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Krajobraz a zdrowie i jakość życia 

 Krajobraz jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych 

zgłębiających jego strukturę, funkcjonowanie, ewolucję, jego walory 

niematerialne a także wskazujących kierunki właściwego kształtowania i 
zagospodarowywania.  

 Krajobraz jest też pojęciem używanym w języku potocznym w 

odniesieniu do obserwowanej i doświadczanej wieloma zmysłami 

przestrzeni życiowej.  

 W tym znaczeniu stanowi ważny element zdrowia i jakości życia.  



ZDROWIE – definicja wg WHO:  

                                                                                                

… to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, 

ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i 

społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). 

Zdrowie to potencjał zdolności adaptacyjnych 

danego organizmu do wymogów otoczenia 

niemowlęta 

dzieci 

młodzież 

osoby 

dorosłe 

seniorzy 

kobiety w ciąży 

chorzy 

Nadwrażliwość na związki chemiczne: 
- kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy 

- chorujący na astmę czy choroby układu oddechowego 



Zdrowie- definicja WHO 
 

 Zdrowie fizyczne to prawidłowe funkcjonowanie wszelkich 
układów i narządów. 

 
 Zdrowie psychiczne to zdolność do logicznego myślenia 
oraz umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuc ́, 
radzenie sobie ze stresem, lękiem i depresją.  

 
 Zdrowie społeczne to prawidłowe funkcjonowanie 
jednostki w społeczeństwie. 

 
 Zdrowie duchowe to posługiwanie się powszechnie 
przyjętymi zasadami moralnymi oraz przekonaniami 
religijnymi. 
 



Kategorie jakości życia wg WHO 

Poczucie zdrowia jest jednym z 

podstawowych wyznaczników 

jakości życia 



Jakość życia 

 Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia 
jakość życia to „indywidualny sposo ́b postrzegania 
przez jednostke ̨ jej pozycji życiowej w konteks ́cie 
kulturowym i systemu wartos ́ci, w którym żyje, oraz w 
odniesieniu do zadan ́, oczekiwań i standardo ́w 
wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi” 
(1995).  

 

 Do wskaz ́ników jakos ́ci życia zalicza się umiejętnos ́ć 
odgrywania dotychczasowych ról życiowych, 
zdolność przystosowania się, dobrostan 
psychologiczny i funkcjonowanie w obrębie grup 
społecznych.  



Obiektywne i subiektywne miary jakości życia 

 Zaletą wykorzystania ilościowych wskaźników ekonomicznych i 

społecznych do badania jakości życia jest możliwość ich 
porównywania i obiektywność rozumiana jako niezależność 

od indywidualnych cech osób, których dotyczy pomiar.  

 Wskaźniki takie dają obraz możliwości, jakie stwarza ludziom 

otoczenie, bez uwzględniania czynników subiektywnych  

 Wskaźniki ekonomiczne i społeczne odzwierciedlają punkt 

widzenia decydentów i pewien uznany społecznie zestaw 

wartości, pomijając różnice indywidualne w ocenie tego, co 

jest w życiu ważne.  

 wskaźniki obiektywne to element konieczny, ale nie 
wystarczający do badania jakości życia proponowanym 

uzupełnieniem jest badanie subiektywnej jakości życia 

określanej także mianem subiektywnego dobrostanu (ang. 
subjective well-being) 



Obszary dobrostanu subiektywnego 

 dobrostan afektywny dotyczy doświadczania 

pozytywnych i niedoświadczania negatywnych emocji i 

uczuć; 

 dobrostan poznawczy związany jest z oceną życia jako 

całości lub określonych jego aspektów, określany także 

stopniem zadowolenia lub satysfakcji; 

 dobrostan psychologiczny dotyczy takich aspektów 

funkcjonowania człowieka, jak zgodność z 

wyznawanymi zasadami, samorozwój czy posiadanie 

sensu i celu w życiu 



 

Według Światowej Organizacji Zdrowia  

zdrowie jest: 

 
 wartością, dzięki której jednostka lub grupa może 

zrealizować swoje aspiracje i potrzeby, zmieniać środowisko i 

radzić sobie z nim, 

 zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa gwarantującym 

jego rozwój społeczny i ekonomiczny tylko zdrowe 

społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe, 

rozwijać się i osiągnąć odpowiedni poziom jakości życia, 

 środkiem służącym organizacji codziennego życia 

umożliwiającym jego lepszą jakość 

 



Krajobraz idealny – Wioletta Kałamucka (2007) 

„Dla mnie krajobraz idealny to taki, w którym wszystko jest w zgodzie z naturą i 
człowiekiem. Na moim rysunku znajduje się rodzina, która dba o siebie. 
Dziecko ma piaskownicę, 
zabawki, wiaderko. Obok jest studnia, która jest zabezpieczona, aby nikt do 
niej nie wpadł. 
Dorośli pobierają z niej wodę bez użycia energii elektrycznej. Za domem pasą 
się owce, z których wełna jest ciepła i przydaje się w zimie. Ludzie używają 
rowerów i nie zanieczyszczają środowiska. Dom jest ogrodzony więc nikt 
niepowołany nie przyjdzie zakłócić spokoju rodziny. Jest świeże powietrze. Jest 
las. Góry zapewniają spokój i harmonię. Można się dzięki nim wyciszyć. Dlatego 
tak chętnie odwiedzają je turyści, którzy tak jak mieszkańcy chronią 
przyrodę i nie chcą zakłócić biegu natury. 
Taki krajobraz mogą zakłócić ludzie, którzy będą żądni władzy i pieniędzy, 
dostępu do surowców naturalnych. Nie będą szanować praw natury. Zetną 
las i postawią fabryki i powietrze nie będzie już takie czyste i zdrowe. Takie 
zachowanie wzbudzi agresję wśród zwierząt, które będą chciały bronić swego 
domu. Nie wiem czy jeszcze istnieje taki krajobraz. W dzisiejszych czasach słyszy 
się ciągle o nowej technice, która szkodzi środowisku”  



Krajobraz doświadczany jest 

wielozmysłowo 

 

 Największy udział w odczuwaniu odgrywa zmysł wzroku i słuchu  

 Zmysł powonienia: zapach czystego powietrza, morskiej bryzy, zapach 
gór, wody ze stawu, kwitnącej łąki.  

 Zmysł dotyku: ciepła woda, ciepły piasek, zraszająca mgiełka 

wodospadu, orzeźwiająca kąpiel w wodzie, podmuchy wiatru na 

twarzy. 



Czynniki: fizyczne, chemiczne, 
biologiczne 

versus 
jakość: powietrza, wody, gleby, 

żywności 
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Eternit – azbest – nowotwory  płuc 

echodnia.pl 

wynalazki.andrej.edu.pl 

lapszenizne.pl 

zdrowie.dziennik.pl 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzdrowie.dziennik.pl%2Fnowotwory%2Fartykuly%2F8309741%2Cleczenie-raka-pluca-zaawansowany-rak-pluca-onkologia-nowotwor.html&psig=AOvVaw3UBQ4S56DJ_yUJoUdQXYOd&ust=1668048472598000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjfi9j2iqD7AhV4QvEDHWJCATEQtaYDegQIABAp


Grupa płynnych środków chemicznych produkowanych w Polsce  

w latach 60., 70. i 80. XX w.  

Xylamit – pentachlorofenol – złe 

samopoczucie, bóle głowy 

skład chemiczny:  

 chloronaftalen podestylacyjny – 8% 

 chlorofenole regenerowane (mieszanina 2,4- i 2,6-dichlorofenoli oraz trichlorofenoli) – 5% 

 olej opałowy – 87% jako nośnik. 
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Powietrze  
           versus hałas 

Efekty zdrowotne (negatywne) u ludzi 
- problemy ze słuchem; 

- chroniczne zaburzenie snu; 

- choroba niedokrwienna serca, przedwczesne zgony; 

- problemy z komunikacją; 

Cierpią także zwierzęta i rośliny 
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Liczba grzybów 

mikroskopowych 

Liczba bakterii grupy coli 

i Escherichia coli 

Ogólna liczba bakterii 

mezofilnynych  

Powietrze  
       versus mikrobiologia 

https://zielonewiado

mosci.pl/tematy/mias

to-2/sekretne-zycie-

smietnika/ 

https://gazetaolsztynska.pl/345
716,Smietnik-byl-szaletem-
wiec-go-przeniesiono-Teraz-
smieci-roznosi-wiatr.html 
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naturalne: 
- erupcja wulkanów 

- naturalne procesy fermentacyjne 
- gazy uwalniane z górotworów 

- rośliny (drzewa Maidenhair lub ginkgo 

biloba - kwas butanowy) 
-inne 

 

 

antropogeniczne 
- przemysł 

- intensywna produkcja rolna 
- oczyszczalnie ścieków  

- zakłady utylizacji odpadów 
- inne 

Źródła odorów 

https://nowosci.com.pl/tag/utylizacja-odpadow 



Źródła odorów 



Związki oznaczane przez EA w 

badaniach z 2010 roku 

SbH3 = stibine 
antymonowodór 

AsH3 = arsine 
arsenowodór 

• palny gaz 
• zapach zbliżony do wodorosiarczku 
• brak odpowiednio czułych metod analitycznych 
• substancja toksyczna 

• palny gaz 
• zapach zbliżony do czosnku 

• brak odpowiednio czułych metod analitycznych 
•substancja silnie toksyczna 



próg wyczuwalności węchowej SPWW (minimalne stężenie 

wyczuwalne przez zmysł powonienia) 

A (12%) B (33%) C (30%) D (12%) E (13%) 
akrylan metylowy 
i etylowy, aldehyd 
walerianowy, 
fosforyn trimetylu, 
m-krezol, etantiol, 
morfolina, 
siarkowodór, 
trimetyloamina 

aceton, 
disiarczek węgla, 
eter dietylowy, 
fluorowodór 
 

amoniak, 
chlor, 
chlorowodór, 
cyjanowodór 
 

acetylen, 
benzen, 
fosforowodór 
 

akrylonitryl, 
chlorek winylu, 
chloroform, 
tetrachlorek węgla 
 

 

NDS / 

Substancje złowonne w środowisku pracy 

Związki mniej szkodliwe,  

ale uciążliwe 
Związki bezwonne,  

ale szkodliwe 

PODZIAŁ WYBRANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH WEDŁUG KLAS 
ZAPACHOWEGO 
WSPÓŁCZYNNIKA BEZPIECZEŃSTWA 



NO2, SO2, HCl, HF, procesy spalania 

Dioksyny, WWA, procesy spalania 

Metan, CO2, LZO, H2S, emisja z kwater i terenu składowiska 

MP10, MP2,5, procesy realizowane na składowisku 

Ni, Cd, As, Co, Cu, Pb, Cr, Sb, Mn, Zn, Tl, V 

Spadki urodzeń 

Zachorowalność na rak 



HPA konkluduje, że nie ma nowych faktów/informacji by zmienić wcześniejszą opinię, mówiącą że życie 

obok dobrze zarządzanego składowiska nie wnosi istotnego ryzyka dla zdrowia człowieka. 

Podsumowanie 
raportu HPA 

Składowanie odpadów niewątpliwie może stwarzać ryzyko 

zanieczyszczenia i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. 

Badania (2002, 2009) wykazały, że zanieczyszczenia występują na 

niskim, zbliżonym do tła, poziomie i nie stanowią ryzyka zdrowotnego. 

Jednakże charakter emisji i jej zmienność nakazuje prowadzenie badań i 

ich zestawianie z danymi epidemiologicznymi. 



World Health Organization. Antimicrobial Resistance Global Report on surveillance 

2014, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1 

Najnowszy wydany w kwietniu 2014 roku 

dokument Światowej Organizacji Zdrowia 

  

„Antimicrobial Resistance: Global Report on 

surveillance”  

 
stanowi najpoważniejsze ostrzeżenie z 

dotychczas przedstawionych wskazujące, że 

era post-antybiotykowa nie jest 

wyłącznie odległym obrazem 

apokaliptycznym, lecz stanowi 

realne zagrożenie dla świata w XXI 

wieku 

Gleby 
   Wody  
      Powietrze 
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NAI są określane jako „witaminy powietrza”, ponieważ mają 

istotny biologiczny wpływ na różne mikroorganizmy i 

pozytywny wpływ na ludzi. 

Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 

Ujemne jony powszechnie występujące w powietrzu: 

  O2
-, OH-, NO2

-, NO3
-, HCO3

-, CO3
-  i ich połączenia z cząsteczkami wody (H2O)n 

Jony ujemne (Negative air ions - NAI) to te, które przyjmują elektron, podczas gdy jony dodatnie 

(Positive air ions - PAI) to te cząsteczki, które utraciły elektron 

Jonizacja powietrza - obecność jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu. 

Jony to obdarzone ładunkiem elektrycznym atomy lub cząsteczki. 
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Wiele badań dostarcza dowodów na to, że ujemnie zjonizowane jony (NAI - 

negative air ions) we wdychanym powietrzu są niezbędne do aktywacji: 

funkcji życiowych,  

 funkcji obronnych organizmu,  

 poprawy naszego zdrowia.  

Lazzerini FT,, Orlando MT, De Prá W., Progress of negative air ions in health tourism environments applications, Bol Soc Esp 

Hidrol Méd 2018, Vol. 33, Núm. 1, 27-46 

Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 

Standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) definiuje atmosferę świeżego 

powietrza, w której stężenie jonów ujemnych (negative air ions NAI) przekracza 

1000 jonów/cm3. 
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Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 

Stężenie jonów ujemnych w terenie zurbanizowanym  

100-500 jonów/cm3  
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Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 

Stężenie jonów ujemnych w terenie naturalnym : 

1500-2000 jonów/cm3 
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Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 

Stężenie jonów ujemnych w terenie naturalnym : 

1500-2000 jonów/cm3 
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Stężenie jonów ujemnych w terenie 

naturalnym : 

1500-2000 jonów/cm3 

Powietrze  
versus jonizacja powietrza 



Betonoza 

Jaka jonizacja powietrza?  
32 

Powietrze  
           versus jonizacja powietrza 





Dziękujemy za uwagę 
Magdalena BŁAŻEK, Lidia WOLSKA 
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