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Słowa te nabierają szczególne-
go znaczenia w krajach ubogich 
w zasoby wodne. Do nich zali-
czamy Polskę. Zasoby wód po-
wierzchniowych w naszym kraju, 
wynoszące obecnie nieco ponad 
1 500 m3/mieszkańca/rok, są jed-
nymi z najmniejszych w Europie. 
Spośród 46 krajów europejskich 
tylko trzy mają zasoby wody mniej-
sze niż Polska – są to Malta, Cypr 
i… Czechy. Wśród ekspertów zaj-
mujących się gospodarką wodną 
panuje powszechne przekonanie, 
że wielkość zasobów wody na 
poziomie 1  500 m3/mieszkańca/
rok to absolutnie dolna granica, 
umożliwiająca bezpieczne zaspo-
kajanie potrzeb ludności i gospo-
darki w średnio rozwiniętym kraju 
europejskim. Polska balansuje na 
tej krawędzi i w sytuacji, gdy np. na 
skutek zmian klimatycznych suma 
opadów atmosferycznych ulegnie 
w naszym kraju zmniejszeniu, grozi 
nam poważny deficyt wody.

Należy podkreślić w tym miej-
scu, że zasoby wód powierzch-
niowych zależą od warunków 
klimatycznych, a więc są zmienne 
– w latach, w których notuje się 
większe opady (tzw. lata „mokre”) 
zasoby wód powierzchniowych 
rosną, natomiast w latach, gdy 
brakuje opadów – wskaźnik ilości 
wody przypadającej na mieszkań-
ca naszego kraju spada. 

W roku 1990 i w 2015 mieliśmy 
w Polsce do czynienia z wyjątkowo 
małą ilością opadów, więc zasoby 
wód powierzchniowych zmniej-
szyły się do bardzo niskiego po-
ziomu: 1 100 m3/mieszkańca/rok. 

Zdarzały się też w ciągu minionych 
40 lat okresy obfitych opadów, 
dzięki którym zasoby wody zostały 
uzupełnione. Nie jest to jednak 
powód do zadowolenia. (...). Jeżeli 
ten trend, wywołany zmianami kli-
matycznymi, utrzyma się w ciągu 
następnych 30 lat, grozi nam po-
ważny deficyt zasobów wodnych. 

Należy podkreślić, że wraz ze 
zmianami klimatycznymi zmienia 
się także charakter opadów atmos-
ferycznych. Coraz częściej mamy 
do czynienia z opadami prze-
biegającymi bardzo gwałtownie 
i trwającymi stosunkowo krótko. 
Są to tzw. deszcze „nawalne”, które 
w przeciwieństwie do opadów 
długotrwałych, o umiarkowanym 
natężeniu, dostarczają dużo wody, 
ale w krótkim czasie. Skutkuje to 
znaczną utratą wody, która nie 
zdąży wsiąknąć w grunt i szybko 
spływa do rzek oraz kanałów. 
Zmniejsza się w ten sposób tzw. 
retencja, czyli zjawisko zatrzy-
mania wody opadowej w glebie 
i w małych zbiornikach wodnych, 
więc tam, gdzie może być efektyw-
nie wykorzystana np. w produkcji 
rolnej czy do zasilania ujęć wody 
pitnej. (...)

Co możemy i co powinniśmy 
robić, aby deficyt wody w Polsce 
nie zwiększał się i nie spowodo-
wał pogorszenia jakości naszego 
życia? 

Po pierwsze, musimy zadbać 
o ochronę posiadanych zasobów 
wodnych: nie wolno ich degrado-
wać, zanieczyszczać i użytkować 
w sposób grożący ich wyczerpa-
niem. 

Po drugie, powinniśmy popra-
wiać jakość istniejących zasobów 
wodnych, naprawić zły stan wód 
odziedziczony po okresie cha-
otycznego, rabunkowego korzy-
stania z tych zasobów w latach 
1960 – 1990. 

Po trzecie – oszczędnie gospo-
darować istniejącymi zasobami, 
czyli oszczędzać wodę. (...)

Konsument wody zużywa ją 
w sposób bezpośredni, w gospo-
darstwie domowym, ale – i to 
jest także bardzo ważne – wodę 
wykorzystujemy w sposób po-
średni, prawie niezauważalnie. 
Chodzi w tym przypadku o nasze 
(często złe) zwyczaje konsumenc-
kie, związane z nieracjonalnym 
kupowaniem produktów, do 
wytworzenia których zużywa się 
olbrzymie ilości wody lub energii. 
Na przykład – wyprodukowanie 
1 kg papieru wymaga zużycia aż 
70-100 kg wody (70-100 dm3), 
a wytworzenie 1 kg mięsa woło-
wego pochłania aż ok. 15 000 dm3 
wody. Wytworzenie 1 kWh energii 
elektrycznej wymaga zużycia 
3–4 dm3 wody (dla porównania 
– jedną kWh energii elektrycznej 
zużywamy, grając przez 2 godziny 
w gry na komputerze stacjo-
narnym, wyposażonym w moc-
ną kartę graficzną lub piekąc 
przez pół godziny w piekarniku 
elektrycznym o mocy 2 kW, np. 
kawałek wołowej polędwicy). 
Nieumiarkowane konsumowanie 
(oraz marnowanie) wodochłon-
nych i energochłonnych produk-
tów oraz żywności, pośrednio 
przyczynia się do uszczuplania 

Nie da się przecenić roli wody w życiu człowieka, dlatego w uchwale Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ stwierdzono, że „prawo do bezpiecznej, czystej wody 
pitnej i urządzeń sanitarnych jest prawem niezbędnym, by móc w pełni ko-
rzystać z życia i praw człowieka”. (...)

Szanujmy wodę!
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Jakub Niedźwiedzki jest stu-
dentem informatyki na studiach 
drugiego stopnia na Wydziale Elek-
trotechniki, Elektroniki, Informaty-
ki i Automatyki. Czeka na obronę 
pracy magisterskiej. Stypendium 
otrzymał na realizację pracy dok-
torskiej Równoczesna lokalizacja 
i budowanie mapy trójkątów na 
podstawie danych ze skanera lase-
rowego 3D.

– Moje badania skupiają się 
na dziedzinie znanej jako SLAM 

– równoczesnej lokalizacji i rozbu-
dowie mapy robotów mobilnych 
do celów nawigacji operatora czy 
też autonomicznej. Rozwiązania 
w tej dziedzinie obecnie bardzo 
zyskują na popularności. Widzimy 
je m.in. w autonomicznych samo-
chodach czy dronach latających. 
Diamentowy grant otrzymałem 
na rozwój innowacyjnej metody 
SLAM w środowiskach niezurba-
nizowanych, gdzie głównym urzą-
dzeniem pomiarowym jest LiDAR 

Diamentowy Grant
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło w sierpniu IX edy-
cję konkursu w ramach programu Diamentowy Grant. Spośród 173 wniosko-
dawców wyłoniono 69 laureatów. Wśród nich jest Jakub Radosław Niedź-
wiedzki z Politechniki Łódzkiej.

skromnych zasobów wodnych, 
jakimi dysponuje Polska.

Poza tym, każdy z nas w spo-
sób bezpośredni korzysta z wody 
w swoim gospodarstwie domo-
wym. Średnio zużywamy ok. 120-
150 dm3 wody na dobę (na miesz-
kańca), przy czym ilość wody, którą 
zużywamy na określone czynności 
(w dm3 na dobę, na mieszkańca) to: 
picie i przygotowywanie posiłków 
3-5, mycie naczyń 10-14, kąpiel 

w wannie 60-80, prysznic 20-25, 
spłukiwanie miski ustępowej 30-
45, pranie 15-20. (...)

Musimy także uświadomić so-
bie, iż na wielkość zużycia wody 
w gospodarstwie domowym wpły-
wa nie tylko zużycie niezbędne, ale 
także straty wody. Powstają one 
na skutek nieszczelności urządzeń 
wodociągowych oraz marnotraw-
stwa wody. Najczęstszą przyczyną 
strat są cieknące spłuczki lub 

kapiące krany. Cieknąca przez mie-
siąc spłuczka może spowodować 
utratę 10 – 15 ton (m3) świeżej, 
zdrowej wody! 

Całość artykułu można przeczy-
tać na blogu naukowców PŁ www.
blog.p.lodz.pl

n	Mirosław Imbierowicz
Wydział Inżynierii Procesowej 

i Ochrony Środowiska
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– przestrzenny skaner laserowy 3D 
– wyjaśnia Jakub Niedźwiedzki, 
który studia inżynierskie ukończył 
na kierunku Computer Science 
w IFE. – Dotychczasowe badania 
wykonywałem w ramach projektu 
NCBiR „Przestrzenny skaner lasero-
wy wraz z oprogramowaniem, do 
zastosowań w nawigacji robotów 
mobilnych”, prowadzonego na Po-
litechnice Łódzkiej we współpracy 
z firmą Prexer.

Do realizacji badań i doktoratu 
Jakuba Niedźwiedzkiego przewi-
dzianych jest dwóch promotorów: 
prof. Leszek Podsędkowski z In-
stytutu Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn, promotor prac 
inżynierskiej i magisterskiej, kie-
rownik Zakładu Robotyki i Auto-
matyzacji na Wydziale Mechanicz-
nym oraz dr hab. inż. Piotr Lipiński 
z Instytutu Informatyki z Wydziału 
FTIMS, kierownik Zakładu Syste-
mów Inteligentnych i Inżynierii 
Oprogramowania.

n	Małgorzata Trocha
Dział Promocji
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