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KONSULTACJE SPOŁECZNE
Cz. II. Praktyczne uwagi

Aureliusz MikłAszewski

Konsultacje społeczne są elementem funkcjonowania państw demokratycznych. Partycypacja społeczna w procedurach podej-
mowania decyzji to nie tylko informowanie społeczeństwa ale także współudział w podejmowaniu decyzji. tego się dopracowały 
zachodnie kraje demokratyczne i przez dziesiątki lat udoskonalały procedury konsultowania planów inwestycyjnych rozwiązań 
ze społeczeństwem. W Polsce zaczęto je wprowadzać dopiero po odzyskaniu pełnej wolności w roku 1989. jesteśmy w tej dobrej 
sytuacji, że zamiast uczyć się na własnych błędach, możemy skorzystać z doświadczeń krajów, które mają w tej dziedzinie więcej 
doświadczenia i sprawdzone rozwiązania, które w skrócie przedstawiono w drugiej części tej publikacji.

Zasady, zalecenia, warunki dobrych 
konsultacji

W oparciu o amerykańskie, europejskie 

i polskie doświadczenia można wymienić 

zasady i zalecenia, jakie powinny cecho-

wać konsultacje społeczne.

Konsultacje. To forma „poradzenia 

się” społeczności. Na początku przedsta-

wić zamierzenia inwestycyjne jako część 

większej całości. Zapytać o rzeczywi-

ste potrzeby. Sformułować te potrzeby 

w świetle planów inwestycyjnych. Pytać, 

pytać, pytać się o różne możliwości roz-

wiązań. Wciągnąć do współpracy i współ-

tworzenia rozwiązań i wariantów. 

Krok po kroku razem. Przeprowa-

dzić czytelną dla społeczności procedurę 

uściślania rozwiązań i podejmowania de-

cyzji. Prezentować planowane rozwiąza-

nia i ewoluowanie wariantów. Zapewnić 

udział w monitoringu w czasie budowy 

i po realizacji inwestycji.

Partnerstwo. Zaprosić do współpracy. 

Wspólne działania rodzą współodpowie-

dzialność, utożsamianie się z projektem 

i fazami jego przebiegu. (Współ)udział 

jest wyróżnieniem, wyrazem uznania 

i partnerstwa stron. Wtedy łatwiej ak-

ceptuje się wady projektu i i inwestycji. 

Dobre konsultacje to proces upodmioto-

wienia społeczeństwa, poszanowania jego 

godności i zrozumienia problemów. Jest 

to też okazja do budowania społeczeństwa 

obywatelskiego i jego integracji wokół 

wspólnego celu.

Przeprowadzenie dobrych konsultacji 

wymaga spełnienia kilku podstawowych 

warunków. Przeważnie dotyczy to strony 

(urzędu, inwestora, biura) organizującej 

konsultacje:

• wiarygodność partnerów – uczestników 

konsultacji;

• wzajemne zaufanie i szacunek;

• przy konflikcie bądź braku zaufania ko-

nieczny jest mediator, do którego obie 

strony mają zaufanie;

• dobrze jest tak prowadzić dyskusję,  by 

prezentowane pomysły (rozwiązania) 

były przyjmowane przez drugą stronę 

jako wspólnie wypracowane lub nawet 

własne (to górna półka socjotechniki);

• czy używać socjotechniki? Pro publi-

co bono tak, to upraszcza dyskusję, ale 

z wyraźną krzywdą dla drugiej strony 

– zdecydowanie nie;

• przegrana jednej ze stron lub wyraźne 

zwycięstwo drugiej i manifestowanie 

tego, jest konfliktogenne w przyszłości. 

Niekiedy powoduje głęboko tkwiącą, 

czasami irracjonalną chęć odwetu;

• przedstawienie uczestnikom przejrzy-

stej procedury konsultacji;

• dobrą praktyką jest przedstawienie 

opinii publicznej, a szczególnie uczest-

nikom konsultacji, sprawozdania 

z przebiegu spotkań oraz informacji 

o sposobie wykorzystania zgłoszonych 

uwag;

• przed podjęciem decyzji konieczne 

Fot. 1. Ważne jest żywe, rzeczowe prowadzenie dyskusji, fot. Aureliusz Mikłaszewski
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jest wyjaśnienie powodów odrzucenia 

uwag, które nie zostały uwzględnione.

Na stronie społecznej również spoczy-

wa obowiązek dopełnienia niezbędnych 

warunków:

• przedstawiciel społeczeństwa powinien 

przystępować do konsultacji z uzgod-

nionym stanowiskiem;

• w tym celu konieczne jest wybranie od-

powiedniej reprezentacji do  rozmów. 

Odpowiedniej, to znaczy:

 - wybranej wg przejrzystej procedury 

wyboru,

 - przygotowanej merytorycznie,

 - akceptowanej przez zainteresowaną 

społeczność.

Brak uzgodnionego wspólnego stano-

wiska osłabia stronę społeczną. Jeśli wy-

stępują grupy społeczne domagające się 

różnych rozwiązań, to wtedy przewagę 

uzyskuje inwestor, który może różnice 

zdań rozgrywać na swoją korzyść. Przy 

inwestycjach dużych, złożonych, o dużym 

wpływie na środowisko konieczna jest po-

moc ekspertów.

Nierzetelne ekspertyzy, stronniczy eks-
perci

Osobnym problemem są ekspertyzy 

„na zamówienie”, przeważnie stronni-

cze, wskazujące na wygodne dla inwe-

stora rozwiązania. Problem nierzetelnych 

ekspertyz nie został jak dotychczas sku-

tecznie rozwiązany. Błędem często po-

wtarzanym jest zlecanie i finansowanie 

opracowań eksperckich, w tym raportów 

OOŚ przez zainteresowanych. Lepszym, 

często podnoszonym w dyskusji rozwią-

zaniem byłoby zlecanie ekspertyz przez 

neutralny urząd tak, by inwestor nie miał 

wpływu na wybór autora (biura) wykonu-

jącego opracowanie.

Jeszcze większym problemem są nie-

uczciwi, stronniczy eksperci. Nadużywa-

jąc statusu naukowego potrafią zdomi-

nować dyskusję, „utrącają” argumenty 

drugiej strony, bagatelizując je i przed-

stawiając jedynie słuszny punkt widzenia 

(przeważnie inwestora) wypaczają dysku-

sję. Gdy nie potrafią znaleźć argumentów 

merytorycznych usiłują zdyskredytować 

partnerów w dyskusji. Ich wypowiedzi za-

miast „ad rem” są „ad personam”, co jest 

oczywiście naganne, ale czasami sprawia 

wrażenie skutecznego, szczególnie, gdy 

wsparte jest tytułem naukowym takiego 

eksperta. W takich sytuacjach konieczna 

jest zdecydowana reakcja, prostowanie 

ewidentnych błędów podczas dyskusji 

a czasem ekspertyza wykonana przez zu-

pełnie niezależny ośrodek naukowy lub 

eksperta spoza grona zainteresowanych 

instytucji.

etapy, zasady konsultacji
To rozłożony w czasie proces, w któ-

rym praktyka pokazała, że ważne są nastę-

pujące zasady i etapy:

1) Analiza potrzeb. Informacje pod-
stawowe. Ustalenie celu negocjacji. 
Trzeba koniecznie zadbać o rzetelność 

informacji podstawowych, gdyż są 

one fundamentem dalszych dyskusji. 

Dbać należy również o przejrzystość 

i zrozumiałość komunikacji pomiędzy 

stronami oraz o klimat rozmów. Po-

winna z niego wynikać podmiotowość 

rozmówcy.

2) Ustalenie procedur i reguł negocja-
cji. Tu jest wiele drobnych szczegó-

łów do ustalenia. Należą do nich; pro-

wadzenie spotkań, czas wypowiedzi, 

kolejność zabierania głosu i forma 

dyskutowania.

3) Plan negocjacji – strukturalizacja 
problemu. Chodzi o jasne zdefiniowa-

nie planu negocjowania wraz z prze-

widywanymi etapami.

4) Zdefiniowanie kwestii spornej. Budo-

wa obiektywnego obrazu zagadnienia. 

Wobec początkowych trudności do-

brym rozwiązaniem jest zapropono-

wanie, by każda ze stron opisała samą 

kwestię sporną. Praca nad dokumen-

tami jest na ogół bardziej wymierna, 

niż dyskusje słowne, szczególnie gdy 

negocjacje się przeciągają, a w miarę 

upływu czasu zawodzi pamięć.

5) Określenie potrzeb i interesów stron. 

Analiza rzeczywistych potrzeb daje 

często nowy obraz kwestii spornej. 

Często otwiera zupełnie nowe pola 

dla negocjacji i ukazuje czasami ukry-

te dążenia i potrzeby odbiegające od 

deklarowanych jako przedmiot sporu. 

Wystarczy więc wynegocjować spo-

sób ich spełnienia, by sprawę załatwić.

6) Poszukiwanie możliwych sposobów 
rozwiązania sporu poprzez:

 - czynny udział w poszukiwaniu roz-

wiązania,

 - obiektywne kryteria oceny i przyję-

te standardy,

 - możliwości wymyślania rozwią-

zań,

 - poszukiwanie takich rozwiązań, 

przy których obie strony poczułyby 

się „zwycięzcami”.

Fot. 2. Dobrze jest uzgodnić stanowisko we własnej grupie, fot. Aureliusz Mikłaszewski
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7) Ocena poszczególnych propozycji:
 - sondaże, badania reakcji opinii 

społecznej,

 - przegląd propozycji, uporządkowa-

nie ich według wspólnie przyjętych 

logicznych kryteriów,

 - przegląd możliwości zaspokojenia 

potrzeb i interesów,

 - ocena kosztów i zysków (strat) pro-

ponowanych rozwiązań.

8) Wybór najlepszego rozwiązania. 
To czasem trwa długo. Ale lepiej by 

wspólne dochodzenie trwało dłużej 

i zakończyło się kompromisem, niż 

usztywnieniem stanowisk i zerwa-

niem negocjacji.

9) Integracja cząstkowych rozwiązań – 
budowa całości porozumienia. Nie 

zawsze musi być ono dopracowane 

w szczegółach. Gdy obie strony zaj-

dą daleko w kierunku porozumienia, 

często nie opłaca się niweczyć tego 

dorobku dla niezałatwionych jeszcze 

drobnych kwestii spornych.

10) Dopracowanie porozumienia. Usta-
lenia szczegółowe. Tu jest miejsce na 

różne ustępstwa z obydwu stron w ge-

ście dobrej woli dla osiągnięcia celu 

głównego negocjacji.

11) Ustalenia dotyczące realizacji poro-
zumienia:
 - jak je wprowadzić w życie,

 - kto będzie odpowiedzialny,

 - czas realizacji, termin jej ukończe-

nia,

 - co się stanie jeśli …. Tu trzeba 

przewidzieć prawdopodobne sce-

nariusze realizacji porozumienia.

12) Formalizacja porozumienia. Czę-

sto jest ważne, by końcowy efekt ne-

gocjacji miał formę pisemną. Zapis 

powinien być jasny, jednoznaczny 

i szczegółowy, wraz z formą kontroli 

realizacji porozumienia i sposobu po-

dania go do wiadomości obydwu stron.

Spostrzeżenia z praktyki negocjacyjnej 
W ferworze dyskusji często zapomina-

my o kilku podstawowych regułach, wy-

nikających z praktycznych doświadczeń. 

A oto parę uwag dotyczących konsultacji 

społecznych:

• Najtańsza jest profilaktyka. Zapobie-

ganie konfliktom jest znacznie tańsze 

niż ich rozwiązywanie, a szczególnie 

„odkręcanie” powstałych konfliktów. 

Opłaca się zainwestować we współpra-

cę z przedstawicielami społeczeństwa, 

by nie ponosić znacznie większych 

kosztów sporów i konfliktów, prowa-

dzących do opóźniania realizacji inwe-

stycji, a czasami nawet do jej zatrzyma-

nia.

• Kompromis też się opłaca.  Kompro-

mis, to ustępstwa z obydwu stron. Do-

konanego ustępstwa nie można trakto-

wać jako pewnej porażki, lecz ocenić 

je jako wybranie mniejszego zła. Warto 

sobie uświadomić, że takie ustępstwo 

jest znacznie lepszym rozwiązaniem 

niż konflikt generujący większe straty. 

• Podmiotowość społeczeństwa. Przed 

negocjacjami warto zadać sobie py-

tania: kto jest dla kogo? Jaki jest cel 

inwestycji? Komu będzie służyła? I co 

najważniejsze – kto (co) jest podmio-

tem starań o jej realizację? Jeśli spo-

łeczeństwo (mieszkańcy wsi, miasta, 

dzielnicy, powiatu, województwa), to 

musi ono być przekonane do celów in-

westycji.

• Przede wszystkim wiarygodność ne-
gocjatorów. Można mieć rację, ale 

przegrać, gdy negocjatorzy nie będą 

wzbudzali zaufania. Nie wolno kłamać 

nawet w drobnych sprawach. Można 

czegoś nie powiedzieć, ale nie wolno 

podawać nieprawdziwych informacji. 

Ludzie często postrzegają podawane 

informacje poprzez pryzmat zaufania 

do osób je wypowiadających.

• Unikanie syndromu „obrony Często-
chowy”. Negocjacje w sytuacji, gdy 

z góry wiadomo, że niczego nie da się 

zmienić, nie są negocjacjami, lecz spo-

tkaniem informacyjnym. Projektant, 

który w imieniu inwestora broni jedy-

nie słusznej (przeważnie własnej) kon-

cepcji, jest w bardzo trudnej sytuacji 

i po pewnym czasie jest postrzegany 

ujemnie, nie jako partner lecz reprezen-

tant władzy, która oznajmia o zamie-

rzeniach, ale nie chce wysłuchać i speł-

niać propozycji mieszkańców.

• Konsultowanie przed podjęciem decy-
zji. Tak, by móc się zapytać „czy”, a nie 

tylko „jak to wykonać”. Im bardziej za-

awansowany jest proces projektowania, 

tym trudniej jest zgadzać się na zmiany. 

Dlatego właśnie konsultacje mają sens 

przed rozpoczęciem etapów projekto-

wania, wiążących się z przyjęciem kon-

kretnych rozwiązań.

• Przedstawić warianty. Dać społeczne-

Fot. 3. Aplauz audytorium to aprobata dla wypowiedzi, fot. Aureliusz Mikłaszewski
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mu partnerowi możliwość wyboru. To 

bardzo ważny moment. Prezentujemy 

różne rozwiązania, ale zapraszamy do 

wspólnego wybierania jednego z nich. 

Ten wybór można w ogóle pozosta-

wić do decyzji społecznej. Osiągamy 

tu bardzo ważny moment współdecy-

dowania, który rodzi współodpowie-

dzialność. Kwintesencja konsultacji 

społecznych!

• Poznać partnera. To ułatwia nego-

cjacje, poprawia atmosferę. Pozwala 

na budowanie zaufania poprzez drob-

ne szczególiki, uprzejmości, żart czy 

uśmiech.

• Poszukiwać punktów stycznych akcep-
towanych przez obie strony. To bardzo 

ważne, by zacząć od tego, na co jest 

zgoda partnerów, pozwala to czasem 

poszerzyć zakres wspólnych poglą-

dów na logiczne następstwa obopólnie 

uzgodnionych faktów, stanowiska czy 

celów. To dobry początek do rozpoczę-

cia rozmów o sprawach trudniejszych.

• Nie czepiać się szczegółów. Szczegól-

nie wtedy, gdy są one nieistotne dla celu 

negocjacji. Na ogół nie lubimy ustępo-

wać, ale walczenie o każdy drobiazg 

robi złe wrażenie i skłania rozmówców 

do działań odwetowych. Nie warto wal-

czyć o drobiazgi, by nie utrudniać sobie 

dalszych negocjacji, a czasem by nie 

stracić zbyt wiele w oczach partnera.

• Czy warto pokazać zdecydowanie? 

Czasami tak, szczególnie gdy partner 

zaczyna grać nie fair. Ale nie pokazy-

wać nigdy więcej siły, stanowczości niż 

to jest potrzebne, by nie dać się już na 

wstępie ustawić na niekorzystnej pozy-

cji hegemona, która jest źle odbierana.

• Starać się znaleźć rozwiązanie, w któ-
rym obie strony znajdą swoją „wy-
graną”. To ważne, by partnerowi dać 

poczucie, że nie przegrał wszystkiego, 

że też miał rację, że przyjęte rozwią-

zanie daje obydwu stronom poczucie 

sukcesu.

• Nie ośmieszać drugiej strony. Za krót-

ką chwilę wesołej satysfakcji płaci się 

czasami wysoką cenę uporu drugiej 

strony, wywołanego chęcią odegrania 

się. Kpiny z partnera to fatalny począ-

reakcji rozmówców i zaistniałych sytu-

acji. Generalna uwaga: zawsze trzeba tak 

negocjować, by nieistotne sprawy nie za-

ważyły na przebiegu rozmów. Warto też 

się starać, by wygrywać pro publico bono 

sytuacje, zjednywać sobie rozmówców 

i stworzyć dobry klimat do merytorycznej 

dyskusji.

Wartością umykającą zapisom po ne-

gocjacjach są nawiązane kontakty i zdo-

byte zaufanie. To dobry kapitał wyjściowy 

dla budowania poprawnych relacji urząd 

- społeczeństwo i dla budowy społeczeń-

stwa obywatelskiego.

Podsumowanie
Konsultacje społeczne są ważnym ele-

mentem systemu demokratycznego. Do-

świadczenia wykazują, że konieczne jest 

włączenie społeczeństwa, a szczególnie 

organizacji pozarządowych do procesu 

planowania i projektowania inwestycji na 

wczesnych jego etapach, gdy możliwe są 

jeszcze istotne zmiany.

Często przedstawiciele organizacji 

pozarządowych wnoszą cenne uwagi, 

które można wykorzystać w projekcie 

i jego realizacji. Społeczna partycypa-

cja w procesie decyzyjnym powoduje 

powstanie współodpowiedzialności za 

uzgodnione rozwiązania oraz ich akcep-

tację przez zdecydowaną większość za-

interesowanych. Oddala to lub zupełnie 

eliminuje groźbę protestów. Najtańsza 

jest profilaktyka, a w przypadku proce-

sów projektowania takie działania, które 

pozwolą na unikanie sporów, opóźnienia 

inwestycji lub sądowych procesów. Ko-

nieczne jest również lepsze przygotowa-

nie urzędów do rozmów ze społecznymi 

partnerami. Wypracowanie consensusu 

powoduje nie tylko unikanie konflik-

tów, ale także społeczne zaangażowanie 

i pozytywne odczucia bycia partnerem 

i akceptacji dla wspólnie przyjętych roz-

wiązań. Ta podmiotowość społeczeń-

stwa i poszczególnych obywateli zawsze 

powinna być nadrzędnym celem społecz-

nych konsultacji.

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski

tek negocjacji, a czasami przegrana 

przed rozmowami.

• Nie nadużywać zaufania. Nawet 

w sprawach drobnych. Negocjatorzy są 

szczególnie uczuleni na wiarygodność 

drugiej strony i wystarczy drobny pre-

tekst, by utwierdzić się w przekonaniu 

o niewiarygodności partnera. Nie wol-

no dawać tych pretekstów.

• Budowanie bloku. Z drobnych uzgod-

nionych elementów dobrze jest szyb-

ko budować większy blok, który bę-

dzie łatwiej zaakceptowany, gdyż 

właśnie przyjęto jego elementy przez 

obie strony.

• Umieć słuchać! Słuchając wypowiedzi 

drugiej strony okazywać, że śledzi się 

tok rozumowania, demonstrować tak-

townie rozumienie, że emocje nie biorą 

góry, że ma się dystans do tych spraw, 

ale i pozytywne nastawienie do partne-

ra i rzeczowego załatwienia problemu.

• Określić główne kryteria, które powin-
no spełniać negocjowane rozwiązanie. 

To formalne ustalenia reguł oceny uła-

twiają rozstrzyganie spraw cząstko-

wych w sposób czytelny dla rozmówcy. 

Są ważnym narzędziem pracy negocja-

tora. Czasami wystarczy odnieść się do 

ogólnych, powszechnie obowiązują-

cych reguł, by uzyskać consensus.

• Ważny jest humor i dowcip sytuacyjny. 

Wspólny śmiech zbliża. Warto wyko-

rzystać takie momenty dla poprawy kli-

matu dyskusji. To nie wymaga pracy. 

Lecz refleksu i poczucia humoru.

• Wygląd, ubiór, uprzejmość. Nie ubie-

rać się do negocjacji w sposób wyraź-

nie inny, niż druga strona. Ale też nie 

przesadzać z brakiem dbałości o strój 

i nonszalancją w obejściu. Generalna 

zasada – trzeba dbać o to, by wygląd 

zjednywał rozmówców i nie dawał po-

wodów do krytyki lub wręcz lekcewa-

żenia partnera.

Przedstawione tu uwagi i spostrzeżenia 

nie wyczerpują wszystkich okoliczności 

i czynników mających wpływ na prze-

bieg negocjacji. Społeczne konsultacje 

są procesem, który wymaga za każdym 

razem innego podejścia, stosownie do 
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1. Wstęp
Biomasa jest definiowana w kilku aktach 

prawnych. Definicje te jednak różnią się 

między sobą. Jeżeli definicja jest w rozpo-

rządzeniu, to odnosi się tylko do tego roz-

porządzenia. Jeżeli definicja jest w ustawie, 

to odnosi się do tej ustawy i rozporządzeń 

wydanych na jej podstawie. 

Według definicji Unii Europejskiej bio-

masa to podatne na rozkład biologiczny 

frakcje produktów, odpady i pozostałości 

przemysłu rolnego (łącznie z substancja-

 odnawialne źródła energii stają się istotnym składnikiem bilansów energetycznych państw europejskich i oczekuje się, że będą 
odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetyczne-
go i wspierania rozwoju społeczno – gospodarczego. W Polsce w efekcie przyjęcia proekologicznych dokumentów politycznych 
i rozwiązań prawnych stawia się głównie na wykorzystanie biomasy [1]. 

Henryk wojciecHowski

BIOMASA JAKO
 PIERWOTNY NOŚNIK ENERGII

mi roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa 

i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak 

również podatne na rozkład biologiczny 

frakcje odpadów przemysłowych i miej-

skich (Dyrektywa 2009/28/WE).

Systematykę energetycznego wykorzy-

stania biomasy przedstawiono na rys.1. 

Biomasę można podzielić na biopaliwa: 

stałe, gazowe i ciekłe.

Sposoby wykorzystania biomasy w ener-

getyce scentralizowanej przedstawiono na 

rys. 2.

Podstawowymi technologiami stosowania 

biomasy w energetyce scentralizowanej są:

• piroliza,

• zgazowanie,

• spalanie i współspalanie z węglem.

Piroliza i zgazowanie mają charakter 

przyszłościowy z uwagi na możliwość spa-

lania pozyskanego gazu w turbinach lub 

silnikach gazowych bądź zasilania ogniw 

paliwowych. Udział współspalanej bioma-

sy z węglem zależy od typu kotła i właści-

wości spalanego węgla. Najbardziej przy-

stosowane do zmian właściwości paliw są 

kotły fluidalne, a najmniej – kotły pyłowe. 

Ograniczenie ilości współspalanej bioma-

sy wynika z konstrukcji komory spalania 

i temperatury topnienia popiołu ze słomy 

czy drewna. Kotły do spalania biomasy 

charakteryzują się zwiększoną powierzch-

nią wymiany ciepła i lepszym mieszaniem 

spalin w komorze spalania przy dużych 

współczynnikach nadmiaru powietrza.

2. Słoma lokalnym surowcem energe-
tycznym

Korzyści z rozpowszechniania spalania 

słomy to [1]:

• zmniejszenie zużycia paliw konwencjo-

nalnych (koksu, węgla, gazu ziemnego 

...),

• uniknięcie kosztów wywozu i składowa-

nia odpadów organicznych na składowi-

ska,

• zmniejszenie opłat za korzystanie ze śro-

dowiska,

• aktywizacja gospodarcza regionów 

dotkniętych bezrobociem (dodatkowe 

miejsca pracy dla ludności lokalnej przy 

produkcji, zbiorze, transporcie, peleto-

BIOMASA

BIOPALIWA STAŁE

- pozostałości z rolnictwa:          
słoma zbóż, rzepaku, łęty

- drewno opałowe: ścinki, kora, 
wióry, zrębki, trociny

- odpady z produkcji zwierzęcej
- osady ściekowe odwodnione
- rośliny energetyczne 

drzewiaste i trawiaste
- biodegradowalne odpady 

przemysłowe i miejskie

BIOPALIWA GAZOWE

- biogaz rolniczy z fermentacji gnojo-
wicy i odchodów zwierzęcych

- gaz drzewny
- biogaz z wysypiska odpadów
- biogaz z fermentacji osadów ście-

kowych
- biogaz z fermentacji odpadów 

przetwórstwa spożywczego

BIOPALIWA CIEKŁE

- biodiesel - olej rzepakowy
- etanol
- metanol
- biooleje
- oleje po smażeniu z placówek 
żywienia zbiorowego

Rys. 1. Systematyka energetycznego wykorzystania biomasy [2]

Rys. 2. Technologie stosowania biomasy w energetyce scentralizowanej [2]
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waniu, brykietowaniu),

• redukcja emisji zanieczyszczających 

środowisko naturalne,

• redukcja bezproduktywnego spalania 

słomy na polach (redukcja liczby poża-

rów...),

• poprawa opłacalności produkcji rolni-

czej.

Nadwyżka słomy ponad rolnicze jej za-

potrzebowanie może zostać wykorzystana 

do celów grzewczych. Rocznie w Polsce 

produkuje się około 25 mln Mg słomy (rys. 

3), z których (10-12) mln Mg może być 

przeznaczone na cele energetyczne (rys. 4). 

Instalacje energetycznego wykorzystania 

biomasy cieszą się coraz większą popular-

nością. W Polsce funkcjonuje obecnie kil-

kadziesiąt zautomatyzowanych kotłowni 

opalanych biopaliwami. Najbardziej popu-

larne jest wykorzystanie odpadów drzew-

nych w zakładach przemysłu drzewnego. 

Uruchomionych zostało ponadto kilkana-

ście kotłowni osiedlowych na biomasę, 

opalanych słomą pozyskiwaną z rolnictwa 

oraz zrębkami drzewnymi z leśnictwa. 

Coraz powszechniej biopaliwa wyko-

rzystywane są także w małych instalacjach 

grzewczych w gospodarstwach domowych 

na terenach niezurbanizowanych. Spalanie 

słomy jest procesem bardziej kłopotliwym 

niż spalanie drewna. W okresie wegetacji 

źdźbło rosnącego zboża na powierzchni po-

kryte jest związkami tlenku krzemu, chlor-

ków fosforu, potasu i azotu [4]. 
Związki te mają zadanie usztywnienia 

źdźbła słomy i zabezpieczenia go przed 

wpływem zewnętrznych czynników at-

mosferycznych [5]. Ten fakt stwarza okre-

ślone problemy w trakcie energetycznego 

wykorzystania słomy. Chodzi o sposób 

i miejsce podawania powietrza w kotle 

w trakcie spalania, prowadzenie tempera-

tury spalania w kontekście tworzenia się 

dioksyn, furan i korozyjnego oddziaływania 

związków azotu na wewnętrzną konstruk-

cję kotła. Skład chemiczny słomy, na który 

wpływ mają warunki glebowe, klimatyczne 

i działania człowieka, mają duży wpływ na 

proces jej energetycznego wykorzystania. 

Spowodowane jest to głównie odmiennym 

składem chemicznym słomy, a w szczegól-

ności zwiększoną w stosunku do drewna 

zawartością chloru i azotu wpływających na 

wyższy poziom emisji tlenków azotu NO
x
 

i związków chloru. Problemy technologicz-

ne z zapiekaniem ruchomych części palenisk 

może powodować podwyższona zawartość 

związków krzemu i potasu. Po ścięciu sło-

my można stosować pewne zabiegi popra-

wiające jej właściwości paliwowe. Należy 

do nich pozostawienie niesprasowanej sło-

my na pokosie, poddając działaniu wody 

deszczowej. Doświadczalnie stwierdzono, 

że zabieg taki sprzyja częściowemu wypłu-

kaniu niektórych składników sprawiających 

kłopoty przy spalaniu [6].

Wartość opałową drewna, kory, słomy, 

ziarna i siana oraz ich składu chemicznego 

zestawiono w tabeli 1. 

Słoma wykorzystywana do celów ener-

getycznych musi spełniać określone wy-

magania co do wilgotności. Wysoka wil-

gotność słomy może powodować problemy 

podczas magazynowania, rozdrabniania 

oraz transportu sieczki do kotła. Maksymal-

na dopuszczalna zawartość wilgoci zawie-

ra się w granicach (18-22) %. W praktyce 

wartość opałowa słomy przy standardowej 

wilgotności (nie przekraczającej 15%) wy-

nosi od 14,0 do 15,2 MJ/kg. Spadek war-

tości opałowej odniesionej do masy wraz 

ze wzrostem wilgotności wynika głównie 

z malejącej zawartości suchej masy w ma-

sie całkowitej, a częściowo również z zapo-

trzebowania energii do odparowania więk-

szych ilości wody.

Słoma zbóż nie została jeszcze sklasy-

fikowana pod względem cech energetycz-

nych, jest paliwem kłopotliwym w procesie 

spalania w porównaniu do paliw kopalnych, 

wynika to z niejednorodnego jej składu, 

większej zawartości wilgoci, większej za-

wartości chloru i azotu oraz wapnia i potasu. 

Temperatura topnienia popiołu z biomasy 

jest znacznie niższa niż temperatura topnie-

nia popiołu z węgla, powoduje to określo-

ne problemy przy współspalaniu biomasy 

z węglem [1]. Ze względu na podwyższoną 

zawartość związków wapnia i potasu, pro-

blemy może powodować w szczególności 

słoma rzepakowa. Na rynku cena zakupu 

słomy na cele energetyczne nie zależy od 

jej składu chemicznego, ale od wartości 

opałowej, a w praktyce od wilgotności. 

Cena zakupu słomy w belach waha się 

w przedziale (120 - 180) zł/Mg [7]. Średnio 

z jednego hektara przy produkcji zbóż moż-

na pozyskać (1,5 – 3,0) Mg słomy. W tabeli Rys.3. Słoma w balotach na polu Rys.4. Słoma zmagazynowana w stogu

Tabela 1. Wartość opałowa drewna, kory, słomy, ziarna i siana oraz ich skład chemiczny [3]

Parametr Jedn.
drewno 
iglaste

drewno 
liściaste

kora 
drewna 
iglaste-

go

kora 
drewna 

liściaste-
go

wierzba
słoma 
zbóż

słoma 
rzepaku

ziarno 
zbóż

siano

Wartość 
opałowa 

przy  wilgot-
ności 0 %

MJ/kg 19,2 19 20 20 18,8 18,5 18,5 17,4 18,4

popiół %/s.m 0,3 0,3 4 5 2 5 5 2 7

Siarka S %/s.m 0,02 0,02 0,1 0,1 0,05 0,1 0,3 0,1 0,2

Chlor Cl %/s.m 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,4 0,5 0,1 0,8

Potas K mg/kg 400 800 2000 2000 3000 10000 2000 – 
10 000

5000 15000

Sód Na mg/kg 20 50 300 100 10 - 450 500 do 3000 25 - 50 1000

Wapń Ca mg/kg 900 1200 5000 15000 5000 4000 8000 – 
20 000

500 3500
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2 zestawiono parametry słomy w zależności 

od jej przygotowania, a w tabeli 3. - warto-

ści opałowe słomy w porównaniu z warto-

ściami opałowymi innych paliw.

Do celów energetycznych może być 

wykorzystywana słoma wszystkich rodza-

jów zbóż oraz rzepaku i gryki. Jednak ze 

względu na właściwości, najczęściej uży-

wana jest słoma: żytnia, pszenna, rzepako-

wa i gryczana oraz słoma i osadki kukury-

dzy. W porównaniu z innymi powszechnie 

stosowanymi nośnikami energii, słoma jest 

dość uciążliwym materiałem energetycz-

nym, gdyż jest to surowiec niejednorodny, 

o niższej wartości opałowej w porówna-

niu do konwencjonalnych paliw. Słoma 

jako paliwo, jej budowa jest podstawową 

przyczyną różniącą ją jako nośnik energii 

od węgla, oleju czy gazu. Przestrzenno – 

rurkowa budowa źdźbła słomy powoduje, 

że jest to materiał objętościowy, którego 

struktura charakteryzuje się nadmiarem po-

wietrza. Z tego też względu słomę poddaje 

się brykietowaniu lub peletowaniu. 

3. Brykietowanie i peletowanie słomy
Zastosowana technologia brykietowa-

nia lub peletowania polega na prasowa-

niu mechanicznym rozdrobnionej słomy. 

Rozdrabnianie okrągłych balotów lub pro-

stokątnych kostek słomy odbywa na roz-

drabniaczu wstępnym (1) (rys.5). Proces 

rozdrabniania wstępnego pozwala na uzy-

skanie frakcji o długości ok. 100 mm. 

Surowiec jest następnie rozdrabniany 

w rozdrabniaczu dokładnym (2, sieczkar-

nia) do frakcji max. 12 mm. Po rozdrobieniu 

surowiec jest transportowany pneumatycz-

nie do zbiornika magazynującego (3), który 

ma za zadanie zapewnienie zapasu sieczki 

i uśrednienie jej wilgotności poprzez mie-

szanie surowca. Frakcje pyliste transporto-

wane są do filtra workowego przechodząc 

wcześniej przez cyklon odpylający. Suro-

wiec przeznaczony do brykietowania trafia 

ze zbiornika magazynującego do trzech lub 

czterech brykieciarek (5) poprzez podaj-

niki ślimakowe (4). Brykietowanie (pele-

towanie) surowca odbywa się w sposób 

mechaniczny bez używania dodatkowych 

substancji zlepiających. Brykiet ma kształt 

walca o średnicy ok. 70 mm i długości 

(10-100) mm (rys.6). Cylinder ma struk-

turę „drops” (szereg połączonych ze sobą, 

łatwo podzielnych pastylek o długości (10-

15) mm). Pelet ma kształt walca o średnicy 

około 22 mm i długości (20 – 100) mm (rys. 

7). Elementy pakuje się do worków (6), któ-

re zszywa się zszywaczem (7).

Zalety brykietu ze słomy :

• Duża gęstość – łatwość przechowywania 

i dystrybucji.

• Ciężar nasypowy brykietu to ok. 700 kg/

m3, słomy w belach (120-150) kg/m3, 

luźna słoma ma (20 – 50) kg/m3.

• Wartość opałowa porównywalna z wę-

glem kamiennym gorszej jakości.

• Brak szkodliwych substancji wydziela-

nych podczas spalania.

• Niska emisja dwutlenku siarki i innych 

substancji szkodliwych wydzielanych 

podczas spalania.

• Mała ilość popiołu ((1-3)% wsadu), któ-

ry można wykorzystywać jako nawóz, 

gdyż zawiera związki potasu, wapnia 

i fosforu.

• Możliwość długiego przechowywania 

w odpowiednio suchych pomieszcze-

niach.

• Mniejsze niebezpieczeństwo przy skła-

dowaniu samozapłonem i rozwojem ple-

śni.

• Szerokie spektrum zastosowania – w ko-

tłowniach, piecach, kominkach domo-

wych.

• Możliwość stosowania w kotłowniach 

z automatycznym podawaniem paliwa.

Wadą brykietu i peletu jest wysoka 

wrażliwość na wilgoć, dlatego też należy 

je przechowywać w odpowiednio suchych 

pomieszczeniach.

Parametry brykietu ze słomy [9]

• Wartość opałowa brykietów lub pelletu: 

(16-20) MJ/kg.

• Wilgotność: (8-15) %.

• Ilość popiołu – ok. 0,6% masy brykietu.

Tabela 2. Parametry słomy w zależności od jej przygotowania [ 3]

Postać słomy
Masa usypowa 

w kg/m3

Wartość opałowa

MWh/m3 GJ/m3

Luźna 20 - 50 0,07 - 0,16 0,25 - 0,58

Pocięta 40 - 60 0,13  - 0,19 0,47 - 0,68

Bele sześcienne (46 – 36 - 80) cm 90 - 100 0,29 - 0,32 1,04 - 1,15

Bele cylindryczne o średnicy (120 - 150) cm 110 0,35 1,26

Bele sześcienne (80 – 80 - 240) cm 140 0,45 1,62

Bele sześcienne (120 – 120 - 240) cm >165 0,53 1,91

Brykiety 300 - 400 0,99 - 1,48 3,65 - 5,33

Pelety 550 - 750 2,22 - 2,78 8 - 10

Tabela 3. Wartości opałowe wybranych paliw [2]

Rodzaj paliwa Wartość opałowa
MJ / kg kWh / kg

słoma żółta 14 3,88

słoma szara 15 4,16

drewno opałowe 13 – 18 3,61 – 5,00

trzcina 14 3,88

etanol 25 6,95

węgiel kamienny 20 – 25 5,55 – 6,95

gaz ziemny 
GZ50

50
13,88 (10 kWh / 

m3)

Rys.5. Schemat podstawowego zestawu maszyn do produkcji brykietu ze słomy [3,8]
1. rozwijarka bel ze słomą z rozdrabniaczem wstępnym,  2. rozdrabniacz słomy,  3. zbiornik na sieczkę,  4. przeno-
śnik ślimakowy, 5. brykieciarka ,  6. worek na brykiety,  7. zszywacz worków
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• Objętość 1 Mg brykietu wynosi ok. 1,5 m3.

• Cena 1 Mg brykietów ok.450 zł przy ce-

nie zakupu słomy 180 zł/Mg. Cena 1Mg 

słomy w Niemczech bądź Holandi wy-

nosi (80-120) euro. 
Dla porównania cena brykietu drzewne-

go w kraju to ok. 700 zł za Mg.

• 1 kg brykietu ze słomy stanowi równo-

ważnik energetyczny dla:

• 0,42 kg oleju opałowego,

• 0,38 m3 gazu ziemnego GZ 50,

• 0,62 kg węgla kamiennego o wartości 

opałowej 22 MJ/kg

W tabelach 5, 6, 7 i 8 podano wydajno-

ści i zapotrzebowanie mocy elektrycznej 

urządzeń wchodzących w skład podsta-

wowego zestawu maszyn do produkcji 

brykietu lub peletu ze słomy. Moc elek-

tryczna silników urządzeń produkujących 

(1000 – 1500) kg/h brykietów czy pele-

tów wynosi (180 – 200) kW. Rzeczywi-

ste zapotrzebowanie mocy jest zależne od 

właściowości słomy i wynosi (130 – 160) 

kW. Tak duża wartość mocy pobierana 

z promieniowych sieci wiejskich powo-

duje ogromny spadek napięcia w tej sieci 

i zakłóca pracę odbiorników w tej sieci 

(odbiorniki TV, oświetlenie, lodówki…). 

Z tego też względu w wielu lokalizacjach 

wiejskich pracę urządzeń do produkcji 

brykietów i peletu przenosi się na późne 

godziny nocne.

Energochłonność procesu peletowania 

wykonana w peleciarce z dwustronną ma-

trycą płaską w badaniach doświadczalnych 

mieściła się w przedziale od 0,125 do 0,155 

kWh/·kg peletów [10] . W produkcji bry-

kietów energochłonność brykietowania jest 

nieznacznie niższa (0,12 – 0,15) kWh/kg 

brykietów. Peletowanie i brykietowanie po-

przez zagęszczenie słomy powoduje że war-

tość opałowa zwiększa się o (5 – 6) MJ/kg, 

a zużyta energia elektryczna do produkcji 

brykietów czy peletów obniża z energetycz-

nego punktu widzenia o (1,31 – 1,64) MJ/

kg produkowanych brykietów czy peletów. 

Koszt załadunku i transportu 1 Mg sło-

my z pola na odległość 50 km wynosi 26 zł, 

a przy załadunku i transporcie jej na odle-

głość 100 km - 44 zł [7].

4. Kotły opalane biomasą
Ważne miejsce wśrod kotłowni opala-

nych biomasą stałą zajmują kotłownie opa-

lane słomą. Produkowane są kotły o mocach 

od kilkudziesięciu do kilkuset kW jako ko-

tły wsadowe i kotły o mocach od 500 kW do 

kilku MW jako kotły automatyczne. Wyko-

rzystywanie kotłów węglowych do spalania 

słomy we współprądzie (powietrze i spaliny 

przepływają w tą samą stronę, rys.9, a)) tyl-

ko w (25 – 30) % wykorzystuje ciepło za-

warte w słomie . Spalanie słomy powinno 

być dokonywane w przeciwprądzie (tzw. 

spalanie cygarowe, przez analogię do pale-

nia cygaro), ponieważ są trudności by przez 

warstwę slomy przeciągać powietrze do-

konuje się nadmuchu powietrza (rys.9, b)). 

W kotłach wsadowych obowiązuje zasada 

spalania przeciwprądowego, gdzie gazy 

spalinowe dopalane są w strumieniu świeże-

go powietrza doprowadzanego do spalania.

W kotłowniach automatycznych spala się 

słomę uprzednio rozdrobnioną w szarpakach 

i podawaną do kotła systemem podajnikow. 

Spalanie odbywa się w komorze spalania 

na ruszcie schodkowym z kilkustrefowym 

systemem podawania powietrza (rys. 10). 

Proces spalania sterowany jest w oparciu 

o temperaturę spalania i sondę lambda. 

Specyfiką technologii energetycznego 

wykorzystania biopaliw stałych są wyższe 

koszty inwestycyjne i niskie koszty eksplo-

atacyjne. W celach porównawczych wy-

godnie posługiwać się wskaźnikiem okre-

ślającym koszty instalacji kotłowej na 1 

kW mocy cieplnej kotła. Wskaźnik ten jest 

bardzo zróżnicowany dla małych i dużych 

mocy oraz zależy od stopnia automatyzacji 

i zdolności kotła do spalania zawilgoconych 

biopaliw. W przypadku małych kotłów na 

odpady drzewne obsługiwanych ręcznie, 

koszt mocy zainstalowanej (bez kosztów 

adaptacji kotłowni) w małych, ręcznie ob-

sługiwanych kotłach na odpady drzewne 

o mocy 20 - 80 kW wynosi (180-250) zł/

kW. Koszty całkowite budowy kotłowni 

z tymi rozwiązaniami oceniać można na 400 

zł/kW. Koszty jednostkowe zrealizowanych 

w Polsce kotłowni automatycznych więk-

szej mocy zależą od rodzaju technologii 

i kraju pochodzenia. Wynoszą one od 500 

zł/kW w przypadku zastosowania rozwią-

zań krajowych w małych kotłach o mocy 

150 kW. Analogiczne wskaźniki kosztów 

dla kompletnych kotłów na zrębki (bez 

przebudowy kotłowni) dostarczanych przez 

firmy zagraniczne do Polski są zdecydowa-

nie wyższe i wynoszą do 1500 zł/kW dla ko-

tłów o większych mocach (500 - 1000 kW). 

Przy znacznie większych mocach cena jed-

nostkowa jest mniejsza lecz i tak znacząca 

(ok. 750 zł/kW dla kotła o mocy 4500 kW) 

[3]. W małych ręcznie obsługiwanych ko-

tłowniach na słomę istotny jest dodatkowy 

koszt niezbędnego zasobnika ciepła z go-

rąca wodą wyrównującego niestabilną wy-

dajność kotła, natomiast w automatycznych 

Rys.6. Brykiety ze słomy Rys. 8. Transport biomasyRys. 7. Peleciarka słomy – wylot peletów z peleciarki

Tabela 4. Brykieciarka - dane techniczne   

- wydajność przy trocinach
(1000 ÷ 1500) 

kg/h

- wydajność przy sieczce
(700 ÷ 1000) 

kg/h

- moc silnika głównego (45 – 75) kW

- moc silników mechani-
zmów podających 

12,5 kW

- moc silnika pompy sma-
rującej 

0,5 kW
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instalacjach większej mocy na cenę całej in-

westycji wpływa znacząco dodatkowy koszt 

linii rozdrabniania słomy na sieczkę i jej 

ciągłego podawania do komory kotła.

Do kotłów słoma zadawana może być 

w sposób ręczny (w postaci małych pro-

stopadłościennych kostek) lub mecha-

niczny - ładowarkami (baloty okrągłe) 

w przypadku kotłów o mocach do 500 kW. 

W większych zautomatyzowanych syste-

mach sprasowane baloty podawane są ła-

dowarkami na stoły podawcze zakończone 

rozdrabniaczami. Sieczka do kotła poda-

wana jest pneumatycznie (w strumieniu 

powietrza) lub przy pomocy przenośników 

ślimakowych. 

celowość wymiany kotłów opalanych 
węglem na kotły opalane słomą

Celowość wymiany kotłów opalanych 

węglem na kotły opalane słomą przedsta-

wiono na przykładzie dwóch obiektów.

Obiekt A

Kocioł opalany węglem o mocy 50 kW, 

spalający rocznie 23 Mg węgla o wartości 

opałowej 28 MJ/kg i produkujący rocznie 290 

GJ ciepła. Cena zakupu 1 Mg węgla – 565 zł. 

Obiekt B

Kocioł opalany węglem o mocy 965 kW, 

spalający rocznie 650 Mg węgla o wartości 

opałowej 28 MJ/kg i produkujący rocznie 

7100 GJ ciepła. Cena zakupu 1 Mg węgla 

– 600 zł.

Średnia roczna sprawność wytwarzania 

ciepła w obiekcie A wynosi - 45 %.

Średnia roczna sprawność wytwarzania 

ciepła w obiekcie B wynosi - 39 %.

Modernizacja ciepłowni polegająca na 

wymianie kotłów węglowych na kotły opa-

lane biomasą.

Obiekt A 

Automatyczny zestaw do spalania bio-

masy (AZSP) o mocy nominalnej 60 kW. 

Zestaw składa się z:

• kotła (wymiennika) o mocy 60 kW ,

• systemu podającego biomasę w peletach 

(głowicy żeliwnej) o mocy 60 kW

• zbiornika paliwowego o pojemności  

1 m3.

Sprawność kotła 80 %

Nakłady inwestycyjne na budowę ko-

tłowni opalanej słomą - 43 500 zł. 

Obiekt B

Kocioł opalany biomasą z linii rozdrab-

niania słomy na sieczkę i jej ciągłego poda-

wania do komory kotła o mocy 1000 kW. 

Sprawność kotła 70%. Nakłady inwestycyj-

ne na budowę kotłowni opalnej słomą - 

1 000 000 zł.

Dane wyjściowe do obliczeń:

Cena słomy w balotach 180 zł/Mg. War-

tość opałowa słomy 13 MJ/kg

Cena brykietów ze słomy 450 zł/Mg. 

Wartość opałowa brykietów 18 MJ/kg

Cena peletu ze słomy 470 zł/Mg. War-

tość opałowa peletu 19 MJ/kg.

Tabela 5. Peleciarka – dane techniczne  

- średnica peletu ø 6, 8, 10, 12, 16 , 24 mm

- wydajność: - sieczka: (900 – 1300)  kg/h
- trocina: (1100 – 1400) kg/h

- moc silnika głównego (75 – 90)  kW

Tabela 6. Sieczkarnia – dane techniczne  

- wydajność        (1000 ÷2500)  kg/h

- surowiec
wstępnie rozdrobnione i wysuszone materiały 

pochodzenia roślinnego (zrębki, trociny, sieczka 
słomy, papier, zboże ….)

- otwory sit (6 – 25) mm
- ilość noży (27 – 54) szt.

- moc silnika głównego (22 ÷ 75) kW
- odbiór surowca pneumatycznie

Rys. 9. Spalanie słomy w kotle

a)

b)

Rys. 10.  Uproszczony schemat ciepłowni z kotłem opalanym słomą [3]

Tabela 7. Rozdrabniacz słomy – dane techniczne 

- wydajność (1500 ÷ 2500)  kg/h (800 ÷ 1500)  kg/h
- moc silnika głównego (45 – 75)  kW (30 – 45)  kW

Tabela 8. Magazynowanie w zbiorniku buforowym – dane techniczne 

- wydajność pojedyńczego 
odbioru

(200 – 1000)  kg/h

- pojemość (2 ÷ 20)  m3

- surowiec
wstępnie rozdrobnione i wysuszone materiały 
pochodzenia roślinnego (trocina, sieczka sło-
my o długości nie przekraczającej 30-40 mm)

- moc silnika mieszadła (3,0 ÷ 5.5)  kW
- moc pojedynczego prze-
nośnika  ślimakowego 

(1.5 ÷ 2.2) kW

- napięcie zasilania 3 x 380 V

przeciwprądowe – dobre spalanie słomy

współprądowe - złe spalanie słomy
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W tabelach 9 i 10 zestawiono wyniki ob-

liczeń kosztów paliw , prosty czas zwrotu in-

westycji SPBT oraz kosztu zmiennego ciepła.

Przy modernizacji kotłowni opalanej wę-

glem na kotłownię opalaną słomą celowym 

jest dokonanie termomodernizacji budyn-

ków. Obniżenie o 50% zapotrzebowania 

na ciepło dla budynków ogrzewanych z ko-

tłowni opalanej biomasą spowoduje zakup 

kotła o 50% niższej mocy i w stosunkowo 

krótkim okresie nastąpi zwrot nakładów na 

termomodernizację [11].

5. Wnioski
1) Słoma jest atrakcyjnym surowcem 

energetycznym zużywanym lokalnie 

na obszarach wiejskich :

 - zmniejsza zużycie paliw konwen-

cjonalnych (koksu, węgla, gazu 

ziemnego, ...),

 - zmniejsza opłatę za korzystanie ze 

środowiska,

 - aktywizuje gospodarczo regiony 

dotknięte bezrobociem (dodatkowe 

miejsca pracy dla ludności lokalnej 

przy produkcji, zbiorze, transporcie, 

peletowaniu, brykietowaniu ),

 - redukuje emisję zanieczyszczeń do 

środowiska naturalnego ,

 - redukuje bezproduktywne spalanie 

słomy na polach (redukcja liczby 

pożarów...),

 - poprawia opłacalność produkcji rol-

niczej.

Tabela 9. Zestawienie wyników obliczeń dla obiektu A

Wyszczególnienie Zapotrzebowanie 
paliwa w Mg

Koszt zakupu 
paliwa w zł

Czas zwrotu 
SPBT w latach

Koszt zmienny 
ciepła w zł/GJ

Opalanie węglem 23 12 995 44,81
Nakłady inwestycyjne 

kotłowni opalanej słomą
43 500 zł

Opalanie słomą w ba-
lotach

27,9 5 019 3,5 17,30

Opalanie peletem ze 
slomy

19,1 8 967 10,8 30,92

Opalanie brykietem ze 
slomy

20,1 9 062 11,1 31,24

Tabela 10. Zestawienie wyników obliczeń dla obiektu B

Wyszczególnienie
Zapotrzebo-
wanie paliwa 

w Mg

Koszt zakupu 
paliwa w zł

Czas zwrotu 
SPBT w la-

tach

Koszt zmienny 
ciepła w zł/GJ

Opalanie węglem 650,0 390 000 54,9
Nakłady inwestycyjne ko-

tłowni opalanej słomą
1 mln zł

Opalanie słomą w balotach 780,2 140 432 4,0 19,8
Opalanie peletem ze slomy 533,8 250 902 7,2 35,3

Opalanie brykietem ze słomy 563,5 253 571 7,3 35,7

2) Modernizacja kotłowni opalanej wę-

glem na kotłownie opalane słomą są 

uzasadnione ekonomicznie . Prosty 

czas zwrotu nakładow inwestycyjnych 

kotłowni przy opalaniu słomą w balo-

tach wynosi (3 – 4) lata, natomiast przy 

opalaniu brykietami czy peletami w za-

leżności od wielkości mocy zainstalo-

wanych urządzeń wynosi (7 – 10) lat.

3) Pelety czy brykiety ze słomy czy zręb-

ków powinny być lokalnym surowcem 

energetycznym wykorzystywanym 

w warunkach wiejskich a nie stano-

wić paliwa współspalanego z węglem 

w dużych elektrowniach systemowych. 

Współspalanie biomasy z węglem po-

woduje trudności eksploatacyjne ko-

tłów, a ogromne zapotrzebowanie na 

biomasę przez elektrownie wymaga 

transportu z bardzo dużych odległości 

od elektrowni.

Podsumowanie
Słoma jako surowiec energetyczny może 

mieć duże znaczenie na obszarach wiejskich, 

gdzie występuje jej nadmiar w stosunku do 

możliwości rolniczego jej wykorzystania. 

Z analiz zasobów słomy w Polsce wynika, 

że słoma może być głównym źródłem ener-

gii odnawialnej. Oprócz indywidualnych 

gospodarstw rolnych potencjalnymi użyt-

kownikami ciepłowni małej i średniej mocy 

mogą być także całe osiedla, szkoły, urzędy 

gmin, hotele. W artykule scharakteryzowa-

no słomę pod względem energetycznym. 

Słoma jako surowiec energetyczny powi-

nien być zużywany lokalnie, ze względu na 

mały ciężar usypowy. Brykietowanie i pe-

letowanie słomy zwiększa ciężar usypowy 

ale wymaga zachowania odpowiedniej wil-

gotności dla zachowania trwałości kształtu. 

Z analizy ekonomicznej wynika, ze istnieje 

celowość wymiany kotłowni opalanych wę-

glem na kotłownie opalane słomą. Kotłow-

nie opalane słomą posiadają stosunkowo 

krótki czas zwrotu nakładów inwestycyj-

nych (SPBT) i wpływają na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Dr inż. Henryk wojciecHowski, Docent

instytut energoelektryki 

PolitecHniki wrocłAwskiej
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Znanych jest szereg form barwnych pa-

dalca, z których do najczęstszych w Polsce 

należą odmiany brązowa i szara. Za najład-

niejszą badacze uważają odmianę turkuso-

wą – ciemnoszarą z błękitnymi plamkami. 

Jego budowa anatomiczna wskazuje jedno-

znacznie na pokrewieństwo z „typowymi” 

jaszczurkami, choćby przez obecność po-

zostałości pasa barkowego i miednicowego. 

Brak odnóży u padalca jest cechą wtórną. 

Zanikły one w wyniku bytowania na ziemi 

i chwytania powolnych naziemnych bez-

kręgowców. Co ciekawe, kończyny przed-

nie tworzą się w trakcie rozwoju embrional-

nego, ale w późniejszych fazach zanikają. 

Zasięg i obyczaje
Większość areału występowania padal-

ca obejmuje Europę, od Atlantyku po góry 

Ural. Na północ sięga w Szwecji i Finlandii 

do 67 równoleżnika. Brak go jedynie na Is-

landii, w Irlandii, w północnej Fennoskandii 

oraz w północnej Rosji, a także na południu 

Europy, gdzie występują także trzy inne ga-

tunki padalców (Blab i Vogel 1999, Arnold 

& Owenden 2004). Zamieszkuje niemal 

cały obszar Polski, nawet peryferie wielkich 

miast, np. wiosną 2012 r. martwego padal-

ca, autor widział w Lesie Wojnowskim na 

wschodnich peryferiach Wrocławia (M. 

Stajszczyk – obserwacja własna). Zasiedla 

nie tylko lasy na nizinach, ale także w gó-

rach, gdzie sięga regla dolnego, występując 

m. in. w Tatrach i najwyższych pasmach 

Bieszczad i Beskidów oraz w Sudetach, 

w tym w Karkonoszach i Masywie Śnieżni-

ka (Sura 2003). Na Podhalu i Babiej Górze 

notowano go do wysokości 1100 m npm.

Biotopem padalca są prześwietlone, wil-

gotne lasy, najczęściej liściaste i miesza-

ne, rosnące na żyznych glebach. Preferuje 

miejsca urozmaicone, np. sąsiedztwo polan 

i skraje leśnych dróg, czy groble śródle-

śnych stawów. Otwartych terenów unika, 

występując zawsze w sąsiedztwie drzew 

i krzewów. Prowadzi skryty tryb życia, 

często ukrywając się pod leżącymi kłodami 

drzew, w mchu i opadłych liściach, drążąc 

własne „korytarze” (Sura 2003, M. Stajsz-

czyk – obserwacje własne). Padalec żywi 

się przede wszystkim dżdżownicami i śli-

makami nagimi. Jest ewolucyjnie przysto-

sowany do tego typu ofiar – posiada ostre, 

do tyłu zagięte zęby, znakomicie ułatwia-

jące skuteczne przytrzymanie śliskiej zdo-

byczy. Jest szczególnie aktywny późnym 

wieczorem, adekwatnie do zwiększonej 

wówczas „ruchliwości” swych ofiar. Poza 

tym, chwyta różne owady i ich larwy oraz 

wije i pająki (Młynarski 1987). 

Na zimę padalce szukają odpowiednich 

kryjówek, zabezpieczających je przed mro-

zem. Spędzają tam okres od października 

do marca lub kwietnia. Niejednokrotnie, 

w kryjówkach  zbierają się w nich nawet 

dziesiątki. Zdarza się też, 

że padalce zimują razem 

z salamandrami plamisty-

mi i żmijami zygzakowa-

tymi (Blab i Vogel 1999). 

W maju, szczególnie pod-

czas gorącej i parnej po-

gody, padalce odbywają 

gody. Charakterystyczną 

cechą padalca jest całko-

wity rozwój embrionalny 

młodych w ciele matki. Padalec należy do 

gadów jajożyworodnych; po 3 – 4 mie-

siącach „ciąży”, samica w lipcu - sierpniu 

rodzi od 5 do 12, czasami nawet do 26 - 

młodych, które wydobywają się z cienkiej 

osłonki jajowej podczas porodu lub krótko 

po nim. Są samodzielne i dalej rozwijają się 

bez opieki rodzicielki. W wieku 2 – 3 lat 

osiągają dojrzałość płciową. Padalec uwa-

żany był, podobnie jak inne jaszczurki, za 

zwierzę niezbyt długowieczne, dożywające 

do 28 lat, ale jeden hodowany w niewoli 

osobnik, żył ponad 50 lat! (Bauer 1993).   

Zagrożenia 
Wrogami padalca są liczne zwierzęta 

kręgowe, od gadów do ssaków. Najgroź-

niejszym krajowym wrogiem padalca spo-

śród węży jest gniewosz plamisty Coro-

nella austriaca. W naszych Bieszczadach 

i Beskidzie Niskim oraz innych krajach Eu-

ropy Środkowej, Zachodniej i Południowej 

a także na Kaukazie, zagrożeniem jest wąż 

Eskulapa Elaphe longissima, który często 

chwyta różne jaszczurki. Wąż kapturzec 

Macroprotodon cucullatus z Półwyspu Ibe-

ryjskiego chwyta niemal wyłącznie jasz-

PADALEC 
BEZNOGA JASZCZURKA

choć jest jaszczurką, nie posiada odnóży. od podobnych zewnętrznie węży i żmij, padalca odróżnia typowy „jaszczurczy” 
wygląd głowy i ruchome powieki. Również „sztywny” i dość powolny sposób poruszania się padalca, odróżnia go od zwinnych 
i „elastycznych” węży i żmij. Padalec to największa krajowa jaszczurka. Dorasta do 45 - 50 cm długości, przy czym samice są 
nieco większe od samców.

MArek stAjszczyk

Fot. 1. Padalec, fot. Marek Stajszczyk
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czurki. Na Półwyspie Iberyjskim, we Fran-

cji, i Włoszech, na południu Szwajcarii oraz 

w Słowenii i Chorwacji, zagrożenie niesie 

połoz żółtozielony Coluber viridiflavus, 

duży i szybki wąż, mierzący do 150 – 180 

cm. W całej niemal Europie padalec pada 

ofiarą żmii zygzakowatej Vipera berus. Na 

obszarze Francji, Badenii na południowym 

zachodzie Niemiec, w Szwajcarii i we Wło-

szech padalce, zwłaszcza młode, mogą być 

celem ataku młodych żmij żebrowanych 

Vipera aspis. Na Bałkanach i w Austrii 

groźna dla padalca jest żmija nosoroga Vi-

pera ammodytes, największa i najbardziej 

jadowita ze żmij naszego kontynentu. Cza-

sami atakowany jest też przez żmiję łąkową 

Vipera ursinii, najmniejszą z europejskich 

żmij, która zazwyczaj żywi się ... owada-

mi! (Blab & Vogel 1999). Na południowo 

wschodnich krańcach areału padalca, groź-

ne są dla niego m. in. węże połoz lamparci 

Elaphe situla i połoz zakaukaski Elaphe 

hohenackeri oraz żmija kaukaska Vipera 

kaznakovi (Borodin 1985).    

Padalec jest też częstą zdobyczą licznych 

gatunków ptaków. Poczynając od czapli 

i bocianów, przez ptaki szponiaste, jak ga-

dożer i myszołów, po żurawie i ptaki kru-

kowate, wszystkie one chwytają i zjadają 

tę beznogą jaszczurkę (M. Stajszczyk – ob-

serwacje własne). Także szereg ssaków wy-

stępujących w Polsce, chwyta i zjada padal-

ca, od jeży, przez jenota, borsuka, tchórza, 

gronostaja, łasicę i szopa pracza, po dzika. 

Młode padalce padają ofiarą także ropu-

chy szarej, drozdów i ryjówek (Macdonald 

i Barrett 1993, Sumiński i in. 1993). 

Niestety, wiele osobników tej osobli-

wej jaszczurki ginie pod kołami wszelkich 

pojazdów, od  rowerów, po samochody, 

zwłaszcza wywożące drew-

no z lasów. Np. na drogach 

Wzgórz Strzelińskich w la-

tach 2007 – 2008, widzia-

no 10 padalców, z czego 

aż 9 martwych (Kołtow-

ska 2012). Z autopsji znam 

przypadki zabijania pa-

dalców podczas koszenia 

traw przy użyciu traktoru 

z zamontowaną kosiarką 

rotacyjną, np. na groblach 

stawów Bełtnik w gm. Jelcz – Laskowice, 

gdzie  w lipcu i sierpniu 2013 r. znaleziono 

tuż po koszeniu takim zestawem 4 martwe 

dorosłe padalce, w tym samicę, która rodzi-

ła młode (A. Borla i M. Stajszczyk – obser-

wacje własne). 

Zagrożeniem dla padalca jest też niszcze-

nie i degradacja jego biotopu, a więc wyci-

nanie  wilgotnych liściastych i mieszanych 

drzewostanów, a tym samym kreowanie po-

wierzchni odlesionych oraz odwodnienie te-

renu i regulacja cieków przez ich pogłębie-

nie i obniżenie dotychczasowego poziomu 

wód powierzchniowych i gruntowych (Sura 

2003a, Arnold & Owenden 2004). Nato-

miast ekspansja bobra w wielu miejscach 

pozytywnie wpływa na siedliska w których 

występuje padalec. Podniesienie poziomu 

wód powierzchniowych i gruntowych dzię-

ki tamom wykonanym przez bobra, zwięk-

sza powierzchnie trwale zawilgocone, co 

wybitnie służy tej beznogiej jaszczurce.    

Wielki kuzyn
Bliskim krewniakiem naszego padalca 

jest inny gatunek należący do jaszczurek 

beznogich -  żółtopuzik Ophisaurus apo-

dus. Niegdyś był spotykany na południu 

historycznych ziem polskich. Obecnie wy-

stępuje na Bałkanach – od Chorwacji po 

Grecję i pogranicze Bułgarii i Rumunii, 

a także na południu Ukrainy i Rosji oraz 

w Azji Środkowej i na 

Bliskim Wschodzie, 

na wschód sięgając 

do Iranu, Afganistanu 

i Kazachstanu. Are-

ał żółtopuzika sięgał 

dawniej na północ 

aż po południowo 

- wschodnie kresy Rzeczpospolitej, obej-

mując także południowa część Podola. 

Obecnie jego zasięg cofnął się na południe 

i najbliżej Polski występuje on na pograni-

czu Mołdowy, Rumunii i Ukrainy (Arnold 

i Ovenden 2004). Jak na europejskie stan-

dardy jest wielki – dorasta on do 135 - 140 

cm długości i bardzo przypomina węża. 

Żółtopuzik jest znany jako żarłok – zjada 

zarówno owady, np. świerszcze, jak i różne 

niewielkie kręgowce, nawet gryzonie i jasz-

czurki (Bauer 1993). Znane są przypadki 

zjadania ptasich lęgów. Jego żarłoczność 

była od wieków doceniana na Ukrainie, 

gdzie widziano w nim skutecznego tępicie-

la szarańczy. Żółtopuzik – w odróżnieniu 

od padalca – jest jajorodny: samica składa 

do 12 jaj, po czym przez ok. 1,5 miesiąca 

trwa ich inkubacja  Charakterystyczną ce-

chą tej sporej jaszczurki jest zdolność wie-

loczłonowej autotomii ogona – samorzut-

nego odrzucenia tej końcowej części swego 

ciała. Ma to na celu odwrócenie uwagi na-

pastnika, np. gadożera lub szakala, od całej 

„reszty” żółtopuzika. Jednak w odróżnieniu 

od innych europejskich jaszczurek, w tym 

również padalca, u żółtopuzika odrzucony 

ogon rozpada się na kilka części, żwawo się 

poruszających, czym wprawia zaskoczone-

go tym napastnika wręcz w stan osłupienia. 

Dzięki temu żółtopuziki niejednokrotnie 

skutecznie ratują się przed wrogiem. Hodo-

wane w niewoli żółtopuziki żyły ok. 27 lat. 

Jest dość łatwy w hodowli, zwłaszcza dla 

osób z większym doświadczeniem terrary-

stycznym. Żółtopuzika najlepiej zobaczyć, 

będąc na Bałkanach, Krymie lub w rejonie 

Kaukazu, natomiast najłatwiej -zwiedzając 

choćby wrocławskie ZOO.

Mgr MArek stAjszczyk

Literatura dostępna w redakcji

Fot. 2. Padalec, fot. Marek Stajszczyk

Fot. 3. Martwa samica (zginęła podczas porodu) i jej potomek, fot. Marek Stajszczyk
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Można wykazać, że oczekiwane ceny 

równowagi rynkowej i prawdopodo-

bieństwo niedostarczenia mocy (LOLP) 

zmniejszają się wraz ze wzrostem zain-

stalowanej mocy wiatrowej w warunkach 

doskonałej konkurencyjności. Wielkoska-

lowa generacja w źródłach wiatrowych 

prowadzi do obniżenia ceny i zwiększe-

nia niezawodności dostarczania energii 

elektrycznej w perspektywie średnio-

okresowej. Generacja wiatrowa wielkiej 

skali obniża wskaźnik wykorzystania 

mocy zainstalowanej dyspozycyjnych 

konwencjonalnych bloków energetycz-

nych pracujących w podstawie wykresu 

obciążenia, co prowadzi do obniżenia ich 

udziału w systemie w perspektywie dłu-

gookresowej. W konsekwencji powoduje 

to pogorszenie niezawodności zasilania 

odbiorców. Badając wpływ technologii 

nieciągłego wytwarzania na optymalną 

strukturę wytwarzania stwierdza, że np. 

wysoka penetracja źródeł wiatrowych 

w warunkach rynku powoduje obniżenie 

mocy zainstalowanej bloków pracujących 

w podstawie wykresu obciążenia i zwięk-

szenie mocy zainstalowanej w blokach 

o pracy elastycznej. Wykazano też, że 

na wartość rynkową energetyki wiatro-

wej wpływa szereg czynników w rodzaju 

udziału w strukturze mocy, charaktery-

styk funkcji wytwarzania, oraz zmienno-

ści mocy wiatrowych.

jAcek MAlko

INTEGRACJA ŹRÓDEŁ 
O GENERACJI NIECIĄGŁEJ 

W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

globalną tendencją w istniejących systemach elektroenergetycznych jest stały i dynamiczny wzrost generacji w źródłach o pro-
dukcji nieciągłej, takich jak wykorzystujące zasoby wiatrowe i solarne. Siłą napędową tych tendencji są oczekiwane korzyści 
dla środowiska, płynące z wykorzystania zasobów odnawialnych. jednakże przy integracji wielkoskalowej niedyspozycyjność 
zasobów odnawialnych stwarza pewne wyzwania techniczne i ekonomiczne w aspekcie zarządzania systemami wielkimi. taka 
integracja powoduje istotne problemy także w obszarze dynamiki procesów rynkowych i cen. 

terminologia [1 ÷ 11]

Źródłem energii o działaniu niecią-
głym (intermittent sources) jest każde ze 

źródeł, którego dostępność nie jest ciągła 

na skutek pewnych czynników pozostają-

cych poza bezpośrednią kontrolą. Źródło 

nieciągłe może być dość przewidywal-

ne – np. źródło wykorzystujące energię 

pływów oceanicznych, ale nie może być 

zarządzane dyspozytorsko dla bilanso-

wania z zapotrzebowaniem w systemie 

elektroenergetycznym. Efektywne wyko-

rzystanie źródeł nieciągłych w sieci elek-

troenergetycznej na ogół polega na ich wy-

korzystywaniu dla zarządzania paliwem, 

które w przeciwnym przypadku byłoby 

zużywane w źródłach o pracy ciągłej lub 

przez magazynowanie energii w elektrow-

niach pompowych, zasobnikach sprężone-

go powietrza lub w lodzie, z możliwością 

dysponowania w razie potrzeby. Źródła 

o działaniu nieciągłym mogą występować 

bądź w rozproszeniu (jako generacja roz-

proszona) bądź jako scentralizowane źró-

dła wielkoskalowe. Tak więc:

• generacja rozproszona (distributed 

generation, DG) oznacza wytwarzanie 

energii elektrycznej w niewielkich ilo-

ściach w miejscach bliskich zapotrze-

bowaniu:

• generacja scentralizowana wielko-
skalowa (central station genetation) 

oznacza wytwarzanie na ogół w loka-

lizacjach o efektywnym dostępie do 

paliw;

• zapotrzebowanie (demand) oznacza 

wymaganą w każdej jednostce czasu 

wartość energii;

• moc szczytowa (peak de-

mand) jest maksymalną war-

tością zapotrzebowania mocy  

w określonym przedziale czasu;

• elektrownia podstawowa (baseload 

plant) jest źródłem o pracy ciągłej (24 

godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 52 

tygodnie w roku – z wyłączeniem prze-

stojów konserwacyjno-obsługowych) 

przy wykorzystaniu taniego paliwa do-

stępnego lokalnie;

• elektrownia szczytowa (peaking plant) 

jest uruchamiana tylko przy wysokim 

zapotrzebowaniu mocy przy wykorzy-

staniu droższych typów paliwa (gaz 

ziemny, olej opałowy) z uwagi na krót-

kie na ogół  czasy wykorzystania;

• nieciągłość (intermittency) oznacza 

cechę niezamierzonego wstrzymania 

produkcji lub nieosiągalność  źródła, 

lecz termin ten często jest stosowany 

z określeniem zamiennym zmienność 
(variability);

• zmienność (variability) oznacza cechę 

wykazywania przez źródła energii nie-

zamierzonych lub niekontrolowanych 

zmian w produkcji;

• dyspozycyjność (dispatchability) lub 

Cz. I
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manewrowość (maneuver ability) jest 

zdolnością źródła do szybkiego zwięk-

szenia lub zmniejszeniu produkcji 

zgodnie z zapotrzebowaniem;

• penetracja (peneration) ogólne okre-

ślenie wartości wytwarzanej energii 

jako procentu produkcji rocznej;

• współczynnik wykorzystania (capaci-

ty factor, load factor) oczekiwana war-

tość wytwarzanej energii przez źródło, 

na ogół w przedziale rocznym i poda-

wana w procentach mocy zainstalo-

wanej lub jako wartość dziesiętna (np. 

30% lub 0,3).

Nieciągłość różnych źródeł energii
energetyka solarna wykazuje niecią-

głość produkcji, wynikającą z fazy dzien-

nej i nocnej  oświetlenia słonecznego i uza-

leżnioną od wartości energii słonecznej, 

dostępnej w danej lokalizacji. Wydajność 

słońca jako źródła  energii zmienia się 

z sezonowością dobową oraz roczną i jest 

zakłócana przez zachmurzenie. Czynni-

ki zakłócające są trudno przewidywalne  

i w niektórych rozwiązaniach systemów 

solarnych stosuje się magazynowanie cie-

pła dla wykorzystania w okresach niedo-

stępności promieniowania słońca

• nieciągłość: przy braku magazynowa-

nia źródła solarne nie produkują w cza-

sie godzin nocnych;

• współczynnik wykorzystania wynosi 

np. w warunkach USA od 12% (Massa-

chusetts) do 19% (Arizona) dla instala-

cji  z panelami parabolicznymi oraz od 

56% do 73% dla instalacji wieżowych.

energetyka wiatrowa wykazuje 

zmienność, uzależnioną zwłaszcza od 

prędkości wiatru (w trzeciej potędze!), 

gęstości powietrza oraz charakterystyki 

turbin. Dla zbyt niskich prędkości wiatru 

(poniżej ok. 2,5 m/s) źródło nie wytwa-

rza energii elektrycznej zaś dla prędkości 

zbyt wysokich (powyżej ok. 25 m/s) tur-

biny muszą być wyłączone i zahamowane 

dla uniknięcia uszkodzenia. Dla pojedyn-

czych wiatraków wartość mocy genero-

wanej zmienia się nadążając za wiatrem, 

podczas gdy dla tzw. farm wiatrowych 

zlokalizowanych na znacznych obszarach 

działa czynnik uśrednienia:

• nieciągłość dla pojedynczej turbiny jest 

znaczna;

• współczynnik wykorzystania zmienia 

się typowo w zakresie 20 ÷ 40%;

• dyspozycyjność: energetyka wiatrowa 

jest w wysokim stopniu „niedyspono-

walna”;

• zmienność uzależniona jest od lokali-

zacji; wiatry w obszarach morskich są 

bardziej stałe niż w lokalizacjach lądo-

wych;

• niezawodność: farmy wiatrowe wy-

kazują znaczną niezawodność (acz-

kolwiek również znaczną nieciągłość) 

wytwarzania. Przeciętne wyłączenie 

farmy trwa poniżej 0,5 godziny i nie 

zachodzi bez ostrzeżenia. Całkowita 

wartość czasu odstawień turbiny może 

być określana na drodze wykorzystania 

prognoz warunków wiatrowych.

Badania warunków wiatrowych np. dla 

USA wskazuje iż 10 lub więcej rozproszo-

nych na dużym obszarze farm wiatrowych, 

połączonych z siecią elektroenergetyczną, 

może wykazywać od 33 do 47% średniej 

zdolności produkcyjnych przy 15 – 20% 

wartości mocy zainstalowanej. Obliczając 

zdolność produkcyjną źródeł dla pokrycia 

zapotrzebowania w szczycie letnim obcią-

żenia operator sieci Teksasu przyjmuje, że 

udział źródeł wiatrowych wyniesie 8,7% 

wartości mocy zainstalowanych [10]. Dla 

pięciu stanów USA w roku 2011 ok. 10% 

generacji pochodzi od źródeł wiatrowych. 

W rankingu przoduje Dakota Płd., dla któ-

rej udział produkcji wiatrowej sięga 19%. 

Dla stanu Dakota Płn. wartość ta wyniosła 

15% [10]. W Hiszpanii i Portugali (staty-

styki EWEA-2011) udział produkcji wia-

trowej wynosił 16%, zaś dla Irlandii – 9%; 

dla Niemiec 7%, zaś dla Danii – blisko 

20%. Przypadek duński jest dość szcze-

gólny: sąsiadujące kraje skandynawskie 

w znacznej mierze wykorzystają swe za-

soby hydrotechniczne i nadmiar produkcji 

energii wiatrowej w Dani może być eks-

portowany dla magazynowania w zbior-

nikach wodnych Szwecji i Norwegii. Po-

nadto energetyka duńska wykorzystuje 

znaczą liczbę źródeł skojarzonych (Co-

bined Heat and Power, CHP) o dużej ela-

styczności. Możliwości magazynowania 

ciepła w elektrociepłowniach są również 

wykorzystywane dla przechowywania 

nadmiaru produkcji źródeł wiatrowych. 

Rozproszenie generacji uodparnia system 

na awarie katastrofalne („black-aut’y”) 

i ułatwia (przynajmniej potencjalnie) dzia-

Fot. 1. Wiatr jest niestabilnym źródłem energii, fot. Krystyna Haladyn
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łania restytucyjne w systemie dotkniętym 

awarią.

Stworzenie systemu elektroenergetycz-

nego, spełniającego w sposób niezawodny 

potrzeby odbiorców, może  nastąpić na 

drodze połączenia zróżnicowanych oraz 

zmiennych w czasie i przestrzeni zasobów 

odnawialnych, zdolności przewidywa-

nia ich zmienności oraz integrowania ich 

z zasobami o cechach dyspozycyjności, 

źródłami wykorzystującymi  elastyczność 

paliwową oraz na drodze wykorzystania 

reguł zarządzania stroną popytową (De-

mand Side Management – DSM, Demand 

Response – DR, Demand Side Integration 

– DSI). Dotychczasowe doświadczenia 

wykazały, iż istnieje realizowana z powo-

dzeniem możliwość integracji w systemie 

elektroenergetycznym coraz bardziej zna-

czących wartości technologii, opartych na 

zasobach odnawialnych [12]. 

Sygnalizowaną koncepcję oparcia 

przyszłościowego systemu elektroener-

getycznego na zasobach odnawialnych 

rozwinięto w Providing all Global Energy 

with Wind. Water and Solar Power [11]. 

Autorzy twierdzą iż istnieje co najmniej 

siedem ścieżek tworzenia i eksploatowa-

nia systemów energetyki odnawialnej, 

zdolnych do zaspokojenia zapotrzebowa-

nia na energię elektryczną przy spełnieniu 

wymagań jakościowych. Są to:

(a) Łączenie rozproszonych geogra-

ficznie naturalnie zmiennych za-

sobów energii (np. wiatr, słońce, 

pływy i falowanie morskie), co wy-

gładzi znacząco przebiegi dostaw  

i wykorzystania energii elektrycznej.

(b) Wykorzystanie komplementarnych 

i stabilnych źródeł energii (np. zaso-

bów hydroenergetycznych) dla zniwe-

lowania chwilowych niezbilansowań 

pomiędzy zapotrzebowaniem i gene-

racją wiatrową oraz solarną.

(c) Wykorzystanie inteligentnego zarzą-

dzania reakcją strony popytowej dla 

przemieszczenia elastycznych w cza-

sie obciążeń w strefy o większej do-

stępności zasobów odnawialnych.

(d) Magazynowanie energii elektrycznej 

w miejscach jej wytwarzania (z wy-

korzystaniem baterii, wodoru, sprę-

żonego powietrza, elektrowni pompo-

wych, kół zamachowych) dla dalszego 

użytkowania.

(e) Przewymiarowanie szczytowych 

zdolności technologii odnawialnych 

dla  minimalizacji czasu, kiedy to wy-

stępuje deficyt dostępnej energii źró-

deł odnawialnych w stosunku do za-

potrzebowania oraz dla dostarczenia 

mocy rezerwowej dla wytwarzania 

wodoru do zastosowań w transporcie 

i ogrzewnictwie.

(f) Magazynowanie energii elektrycznej 

w  bateriach samochodów elektrycz-

nych (EVs) zgodnie z zasadą współ-

pracy pojazdu z siecią (Vehicle to 

Grid, V2G).

(g) Zastosowanie narzędzi predycji dla 

przewidywania pogody (wiatr, świa-

tło słoneczne, falowanie, pływy, opa-

dy) dla lepszego planowania zaspoka-

jania potrzeb energetycznych.

Istnieją już rozwiązania, ograniczające 

skutki nieciągłości wielkoskalowej ener-

getyki wiatrowej, w postaci wzmocnienia 

połączeń sieciowych (interkonektorów) 

w europejskich supersieciach najwyż-

szych napięć, wprowadzenia procedur re-

agowania strony popytowej , zarządzania 

obciążeniem oraz instalowanie agregatów 

prądotwórczych z silnikami wysokopręż-

nymi. W narodowej sieci brytyjskiej sto-

suje się działania typu Frequency Respon-

se/National Grid Reserve Service oraz 

utrzymywanie w rezerwie istniejących 

elektrowni. Analizy, wykonane przez 

przedstawicieli nauki i personel eksploata-

cyjny, wskazują, że koszt kompensowania 

skutków pracy nieciągłej będzie wyższy 

przy stopniu penetracji OZE wyższym 

niż jest to praktykowane obecnie. Wielkie 

sieci dystrybucyjne są lepiej przystoso-

wane do rozwiązywania problemów, wy-

nikających z wyższego udziału generacji 

nieciągłej niż małe, izolowane sieci. Dla 

hipotetycznego systemu pan-europejskie-

go analizy wykazały, że dopuszczalna jest 

penetracja energetyki wiatrowej, osiągają-

ca poziom aż 70% oraz, że koszt dodatko-

wych linii przesyłowych będzie wynosił 

tylko ok. 10% kosztów jednostek wytwór-

czych przy utrzymaniu obecnego pozio-

mu cen. Sieci mniejsze mogą wykazywać  

mniejszą tolerancję na wysokie poziomy 

penetracji źródeł „intermittent”.

Prof. jAcek MAlko

PolitecHnikA wrocłAwskA
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Rozumowanie jest proste; zasoby ropy 

są skończone (nie odnawiają się). W zależ-

ności od wydobycia i zużycia tego surowca 

skończy się również czas potrzebny na wy-

eksploatowanie wszystkich złóż. Najpierw 

jednak wydobycie będzie malało, ropy za-

cznie brakować, ceny pójdą w górę. Ale nic 

takiego nie następuje. Może poza cenami, 

ale wynika to z chęci zysku pośredników 

handlu ropą i państwowych podatków, 

gdyż dystrybucja i sprzedaż ropy naftowej 

(benzyny) są jednym z bardziej pewnych 

dochodów. Wahania cen, wywołanie tak-

że napięciami politycznymi, nie wskazują 

na to, że grozi nam kryzys. Co się stało, 

że kolejny peak oil oddala się, a wydoby-

cie nadal rośnie? Globalna produkcja ropy 

w roku 2012 wzrosła o 3,4% w porównaniu 

z poprzednim rokiem.

Sprawiły to odkrycia nowych złóż ropy 

i postęp w technologii wydobycia, który 

umożliwia eksploatację złóż uważanych za 

nieopłacalne. Radio, prasa i telewizja do-

noszą o coraz nowych odkryciach lub po-

czątkach eksploatacji nowych złóż ropy. Są 

to informacje o różnym stopniu wiarygod-

ności i dokładności oszacowania zasobów 

złoża. Ale ich ilość wskazuje, że jeśli nawet 

część z nich okaże się przeszacowana, to 

… ropy przybywa. Chwilowo oczywiście, 

ale ten przyrost możliwości wydobycia 

jest faktem, który powoduje, że „chwilo-

wo” może trwać dłużej niż przewidywano, 

a w międzyczasie, być może, uda się ropę 

zastąpić paliwami alternatywnymi. W ten 

sposób nowe odkrycia złóż ropy mogłyby 

Kilkakrotnie już ogłaszano, że właśnie światowe wydobycie przekroczyło szczyt („peak oil”), po którym złoża zaczną się wyczer-
pywać. Wydobycie ropy będzie spadało, a świat stanie przed dramatycznym problemem konieczności znalezienia nowego źródła 
energii lub pogrąży się w kryzysie o skali dotychczas niespotykanej. Wiadomo, że cała motoryzacja oraz spora część przemysłu 
chemicznego i energetyki bazują na ropie. ograniczenie wydobycia oznaczałoby ogromne konflikty ekonomiczne, być może 
militarne, podczas konkurencji w dostępie do kurczących się złóż tego surowca.

Aureliusz MikłAszewski

KONIEC ROPY? 

się przyczynić do łagodnego, bez załama-

nia gospodarki i konfliktów, przejścia na 

paliwa alternatywne, bazujące na odnawial-

nych źródłach energii.

A oto niedawne odkrycia złóż i informa-

cje o eksploatacji ropy:

• złoże Shenandoah-2, wybrzeże USA, 

szacowane na ok. 500 mln baryłek  

(baryłka = 158,987 litra);

• koło Nowej Fundlandii norweski Statoil 

zaczął eksploatację złoża Harpoon, oce-

nianego na 100 -200 mln baryłek;

• pola Tag Tag i Tawke w irackim Kurdy-

stanie szacuje się na ok. 1,4 mld baryłek, 

które odkryła brytyjsko-turecka spółka 

Genel Energy;

• USA – w Dakocie Północnej, złoże 

w łupkach szacowane na ok. 4,3 mld ba-

ryłek, a potencjalnie nawet na 40 mld;

• koło wybrzeży Brazylii, Libra w base-

nie Santos, złoże już znane, ale w maju 

2013r. podano nowe, większe oceny za-

sobów, tj. do 12-15 mld baryłek;

• w pobliżu Szetlandów złoże szacowane 

na ok. 40-15- mld baryłek;

• w Morzu Śródziemnym, w Basenie Le-

wantyńskim – złoże szacowane na 1,7 

mld baryłek;

• w pobliżu Angoli, basen Kwanza, poten-

cjalnie ok. 1,5 mld baryłek;

• w pobliżu Wybrzeża Kości Słoniowej 

firma Total odkryła nowe złoże ropy, ale 

nie podała jego zasobów;

• sąsiednie złoże Jubilee u wybrzeży Gha-

ny szacowane jest na 2 mld baryłek.

To tylko te najważniejsze doniesienia 

z roku 2013. Poszukiwania trwają nadal. 

Biorąc pod uwagę, że w roku 2012 wy-

dobycie ropy wynosiło 86,2 mln baryłek 

dziennie (wg Bloomberg Businessweek), 

co daje 5,603 mld baryłek ropy w ciągu 

roku, tych nowoodkrytych wystarczy na 

wiele lat. Postęp techniki również oddala 

peak oil. Dzięki nowoczesnym technolo-

giom wierceń, szczególnie podmorskim 

otworom horyzontalnym i szczelinowaniu, 

udaje się uzyskać ropę z dawno już wyeks-

ploatowanych pól naftowych. Kiedyś wy-

starczyło tylko dowiercić się do złoża i ropa 

pod ciśnieniem sama wypływała, czasami 

gwałtownie tryskając z ziemi. I była bajecz-

nie tania – koszt bieżący eksploatacji wy-

nosił ok. 1 centa za baryłkę. Takie okazje 

trafiały się jednak bardzo rzadko. Najczę-

ściej ropę trzeba było ze złoża pompować, 

„wyciskając” ją za pomocą wody i dwutlen-

ku węgla. Teraz dalsze niedostępne dotąd 

zasoby eksploatuje się za pomocą otworów 

poziomych i szczelinowania, podobnie jak 

gaz łupkowy.

Argumentem skłaniającym do kosztow-

nych poszukiwań ropy jest jej cena. Obec-

nie wynosi powyżej 100 USD za baryłkę. 

Opłaca się więc poszukiwanie i eksploata-

cja. Postęp techniki sprawił, że eksploata-

cja będzie jeszcze opłacalna przy znacznie 

niższych cenach. I tak w Arabii Saudyjskiej 

wydobycie ropy jest opłacalne już przy 20 

USD za baryłkę, w Libii – 30, a w Rosji 

przy 50 USD/baryłkę. Wpływ na to mają 

warunki geologiczne i poziom techni-

ki oraz płac w krajach wydobywających 

Nie tym razem!
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ropę. W Arabii dobre warunki geologicz-

ne i nowoczesna technika obniżają granice 

opłacalności. W Rosji z kolei, otwierają się 

ogromne rezerwy możliwości w poprawie 

technologii wydobycia, co może powodo-

wać dalsze obniżenie granicy opłacalności 

eksploatacji. Również subsydiowanie ropy 

(z przyczyn politycznych) przez niektóre 

państwa stwarza dalsze możliwości wyko-

rzystania prostych rezerw w obszarze cena 

wydobycia – cena sprzedaży. Zmniejszenie 

tej różnicy może obniżyć koszt opłacalności 

wydobycia. Dla przykładu; w połowie roku 

2011 litr benzyny w Wenezueli kosztował 

tylko 7 (siedem!) groszy, w Kuwejcie – 64 

gr., w Arabii Saudyjskiej - 65 groszy. Dla 

porównania, w tym samym roku cena ben-

zyny wynosiła w Polsce 5,26 zł, w Chinach 

2,82 zł, w USA – 2, 85 zł, w Japonii -4,05 

zł, w Norwegii – 6,75 zł, w Grecji – 7,20 zł, 

a w Turcji – 7,6 zł.

Na wydobycie i ceny ropy wpływa też 

eksploatacja gazu ziemnego. Zwiększenie 

ilości gazu na rynku wydobywanego z łup-

ków za pomocą szczelinowania w Kana-

dzie, a szczególnie w USA, spowodowało 

znaczne obniżenie ceny rynkowej gazu do 

ok. 80 USD/1000 m3 (dla porównania: na 

początku roku 2012 Polska płaciła Gazpro-

mowi 526 USD/1000 m3, Niemcy – 379 

a Wielka Brytania – 313 USD/1000 m3). 

Nastąpiło także zastąpienie w gospodarce 

części ropy przez gaz, a przez to zmniejsze-

nie zużycia ropy, które znowu wydłużyło 

czas wystarczalności ropy naftowej w świe-

cie.

Według Międzynarodowej Agen-

cji Energii (MEA) nowy boom naftowy 

w USA może znacznie wpłynąć na świa-

towy rynek ropy. Agencja przewiduje, że 

najpóźniej do roku 2020 (lub może nawet 

do roku 2017) USA osiągnie poziom wy-

dobycia jaki ma obecnie największy produ-

cent – Arabia Saudyjska. Wg Uniwersytetu 

w Standford, zapotrzebowanie na ropę, ale 

też uzależnienie od niej zacznie spadać już 

w roku 2035, mimo że ropy nie brakuje. 

Będzie to konsekwencją zmiany stylu ży-

cia najbogatszych, dążących do oszczędno-

ści (z przyczyn ekonomicznych, mody na 

ochronę środowiska), większej wydajności 

urządzeń na ropę oraz wzrostu alternatyw-

nych paliw oraz innych możliwości uzy-

skania energii dla przemysłu i transportu 

samochodowego. Zagrożeniem jest szybko 

rosnący popyt na samochody (kraje rozwi-

jające się, szczególnie Chiny) i samoloty 

(chęć podróżowania). Ale samochody te są 

i będą coraz bardziej wydajniejsze, energo-

(paliwo)oszczędne z rosnącym udziałem 

samochodów hybrydowych i elektrycz-

nych. Chiny pokazały, że redukcja emisji 

zanieczyszczeń z sukcesem udaje się po-

przez promowanie elektrycznych skuterów. 

Tu znowu rekordy biją Chiny – 20 milio-

nów elektrycznych, zamiast benzynowych, 

skuterów przyczynia się do zmniejszenia 

popytu na ropę naftową. Również samo-

chody sprzedawane w Chinach i świecie są 

znacznie bardziej ekonomiczne, niż nawet 

10 lat temu.
Interesujące jest w tej sprawie stanowisko 

i przewidywania Międzynarodowej Agencji 

Energii. Dla przypomnienia; Agencja po-

wstała w listopadzie 1974r. w ramach Orga-

nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) dla wdrożenia międzynarodowych 

programów energetycznych. Należy do niej 

28 państw członkowskich, w tym Polska. Do 

jej zadań należy m.in. poprawa światowej 

struktury podaży oraz popytu na energię po-

przez wykorzystywanie alternatywnych źró-

deł energii i wzrost efektywności zużywanej 

energii oraz pomoc w integracji polityk ener-

getycznych i ochrony środowiska.

Jednym z dokumentów MAE jest Sce-

nariusz 450, który zakłada ścieżkę ener-

getyczną zbieżną z celem 2oC w stosunku 

do ery przedprzemysłowej, tj. roku 1750. 

W tym scenariuszu wydobycie ropy osią-

gnie szczyt na poziomie 86 mln baryłek 

dziennie tuż przed rokiem 2020, ale ze 

względu na coraz mniejsze zapotrzebo-

wanie będzie się zmniejszało, a ceny ropy 

będą spadały. Będzie to możliwe, gdy rządy 

państw będą zdecydowane w działaniach 

dla bardziej efektywnego wykorzystania 

źródeł energii, w tym ropy, a także rozwoju 

paliw alternatywnych. Popyt na ropę może 

wtedy zmaleć, szczyt wydobycia nadejdzie 

szybciej a popyt na ropę i wydobycie będą 

spadały. I nie będzie to spowodowane bra-

kiem zasobów ropy.

Tak więc, rozsądne spowolnienie po-

pytu na ropę naftową, nowe technologie 

eksploatacji i odkrycia nowych złóż od-

dalają zagrożenie, że już niedługo ropy 

zabraknie. Możliwość uzyskiwania coraz 

większych ilości energii ze źródeł odna-

wialnych, w tym z paliw alternatywnych, 

mogą sprawić, że od ropy odejdziemy nie 

dlatego, że jej zabraknie, lecz po prostu, 

że tańsze będzie zastąpienie jej przez od-

nawialne źródła energii (OZE) i paliwa 

alternatywne. Zmniejszy się przy tym 

znacznie emisja CO
2
 i wielu innych pro-

duktów spalania ropy, zyska bardzo czy-

stość środowiska.

Dr inż. Aureliusz MikłAszewskiFot. 1. Dawny szyb naftowy, fot. Krystyna Haladyn
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Z inicjatywy i na zamówienie Urzę-

du Dzielnicy Westerpark m. Amsterdam 

(Stadsdeel Westerpark Council & Amster-

dam), poprzez Biuro Projektów Zachod-

niej Gazowni (Projectbureau Westergasfa-

briek), w latach 2000 – 2003 opracowano, 

a następnie w okresie 2000/2001 – 2006 

zrealizowano, projekt rekultywacji i rewi-

talizacji zdegradowanego terenu poprze-

mysłowego z niszczejącymi obiektami 

zabytkowej architektury dawnej gazowni 

miejskiej – Westergasfabriek zachodniego 

Amsterdamu. Do opracowania projektu 

i realizacji całego przedsięwzięcia wybrano 

zespół projektantów, który zdobył I miej-

sce w zorganizowanym wcześniej konkur-

BogusłAw wojtyszyn

cultuurPark Westergasfabriek jest to kulturalno-wypoczynkowy zespół parkowy, utworzony na terenie dawnej Miejskiej Za-
chodniej gazowni z okresu 1883-1990. Zespół ten położony na zachodnim brzegu pierścieni kanałów starego centrum Am-
sterdamu, stanowi ważne miejsce dla rozwoju zrównoważonego środowiska miejskiego. ukazuje ono, jak można ponownie 
wykorzystać potencjał znajdujących się tu terenów poprzemysłowych do osiągnięcia nowej, ekologicznie aktywnej funkcji w tej 
części miasta.

sie na koncepcję zagospodarowania tego 

opuszczonego, zaniedbanego i uciążliwego 

rejonu dla mieszkańców dzielnicy Wester-

park w Amsterdamie (projekt urbanistyczny 

i architektury krajobrazu – Gustafson Por-

ter; projekty architektoniczne - Francine 

Houben, the architecture firm Mecanoo; 

doradcwo w zakresie zabudowy przemy-

słowej – inżynierowie: Ove Arup, Pieters 

Bouwtechniek, taut, Menadżering – North-

croft). Na powierzchni 11,5 ha zaprojekto-

wano Park Kultury – Cultuurpark Wester-

gasfabriek, który wraz z odnowionym obok 

Parkiem Zachodnim – Westerpark, tworzy 

na powierzchni 14 ha zespół kulturalno-wy-

poczynkowy docelowo dla 18 000 odwie-

dzających go mieszkańców starego śród-

mieścia, nowych osiedli i turystów. 

Realizacja założeń projektu zmiany funk-

cji terenu i adaptacji istniejącej zabudowy 

na cele kulturalne została poprzedzona sze-

regiem, przeprowadzonych od 2000 roku, 

złożonych prac rekultywacyjnych. Oprócz 

demontażu i usunięcia zużytych urządzeń, 

materiałów i odpadów poprzemysłowych, 

wywieziono także tysiące ton odpadów, 

zgromadzonych przez miasto w obiektach 

nieczynnej od dziesięciu lat gazowni. Poważ-

nym problemem, opóźniającym prace rekul-

tywacyjne i wymagającym całkowitego roz-

wiązania, był wydobywający się na zewnątrz 

z podłoża nieszczelnych obiektów dawnej 

Rys.1. Plan sytuacyjny Parku Kulturowego – Cultuurpark Westergasfabriek 
na zachodnim brzegu pierścieni kanałów starego centrum Amsterdamu

Rys.2.  Widok od strony zachodniej (zielonego klinu Amsterdamu) na teren Parku Kulturowego i 
Parku Zachodniego dzielnicy Stadsdeel Westerpark

na postindustrialnych terenach
w amsterdamskiej dzielnicy Stadsdeel Westerpark

CultuurPark
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gazowni, zalegający gaz miejski i różnego 

rodzaju odory poprzemysłowe. Do odgazo-

wania i uszczelnienia podłoża wykorzystano 

najnowsze technologie przemysłowe z zakre-

su inżynierii środowiska. Zrekultywowane 

fragmenty obszaru były sukcesywnie przeka-

zywane do zagospodarowania i przebudowy. 

Obecnie na tym obszarze znajdują się:

• Odrębne dwa systemy zagospodarowa-

nia wód powierzchniowych i opado-

wych z ekologiczną oczyszczalnią, two-

rzące w przestrzeni pozornie jeden układ 

wodny z potokami, kaskadami wodnymi 

i stawami parkowymi (Gashouder vi-

jvers – dawne zdegradowane zbiorniki 

gazowe z 1885 r. – obecnie rekreacyjne 

stawy,  Spartelvijver – nowo-projekto-

wane brodziki dla dzieci, stawy filtra-

cyjno-osadowe naturalnie oczyszczające 

deszczówkę). 

• Nowo-projektowane promenady (pro-

menada główna – Grosschalklaan Axis 

i wzdłuż kanału Haarlemmervaart) oraz 

place (Pacific Parc – taras słoneczny, 

Speeltuinen – dziecięce place-ogrody), 

a także urządzone miejsca do wypoczyn-

Rys.3. Plan szczegółowego zagospodarowania obszaru Cultuurpark Westergasfabriek: 1. Siedziba Urzędu Dzielnicy Westerpark (na prawach gminy) m. Amsterdam, 2. Portier-
nia, 3., 4., 5., 6. Budynki dawnych urządzeń pomiarowych i maszynowni, 7., 8., 9. Hale dawnych oczyszczalni gazu, 10., 11., 12. Budynek dawnej transformatorowi i pomiesz-
czeń obsługi technicznej, 13. Dawny największy w Europie zbiornik gazu, 14. Biuro obsługi turystycznej, 15. Centrum Sztuki.   

ku, powierzchnie trawiaste, kwietne i za-

drzewione. 

• Zrekultywowane i zrewaloryzowane 

obiekty zabytkowej architektury prze-

mysłowej (Gashouder – dawny naj-

większy w Europie zbiornik z 1902 

r. – obecnie hala imprez i widowisk na 

3500 osób, Transformatorhuis – daw-

na transformatornia z 1904 r. – obecnie 

funkcja restauracyjno-konferencyjna na 

600 osób, Zuiveringshal West – dawna 

oczyszczalnia gazu z 1885 r. – obecnie 

funkcja widowiskowo-konferencyjna na 

1200 osób).

Park Kultury Westergasfabriek w Am-

sterdamie, zgodnie z projektem, jest usy-

tuowany wzdłuż osi wschód-zachód oraz 

tworzy na tym kierunku ciąg połączeń pie-

szych i kołowych z terenów miejskich do 

terenów bardziej naturalnych, wiejskich. 

Łączy więc w ten sposób region z miastem. 

W zintegro wanym projekcie Parku Kultury 

na obszarze ekologicznych urządzeń uzdat-

niania wody wykreowano atrakcyjne miej-

sca spotkań i zabaw, a także przestrzeń dla 

miejskiej plaży. Spośród charakterystycz-

nych, rozmaitych elementów kompozycji 

parkowo-wodnych, dla estetyki tego obsza-

ru wyeksponowano miejsca nasłonecznio-

ne o barwie zieleni i brązu roślin wodnych 

i nadwodnych, tj.: traw, trzciny i chwastów 

oraz ptactwa na wodzie, w obramowaniu 

z surowego betonu.
Projekt Parku Kultury jest jednym 

z wyróżniających się przykładów uda-

nej, współczesnej rekultywacji i rewita-

lizacji XIX-wiecznych, zdewastowanych 

i bardzo zanieczyszczonych tere nów poprze-

mysłowych w mieście. Należy również za-

uważyć, że większość imprez organizowa-

nych na terenie Cultuurpark przyciąga nie 

tylko społeczność miejską, ale i wiejską, co 

sprawia że Westergasfabriek, pełniąc funk-

cję atrakcyjnego obecnie ośrodka kultural-

no-wypoczynkowego dzielnicy, przyczynia 

się także do wzmocnienia pozycji Amster-

damu zarówno w turystyce, jak i biznesie.

Dr HAb. inż. ArcH. bogusłAw juliusz wojtyszyn

Prezes kołA Miejskiego we wrocłAwiu oD Pke

Spis literatury do wglądu w redakcji i u autora artykułu. 
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fotoreportaż 

we wkładce

Obszary Natura 2000

Barycz, zasilana wieloma mniejszymi 

rzeczkami i strumieniami, których więk-

szość spływa po północnych skłonach 

Wzgórz Trzebnickich, należy do najwięk-

szych prawobrzeżnych dopływów Odry na 

Dolnym Śląsku. Jej źródła położone są na 

południe od Ostrowa Wielkopolskiego, na 

skrajnym południowo - wschodnim krań-

cu Wielkopolski. Rzeka płynie na zachód 

przez okolice Odolanowa, Milicza, Sułowa 

i Żmigrodu by wpłynąć do Odry powyżej 

Głogowa. Rozległość podmokłych terenów 

i stosunkowo słabe gleby od wieków powo-

dowały, że w dolinie Baryczy prowadzono 

gospodarkę ekstensywną, sprzyjającą nie 

tylko zachowaniu, ale nawet zwiększaniu 

różnorodności biologicznej. 

Działalność człowieka w dolinie Ba-

ryczy na większą skalę uzewnętrzniła się 

dopiero w Średniowieczu. Miejsce po wy-

ciętych nadrzecznych łęgach i olsach, za-

jęły łąki i pastwiska, a na obszarach, gdzie 

wcześniej rosły wiekowe buczyny i grądy, 

pojawiły się grunty orne. W XII w. Zakon 

Cystersów wprowadził wielką jakościową 

zmianę w krajobrazie doliny Baryczy – za-

częto budować stawy rybne. Cystersi byli 

w owych czasach prekursorami nowocze-

snego rolnictwa, a do gospodarki rybnej za-

brali się z prawdziwym rozmachem. Aktu-

alnie użytkowanych jest w ostoi ponad 350 

różnej wielkości stawów rybnych, z których 

powierzchnia największych ma ponad 400 

ha! Wiele z nich upodobniło się do rozle-

głych jezior. Łączna powierzchnia stawów 

w dolinie Baryczy wynosi ponad 5250 ha. 

 MArek stAjszczyk

Dolina Baryczy jest ptasim rajem. to efekt niezamierzonej działalności cystersów, którzy w średniowieczu zaczęli budować tu 
wielkie stawy oraz rolników i leśników, gospodarujący tu od wieków w sposób ekstensywny, przyjazny przyrodzie. 

Obecność w dolinie Baryczy zarów-

no wielkich skupień stawów rybnych, jak 

i terenów rolnych oraz dużych obszarów 

leśnych, sprzyja występowaniu wielu róż-

nych gatunków ptaków, których stwierdzo-

no tu ok. 300 gatunków, z czego ok. 180 

to gatunki lęgowe (22 gniazdujące gatunki 

z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej). Pod-

czas jesiennego szczytu migracji, na sta-

wach w obrębie ostoi, notowano zgrupowa-

nia liczące do 70 tys. osobników różnych 

gatunków ptaków wodnych, od perkozów, 

kormoranów i czapli, przez łabędzie, gęsi 

i kaczki, po żurawie, chruściele, siewki 

i mewy. Podczas łagodnych zim, kiedy za-

lane stawy są odmarznięte, w dolinie Ba-

ryczy zimuje nawet ponad 25 tys. różnych 

ptaków wodnych. Dominuje wówczas gęś 

zbożowa i 2 gatunki kaczek – krzyżówka 

i nurogęś. Tak wielkie bogactwo jakościo-

we i ilościowe awifauny doliny Baryczy 

sprawiło, że niektóre jej obszary chronio-

ne są jako rezerwat oraz obszar chronio-

ny międzynarodową Konwencją Ramsar1 

„Stawy Milickie”, a także jako ostoja ptasia 

o znaczeniu międzynarodowym „Dolina 

Baryczy” o powierzchni 555 km2 oraz osto-

ja siedliskowa „Ostoja nad Baryczą”. 

Spośród wielu gatunków bytujących 

w ostoi, warto bliżej zaprezentować kilka-

naście z nich:  

Łabędź niemy Cygnus olor  – lęgowy, 

migrujący i zimujący. Występuje gł. na 

1. Konwencja Ramsarska, czyli „Konwencja o obszarach wod-
no-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” została zawarta w 
irańskim mieście Ramsar nad Morzem Kaspijskim w 1971 roku.

stawach rybnych. O ile w 1948 r. gniazdo-

wała w całej dolinie Baryczy zaledwie 1 

para, a następnie do 1966 r. tylko 2 pary, 

to w latach 1972 – 1974 już 46 – 53 pary, 

w 1983 r. 108 par, a w 1988 r. aż 110 par 

(Czapulak 1991). Później odnotowano spa-

dek liczebności, np. w 1993 r. gniazdowa-

ło ok. 54 par (A. Czapulak, w: Witkowski 

i in. 1995). Aktualnie liczebność baryckiej 

populacji lęgowej jest niższa, m.in. z powo-

du kolonizacji tego obszaru przez łabędzia 

krzykliwego, który skutecznie przegania 

łabędzia niemego i nie dopuszcza do gniaz-

dowania w sąsiedztwie (Stajszczyk 2011). 

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – lęgo-

wy, migrujący i zimujący. Zasiedla głównie 

stawy rybne, a od jesieni do wczesnej wio-

sny często przebywa na polach, gdzie chęt-

nie żeruje na oziminach. Pierwsze przypad-

ki gniazdowania miały miejsce na początku 

lat 80. XX w.: od 1981 r. na stawach koło 

Radziądza przebywała para, która w 1984 r. 

przystąpiła do lęgu (W. Grabiński i E. Ra-

noszek, w: Bobrowicz i inni 1986). Przez 

10 następnych lat w dolinie Baryczy nie 

gniazdował, choć pary tych ptaków obser-

wowano wiosną i latem 1985 r. na stawach 

w Potaszni, a w 1986 r. i 1988 r. na stawach 

w Stawnie (Witkowski 1991). Od początku 

lat  90. XX w., wzrastała liczebność nielę-

gowych osobników, pozostających na okres 

wiosny i lata. Kolejne lęgi odnotowano w la-

tach 1994 – 1995 w Stawnie oraz w 1995 r. 

koło Krośnic (Czapulak i Witkowski 1996). 

Później, w latach 1996 – 1999 regularnie 

gniazdowały 1 – 3 pary, w latach 2000 – 
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2004 już 5 – 7 par, a w latach 2005 – 2010 

od 5 do 11 par (Witkowski i Orłowska 

2012). W 2013 r. barycka populacja tego ła-

będzia liczyła co najmniej 11 par lęgowych, 

w tym po 3 pary gniazdowały w komplek-

sie Sanie i Stawno (B. Orłowska – inf. ust.). 

Zimą ostatnio notowany w liczbie ponad 

220 osobników. W związku z postępującą 

ekspansją, należy się spodziewać dalszego 

wzrostu liczebności tego łabędzia (Stajsz-

czyk 2010, Stajszczyk 2011).   

Łabędź czarnodzioby Cygnus colum-

bianus – migrant, ostatnio także zimujący. 

Po raz pierwszy obserwowano go w listo-

padzie 1970 r. Ten arktyczny gatunek do 

połowy lat 90. XX w. pojawiał się jesienią 

i wiosną w liczbie do 16 – 17 osobników 

(Witkowski i in. 1995). W ostatnich latach 

obserwowany jest podczas migracji znacz-

nie liczniej, do 189 osobników, a podczas 

łagodnych zim notowano do 8 osobników 

(Smyk i Zając 2008). Np. w listopadzie 

2009 r. na stawach Jamnik obserwowa-

łem stado 70 łabędzi czarnodziobych (M. 

Stajszczyk – obserw. własne). 

Gęś gęgawa Anser anser – lęgowa, mi-

grująca i zimująca. Jedyna dzika gęś gniaz-

dująca w dolinie Baryczy. Związana ze 

stawami jako lęgowiskiem i polami, gdzie 

żeruje. W latach 70. XX w. na stawach 

w dolinie Baryczy gniazdowało do 300 par 

tej gęsi. Od lat 80. XX w. populacja wzrosła 

do ok. 430 – 580 par, by od 2000 r. spaść 

poniżej 400 par (Witkowski i Orłowska 

2012).  

Gęś zbożowa Anser fabalis – gatunek 

przelotny i zimujący. Żeruje gł. na polach. 

W latach 80. XX w. jesienią notowana 

w liczbie do 3000 osobników, na zimę po-

zostawało  najczęściej do kilkunastu pta-

ków, a wiosną obserwowano zwykle zgru-

powania od 800 do 2000 gęsi tego gatunku 

(Witkowski i in. 1991). Obecnie rejestro-

wana jest w większej liczbie, np. jesienią 

2009 r. notowano do 19 000, w styczniu 

2010 r. ponad 800, a w marcu 2010 r. do 

ponad 33 000 gęsi zbożowych w zachodniej 

i środkowej części doliny Baryczy (Smyk 

i Wuczyński 2012).

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis 

– migrująca i zimująca. Związana ze sta-

wami jako miejscem odpoczynku i noclegu 

oraz polami, gdzie żeruje. Tę syberyjską 

gęś po raz pierwszy w dolinie Baryczy ob-

serwowana była w październiku 1979 koło 

Radziądza. Pojawia się coraz częściej: do 

2011 r. obserwowano ją 47 razy, przy czym 

w ostatnich latach notowana jest już co roku 

(Ławicki i Stawarczyk 2012, W. Lenkie-

wicz – inf. ust.).   

Podgorzałka Aythya nyroca – lęgowa. 

Przed 100 laty była najliczniejszą z grążyc, 

czyli tzw. kaczek nurkujących i stan ten 

utrzymywał się do lat 50. XX wieku, kiedy 

to np. w kompleksie Stawno jej liczebność 

szacowano na 150 – 200 par. W drugiej 

połowie XX w. miał miejsce regres liczeb-

ności: na początku lat 80. XX w. w dolinie 

Baryczy gniazdowała w liczbie 175 – 185 

par, a na początku lat 90. XX w. jej stan 

szacowano na zaledwie 30 – 40 par. W la-

tach 1996 – 2000 nastąpił dalszy spadek do 

8 – 11 par. Od 2001 r. obserwowany był 

powolny wzrost liczebności, z maksymalną 

liczbą 39 par lęgowych w 2006 r. (Witkow-

ski i Orłowska 2012). 

Gągoł Bucephala clangula – lęgowy, 

migrujący i zimujący. Kaczka uzależniona 

od obecności dziuplastych drzew. Przypad-

ki pozostawania w dolinie Baryczy na okres 

lęgowy (wiosna i lato) zaczęto rejestrować 

od lat 60. XX w. W latach 80. XX w. gniaz-

dowało już 4 – 6 par, a obecnie do 20 par 

(Witkowski i Orłowska 2012).

Nurogęś Mergus merganser – lęgowy 

i zimujący. Kaczka uzależniona od obecno-

ści dziuplastych drzew. Pierwsze przypadki 

gniazdowania pojedynczych par tej kacz-

ki, stwierdzono w latach 1994 – 1995 koło 

Rudy Żmigrodzkiej (Witkowski i in. 1995). 

Podczas łagodnych zim obserwowano na 

niezamarzniętych stawach do ponad 2300 

nurogęsi (Witkowski i Orłowska 2010). 

Kormoran Phalacrocorax carbo – lęgo-

wy, migrant i zimujący. Pierwszy w dolinie 

Baryczy pewny lęg w XX w. miał miejsce 

w 1981 r., a pierwsza kolonia lęgowa, liczą-

ca 46 par,  powstała w 1984 r. koło Potasz-

ni. W 1987 r. kormorany (12 par) utworzyły 

drugą kolonię lęgową w Radziądzu, a 2 inne 

pary gniazdowały koło Stawna. Później 

rokrocznie kormorany próbowały gniazdo-

wać w różnych częściach doliny Baryczy, 

ale w większości przypadków były przega-

niane przez rybaków. Mimo prześladowań, 

wiosną w ostoi bytuje do ok. 300 dorosłych 

kormoranów. Podczas migracji, zwłaszcza 

późnym latem i jesienią, w dolinie Bary-

czy notowano do ponad 2000 kormoranów. 

Nieliczne osobniki pozostają na zimę.     

Ślepowron Nycticorax nycticorax – mi-

grant. Ta nieduża czapla pojawia się regu-

larnie w okresach wiosennej migracji oraz 

późnoletniej dyspersji polęgowej. W nie-Fot. 1. Czapla biała, fot. Marek Stajszczyk
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które lata możliwe były w dolinie Baryczy 

lęgi, np. wiosną 1994 r. obserwowano na 

stawach koło Przygodzic do 9 osobników 

(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Poza tym  

głównie w rejonie Stawna notowano wio-

sną w różnych latach pary i pojedyncze do-

rosłe osobniki, a ostatnio zjawisko to przy-

brało na sile (B. Orłowska – inf. ust.). Silny 

wzrost liczebności w koloniach nad górną 

Wisłą oraz przypadki gniazdowania śle-

powrona na 2 – 3  stanowiskach nad Wartą 

i efemeryczne lęgi nad Biebrzą i Narwią, 

sugerują możliwość lęgów w dolinie Bary-

czy (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Stajsz-

czyk 2011, http://www.monitoringptakow.

gios.gov.pl /slepowron).    

Czapla biała Egretta alba – dawniej mi-

grant, obecnie obserwowana przez cały rok. 

Mimo obecności dogodnych biotopów, na 

obszarze doliny Baryczy stwierdzono do-

tychczas jedną próbę lęgu tego gatunku: od 

maja do lipca 1978 r. w kompleksie Stawno 

tokującą i budującą gniazdo parę czapli bia-

łych obserwował A. Mrugasiewicz (Stawar-

czyk 1991). Postępujący wzrost liczebności 

i ekspansja czapli białych z Austrii, Węgier 

i Bałkanów oraz południa Ukrainy i Rosji 

na północ i zachód Europy, spowodowały 

jej regularne, całoroczne występowanie m. 

in. na terytorium Polski. W dolinie Bary-

czy podczas ostatnich sezonów jesiennych 

notowano do ok. 2 tys. czapli białych (Ła-

wicki i Lenkiewicz 2011). Najrzadsza jest 

zimą, np. w styczniu 2007 r. stwierdzono 

w dolinie Baryczy zaledwie 33 osobniki 

(W. Lenkiewicz i inni, w: Ławicki 2009). 

Znane od 1997 r. lęgi tej czapli w zachod-

niej, środkowej i wschodniej Polsce oraz 

regularne jej przebywanie także wiosną 

w dolinie Baryczy, sugerują w najbliższej 

przyszłości kolejne próby lub udane lęgi 

przynajmniej pojedynczych par na obszarze 

ostoi (Stajszczyk 2012). 

Bocian biały Ciconia ciconia – lęgowy. 

W ostatnim półwieczu odnotowano wyraź-

ny spadek liczebności: o ile w latach 1959 

– 1968 w dolnośląskiej części doliny Bary-

czy gniazdowało 100 – 181 par, to w latach 

1984 – 2001 tylko 106 – 120 par, a w 2008 r. 

zaledwie ok. 50 par (Witkowski i Orłowska 

2012). Regres baryckiej populacji bociana 

związany jest gł. z zanikiem hodowli bydła 

i kultywowania wypasu. 

Kania czarna Milvus migrans – lęgowa. 

W ostatnim półwieczu odnotowano syste-

matyczny spadek liczebności: o ile w latach 

1958 – 1967 w dolinie Baryczy gniazdo-

wało 21 – 25 par, to w latach 1980 – 1982 

tylko 14 – 16 par, a po roku 2000 zaledwie 

6 – 8 par (Witkowski i in. 1995, Smyk i Za-

jąc 2008). 

Kania ruda Milvus milvus – lęgowa. 

W ostatnim półwieczu odnotowano syste-

matyczny wzrost liczebności: pierwsze lęgi 

odnotowano w latach 1943 i 1960. Później, 

w latach 1981 – 1982 w dolinie Baryczy 

gniazdowały 3 pary, a w 1994 r. już 4 – 6 

par, zaś po roku 2000 do 12 par (Witkowski 

i in. 1995, Smyk i Zając 2008).

Bielik Haliaeetus albicilla – lęgowy i zi-

mujący. Pomimo prześladowania, do lat 20. 

XX w., jedna para gniazdowała w dolinie 

Baryczy. Ponownie jedną parę notowano 

po II wojnie światowej, a w 1953 r. znale-

ziono czynne gniazdo. W 1966 r. liczbę par 

ustalono na 4, a w 1982 r. na 6 par. W la-

tach 1991 – 1995 znano już rewiry 7 par, 

a w 2002 r. aż 11 – 14 par. Jesienią pojawia-

ją się na spuszczonych stawach koczujące 

młodociane osobniki w liczbie przekracza-

jącej 100 – 140 osobników. Zimą mniej 

liczne, a ich liczebność oceniana jest na 

20 – 40 osobników (Witkowski i in. 1995, 

Lontkowski i Stawarczyk 2003, Smyk i Za-

jąc 2008).

Orlik krzykliwy Aquila pomarina – daw-

niej gniazdował regularnie, np. w latach 60. 

XX w. jeszcze 2 – 3 pary, a ostatni lęg zare-

jestrowano w 1981 r. koło wsi Borek, choć 

jeszcze w 1986 r. obserwowano tam dorosłe 

osobniki. Obecnie notowane są pojedyncze 

osobniki w sezonie lęgowym, ale nie co 

roku (Witkowski i in. 1995).  

Rybołów Pandion haliaetus – migrant. 

Regularnie obserwowany wiosną oraz póź-

nym latem i jesienią, w liczbie do 10 osob-

ników w całej ostoi (Smyk i Zając 2008). 

Jedyny przypadek próby gniazdowania jed-

nej pary odnotowano w 1959 r. koło Rudy 

Sułowskiej (Mrugasiewicz i Witkowski 

1962). 

Żuraw Grus grus – lęgowy, przelotny 

i zimujący. Zarejestrowano silny wzrost 

liczebności: o ile w latach 50 i 60. XX w. 

w dolinie Baryczy gniazdowało ok. 15 par, 

to w latach 1991 - 1994 już 40 – 47 par, 

a obecnie ponad 100 par. Podczas migracji 

jesiennej notowano w latach 80. XX w. do 

600 – 700 osobników, w 1994 r. do 1460 

osobników, a w 2009 r. do 8000 osobni-

ków. Zimowanie dawniej odnotowano tyl-

ko w styczniu 1975 r. i 1 lutego 1983 r., 

a obecnie w dolinie Baryczy zimuje co 

najmniej do 20 – 40 żurawi (Dyrcz 1991, 

Witkowski i in. 1995, Smyk i Zając 2008, 

Witkowski i Orłowska 2012). 

Łyska Fulica atra – lęgowa, migrują-

ca i zimująca. Na początku lat 90. XX w. 

w dolinie Baryczy gniazdowało 2500 – 

3000 par, a obecnie liczba ta jest mniejsza 

Fot. 2. Perkozki - najmniejsze z europejskich perkozów, fot. Marek Stajszczyk
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o co najmniej połowę, tj. ok. 1000 – 1500 

par. Podczas migracji występuje w licz-

bie do 6500 – 12 000 osobników. Zimuje 

nielicznie, zazwyczaj do kilkunastu osob-

ników (Witkowski i in. 1995, Witkowski 

i Orłowska 2012). 

Rycyk Limosa limosa – lęgowy. Zare-

jestrowano silny spadek liczebności: o ile 

w 1959 r. w dolnośląskiej części doliny Ba-

ryczy gniazdowało ok. 70 par, to w latach 

1991 – 1994 zaledwie 6 – 7 par. Natomiast 

na wschodnich krańcach ostoi, w rejonie 

Odolanowa i Przygodzic w latach 90. XX 

w. notowano jeszcze do 50 – 60 par (Wit-

kowski i in. 1995, Tomiałojć i Stawarczyk 

2003). Obecnie rycyk nielicznie gniazduje 

w dolinie Baryczy, zwłaszcza we wschod-

niej jej części. 

Kulik wielki Numenius arquata – lęgo-

wy. Zarejestrowano silny spadek liczebno-

ści: na przełomie lat 50 i 60. XX w. w dolno-

śląskiej części doliny Baryczy gniazdowało 

minimum 4 – 6 par, to w latach 1991 – 1998 

zaledwie 1 – 2 pary. Kontrole po 2000 r. 

nie wykazały na tym obszarze lęgów kuli-

ka (W. Lenkiewicz, w: Ławicki i Wylegała 

2011). Natomiast na wschodnich krańcach 

ostoi, koło Odolanowa, w latach 1994 – 

1996 notowano do 5 – 8 par, a po 2000 r. do 

2 par (Ławicki i Wylegała 2011). 

Mewa czarnogłowa Chroicocephalus 

melanocephalus – lęgowa. W rejonie Rudy 

Żmigrodzkiej wiosną 2003 r. najpierw 

obserwowano tokującą parę, a w 2006 r. 

stwierdzono tam lęg pary mieszanej z mewą 

śmieszką. Wreszcie lęgi 2 – 3 par odnoto-

wano w latach 2007 – 2008 i gatunek ten 

gniazduje już w dolinie Baryczy regularnie.

Mewa śmieszka Larus ridibundus – lę-

gowa, migrująca i zimująca. Najliczniejsza 

z mew. Pod koniec lat 70. XX w. w doli-

nie Baryczy gniazdowało do 5 tys. par, 

a w 1984 r. aż 9,5 tys. par, by w latach 1991 

– 1992 spaść do poziomu ok. 6,5 tys. par. 

W końcu lat 90. XX w. barycką populację 

lęgową oceniono na 8 - 9,5 tysiąca par (Wit-

kowski i in. 1995, Tomiałojć i Stawarczyk 

2003). Podczas migracji, zwłaszcza jesie-

nią, notowano do 10 500 osobników. Zimu-

je nielicznie.

Mewa białogłowa Larus cachinans 

– lęgowa, migrująca i zimująca. Pierw-

sze obserwacje tej dużej mewy pochodzą 

z 1990 r., a w maju 1992 r. widziano parę 

koło Rudy Żmigrodzkiej, gdzie pewne lęgi 

1 pary odnotowano w latach 2002 - 2009 

(A. Zalisz, w: Witkowski i inni 1995, Wit-

kowski i Orłowska 2012). Jesienią jej li-

czebność sięga kilkuset osobników, zimą 

jest nieliczna. 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo – lęgo-

wa. Wykazano silny wzrost liczebności: do 

lat 60 XX w. gniazdowały tylko pojedyn-

cze pary, ale postępujące remonty stawów, 

skutkujące tworzeniem wysp (pryzm), 

spowodowały wyraźne zwiększenie liczby 

lęgowych par. O ile w latach 1977 – 1991 

gniazdowało w dolnośląskiej części doli-

ny Baryczy od 100 do 170 par, to w latach 

1992 – 1996 już 185 – 200, zaś w latach 

1997 – 2006 od 300 do 550 par. W 2012 r. 

tylko w kolonii koło Rudy Żmigrodzkiej 

gniazdowało ponad 720 par tej rybitwy 

(Witkowski i Orłowska 2012, W. Lenkie-

wicz – inf. ust.).   

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida – 

lęgowa. Po raz pierwszy stwierdzono gniaz-

dowanie 3 par na stawach koło Goszcza 

w 1997 r. Kolejne lęgi miały tam miejsce 

w latach 1999, 2002, 2004 i 2007 – 2008. 

Wyjątkowo w 2009 r. gniazdowało aż 98 

par w trzech koloniach: na stawach w Staw-

nie, Potaszni i Goszczu. W 2010 r. do lę-

gów przystąpiły 33 pary w rejonie Goszcza 

(Witkowski i Orłowska 2012). W skrajnie 

wschodniej części ostoi, w rejonie Przygo-

dzic, odnotowano próby gniazdowania 1 – 2 

par w latach 1992, 1994 i 1995 (Kaczmarek 

i inni 1995). W 2012 r. łącznie gniazdowało 

w dolinie Baryczy ponad 60 par tej rybitwy.  

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leu-

copterus – lęgowa. W 1997 r. miał miejsce 

pierwszy przypadek gniazdowania 2 par na 

stawach koło Goszcza, a próbę lęgu odnoto-

wano wówczas koło Przygodzic (Kaczma-

rek i inni 2005). Kolejne lęgi miały miejsce 

w 2010 r.: koło Radziądza gniazdowało 20 

– 25 par, a pod Odolanowem kolejne 30 par 

(W. Lenkiewicz, R. Kaczmarek i W. Urban-

kiewicz, w: Ławicki i inni 2011). 

Rybitwa czarna Chlidonias niger – lę-

gowa. Gniazduje rokrocznie, ale wykazuje 

znaczne wahania liczebności. O ile latach 

1981 – 1983 gniazdowało od 50 do 93 par, 

to w 1984 r. zaledwie 5 par, w latach 1990 

– 1993 znów więcej, bo 40 – 73 pary, zaś 

w 1994 r. tylko 26 par (Stawarczyk 1991, 

Witkowski i inni 1995). W okresie 1995 – 

2000, najmniej gniazdowało w 1996 r. – 14 

par, a najwięcej w 2000 – 112 par, zaś w la-

tach 2001 – 2005 do lęgów przystępowa-

ło od 4 do 109 par. Od 2006 r. do 2010 r. 

w dalszym ciągu liczebność par była niesta-

bilna i wahała się między 29 a 93 parami 

(Witkowski i Orłowska 2012). W 2012 r. 

w dolinie Baryczy gniazdowało minimum 

127 par rybitwy czarnej.

Jaskółka brzegówka Riparia riparia – 

lęgowa, najmniejsza z krajowych jaskółek. 

Gniazda wykopuje na urwistych brzegach 

wysp = pryzm na stawach. Obecnie gniaz-

duje w dolinie Baryczy minimum 1200 – 

1800 par (Witkowski i Orłowska 2012).

Dziwonia Carpodacus erythrinus – lęgo-

wa. W XX w. po praz pierwszy notowana 

była w dolinie Baryczy w 1964 r. Od lat 70. 

XX w. systematycznie zwiększała swoją 

liczebność, osiągając w 1994 r. liczbę co 

najmniej 146 terytorialnych samców. Ko-

lejne lata przyniosły postępujący spadek 

– np. w 2006 r. stwierdzono w zachodniej 

i środkowej części doliny Baryczy ok. 25 

samców (Witkowski i Orłowska 2012). 

Awifauna ostoi „Dolina Baryczy” za-

chwyca swoją różnorodnością. Oprócz 

gatunków regularnie występujących, ob-

serwowano tu również okazjonalnie poja-

wiające się w Polsce ptaki takie jak pelikan 

różowy, kormoran mały, czaple – modro-

nosa i złotawa, łabędź czarny, gęsi – mała, 

śnieżyca duża i tybetańska oraz bernikla 

północna, z kaczek gągołek, kapturnik 

i sterniczka białogłowa, z ptaków szponia-

stych - gadożer, orlik grubodzioby i sokół 

białozór, a także mewy – obrożna i orlica. 

Tak wielkie bogactwo fauny ptaków 

zasługuje na skuteczną ochronę. Nadal np. 

w obrębie ostoi prowadzone są na niektó-

rych obszarach polowania na ptaki wodne, 

co zakłóca normalny rytm funkcjonowania 

przyrody. 

Mgr MArek stAjszczyk

Literatura dostępna w redakcji
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EKOFELIETON

DIETA EKOLOGICZNA

od pomysłów na diety roi się w naszych czasach jak od ślimaków w ogródkach. Podobnie jak z grządek, opanowanych przez te 
oślizłe żarłoki, plonów zbieramy niewiele, tak i niewiele pożytku jest z wielu cud-diet. Są one jednak, poza polityką, głównym 
tematem rozmów towarzyskich.

MAriA kuźniArz

Przestrzegamy się jak nie przed gluta-

minianem to przed aspartamem. Przed solą 

i cukrem. Przekonujemy, że szkodliwy jest 

nie tylko biały chleb ale i razowy, bo też za-

wiera gluten. A ten szkodzi nie tylko chorym 

na celiakię. Każdego niemal dnia do listy 

„trucizn” dopisać by trzeba coś nowego. 

Podobnie do listy produktów zbawiennych, 

których w „zatrutej chemią” żywności nie 

ma. Na pewno jednak są w suplementach, od 

których uginają się nie tylko apteczne półki.

W czasie spotkań ze znajomymi sama 

często poruszam ten dietetyczny temat ale 

na ogół  dyskusja kończy się pół żartem, pół 

serio konkluzją, że „jedzenie czegokolwiek, 

szkodzi”.  Bliskie i najbliższe mi osoby prze-

ćwiczyły z różnymi skutkami rozmaite diety 

(niekoniecznie odchudzające) i skłamała-

bym gdybym powiedziała, że efekty były ta-

kie na jakie liczyły. Ja w żadne cud-diety nie 

wierzę, tylko staram się jeść zgodnie z tym, 

czego mnie nauczyła mama: „jedz z umia-

rem, nie przebieraj i nie wyrzucaj”.

Trudno stosować się do tej nauki gdy 

mas-media i przyjaciółki kuszą coraz to 

ciekawszymi przepisami na pyszności 

i chciałoby się je wypróbować. A że wy-

rzucić jedzenie to grzech, trzeba to potem 

skonsumować. Nawet religijne posty wspo-

magające dawniej utrzymanie ciała w kon-

dycji zgodnej z naturą, są oficjalnie mniej 

surowe. Może dlatego tak modne stają się 

teraz przeróżne głodówki? Urlop można 

spędzić albo objadając się bez ograniczeń 

w kurortach z all inclusive, albo w ośrodku 

gdzie nas za nasze pieniądze specjalistycz-

nie głodzą. Można jeszcze inaczej; samemu 

przygotowywać zdrowe jedzenie, poświę-

cając na to każdą wolną chwilę i zapomina-

jąc o odpoczynku.

Czasopisma kobiece prześcigają się z po-

mocą. Niemal w każdym numerze drukują 

dobre i najlepsze rady co jeść a czego nie, 

co kupować a czego nie. Niestety trudno 

im wierzyć, gdyż zwykle są sponsorowane 

przez producentów jak nie antycholeste-

rolowych miksów, to przypraw itp. Od tej 

lektury człowiek wcale nie podnosi swoich 

kwalifikacji dobrego żywiciela rodziny. 

Chyba, że trafi na artykuł zachwalający die-

tę ekologiczną!

Podobnie jak wiele innych rewelacji 

przełomu wieków, dieta ekologiczna nie 

mogła do nas trafić inaczej jak pokonując 

Atlantyk. Proszę sobie wyobrazić, że stoso-

wanie się do niej może uratować nie tylko 

nasze zdrowie ale zdrowie całej planety! 

Tak zapewnia autor tekstu już na wstępie. 

Do nie-tak-dawna uczyliśmy w szkołach, 

że planetę uratuje sortowanie odpadów 

i powtórne wykorzystanie surowców, tu-

dzież benzyna bezołowiowa, biopaliwa 

i ścieżki rowerowe, ale okazuje się że nie! 

Całe nasze życie, włącznie z dietą, musi być 

„eko”, bo inaczej zginiemy.
Przeczytałam jakie są wymagania tej 

odkrywczej diety i do dzisiaj nie mogę się 

nadziwić, dlaczego jej autorem nie jestem 

ja albo ktoś z moich znajomych. Przecież 

my to wszystko wiemy niemal od urodze-

nia. Od urodzenia matki karmiły nas swoim 

mlekiem i nikt tego nie nazywał dietą ekolo-

giczną. Moje pokolenie jadało mięso co naj-

wyżej w święta, więc nie przyczyniało się 

do podnoszenia poziomu gazów cieplarnia-

nych pochodzących z przemysłowego cho-

wu bydła. Jedliśmy w niedzielę rosół z kury 

a w pozostałe dni makaron z jabłkami, zupy 

jarzynowe i ziemniaki w przeróżnej postaci. 

Do szkoły dostawaliśmy wprawdzie kanap-

ki z prawdziwym masłem (przykładając się 

tym do wzrostu „odkrowiego metanu”), ale 

bez szynki. Dzisiaj nie ziemniaki są pod-

stawą a mięso do niego dodatkiem lecz od-

wrotnie. Dodatkiem do mięsa są ziemniaki. 

Na wszelki wypadek uściślam, że mam na 

myśli tzw. ziemniaki z wody a nie, tuczą-

ce młode pokolenie, frytki. A na marginesie 

odnotowuję pytanie: kto wie, co dzieje się 

z po-frytkowym olejem?

Rosół z kury i dzisiaj się zdarza, ale jego 

spożywanie nie oznacza, że właśnie jest 

niedziela, tylko że mamy w rodzinie kogoś, 

kto hoduje kury. Całego tego przemysłowe-

go ptactwa nie powinno się nawet nazywać 

drobiem, bo niedługo nadawać się będzie 

do sprzedaży w aptece a nie w sklepie mię-

snym. Tak będzie dotąd, dopóki królować na 

stołach będzie mięso. Bo łatwiej jest wypro-

dukować tzw. kurę naszpikowaną antybioty-

kami niż normalną, rosołową kokoszkę.

Już słyszę reakcję wegetarian. Cieszą 

się, że ziemi nie niszczą. Wzrost stężenia 

metanu to nie ich sprawka. Mięsa w ogóle 

nie jedzą tylko żywią się jarzynami, owoca-

mi i soją. Tylko że większość tych owoców 

sprowadzana jest zza granicy samolotami 

i statkami napędzanymi ropą a nie na rowe-

rze! Uprawy soi zaś wymagają nawożenia 

także nawozami sztucznymi, których pro-

dukcja to duże zagrożenie azotem, nawet 

groźniejszym od metanu.

Przyjaciółka, którą bardzo szanuję za 

mądrość życiową i umysł ścisły (jest ma-

tematykiem!), wysłuchawszy mojej relacji 

o diecie ekologicznej, podsumowała ją spo-

kojnie: „jest tylko jedna dieta, która dobrze 

robi i Ziemi, i ludziom. To dieta NŻT!” 

Chwilę myślałam, co kryje się pod tym 

skrótem. Ale jak już skrót rozgryzłam, z ca-

łym przekonaniem przyznałam jej rację!

Dr MAriA kuźniArz
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wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

Koło „zielony MuchoBór” 

prezes Marianna K. gidaszewska
ul. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław, tel. 71 357 18 75

ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

oKRĘg DolNoŚlĄSKI 
PolSKIego KluBu
eKologIcZNego

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 71 347 14 45, tel. 71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD oKRĘgu

mgr Michał Śliwiński
prezes, tel. 71 347 14 44, 663 326 899

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. 71 347 14 44

e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 663 261 317

e-mail: wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

dr Barbara teisseyre
sekretarz, tel. 606 103 740

e-mail: bmteiss@wp.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 71 783 15 75

e-mail: krystyna.haladyn@wp.pl

KoMISjA ReWIZYjNA

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
przewodniczący, tel. 605 620 208

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. 74 845 64 81

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KoleŻeŃSKI

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn
przewodnicząca, tel. 71 353 40 47

e-mail: wojtyszyn_b@wp.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 71 330 30 50
e-mail: matyniak@kn.pl

BIuRo ZARZĄDu oD PKe
ul. j. chełmońskiego 12, P-5, Wrocław

czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1800



Westergasfabriek AmsterdamCultuurPark

Zbiornik gazowy (1902 r.) 
– teraz  nadwodna hala widowiskowa

Promenada wzdłuż historycznej zabudowy przemysłowej 
zaadaptowanej na cele kulturalno-gastronomiczno

Plac wykorzystywany do organizacji imprez kulturalnych 

Ekologiczne oczyszczalnie wody na dawnych terenach podmokłych byłej gazownii Wejście na teren CultuurParku od strony terenów o charakterze wiejskim

Kanał umożliwiający komunikację wodną w Amsterdamie

Podstawa zbiornika gazowego (1885 r.)
- teraz parkowy staw z tarasem rekreacyjnym

Pacific Parc - plac słoneczny 
przy dawnej hali oczyszczania gazu (1885 r.)

projekt i fotografie Bogusław Wojtyszyn


