promocja
Co mo¿emy zrobiæ dla ochrony klimatu?

Korzystajmy z nowych technologii, a takimi s¹,
miêdzy innymi, odnawialne Ÿród³a energii
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w P³ocku zaprasza
wszystkich zainteresowanych do
udzia³u w projekcie ,,Cz³owiek energia - œrodowisko. Zrównowa¿ona
przysz³oœæ Mazowsza, Kujaw i Ziemi
£ódzkiej” realizowanego od paŸdziernika 2010 roku do wrzeœnia
2012 roku dziêki œrodkom finansowym Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Nie wiem, czy wszyscy zdaj¹ sobie
sprawê z tego, jak bardzo jesteœmy
uzale¿nieni od energii. Zauwa¿amy to
na ka¿dym kroku, nieustannie. Nasze
¿ycie by³oby bardzo trudne bez energii. Pr¹d elektryczny oœwietla domy,
miejsca pracy, wypoczynku, zasila
urz¹dzenia domowe, w pracy. Ciep³o
ogrzewa nasze mieszkania, miejsca
pracy. W czasie upa³ów korzystamy
z klimatyzacji. Gotujemy potrawy,
korzystaj¹c z energii. Samochody, poci¹gi, tramwaje, samochody, zu¿ywaj¹ tak¿e bardzo du¿o energii. Nawet
kiedy œpimy, w naszych domach zu¿ywana jest energia. Energia jest
wszêdzie wokó³ nas. Czy moglibyœmy ¿yæ bez niej? Chyba nie. Wystarczy przypomnieæ sobie sytuacje, kiedy zostanie odciêty czasowo jej dop³yw. Jak komplikuje siê wówczas nasze ¿ycie! Brak telefonu, w domu
zimno, ciemno, nie dzia³a komputer,
brak wody. Nie funkcjonuje urz¹d,
szko³a, itd.
Tymczasem w Polsce do wytwarzania energii na ogó³ korzystamy
z zasobów naturalnych - wêgla, ropy
naftowej, gazu ziemnego czyli zasobów nieodnawialnych. Przy wytwarzaniu energii powstaj¹ zanieczyszczenia - odpady, gazy cieplarniane,
œcieki, zu¿ywana jest woda. Wzrasta
zapotrzebowanie na energiê, a tym samym - roœnie iloœæ wytwarzanych zanieczyszczeñ, które zagra¿aj¹ klimatowi.
Klimat jest komponentem œrodowiska decyduj¹cym miêdzy innymi
o ¿yciu ludzi i zasobach przyrody.
Wykazuje zmiennoœæ wywo³an¹ ró¿nymi, nie do koñca rozpoznanymi
przyczynami. Reaguje na erupcje
wulkaniczne, zanieczyszczenia œrodowiska, po¿ary. Od 1850 roku (rozpoczêto regularne i dok³adne pomiary
temperatury) obserwujemy zjawisko
globalnego ocieplenia - wzrost temperatury, gro¿¹cy powa¿nymi skutkami dla cz³owieka i œrodowiska.
Zgodnie z najnowszymi danymi do
koñca XXI wieku temperatura na Ziemi mo¿e wzrosn¹æ nawet o 2oC (jest
to tzw. punkt graniczny). To pozornie
niewielkie podwy¿szenie temperatury
mo¿e oznaczaæ powa¿ne problemy
dla ludzi, przyrody, gospodarki
zmniejszy siê powierzchnia i objêtoœæ
lodowców, podniesie poziom wód
w oceanach i przesunie siê ich linia
brzegowa. Pustynnieniu ulegn¹ du¿e
obszary rolnicze, a choroby tropikalne zaczn¹ pojawiaæ siê w niespotykanych dot¹d miejscach, tak¿e w Europie. Coraz czêœciej pojawiaæ siê bêd¹
ekstremalne zjawiska pogodowe.

na³ zmiany klimatu za najwiêksze
wyzwanie, jakie obecnie stoi przed
ca³¹ ludzkoœci¹. Miêdzynarodowe
gremia polityczne (OECD, Unia Europejska), panele najwiêkszych gospodarek œwiata (G-8, G-20) debatuj¹
nad tym, jak przeciwdzia³aæ zmianom
klimatu powodowanym przez dzia³alnoœæ cz³owieka. Œwiatowa Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu
podpisana w Rio de Janeiro w 1992
roku uznana zosta³a za najwa¿niejsz¹
konwencjê ONZ i za g³ówne narzêdzie do walki ze zmianami klimatycznymi.

Dlaczego klimat się
zmienia?
Dzia³ania cz³owieka takie, jak:
spalanie paliw kopalnych, niszczenie lasów, niew³aœciwa gospodarka
w rolnictwie a tak¿e z³a gospodarka
odpadami powoduj¹ wzrost poziomu ditlenku wêgla, pary wodnej,
metanu, tlenków azotu i innych gazów tzw. cieplarnianych zatrzymuj¹cych ciep³o w atmosferze. Rozwi¹zaniem jest ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych, a zw³aszcza
ditlenku wêgla, ciep³a. Oznacza to
lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Paliwa kopalne u¿ywane
w Polsce do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, w transporcie - s¹
g³ównym Ÿród³em emisji gazów cieplarnianych. Musimy ich spaliæ
mniej i robiæ to w bardziej efektywny sposób.

Jakie podjąć działania?
Unia Europejska przyjê³a program
dzia³añ w celu przejœcia do gospodarki przyjaznej dla klimatu i opartej na
po³¹czeniu niskoemisyjnych technologii i Ÿróde³ energii.
Aby ograniczyæ globalne ocieplenie
o 2oC, w ci¹gu najbli¿szych 15-20 lat
globalna emisja gazów cieplarnianych
musi przestaæ rosn¹æ, a do 2050 roku
nale¿y j¹ ograniczyæ do poziomu
z 1990 roku. Unia Europejska zdecydowa³a o:
zaoszczêdzeniu 20% zu¿ywanej
energii w porównaniu do planów na
2020 rok poprzez zwiêkszenie wydajnoœci energii,
podniesieniu do 2020 r. do 20%
udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii
w ogólnym zu¿yciu energii, co stanowi³oby prawie trzykrotne zwiêkszenie
obecnego poziomu,
dziesiêciokrotnym podniesieniu, tj. do poziomu 10%, udzia³u biopaliw w ogólnej sprzeda¿y benzyny
i oleju napêdowego do 2020 r., je¿eli
zrównowa¿one biopaliwa produkowane z roœlin z przeznaczeniem na cele niekonsumpcyjne, stan¹ siê powszechnie dostêpne na rynku,
rozwoju i promowaniu technologii niskoemisyjnych i bezemisyjnych
³¹cznie z przechwytywaniem i przechowywaniem CO2,
lepszej integracji unijnych rynków energetyki (d¹¿enie do bardziej
konkurencyjnych rynków elektrycznoœci i gazu w Europie),
lepszej integracji polityki energetycznej UE z innymi dziedzinami polityki (rolnictwa, handlu, transportu,
badañ, œrodowiska naturalnego).

Czy ktoś chroni klimat?

Polityka na rzecz energii
odnawialnej

Œwiat dostrzeg³ problemy zmian
klimatycznych. Jest to problem ca³ego globu ziemskiego, dyskutowany
w krêgach naukowców, ekonomistów, dzia³aczy gospodarczych, polityków. Sekretarz Generalny ONZ uz-

Od lat dziewiêædziesi¹tych XX w.
Unia Europejska pracuje nad rozwojem produkcji energii odnawialnej
i zachêca do jej wykorzystywania.
Jej promocja prowadzi do wyparcia
konsumpcji paliw kopalnych, roz-
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woju nowych ga³êzi przemys³u
i technologii.
Energia odnawialna obejmuje:
produkcjê energii elektrycznej
(woda, wiatr, biomasa, fotowoltaika),
produkcjê ciep³a w systemach
sieciowych i indywidualnych (biomasa, geotermia, energia s³oneczna),
produkcjê biopaliw (drewno,
bioetanol, estry oleju rzepakowego).
Przyjêty przez UE plan dzia³añ integruj¹cy politykê klimatyczn¹
i energetyczn¹ Wspólnoty nak³ada
na wszystkie kraje cz³onkowskie nowe zobowi¹zania. Równie¿ w Polsce obserwujemy du¿e zainteresowanie rozwojem wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE).

Warsztaty szkoleniowe z budowy
kolektorów s³onecznych w ramach
projektu ,,Siêgnij po S³oñce - program wykorzystania energii odnawialnej w spo³ecznoœciach wiejskich metod¹ zrób to sam” - realizowanego przez RCEE w P³ocku
w 2004 roku.

Zasoby odnawialnych
źródeł energii w Polsce
Energia s³oneczna
Istotnymi w energetyce wielkoœciami opisuj¹cymi promieniowanie
s³oneczne docieraj¹ce przez atmosferê do powierzchni ziemi s¹:
promieniowanie s³oneczne
ca³kowite (suma gêstoœci strumienia
energii promieniowania bezpoœredniego i rozproszonego), wynosz¹ce
w Polsce 950-1250 kWh/m2,
napromieniowanie, przedstawiaj¹ce energiê podaj¹c¹ na jednostkê powierzchni w okreœlonym czasie (godzina, dzieñ, rok),
us³onecznienie bêd¹ce liczb¹
godzin z bezpoœrednio widoczn¹
operacj¹ s³oneczn¹ (œrednie us³onecznienie wynosi w Polsce
1600godz/rok).
Warunki meteorologiczne charakteryzuj¹ siê w Polsce b. nierównym
rozk³adem promieniowania s³onecznego w cyklu rocznym. Ok. 80%
ca³kowitej rocznej sumy nas³onecznienia przypada na szeœæ miesiêcy
wiosenno-letnich, a czas operacji
s³onecznych w lecie wynosi ok. 16
godz., zim¹ – 8 godz./dzieñ.
S¹ dwa rodzaje konwersji energii
promieniowania s³onecznego u¿yteczne w energetyce:
fotochemiczna - polegaj¹ca na
przemianie promieniowania s³onecznego w ciep³o u¿yteczne w kolektorach s³onecznych bêd¹cych elementem systemów s³onecznych ak-

tywnych lub elementach obudowy
budynku w tzw. architekturze s³onecznej,
otowoltaiczna - polegaj¹ca na
bezpoœredniej przemianie promieniowania s³onecznego w energiê
elektryczn¹ zachodz¹c¹ w ogniwach
fotowoltaicznych.
Ca³e Mazowsze ma potencja³
wykorzystania energii s³onecznej
do ogrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej.
Energia geotermalna
Energia ta jest wewnêtrznym
ciep³em Ziemi nagromadzonym
w ska³ach, wodach wype³niaj¹cych
pory i szczeliny skalne. Ogromna
iloœæ ciep³a nagromadzana jest w j¹drze i skorupie ziemskiej.
W Polsce dobrze rozpoznano warunki geologiczne wystêpowania
wód termalnych (gor¹cych wód podziemnych), które mog¹ stanowiæ
Ÿród³o pozyskiwania energii cieplnej. Wyznaczone zosta³y rejony
szczególnie perspektywiczne dla
rozwoju geotermii w Polsce na obszarach Ni¿u Polskiego, Sudetów
i Niecki Podhalañskiej. W woj.
mazowieckim potencja³ jest w zachodniej i po³udniowo - zachodniej czêœci województwa. Funkcjonuj¹ ciep³ownie geotermalne m. innymi w Pyrzycach, Podhalañska,
w Uniejowie, Mszczonowie. Trwaj¹
prace nad budow¹ Geotermii w Gostyninie.
Energia wiatrowa
Znacz¹cy jest w Polsce potencja³
energetyczny wiatru. Na 30% powierzchni kraju istniej¹ odpowiednie warunki do rozwoju energetyki
wiatrowej. Œrednie roczne prêdkoœci
powy¿ej 4m/s (uwa¿ana za wartoœæ
minimaln¹ do efektywnej konwersji
energii wiatrowej), wystêpuj¹ na
wysokoœci 25 m i powy¿ej na 2/3
powierzchni Polski. Wyró¿niaj¹cymi siê rejonami kraju o wzmo¿onych prêdkoœciach wiatru s¹:
Pobrze¿e S³owiñskie i Kaszubskie,
Suwalszczyzna,
prawie ca³a nizinna czêœæ Polski,
Beskid Œl¹ski i ¯ywiecki,
Dolina Sanu od granic pañstwa po Sandomierz.
W woj. mazowieckim potencja³
energetyczny wiatru wystêpuje
szczególnie w powiatach: p³ockim,
p³oñskim, m³awskim, ciechanowskim, grójeckim, garwoliñskim.
Energia biomasy
Biomasa w warunkach Polski oferuje najwiêkszy potencja³ do wykorzystania, stanowi¹c g³ówne Ÿród³o
,,zielonej energii’’. Szacuje siê go na
530 PJ/rok (petadzuli/rok).
Biomasa mo¿e s³u¿yæ do produkcji energii elektrycznej, ciep³a lub
paliw wykorzystywanych w transporcie.
•ród³ami biomasy s¹:
s³oma i inne pozosta³oœci roœlinne (materia³ odpadowy w rolnictwie),
plantacje roœlin energetycznych
(dla uzyskania biomasy),
drzewo z lasów, sadów, przemys³u drzewnego,
organiczne pozosta³oœci i odpady ulegaj¹ce biodegradacji.
W woj. mazowieckim mo¿liwy
jest do wykorzystania:
biogaz rolniczy (powiaty:
m³awski, p³ocki, siedlecki, ¿uromiñski, sierpecki, p³oñski, ostrowski, ostro³êcki),
biomasa sta³a (drewno – powiaty: makowski, ostrowski,

ostro³êcki, przasnyski, wyszkowski, grójecki, garwoliñski, s³oma powiaty: ciechanowski, p³ocki,
p³oñski, sochaczewski, radomski,
zwoleñski).
Energia wodna
Energia wodna ma najwiêksze tradycje w Polsce w zakresie wykorzystania OZE. Zasoby energetyczne
wód ograniczaj¹: niezbyt obfite
i niekorzystnie roz³o¿one opady, du¿a przepuszczalnoœæ gruntu i niewielkie spadki terenów. Potencja³
wodno - energetyczny jest nierównomiernie roz³o¿ony w Polsce – w
miejscach, gdzie istniej¹ warunki do
spiêtrzenia, przep³ywy wody s¹ ma³e i nierównomierne. Na rzekach nizinnych piêtrzenie jest utrudnione ze
wzglêdu na znaczne obszary potrzebne do utworzenia zbiornika
wodnego. Szacuje siê, ¿e potencja³
techniczny zasobów wodno - energetycznych w Polsce wynosi ok.
50,4 PJ/rok, w tym ma³ej energetyki
wodnej o mocy zainstalowanej poni¿ej 5 MW - 7,2 PJ/rok.
W woj. mazowieckim potencja³
energetyki wodnej to wiêksze cieki
wodne, w tym: Radomka, Skrwa
Prawa, Wkra, Liwiec, I³¿anka.
Wci¹¿ s¹ plany dotycz¹ce zabudowy hydrotechnicznej Wis³y. W rejonie p³ockim na uwagê zas³uguje
Skrwa Prawa.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e wykorzystanie OZE jest bardzo korzystne
ze œrodowiskowego punktu widzenia. Tymczasem wykorzystywanie
ka¿dego rodzaju OZE oddzia³ywuje
na œrodowisko w charakterystyczny
dla siebie sposób. O tym dowiecie
siê Pañstwo w nastêpnym artykule
poœwiêconym wp³ywom ró¿nych
OZE na przyrodê.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ do udzia³u
w projekcie ,,Cz³owiek - energia œrodowisko. Zrównowa¿ona przysz³oœæ Mazowsza. Kujaw i Ziemi
£ódzkiej’’, którego celem jest podniesienie œwiadomoœci ekologicznej
mieszkañców woj.: mazowieckiego,
kujawsko - pomorskiego i ³ódzkiego
w aspektach przeciwdzia³ania zmianom klimatu, promowanie racjonalnego gospodarowania energi¹.
Szczegó³y o projekcie na stronie
internetowej www.rceeplock.pl
Mamy nadziejê, ¿e zainteresuje
Pañstwa nasz projekt, weŸmiecie
w nim aktywny udzia³ (s¹ tam seminaria,
warsztaty,
konferencje
– otwarte dla spo³eczeñstwa, warsztaty, konkursy dla dzieci i m³odzie¿y, publikacje, happeningi),
a efektem bêd¹ nie tylko refleksje
nad wa¿noœci¹ zagadnieñ energetycznych w rozwoju zrównowa¿onym naszych lokalnych œrodowisk,
ale i konkretne korzyœci dla œrodowiska w postaci ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych, komfort
energetyczny spo³eczeñstwa i zapewnienie dobrej kondycji œrodowiska przyrodniczego dla naszych nastêpców. Mamy szanse, bowiem s¹
instrumenty, w tym wsparcie finansowe z ró¿nych funduszy, w tym
tak¿e NFOŒiGW na realizacjê odnawialnych Ÿróde³ energii. W Polsce
odnawialne Ÿród³a energii wytwarzaj¹ ok. 9% energii koñcowej (wg.
wypowiedzi prof. Macieja Nowickiego - by³ego Ministra Œrodowiska)
a do roku 2020 udzia³ ten powinien
wzrosn¹æ do 20%. Skorzystajmy
z mo¿liwoœci budowy OZE. Pomo¿emy klimatowi.
Janina Kawa³czewska
SA-191
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