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COP -19 BEZ SUKCESÓW
Aureliusz MikłAszewski

Podjęcie się przewodnictwa COP-19 

(Warszawa, 11-24.11.2013r.) było swoistą 

ucieczką do przodu. Polska była bowiem 

w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż postrze-

gana jest jako znaczący emitent CO
2
 z ener-

getyką opartą na węglu.

Wszelkie ograniczenia emisji GHG, 

w tym CO
2  

, wymagałoby programu wycho-

dzenia z węgla, a takiego nie ma. Deklaracje 

rządu wypowiadane przez Premiera parę dni 

przed Szczytem Klimatycznym były jedno-

znaczne: „polska energetyka stała, stoi i bę-

dzie stała na węglu”. Spotkało się to z ostrą 

krytyką zagranicznych mediów, a zorgani-

zowanie w Warszawie podczas trwania ob-

rad klimatycznych „Szczytu Węglowego”,  

obrad producentów węgla, wskazywało jed-

noznacznie na polskie preferencje.

Zaczęło się niezbyt przyjemnie, gdy 

organizacje pozarządowe przyznały Pol-

sce tzw. „skamielinę dnia” za hamowanie 

podwyższenia redukcji CO
2
 z 20 do 30%. 

Później było jeszcze gorzej. Obrady trwały, 

czas płynął, niczego nie udawało się usta-

lić. Wobec takiej bierności organizacje po-

zarządowe wyszły z obrad COP-19. To był 

precedens w historii COP-ów. Preceden-

sem było też odwołanie prezydenta COP-

-u, Ministra Środowiska – Marcina Korolca 

(z zachowaniem pełnomocnictwa do prezy-

dencji COP-u aż do obrad w Limie). Jak-

by tego było mało, na gmach Ministerstwa 

Gospodarki weszli członkowie Greenpe-

ace i rozwiesili duży transparent po polsku 

i po angielsku, o treści „Kto rządzi Polską? 

Przemysł węglowy czy obywatele? Who 

rulet Poland? Coal industry or the People?”

Policja zatrzymała zaangażowane w to 

osoby, sąd ukarał Polaków finansowo, a roz-

coP – conference of the Parties – Konferencja Stron. jest to organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu (united Nations Framework convention on climatechange – uNFccc). już przed Szczytem Klimatycznym 
było wiadomo, że ich nie będzie. Mówiło się, że będą wypracowywane, że następne spotkanie w limie (Peru, 2014 r.) przygotuje 
stanowiska, które będą uzgodnione na coP – 21 w Paryżu, w roku 2015.

prawy obcokrajowców odroczył do stycz-

nia 2014 r. Trudno wytłumaczyć to dziwne 

rozumienie równości wobec prawa. Zachę-

ceni więc bezkarnością, tym razem zagra-

niczni członkowie Greenpeace rozwiesili 

jeszcze większy baner na frontonie Pałacu 

Kultury i Nauki, wzywający do uwolnienia 

zatrzymanych na morzu Arktycznym człon-

ków załogi statku Greenpeace, oskarżonych 

najpierw o piractwo, szpiegostwo (mieli 

sprzęt nawigacyjny i aparaty fotograficz-

ne!) a później tylko o chuligaństwo.

W świat poszedł fatalny przekaz: w Pol-

sce gmachy publiczne są źle strzeżone, na-

wet w czasie trwania imprez międzyna-

rodowych, można więc bez większych 

problemów wejść do nich z dużymi pakun-

kami …. Gdy w prasie zwrócono uwagę na 

ewidentne zaniedbania ochrony gmachu 

Ministerstwa Gospodarki, Rzecznik Mini-

sterstwa, broniąc firmy ochroniarskiej, tłu-

maczyła, że wysięgnik z którego weszli na 

gmach członkowie Greenpeace stał poza te-

renem Ministerstwa. Więc wszystko w po-

rządku? Ochrona była dobra, a kto chciał 

wejść to wszedł…
A sukcesy?
Według gospodarza COP-u Ministra Śro-

dowiska, a później po dymisji - tylko pre-

zydenta COP-u, osiągnięto „dobry rezultat” 

i „położono fundamenty pod przyszłe, klu-

czowe decyzje”. Prasa podała też, że „nie 

potępiono Polski w żadnym oficjalnym do-

kumencie” i „nie zmuszono do przyśpiesze-

nia odchodzenia od węgla”.

Nie ma się więc co dziwić, że wobec ta-

kich „sukcesów” delegacje NGO-sów po 

prostu wyszły. Później wróciły, ale dały sy-

gnał, że COP nie spełnia oczekiwań. Czego 

więc nie załatwiono, a co udało się jednak 

ustalić?

• Nie ustalono konkretnych celów reduk-

cyjnych:

-  wielkości redukcji,

-  terminu realizacji.

• Ustalono, że Zielony Fundusz Klima-

tyczny, utworzony przez kraje bogatsze, 

przeznaczony na rekompensatę skutków 

zmian klimatu w krajach uboższych, po-

winien wynosić od 10 mld USD w roku 

2014 i wzrosnąć do 100 mld USD do 

roku 2020.

Tu nasuwa się refleksja, że już na po-

przednich COP-ach była deklaracja 

o 100 mld USD, całkowicie niespełnio-

na. Teraz mówiono, że złożą się na ten 

fundusz „innowacyjne mechanizmy fi-

nansowe”. Co to oznacza i jak ma funk-

cjonować  - nie zostało sprecyzowane, 

ani nie uzyskano obietnic konkretnych 

kwot i terminów ich przekazania oraz 

sposobów rozliczania i kontroli. Zada-

niem krajów rozwijających się ma być 

stworzenie warunków do inwestowania 

w przedsięwzięcia zmierzające do reduk-

cji emisji w tych krajach. Ale państwa 

rozwinięte nie sygnalizowały gotowości 

do zwiększania kwot płynących do kra-

jów rozwijających się. Istnieje obawa, że 

środki na cele ochrony klimatu zostaną 

przyznane ze środków na niezbędną po-

moc rozwojową. A tej nie powinno się 

zmniejszać, by nie pogłębiać różnicy 

w rozwoju gospodarczym.

• Ustalono też, że będą premie z fundu-

szów ONZ za powstrzymanie wycinania 

lasów tropikalnych.

Mówiono o Mechanizmie Warszawskich 
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Ram (REDD+)1 finansującym kraje sku-

teczne w ochronie lasów. Szacuje się, że 

lasy mogą absorbować do 20% emisji 

CO
2
, takie finansowanie ma więc sens. 

Brak jednak konkretnych ustaleń uza-

sadnia obawy, że sukcesy w powstrzy-

maniu wycinania lasów (a wycinanie 

lasów tropikalnych to dochodowy pro-

ceder!) będą symboliczne i na obniżenie 

globalnej emisji CO
2
 nie wpłyną.

Opinia NGO-sów jest jednoznaczna: 

ustalenia nie przystają do klimatycznych 

wyzwań. Zbyt wiele rządów blokuje nowe, 

światowe porozumienie klimatyczne.

Co dalej?
Najnowszy V Raport IPPC (Intergover-

mental Panel on Climate Change) potwier-

dza bardziej zdecydowanie, z 95% -ową 

pewnością (IV – 90%), że za zjawisko 

ocieplenia klimatu odpowiada działalność 

człowieka. Odczuwalny efekt ocieplenia 

przejawia się w nasileniu wielu zjawisk, jak 

podnoszenie się poziomu mórz, topnienie 

lodów Arktyki i Antarktydy, nasilenie ano-

malii pogodowych i wielu innych.

Solidarność międzypokoleniowa naka-

zuje zapobieganie zmianom. Dla skutecz-

ności działań niezbędna jest jednak globa-

lizacja polityki ograniczania emisji GHG 

oraz adaptacji do zmian klimatu. Daleko 

idące unijne ograniczenia emisji mają sens 

pod warunkiem uzyskania globalnego po-

rozumienia. Udział Unii w emisji świato-

wej wynosi 11%, zmniejszenie tej emisji 

o 20% to zaledwie ok. 2% emisji świato-

wej. Nie ma więc prawie żadnego wpływu 

na zmiany klimatyczne. Potrzebne jest więc 

porozumienie wszystkich krajów odpowie-

dzialnych za emisję, głównie tych, które 

emitują najwięcej (Chiny, USA, Indie, Ro-

sja, Japonia) - tak, by ograniczenie emisji 

było rzeczywiście znaczące. Dla Protokołu 

z Kioto było to łącznie 55%, teraz potrzeb-

ne jest znacznie większe ograniczenie. Pro-

blemem jest sprzeczność w zobowiązaniu 

do redukcji emisji pomiędzy krajami:

 - rozwiniętymi,

1. „Program REDD (Reducing Emissions from Defore-
station and Forest Degradation) dla zapobiegania skut-
kom wylesienia. Dzięki REDD pomoc finansową m.in. z 
Zielonego Funduszu Klimatycznego  będą mogły otrzy-
mywać państwa rozwijające się, które wykażą, że bez 
szkód dla środowiska (zwłaszcza nieniszczenia lasów)
obniżyły emisję dwutlenku węgla” (PAP).

 - rozwijającymi się,

 - biednymi.

Te pierwsze obawiają się, że koszty 

zmniejszenia emisji obniżą konkurencyj-

ność ich gospodarki i niechętnie deklarują 

jakiekolwiek ograniczenia i pomoc finan-

sową. Swój poziom gospodarczy osiągnęły 

jednak dzięki m.in. intensywnemu rozwo-

jowi emisyjnego przemysłu.

Te drugie mają na uwadze dalszy roz-

wój, boją się jego spowolnienia i nie chcą 

obciążać gospodarki ograniczeniami i kosz-

tami obniżenia emisji. Mają też prawo (?!) 

do rozwoju, jak kraje bogate.

A kraje biedne, które często ponoszą 

skutki ocieplenia, nie są w stanie im zapo-

biegać, a nawet rekompensować strat. Czu-

ją się pokrzywdzone, gdy nakłania się je do 

redukcji emisji CO
2
 i jej finansowania lub 

współfinansowania, i to w sytuacji braku 

środków na podstawowe potrzeby ludności. 

Nie deklarują więc żadnej redukcji, a często 

prezentują postawę roszczeniową wobec 

krajów rozwiniętych. 

Wobec tak daleko idących sprzeczności 

wypracowanie wspólnego stanowiska było 

właściwie niemożliwe. Polska prezydencja 

– poprawna proceduralnie i dobra organiza-

cyjnie, ale bez dania własnego przykładu, 

nie mogła więc przyczynić się do sukcesu 

Konferencji. Opóźnienie działań, mających 

przyczynić się do przyjęcia nowego poro-

zumienia, wpisuje się w stanowisko Polski 

prezentowane na forum debat w Unii Eu-

ropejskiej. Minister Środowiska uważa, że 

„Unia powinna głęboko przemyśleć swoją 

dotychczasową politykę klimatyczną, bo 

jest bardzo kosztowna. Niestety, Europa 

jest słaba w odpowiedzi na to pytanie, kto 

i ile zapłaci za coraz ambitniejsze cele re-

dukcji CO
2
”. Jest słaba, gdyż cele te sku-

tecznie blokuje Polska
. 
Ale można później 

powoływać się na brak stanowiska UE. 

I w tym sensie COP-19 był … sukcesem 

Polski, gdyż przyczynił się do powstrzyma-

nia ambicji UE w deklarowaniu większych 

obniżek emisji GHG.

Uzgodniono słowa ale nie cele
W części komunikatu COP-19 dotyczą-

cej ograniczenia emisji walczono czasami 

o pojedyncze słowa. Słowo „zobowiązania 

(ang. commitments)” zastąpiono słowem 

„kontrybucja (ang. contributions)”, tłuma-

czone częściej jako „wkład” poszczegól-

nych krajów i to bez przesądzania o praw-

nym charakterze tego wkładu (ang. with out 

prejudice of the legal nature) – poprawka 

indyjska.

Najwięksi emitenci USA i Chiny nie 

określili nawet terminu, kiedy będą goto-

wi do podjęcia zobowiązań – kontrybu-

cji - redukcji emisji CO
2
. USA, jako jeden 

z nielicznych krajów, zredukowały emisję 

(przechodząc z węgla na gaz w części ener-

getyki) ale konkretne cele przedstawią po 

wyborach uzupełniających do Kongresu 

w roku 2015. A Chiny konkretne dane (zo-

bowiązania?) podadzą przed Konferencją 

COP–21 w Paryżu 2015r. Chcą też, by naj-

pierw podjęli je Amerykanie.

Unia (hamowana przez Polskę) nie może 

zwiększyć celów redukcyjnych po roku 2020. 

Pozostaje więc przy 3x20 (20% redukcji CO
2
 

w porównaniu z rokiem 1990, 20% udział 

OZE i zużycie energii mniejsze o 20%).

Do wyjaśnienia ze strony UE jest też cel 

działań:

 - tylko redukcja światowej emisji CO
2
 

(popiera Wielka Brytania),

 - czy dodać do niego, tak jak dotychczas, 

cel zielonej energii i efektywności 

energetycznej (popierają Niemcy).

Nie ustalono też celu redukcji CO
2
 do 

roku 2030. Francja optuje za 40% (ale ma ok. 

74% prądu elektrycznego z energetyki jądro-

wej). Wobec nieuwzględnienia wspólnego 

stanowiska i zdecydowanych działań reduk-

cyjnych, wiele wskazuje na to, że emisja bę-

dzie nadal rosła. Przemawiają za tym fakty:

 - w roku 1990 światowa emisja CO
2
 wy-

nosiła 27 mld ton;

 - w roku 2012 było już 34,5 mld ton;

 - do roku 2020 przewiduje się ok. 50 mld 

ton (M. Sadowski);

 - tylko UE usiłuje emisję ograniczać;

 - Japonia, Rosja i Kanada dały do zrozu-

mienia, że nie będą nic robić;

 - nie ma ani jednego dużego państwa – 

emitenta (poza UE), które deklarowało-

by znaczące obniżki.

Jest za to gra interesów. Amerykanie nie 

zgadzają się, by (po podjęciu zobowiązań) 

kontrolowała je ONZ, w tym głównie kraje 

rozwijające się. Chodzi też o kontrolę wy-
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dawania (amerykańskich) pieniędzy oraz 

o to, by zarabiać na sprzedaży technologii. 

Z kolei kraje rozwijające się chciałyby mieć 

te technologie za darmo … Czas płynie, 

emisja rośnie i wiele wskazuje na to, że gra-

nica wzrostu temperatury o +2oC do końca 

stulecia zostanie przekroczona. W tej sytu-

acji celowe jest oswojenie się z konieczno-

ścią adaptacji do cieplejszego klimatu i mi-

nimalizowanie strat. Pojawia się też pytanie 

– czy bardziej opłaca się zapobiegać, czy li-

kwidować (kompensować) straty? Państwa 

bogate będzie stać na jedno i drugie, biedne 

staną się królikami doświadczalnymi skut-

ków ocieplenia klimatu uzależnionymi od 

pomocy bogatych.

Pomimo, że niewiele uchwalono, były 

też momenty dramatyczne. Mówił o nich 

polski Minister Środowiska: „Ostatniego 

dnia, kilka godzin przed końcem spytałem 

w biurze sekretariatu „Jak idzie z umową?” 

- usłyszałem kilka głosów: „Świetnie”, 

a za chwilę przyszedł wiceszef sekretaria-

tu i oświadczył: „Koniec. Nic z tego nie 

będzie”. Trzeba było natychmiast ratować 

negocjacje i ostatecznie udało się osiągnąć 

porozumienie. Podkreślę - między 194 kra-

jami”. Minister cieszy się też, że zamiast 

„zobowiązania” w komunikacie końcowym 

przyjęto wspomniane już słowo „kontry-

bucja” = wkład. To „pozwala różnym pań-

stwom iść swoją drogą do osiągnięcia tego 

samego celu. Umowa klimatyczna ma za-

praszać do uczestnictwa, a nie zastraszać 

swoimi sankcjami za niezrealizowanie wy-

znaczonego celu w kalendarzu. Każdy zrobi 

tyle, na ile będzie gotowy na swoim etapie 

rozwoju”. Czyli znane skądinąd „róbta co 

chceta” w dyplomatycznej formie. …

Nasuwa się refleksja, że tyle (co?) to 

można było uzgodnić telefonicznie, bez 

zjeżdżania do Warszawy na prawie 2 tygo-

dnie. Koszty tego „na ile będzie gotowy” 

to ok.100 mln złotych. Wypada wyrazić 

nadzieję, że Polska nie podejmie się organi-

zowania COP-u po raz trzeci. Wobec braku 

znaczących sukcesów prasa wzięła się za 

wyliczanie szczegółów COP-19:

 - miał trwać od 11 do 22 listopada 2013 r.;

 - finałowe negocjacje trwały 11 godzin 

i zakończyły się z soboty na niedzielę 

23/24 listopada 2013 r.;

 - obecnych było ok. 12 tys. osób, średnio 

5,5 tys. dziennie;
 - zaangażowanych było ok. 2,5 tys. pracow-

ników obsługi, ochroniarzy ONZ, obsługi 

technicznej, informatyków, kucharzy;

 - zjedzono 3 tony pierogów (polskich!), 3 

tony mięsa, 1 tonę ryb, 25 tys. tabliczek 

czekolady, 12 tys. jabłek;

 - 70% uczestników pozytywnie oceniło 

lokalizację obrad (w jednym miejscu, 

na stadionie). „Bardzo wysoko” ocenili 

bezpieczeństwo i … czystość.

Klimatyczna „czarna owca”
O celach redukcji będą dyskutowali mini-

strowie środowiska 3 marca 2014r., a przy-

wódcy państw Unii Europejskiej - 21marca 

2014r. Polska nie ma na razie stanowiska 

w tej sprawie. Nie ma też analiz, jakie skut-

ki dla gospodarki miałaby redukcja emisji. 

Dla rządu wygodne też byłoby, gdyby każ-

dy kraj miał uzgodnione z UE cele redukcji, 

ale środki do realizacji dobierał sam. Polska 

sprzyja też dodawaniu do celów redukcyj-

nych efektywności energetycznej. Mamy tu 

bowiem nadal do wykorzystania tzw. proste 

rezerwy. Generalnie rząd Polski sprzeciwia 

się wyznaczaniu przez UE jednostronnych 

celów redukcji CO
2
 i dawania przykładu 

innym. Polski Minister Środowiska mówi 

o konieczności wypracowania porozumie-

nia globalnego w tej sprawie. Ale też mó-

wił, że na szczycie (3 i 21 marca 2014) po-

winno dojść do „pogłębionej refleksji”. O 

żadnych polskich propozycjach nie wspo-

minał, by choć trochę poprawić wizerunek 

Polski jako klimatycznej „czarnej owcy”. 

Taki bowiem obraz przekazywali dzien-

nikarze, szczególnie zachodni, podczas 

COP-19, zarzucając nam „brak klimatycz-

nych ambicji”. Organizowanie przez Polskę 

konferencji klimatycznej porównano nawet 

(Financial Times) do organizowania kon-

ferencji o wymiarze sprawiedliwości przez 

„Ojca Chrzestnego” Vito Corleone. Szczyt 

Węglowy i odwołanie Ministra Środowiska 

podczas COP-19 na pewno tego wizerunku 

nie poprawiły. Ale podsumowując obrady, 

odwołany już Minister Środowiska poka-

zywał urzędowy optymizm, mówiąc o osią-

gnięciu „dobrego rezultatu”.

Co dalej? Problemy pozostały
I na tym możnaby zakończyć, gdyby nie 

świadomość, że problem ograniczenia emi-

sji GHG pozostaje nadal nierozwiązany, 

a podejmowane działania są po prostu nie-

wystarczające. Jakie więc założenia powin-

ny przyświecać globalnemu porozumieniu 

klimatycznemu? Wydaje się, że bez popeł-

nienia większych błędów, w oparciu o po-

siadaną wiedzę zawartą w IV i V raporcie 

IPCC można je przedstawić następująco:

1) Powszechne uznanie raportów IPCC za 

podstawę do podejmowania decyzji na 

temat ocieplenia klimatu. To wcale nie 

jest takie oczywiste. Niektóre państwa 

nie znają nawet swego poziomu odnie-

sienia emisji (rok bazowy, wielkość), 

ani nie mają odpowiednich statystyk. 

Rys. 1. Transparenty Greenpeace’u na Gmachu Ministerstwa Gospodarki
Źródło: http://www.greenpeace.org/poland/pl/multimedia/Kto-rzdzi-Polsk-Akcja-na-Ministerstwie-Gospodarki/
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Konieczne jest więc przyjęcie jednoli-

tego sposobu mierzenia emisji i uzna-

nie swego „wkładu” przez poszcze-

gólne państwa do globalnej emisji i jej 

skutków dla klimatu.

2) Dopracowanie mechanizmów szybkiej, 

doraźnej pomocy dla krajów dotyka-

nych i poszkodowanych przez katastro-

falne formy zmian klimatycznych. Tu, 

jak w przypadku pomocy rozwojowej, 

bogatsi powinni składać się na pomoc 

biedniejszym. Do ustalenia (przyjęcia) 

pozostają kryteria (finansowych, sprzę-

towych, materiałowych, kadrowych) 

form tej pomocy.

3) Zapobieganie globalnemu ociepleniu 

poprzez ograniczenie emisji GHG i ko-

nieczne powszechne przyjęcie celu ge-

neralnego – granicy wzrostu tempera-

tury. Obecnie jest to +20C od początku 

okresu uprzemysłowienia w Europie, 

tj. 1750r. Stosownie do tej granicy po-

wszechne przyjęcie wielkości ograni-

czeń emisji w skali globalnej. A później 

sprawa najtrudniejsza – przyjęcie wiel-

kości ograniczeń przez poszczególne 

kraje i … ich realizacja oraz kontrola 

tej realizacji. Tu konieczne będzie roz-

strzygnięcie moralnego dylematu: 

 - kraje bogate wzbogaciły się m.in. 

dzięki wzrostowi emisji. Są zatem 

bardziej zobowiązane do ogranicze-

nia emisji i ponoszenia kosztów tego 

ograniczenia;

 - kraje rozwijające się i biedne nie 

mają prawa podążania drogą (zwięk-

szania emisji), którą przeszły kraje 

bogate (?).

Należy też uwzględnić fakt, że ogra-

niczenie emisji można osiągnąć w różny 

sposób – poprzez ograniczenie spalania 

paliw kopalnych, ale też w energetyce 

poprzez np. zamianę węgla brunatnego 

na gaz (o ok. 50%), poprzez zalesianie 

i zapobieganie wycinaniu lasów, a tak-

że oszczędzanie energii, budownictwo 

niskoenergetyczne, poprawę efek-

tywności, wytwarzania i użytkowania 

energii, przejście na odnawialne źródła 

energii i wiele innych. Wymowny jest 

tu przypadek Stanów Zjednoczonych, 

które co prawda nie podpisały Proto-

kołu z Kioto, ale w latach 2007-2012 

obniżyły emisję z energetyki o 13% na 

skutek zastąpienia węgla gazem ziem-

nym (łupkowym).

Tu jest pole do negocjacji i znalezie-

nia konsensusu, z którego wszyscy by-

liby jednakowo (nie)zadowoleni. Kraje 

bogate mają jednak obowiązek (moral-

ny?) dawać przykład zaangażowania 

technicznego, finansowego i solidarno-

ści z biedniejszymi w rozwiązywaniu 

tego jednego z trudniejszych proble-

mów naszych czasów.

4) Adaptacja do długookresowych skut-

ków ocieplenia. Trzeba bowiem za-

łożyć, że nawet  w przypadku rady-

kalnego ograniczenia emisji proces 

ocieplenia będzie trwał, zanim się 

ustabilizuje a nawet cofnie. W tym cza-

sie dadzą znać skutki ocieplenia. Nie 

mamy tu wieloletnich doświadczeń 

lecz głównie prognozy, potwierdzane 

pojedynczymi przykładami. Wiadomo 

jednak, że należy się liczyć z wieloma 

zmianami (susze, podtopienia i powo-

dzie, przesunięcie zasięgu plonowa-

nia upraw oraz zasięgu występowania 

niektórych gatunków roślin i zwierząt, 

ale i chorób tropikalnych, migracje 

związane z pogorszeniem warunków 

życia), które będą generowały koszty 

ich usuwania i adaptowania do nowych 

warunków. Kto ma je pokrywać? Będą 

musiały je pokrywać kraje dotknię-

te zmianami, ale przede wszystkim 

moralny obowiązek ciąży na krajach, 

których wieloletnie emisje spowodo-

wały te zmiany. A więc kraje bogate 

i wszystkie inne, rozwijające się i bied-

ne proporcjonalnie do zamożności (bie-

dy), stanu gospodarki i międzynarodo-

wej solidarności krajów świata.
To jest ważne i pilne

Wobec trudnych do rozwiązania proble-

mów trudno nie zadać pytania: czy możemy 

nic nie robić i zobaczyć co się będzie dzia-

ło? Właśnie to robimy, to znaczy (prawie) 

nic nie robimy. Roczna globalna emisja CO
2
 

osiągnęła w roku 2012 poziom 34,5 mld ton 

i dotychczasowe próby jej ograniczenia dały 

niewielki efekt. A wielkość emisji podwaja 

się co 25 lat. Jeśli to tempo wzrostu zostało-

by utrzymane, to do połowy obecnego stule-

cia emisja CO
2
 przekroczyłaby znacznie 50 

mld ton, a do końca stulecia – 200 mld ton. 

I odpowiednio do tego tempa wzrosłoby 

ocieplenie klimatu Ziemi.

Ale dlaczego to takie pilne? Przecież na 

Ziemi były już okresy cieplejsze i chłod-

niejsze. Jest jednak jedna ogromna różnica: 

ostatni cieplejszy okres, gdy temperatura 

Ziemi odpowiadała ociepleniu +20C wzglę-

dem poziomu z połowy XX wieku, to okres 

środkowego pliocenu – ok. 3 mln lat temu. 

Gdyby ocieplenie globalne wyniosło +40C, 

Ziemia wróciłaby do stanu sprzed ok. 35 

mln lat (eocen). Wtedy też na Ziemi było 

bujne życie, choć nie było ludzi. Dzisiaj 

jednak, zamiast milionów lat czasu na ewo-

lucyjne zmiany, mamy jedynie dziesiątki 

lat i cywilizację wrażliwą na szybkie zmia-

ny, które mogą być dramatyczne. Ewolucja 

a nawet adaptacja po prostu nie zdąży. Mu-

simy więc do skutków własnej działalności 

(cywilizacji) podejść odpowiedzialnie:

 - starać się ograniczać ich przyczyny – 

zmniejszać emisję,

 - adaptować do zmian,

 - ratować przed doraźnymi zagrożeniami 

i łagodzić ich skutki.

To ważne i pilne, bo dotyczy całej Zie-

mi i po prostu nie ma już czasu. Opóźnie-

nie będzie kosztowało i to dużo więcej, niż 

profilaktyka czy przemyślane dostosowanie 

się do zmian. Zwracał na to uwagę Raport 

Sterna (2007), wykonany na zlecenie rzą-

du Wielkiej Brytanii. Dotyczył on kosztów 

przeciwdziałania skutkom zmian klimatycz-

nych i strat, jakie powstaną w przypadku za-

niechania profilaktyki. Koszty przeciwdzia-

łania oceniono na ok. 1%, a przewidywane 

straty na ok. 5-20% światowego PKB.

Świadomość wagi i pilności rozwiąza-

nia problemu zmian klimatycznych staje 

się coraz bardziej powszechna. Oby szybko 

dotarła do polityków i decydentów gospo-

darczych. Globalny problem wymaga glo-

balnych, ale też odważnych decyzji i myśle-

nia w kategorii potrzeb Ziemi i dobra ludzi. 

Wypada mieć nadzieję, że najpóźniej w roku 

2015 osiągnięte zostanie globalne porozu-

mienie dotyczące zmian klimatycznych.

Dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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Masowe ginięcie pszczół 
  

MAciej winiArski 

część III

fakty i mity

Niektórzy hodowcy pszczół są przeko-

nani, że głównym powodem zagłady 

tych owadów jest imidakloprid1 – składnik 

zaprawy nasiennej przeznaczonej dla bura-

ków cukrowych. Jest to jeden z nowej gene-

racji środków chemicznych ochrony roślin 

(neonikotynoidów), które wg praktyków-

-pszczelarzy mają rozkładać się w glebie 

aż przez 3 lata, i w związku z tym uprawa 

rzepaku nawet w trzecim roku po burakach 

– może zatruwać nektar i pyłek tej rośliny 

[1]. Jak dotąd, nauka nie potwierdziła tej 

teorii. Nie mniej groźne - zdaniem niektó-

rych pszczelarzy – są śladowe, mikrosko-

pijne ilości imaklopridu, które rzekomo 

mają pozostawać w otrzymywanym cukrze 

z buraków traktowanych tym środkiem. 

Warto dodać, że cukier jest w pszczelar-

stwie niezbędny do jesiennego karmienia 

pszczół, jako uzupełnienie zapasów pokar-

mu węglowodanowego na zimę, i zadaje 

się go w postaci syropu. Pszczoły jedząc 

syrop cukrowy, nawet z pojedynczymi 

cząsteczkami imidaklopridu, które potem 

1.  Imidakloprid – insektycyd działający ogólnoustrojo-
wo, należący do grupy związków chemicznych zwanych 
neonikotynoidami, które działają na układ nerwowy owa-
dów i ze znacznie mniejszą toksycznością na ssaki.

W ostatnich latach jest wiele doniesień pszczelarzy o występowaniu masowego wymierania pszczół. Budzi to, rzecz jasna, uza-
sadniony niepokój nie tylko pszczelarzy, lecz również wielu ludzi nie związanych z pszczelarstwem. Po prostu, w nowoczesnych 
społeczeństwach jest dość szeroko rozpowszechniona wiedza, że jak nie będzie pszczół (udomowionych i żyjących w naturalnym 
środowisku), to nie tylko wyginią setki gatunków roślin – począwszy od dekoracyjnych i ziół, a skończywszy na wielu gatunkach 
roślin rolniczo uprawnych – ale jak wiemy z poprzedniego cyklu artykułów, fizycznie na świecie będzie mniej żywności o ok. 1/3 
w porównaniu do dzisiejszej produkcji, a jej różnorodność zostanie dramatycznie zawężona. Dlatego, w dalszym ciągu warto 
przybliżać fakty i różne teorie związane z tajemniczym syndromem ccD – colony collapse Disorder – masowe ginięcie pszczół 
(nagłe załamanie rodziny pszczelej).

(rzekomo) trafiając do systemu nerwowego 

pszczoły miodnej i wywołują zanik orien-

tacji przestrzennej owada. Pszczoła wylatu-

jąc z ula np. po wodę – wg tej teorii - nie 

byłaby w stanie odnaleźć swego ula i musi 

zginąć z wyczerpania z dala od swojej ro-

dziny. Tym tłumaczony jest brak martwych 

pszczół w ulu i wokół niego [6].

Szkodliwość tej teorii polega na tym, że 

gdyby tak miałoby się dziać naprawdę, 

to cukier otrzymany z buraków cukrowych, 

których nasiona zaprawiane były imidaklo-

pridem, mógłby być również niebezpieczny 

dla człowieka, szczególnie dla małych 

dzieci. Przecież komórki nerwowe oraz 

ich połączenia u owadów i u człowieka są 

bardzo podobne do siebie (ale nie iden-

tyczne) i oddziaływanie mikroskopijnych 

ilości tego środka chemicznego mogłoby 

być równie szkodliwe dla człowieka. Na 

szczęście, były to pojedyncze głosy hodow-

ców pszczół, którym z jakichś przyczyn 

pszczoły „wyprowadziły się”, natomiast 

ogromna większość pszczelarzy stosowała 

i nadal stosuje do zimowego zakarmiania 

cukier buraczany w ogóle nie zastanawia-

jąc się na tym, czym nasiona buraków były 

zaprawiane, ponieważ nie w cukrze nale-

ży doszukiwać się powstawania syndromu 

CCD. Mit „o zatrutym cukrze” nie znalazł 

potwierdzenia ani wśród pszczelarzy-prak-

tyków, ani wśród naukowców. Również 

opinia publiczna zignorowała ten temat 

i na szczęście doniesienie to nie wywołało 

paniki wśród szerokiej klienteli przemysłu 

cukrowniczego.

Problem masowego ginięcia pszczół jest 

znaczący o czym świadczy wypowiedź: 

„Od ubiegłego roku (od 2007 r. – przyp. 

autora) w wielu rejonach kraju – głównie  

w Wielkopolsce - pszczelarze alarmują 

o masowym ginięciu pszczół na niespo-

tykaną dotychczas skalę. Jak wynika z in-

formacji Polskiego Związku Pszczelarzy, 

spośród 1,1 miliona pszczelich rodzin, od 

jesieni ub. r. zginęło już ponad 30 proc.” 

[3]. Również w pozostałych krajach Unii 

Europejskiej pszczelarze zaczęli oskarżać 

stosowane w rolnictwie środki ochrony ro-

ślin z grupy neonikotynoidów. Stosowanie 

tych środków było częściowo zakazane we 

Francji, Niemczech, Włoszech i Słowenii 
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[1]. Padające od wielu lat ze strony przemy-

słu agrochemicznego twierdzenia, że stoso-

wanie tych substancji jest niezbędne w celu 

uniknięcia strat przez rolników, nie zostały 

podparte niezbitymi dowodami. W związku 

z licznymi protestami pszczelarzy w Bruk-

seli, a także wielu interpelacji poselskich 

w Parlamencie Europejskim, podjęto decy-

zję: „Komisja Europejska przyjęła przepisy 

ograniczające stosowanie trzech substancji 

czynnych z grupy neonikotynoidów. Ogra-

niczenia wejdą w życie 1 grudnia 2013 r., 

a w przeciągu dwóch lat Komisja prze-

analizuje ich funkcjonowanie. (…) Decy-

zja przyjęta przez Komisję jest częścią jej 

kompleksowej strategii „Komunikat Ko-

misji w sprawie zdrowia pszczół miodnych 

COM(2010) 714 final”2, która ma zapobiec 

zmniejszeniu populacji pszczół w Europie. 

Od czasu opublikowania w 2010 r. strategii 

Komisji w sprawie zdrowia pszczół miod-

nych, rozpoczęto lub już zrealizowano kil-

ka działań. Wśród nich należy wymienić: 

wyznaczenie laboratorium referencyjnego 

UE do spraw zdrowia pszczół; zwiększenie 

współfinansowania UE dla krajowych pro-

2. COM(2010)714 – Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczący zdrowia pszczoły miod-
nej (Communiation from the Commission to the Euro-
pean Parliament and the Council on Honeybee Health, 
Brussels, 6.12.2010)

gramów pszczelarskich i współfinansowa-

nie badań nadzoru w 17 państwach człon-

kowskich, które dobrowolnie postanowiły 

je przeprowadzić (w 2012 r. przeznaczono 

na nie 3,3 mln EUR). Unia realizuje tak-

że programy badawcze, takie jak BeeDoc 

i STEP, w ramach których analizowane są 

różne czynniki, które mogą powodować 

zmniejszanie się europejskiej populacji 

pszczół. (…) Krajowe organy są odpowie-

dzialne za dopilnowanie, aby ograniczenia 

te były prawidłowo stosowane. Gdy tylko 

Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, 

w przeciągu dwóch lat przeanalizuje wpro-

wadzone ograniczenia, dostosowując je do 

aktualnej wiedzy naukowej i postępu tech-

nicznego.” [6].

Kolejnym problemem zgłaszanym przez 

pszczelarzy, głównie europejskich, 

jest uprawianie w rolnictwie roślin gene-

tycznie zmodyfikowanych (GMO), przy 

czym głównym zagrożeniem dla pszczół 

ma być kukurydza. W 2010 roku Peter Ol-

son zwrócił uwagę na fakt, iż co prawda 

modyfikacja genem Bt (pochodzącym od 

bakterii Bacillus thuringiensis) pozwala 

roślinom produkować toksynę Bt Cry, któ-

ra nie jest zabójcza dla pszczół, jednakże 

istnieje ryzyko, że uszkadza ona reakcję 

układu immunologicznego tych owadów, 

pogarsza pamięć i obniża zdolności nawi-

gacyjne do tego stopnia, że nie odnajdują 

one drogi powrotnej do ula [5]. Dla rolni-

ków istotną sprawą jest fakt produkowania 

odpowiedniej toksyny (Bt Cry), która po-

woduje, że do końca życia rośliny, nie jest 

ona atakowana przez pasożyty. Po prostu, 

nie są potrzebne owadobójcze środki ochro-

ny roślin, co znacząco obniża koszty pro-

dukcji. Kukurydza jest rośliną wiatropylną 

i w warunkach obfitości owadopylnych 

roślin kwiatowych nie budzi żadnego zain-

teresowania u pszczół, ale roślina ta często 

kwitnie, gdy w okolicy brak jest kwitną-

cych roślin wymagających pracy pszczół 

(druga połowa lipca), wówczas na „bez-

rybiu rak ryba” i pszczoły zbierają pyłek 

z kukurydzy, w którym również znajduje 

się toksyna wytworzona przez gen Bt. Teo-

ria ta nie ma jednak podstaw w badaniach 

i testach, a opiera się jedynie na poszlakach. 

Analiza 25 niezależnych prac naukowych 

z 2008 roku, dotyczących wpływu białek, 

pozyskanych z roślin genetycznie modyfi-

kowanych z dodanym genem bakterii Bt na 

pszczoły miodne, nie wykazała negatyw-

nego wpływu na rozwój larw czy też stan 

osobników dorosłych [2].

Przez chwilkę warto jest pochylić się nad 

jeszcze jedną chorobą pszczół. Jest to 

nosemoza nazywana również jako choroba 

sporowcowa pszczół. Jest zaraźliwa i wy-

wołuje ją pierwotniak Nosema apis i Nose-

ma cerenae3. Choroba ta polega na tym, że 

pierwotniaki, które w postaci spor są zjada-

ne przez pszczołę i przechodzą wraz treścią 

pokarmową do jelita środkowego. W tym 

miejscu spory znajdują korzystne warun-

ki do rozwoju, wypuszczają kiełki i przy 

pomocy tzw. nici biegunowej przedostają 

się do komórek nabłonka wyścielającego 

jelito. Tam następuje rozwój pierwotnia-

ka i wytworzenie spor, które są wydalane 

przez pszczołę wraz ze zniszczoną komór-

ką i kałem na zewnątrz, stając się źródłem 

zarażenia następnych pszczół [3]. Efektem 

3. Pierwotniaki (łac. Protozoa) są to jednokomórkowe 
organizmy eukariotyczne (Eukarioty - organizmy jed-
nokomórkowe z wykształconym jądrem komórkowym i 
garniturem chromosomów) w tradycyjnej taksonomii za-
liczane do królestwa zwierząt.

Rys. 1. Chore pszczoły mają silną biegunkę i brudzą ul.
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działania opisywanych pierwotniaków jest 

niemożność pobierania składników pokar-

mowych w jelicie środkowym, którego ze-

wnętrznym objawem jest biegunka pszczół, 

prowadząca do brudzenia ramek, uli i bli-

skiego otoczenia chorej rodziny. Pszczoły 

giną z wyczerpania, pomimo iż rodzinie nie 

brakuje pokarmu. Jeżeli rodzina pszczela 

jest zarażona rodzimym pierwotniakiem 

Nosema apis, to przebieg tej choroby nie 

zawsze prowadzi do jej śmierci. Jeżeli na-

silenie choroby następuje wiosną, to cho-

re pszczoły giną w terenie, przez co coraz 

mniej młodych pszczół się zaraża. Wpraw-

dzie rodzina jest osłabiona, ale żyje i stop-

niowo zaczyna się rozwijać. Jednak na ogół 

rodziny te są tak słabe, iż nie ma szans aby 

uzyskać od nich jakąś produkcję miodu. 

W tej sytuacji pszczelarze łączą po dwie, 

trzy słabe rodziny, przez co minimalizują 

swoje straty.

W znacznie trudniejszej sytuacji znaj-

dują się pszczoły porażone przez 

pierwotniaki Nosema cerenae. Przeszedł 

on z azjatyckiej pszczoły miodnej (Apis 

cerana) i nasze pszczoły zupełnie nie są 

przygotowane na inwazję tej choroby. Jest 

oczywista analogia przejścia tego paso-

żyta na pszczołę miodną (Apis mellifera) 

z przejściem azjatyckiego roztocza Varroa 

dectructor na nasze pszczoły. Patogenność 

Nosema cerenae jest wielokrotnie wyższa 

w porównaniu do Nosema apis. Wystar-

czy, aby jedna komórka nabłonka została 

zaatakowana tym pierwotniakiem, aby 

wkrótce całe jelito było zniszczone, no 

i rzecz jasna, pszczoła ginie. Po raz pierw-

szy wykryto Nosema cerenae w Hiszpanii 

w 2006 r. i tej chorobie naukowcy przypi-

sali masowe ginięcie pszczół na Półwyspie 

Pirenejskim [4]. Hiszpańskie badanie wy-

kazały, że za przyczyną inwazji Nosema 

cerenae ginie aż 88 % rodzin, a reszta za 

sprawą Varroa dectructor i innych chorób. 

Niestety, na omawianą jednostkę chorobo-

wą pszczelarze nie mają skutecznego lekar-

stwa. Do niedawna stosowany i skuteczny 

lek Fumagilina został zabroniony w całej 

Unii Europejskiej ze względu na minimal-

ne przenikanie do produktów pszczelich 

(w USA jest stosowany do dnia dzisiejsze-

go!), a innych leków – bezpiecznych dla 

pszczół i konsumentów – pszczelarzom nie 

zabezpieczono. Jedynym sposobem walki 

z inwazją tych pierwotniaków jest ścisłe, 

bezwzględne utrzymywanie reżimu sanitar-

nego w ulach i w pasiece. Chodzi o to, aby 

dzięki zabiegom dezynfekcji i utrzymywa-

niu czystości w otoczeniu uli, pszczoły nie 

Rys. 2. Postać ostra zatrucia pszczół.

miały okazji zarażania się sporami jednego 

lub obu gatunków pierwotniaków. Warto 

dodać, że Nosema cerenae jest już w Pol-

sce. Przesłane z Polski do laboratorium 

w Hiszpanii próbki pszczół potwierdziły 

obecność tego pierwotniaka w przewo-

dzie pokarmowym tych pszczół. Badania 

wykazały, że Nosema cerenae doskonale 

przystosował się do organizmu nowego go-

spodarza i skutecznie wypiera Nosema apis 

[3]. Informacja ta nie jest pocieszająca dla 

polskich pszczelarzy.

Ze względu na liczne pytania osób po-

stronnych (niezwiązanych z pszczelar-

stwem) dotyczące jedynej choroby pszczół 

zwalczanej z urzędu, w następnym odcinku 

rozważań wrócę do opisu zgnilca amery-

kańskiego i podsumuję ten cykl artykułów.

Dr inż. MAciej winiArski 
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Wprowadzenie
Potęgująca się troska o emisje z sektora 

energii elektrycznej nadaje wysoką rangę 

problemowi opanowania technologii wy-

chwytywania i magazynowania CO
2
 (CCS). 

Symboliczną datą jest marzec 2013 r., kie-

dy to w Wielkiej Brytanii powzięto decyzję 

o wyborze pierwszego, znaczącego projektu 

CCS, będącego zarazem w skali świata naj-

większym, spośród niezwiązanych z tech-

nologią wzmożonego pozyskiwania ropy 

(Enhanced Oil Recovery – EOR) oraz pierw-

szym, transportującym emisje poza lokaliza-

cje źródeł. Decyzja brytyjska nadała nowy 

impuls dyskusjom o losach europejskiego 

CCS i pracom dla dalszego rozwoju tych 

technologii, gdyż aktualny postęp uznano za 

niezadowalający. Zwolennicy CCS używają 

argumentu, iż jest to jedyna technologia ni-

skowęglowa produkcji energii elektrycznej, 

mogąca konkurować z energetyką jądrową 

w zakresie skali i kompletności, i w zasadzie 

przewidziana do współpracy ze źródłami, po-

krywającymi podstawę wykresu obciążenia, 

oferując także największe korzyści w uni-

kaniu emisji przy najmniejszych kosztach 

jednostkowych w porównaniu z konkurują-

cymi technologiami wytwarzania w źródłach 

o wymuszonej pracy nieciągłej („intermit-

tent”)1 – takimi jak jednostki wiatrowe i so-

larne. Zwolennicy CCS często nie podkre-

1.  Intermittent (ang.) – sporadyczny, okresowy

jAcek MAlko, Henryk wojciecHowski

WYCHWYTYWANIE DWUTLENKU WĘGLA  

Budząca tyle emocji „mapa drogowa” Komisji europejskiej (Komisja europejska 2011), poprzedzona m.in. raportami eu-
ropejskiej Fundacji Klimatycznej (european climatic Foundation 2010) czy też Pricewaterhousecoopers (2010) (będącymi 
swoistym „studium wykonalności” dla specyficznych technologii), dąży w istocie do całkowitego wyeliminowania technologii 
węglowych z elektroenergetyki. Stawka tej gry jest wysoka, zwłaszcza dla Polski, ale taktyka negacji i wetowania (zwłaszcza 
w osamotnieniu) nie wróży sukcesu. Swoistą „deską ratunku” może być gama technologii ccS (carbon capture and Storage), 
uzupełniająca „energy mix”. W strukturze paliw, węgiel po roku 2050 dopuszczalny jest jedynie w wersji „zdekarbonizowa-
nej”, tj. w symbiozie z ccS. Polska szczególnie zagrożona jest koniecznością odejścia od swojej dotychczasowej wersji strategii 
energetycznej. jednym z czułych punktów technologii ccS jest proces zarządzania wychwyconym co

2
. W czasopiśmie Power 

engineering International (Bowden 2013) problem ten rozważono jako dylemat: czy (co
2
) wykorzystać czy też magazynować? 

Warto przyjrzeć się przytoczonym argumentom.   

ślają faktu, że wychwycone CO
2
 może być 

– zamiast magazynowania - traktowane jako 

półprodukt dla dalszego wykorzystywania. 

Przetworzenie pozyskiwanego w CCS węgla 

z zagrożenia klimatycznego w surowiec dla 

nowego, zrównoważonego cyklu węglowe-

go, może stać się triumfem techniki. Ale czy 

jest to wykonalne i jak wiele CO
2
 może być 

wykorzystane?

Pilność wdrożenia ccS
W istocie – pomijając EOR – proce-

sy zagospodarowania CO
2
 są dalekie od 

zastosowań w skali komercyjnej, zaś ilości 

wykorzystywanego gazu są nieznaczące. 

Jednak technologia pozyskiwania paliwa 

z alg i wytwarzanie materiałów na bazie 

CO
2
 (jak też EOR), stopniowo nadają więk-

szą rangę tym procesom, szczególnie re-

alizowanym w procesach o małej skali ale 

przy emisjach o dużej koncentracji CO
2
, 

dla których nie stawia się jeszcze warunku 

wychwytywania. W zasadzie CCS jest sen-

sownym rozwiązaniem jako opcja redukcji 

emisji węglowych dla technologii wytwa-

rzania energii elektrycznej. Wykluczenie 

tego rozwiązania wymusi zwiększenie in-

westycji globalnych w technologiach „zie-

lonych” o 40% do roku 2050, co wynika 

z oszacowań IEA2. Co więcej CCS i CCU 

(Carbon Capture & Utilization) jest jedy-

2. IEA (ang. International Energy Agency) – Międzynarodo-
wa Agencja Energetyczna

nym, znaczącym sposobem ograniczenia 

emisji z nieuniknionych źródeł, emisji ta-

kich jak produkcja stali lub cementu. Mimo 

tych stwierdzeń CCS jest często elimino-

wane z polityk wsparcia i finansowania, 

ukierunkowanych na technologie nisko-

węglowe, co oznacza, że nie są realizowa-

ne zasady ścieżki najniższych kosztów dla 

redukcji emisji. Wysokie koszty początko-

we również zmniejszają atrakcyjność CCS, 

które w pewnych przypadkach mogą być 

eliminowane ze względu na brak korzyści 

ze zwiększenia bezpieczeństwa, oferowa-

nego przez technologie wiatrowe i solarne 

oraz wskutek niechętnego stosunku ze stro-

ny organizacji proekologicznych (np. raport 

„Greenpeace” z roku 2010, negujący celo-

wość rozwijania CCS). W skali światowej 

osiem projektów dużej skali, związanych 

z CCS i współpracującymi z EOR, maga-

zynuje obecnie ok. 23 mln ton CO
2
 rocznie, 

jak to wynika z informacji Globalnego In-

stytutu Wychwytywania i Magazynowa-

nia Węgla (GCCSI). Aczkolwiek troska 

o niepewne magazynowanie jest głównie 

powodem wstrzymania innych ośmiu pro-

jektów w roku 2012, to żaden z istniejących 

obiektów nie odnotował awaryjnego wycie-

ku gazu. W budowie znajduje się dalszych 

osiem magazynów CO
2
, z czego dwa zwią-

zane są z elektrowniami. Zwiększy to po-

jemność magazynów do ponad 36 mln ton 

CO
2
 rocznie do roku 2015 lub o ok. 70% 

 WYKORZYSTYWAĆ CZY MAGAZYNOWAĆ?
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celu IEA dla CCS. W dalszej perspektywie 

można jednak zaobserwować zmniejszenie 

zaangażowania w budowę kolejnych obiek-

tów CCS. Podczas gdy CCU może popra-

wić ekonomikę projektów CCS, to tech-

nologie te funkcjonują w odmiennej skali, 

a CCU zdolne jest do absorpcji tylko 10% 

emisji. Nie istnieje konkurencja pomiędzy 

użytkowaniem a magazynowaniem, gdyż 

realizowane są dla nich całkowicie odmien-

ne cele. Wykorzystanie nie ma istotnego 

znaczenia dla kontrolowania emisji, lecz 

raczej ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw 

substancji węglowych do łańcucha przy-

szłych procesów.

Dla ograniczenia zmian klimatycznych, 

państwa preferują rozwiązania stabilne eko-

nomicznie, wspieranie zrównoważonych 

procesów w przemyśle, utrzymanie zatrud-

nienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego. Dziś najbardziej zyskow-

nym wykorzystaniem CO
2
 jest produk-

cja aspiryny, ale zapotrzebowanie w skali 

świata może być zaspokojone np. przez 

tylko część emisji z małego zakładu prze-

twarzania odpadów w Sheffield.  Z drugiej 

strony, są duże rynki syntetycznej benzyny 

i paliw dieslowskich. Wykorzystanie CO
2
 

jako nośnika w transporcie paliw, może 

okazać się alternatywą dla systemu energe-

tycznego opartego na paliwie wodorowym, 

przez wielu uważanego za mogący zastąpić 

paliwa kopalne. Szczególnie wprowadze-

nie CO
2
 do paliw lotniczych jest obiecują-

ce z uwagi na to, że inne rozwiązania nie 

wykazały dotychczas technicznej dojrzało-

ści. Źródła OZE o cechach „intermittent”,  

mogą dostarczyć energii do wytwarzania 

paliw z CO
2
 w okresach niskiego zapotrze-

bowania, co sprawia, że uzyskujemy efekt 

magazynowania zarówno w kategoriach 

emisji węglowych jak i energii elektrycz-

nej. Takie wykorzystanie węgla może ulep-

szyć ekonomikę proponowanych rozwiązań 

przez wartość dodaną CO
2
. Wykorzystanie 

takiego związku jako surowca lub dla ce-

lów intensyfikacji pozyskiwania paliw 

węglowodorowych ze złoża, daje efekt 

magazynowania EOR, zatłaczania CO
2
 do 

metanowych złóż węglowych i wykorzy-

stanie innych niekonwencjonalnych technik 

pozyskiwania węglowodorów, a może być 

również komplementarne do CCS. Na razie 

tylko Unia Europejska opracowała struk-

turalne zachęty dla CCS poprzez system 

handlu emisjami (ETS)3, ale obecne ceny są 

znacznie poniżej poziomu, mogącego za-

chęcić inwestycyjny kapitał prywatny przy 

uwzględnieniu kosztów i ryzyka względnie 

nieprzetestowanych technologii. Dodatko-

we subsydiowanie pochodzi od efektów 

procesu konkurowania w Wielkiej Bryta-

nii i Unii Europejskiej, podczas gdy rządy 

w innych krajach (np. Kanada, Australia, 

Chiny oraz USA) finansują również fazę 

rozwoju technologii kwotą dziś przekracza-

jącą już 20 mld USD.

CCU zasługuje również na podobne 

wsparcie. Propozycje CCS i CCU należy 

rozpatrzyć równolegle, zaś CCU winno 

być również  bardziej promowane przez ta-

kie organizacje jak IEA i agendy Narodów 

Zjednoczonych.

Wielka Brytania na czele wyścigu do ccS
Wielka Brytania przejęła rolę lidera 

w CCS dzięki spójnej polityce wsparcia, 

łącząc subsydiowanie dla wczesnych pro-

jektów z gwarantowanymi cenami długo-

terminowymi na rynku. Zakłada się, że 

CCS wyeliminuje 7 Gt4 węgla przy prawnie 

obowiązującym celu 42 Gt do roku 2050 

w scenariuszu najmniejszych kosztów. Bry-

tyjski Instytut Technologii Energetycznych 

(ETI) ocenia, że rocznym kosztem 1% PKB 

uzyska się do roku 2050 ograniczenie emisji 

węglowych, osiągając przyjęty cel skutecz-

niej niż na drodze stosowania technologii 

OZE. Co więcej – niedawne decyzje rzą-

dowe o zahamowaniu prac w zakresie gazu 

łupkowego i intensyfikacji prac rozwojo-

wych dla nowej generacji elektrowni gazo-

wych – odgrywają rolę hamulca dla CCS, 

co jeszcze bardziej utrudnia strategię emisji 

węglowych z założonym celem narodowym.

Brytyjska Grupa Zadaniowa ds. Redukcji 

Kosztów CCS (CRTF) przewiduje, że sek-

tor elektroenergetyczny będzie zdolny do 

wytwarzania, przy sprowadzonych kosztach 

rzędu 160 USD/MWh, w początkach lat 20-

tych XXI wieku. Wartość ta jest znacząco 

mniejsza niż przewidywana wcześniej.
3. ETS (ang. The EU ETS – The European Union Emissions Trad-
ing System) – Europejski System Handlu Emisjami
4. Gt = gigatona = bilion kilogramów

Obniżenie kosztów wynika z przekształ-

cenia istniejących wielkich struktur geolo-

gicznych złóż ropy i gazu w zbiorniki do 

magazynowania CO
2
 (również z wykorzy-

staniem technologii EOR), z licznych lądo-

wych emiterów i transportowanego przez 

dzierżawione rurociągi. Regulacje w zakre-

sie dostępu strony trzeciej (TPA)5 oparte są 

na doświadczeniach przesyłów ropy i gazu, 

skutkując najbardziej efektywnymi i kon-

kurencyjnymi rozwiązaniami w skali glo-

balnej. Dostęp do zdolności magazynowych 

jest jednak trudniejszy. Wielka Brytania ma 

wyjątkowe doświadczenie w reformowa-

niu rynków dla osiągnięcia zamierzonych 

skutków i z tego powodu pierwszy w Unii 

Europejskiej projekt „power-to-storage” 

(realizujący zasadę przejścia od generacji 

mocy do zdolności magazynowania) po-

wstanie właśnie tam. Oczekiwać również 

można obniżenia kosztów wychwytywania 

CO
2
 po uzyskaniu doświadczeń z pierw-

szymi kilkoma projektami i z wykorzysta-

niem funduszy, oferowanych przez nowy 

Green Bank oraz przy rosnącym finanso-

waniu przez sektor prywatny, zachęcony 

zwiększeniem wiarygodności rozważanych 

projektów. W dłuższej perspektywie czasu 

oczekuje się, że technologie EOR, stosowa-

ne na polach naftowych w centralnej części 

Morza Północnego, przyczynią się do dal-

szego polepszenia ekonomiki.

Oczekuje się również, że pod koniec 

roku 2013 brytyjski Departament Energii 

i Zmian Klimatycznych (DECC) zapew-

ni fundusze rzędu 1 mld USD dla jednego 

z czterech projektów. Będzie to pierwszy 

wielki projekt „power-to-storage” w Wiel-

kiej Brytanii i na całym świecie (nie licząc 

EOR). Celem subsydiowania jest pobudze-

nie przemysłu, wymagającego wielkich 

inwestycji dla zachowania konkurencyjno-

ści w latach 20 naszego wieku. Dwa roz-

ważane projekty wymagać będą nowych 

rurociągów do złóż podmorskich, zaś inne 

dwa będą mogły wykorzystać istniejącą in-

frastrukturę rurociągową. Trzy projekty po-

bierać będą CO
2
 z elektrowni węglowych, 

jeden – z elektrowni gazowej i to rozwią-

zanie będzie pierwszym w świecie projek-
5.  TPA (ang. Third Party Access) -  zasada TPA: warun-
kiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest 
zasada dostępu stron trzecich do sieci
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tem CCS z generacji gazowej. Oczekuje się 

współfinansowania projektów z funduszy 

europejskich. Wytypowany w marcu 2013r. 

projekt będzie pierwszym, nie związanym 

z EOR w skali komercyjnej. Projekt ten jest 

również pierwszym, który wykorzystuje 

gromadzenie gazu w zbiorniku na lądzie dla 

zatłaczania podmorskiego. Środkowa część 

Morza Północnego będzie mogła zapewnić 

magazynowanie dla potrzeb europejskich, 

w których obserwowany jest wzrost wyko-

rzystania paliwa węglowego. Konstrukcja 

rynku Wielkiej Brytanii, dopuszczająca 

gwarantowanie kontraktów różnicowych 

(CfD6) w ramach taryf gwarantowanych 

(FiT7) stworzyła najlepsze w skali global-

nej środowisko dla rynkowych zasad CCS. 

Gdy w pierwszych projektach przewiduje 

się koszty powyżej 100 GBP8/MWh, to są 

to wartości znacznie mniejsze niż ekwi-

walentne dla cen technologii solarnych. 

Gdy uruchomiona już będzie infrastruktura 

transportu i magazynowania, oczekuje się 

znaczącej obniżki kosztów. Jeżeli uwzględ-

nić fakt, iż nie możemy zrezygnować z pa-

liw kopalnych w bliskiej perspektywie, to 

CCS jest efektywnym rozwiązaniem pro-

blemu zmian klimatycznych. 

Strategia przemysłu
Narodowe polityki w sprawie ochro-

ny środowiska są wytyczane zarówno 

przez ekonomikę jak i przez ograniczenia 

środowiskowe. Wielka Brytania wspiera 

CCS, czego nie czynią Niemcy. Błędna 

jest strategia, nakierowana na technologie 

solarne, w których rynek zdominowały 

Chiny. Strategia brytyjska winna spraw-

dzać się w technologiach ropy i gazu oraz 

zapewnić zdolności magazynowania cało-

ści wytwarzanego CO
2
, z uwzględnieniem 

nowych źródeł węglowych w Niemczech. 

Zbyt małe jest jednak zainteresowanie 

technologiami wykorzystania CO
2
 (CCU). 

Tu postępy niemieckie są znacznie mniej-

sze niż brytyjskie, Niemcy dążą do stwo-

rzenia w kraju „centrum doskonałości”. 
6. CfD  (z ang. Contract For Difference) - kontrakt na 
różnice kursowe to umowa pomiędzy dwoma stronami, 
które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy 
pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. 
7.  FiT -  (ang. feed-in-tariff) - taryfa gwarantowana – me-
chanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych
8. GBP – funt angielski

Narodowe polityki energetyczne 

oddają regionalne zaawansowa-

ne technologii poprzez strategie 

rozwoju przemysłu, a Brytyjczy-

cy analizują komercyjne aspekty 

CCS i CCU. Projekty węglowe są 

tworzone na bazie synergicznych 

modeli biznesowych, lecz reguła 

ta nie jest realizowana w Wiel-

ka Brytanii, gdzie wynika ona 

z przyjętych w legislacji narodo-

wej celów redukcji emisji CO
2
. 

Opłata węglowa rzędu od 70 do 

100 USD/t, stworzy dostateczne 

zachęty dla stosowania tej techno-

logii i zapewnia przechowywanie 

CO
2 

aż do wdrożenia lepszych 

technik EOR po roku 2020. Ko-

nieczne jest jednak nadanie CCS 

rangi przypadku komercyjnego. 

W skali brytyjskiej ocenia się, że 

możliwe jest pozyskiwanie od 3 

do 7 baryłek dodatkowej ropy, co 

propozycje CCS czyni bardziej atrakcyj-

ną. Konieczna jest jednak budowa nowych 

rurociągów, a inwestorzy wolą korzystać 

z istniejących elementów infrastruktural-

nych, unikając kosztów nowych wierceń. 

Konieczna może być także budowa no-

wych platform, a sterowanie przepływami 

stanowi nadal problem. Nowa brytyjska 

legislacja zapewnia najbardziej pożądaną 

pewność inwestorom w CCS. Jednak nie 

są zapewnione specjalne zachęty dla wy-

korzystania CO
2
; wszystkie rozważane dziś 

projekty przewidują tylko magazynowanie, 

zaś EOR jest traktowane jedynie jako cel 

średnioterminowy.

Zmienne losy ccS
Pomimo obiecujących zapowiedzi pro-

gram CCS odnotowuje znaczące opóź-

nienia. Dla osiągnięcia globalnych celów 

emisyjnych (wg IEA) konieczne jest uru-

chomienie do 2020 roku 130 projektów 

CCS. Obok 16 obiektów nowych urucho-

mionych lub w fazie budowy oraz projek-

tów planowanych daje to jednak jedynie 51 

projektów. Co gorsze, aczkolwiek istnieją 

już projekty CCU na skalę przemysłową dla 

elektroenergetyki, nie opracowano dotych-

czas rozwiązań CCS dla przemysłów żelaza 

i stali oraz cementu. Występują sprzeczne 

opinie na temat przyczyn tego stanu rzeczy; 

niedostatecznie zaawansowanie CCS może 

być skutkiem sceptycyzmu odnośnie do ge-

nezy zmian klimatycznych lub też skutkiem 

wysokich kosztów i niepewności w zakresie 

technologii magazynowania CO
2
. Opór ze 

strony opinii publicznej był przyczyną wy-

cofania co najmniej trzech projektów CCS 

na świecie. Jednak znacznie więcej projek-

tów zostało poniechanych na skutek proble-

mów technicznych, głównie wynikających 

z niepewności odnośnie do zdolności ma-

gazynowania CO
2
 oraz szczelności zbiorni-

ków. Analiza możliwości magazynowania 

jest procesem przewlekłym w czasie dla 

każdego projektu CCS, a certyfikacja każ-

dej z lokalizacji trwa latami, aczkolwiek 

nie stwierdzono przypadku rozszczelnienia 

zbiornika, a większość ekspertów sądzi, że 

zachowanie CO
2
 nie odbiega od tego, co 

obserwuje się dla innych gazów w forma-

cjach roponośnych. 

Niektóre rządy – przykładem są Niem-

cy – również nie akceptują CCS. Rząd nie-

miecki nie udostępnił żadnych funduszy na 

CCS z trzech powodów; brak lokalizacji 

dla magazynowania CO
2
, opinia publiczna 

oraz niemożność wykazania zyskowności 

Rys. 1. Wychwyt dwutlenku węgla  i jego wykorzystanie do hodowli alg
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tej technologii. Finansowanie wczesnej 

fazy projektowania dokonywane jest na 

przekór europejskiemu kryzysowi finanso-

wemu i bankowemu, i widoczne są symp-

tomy jego poniechania. Kraje z obrzeża 

kontynentu europejskiego nie są zdolne do 

pozyskania funduszy Unii Europejskiej, co 

powoduje spowolnienie procedur jeszcze 

na etapie „deski kreślarskiej”. Technologie, 

tworzące system CCS nie są dostatecznie 

rozpoznane, problemem są wysokie kosz-

ty początkowe, które winny zmniejszać się 

wraz z rozwojem lokalnych infrastruktur. 

Nowe technologie stale obniżają wysokie 

koszty CCS, aczkolwiek nie jest to proces 

tak szybki, jak tego oczekiwali optymiści. 

Prognozy przewidują, iż koszt wychwy-

tywania CO
2
 obniży się do wartości od 40 

do 70 USD/t we wczesnych latach 2020 

od wartości bieżących wynoszących od 50 

do 80 USD/t CO
2. 

Brytyjski DECC wyzna-

cza jako cel do osiągnięcia kosztów poni-

żej 40 USD/t CO
2
 dla technologii „drugiej 

generacji” oraz poniżej 10 USD/t CO
2
 dla 

„technologii transformacyjnych”. Cele te 

zakładają wychwytywanie 90% CO
2
; dziś 

poziom wychwytywania dwutlenku węgla 

wynosi około 65 do 80% w elektrowniach 

węglowych. Inne koszty są wysoce zmien-

ne; koszty transportu zależą od odległości, 

istniejącej infrastruktury oraz stosunków 

własnościowych, podczas gdy koszty ma-

gazynowania zależą od techniki zatłacza-

nia CO
2 

i monitorowania zbiorników tego 

gazu. Gdy jednak postęp w CCS będzie 

zgodny z planowanym, eksperci oczekują, 

iż odpowiednie do magazynowania forma-

cje geologiczne (łącznie z wyczerpanymi 

złożami ropy naftowej i gazu ziemnego) 

będą wkrótce wykorzystywane, urealniając 

koncepcje zbiorników o bardzo dużej po-

jemności.

Aktualne projekty
Obecnie trwają prace w ośmiu projek-

tach CCS, łącznie z dwoma złożami pod-

morskimi, w których wykorzystuje się 

magazynowanie w złożach gazu ziemnego 

w formacjach solnych, dwoma projekta-

mi EOR oraz projektem Britich Petroleum 

pozyskiwania i magazynowania CO
2
 w Al-

gierii. Wszystkie te projekty są realizowane 

przez kompanie naftowe, których celem 

jest uzyskanie wartości dodanej przez 

znalezienie dochodowej opcji zastosowa-

nia CO
2
 (np. dla EOR). Przedsiębiorstwa, 

zaangażowane w te formy działalności, 

dysponują odpowiednią bazą techniczną 

i kadrową oraz dostatecznym kapitałem. 

W USA elektrownia Barry (będąca  własno-

ścią Southern Company) przewiduje tech-

nologię CCS „post combustion”, dla której 

wartością dodaną jest wykorzystanie CO
2
 

dla EOR. Jest to obecnie największy w skali 

świata zintegrowany projekt dla elektrowni  

węglowej.  Spośród wymienionych ośmiu 

projektów z listy GCCSI9 dwa zostały wy-

typowane do wsparcia przez projekt „Clean 

Coal Power Initiative” (prowadzony przez 

ministerstwo energetyki (US DOE)10, przy 

czym obydwa te projekty przewidują wy-

korzystanie CO
2
 dla EOR. W USA finan-

sowane są też inne projekty, przewidujące 

wykorzystanie związków węgla w przemy-

słach aluminiowym i cementowym, jak też 

do produkcji tworzyw sztucznych i biopa-

liw z alg wg schematu, przedstawionego na 

rys.1. 

W sierpniu 2013 roku w Australii uru-

chomiono wielki obiekt produkcji biopali-

wa na bazie alg, zasilany CO
2
 z pobliskiej 

wytwórni metanolu. Podobnie projekty 

istnieją również w Niemczech i Hiszpanii; 

także Indie w stanie Orissa uruchomiły 

projekt algowy, wykorzystujący gazy od-

padowe państwowego zakładu produkcji 

aluminium.

Jednak wysoki stopień uzależnienia od 

wytwarzania energii elektrycznej z węgla 

(szczególnie w Chinach i Indiach), czyni 

z wielkoskalowych CCS obiekty o klu-

czowym znaczeniu dla globalnej redukcji 

emisji CO
2
. Jak dotychczas tylko 19 krajów 

rozwiniętych jest zaangażowanych w pro-

jekty CCS, na ogół w połączeniu z tech-

nologią EOR, oraz niewpływających zna-

cząco na poziom emisji w skali globalnej. 

Godnym uznania wyjątkiem jest stanowi-

sko Chin, w których realizuje się obecnie 

pięć spośród dziewięciu nowych projektów, 

zgłoszonych w roku 2012. Wsparcie Chin 

9.  GCCSI (ang. Global Carbon Capture and Storage 
Institute) – Globalny Instytut Wychwytywania i Składo-
wania CO2
10. US DOE (ang. U.S. Department od Energy) – Depar-
tament Energetyki Stanów Zjednoczonych

dla CCS jest silnie zaakcentowane w dwu-

nastym Planie Pięcioletnim tego państwa. 

Grupa Kapitałowa Huaneng, największy 

krajowy producent elektryczności, prowa-

dzi obecnie dwa projekty pilotażowe CCS.

Dla gospodarek w fazie unowocześnia-

nia cele redukcji globalnej według IEA są 

wyzwaniem szczególnym. Dla osiągnięcia 

założonych przez Agencję celów, 70% pro-

jektów rozwojowych CCS do roku 2050 

musi być zrealizowane w krajach rozwija-

jących się.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna 

(OECD11/IEA), w kolejnej edycji analizy 

przeglądowej sektora energii w skali glo-

balnej, przedstawiała wyczerpującą i po-

głębioną ocenę stanu oraz ewolucji elektro-

energetyki do roku 2035, ze szczególnym 

uwzględnieniem ewolucji istotnych ele-

mentów tego sektora. Zmienia się rów-

nowaga sił na globalnym rynku energii. 

Zapewne w ciągu najbliższego pięciolecia 

wyłonią się nowi liderzy świata w produkcji 

paliw węglowodorowych, a wytwarzanie 

energii elektrycznej do roku 2035 zwiększy 

się o ponad 70%, głównie za sprawą krajów 

spoza OECD. Konieczne staje się zatem 

dokonanie przeglądu stanu rzeczy i ocena 

skutków zmian globalnych dla sektora elek-

troenergetycznego.

prof. Dr hAb. inż. jAcek MAlko

Doc. Dr inż. henryk wojciechowski

politechnikA wrocłAwskA
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Stosowanie niskich standardów i złych 

praktyk w procesie planowania przestrzen-

nego nie należy w naszym kraju do rzad-

kości. Założenia planistyczne w postaci 

studiów i miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego bywają słabo 

przemyślane, krótkowzroczne, a nawet cha-

otyczne. Nie odzwierciedlają też realnych 

możliwości i potrzeb. Na ten fakt coraz 

częściej wskazują architekci, ekonomiści, 

geografowie, biolodzy. Niekiedy głos za-

bierają również artyści, którzy są szcze-

gólnie uwrażliwieni na estetykę krajobrazu 

i architektury.

Na tle Polski gmina Milicz nie jest wy-

jątkiem. Dowodzi tego sporządzony dla 

niej projekt Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego, 

który razi swoją jednostronnością wynika-

jącą z podporządkowania całego planowa-

nia przestrzennego wyłącznie pod budow-

nictwo i rekreację oraz wyznaczania na ten 

cel nowych działek. Tym samym projekt 

sprawia wrażenie jakby uprzywilejowywał 

jedną grupę interesu, zupełnie zapominając 

o innych potrzebach. Proponuje się w nim 

rozwiązania prowadzące w efekcie do po-

wstania rozproszonej, niezorganizowanej 

zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. 

W projekcie Studium brakuje poszanowa-

nia dla przestrzeni jako dobra publicznego, 

które w pewnym sensie jest ograniczone. 

Wszystko to czyni go nierzetelnym oraz 

nieprofesjonalnym.

Ci, którzy w rejonie Milicza stawiają na 

gmina Milicz leży w centrum regionu umownie określanego jako Dolina Baryczy. Znajdują się tutaj rozległe i cenne pod 
względem przyrodniczym tereny – rezerwat przyrody „Stawy Milickie”, obszary Natura 2000 „Dolina Baryczy” i „ostoja 
nad Baryczą” oraz Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Niestety, sporządzony niedawno dla gminy Milicz projekt Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, grozi dewastacją unikalnych walorów przyrodniczo-krajobra-
zowych i kulturowych.

cezAry j. TAjer

GMINA MILICZ ZAGROŻONA

rozwój turystyczny, nie wykluczając lokal-

nych władz samorządowych, bazują na pro-

mocji odwołującej się do najcenniejszych 

walorów krajobrazowych czy przyrodni-

czych tego regionu. W tej sytuacji wyda-

wać by się mogło, że projektanci studium 

za jeden z priorytetów winni uznać należyte 

zabezpieczenie niezaprzeczalnych atutów 

tej gminy, a więc krajobrazu przyrodnicze-

go oraz historycznej struktury sieci osadni-

czej. Tymczasem, jak na ironię, założenia 

planistyczne szczególnie drastycznie godzą 

w aspekty krajobrazowe, przyrodnicze i hi-

storyczne. 

Kilka organizacji pozarządowych i in-

stytucji fachowo zajmujących się ochroną 

przyrody i krajobrazu, zgodnie z procedurą 

złożyło do projektu Studium liczne uwagi 

i wnioski. Gdyby choć w części zostały one 

potraktowane życzliwie, znacznie podnio-

słyby merytoryczną stronę tego dokumen-

tu. Niestety, niemal wszystkie zostały od-

rzucone przez burmistrza Milicza. Szkoda, 

że włodarz gminy nie dostrzegł możliwo-

ści kompromisu. Postępując w ten sposób 

praktycznie odmówił przyrodnikom prawa 

do wpływania na kształt polityki prze-

strzennej na terenach prawnie chronionych, 

takich jak obszary Natura 2000 oraz park 

krajobrazowy. Jednocześnie dał lekką ręką 

przyzwolenie na wprowadzenie Studium, 

które szeroko otwiera drogę do dewasto-

wania walorów tak ochoczo promowanych 

przez milicki samorząd. W tym działaniu 

dostrzegam wyraźną niekonsekwencję.

Projekt Studium zakłada rozbudowę 

każdej miejscowości o 200-300%. To bar-

dzo dużo, zważywszy, iż wszystkich so-

łectw jest około 50. Projektanci nie wska-

zali jakie dane, prognozy bądź ekspertyzy 

posłużyły im do oszacowania tego rodzaju 

potrzeb. Biorąc pod uwagę nikłe zainte-

resowanie społeczne projektem Studium, 

należy wnosić, że raczej niewiele osób zło-

żyło wnioski o przekształcenie gruntów rol-

nych na budowlane, w stosunku do tego, co 

zaplanowali projektanci. Tak daleko idąca 

rozbudowa jednostek osadniczych sugero-

wałaby, że w gminie Milicz ma przybyć, 

w jakiejś przewidywalnej przyszłości, jesz-

cze raz tylu mieszkańców co obecnie, czy-

li 24 tysiące ludzi. Ogólnie dostępne dane 

mówią coś wręcz przeciwnego: po pierw-

sze - przyrost naturalny w Polsce (dane dla 

gminy Milicz są podobne) jest bardzo niski, 

po drugie - obserwuje się migrację ludności 

do miast, a nie odwrotnie.

Realne niebezpieczeństwo polega na 

tym, że projekt Studium może stać się obo-

wiązującym dokumentem rzutującym na 

prawo lokalne. To przecież w oparciu o Stu-

dium będą tworzone miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego. Studium 

jako ogólna wizja będzie wyznaczać tytu-

łowe „kierunki rozwoju” na najbliższe pięć, 

dziesięć, może nawet dwadzieścia lat. Poza 

tym, zmiany dokonane w krajobrazie będą 

miały trwałość rzędu setek lat. Planując 

i organizując ład przestrzenny trzeba mieć 

tego świadomość. Tutaj nie można sobie 

fotoreportaż na 

ostatniej stronie

PRZESTRZENNYM BEZŁADEM
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pozwolić na fuszerkę i niefrasobliwość, jak 

można to zaobserwować na chwilę obecną.

Wartością o charakterze historycznym 

jest obecna, zwarta struktura poszczegól-

nych wsi i całej sieci osadniczej w gminie 

Milicz. Oddaje ona ducha dawnych czasów, 

nie koliduje z walorami krajobrazowymi 

oraz stwarza przyjazne warunki życia dla 

mieszkańców. Studium umożliwia znisz-

czenie tego niezaprzeczalnego waloru. Jak 

wskazuje praktyka, najpierw wykupione 

zostaną tereny najbardziej atrakcyjne, po-

łożone najdalej od danej miejscowości. Do 

pojedynczych domków trzeba będzie do-

prowadzić nowe drogi, elektryczność, wodę 

i kanalizację. To spowoduje rozproszenie 

zabudowy, niekorzystne dla krajobrazu, 

historycznych układów ruralistycznych 

(wiejskich), a także znacznie obciążające 

budżet gminy. Ponadto, przy wielu miej-

scowościach projekt zakłada możliwość 

przeznaczenia wielohektarowych obszarów 

(obecnie rolnych lub łąkowych) pod rekre-

ację, np. domki letniskowe. Rzut oka na 

plan projektu Studium ujawnia brak jakiejś 

logiki w tym układzie. Tereny rekreacyjne 

są rozrzucone „na chybił trafił” i podcze-

pione pod wioski gdzieś z boku, zupełnie 

nie licując z ich strukturą i wiejskim pej-

zażem. Charakterystyczne w tym regionie 

wsie ulicówki i łańcuchówki, radykalnie się 

zmienią i przybiorą postać mocno rozczłon-

kowaną, a tak naprawdę na zawsze znikną 

z milickiego krajobrazu. Póki co, być może 

niewielu docenia urok klasycznego wiej-

skiego osadnictwa. Jednak, gdy za dziesięć 

lat, ktoś kto w chwili obecnej mieszka spo-

kojnie na obrzeżach wsi, znajdzie się we 

wnętrzu trzykrotnie większej miejscowości, 

na pewno zadowolony nie będzie.

Zgodnie z projektem pod zabudowę 

przeznaczono wiodące osie widokowe na 

wzgórza albo pradolinę, często wzdłuż 

oznakowanych szlaków turystycznych. 

Spośród miejscowości przykładem mogą 

być Miłosławice i Pracze, zaś z tras tury-

stycznych: czerwony szlak „Zamkowy”, 

niebieski „Archeologiczny” i szlak rowe-

rowy biegnący trasą nieczynnej kolejki wą-

skotorowej. Mniemam, że projektanci Stu-

dium nie chcą turystom pokazywać piękna 

Doliny Baryczy tylko nowoczesne budow-

nictwo mieszkaniowe (często o wątpliwej 

estetyce). 

Sułów, Sulimierz, Miłosławice i Łąki 

nie będą już oddzielnymi miejscowościa-

mi tylko jednym molochem, wielkością 

dorównującym Miliczowi, ciągnącym się 

nieprzerwanie w płaszczyźnie równoleżni-

kowej przez co najmniej pięć kilometrów. 

Tym samym powstanie nowa bariera ekolo-

giczna. Takie bariery, przegradzanie kory-

tarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym 

i regionalnym, oraz fragmentację siedlisk 

przyrodniczych, zakłada projekt w wielu 

miejscach. Wskazać tu można choćby na 

mniejszy kompleks leśny koło Godnowej, 

który niemal w całości ma być otoczony 

zwartą zabudową i tym samym oddzielony 

od sąsiedniego dużego kompleksu leśne-

go. Innym przykładem mogą być wilgotne, 

okresowo zalewane łąki pod Grabówką, na 

których projektanci również przewidzieli 

zabudowę. 

Nasuwa się pytanie – czy nie prościej 

i korzystniej byłoby zaplanować większą 

rozbudowę tylko kilku wybranych miej-

scowości, a w pozostałych wytypować do 

zabudowy tylko te działki, których właści-

ciele złożyli stosowne wnioski? Jest prze-

cież możliwe wytyczenie przyzwoitej ilości 

działek budowlanych w taki sposób, aby nie 

kolidowało to z układem ruralistycznym 

i wymogami ochrony przyrody.

 W projekcie znaleźć można również inne 

uchybienia. Należy do nich wykraczanie 

z zabudową poza macierzysty obręb ewi-

dencyjny danej miejscowości, co oznacza, 

że jedna miejscowość leżałaby w dwóch 

obrębach (np. Olsza). Tymczasem, zasa-

dą powinno być, aby każda miejscowość 

w całości znajdowała się w swoim macie-

rzystym obrębie, bo inaczej mogą w przy-

szłości wystąpić problemy administracyjne, 

które nawet trudno teraz przewidzieć. Pro-

jekt Studium nie jest też zgodny z wcześniej 

wykonanym projektem granicy rolno-leśnej 

dla gminy Milicz, bo co najmniej w kilku 

miejscach przewiduje zabudowę tam, gdzie 

przewidziano zalesienia (np. Łąki, Olsza). 

Wobec powyższego projekt Studium 

w proponowanym kształcie nie spełnia wy-

mogów i standardów stawianych przed tego 

rodzaju opracowaniem i powinien zostać 

odrzucony lub gruntownie poprawiony. 

Pod koniec ubiegłego roku Regionalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

odmówiła gminie Milicz uzgodnienia pro-

jektu Studium i zawnioskowała o wprowa-

dzenie bardzo wielu istotnych poprawek. 

Stanowisko RDOŚ daje więc pewną na-

dzieję na przyszłość. Jednak, póki co, spra-

wa nie zakończyła swego administracyjne-

go biegu i widmo przestrzennego chaosu 

wciąż pozostaje realne.

                                                              
Mgr cezAry j. tAjer

Fot. 1. Chroniony chrząszcz - ciołek matowy, fot. Cezary Tajer.
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Wstęp
W porównaniu z węglem kamiennym, 

biomasa charakteryzuje się stosunkowo 

niską wartością opałową (średnio 50%) 

i niską gęstością usypową (20-50%) wyra-

żoną w kg/m3. Zatem, ilość energii zawartej 

w danej objętości biomasy wynosi zaledwie 

do 25% odpowiadającej jej energii zawartej 

w tej samej objętości węgla. Z tego powo-

du, podczas transportu biomasy zużywa się 

stosunkowo dużo energii, jak również emi-

sje z tym związane są odpowiednio wyższe. 

Zmniejsza to efekt ekologiczny konwer-

sji produkcji energii z paliw kopalnych na 

biomasę. Zmniejszenie to może być jednak 

ograniczone jeśli biomasa będzie wykorzy-

stywana lokalnie, tzn. jak najbliżej miejsca 

jej wytwarzania. 

Problem transportu biomasy
Zwróćmy uwagę na oczywisty fakt (czę-

sto nie zauważany przez decydentów), że 

jeśli rozważyć określony obszar, to bioma-

sa możliwa tam do uzyskania, jest zasobem 

ograniczonym. Zatem, zmniejszenie odle-

głości dostaw biomasy do miejsca, gdzie 

jest ona wykorzystywana, ogranicza moc 

wyjściową danej jednostki wytwórczej, 

gdyż w przeciwnym razie zachodzi koniecz-

ność sprowadzania biomasy z odleglej-

szych terenów. W tej sytuacji ze względu 

na energochłonność i emisyjność transportu 

biomasy, jednostki dużej mocy nie znajdu-

W polskich warunkach klimatycznych, typowych także dla innych regionów europy, najbardziej optymalne wykorzystanie 
potencjału energii pochodzącej z biomasy, jest zastosowanie jej do ogrzewania gospodarstw na terenach rolniczych w oparciu 
o lokalnie dostępne zasoby. Koszty ogrzewania stają się wówczas znacznie niższe w porównaniu z wykorzystaniem paliw kopal-
nych, zwłaszcza gdy biomasa pochodzi z własnej produkcji. W niniejszym artykule przedstawiono analizę skutków finansowych 
i środowiskowych zastąpienia węgla biomasą w gospodarstwach rolnych w Polsce. Wyniki pokazują, że redukcję emisji co

2 

można osiągnąć po kosztach znacznie niższych (do około 8%) w stosunku do dotacji, dla wykorzystania równoważnej ilości 
biomasy do produkcji energii elektrycznej.

 wojciecH Goryl, AdAM GułA

O BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 
SPALANIE BIOMASY

O BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 
SPALANIE BIOMASY

ją szczególnego uzasadnienia. W szczegól-

ności dotyczy to wykorzystania biomasy 

dla produkcji energii elektrycznej, gdzie 

względy ekonomiczne wymuszają budo-

wę jednostek rzędu setek MW. Powoduje 

to, iż dla takich jednostek biomasę trzeba 

sprowadzać z bardzo odległych źródeł, jak 

np. do Europie z obu Ameryk czy też Azji 

Południowo-Wschodniej. Jest to obecną 

praktyką w Unii Europejskiej i poza nią. 

Ma to miejsce w szczególności w Polsce, 

gdzie biomasa jest wykorzystana głównie 

do produkcji energii elektrycznej w istnieją-

cych elektrowniach w procesie współspala-

nia z węglem. Napędzane jest to przez akty 

prawne stworzone do celów redukcji emisji 

CO
2
. Obecna struktura dostaw biomasy do 

Polski to: 70% – z rynku krajowego, 15% 

z krajów ościennych (Ukraina, Rosja, Cze-

chy, Słowacja), 15% z importu zamorskiego 

[1]. Praktyka ta jest krytykowana przez wie-

lu ekspertów [np. 2].

Polskim paradoksem jest to, że węgiel 

dla ogrzania gospodarstw na terenach rol-

Rys. 1. Kierunki dostaw paliwa w Polsce (zielony – biomasa, czarny – węgiel).
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nych (głównie północna i środkowa Pol-

ska), transportowany jest ze Śląska, pod-

czas gdy biomasa tam pozyskiwana spalana 

jest w elektrowniach zlokalizowanych na 

Śląsku, co obrazuje rys 1. Dla uzmysłowie-

nia skali rozważmy hipotetyczną elektrow-

nię o mocy 400 MW elektrycznych, w któ-

rej 5% uzyskiwanej energii ma pochodzić 

z biomasy. Wymaga to dostaw 500 ton bio-

masy dziennie. Jeżeli założyć, że dostawa 

odbywa się ciężarówkami o ładowności 10 

ton średnio z odległości 100 km, wówczas 

muszą one przebyć dziennie łącznie 5000 

km w jedną stronę – a jest to odległość 

pomiędzy Moskwą a Lizboną! Przewo-

żenie biomasy z takich odległych źródeł 

na dalekie odległości jest tylko jednym 

z czynników, które zmniejszają korzyści 

środowiskowe wynikające z wykorzystania 

biomasy do produkcji energii elektrycznej. 

Innym problemem, na który ostatnio zwra-

ca się coraz większą uwagę są zagrożenia 

fitosanitarne i tzw. bioinwazyjne; mianowi-

cie, wraz z transportem biomasy mogą być 

przenoszone choroby roślin, grzyby, bakte-

rie, owady, itp. Dodatkowo, z transportem 

mogą być przywleczone nasiona i odrośla 

obcych, inwazyjnych roślin, prowadząc do 

poważnych problemów (vide Heracleum 

Sosnowskyi barszcz Sosnowskiego). Na 

inne aspekty zwracamy uwagę poniżej.

Problemy technologiczne
Na kolejnych etapach, już poza bramą 

elektrowni, pojawiają się inne poważne 

problemy, tj. pożary i inne problemy tech-

nologiczne. Wybuchy pyłu jak i samozapło-

ny składowanej biomasy są dość częstym 

zjawiskiem [3]. Tylko w Polsce, wystąpiły 

niedawno dwa pożary biomasy, w tym jeden 

ze skutkiem śmiertelnym: Dolna Odra sty-

czeń 2010 r. [4] i Turów sierpień 2012 [5]. 

Czynnikiem zwiększającym ryzyko pożaru 

jest też mielenie biomasy do współspalania 

z węglem w kotłach pyłowych. Ponadto pro-

ces ten zwiększa zużycie energii w młynach 

węglowych o ok. 10-15% [6]. W dalszym 

procesie domieszka biomasy powoduje 

zwiększone żużlowanie i zarastanie elemen-

tów kotłów energetycznych, co prowadzi do 

poważnych problemów technologicznych, 

takich jak zatykanie odżużlacza [7] (fot. 1). 

Dużą uciążliwość 

stwarza zawartość chloru 

w biomasie, która zwięk-

sza korozję metalowych 

elementów kotłów, powo-

dując poważne problemy 

w trakcie obsługi i kon-

serwacji [6]. Ilustrują to 

fot. 2 i 3. W szczególności 

fot. 3 pokazuje perforację 

rury wymiennika ciepła. 

Opisane powyżej proble-

my prowadzą do obniże-

nia ogólnej sprawności 

wytwarzania energii elek-

trycznej [8]. 

Biorąc pod uwagę po-

wyższe czynniki, wyko-

rzystanie biomasy do pro-

dukcji energii elektrycznej 

skutkuje poważnymi, do-

datkowymi kosztami eko-

logicznymi i finansowymi.  

W tej sytuacji można zadać 

pytanie: czy istnieje alter-

natywa dla wykorzystania 

biomasy do osiągnięcia 

celów w zakresie ochrony 

środowiska w sposób, któ-

ry jest bardziej przyjazny 

dla środowiska a zarazem 

tańszy?

Koszty zielonej 
energii elektrycznej

Po pierwsze, zauważ-

my, że biomasa w Pol-

sce jest wykorzystywana 

głównie do produkcji ener-

gii elektrycznej, co ilustru-

je rysunek 2. W przewa-

żającej mierze odbywa 

się to poprzez współspa-

lanie biomasy z węglem. 

W 2012 roku 93% bio-

masy było wykorzystane 

do wytwarzania samej 

energii elektrycznej lub 

w skojarzeniu z ciepłem, 

w dużych jednostkach sys-

temowych, a w roku 2011 

- 97%. Produkcja samej 

Fot. 1. Zatkany odżużlacz kotła [7].

Fot. 2. Perforacja rury z kotła współspalającego biomasę z węglem [9].

Fot. 3. Korozja chlorowa rury przegrzewacza pary po dwóch latach współspa-
lania biomasy z węglem [10].
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energii cieplnej stanowiła odpowiednio tyl-

ko 7% i 3% [11]. 

W latach 2004 do 2012 ilość biomasy 

wykorzystywanej do produkcji energii 

elektrycznej wzrosła ponad dwunastokrot-

nie (patrz rys. 3.). Wzrost ten był wyni-

kiem znacznych dopłat do produkcji tzw. 

„zielonej” energii elektrycznej, w postaci 

tzw. zielonych certyfikatów. Do początku 

2012 r. spółki energetyczne zarabiały ok. 

70 EUR za każdą „zieloną” MWh ponad 

cenę rynkową tradycyjnej „czarnej ener-

gii” pochodzącej z węgla, która oscylowa-

ła wokół 190-220 zł (50 EUR) [12]. Tak 

wysoki poziom dopłat rekompensował 

producentom energii z wysoką nadwyżką 

wszystkie straty wymienione powyżej. Za-

łóżmy, że taki poziom dotacji przyznawa-

ny jest do ok. 10 TWh planowanej produk-

cji energii elektrycznej z biomasy w Polsce 

w 2015 roku [13, 14]. Odpowiadająca 

temu wartość dotacji wyniosłaby 700 mln 

Euro rocznie. Perspektywa ta doprowadzi-

ła do zwiększenia inwestycji w energetykę 

opartą na biomasie. W związku z tym, ze 

względu na nadpodaż zielonych certyfi-

katów na rynku, ich cena spadła do około 

60 Euro w 2012 r. [15] i 30 Euro w marcu 

2013 [16]. Co więcej, polski rząd ogłosił 

[17] ograniczenie dotacji poprzez wpro-

wadzenie współczynników korekcyjnych 

0,30 i 0,95, odpowiednio dla współspa-

lania i wytwarzania energii z biomasy 

w kotłach dedykowanych. Jednak, w naj-

nowszym Projekcie Ustawy o OZE z dnia 

12 listopada 2013 roku, współczynniki 

te zostały skorygowane do wartości 0,50 

i 1,00, odpowiednio. Według informacji 

przedstawionych w Parlamencie Polskim 

[18] „w roku 2011 przedsiębiorstwa ener-

getyczne otrzymały 1,7 mld zł (ok. 400 

mln EUR), dotacji na współspalanie”, co 

stanowi wartość poniżej kwoty, która mia-

łaby być wypłacona dla wspomnianych 

wcześniej, zakładanych ok. 10 TWh.

Krytyka współspalania jest coraz czę-

ściej podzielana przez ekspertów oraz 

pracowników naukowych i niektórych 

polityków [np. 19]. W opinii wyrażonej 

w [18] „(...) powinno to być przedmiotem 

badania specjalnej komisji parlamentar-

nej”. Niestety, mimo tej krytyki i sygnałów 

zniechęcających ze strony polskiego rządu 

i rynku, zgodnie z [15] „(...) mechanizmy 

wsparcia w formie zielonych certyfikatów 

funkcjonują dobrze i możemy obserwować 

dodatkowe inwestycje”.

Można się spodziewać, że w najbliż-

szych latach ogromne sumy pieniędzy 

będą przeznaczane dla produkcji energii 

elektrycznej na bazie biomasy - współspa-

lania w szczególności. Należy zauważyć, 

że dotacje te pokrywane są przez koń-

cowych odbiorców energii elektrycznej 

w swoich rachunkach, w których dopłaty 

do „zielonych kWh” stanowią kilka pro-

cent. Według [20] dostawca energii musi 

dodać około 29 zł (ok. 7,5 EUR) do ceny 

płaconej za każdą MWh (około 200 zł, ok. 

50 EUR). Ten dodatkowy koszt wliczany 

jest do taryf dla końcowych odbiorców 

energii i stanowi ukrytą dotację w rachun-

kach za energię elektryczną.

W tym miejscu należy zadać pytanie, 

czy istnieje jakaś alternatywa dla wykorzy-

stania tych publicznych pieniędzy w inny 

sposób, który mógłby służyć do osiągnię-

cia tego samego celu, czyli redukcji emisji 

CO
2
. 

Alternatywa
Poniżej proponujemy alternatywę dla 

wykorzystania biomasy do produkcji ener-

gii elektrycznej lub w innych dużych jed-

nostkach energetycznych, wymagających 

dostaw z odległych źródeł. Alternatywa ta 

jest bardzo prosta i oparta jest na zasadzie 

lokalnego wykorzystania biomasy, ergo 

w małych i średnich jednostkach wytwór-

czych.

W wielu rejonach Europy, zwłaszcza 

w Polsce, istnieje znaczne zapotrzebo-

wanie na ciepło. Może to być w znacz-

nym stopniu zaspokojone poprzez wy-

korzystanie biomasy, przede wszystkim 

na obszarach wiejskich, gdzie biomasa 

jest dostępna lokalnie, w szczególności 

z pozostałości rolniczych. W Polsce głów-

nym odpadem rolnym jest słoma, która 

spalana jest często bezużytecznie na po-

lach. W tym samym czasie, może się ona 

stać paliwem przyjaznym środowisku do 

ogrzewania gospodarstw wiejskich, jeśli 

spalimy ją w odpowiednich kotłach na 

biomasę. Tymczasem, większość rolników 

w Polsce do ogrzewania swoich gospo-

darstw wykorzystuje węgiel, podczas gdy 

dobre i wydajne kotły na biomasę są pro-

dukowane w Polsce i są dostępne na rynku 

[21]. Niestety, rolnicy najczęściej nie mają 

wystarczających środków finansowych, 

aby kupić i zainstalować takie nowoczesne 

urządzenia. Obecnie, praktycznie nie ist-

nieje system wsparcia finansowego, który 

mógłby pomóc im pokonać tę barierę.

Mając na uwadze, iż w Polsce istnieje 

ok. 2 mln gospodarstw rolnych, potencjał 

rynkowy dla takich kotłów jest olbrzymi. 

Rys. 2. Struktura wykorzystania biomasy w Polsce [11].
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Rysunek 3 obrazuje ile średnich gospo-

darstw rolnych mogłoby zaspokoić po-

trzeby grzewcze lokalną biomasą, która 

w poszczególnych latach została wyko-

rzystana do produkcji energii elektrycznej. 

Kolumny przedstawiają całkowitą ilość 

biomasy zużywaną do produkcji energii 

elektrycznej przeskalowaną przez współ-

czynnik 0,70, który - zgodnie z [1] - jest 

ułamkiem biomasy pochodzenia krajowe-

go. Jak widać, w roku 2012 liczba takich 

gospodarstw wyniosłaby prawie 230 tysię-

cy. Założenia dla opracowania wykresu to: 

(i) przeciętne gospodarstwo rolne w Polsce 

zużywa około 240 GJ ciepła na rok [22], 

(ii) rozważono jedynie biomasę pochodze-

nia krajowego, (iii) ilość energii pierwot-

nej w tej biomasie jest taka sama jak wyko-

rzystywana w elektrowniach, (iv) średnia 

sprawność produkcji energii elektrycznej 

37% (średnia wartość dla Polskiej [23]), 

a (v) sprawność kotłów biomasowych wy-

nosi 82% [24]. 

Oczywiście efekt redukcji emisji CO
2
 

będzie co najmniej taki sam, jak w przy-

padku stosowania takiej samej ilości bio-

masy do wytwarzania energii elektrycz-

nej. W rzeczywistości będzie on znacznie 

większy, jeśli wziąć pod uwagę straty 

energii podczas transportu, uszkodzenia 

sprzętu, pożary itd. Ponadto, powstałyby 

nowe miejsca pracy na terenach wiejskich, 

a znaczne sumy pieniędzy pozostałyby 

w kieszeniach rolników. Co najważniej-

sze, do osiągnięcia danego poziomu reduk-

cji emisji CO
2
 wystarczyłoby nie mniejsze 

zaangażowanie środków publicznych. Ob-

liczenia wykonane za pomocą modelu IN-

VERT [25] w ramach europejskiego pro-

gramu ALTENER, pokazują, że - jeśliby 

wesprzeć rolników dotacją w wysokości 

40% kosztów inwestycyjnych – zapotrze-

bowanie na kotły biomasowe w małej skali 

(20-50 kW) wzrosłoby bardzo znacząco 

[26].

Zauważmy, że te 40% odpowiada ok. 

2000 Euro na inwestycję [27]. Dla 230 ty-

sięcy instalacji byłoby to łącznie 460 mln 

Euro, co stanowi 67% z przewidywanych 

700 mln Euro „ukrytych” dotacji wspo-

mnianych powyżej. Natomiast, biorąc 

rzeczywistą liczbę z roku 2012 (570 mln 

Euro) [11, 28, 29], będzie to nadal tylko 

80%. Zakładając, że czas życia kotłów wy-

nosi (przynajmniej) 10 lat, zakumulowana 

dotacja w tym czasie stanowiłaby 5,7 mld 

Euro dla energii elektrycznej pochodzącej 

ze spalania biomasy stałej. Stąd, 460 mln 

Euro wypłacane raz w czasie życia kotła 

(dla 230 tysięcy jednostek) stanowi jedy-

nie ok. 8% tej sumy. Innymi słowy, te same 

środki publiczne dałyby (co najmniej) oko-

ło 12,5 razy większy efekt środowiskowy. 

Powinno to być przekonującym argumen-

tem dla decydentów – wsparcie powinno 

być przeznaczone dla (lokalnego) wyko-

rzystania biomasy na cele grzewcze, a nie 

na wielkoskalową produkcję „zielonej” 

energii elektrycznej.

Wnioski
Przedstawiona powyżej analiza wyka-

zuje, że lokalne wykorzystanie biomasy do 

celów grzewczych jest prostym i efektyw-

nym rozwiązaniem zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych. Powyższe stwier-

dzenie zostało potwierdzone wynikami 

uzyskanymi w ramach unijnego projektu 

4Biomass [30]. W projekcie tym przepro-

wadzono ankietę wśród 1221 ekspertów 

z 8 krajów (AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, 

SK). Zadane pytanie brzmiało: „jaki spo-

sób energetycznego wykorzystania bio-

masy jest najważniejszy dla osiągnięcia 

celów Twojego krajowego Planu Działań 

w Zakresie Biomasy?”. Większość respon-

dentów wskazała na „indywidualne kotły 

grzewcze na biomasę”, a następnie „lokal-

ne ciepłownie wykorzystujące biomasę”, 

podczas gdy „energia elektryczna z bioma-

sy” uzyskała znikome uznanie [14, 31].

Należy zauważyć, że wykorzystanie 

biomasy na małą skalę jest coraz częściej 

poddawane uwadze w programach unij-

nych (np. zaproszenia do projektów IEE 

ALTENER lub ERA-NET Bioenergy 

2013) [32, 33].
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Rys. 3. Kolumny i skala po lewej stronie – krajowe wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej; linia 
ciagła i skala po prawej stronie – liczba średnich gospodarstw rolnych.
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Bogactwo florystyczne 
Mimo bezpośredniego sąsiedztwa z aglo-

meracją wrocławską oraz silnych prze-

kształceń, jakich dokonano w dolinie Odry 

na przestrzeni ostatnich stuleci, na obszarze 

ostoi zachowały się m.in. starorzecza i lasy 

łęgowe oraz miejsca występowania takich 

roślin, jak np. salwinia pływająca Salvinia 

natans i kotewka Trapa natans oraz oso-

ka aloesowata Stratiotes aloides. Wczesną 

wiosną w wielu miejscach na obszarze ostoi 

można podziwiać kwitnące łany śnieżyczki 

przebiśniegu Galanthus nivalis. Innymi cen-

nymi gatunkami są: kosaciec syberyjski Iris 

sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus 

imbricatus, goryczka wąskolistna Gentiana 

pneumonanthe, róża francuska Rosa gallica 

i turzyca Bueka Carex buekii.  

Duże powierzchnie ostoi porośnięte są 

drzewostanami w typie grądu Tilio-Carpi-

netum oraz Galio-Carpinetum, a także łęgu 

jesionowo – wiązowego Ficario-Ulmetum. 

Te obydwa typy lasów chronione są w re-

zerwatach Grodzisko Ryczyńskie, Kanigóra 

i Zwierzyniec na obszarze Lasu Ryczyń-

skiego. W miejscach niżej położonych i czę-

sto zalewanych, rozwijają się łęgi wierz-

bowo – topolowe Salici – Populetum, np. 

w sąsiedztwie rezerwatu Łacha Jelcz. Istot-

ne znaczenie posiadają również środowiska 

nieleśne, zwłaszcza zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe typu Molinion oraz łąki selerni-

cowe Cninion dubii oraz niżowe łąki świeże 

MArek sTAjszczyk

Między wschodnimi peryferiami Wrocławia a lasem Ryczyńskim, powyżej oławy, utworzono w ramach europejskiego systemu 
Natura 2000, ostoję siedliskową grądy w Dolinie odry. Niemal cała jej powierzchnia pokrywa się z obszarem ostoi ornitologicz-
nej grądy odrzańskie. ostoja znajduje się na Nizinie Śląskiej w Pradolinie Wrocławskiej. obejmuje 35-kilometrowy odcinek 
doliny środkowej odry, między wschodnimi peryferiami Wrocławia a granicą z województwem opolskim, przebiegającą mię-
dzy Bystrzyca oławską (pow. oława) a Błotami i Szydłowicami (pow. Brzeg). Prawostronnym dopływem odry na tym odcinku 
jest Smortawa, lewostronnym – oława. Dolina odry osiąga w ostoi szerokość do 10 km i wypełniają ją młode osady: na niskiej 
terasie zalewowej są to mady, na wyższych, starszych terasach – piaski. Żyzność gleb i sprzyjające warunki klimatyczne spowo-
dowały, że od dawna jest to teren użytkowany rolniczo.

użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion 

elatioris (M. Śliwiński – informacja ustna).  

Fauna ostoi
W ostoi Grądy w Dolinie Odry stwier-

dzono co najmniej 20 gatunków zwierząt 

(poza ptakami) wpisanych do załącznika 

nr II Dyrektywy Siedliskowej. Spośród 

wielu owadów ostoję zasiedlają 3 gatun-

ki interesujących ważek. Trzepla zielo-

na Ophiogomphus cecilia występuje nad 

rzekami, nad brzegami których rozwija 

się bogata i urozmaicona strukturalnie ro-

ślinność, a dno jest piaszczysto – żwirowe 

(Bernard 2010). Zalotka większa Leucor-

rhinia pectoralis preferuje wody stojące 

o średniozaawansowanym stopniu sukce-

sji. W ostoi najchętniej spotkać ją można 

nad większymi starorzeczami, zwłaszcza 

z licznie występującą populacją osoki 

aloesowatej. Wyjątkowym gatunkiem jest 

niedawno stwierdzona koło Jelcza szafran-

ka czerwona Crocothemis erythrea. Re-

prezentuje ona grupę ważek pochodzenia 

afrotropikalnego. Do końca lat 80. XX w. 

na ziemiach polskich, ważka ta obserwo-

wana była zaledwie 6 razy, ale od prze-

łomu XX i XXI w. liczba jej stwierdzeń 

ma wyraźną tendencję wzrostową (Smolis 

i inni 2012). 

Ostoja Grądy w Dolinie Odry to ob-

szar z liczną populacją pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita, zasiedlającej mar-

twe i zamierające stare drzewa liściaste. 

W ostoi i jej bliskim sąsiedztwie pachnica 

została stwierdzona głównie w dębach, ale 

notowano ją także w wierzbach i innych 

starych drzewach liściastych (Kadej i inni 

2007). W ostoi stwierdzono także stanowi-

ska kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, 

występującego w starych dębach, także 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenów za-

budowanych, np. w Jelczu (M. Stajszczyk 

– obserwacje własne). Kontrowersyjnym 

przedstawicielem chrząszczy na terenie 

ostoi jest jelonek rogacz Lucanus cervus. 

Oficjalnie nie był on wykazywany, ale ob-

serwowano go na przełomie lat 80. i 90. XX 

w. na obszarze luźnej dąbrowy, porastającej 

zbocze nad wschodnią częścią starorzecza 

Leśna Woda (M. Stajszczyk – obserwacja 

niepublikowana). 

Na wilgotnych trwałych użytkach zielo-

nych ostoi, występują trzy rzadkie gatunki 

motyli – czerwończyk nieparek oraz mo-

draszki – nausitous i telejus. Modraszek 

nausithous Phengaris nausithous związany 

jest głównie z łąkami trzęślicowymi z ro-

dzaju Molinion. Ochrona gatunku polega na 

zarzuceniu odwadniania łąk oraz prowadze-

niu ekstensywnej gospodarki pastwiskowej 

i łąkarskiej, uniemożliwiającej sukcesję 

prowadzącą do całkowitego zarastania łąk 

i torfowisk. Modraszek nausithous toleruje 

tylko pojedynczo rosnące drzewa i krze-

wy, zazwyczaj wierzby, rzadziej brzozy 

i olchy. Wskazane jest późne koszenie łąk, 
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najwcześniej na przełomie sierpnia i wrze-

śnia (Malkiewicz i inni 2009, Sielezniew 

2012a). Modraszek telejus Phengaris tele-

ius występuje głównie na łąkach trzęślico-

wych z rodzaju Molinion. Ochrona gatunku 

polega na zaprzestaniu odwadniania łąk 

oraz prowadzeniu ekstensywnej gospodarki 

pastwiskowej i łąkarskiej, uniemożliwia-

jącej zarastanie łąk i torfowisk. Wskazane 

jest koszenie łąk, zasiedlanych przez tele-

jusa, dopiero na przełomie sierpnia i wrze-

śnia (Malkiewicz i inni 2009, Sielezniew 

2012b). Otwarte tereny podmokłe zamiesz-

kuje także czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar (Buszko i Masłowski 2008).

Drzewostany grądowe i łęgowe ostoi, 

a zwłaszcza łęgi jesionowo - wiązowe są 

biotopem zasiedlanym przez innego rzad-

kiego motyla – przeplatkę maturnę Eu-

phydryas maturna (Malkiewicz 2012). 

Natomiast zarośla tarniny Prunus spinosa, 

porastające wiele miejsc w ostoi, zasiedla 

(występująca tylko na trzech izolowanych 

obszarach południowej Polski) ćma barczat-

ka kataks Eriogaster catax, o pięknym po-

marańczowym ubarwieniu (Oleksa 2012). 

W Odrze i jej dopływach, odnotowano 

obecność kilku rzadkich gatunków ryb, m. 

in. kiełbia białopłetwego Gobio albipin-

natus, kozę złotawą Sabanajewia aurata, 

kozę Cobitis taenia, bolenia Aspius aspius, 

piskorza Misgurnus fossilis, różankę Rho-

deus sericeus i brzanę Barbus barbus (Wit-

kowski i inni 2007).

Z płazów występują w ostoi m. in. trasz-

ka grzebieniasta i kumak nizinny. Stosun-

kowo liczna jest rzekotka drzewna. Spośród 

gadów najrzadsza jest żmija zygzakowata 

Vipera berus, notowana m. in. w okolicach 

Jelcza (P. Łuciw i M. Stajszczyk – obser-

wacje własne).

Różnorodna awifauna tego terenu, omó-

wiona już została, m. in. na łamach Zielonej 

Planety (Stajszczyk 2011). W obrębie ostoi 

Grądy w Dolinie Odry gniazduje m.in. bo-

cian czarny, kania czarna, bielik, żuraw, 

derkacz, dzięcioły: zielonosiwy, czar-

ny i średni, oraz muchołówka białoszyja 

(Stajszczyk i Trznadel 2012). 

Z ssaków na uwagę zasługują nietope-

rze. Mopek Barbastella barbastellus zasie-

dla stare drzewostany liściaste i mieszane, 

w których żeruje. Mopki preferują drze-

wa z odstającą korą i spękanymi pniami 

(rzadko zasiedlają dziuple). Obszary leśne, 

zwłaszcza starodrzewy, są głównym że-

rowiskiem nocka dużego Myotis myotis. 

Kolejnym gatunkiem jest nocek Bechste-

ina Myotis bechsteini, który preferuje sta-

rodrzewy powyżej 100 lat, w których wy-

szukuje dziuple, służące mu jako miejsce 

dziennego spoczynku. Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme jest ściśle związany 

z okolicami obfitującymi w większe wody 

płynące i stojące, zarówno w krajobrazie 

zalesionym, jak i otwartym, żeruje najczę-

ściej nad wodą, ale także w lasach i parkach 

(Sachanowicz i Ciechanowski 2009).

Z gryzoni bóbr Castor fiber powrócił 

w dolinę Odry powyżej Wrocławia po po-

nad 300 latach nieobecności. Mianowicie 

w połowie lat 80. XX w., dzięki staraniom 

prof. Ryszarda Graczyka z ówczesnej Aka-

demii Rolniczej w Poznaniu, wpuszczono 

je w rejonie Jelcza i Kotowic. Bobry dobrze 

się zaadoptowały i zaczęły sukcesywnie 

tworzyć kolejne stanowiska, np. wiosną 

1990 r. stwierdzono je nad środkową Smor-

tawą, przy wsi Leśna Woda, a w 1992 r. 

zlokalizowano je na starorzeczu koło wsi 

Siedlce poniżej Oławy  (M. Stajszczyk i I. 

Dobrucki – obserwacje własne). Aktualnie 

bobry zasiedliły większość wód płynących 

i stojących, pojawiając się nawet na wodach 

Wrocławia. 

Wydra Lutra lutra najbardziej krytycz-

ny okres prześladowań i zatrucia wody 

przetrwała dzięki dopływom Odry – rze-

ce Oławie i Smortawie. Od lat 90. XX w. 

zwiększyła liczebność i obecnie spotkać ją 

można nawet na miejskich odcinkach Odry 

we Wrocławiu. Dzięki bobrom, które doko-

nały spektakularnej rekolonizacji Pradoliny 

Wrocławskiej, wydra korzysta z utworzo-

nych przez nie rozlewisk, w których żyje 

liczne spektrum różnych gatunków wod-

nych bezkręgowców, ryb i płazów, stano-

wiących jej menu.
trudna przeszłość

Sięgające czasów średniowiecza próby 

okiełznania Odry, osiągnęły swoje apogeum 

na przełomie XIX i XX w. To wtedy nie-

mieccy inżynierowie zrealizowali pomysł 

likwidacji wspaniałego ekosystemu zalewo-

wego u zbiegu Odry i jej dopływów - Oławy 

i Smortawy. Przeprowadzona ponad 100 lat 

temu regulacja Odry, zniszczyła wieloko-

rytowy charakter Pradoliny Wrocławskiej 

poniżej miasta Oława, wraz z bezcennymi 

środowiskami, takimi jak naturalne, mean-

drujące odcinki Odry ze stromymi skarpami 

na brzegach oraz z piaszczysto – żwirowy-

mi łachami w nurcie. Odra została uregulo-

wana (zwężona i pogłębiona), a dolina zme-

liorowana. W ten sposób zniszczono biotop 

jesiotra ostronosego Accipenser oxyrinchus, Fot.1. Odra powyżej Oławy, fot. Marek Stajszczyk
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który całkowicie wymarł nie tylko na zie-

miach polskich, ale i w całej północnej 

części Europy (Stanković 2011). W efekcie 

regulacji Odry zniknął także łosoś Salmo 

salar. Zlikwidowano też część starorzeczy, 

osuszając je i zasypując, co unicestwiło 

całkowicie nadodrzańską populację grzy-

bieńczyka wodnego Nymphoides peltata. 

Lasy łęgowe, rosnące na nadodrzańskich 

terenach zalewowych, zaczęły masowo usy-

chać. Zaczęto więc przekształcać je w lasy 

grądowe, przez preferowanie nasadzeń dębu 

szypułkowego Quercus robur.

Na silne przekształcenie środowiska, 

skutkujące degradacją biotopów setek ga-

tunków roślin, grzybów i zwierząt, nałożyła 

się jeszcze celowa eksterminacja gatunków 

występujących nad Odrą, np. przez noto-

ryczne płoszenie i strzelanie, zniszczono pod 

koniec XIX w. koło wsi Kotowice, jedyną 

kolonię lęgową czapli ślepowrona. W ostat-

nim roku istnienia – w 1899 r. – naliczono 

15 gniazd. Niestety, w następnych latach 

kolonia ta już nie istniała (Kollibay 1906, 

Stajszczyk 2010). Strzelano również do pta-

ków, obecnie uznanych za ściśle chronione, 

jak np. do perkozów, kormoranów, czapli, 

bocianów czarnych, łabędzi, rzadszych ga-

tunków gęsi i kaczek, ptaków szponiastych, 

żurawi, siewkowców, mew i rybitw, itd. 

Różnymi sposobami uśmiercano drapieżne 

ssaki, w tym gronostaje, borsuki i wydry. 

W przypadku norki europejskiej Mustela 

europea, eksterminacja była totalna; ostatnie 

osobniki zabito w pierwszej połowie XIX w. 

(Pax 1925).  

Najnowszym przykładem eksterminacji 

rodzimego gatunku z obszaru ostoi jest łoś 

Alces alces. Pod koniec XX w. na wschod-

nim krańcu ostoi pojawiło się, po kilku-

setletniej przerwie, kilka osobników tego 

gatunku. W lasach na wschód od Jelcza ob-

serwowałem je w listopadzie 1993, wrześniu 

1996 i październiku 1997 r. (M. Stajszczyk 

– obserwacje własne). Niestety, nadmier-

ny odstrzał łosia przez członków Polskiego 

Związku Łowieckiego, doprowadził do sil-

nego zredukowania liczebności tego naj-

większego przedstawiciela jeleniowatych 

i do jego ponownego ustąpienia z obszaru 

Pradoliny Wrocławskiej. Obecnie najbliższe 

ostoje łosia znajdują się w dorzeczu Warty, 

ponad 100 km na wschód od ostoi Grądy 

w Dolinie Odry (Raczyński 2014).

leczenie ran
Przyroda ostoi zaczyna się regenerować. 

Obecnie w korycie Odry zaczynają ponow-

nie zachodzić naturalne procesy, zwłaszcza 

na odcinku poniżej Czernicy, z racji istnie-

nia kilkumetrowego, nieżeglownego od-

cinka rzeki (barki od rejonu Jeszkowic po 

Kamieniec Wrocławski płyną kanałem wy-

kopanym przed blisko 100 laty). Na odcinku 

tym istnieje specyficzne środowisko jakim 

są urwiste nadbrzeżne skarpy. Możliwe, że 

przy niskich stanach wód Odry, zaczną wy-

łaniać się piaszczysto – żwirowe łachy. 

Wiele „nieużytków” w ostoi zaczyna żyć 

naturalnym trybem, dzięki reintrodukowa-

nemu bobrowi. Kreuje on rozlewiska, blo-

kując odpływ wody w rzeczkach i rowach, 

przez co bardzo korzystnie wpływa na całe 

spektrum różnych roślin i zwierząt, związa-

nych ze środowiskiem wodnym. Dzięki bo-

brom m.in. ryby i płazy mają więcej dogod-

nych miejsc rozrodu, podobnie jak żuraw, 

słonka i brodziec samotny. A na bobrowe 

rozlewiska w poszukiwaniu pokarmu chęt-

nie przybywa m.in. bocian czarny i wydra. 

Zagrożenia
Spośród wielu zagrożeń, jakie nega-

tywnie oddziałują na przyrodę ostoi, warto 

wskazać obce gatunki inwazyjne. Z roślin 

największe zagrożenie dla bioróżnorodno-

ści, stanowi kolczurka klapowana Echino-

cystis lobata, nawłocie Solidago sp., rde-

stowce Reynoutria sp., robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia, orzesznik pięciolist-

kowy Carya ovata oraz klon jesionolistny 

Acer negundo.

Obcymi, inwazyjnymi gatunkami zwie-

rząt, stwierdzonymi na obszarze ostoi Grą-

dy w Dolinie Odry są: z bezkręgowców 

m.in. ślimak pomrów wielki Limax maxi-

mus oraz chrząszcz ryjkowiec drzewiaczek 

jesionowy Lignyodes bischoff, a z kręgow-

ców kilka gatunków ryb, jak amur Cteno-

pharyngodon idella, czebaczek amurski 

Pseudorasbora parva, karaś srebrzysty Ca-

rassius gibelio, sumik karłowaty Ameiurus 

nebulosus. Spośród ssaków, największym 

zagrożeniem są: jenot Nyctereutes procy-

onoides, norka amerykańska Neovison vi-

son i szop pracz Procyon lotor. Gatunki te 

stanowią zagrożenie zarówno dla flory, jak 

i dla fauny ostoi, w tym także dla wielu róż-

nych gatunków ptaków, zasiedlających ten 

obszar, jak np. dla czapli bączka, bociana 

czarnego, chruścieli i siewkowców. Przy-

kładowo, norka amerykańska wyniszczyła 

w dolinie Odry niemal kompletnie lęgową 

populacją łyski Fulica atra (Stajszczyk 

2010, Stajszczyk i Trznadel 2012).      

mgr Marek Stajszczyk

Literatura dostępna u Autora.

Fot.2. Rezerwat Zwierzyniec na zachodnim krańcu Lasu Ryczyńskiego, fot. Marek Stajszczyk
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BArBArA Teisseyre, MAriA PrzyBylskA-wojTyszyn

Pod takim tytułem odbyło się 28 listopada 2013 r., zorganizowane przez Dolnośląski Klub ekologiczny, seminarium środowi-
skowe. Seminarium było częścią działań Koalicji Klimatycznej, której Klub jest członkiem – założycielem. temat seminarium 
odpowiadał tematyce obrad coP-19 (11-24 listopada 2013 r.) i dyskusji, jaka się w Polsce odbywała na tematy nie tylko zmian 
klimatu, ale też zadań stojących przed gospodarką, a szczególnie przed energetyką. coP-19 nie przyniósł zadowalających rezul-
tatów i nierozwiązane problemy pozostały. Aby je skutecznie rozwiązywać i mieć przygotowane stanowisko na następny Szczyt 
Klimatyczny w limie i za 2 lata w Paryżu, gdzie powinny zapaść wiążące postanowienia, konieczne jest dokonanie bilansu po-
trzeb i możliwości ze strony uczestników coP-u.

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA KLIMATU?

DKE podjął taką próbę w skali miasta 

i regionu, organizując wspomniane semina-

rium w formie dyskusji panelowej z moż-

liwością zadawania pytań, a tym samym 

udziału w dyskusji każdego z uczestników 

seminarium.

Seminarium odbyło się w nowoddanym 

do użytku budynku Ekocentrum we Wro-

cławiu. Spotkanie prowadził w imieniu 

DKE prezes Aureliusz Mikłaszewski, a pa-

nelistami byli:

• mgr Dorota Janowska-Mróz – staro-

stwo powiatu wrocławskiego, Wydział 

Ochrony Środowiska,

• dr inż. doc. Henryk Wojciechowski – In-

stytut Mechaniczno-Energetyczny Poli-

techniki Wrocławskiej,

• mgr Dariusz Zięba – Instytut Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Miasta,

• mgr Paweł Karpiński – Urząd Marszał-

kowski Województwa Dolnośląskiego,

• mgr Krzysztof Smolnicki – prezes fun-

dacji Ekorozwoju, Gospodarz Ekocen-

trum1.

Krótki referat wprowadzający wygłosił 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski nt. „Efekt 

cieplarniany – zagrożenie globalne”, w któ-

rym przybliżył zebranym treść IV Raportu 

IPCC (2007) oraz pierwsze, opublikowane 

informacje z V Raportu (2013), z których 

wynika, że za ocieplenie klimatu z 95%-

ową pewnością odpowiada człowiek.

1. Uczestnicy seminarium mieli okazję obejrzeć budynek Eko-
centrum, ogrzewany ciepłem Ziemi.

Następnie zaproponował zebranym na-

stępujący sposób prowadzenia panelu dys-

kusyjnego: odpowiedzi na pytanie „Co mo-

żemy zrobić dla klimatu?” - w skali: kraju, 

regionu, miasta/osiedla, gospodarstwa do-

mowego, indywidualnie.

co możemy zrobić dla klimatu w skali 
kraju:     

Dorota Janowska-Mróz – poinformowa-

ła zebranych, że w powiecie wrocławskim, 

który obejmuje 9 gmin, powstała strefa eko-

nomiczna, rozwija się przemysł emitujący 

zanieczyszczenia. Są przygotowane progra-

my ochrony środowiska i zmniejszania emi-

sji, co jest wkładem powiatu do obniżenia 

emisji w całym kraju. Ważna także jest edu-

kacja ekologiczna dorosłych i młodzieży, 

są dotacje do projektów ekologicznych dla 

szkół np. projekt „Żyjmy zgodnie z naturą”

Dariusz Zięba – powiedział, że Instytut 

Rozwoju Regionalnego, jako jednostka sa-

morządu, wspiera województwo w działa-

niach na rzecz ochrony środowiska, więc 

i klimatu, poprzez opracowanie strategii 

rozwoju województwa. Przeprowadza się 

konsultacje społeczne nad opracowaniem 

regionalnych planów odnowy klimatycz-

nej, co się wpisuje w opracowanie krajo-

wych planów ochrony klimatu. Wypraco-

Fot.1. Paneliści w komplecie, fot. Krystyna Haladyn

seminarium środowiskowe
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wano platformę współdziałania organizacji 

społecznych, naukowców, praktyków i in-

stytucji mających wpływ na zmiany klima-

tyczne. Zwraca się także uwagę na ochronę 

walorów krajobrazu np. przy lokalizacji 

i budowie farm wiatrowych.

Paweł Karpiński – podkreślił, że na po-

ziomie kraju, w zakresie zmniejszenia emi-

sji CO
2 

źle się dzieje, np. wprowadzanie 

energii ze źródeł odnawialnych napotyka 

na wielkie trudności. Istnieje silny czar-

nowęglowy „pijar” – energetyka węglowa 

ma potężne lobby polityczne i społeczne. 

Istnieje powszechne przekonanie, że Pol-

ska „na węglu stoi”. Tymczasem, znaczną 

część węgla kamiennego sprowadza się 

z zagranicy, ponieważ polski węgiel jest 

zbyt drogi. Przyszłość energetyki, a co za 

tym idzie zmniejszenie emisji CO
2
, zależy 

od dywersyfikacji produkcji energii. Po-

trzebne jest ekonomiczne podejście do tych 

zmian i współpraca z krajami, które mają 

doświadczenie, np. z Niemcami.

Henryk Wojciechowski – zwrócił uwa-

gę, że zwiększanie ilości CO
2
 spowodowa-

ne jest m.in. nadmiernym spalaniem paliw 

kopalnych, nadal powszechnym zastoso-

waniem przestarzałych metod produkcji. 

Trzeba dążyć do czystszej technologii, np. 

wprowadzać w energetyce układy koge-

neracyjne i trigeneracyjne. Konieczny jest 

większy udział energii ze źródeł odnawial-

nych, która ma jednak wady, np. niecią-

głość dostaw (zasilania), konieczność ma-

gazynowania energii. 

Krzysztof Smolnicki - przedstawił ob-

szerną publikację Davida JC MacKay’a  

pt. „Zrównoważona energia – bez pary 

w gwizdek”, w której autor rozprawił się 

z mitami o energii, przytoczył dowody na 

wpływ człowieka na zmiany klimatu. Ko-

nieczne jest stopniowe przestawianie go-

spodarki na inny model rozwoju, dążenie 

do najbardziej efektywnego wykorzystania 

energii i sposobów jej wytwarzania. Nie ma 

takiej wizji i debaty na poziomie kraju. Nie 

ma odpowiednich ustaw dotyczących OZE. 

Wszelkie zmiany są blokowane przez wiel-

kie korporacje energetyczne. Konieczna 

jest prosumpcja - oddać ludziom w więk-

szym stopniu produkcję energii a nie wiel-

kim koncernom. 

Prof. Michał Mierzejewski – uważa, że 

przyszłość energetyki w Polsce będzie za-

leżała od właściwego wykorzystania gazu 

z łupków. Ciepłownictwo i wytwarzanie 

prądu elektrycznego można przestawić na 

gaz łupkowy.

A. Mikłaszewski – tak, to jest jedna 

z możliwych zmian, ale konieczny jest miks 

energetyczny, uwzględniający coraz więk-

szy udział gazu łupkowego i ewentualnie 

ropy łupkowej. Dzięki temu zmniejszy się 

emisja CO
2
 do atmosfery.

K. Smolnicki - zauważył, że gaz łup-

kowy można uważać raczej za przejścio-

we źródło otrzymywania energii, energia 

z wodoru to sprawa odległa, a przy obec-

nych technologiach uzyskiwania energii 

przejście na OZE jest bardzo kosztowne. 

Potrzebna jest współpraca z krajami, które 

już mają doświadczenie, np. Niemcy, Da-

nia, Norwegia.

H. Wojciechowski - przypomniał, że 

elektrownie wiatrowe nie są samowystar-

czalne energetycznie, gdyż ich zastosowa-

nie potrzebuje zasilania tradycyjnego na 

czas przestoju. Spalanie biomasy nie jest 

też dobrym wyjściem, ponieważ powoduje 

przedostawanie się do atmosfery dioksyn, 

furanów i innych szkodliwych substancji. 

Dyskusję podsumował A. Mikłaszewski 

– obecnie polska energetyka oparta jest na 

spalaniu węgla kamiennego i brunatnego 

– teraz daje to ok. 90% uzyskanej energii. 

W następnych latach uzyskiwanie energii 

być może uda się oprzeć na wykorzystaniu 

gazu łupkowego, jako paliwa przejściowe-

go, a w dalszej przyszłości energię będzie-

my mogli otrzymywać głównie z OZE. To 

daleka przyszłość, ale należy do tego dążyć.

co możemy zrobić dla klimatu w skali 
regionu i w miejscu zamieszkania

P. Karpiński – poinformował zebra-

nych, że na poziomie regionu dzieje się 

dużo. Ze środków unijnych 15% z 10 mld 

zł skierowane jest do regionów na lepsze 

wykorzystanie energii. Część z tych środ-

ków przeznaczona jest na energetyczną 

modernizację budynków mieszkalnych 

i biurowych w miastach. W Polsce pra-

wie 70% ludzi żyje i pracuje w miastach, 

w których to większość budynków wymaga 

ocieplenia, gdyż prawie 50% ciepła ucieka 

z budynków. Normy unijne nakazują, że po 

roku 2020, wszystkie nowe budynki muszą 

być zero energetyczne. Konieczne jest więc 

zmniejszenie ilości budynków opalanych 

węglem i kompleksowa rewitalizacja sta-

rych dzielnic w miastach.

H. Wojciechowski – przypomniał, że 

budownictwo ma największe możliwości 

oszczędzania energii. Można nawet o 40% Fot.2. Uczestnicy seminarium, fot. Krystyna Haladyn
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zmniejszyć ilość dostarczanej energii, ko-

nieczna jest także zmiana sposobu roz-

prowadzania ciepła w budynkach. Należy 

odchodzić od zcentralizowanych źródeł 

dostarczanie energii a opierać się na źró-

dłach lokalnych. Konieczne jest odpowied-

nie ocieplanie nowych i docieplanie starych 

budynków, m.in. przez wymianę okien, 

wprowadzanie odpowiedniej wentylacji 

budynków, termoizolację ścian.

K. Smolnicki – uważa, że należy zwró-

cić uwagę na kryterium oceny projektów 

budowlanych pod względem oceny efek-

tywności energetycznej budynków. W Stra-

tegii Rozwoju Województwa nie występują 

punkty mówiące o wprowadzaniu zakazu 

palenia węglem. Powinniśmy brać przykład 

z Krakowa, gdzie wprowadzono taki zakaz 

już w 2013r., dofinansowując do 100% 

zmiany w sposobie ogrzewania.

D. Zięba – poinformował, że w Instytucie 

Rozwoju Regionalnego powstają obecnie 

podstawowe założenia polityki transporto-

wej w regionie. Planowanie przestrzenne 

jest w kryzysie, brakuje krajowej polityki 

przestrzennej co odbija się na gminnej po-

lityce przestrzennej. Z raportu dotyczącego 

polityki metropolitalnej wynika, że w nie-

których gminach naszego województwa 

w ostatnich latach nastąpiło ok. 700%-owe 

zwiększenie terenów przeznaczonych pod 

zabudowę. Jest wyraźna migracja ludności 

z miasta na jego obrzeża. Zabudowa ograni-

cza powierzchnie obszarów zielonych. 
Karolina Pawlak (uczennica) – zapytała 

„co może zrobić jako jednostka dla klimatu?” 

P. Karpiński – stwierdził, że pojedynczy 

człowiek może najwięcej zrobić dla klima-

tu w skali lokalnej, regionalnej i kraju. Za-

chęcił do obejrzenia portalu internetowego 

– www.dzielnicewrocławia.pl, gdzie można 

znaleźć sposoby ochrony klimatu przez jed-

nostki, np.: przy wyborze miejsca miesz-

kania kierować się odległością od miejsca 

pracy, wybrać samochód na gaz, oszczę-

dzać wodę, ciepło i energię elektryczną. 

K. Smolnicki – zauważył, że w dużych 

miastach na zachodzie Europy, widać ten-

dencję do odchodzenia od używania wła-

snych samochodów, na rzecz poruszania się 

po mieście komunikacją zbiorową, rowerem 

lub pieszo. 

H. Wojciechowski – powiedział, że nie 

ma dopracowanego prawa, np. brak wy-

tycznych gdzie można budować elektrow-

nie na biogaz. Konieczne są centra doradz-

twa dla mieszkańców, by każdy obywatel 

mógł  zbudować własne źródło energii i od-

ciążać krajową energetykę. 

A. Mikłaszewski – dla energetyki pro-

sumenckiej ważne jest pozyskiwanie cie-

pła i prądu z kolektorów słonecznych i pa-

neli fotowoltaicznych. W Niemczech, np. 

w osiedlu Amorbach koło Neckarsulm 100% 

dachów jest pokrytych kolektorami i panela-

mi fotowoltaicznymi. Ciepło magazynowa-

ne jest w złożu, w głębi ziemi (ok. 150 m) 

i można z niego korzystać prawie do wiosny. 

M. Mierzejewski – zadał pytanie „kiedy 

w Polsce będzie można wybudować wia-

trak we własnym ogrodzie i uzyskać podłą-

czenie do sieci energetycznej?”

Paweł Maślankiewicz - odpowiedział, że 

już można zbudować ale potrzebny jest od-

powiedni certyfikat i montaż. Zwrócił uwa-

gę, że na Dolnym Śląsku brakuje wspiera-

nia innowacji dotyczących oszczędzania 

i racjonalnej gospodarki energią.

A. Mikłaszewski – należy zwrócić uwagę 

na konieczność wyrabiania zachowań pro-

ekologicznych. Klub Ekologiczny pracuje 

nad tym od dawna, czego przykładem są 

kolejne edycje (realizowana jest już 10 edy-

cja) projektu pt. „Bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii w szkołach dolnośląskich”. 

Tam młodzież zdobywa wiedzę na tematy 

oszczędzania energii, przyczyn ocieplania 

się klimatu i związanych z tym zagrożeń, 

a przede wszystkim wyrabia nawyki pro-

środowiskowe, polegające na świadomym 

ograniczaniu zużycia energii.

H. Wojciechowski – zwrócił uwagę, że 

należy stosować się do zasady: myśleć glo-

balnie – działać lokalnie. 

A. Mikłaszewski – posumował prze-

bieg seminarium, podziękował paneli-

stom, gospodarzom i uczestnikom semi-

narium. W podsumowaniu zwrócił uwagę, 

że rozwiązywanie globalnych problemów, 

a takim jest ocieplanie się klimatu, musi 

opierać się o przemyślane decyzje w skali 

ogólnoświatowej, europejskiej i poszcze-

gólnych krajów. Fundamentem powodze-

nia tych działań jest postawa poszczegól-

nych obywateli tworzących wspólnoty, 

ugrupowania polityczne, organizacje po-

zarządowe. Od ich postawy i konkretnych 

proekologicznych działań dających w skali 

jednostek małe efekty, ale mnożone przez 

miliony, dają już znaczące w skali państw 

i kontynentów dokonania. Suma tych doko-

nań stanowi odpowiedź na pytanie zawarte 

w tytule seminarium.

Dr bArbArA teisseyre 

Dr MAriA przybylskA – wojtyszyn

Fot.3. Wypełniona sala seminarium, fot. Krystyna Haladyn
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Ach...ten miód!
MAriA kuźniArz

Zawartość opakowania była łatwo do-

stępna, bo żółtawy przysmak (ach!..jak 

słodko pachnący!) przykryty był tylko krąż-

kiem naparafinowanej tektury przylegają-

cym do ścianek opakowania. Łatwo było go 

zdjąć, o ile tylko nie przeszkodziły w tym 

kroki nadchodzącej mamy. Najsmaczniej-

sza była cieniutka warstwa powierzchnio-

wej pianki. Ponieważ każde najdrobniejsze 

jej skrobnięcie pozostawiało ślad, trzeba 

było zeskrobać całą piankę a potem sta-

rannie wygładzić resztę tak, żeby „nikt nie 

poznał”. Kiedy któregoś razu gładziłyśmy 

tę powierzchnię razem z siostrą, z kartonika 

ubyło tak dużo, że mama przestała udawać, 

że nie wie o naszym procederze. Nieźle 

oberwałyśmy a na dodatek mama pogrozi-

ła, że pierników nie będzie!

Gdy chodziłam do pierwszej klasy, jed-

na z moich koleżanek dostawała do szko-

ły kromkę ze sztucznym miodem. Ja też 

tak chciałam ale mama nie dała się upro-

sić tłumacząc, że od tego psują się zęby 

a poza tym, to mamy w domu swój miód 

od pszczół i codziennie dostajemy ten 

miód kiedy tylko chcemy. Tak było, mie-

liśmy swój miód, bo mieliśmy w ogrodzie 

pszczoły. Ale wtedy bardzo ich nie lubi-

łam, bo nie dość, że nie można było bawić 

się w ich pobliżu, to jeszcze przez ten ich 

miód nie dostawałam kanapek ze sztucz-

nym miodem. W końcu rodzice wytłuma-

czyli mi, czym jest to coś, co ktoś nazwał 

sztucznym miodem a co miodem nigdy nie 

było i nie będzie, a do pierników używa się 

tylko dlatego, że pszczelego miodu szkoda. 

W wysokiej temperaturze traci swoje naj-

cenniejsze składniki.

Sztuczny miód można kupić i dzisiaj. 

Bardzo rzadko spotykam go w formie sta-

łej, bardziej popularny jest płynny, w sło-

Piekąc świąteczne pierniki zatęskniłam za sztucznym miodem. Nie za nim samym, bo nigdy nie dorówna miodom naturalnym. 
Zatęskniłam za radością, jaką miód sztuczny wnosił w moją dziecięcą wyobraźnię. gdy tylko mama wniosła do kuchni zakupy, 
wśród których był żółty tekturowy kubek z napisem „Sztuczny miód”, zaczynało pachnieć świętami. Znaczyło to, że niebawem 
będziemy piec pierniki i że zbliża się czas łasowania. Przepadałam za słodyczami, których nie mieliśmy wiele, więc pokusa 
skrobnięcia odrobinki sztucznego miodu, z czekającego na swój udział w piernikowym cieście kartonika, była ogromna.

iczkach. Produkowany jest głównie na po-

trzeby przemysłu cukierniczego. Wobec 

zalewu słodkich pokus wątpię czy jakieś 

dziecko marzy teraz o sforsowaniu jakiejś 

zakrętki. Metody technologiczne pozo-

stały podobne jak przed stu laty, kiedy to 

pierwszy raz zaczęto z cukru buraczanego 

i syropu ziemniaczanego produkować coś, 

co przypomina prawdziwy miód. W proce-

sie hydrolizy sacharozy, do której stosuje 

się jako przyspieszaczy kwas mrówkowy 

a nawet solny, powstaje tzw. cukier in-

wertowany. Powstałą masę odkwasza się 

sodą a następnie koloryzuje (np. karmelem) 

i dosmacza esencją miodową tak, żeby jak 

najbardziej przypominała miód. W ramach 

unowocześniania technologii wymyśla się 

nowe sztuczne dodatki smakowe i zapacho-

we. Nowością jest też zastępowanie kwa-

sowej hydrolizy metodą stosującą enzy-

my. Pszczelarze, którzy oszukują pszczoły 

i na przezimowanie podrzucają im właśnie 

sztuczny miód, przekonali się o tym, że 

enzymatycznie uzyskiwany cukier inwer-

towany jest o wiele bardziej dla zdrowia 

pszczół bezpieczny.

Lepszą formą sztucznego miodu jest 

sacharoza przetworzona przez pszczoły. 

Odkąd człowiek zaczął miodem pszczelim 

handlować, zaczął też kombinować jak to 

zrobić, by więcej na nim zarobić. Cukier 

jest tańszy od miodu, więc podrzuca się 

pszczołom słodki syrop jako pożytek, który 

one przetwarzają i magazynują w plastrach. 

Ul i pszczoły stają się przetwórnią łatwo 

dostępnego dla nich pokarmu cukrowego. 

Ale to nigdy nie będzie miód naturalny, 

bo nawet jeśli jego słodycz pachnieć bę-

dzie ulem, to brakować mu będzie tego, co 

w miodzie naturalnym najważniejsze: całej 

gamy związków pochodzących z nektaru 

lub spadzi. Od kompozycji i różnorodności 

tych pochodzących od roślin miododajnych 

związków zależy wartość miodu. Jego war-

tość smakowa, zapachowa a nade wszystko 

zdrowotna. I cenowa też. Najdroższym pol-

skim miodem jest leśny, zebrany z barci. Na 

wszelki wypadek wyjaśniam, że nie chodzi 

tu o roślinę a o „miejsce zamieszkania” 

pszczół. Bartnictwo, najstarszy sposób po-

zyskiwania miodu przez człowieka, aktual-

nie się odradza.

Najbardziej popularnym miodem natu-

ralnym, jaki można spotkać w handlu, jest 

„miód kwiatowy”. Niewiele nam to mówi, 

z nektaru których roślin został przetworzo-

ny. Często jest to mieszanka niewiarygod-

nie złożona i gdybyśmy dokonali analizy 

pyłków w nim zawartych okazałoby się, 

że surowiec nań zbierały pszczoły na ca-

łym świecie. Nie tylko pszczelarze wiedzą, 

co mam na myśli. Dlatego tak ważne jest, 

byśmy wiedzieli CO kupujemy. Mam ta-

kiego znajomego pszczelarza, od którego 

z pełnym zaufaniem kupuję miody i który 

mnie zaskoczył nie chcąc zwrotu słoików, 

bo „mogłyby zanieczyścić” właśnie zebra-

ny miód, np. faceliowy, innym. Pomimo 

dokładnego mycia słoika!...

Nie sposób tu wymienić rodzaje miodu 

naturalnego, pojawiającego się na popular-

nych ostatnio kiermaszach zdrowej żyw-

ności. Niektóre robią furorę swoimi walo-

rami. Niektóre ceną albo… efektownym 

przystrojeniem słoiczka. Kupujemy różne. 

Aktualnie w mojej kuchni do dyspozycji 

domowników są cztery napoczęte słoiczki, 

każdy inny. Wszystkie sprawdzone, warto-

ściowe ale żaden nie wzbudza takich emo-

cji jak ten sztuczny z dzieciństwa. 

 
Dr MAriA kuźniArz
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w godzinach od 1500 do 1830

Redakcja „Zielonej Planety” ogłasza konkurs na zdjęcie o tematyce przyrodniczej.

Warunki konkursu:

• jedno do trzech zdjęć wykonanych osobiście 

• zdjęcia nieretuszowane, w formie elektronicznej oznaczone symbolem (numerem 

4 cyfrowym), o minimalnej rozdzielczości 300dpi, należy przesłać na e-mailowy 

adres DKE: klub@eko.wroc.pl 

• termin nadsyłania zdjęć – zdjęcia można nadsyłać sukcesywnie w terminach:

 - do 30 kwietnia 2014 r.

 - do 30 czerwca 2014 r.

 - do 30 września 2014 r.

 - do 25 listopada 2014 r.

• w oddzielnym pliku (oznaczonym tym samym symbolem co zdjęcie) prosimy 

podać dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres) oraz:

 - oświadczenie o niepublikowaniu przesłanego zdjęcia, 

 - wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację załączonej pracy.

12. KONFERENCJA NAUKOWA POL-EMIS
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska serdecznie za-

prasza do udziału w 12. Konferencji Naukowej POL-EMIS 2014 „Ochrona powie-

trza atmosferycznego”, która odbędzie się w dniach 4 - 7 czerwca 2014 r. w hotelu 

Relaks w Karpaczu. 

Tematyka konferencji obejmuje: 

• ocenę zagrożeń środowiska emisją zanieczyszczeń, 

• charakterystykę źródeł emisji,

• monitoring i metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, 

• procesy, technologie i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, 

• modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosfe-

rycznym, 

• ekologiczne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii i procesów 

współspalania 

• oraz zarządzanie jakością powietrza.

Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa dostępne są na stronie konferencji 

www.pol-emis.pwr.wroc.pl oraz pod adresem pol-emis@pwr.wroc.pl. Termin zgło-

szenia upływa 28 marca 2014 r. Na pełne teksty artykułów (8-10 stron) czekamy 

do 18 kwietnia 2014 r. W programie konferencji znajdą się wystąpienia plenarne, 

sesja posterowa oraz prezentacja stoisk firmowych. 

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Teodora Traczewska, prof. nadzw. PWr

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

dr hab. inż. Michał Głomba, prof. nadzw. PWr

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

12. Konferencji Naukowej POL-EMIS 2014

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Najlepsze zdjęcia (wybrane przez komisję konkursową) będą sukcesywnie 
publikowane w kolorze, na 27 stronie biuletynu „Zielona Planeta”.

Redaktor Naczelna Krystyna Haladyn
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Jeż czochra się w trawie
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Przestrojniki trawniki podczas posiłku


