe w stosunku do ekranów technicznych. Koszty wykonania metra bieżącego 

ekranu technicznego i biologicznego przy uśrednionych stawkach rynkowych kształtować 

się będą na podobnym poziomie. 

 Dodatkowym atutem ekranów biologicznych bazujących na roślinach energetycznych, 

jest możliwość ich energetycznego wykorzystania, co może znacząco poprawić 

wskaźniki wykorzystania OZE w Polsce i co powinno rekompensować słabszą 

skuteczność tego typu ekranów w okresach zimowych. 

 

Reasumując do najważniejszych osiągnięć prezentowanego powyżej dorobku należy:  

a) określenie poziomów analizowanych zanieczyszczeń na badanych obszarach ze 

wskazaniem ich antropogenicznego pochodzenia: 

 stwierdzono zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym 

nieprzekraczające progowych wartości poziomu hałasu, jak również dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku (dla pory dnia); 
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 wykazano, że odniesienie szacowania emisji związków toksycznych na podstawie 

badań modelowych i danych literaturowych znajduje prawidłowe odzwierciedlenie w 

faktycznej zawartości wybranych jonów metali ciężkich w glebie, nie mniej jednak 

należy prowadzić bardziej rozszerzone i interdyscyplinarne badania w celu 

minimalizacji błędów szacowania i pomiarów; 

 stwierdzono znaczne, bo średnio 3,5-krotne wzbogacenie gleby pobocza w postaci 

rowu odwadniającego w wybrane jony metali ciężkich w stosunku do gleby oddalonej 

o 100 m, świadczy o istotnym oddziaływaniu funkcjonowania transportu drogowego 

na tereny rolnicze bezpośrednio przylegające do ciągów komunikacyjnych; 

 zaobserwowano też, że w analizowanym profilu zachodzi wyraźna korelacja 

pomiędzy wartością pH i zawartością jonów metali ciężkich w danej próbce gleby – 

mniejsze wartości pH (odczyn kwaśny) odpowiadają mniejszym zawartościom metali 

w warstwie 0-20 cm, co spowodowane jest większą ich mobilnością; 

 zanieczyszczenie badanych gleb, bezpośrednio pod ekranem biologicznym, 

wybranymi metalami ciężkimi było niewielkie, a ich zawartość nie przekroczyła 

dopuszczalnego poziomu i była zbliżona do tła geochemicznego analizowanego 

obszaru; 

b) wykazanie potencjału redukującego wybrane zanieczyszczenia przez ekrany biologiczne 

na przykładzie ekranu ze ślazowca pensylwańskiego: 

 najwyższą redukcję hałasu, wynoszącą ok. 13,4 dB stwierdzono w profilu 

pomiarowym C, w odległości 35 m od źródła hałasu, zaś w tej samej odległości od 

źródła hałasu i na tej samej wysokości pomiarowej średnia redukcja hałasu wyniosła: 

w profilu pomiarowym B – 4,97 dB, w profilu pomiarowym C – 5,04 dB, w profilu 

pomiarowym D – 5,45 dB; 

 stwierdzono, że zawartość niklu w liściach ślazowca pensylwańskiego zmniejszyła się 

wraz z oddalaniem punktu pobierania próbek od krawędzi jezdni;  

 dowiedziono, że ekranizacja biologiczna w postaci nasadzeń ślazowca 

pensylwańskiego zmniejsza rozprzestrzenianie się niklu pochodzącego ze źródeł 

motoryzacyjnych; 

 zawartość miedzi i cynku w poszczególnych częściach ślazowca pensylwańskiego 

nie była nadmierna (toksyczna). Najwyższe koncentracje miedzi stwierdzono w 

liściach i korzeniach ślazowca pensylwańskiego, natomiast cynku w liściach tej 

rośliny; 

c) wykazanie potencjału redukującego wybrane zanieczyszczenia przez ekrany biologiczne 

w zależności poziomu zanieczyszczenia środowiska i pory roku: 
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 wykazano najefektywniejsze tłumienie hałasu przez ekran z wyżej wymienionej 

rośliny na wysokości pomiarowej 0,5 m, od maja do października; 

 należy zauważyć, że rośliny bezlistne (od listopada) tłumiły hałas znacznie słabiej, 

na poziomie 3,57 dB w profilu pomiarowym C w odległości 35 m od źródła hałasu. 

W analogicznych punktach pomiarowych redukcja hałasu wynosiła odpowiednio: w 

profilu pomiarowym C – 2,1 dB, w profilu pomiarowym D – 0,4 dB; 

 przydrożny pas zielni w postaci nasadzeń ze ślazowca pensylwańskiego ogranicza 

rozprzestrzenianie się metali ciężkich ze źródeł motoryzacyjnych, rośliny te 

zatrzymują i akumulują metale ciężkie głównie w liściach a także korzeniach, 

powodując ich unieruchomienie;  

 pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego mogą ograniczać wprowadzenie 

pierwiastków metali ciężkich do środowiska pełniąc rolę fitostabilizacyjną. 

 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań proekologicznych, po uprzednim 

rozpoznaniu zakresu oddziaływań szlaków komunikacyjnych na tereny je otaczające, 

umożliwi ograniczenie ich degradacji (w odniesieniu do obiektów istniejących) oraz na 

zachowanie ich naturalnych wartości (w odniesieniu do obiektów projektowanych). 

Praktyczne zastosowanie ekranów biologicznych z roślin energetycznych poprawi 

wskaźniki ekonomiczno-ekologiczne z tytułu minimalizacji kosztów zewnętrznych w 

transporcie, których oszacowanie w powyższym zakresie będzie dalszym etapem prac 

badawczych autora niniejszego wniosku. 
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V. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

V.I. Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora 

W okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora na mój dorobek składało 

się 15 opublikowanych prac naukowych. Wpisywały się one w dwa obszary tematyczne:  

1. Optymalizacja układu t-p-c silnika pod kątem minimalizacji generowanych drgań na 

podstawie stanowiska modelowego, prace II.D.1 do 3 i 5 do 8; 

2. Możliwości ograniczenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze środków transportu i 

infrastruktury komunikacyjnej, prace II.D.4 i 9 do 15. 
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Ad 1. Efektem badań w zakresie optymalizacji układu t-p-c było głównie określenie 

ilościowe wskaźników wibroakustycznych w różnym stopniu zużycia weryfikowanego 

modelu. 

Ad. 2. Z kolei zebrane doświadczenie naukowe, głównie w zakresie możliwości 

ograniczenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze środków transportu i infrastruktury 

komunikacyjnej wykorzystałem w trakcie realizacji dodatkowych badań, stanowiących 

podstawę rozprawy doktorskiej, którą obroniłem z wyróżnieniem w czerwcu 2004 r. 

Efektem ogólnym prac w niniejszym obszarze tematycznym było zalecenie 

wyrównania różnic danych ilościowych i jakościowych pomiędzy terenami zurbanizowanymi 

a chronionymi i prowadzenie prac dla odpowiednio wytypowanych terenów z 

uwzględnieniem różnego rodzaju ciągów komunikacyjnych. Ponadto wytypowano zalecenia 

dalszego rozwoju naukowego, sformułowanego na podstawie tych badań w zakresie 

konieczności stosowania przy poboczach ciągów komunikacyjnych obsady zieleni wysokiej 

(drzewa i krzewy odpowiednio dobrane do warunków siedliskowych) lub estetycznych 

ekranów akustycznych, co w znacznym procencie znalazło odzwierciedlenie w publikacjach 

I.B. 1 do 7 – załącznika V i stanowiących publikacje powiązane tematycznie. 

 

V.II. Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przez okres roku pracowałem na 

stanowisku asystenta, a od października 2005 roku awansowałem na stanowisko adiunkta. 

Od 2005 roku mój dorobek naukowo-badawczy powiększył się o kolejnych 48 prac 

naukowych.  

Poprzez mój udział w licznych konferencjach naukowych, zdobyte doświadczenia na 

stażach zawodowych, analizę literatury, przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych 

oraz podtrzymywania swojej pasji, które interdyscyplinarnie rozwijały moje zainteresowania, 

realizowałem badania obejmujące następujące zagadnienia i kierunki: 

1. Kwantyfikacja oddziaływania na środowisko przyrodnicze środków transportu i 

infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem aspektu kosztów zewnętrznych w 

transporcie (prace II.D.16 do 19 i 21 do 24). 

2. Badania pojazdów rolniczych w aspekcie ekologiczno-energetycznym (prace II.A.4; 

II.D.20, 25, 26, 40 i 41, 47 i 48). 

3. Analiza wykorzystania biomasy i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii z 

uwzględnieniem aspektów logistycznych (prace II.A.1; II.D.27 do 31, 33 do 37, 42 do 46). 

4. Analiza problemów recyklingu produktowego wybranych zespołów pojazdów i maszyn 

roboczych w aspekcie optymalizacji wskaźników odzysku (prace II.A.5; II.D.32). 

Do najważniejszych osiągnięć dorobku po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie 

powyższych zagadnień należy: 
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Ad 1. Spośród wielu publikacji warto podkreślić podręcznik akademicki II.D.16, w 

którym najobszerniej opisano zagadnienia związane z: kwantyfikacją oddziaływań 

motoryzacji na tereny przyrodnicze, rolnicze i leśne; wybranymi aspektami mechanizmów 

tworzenia związków toksycznych i energetycznych przez pojazdy wyposażone w silniki 

spalinowe; tendencjami rozwojowymi szeroko rozumianej motoryzacji. Konkluzją wynikającą 

z niniejszego opracowania jest fakt, iż pojazd samochodowy w miarę rozwoju konstrukcji i 

systemów elektronicznego sterowania staje się coraz bardziej złożonym i skomplikowanym 

urządzeniem. Doskonaleniu i zmianom podlegają praktycznie wszystkie zespoły i elementy 

pojazdu. Pojazd staje się zatem urządzeniem coraz bardziej wyrafinowanym i niezawodnym, 

jednocześnie jednak wzrasta wrażliwość pojazdu na uszkodzenie jego poszczególnych 

zespołów i elementów – co przy obecnej polityce cenowej części zamiennych powoduje 

znaczne skrócenie jego cyklu życia. Wobec powyższego należy bezwzględnie wzmocnić 

szeroko rozumiany proces recyklingu pojazdów, ponieważ przy tak szybko jak obecnie 

rosnącym stopniu zmotoryzowania społeczeństwa (głównie rynek pojazdów używanych) zbyt 

drapieżnie wyeksploatujemy zasoby naturalne Ziemi. 

Znaczącą pozycją jest też monografia II.D.22, która dosyć interdyscyplinarnie traktuje 

infrastrukturę transportową w Polsce, która ciągle ma wiele obszarów wymagających rozwoju 

naukowego. Jednym z głównych celów jest ochrona środowiska naturalnego wymagająca 

wprowadzenia wielu poprawek w obiektach już istniejących i uwzględnieniu ich w obiektach 

projektowanych. Przy projektowaniu obiektów infrastruktury komunikacyjnej i monitorowaniu 

różnych typów terenów naturalnych, coraz powszechniej stosuje się metody numeryczne. 

Metody te wymagają jednak ogromnej ilości danych empirycznych, których w wielu 

przypadkach brakuje. Wykonanie kompleksowych badań w powyższym zakresie pozwoliło 

na poszerzenie dodatkowej wiedzy ważnej tak dla projektantów infrastruktury, jak i 

przyrodników dbających o zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie obiektów 

przyrodniczych. Ponadto wprowadzenie odpowiednich rozwiązań proekologicznych, po 

uprzednim rozpoznaniu zakresu oddziaływań szlaków komunikacyjnych na tereny je 

otaczające, umożliwi ograniczenie degradacji (w odniesieniu do obiektów istniejących) oraz 

na zachowanie ich naturalnych wartości (w odniesieniu do obiektów projektowanych). 

Pozostałe prace w niniejszym zakresie były m.in. efektem udziału w zespole 

badawczym, realizującym w latach 2009-2012 – temat nr TKA/DS/2 – „Analiza i opracowanie 

oceny oddziaływania na środowisko ciągów komunikacyjnych w krajobrazie przyrodniczym, 

otwartym i zurbanizowanym”. 

Ad 2. W niniejszych zagadnieniach na uwagę zasługują problemy ilościowo-

jakościowe polskiego parku pojazdowego, których analiza w aspekcie ekologicznym jest 

istotna w zależności od ilości używanych pojazdów rolniczych i uterenowionych. Dzisiaj 

większość organizacji i instytucji światowych i unijnych jest skupiona na oddziaływaniu na 



Strona 27 z 29 

 

środowisko transportu samochodowego pasażerskiego i towarowego, dlatego w tym 

sektorze problem zanieczyszczania środowiska przyrodniczego jest powszechnie znany. Z 

organizacjami tymi walczą ekonomiści i koncerny czerpiące z tej dziedziny zyski, nazywając 

to „presją ekologiczną na transport samochodowy”. Jedni i drudzy mają rację, potrzeba tylko 

rozgraniczyć transport indywidualny od transportu zbiorowego i towarowego. Wynika to z 

szacowania kosztów zewnętrznych transportu samochodowego. Na koszty zewnętrzne 

składają się następujące czynniki: straty w środowisku spowodowane zanieczyszczeniem 

powietrza, wód i gleb; straty powstające w skutek wypadków drogowych; koszty rozrostu 

infrastruktury komunikacyjnej; koszty kongestii. Według najnowszych badań koszty 

zewnętrzne stanowią ponad 60% kosztów ekonomicznych poniesionych w transporcie 

drogowym. Koszty zewnętrzne jako całość procentowo obejmują: 30% zmiany klimatyczne, 

27% emisja spalin, 24% wypadki, 7% hałas komunikacyjny, 5% destrukcja krajobrazu, 7% 

kongestia i inne. Znaczny udział w tych kosztach mają samochody osobowe, których z roku 

na rok przybywa, a ich użytkownicy nie potrafią uzasadnić racjonalnego i efektywnego 

wykorzystania tego rodzaju środka transportu. 

Ad 3. Badania w tej dziedzinie skupiły się głównie na technologii wyprodukowania 

rośliny energetycznej, podjęciu prób przetworzenia jej na biopaliwo, wskazaniu największej 

ilości danych do jak najefektywniejszego spalania tego typu paliwa, a także zachowania przy 

tym wszystkim jak najwyższego efektu ekologicznego.  

Cały pakiet badań został istotnie rozszerzony po uzyskaniu w 2009 roku 18 

miesięcznego projektu badawczego N N313 444737 pt. „Opracowanie technologii produkcji 

peletu z biomasy ślazowca pensylwańskiego” – w którym byłem głównym wykonawcą 

Jednostką realizującą był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Inżynierii Produkcji. 

W ramach powyższych badań prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nad 

opracowaniem technologii peletowania ślazowca pensylwańskiego okazało się, że 

peletowanie powyższego surowca bez dodatków na standardowych matrycach powoduje 

znaczące obniżenie wydajności maszyn i co jest z tym związane znaczące podniesienie 

kosztów produkcji peletów z uwagi na duże zużycie energii. W celu rozwiązania tego 

problemu zaprojektowano i wykonano matrycę do peleciarki P-100 (produkcji 

przedsiębiorstwa PROTECHNIKA) umożliwiającą dokonanie próby określenia 

korzystniejszych parametrów nowej jakości materiału w postaci peletu bez domieszek z 

jednoczesną weryfikacją zmniejszenia energochłonności powyższego procesu produkcji. 

Nowatorskie rozwiązanie w matrycy polegało na zmniejszeniu oporów tarcia w otworach 

zagęszczających. Zmniejszenie tarcia uzyskano przez skrócenie otworów zagęszczających: 

na średnicy zewnętrznej otworów skrócono je o 6 mm, średnicy środkowej o 3 mm, a na 

średnicy wewnętrznej nie dokonywano zmian. W efekcie powstało wiele publikacji, które z 
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przyczyn praktycznych były rozszerzane o zagadnienia logistyczne i coraz szerszy zakres 

OZE. 

Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwoliły mi w 2013 roku na opracowanie koncepcji 

zastosowania ogniwa fotowoltaicznego do zasilania pracy pompy dozującej ścieki do 

hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej, która musiała się wpisywać w ramach funkcjonujących 

w Roztoczańskim Parku Narodowym stref działań ochronnych tj. ochronny czynnej i 

krajobrazowej. Wdrożenie tej koncepcji nastąpiło w 2014 roku i zapewnia efekt ekologiczny 

w wyniku zastosowania instalacji fotowoltaicznej względem zasilania sieciowego w postaci: 

redukcji CO2 na poziomie eco2 = 18,2 kg CO2 rocznie oraz redukcji równoważnej na poziomie 

e(pyły,SO2,NO2) = 0,26 kg rocznie. 

 

Ad 4. Tą dziedziną zajmuję się od niedawna, a badania w tym zakresie opierają się o 

szeroko zakrojoną diagnozę obecnej sytuacji w obszarze recyklingu produktowego pojazdów 

i maszyn roboczych w Polsce, dzięki czemu po przeprowadzeniu analizy wielkości i struktury 

parku wycofywanego z eksploatacji, oszacowana będzie podaż parku do recyklingu, co z 

kolei umożliwi określenie skali problemu. Całość ma zmierzać w kierunku innowacyjnego 

modelu selekcjonowania i przygotowania parku pojazdów i maszyn roboczych wycofanych z 

eksploatacji do recyklingu. Zostaną zaproponowane rozwiązania organizacyjne w postaci 

schematów funkcjonalnych i zadań poszczególnych uczestników sieci recyklingu, włącznie 

z propozycją wytycznych do uregulowań prawnych, niezbędnych do zapewnienia szczelności 

systemu (eliminacji „szarej strefy”). Precyzując działania w tym kierunku skupiają się na 

dwóch problemach: 

a) kompleksowym modelu osuszania gazowych butli LPG i CNG, które zostały wycofane z 

eksploatacji z różnych przyczyn, umożliwiającym praktyczne zastosowanie w warunkach 

polskiej gospodarki i przyczyniającym się do zwiększenia wskaźników odzysku, 

bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ekologicznego; 

b) odzysku i zagospodarowaniu szyb samochodowych (praca II.D.32). 

W zakresie podpunktu a) osiągnięciem jest opracowanie koncepcji w 2012 roku dla 

Konsorcjum CSRP Sp. z o.o. z Lublina p.t. „Unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez 

wdrożenie systemu do osuszania i przygotowania do utylizacji zbiorników na gaz LPG i CNG 

zdemontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji”. 

 

PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO 

Reasumując, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, opublikowałem 48 prac 

naukowych (w tym stanowiące osiągnięcie naukowe), z których 8 jest indeksowanych w 

bazie Journal Citation Reports (JCR) i posiadające Impact Factor. Prace te są cytowane 7 

razy wg Web of Science. Pozostałe publikacje to prace punktowane przez MNiSW. 
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Sumaryczne zestawienie informacji na temat mojego dorobku naukowo - 

badawczego zestawiono w poniższych tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Zestawienie liczbowe publikacji w czasopismach z listy JCR 

L.p. 
Czasopismo 

(wg JCR) 
Rok 

publikacji 

Impact Factor 
(zgodnie z rokiem 

opublikowania) 

Ilość cytowań wg 
WoS 

1.  Rocznik Ochrona Środowiska 2013 0,806 4 

2.  Rocznik Ochrona Środowiska 2013 0,806 2 

3.  Przemysł Chemiczny 2015 0,399* 0 

4.  Przemysł Chemiczny 2015 0,399* 0 

5.  Przemysł Chemiczny 2015 0,399* 0 

6.  Polish Journal of Environmental Studies 2015 0,871* 1 

7.  Polish Journal of Environmental Studies 2015 0,871* 0 

8.  Polish Journal of Environmental Studies 2015 0,871* 0 

 Razem 5,422 7 

* za rok 2014 (brak danych za rok 2015) 

 
 

Tabela 2. Zestawienie łączne dorobku 

Rodzaj publikacji Ilość 

Punktacja wg. 

MNiSW* 

Artykuły indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR), 
posiadające Impact Factor 

8 120 

Artykuły w czasopismach naukowych znajdujących się na liście 
czasopism punktowanych MNiSW 

45 282 

Artykuły opublikowane w materiałach pokonferencyjnych 2 6 

Rozdziały w monografiach w języku polskim 3 9 

Rozdziały w monografiach w języku angielskim 2 16 

Współautorstwo monografii 3 60 

RAZEM 63 493 

* - zgodnie z rokiem opublikowania 

 


