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AKTUALIZACJA PROGRAMU AZOTANOWEGO CORAZ BLIŻEJ
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Rolnicy z niecierpliwością wyczekują wiadomości o aktualizacji Programu azotanowego. Trwają prace nad przyjęciem rozporządzenia

wprowadzającego program, w którym zmienione są zasady dotyczące stosowania nawozów na wiosnę. Przewiduje on możliwość rozpoczęcia

nawożenia nawet od 1 lutego, pod warunkiem, że dany rok jest ciepły. Obecnie tego typu prace polowe dozwolone są nie wcześniej niż 1 marca.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: azotany, dyrektywa azotanowa, program azotanowy, rolnictwo, woda
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Rolnicy z niecierpliwością wyczekują wiadomości o aktualizacji Programu azotanowego. Trwają prace nad przyjęciem rozporządzenia

wprowadzającego program, w którym zmienione są zasady dotyczące stosowania nawozów na wiosnę. Przewiduje on możliwość rozpoczęcia

nawożenia nawet od 1 lutego, pod warunkiem, że dany rok jest ciepły. Obecnie tego typu prace polowe dozwolone są nie wcześniej niż 1 marca.

Czym jest Program azotanowy?

Program azotanowy określa zasady prowadzenia gospodarki rolnej w sposób jak najmniej uciążliwy dla wody. Zapisy Programu przyjmowane

są jako akty prawa i obowiązują na terenie całego kraju. Oznacza to, że dokument musi najpierw przejść przez procedurę prowadzoną w

Rządowym Centrum Legislacji (RCL). Za przegląd i aktualizację dokumentu odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. W obecnym podziale

właśnie ten resort jest odpowiedzialny za gospodarowanie wodami i ich ochronę.

Przyjmowanie Programu działań

Program azotanowy procedowany jest w RCL pod nazwą: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu

zanieczyszczeniu”.

W ramach procedury legislacyjnej zbierane były uwagi i wnioski od poszczególnych ministerstw, wojewodów i marszałków województw,

instytutów rolniczych i przedstawicieli środowisk rolniczych. Łącznie wypowiedziało się ponad 60 podmiotów.

Teraz Ministerstwo Infrastruktury prowadzi uzgodnienia międzyresortowe oraz odpowiada na zgłoszone uwagi. Po zamknięciu tego procesu

przewidziane są dalsze kroki, które finalnie doprowadzą do przyjęcia rozporządzenia.

By rolnicy od lutego 2023 roku mieli możliwość rozpoczęcia nawożenia Program azotanowy musi zostać przyjęty i opublikowany w połowie

stycznia. W konsultowanym rozporządzeniu znalazł się zapis, że program wchodzi w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

W następnych numerach na bieżąco będziemy przedstawiać postępy prac legislacyjnych nad Programem azotanowym, a także podpowiemy,

jakie zmiany niesie ze sobą ta aktualizacja.
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CYKL „O WODZIE W ZAWODZIE”
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Agnieszka Kolada

O wodzie, jako substancji, napisano już chyba wszystko. Dziesiątki, setki, a pewnie i tysiące artykułów, podręczników i tekstów

popularnonaukowych nauczyło nas, że woda ma stosunkowo prostą budowę cząsteczkową, występuje w trzech stanach skupienia i w

zasadzie warunkuje całe życie na Ziemi. Stanowi znakomitą większość masy organizmów, w przypadku człowieka to około 80%, a u meduz

czy niektórych roślin nawet 95%. Bez jedzenia człowiek może przeżyć kilka tygodni, ale bez wody zaledwie kilka dni. Wysłużone hasło „woda

to życie” jest w pełni uzasadnione.

Kategorie: Nauka, Wydanie 2/2022
Tags: hydrogeolog, o wodzie, racjonalnego gospodarowania wodami, woda
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O wodzie, jako substancji, napisano już chyba wszystko. Dziesiątki, setki, a pewnie i tysiące artykułów, podręczników i tekstów

popularnonaukowych nauczyło nas, że woda ma stosunkowo prostą budowę cząsteczkową, występuje w trzech stanach skupienia i w

zasadzie warunkuje całe życie na Ziemi. Stanowi znakomitą większość masy organizmów, w przypadku człowieka to około 80%, a u meduz

czy niektórych roślin nawet 95%. Bez jedzenia człowiek może przeżyć kilka tygodni, ale bez wody zaledwie kilka dni. Wysłużone hasło „woda

to życie” jest w pełni uzasadnione.

Woda to nośnik materii i energii. Prądy oceaniczne oraz ruchy powietrza zawierającego parę wodną transportują olbrzymie ilości ciepła ze

stref równikowych do stref chłodniejszych, przenosząc około 500 razy więcej energii niż obecnie zużywa świat.

Woda to zasób naturalny, surowiec wykorzystywany gospodarczo: jako woda pitna, w celach sanitarno-bytowych, w rolnictwie i przemyśle.

Czasem woda to rozpuszczalnik dla zanieczyszczeń trafiających do niej, intencjonalnie lub nie, z różnych sektorów gospodarki, czyli po

prostu odbiornik ścieków, z którymi nie byłoby wiadomo, co zrobić.

Woda to bardzo pożądany element urbanistyki, chętnie wykorzystywany w projektowaniu nieruchomości i obiektów rekreacyjnych. Woda to

atrakcyjny element wyjazdów wakacyjnych, miejsce wypoczynku, tego biernego, ale też aktywnego, z całą gamą sportów wodnych i innych

form aktywnej rekreacji.

Woda to środowisko życia, czynnik siedliskotwórczy, który zapewnia warunki do bytowania i rozwoju milionom organizmów. A czasami

woda to niszczycielski żywioł, z którym człowiek nie bardzo umie sobie poradzić. To wszystko wiemy.

Woda to też obiekt prac badawczych i naukowych bardzo wielu dziedzin i dyscyplin nauki. Jednak nawet naukowcy i eksperci, którzy zajmują

się tym tematem profesjonalnie, patrząc na ten sam obiekt, często widzą zupełnie co innego. Tam gdzie hydrobiolog zachwyca się

zbiorowiskami rzadkich gatunków włosieniczników czy unikatowym stanowiskiem poczwarówki, hydromorfolog analizuje struktury

korytowe i zmienność przepływu, a hydrotechnik widzi ogromny potencjał dla rozwoju energetyki czy transportu wodnego.

Argumentując potrzebę podjęcia takich czy innych działań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami, należałoby się odwoływać do

wyników badań naukowych. Ale przecież prowadzą je zarówno przyrodnicy, biolodzy i ekolodzy wód, jak i inżynierowie środowiska,

hydrotechnicy, melioranci czy budowniczowie tam. Często pracują oni na tych samych uczelniach, w tych samych instytutach. I każdy ma

swoje dane i swoje argumenty. Czasami mam wrażenie, że każdy ma też „swoją” wiedzę.

Zatem woda może być widziana z bardzo wielu perspektyw. Dla każdego z nas, w zależności od wykształcenia, doświadczenia, a czasem

światopoglądu, ta sama rzeka, to samo jezioro, ta sama woda może być czym innym. Patrzymy na to samo, ale czy widzimy to samo?

Zapytaliśmy grono ekspertów, zajmujących się wodą w bardzo szerokim pojęciu i wachlarzu dziedzin nauki, czym jest woda z punktu

widzenia ich pracy naukowej i zawodowej. Może najwyższy czas usiąść do okrągłego stołu i spróbować zrozumieć (choć niekoniecznie

przyjąć) argumenty i punkty widzenia różnych stron?

W tym numerze Wodnych Spraw zapytaliśmy hydrogeologa, czym dla niego jest woda. Artykułem tym otwieramy cykl publikacji na temat roli

wody w codziennej pracy praktyków i pracowników naukowych różnych dziedzin związanych z wodą. Ciekawi jesteśmy, które widzenie wody

jest najbliższe Wam.
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CZY WODA MOŻE WYŁĄCZYĆ INTERNET?
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Na pierwszy rzut oka Internet i woda nie mają ze sobą wiele wspólnego. Można je ewentualnie rozpatrywać jako media, do których dostęp

wydaje się nam oczywisty. Bez wody to chyba niemożliwe jednak. W Polsce, zgodnie z raportem GUS, dostęp do szerokopasmowego Internetu

w 2021 roku miało 91,7% gospodarstw domowych, a do Internetu w ogóle 92,4%. Dokładnie taki sam procent mieszkańców (zgodnie z

danymi GUS za ten sam rok) ma dostęp do wodociągu. Do kanalizacji już znacznie mniej, bo niecałe 72%.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 2/2022
Tags: chłodzenie, Energia, Internet, Susza, woda
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Na pierwszy rzut oka Internet i woda nie mają ze sobą wiele wspólnego. Można je ewentualnie rozpatrywać jako media, do których dostęp

wydaje się nam oczywisty. Bez wody to chyba niemożliwe jednak.

W Polsce, zgodnie z raportem GUS, dostęp do szerokopasmowego Internetu w 2021 roku miało 91,7% gospodarstw domowych, a do Internetu

w ogóle 92,4%. Dokładnie taki sam procent mieszkańców (zgodnie z danymi GUS za ten sam rok) ma dostęp do wodociągu. Do kanalizacji już

znacznie mniej, bo niecałe 72%.

Są jednak rejony świata, w których znacznie łatwiej podłączyć się do wi-fi niż do sieci wodociągowej, np. w Indiach.

Ile energii potrzebuje Internet?

Wydawać mogłoby się, że do zapewnienia funkcjonowania Internetu nie jest potrzebna duża ilość energii, a tym bardziej wody. Pozory mogą

jednak mylić. Internet to nie tylko nasze domowe czy służbowe routery i komputery. To także centra danych, które przechowują i

udostępniają dane liczą i wykonują całą resztę niewidocznych na pierwszy rzut oka działań. Zgodnie z raportem opublikowanym przez

Hiszpański Instytut Studiów Strategicznych (del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)) centra danych globalnie odpowiadają za

zużycie od 5% do 9% produkowanej na świecie energii. To połowa energii wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych, dwa razy więcej niż

wytwarza Japonia i nawet 15 razy więcej niż Polska. Tylko Google w 2020 roku zużył 15,4 TWh, a Facebook – jak podaje w swoim raporcie o

zrównoważonym rozwoju – 7,2 TWh.

Woda a dostęp do Internetu

Woda do działania Internetu jest potrzebna zarówno pośrednio jak i bezpośrednio.

Bezpośrednie zapotrzebowanie wiąże się z koniecznością chłodzenia urządzeń. Praca dziesiątek a czasem setek tysięcy maszyn powoduje

wydzielanie dużych ilości ciepła. Serwery w takich warunkach mogą ulec przegrzaniu, dlatego pomieszczenia, w których działają wyposażono

w klimatyzatory o bardzo wysokiej wydajności, którym niezbędna jest woda. Jej ilość zużywana do chłodzenia centrów danych w skali

światowej jest niezwykle trudna do oszacowania. Te skupiska serwerów rozmieszczone są na całym świecie, na prawie wszystkich

kontynentach. Podawane przez różne źródła wielkości dla samych Stanów Zjednoczonych mówią o objętości 0,66 km3 w 2020 roku. Dla

przypomnienia, zasoby wód powierzchniowych Polski to 61 km3 – , a więc 10% nagle znikłoby w serwerowniach. Tak ogromne objętości wody

wykorzystywane tylko w jednym z krajów pokazują skalę zapotrzebowania, a trzeba pamiętać, że centra danych znajdują się w różnych

lokalizacjach, również w tym tych mniej zasobnych w wodę i tym samym nie mają szans na zyskanie priorytetu przed innymi użytkownikami.

Tak duży pobór wody powoduje sczerpywanie zasobów, co grozi brakiem dostępu dla innych użytkowników. Problemy na tym tle już się

pojawiają. Google zrezygnował z inwestycji w pobliżu Berlina z uwagi na problemy z zaopatrzeniem w wodę planowanego centrum danych.

Drugi rodzaj zapotrzebowania na wodę, związany jest z bezpośrednim jej wykorzystywaniem. Centra danych generują zapotrzebowanie na

duże ilości energii elektrycznej. Szacuje się, że 40% pochłanianej przez nie mocy przeznaczone jest na utrzymanie systemu chłodzenia

serwerów, a pozostałe 60% na samą pracę serwerów. Na świecie wciąż większość prądu wytwarzana jest z paliw kopalnych. Elektrownie

6

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,1,15.html
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA69_2022_MARHID_Datos_ENG.pdf
https://www.statista.com/statistics/788540/energy-consumption-of-google/
https://sustainability.fb.com/wp-content/uploads/2021/06/2020_FB_Sustainability-Data.pdf
https://sustainability.fb.com/wp-content/uploads/2021/06/2020_FB_Sustainability-Data.pdf
https://energetyka24.com/elektromobilnosc/wiadomosci/tesla-i-google-bez-wody-bo-niemcy-odchodza-od-wegla-komentarz


konwencjonalne potrzebują wody do chłodzenia. Jej niedobór grozi ograniczeniami w dostarczaniu energii. Pamiętny rok 2015 w Polsce –

upały i susza wywołały w Polsce potrzebę wprowadzenia restrykcji dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW, czyli dla fabryk, hut,

dużych energochłonnych zakładów przemysłowych. Do takich obiektów należą także centra danych.

Czy niedobór wody może więc wyłączyć Internet?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z jednej strony z pewnością branża IT nie jest tak odporna na suszę, jak mogłoby się wydawać.

Facebook w swoim raporcie równoważonego rozwoju podaje, że jego zużycie wody w 2020 roku wyniosło 2,3 miliona m3. To ponad 2,5 raza

więcej niż w 2017 roku. Brak wody może więc w poważny sposób zagrozić pracy centrów danych, od których zależy dostęp do treści. Problemy

mogą także dotknąć Internet w sytuacji ograniczenia dostępu do wody w elektrowniach. Przerwy w dostawach prądu utrudnią prace

serwerów. Możliwe jest więc, że w przypadku ekstremalnych susz i upałów, wprowadzone zostanie ograniczone funkcjonowanie globalnej

sieci.

Z drugiej strony zaznaczyć trzeba, że firmy technologiczne deklarują działania na rzecz ograniczenia zużycia zarówno energii, jak i wody.

Facebook ogłosił, że zamierza być neutralny w zakresie wody do 2030 roku. Podobne deklaracje złożyły także Google, Apple i Amazon.

Pokazuje to, iż woda jest postrzegana u tych gigantów technologicznych jako jedno z zagrożeń dla ich funkcjonowania i planowane są

działania poprawiające korzystanie z zasobów naturalnych. Klimatyzatory wymieniane są na bardziej wodo- i energooszczędne, np.

wykorzystujące chłodzenie adiabatyczne.

Jak te deklaracje przełożą się na rzeczywistość, czas pokaże. Póki co pamiętajmy, że kiedy wrzucamy do chmury setki zdjęć z wakacji, to

zużywamy przy tym wodę, i to, jak się okazuje, w nie małej ilości.
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CZYM JEST WODA DLA HYDROGEOLOGA?
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marcin Stępień

Wszyscy codziennie mamy kontakt z wodą. Jest to dla nas substancja czy żywioł tak oczywisty, że często zdajemy się jej nawet nie zauważać.

A jeśli już ją dostrzegamy, to częściej tę powierzchniową – rzekę płynącą pod mostem, którym przejeżdżamy, morze, nad którym spędzamy

wakacje, czy kałuże, które omijamy po deszczu. Tylko niektórzy z nas zdają sobie sprawę z istnienia wód podziemnych, które w naturalnym

środowisku możemy ujrzeć, zaglądając do starych studni albo napotykając bijące spod ziemi źródło, czyli to miejsce, w którym woda,

wypływając samoistnie na powierzchnię, przestaje już być podziemną. Wydobyta wiadrem lub wypompowana na powierzchnię ze studni

woda podziemna także traci swój pierwotny status. Nadaje to hydrogeologii pewien specyficzny urok, ponieważ w odróżnieniu od

hydrologów, których interesują znacznie łatwiej dostępne wody powierzchniowe, nasz przedmiot badań jest raczej ukryty.

Kategorie: Nauka, Wydanie 2/2022
Tags: hydrogeodynamika, hydrogeolog, hydrogeologia, woda, Wody podziemne
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Wszyscy codziennie mamy kontakt z wodą. Jest to dla nas substancja czy żywioł tak oczywisty, że często zdajemy się jej nawet nie zauważać.

A jeśli już ją dostrzegamy, to częściej tę powierzchniową – rzekę płynącą pod mostem, którym przejeżdżamy, morze, nad którym spędzamy

wakacje, czy kałuże, które omijamy po deszczu. Tylko niektórzy z nas zdają sobie sprawę z istnienia wód podziemnych, które w naturalnym

środowisku możemy ujrzeć, zaglądając do starych studni albo napotykając bijące spod ziemi źródło, czyli to miejsce, w którym woda,

wypływając samoistnie na powierzchnię, przestaje już być podziemną. Wydobyta wiadrem lub wypompowana na powierzchnię ze studni

woda podziemna także traci swój pierwotny status. Nadaje to hydrogeologii pewien specyficzny urok, ponieważ w odróżnieniu od

hydrologów, których interesują znacznie łatwiej dostępne wody powierzchniowe, nasz przedmiot badań jest raczej ukryty.

Hydrogeologia, będąc częścią geologii, to nauka o wodach podziemnych, a ponieważ wody te można badać na różne sposoby, według

różnorodnych kryteriów, zajmując się jedynie określonym ich aspektem, w hydrogeologii wyróżnić można wiele węższych specjalizacji. Dwie

z nich wymienię i krótko scharakteryzuję poniżej.

Hydrogeodynamika (lub prościej - hydrodynamika) to część hydrogeologii, która zajmuje się przepływem wód podziemnych. Hydrogeolodzy

tej specjalizacji lubią wiedzieć, ile opadów przesiąka (naukowo – infiltruje) pod ziemię i zasila zasoby wód podziemnych, jak szybko się to

dzieje, ile wody podziemnej dopływa (jest drenowanych) do rzek, zapewniając im przepływ podczas suszy. W jakim ośrodku wodonośnym

krąży woda, jak jest głęboko i dlaczego akurat teraz jej poziom się obniża tak, że wysychają studnie? Jak dużo jest tu wody (jakie są jej zasoby

dyspozycyjne) i ile właściwie można jej eksploatować? Ile wody trzeba pompować, gdzie zlokalizować studnie i jak muszą być one głębokie,

by wody podziemne nie zalały odkrywkowej kopalni węgla czy wykopu pod garaż podziemny biurowca? Czy grozi nam susza i gdzie będzie

ona najbardziej dotkliwa? Czy można spodziewać się, że wyschną okoliczne torfowiska i zabraknie wody w studniach, jeżeli dojdzie do

realizacji kolejnego dużego projektu (takiego jak np. Centralny Port Lotniczy)? Ile wody można bezpiecznie pozyskiwać z nadmorskiego

ujęcia wód podziemnych, by nie dopuścić do zasolenia warstwy wodonośnej przez wody morskie? Na te i wiele innych pytań odpowiada

właśnie hydrogeodynamika.

Z kolei dla hydrogeochemików najważniejszy jest skład chemiczny wody oraz jej parametry chemiczne i fizyczne, a przez to pośrednio –

jakość wód podziemnych oraz wszelkie procesy, które ją warunkują. Podstawowe pytania, na które odpowiadają, to czy woda nadaje się do

picia. Czy muszę ją uzdatniać? Skąd bierze się kamień w czajniku i jak pozbyć się tego osadu? Czemu woda z kranu w Krakowie smakuje

inaczej niż w Warszawie? Dzięki badaniom hydrogeochemików mamy uzdrowiska oparte na wodach mineralnych, np. solankach czy

bogatych w dwutlenek węgla szczawach i innych, równie ciekawych, składnikach. Mamy też dostęp do wód termalnych, które mogą być

traktowane jako lecznicze. Z bardziej złożonych zadań stojących przed hydrogeochemikami warto wymienić chociażby badania nad

problemem zmian chemicznych i zasięgiem ich oddziaływania w wodonoścu po zatopieniu wyeksploatowanej kopalni, np. rud cynku i ołowiu.

Czy po wypełnieniu się leja depresji, dzięki któremu kopalnia mogła funkcjonować, nie zajdą procesy prowadzące do obniżenia jakości wód

wykorzystywanych obecnie jako pitne (np. w wyniku mieszania się zasobów z różnych poziomów albo w wyniku wymywania i rozpuszczania

substancji ze skał, które wytrąciły się po obniżeniu zwierciadła wód podziemnych)?

Prace hydrogeologów zazwyczaj obejmują badania terenowe, analizy laboratoryjne oraz prace analityczne przy komputerze. Podstawowym

akcesorium w pracach terenowych hydrogeologa jest tak zwana świstawka – przyrząd, którym w studni lub specjalnie do tego

przygotowanym otworze (piezometrze) sprawdza się, na jakiej głębokości występuje woda podziemna. Bezpośrednio na miejscu, w studniach

czy w źródłach, wodę bada się pod kątem temperatury, odczynu, przewodnictwa elektrycznego (konduktywności), zawartości gazów,

pobierane są próbki do dalszych analiz. W laboratoriach oznaczany jest skład chemiczny wód podziemnych, określający stężenia jej

poszczególnych składników.

Wyniki pomiarów głębokości występowania wód podziemnych pozwalają określać trendy zmian ich zasobów, a czasem takie informacje,
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powiązane z danymi na temat zasilania, poborów ze studni oraz bardziej szczegółowymi danymi na temat wodonośca, pozwalają na

wykonanie cyfrowego modelu przepływu wód podziemnych i dokonywanie symulacji różnych zjawisk, takich jak np. kształtowanie się leja

depresji wokół wielootworowego ujęcia w zależności od wydajności poszczególnych studni. Modelowanie nie jest zresztą domeną tylko

hydrodynamików. Hydrogeochemicy również modelują zmiany zachodzące w wodach podziemnych w wyniku chemicznego ich

oddziaływania z ośrodkiem skalnym, przez który przepływają.

W szkolnictwie wyższym w Polsce hydrogeologia traktowana jest jako osobna specjalizacja czy kierunek studiów i jako taka oferowana jest

studentom na kilku uczelniach (np. Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza). Corocznie w naszym kraju szeregi absolwentów

zasila kilkudziesięciu hydrogeologów. Znajdują oni zatrudnienie w starostwach powiatowych, RDOŚ-iach, zarządach zlewni i innych

instytucjach administracji państwowej, gdzie prowadzone są postępowania dotyczące wód podziemnych, np. zatwierdzanie projektu robót

geologicznych na wykonanie studni, wydawanie pozwoleń czy operatów wodnoprawnych, zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych.

Również oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, które takich ocen wymagają, powinny być sporządzane przy współpracy z

hydrogeologami i opiniowane przez osoby, którym hydrogeologia nie jest obca. Właściwe służby oraz instytucje państwowe, takie jak

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (której zadania realizowane są w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego) czy Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odpowiedzialne m.in. za to, by nie zabrakło nam wody w kranach, również stanowią potencjalne miejsca

pracy dla specjalistów w tej dziedzinie. W naszym kraju, gdzie główne źródło wody pitnej stanowią wody podziemne, szczególnie ważne jest

rozsądne i zrównoważone gospodarowanie tymi zasobami w oparciu o wiedzę hydrogeologiczną.

Niektórzy hydrogeolodzy biorą sprawy w swoje ręce i prowadzą własną działalność gospodarczą lub znajdują zatrudnienie w firmach, które

przygotowują różnorodne opracowania, w tym o znaczeniu strategicznym dla kraju, np. aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami czy

Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

Co roku, 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W roku 2022 odbywał się on pod hasłem „Wody podziemne – uczynienie

niewidocznego widocznym”, co znakomicie oddaje charakter pracy hydrogeologów. Zajmują się oni czymś, co trudno dostrzec, a efekty ich

badań należy eksponować i popularyzować, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się coraz szybciej środowiska. To w dużej mierze od ich pracy

zależy to, czy nie zabraknie nam wody w kranach!

Autor jest doktorem nauk o Ziemi w zakresie geologii. Pracuje na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Hydrogeologii i

Geofizyki. Badania naukowe skupiają się wokół badań źródeł, wód leczniczych oraz zastosowania technik GIS w hydrogeologii. Promotor

kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich z dziedziny hydrogeologii. Współautor opracowań strategicznych w skali kraju z zakresu

gospodarowania wodami oraz suszy. Jako hydrogeolog jest członkiem Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.
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DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Budowa elektrowni jądrowej, jak wiele innych inwestycji, wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. To w tym dokumencie, wydanym na

podstawie przygotowanego wcześniej raportu, znajdą się informacje o zakresie wpływu na środowisko, działaniach minimalizujących i

kompensacyjnych planowanej budowy.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: decyzja środowiskowa, elektrownia jądrowa, GDOŚ, konsultacje, środowisko
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Budowa elektrowni jądrowej, jak wiele innych inwestycji, wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. To w tym dokumencie, wydanym na

podstawie przygotowanego wcześniej raportu, znajdą się informacje o zakresie wpływu na środowisko, działaniach minimalizujących i

kompensacyjnych planowanej budowy.

Jak wygląda proces uzyskania decyzji środowiskowej?

Standardowy proces uzyskania decyzji środowiskowej przewiduje wykonanie niezbędnych badań i inwentaryzacji terenowych,

przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie trzytygodniowych konsultacji społecznych i na koniec wydanie

decyzji administracyjnej.

Planowana budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest jednak dość niezwykłym przedsięwzięciem. W skali kraju nie mamy wielu

inwestycji o tak dużym zasięgu oddziaływania i poziomie skomplikowania. W związku z tym, Główny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ),

prowadzący procedurę wydania decyzji środowiskowej, wprowadził nieco inny sposób działania.

Postępowanie dla elektrowni jądrowej

Procedura wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej rozpoczęła się w sierpniu 2015 roku. Po niespełna dwunastu miesiącach

postępowanie zostało zawieszone (w czerwcu 2016 roku) na równo 6 lat. Procedura została wznowiona w czerwcu 2022 roku, zaraz po

złożeniu raportu oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja jest niezwykle obszerna – przekracza 20 tys. stron. W związku z tym, GDOŚ udostępnił raport oddziaływania na środowisko na

swoich stronach, by każdy mógł zapoznać się dokumentami jeszcze przed ogłoszeniem konsultacji społecznych. To rzadko spotykane

rozwiązanie, które pozwala na szerszy dostęp do materiałów i przygotowanie uwag i wniosków na wczesnym etapie prac. GDOŚ podkreśla

jednak, że udostępniony raport i dodatkowe materiały są wersjami w trakcie weryfikacji, więc mogą ulec zmianom i uzupełnieniom. Jest to

tym bardziej prawdopodobne, że przy weryfikacji dokumentów pracują liczne instytucje, takie jak Wody Polskie, urzędy morskie oraz

inspekcja sanitarna.

Drugie odstępstwo od standardowej procedury to zapowiedziany czas trwania konsultacji społecznych. Ustawowo powinno to być 21 dni. Już

teraz wiadomo, że potrwają one co najmniej 8 tygodni – to prawie trzy razy dłużej niż zazwyczaj. Możemy założyć, że zapowiadany długi

okres zbierania uwag i opinii od społeczeństwa, z jednej strony wiąże się z bardzo obszernym materiałem podlegającym konsultacjom, z

drugiej zaś z wyjątkowym i złożonym charakterem sprawy. Będą to przecież pierwsze konsultacje dla elektrowni jądrowej w Polsce.

Zasięg oddziaływania planowanej elektrowni

Jak skomplikowaną sprawą jest budowa elektrowni jądrowej może zobrazować przewidywany zasięg oddziaływania, który stanowi podstawę

kończących się konsultacji społecznych w ramach transgranicznej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zasięgiem tym objęte jest

15 państw! Od Finlandii po Holandię. Wynika to z konieczności przyjęcia do oceny oddziaływania na środowisko także wariantu najbardziej

niekorzystnego i związanego z awarią elektrowni na niespotykaną skalę.
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Sam zasięg oddziaływania elektrowni jądrowej w ramach jej normalnej pracy jest wielokrotnie mniejszy, o czym możecie się Państwo

przekonać, czytając jedyny jak na razie raport w tym zakresie.
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ELEKTROWNIA JĄDROWA. CZY DOSTĘP DO WODY MA ZNACZENIE?
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

Dlaczego woda determinuje lokalizację elektrowni jądrowej? Odpowiedź jest prosta – procesy zachodzące w elektrowni jądrowej wymagają

stałego dostępu do niezawodnego źródła wody, zatem jej lokalizacja powinna zostać przemyślana i szczegółowo zaplanowana pod tym

względem. Wykorzystywanie wody w elektrowniach jądrowych jest bardzo szerokie – jako chłodziwa do rdzenia reaktora, jako medium do

przenoszenia ciepła z reaktora do turbiny w celu wytworzenia energii elektrycznej oraz do innych procesów zachodzących w zakładzie, takich

jak chociażby skraplanie pary. Dokładna ilość wody zużywanej przez elektrownię jądrową może się różnić w zależności od konkretnego

projektu obiektu klimatu, w którym się znajduje i innych czynników.

Kategorie: Temat wydania, W tym numerze, Wydanie 2/2022
Tags: dostęp do wody, elektrownia jądrowa, woda w elektrowni jądrowej, zagrożenia
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Dlaczego woda determinuje lokalizację elektrowni jądrowej?

Odpowiedź jest prosta – procesy zachodzące w elektrowni jądrowej wymagają stałego dostępu do niezawodnego źródła wody, zatem jej

lokalizacja powinna zostać przemyślana i szczegółowo zaplanowana pod tym względem. Wykorzystywanie wody w elektrowniach jądrowych

jest bardzo szerokie – jako chłodziwa do rdzenia reaktora, jako medium do przenoszenia ciepła z reaktora do turbiny w celu wytworzenia

energii elektrycznej oraz do innych procesów zachodzących w zakładzie, takich jak chociażby skraplanie pary. Dokładna ilość wody

zużywanej przez elektrownię jądrową może się różnić w zależności od konkretnego projektu obiektu klimatu, w którym się znajduje i innych

czynników.

Woda używana do chłodzenia jest zazwyczaj pobierana z pobliskiej rzeki, jeziora, morza czy oceanu. Elektrownie jądrowe potrzebują dużych

ilości wody, ale nie zużywają jej w taki sam sposób, jak inne typy elektrowni. W tych działających na paliwo kopalne, woda jest

wykorzystywana do wytwarzania pary napędzającej turbinę, a następnie jest schładzana i zawracana do źródła. W elektrowni jądrowej woda

służy do przenoszenia ciepła, ale nie jest zużywana w procesie. Zamiast tego jest schładzana, a następnie wraca do zakładu w celu ponownego

użycia.

Elektrownie jądrowe mogą wykorzystywać do chłodzenia wodę słodką lub słoną, w zależności od jej dostępności i rodzaju zastosowanego

systemu chłodzenia.

Procesy wykorzystujące wodę w elektrowni jądrowej

– chłodzenie: elektrownie jądrowe wykorzystują wodę do chłodzenia rdzenia reaktora i usuwania nadmiaru ciepła z systemu. Zwykle odbywa

się to za pomocą zamkniętego układu, w którym woda przepływa przez rdzeń reaktora, a następnie przez wymiennik ciepła. Woda w

wymienniku jest schładzana powietrzem lub wodą z oddzielnego źródła, a następnie zawracana do reaktora w celu powtórzenia procesu.

Woda w generatorze pary jest oddzielona od wody w rdzeniu reaktora, dzięki czemu nie staje się radioaktywna. Ten typ systemu jest

stosowany w ciśnieniowych reaktorach wodnych (PWR), a więc w większości elektrowni jądrowych na świecie.

– moderacja neutronów: w niektórych typach reaktorów jądrowych, takich jak reaktory z wrzącą wodą (BWR) i reaktory z ciężką wodą

(HWR), woda jest również używana jako moderator neutronów, czyli substancja, która spowalnia neutrony i pomaga podtrzymać jądrową

reakcję łańcuchową w reaktorze. W BWR i HWR woda używana do moderacji pełni również rolę chłodziwa.

– wymiana ciepła: w niektórych typach elektrowni jądrowych, takich jak reaktory wodne ciśnieniowe (PWR) i integralne reaktory wodne

ciśnieniowe (iPWR), woda jest wykorzystywana do przenoszenia ciepła z reaktora do oddzielnego systemu wytwarzania energii elektrycznej.

W PWR lub iPWR woda pod ciśnieniem jest podgrzewana, gdy przechodzi przez rdzeń reaktora, a następnie przesyłana do generatora pary,

który wykorzystując jej ciepło wytwarza parę. Kolejny etap to powstanie energii elektrycznej w generatorze turbinowym z tej właśnie pary.

Czy na tym wykorzystanie wody się kończy?

Nie, oprócz chłodzenia elektrownie jądrowe wykorzystują wodę również do innych celów, takich jak:
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– wytwarzanie pary w generatorze pary, który napędza turbinę – woda zasilająca;

– różne cele pomocnicze, takie jak mycie sprzętu i konserwacja obiektów zakładu, cele socjalne – woda użytkowa;

– w przypadku sytuacji awaryjnej, takiej jak utrata chłodziwa w reaktorze, do schłodzenia reaktora i zapobieżenia jego stopieniu –

chłodzenie awaryjne.

Planowane zużycie wody w pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Obecnie trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej dla pierwszej elektrowni atomowej w kraju. Dzięki temu możemy zapoznać się z

obszerną dokumentacją przygotowaną w ramach planowania i oceny oddziaływania na środowisko tego obiektu. Na stronach raportu

czytamy, że zapotrzebowanie na wodę w fazach eksploatacji nie zależy od lokalizacji przedsięwzięcia, lecz od rozpatrywanego podwariantu

technicznego, tj. rodzaju zastosowanego układu chłodzenia. Planuje się, iż w fazie eksploatacji głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będzie

Bałtyk. Woda morska będzie odsalana lub wykorzystywana bezpośrednio. Zastosowane proporcje zależą od układu chłodzenia zastosowanego

w danym podwariancie technicznym. Planuje się także pobór wód podziemnych z ujęcia wykonanego na etapie prac przygotowawczych.

Poniżej zestawiono zapotrzebowanie na wodę w zależności od podwariantu technicznego.

Rozpatrywany podwariant techniczny Rodzaj wody Ilość

Otwarty układ chłodzenia z wykorzystaniem wody morskiej (podwariant techniczny

1A)
woda morska odsolona 1 043 842

wyjaśnienie: woda morska wykorzystywana będzie bezpośrednio do chłodzenia

skraplaczy turbin, urządzeń maszynowni i urządzeń reaktora; pozostałe potrzeby

wodne zostaną zaspokojone przez stację odsalania wody morskiej.

woda morska do chłodzenia
4 965 567

353

woda morska na potrzeby stacji

odsalania (wartość przybliżona)
1 410 000

Zamknięty układ chłodzenia z wykorzystaniem wody morskiej (podwarianty

techniczne 1B i 2A)

woda morska odsolona (wartość

przybliżona)
2 565 000

wyjaśnienie: woda morska będzie wykorzystywana bezpośrednio w obiegach chłodni

kominowych, chłodzących skraplacze turbin i urządzenia maszynowni; pozostałe

potrzeby wodne zostaną zaspokojone przez stację odsalania wody morskiej.

woda morska do chłodzenia (wartość

przybliżona)
138 000 000

woda morska na potrzeby stacji

odsalania
3 141 000

Zamknięty układ chłodzenia zwykorzystaniem odsolonej wody morskiej (podwarianty

techniczne 1C i 2B)
woda morska odsolona 87 600 000

wyjaśnienie: zapotrzebowanie na wodę w całości zaspokojone będzie przez stację

odsalania wody morskiej.

woda morska na potrzeby stacji

odsalania
105 900 000

Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy

elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
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Czy użycie wody w elektrowni jądrowej niesie ze sobą jakieś zagrożenia?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z używaniem wody w elektrowni jądrowej. Jednym z nich jest możliwość uwolnienia radioaktywności do

środowiska poprzez wodę chłodzącą. Elektrownie jądrowe są zaprojektowane tak, aby temu zapobiegać, ale mogą wystąpić wypadki lub

awarie.

Istnieje również ryzyko, że woda chłodząca może wpłynąć na temperaturę i jakość wody w okolicy. Na przykład, jeśli temperatura wody

znacznie wzrośnie po użyciu jej do schłodzenia, może zaszkodzić organizmom wodnym, gdy zostanie uwolniona z powrotem do środowiska.

Podobnie, jeśli woda zostanie zanieczyszczona substancjami chemicznymi – stanie się zagrożeniem nie tylko dla organizmów wodnych, ale

także dla ludzi.

Ważne jest, aby elektrownie jądrowe były projektowane i eksploatowane w sposób minimalizujący te zagrożenia oraz chroniący środowisko i

zdrowie ludzkie. Może to obejmować zastosowanie systemów chłodzenia z obiegiem zamkniętym, które recyrkulują wodę chłodzącą i

oczyszczają ją w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń przed ponownym użyciem. Może również obejmować monitorowanie i badanie

wody w celu upewnienia się, że spełnia ona normy jakości.

Przy obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych użycie wody w elektrowni jądrowej pozostaje czynnikiem, który

należy brać pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji elektrowni, ale przy odpowiednim zarządzaniu, wpływ elektrowni jądrowej na wodę

można zminimalizować.
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ELEKTROWNIE WODNE W POLSCE
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Ewa Malicka

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki z końcem 2021 r. w Polsce działało 786 elektrowni wodnych, z czego 705 to obiekty o mocy nie

przekraczającej 1 MW. Łączna moc w nich zainstalowana wynosi niemal 1 GW. Informacje podane przez GUS wskazują, że średnia produkcja

energii odnawialnej w elektrowniach wodnych wynosiła w ostatnich latach około 2149 GWh/rok. Łączny teoretyczny potencjał

hydroenergetyczny polskich rzek szacuje się na 23,6 TWh/rok, z czego potencjał techniczny wynosi około 13,7 TWh/rok . Wziąwszy pod

uwagę średnią produkcję energii w istniejących elektrowniach wodnych okazuje się, że – jak dotąd – wykorzystujemy jedynie około 15%

krajowego potencjału technicznego. To bardzo niewiele, gdyż w krajach europejskich poziom ten wynosi średnio niemal 50% .

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 2/2022
Tags: elektrownie wodne, elektrownie wodne w Polsce, hydroenergetyka, Potencjał hydroenergetyczny
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Według danych Urzędu Regulacji Energetyki z końcem 2021 r. w Polsce działało 786 elektrowni wodnych, z czego 705 to obiekty o mocy nie

przekraczającej 1 MW. Łączna moc w nich zainstalowana wynosi niemal 1 GW. Informacje podane przez GUS wskazują, że średnia produkcja

energii odnawialnej w elektrowniach wodnych wynosiła w ostatnich latach około 2149 GWh/rok.

Łączny teoretyczny potencjał hydroenergetyczny polskich rzek szacuje się na 23,6 TWh/rok, z czego potencjał techniczny wynosi około 13,7

TWh/rok. Wziąwszy pod uwagę średnią produkcję energii w istniejących elektrowniach wodnych okazuje się, że – jak dotąd –

wykorzystujemy jedynie około 15% krajowego potencjału technicznego. To bardzo niewiele, gdyż w krajach europejskich poziom ten wynosi

średnio niemal 50%.

Potencjał hydroenergetyczny związany jest ściśle z budową sieci rzecznej. W Polsce aż 68% tego potencjału przypada na dorzecze Wisły,

17,6% na dorzecze Odry, a 14,4% na pozostałe rzeki. Ze względu na ukształtowanie terenu, najlepszymi obszarami dla rozwoju energetyki

wodnej są południe Polski (tereny górskie) oraz północna część kraju. Z kolei pojezierza mają charakterystyczną pagórkowatą budowę,

wynikającą z występowania wzgórz polodowcowych. Dzięki temu fragmenty rzek na Warmii i Mazurach mają charakter górski, z dużymi

naturalnymi spadkami. Ponadto północna część kraju wyróżnia się wybudowaną już infrastrukturą, którą można zaadaptować do potrzeb

elektrowni wodnych.

W zakresie rozwoju hydroenergetyki w Polsce, zarówno organizacje branżowe, jak i organy państwowe wskazują przede wszystkim na

potrzebę wykorzystania istniejących obiektów piętrzących wodę, a zarządzanych w imieniu Skarbu Państwa przez PGW Wody Polskie.

Budowa małych elektrowni wodnych (MEW) w oparciu o te obiekty, oprócz oczywistych korzyści wynikających z produkcji energii z OZE, do

minimum ogranicza wpływ inwestycji na środowisko. Przynosi również korzyści Skarbowi Państwa – redukuje koszty utrzymania rzek i

stopni wodnych oraz przynosi przychód z tytułu dzierżawy jazów i gruntów.

W ostatnich latach przeprowadzono dwie niezależne inwentaryzacje obiektów piętrzących wodę w Polsce. Pierwsza z nich, dotycząca

obiektów piętrzących o wysokości minimum 0,7 m, przeprowadzona przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wykazała, że na terenie kraju

znajduje się ponad 14 tysięcy różnego rodzaju urządzeń i budowli piętrzących. Następnie, w ramach europejskiego projektu RESTOR Hydro,

zidentyfikowano na terenie Europy ponad 50 tysięcy obiektów hydrotechnicznych, potencjalnie nadających się do wykorzystania na cele

małej energetyki wodnej, przy czym 8 tysięcy z nich znajduje się na terenie Polski (https://restor.eref-europe.org/).

Oprócz budowania nowych instalacji, spory potencjał rozwojowy energetyki wodnej znajduje się również w istniejących źródłach

wytwórczych. Wiele obiektów hydroenergetycznych wymaga obecnie modernizacji poprawiających działanie elektrowni w wymiarze

technicznym, ale także dostosowujących je do najnowszych standardów środowiskowych.

Elektrownie wodne, wykorzystując siłę wody do produkcji energii elektrycznej, jako źródła odnawialne i bezemisyjne, przyczyniają się do

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, łagodzenia zmian klimatu i realizacji przyjętych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań.

Ich rola w transformacji energetycznej jest istotna, stanowią bowiem jedne z bardziej pożądanych dla systemu elektroenergetycznego

instalacji OZE. Hydroelektrownie to źródła o wysokim stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej, charakteryzujące się przewidywalną

produkcją, poprawiające parametry sieci elektroenergetycznej i bilansujące pracę mniej stabilnych technologii, takich jak fotowoltaika i

instalacje wiatrowe. Ponadto elektrownie zbiornikowe mogą pełnić funkcję magazynów energii. Z kolei małe instalacje, lokalizowane na

małych ciekach wodnych, doskonale wpisują się w założenia dotyczące energetyki rozproszonej, wykorzystującej potencjał terytorialny i

lokalnie dostępne, krajowe zasoby źródeł odnawialnych. Lokalność MEW widoczna jest również w strukturze własności tych źródeł

wytwórczych. Ponad 90% instalacji o mocy nie przekraczającej 1 MW należy do niewielkich, często rodzinnych prywatnych firm, natomiast w

grupie właścicieli większych elektrowni wodnych przeważają duże spółki energetyczne oraz PGW Wody Polskie.
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Rola elektrowni wodnych nie ogranicza się jednak wyłącznie do produkcji zielonej energii. Podkreśla się liczne funkcje, jakie instalacje pełnią

w środowisku przyrodniczym i gospodarce, a także w życiu społecznym i kulturalnym. Obiekty piętrzące wodę, wykorzystywane na potrzeby

hydroenergetyki, zwiększają retencję wody poprzez spowolnienie odpływu wód powierzchniowych, gromadzenie i przetrzymywanie wody w

małych i dużych zbiornikach oraz podnoszenie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych. Retencjonowanie wody ma szczególne

znaczenie w Polsce, kraju ubogim w zasoby wodne, mierzącym się z nasilającymi się deficytami i problemami suszy.

Oprócz poprawy warunków retencjonowania wody, wśród korzyści wynikających z funkcjonowania elektrowni wodnych, wymienia się

również: działanie przeciwpowodziowe, konserwację koryt rzek, odbudowę i utrzymywanie infrastruktury hydrotechnicznej, utylizację

śmieci płynących rzekami i gromadzących się na kratach czyszczących przed elektrowniami, tworzenie miejsc pracy i wypoczynku, a także

dbanie o zabytkowe obiekty hydroenergetyczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego.

Zasoby wodne w Polsce i możliwości rozwoju „małej” energetyki wodnej Raport Programu „Water Management” – Zarządzanie Zasobami

Wodnymi w Polsce 2018, https://ungc.org.pl/programy/water-management/.

W Polsce nie ma oficjalnej definicji małych elektrowni wodnych (MEW), ale zazwyczaj do tej kategorii zalicza się instalacje o łącznej mocy nie

przekraczającej 5 MW. Jednak w większości krajów europejskich tak określane są obiekty, których moc instalowana jest mniejsza lub równa

10 MW.

Hoffmann. A., Hoffmann. M., Kataster technicznych zasobów sił wodnych w Polsce, 1961, patrz także: Steller. J., Energetyka wodna w Polsce i

Unii Europejskiej. Szanse i bariery rozwoju. Krajowe Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Warszawa 2005.

Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA), Przewodnik, jak zbudować małą elektrownię wodną – wydanie polskie, 2010.

20

https://ungc.org.pl/programy/water-management/


ENERGETYKA W ROLNICTWIE
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

Tradycyjną rolą rolnictwa jest produkcja żywności oraz usługi z nią związane. Coraz częściej spotykamy się jednak z sytuacją, w której

niezbędnym wydaje się wdrożenie nowego podejścia do funkcji rolnictwa, tj. łączenie produkcji żywności z wytwarzaniem energii i jej źródeł.

Obecnie większy nacisk kładzie się na model rolnictwa zrównoważonego, który powinien opierać się o efektywniejsze wykorzystywanie

surowców powstałych w gospodarstwie, w tym większy ich udział w produkcji energii. W sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w XXI w. coraz

częściej dostrzega się potrzebę racjonalnych produkcji oraz zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu i

naturalnych wartości środowiska.

Kategorie: Opinie, Wydanie 2/2022
Tags: Energetyka w rolnictwie, obszary wiejskie, odnawialne źródła energii, rolnictwo, współczesne rolnictwo,
zrównoważona gospodarka energetyczna
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Zrównoważona energia szansą dla współczesnego rolnictwa

Tradycyjną rolą rolnictwa jest produkcja żywności oraz usługi z nią związane. Coraz częściej spotykamy się jednak z sytuacją, w której

niezbędnym wydaje się wdrożenie nowego podejścia do funkcji rolnictwa, tj. łączenie produkcji żywności z wytwarzaniem energii i jej źródeł.

Obecnie większy nacisk kładzie się na model rolnictwa zrównoważonego, który powinien opierać się o efektywniejsze wykorzystywanie

surowców powstałych w gospodarstwie, w tym większy ich udział w produkcji energii. W sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w XXI w. coraz

częściej dostrzega się potrzebę racjonalnych produkcji oraz zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu i

naturalnych wartości środowiska. Sytuacja ta wynika głównie z:

wojny w Ukrainie;

wyczerpujących się – przy stale wzrastającym zużyciu – zasobach pierwotnych, tj. węgla, ropy i gazu;

ciągłej emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów, związanych także z produkcją rolną (głównie zwierzęcą) oraz spalaniem

paliw stałych, ciekłych i gazowych;

wysokiego stężenia gazów cieplarnianych i powodowanego nimi zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, całych ekosystemów;

obserwowanej zmiany klimatu.

Zmiana klimatyczna wymusza nowe podejście do energetyki

Obserwowana zmiana klimatu wymusza nowe podejście do energetyki na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Dlatego w ramach Planu

Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2022 – 2027 (PS WPR) przewiduje się wsparcie finansowe rolników w zakresie

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W rolnictwie energia odnawialna może być wytwarzana z wykorzystaniem takich technologii jak:

biogazownie, głównie mikrobiogazownie;

kolektory słoneczne;

systemy fotowoltaiczne;

pompy ciepła, np. wykorzystujące energię z procesów hodowli zwierząt;

kotły na biomasę;

małe elektrownie wiatrowe oraz lądowe farmy wiatrowe.

Gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich

Gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich związana jest z użytkowaniem energii nie tylko bezpośrednio w gospodarstwach

domowych, ale też w ich otoczeniu oraz w działalności rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz transporcie.
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Zużycie energii w rolnictwie

Zgodnie z danymi GUS, polskie rolnictwo w ostatnich latach zużywa ok. 7% energii finalnej, podczas gdy w Unii Europejskiej wartość ta

wynosi ok. 3%. Energia pozyskiwana jest przede wszystkim z paliw ciekłych i gazowych – ok. 50%, z węgla – ok. 40% oraz w niewielkim

stopniu z gazu ziemnego i płynnego – ok. 3%.

Dlatego tak duże znaczenie ma zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, oparty na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym

poprawie warunków środowiskowych wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Polskie rolnictwo jest energochłonne, niemniej jednak może

być ważnym producentem odnawialnych źródeł energii, m.in. biomasy i komponentów do produkcji biopaliw.

Obszary wiejskie w Polsce mają duży potencjał pozyskiwania ekologicznych, odnawialnych źródeł energii, niemniej jednaj ich wykorzystanie

jest niewielkie, głównie z powodów niekorzystnych uwarunkowań administracyjno-prawnych.

Projekt nowelizacji przepisów w celu rozwoju spółdzielni energetycznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnim czasie poinformowało, że zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej

Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w

szczególności dla rolników indywidualnych.

W odpowiedzi na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną

z przedsiębiorstwami energetycznymi przygotowany został projekt zmian przepisów. Propozycje regulacji dotyczą m.in. zakupu energii przez

samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej. Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia

energetyczna to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni

energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Warto wskazać, że w Polsce na liście Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są tylko dwie spółdzielnie energetyczne. Przykładowo w

Niemczech działa ich ponad tysiąc, a w Danii około dwóch i pół tysiąca.

Budowa nowych biogazowni – korzyści dla mieszkańców wsi

W związku z realizacją jednego z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tj. przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjna biogazownia”,

od czerwca 2022 r. działa 6 eksperymentalnych mikrogazowni. Powstały one w centrum badawczym poznańskiego Uniwersytetu

Przyrodniczego w Brodach Poznańskich.

Tam też planowane jest uruchomienie pierwszej w Polsce biogazowni wytwarzającej biometan, bez emisji uciążliwych zapachów.

Prototypowa instalacja będzie samowystarczalna pod kątem energii elektrycznej i ciepła dzięki wykorzystaniu części produkowanego

biogazu. Dzięki takiej instalacji cena ciepła dla mieszkańców wsi będzie stosunkowo niska. Ponadto zaletą takiego rozwiązania jest

wykorzystywanie odpadów biodegradowalnych z rolnictwa – gospodarka o obiegu zamkniętym – dzięki czemu obniżone zostaną koszty

związane z ich utylizacją. Nowa technologia cechować się będzie również wysoką i stabilną produkcją paliwa gazowego, bezodorowością,
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wykorzystywaniem biogenów w obiegu zamkniętym (wytwarzaniem wysokiej jakości pofermentu w celu jego dalszego użycia jako

produktu/ów dopuszczonych do obrotu komercyjnego), samowystarczalnością energetyczną w oparciu o produkowany biogaz oraz niskimi

kosztami eksploatacji.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” jest realizowane dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://www.gov.pl/web/ncbr/innowacyjna-biogazownia.
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INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W ZAKRESIE OZE I
POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RAMACH WPR 2023

– 2027
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

Mając na względzie obecną sytuację związaną ze wzrostem cen energii elektrycznej rolnicy coraz częściej poszukują alternatywnych źródeł

energii. Ze względu na szeroki zakres możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych coraz częściej

inwestycje związane z OZE można spotkać na obszarach wiejskich. Warto podkreślić, że oprócz korzyści ekonomicznych dla gospodarstw

rolnych, wykorzystanie OZE przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatu czy zwiększenia sekwestracji węgla.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: efektywność energetyczna, gospodarstwa rolne, Odnawialne Źródła Energii, OZE, WPR 2023-2027,
Wspólna Polityka Rolna
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Mając na względzie obecną sytuację związaną ze wzrostem cen energii elektrycznej rolnicy coraz częściej poszukują alternatywnych źródeł

energii. Ze względu na szeroki zakres możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych coraz częściej

inwestycje związane z OZE można spotkać na obszarach wiejskich. Warto podkreślić, że oprócz korzyści ekonomicznych dla gospodarstw

rolnych, wykorzystanie OZE przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatu czy zwiększenia sekwestracji węgla.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027 jednym z planowanych działań są inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i

poprawy efektywności energetycznej. Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie

energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności

energetycznej.

Interwencja ta wspiera inwestycje materialne lub niematerialne (szczegółowe informacje znajdują się na str. 611 Planu Strategicznego dla

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - wersja skrócona) w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:

nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW lub instalacji

produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z

pompą ciepła - o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu

instalacji ww. urządzeń do produkcji energii - maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może

przekroczyć 1 500 000 zł, przy czym na inwestycje związane z produkcją energii z promieniowania słonecznego nie może przekroczyć

200 000 zł,

systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa,

przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki,

gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji

rolnej - maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 200 000 zł.
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JEDNO JEZIORO - WIELE PERSPEKTYW: MONOGRAFIA JEZIORA
POWIDZKIEGO

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Agnieszka Kolada

Zawodowa i hobbystyczna fascynacja jeziorami, która dotyka mnie od ponad dwóch dekad, sprawia, że wszelkie publikacje odnoszące się do

różnych aspektów funkcjonowania tych ekosystemów szczególnie przyciągają moją uwagę. Jedną z takich pozycji jest monografia pt. Jezioro

Powidzkie. Wczoraj i dziś, wydana w 2019 roku w serii publikacji naukowo-badawczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowego Instytutu Badawczego pod redakcją naukową dra Bogumiła Nowaka. Pomimo, że od dnia publikacji minęło już kilka lat,

zasługuje ona na kilka słów przypomnienia, a jej wieloaspektowy charakter doskonale ilustruje różnorodność perspektyw widzenia tego

samego ekosystemu przez ekspertów różnych dziedzin, dyscyplin i specjalizacji.

Kategorie: Nauka, Wydanie 2/2022
Tags: jezioro, monografia Jeziora Powidzkiego, Pojezierze Wielkopolskie, uwarunkowania naturalne i kulturowe
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Zawodowa i hobbystyczna fascynacja jeziorami, która dotyka mnie od ponad dwóch dekad, sprawia, że wszelkie publikacje odnoszące się do

różnych aspektów funkcjonowania tych ekosystemów szczególnie przyciągają moją uwagę. Jedną z takich pozycji jest monografia pt. Jezioro

Powidzkie. Wczoraj i dziś, wydana w 2019 roku w serii publikacji naukowo-badawczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowego Instytutu Badawczego pod redakcją naukową dra Bogumiła Nowaka. Pomimo, że od dnia publikacji minęło już kilka lat,

zasługuje ona na kilka słów przypomnienia, a jej wieloaspektowy charakter doskonale ilustruje różnorodność perspektyw widzenia tego

samego ekosystemu przez ekspertów różnych dziedzin, dyscyplin i specjalizacji.

Ta dość obszerna (ponad dwieście stron), starannie przygotowana i atrakcyjnie wydana praca traktuje o uwarunkowaniach naturalnych i

kulturowych Jeziora Powidzkiego – jednego z największych i najważniejszych pod względem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i

turystycznych zbiorników Pojezierza Wielkopolskiego. Jako jeden z najlepiej zachowanych, tj. najmniej przekształconych antropogenicznie i

w niewielkim stopniu zeutrofizowanych, wielkopowierzchniowych zbiorników o charakterze mezotroficznym, reprezentującym siedlisko

Natura 2000 3140 (tzw. jezioro ramienicowe), stanowi ono obiekt wyjątkowy także w skali kraju i zasługuje na własne opracowanie.

Monografia obejmuje szesnaście rozdziałów poświęconych różnym aspektom przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Jeziora

Powidzkiego i jego okolic. Informacje zawarte w tekście pochodzą przede wszystkim z pogłębionych analiz materiałów fakto- i

kartograficznych oraz badań własnych autorów, co zapewniło wysoki poziom naukowy opracowania. Autorzy zdecydowanie uniknęli

banalnego powielania informacji już dostępnych, kompilacji z publikowanych wcześniej materiałów. Przytoczone w monografii źródła służą

przedyskutowaniu wyników własnych autorów i stanowią niezbędny element pracy naukowej. Materiał jest bogato ilustrowany wykresami,

mapami i fotografiami, co podnosi nie tylko wartość merytoryczną, ale też atrakcyjność wizualną opracowania.

Układ rozdziałów jest logiczny i prowadzi od zagadnień dotyczących uwarunkowań abiotycznych, takich jak hydrografia, morfometria, reżim

hydrologiczny i termiczny czy zmiany jakości wód, poprzez zagadnienia dotyczące warunków biotycznych (charakterystyka fauny i flory), po

te przedstawiające wartości krajobrazowe i kulturowe omawianego obszaru. Każdy z rozdziałów sam w sobie stanowi spójną całość, a

jednocześnie wspólny przedmiot monografii – Jezioro Powidzkie – logicznie wiąże ze sobą poszczególne rozdziały.

W monografii zaznacza się pewne zróżnicowanie formy poszczególnych rozdziałów. Podczas gdy część z nich napisana jest w sposób bardzo

precyzyjny, z użyciem fachowego, miejscami nawet hermetycznego języka, a przez to tekst nosi cechy specjalistycznej publikacji naukowej

(wymownym przykładem jest np. rozdział o morfogenezie rynny powidzko-ostrowskiej), inne są napisane w sposób bardziej lakoniczny i

mają charakter popularnonaukowy (na przykład rozdział XII, przedstawiający walory krajoznawcze i przyrodnicze Jeziora Powidzkiego i

okolicy, charakterem zbliżony do przewodnika turystycznego). Może to nasuwać pytanie o potencjalnego adresata tej monografii. Poziom

merytoryczny niektórych rozdziałów dalece wykracza poza możliwości percepcyjne niewyspecjalizowanego czytelnika. Z drugiej strony,

sama konstrukcja monografii i stosunkowo szeroki wachlarz zagadnień w niej poruszanych mogą wskazywać na przeznaczenie dla mniej

profesjonalnego odbiorcy. Niejednolity charakter poszczególnych rozdziałów powoduje, że monografia sprawia raczej wrażenie zbioru

powiązanych wspólnym obiektem prac niż „monolitycznego” opracowania. Konstrukcja taka wynika jednak z faktu, że całość jest dziełem

wieloautorskim i zawiera wyniki prac kilku zespołów badawczych. Dzięki temu zapewnia odbiorcy maksymalny profesjonalizm

poszczególnych rozdziałów oraz w dużym stopniu tłumaczy i poniekąd usprawiedliwia brak pełnej spójności formy. Pomimo wyraźnego

zróżnicowania stylów, większość rozdziałów jest napisana przystępnym, wartkim i ładnym językiem, dzięki czemu całość jest przyjemna w

odbiorze i, mówiąc kolokwialnie, po prostu „dobrze się ją czyta”.

Praca, oprócz przedstawienia stanu faktycznego (tzw. suchych faktów), zawiera również elementy analityczne i dyskusyjne, mające na celu

wskazanie głównych problemów jeziora i jego zlewni. Jako osoba od lat zawodowo związana z zagadnieniami degradacji oraz ochrony i

odnowy wód, całkowicie zgadzam się z autorami monografii w zakresie diagnozowania problemów zagrażających zachowaniu walorów
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jeziora oraz wskazań dotyczących potencjalnych działań ochronnych. Autorzy słusznie upatrują zagrożeń dla jeziora w dalszym rozwoju

zabudowy jednorodzinnej i letniskowej nad jego brzegami, intensyfikacji ingerencji w ekosystem na skutek użytkowania rekreacyjnego,

mechanicznego niszczenia litoralu i strefy nadbrzeżnej oraz wiążącymi się z tym zjawiskami przyśpieszonej eutrofizacji. W tym sensie

monografia stanowi istotny głos w kwestii ochrony wód oraz ma szansę przyczynić się do rozpropagowania jednego z najskuteczniejszych

narzędzi ochrony jezior – obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych.

Podsumowując, pomimo pewnych niespójności stylistycznych i trochę nierównego charakteru rozdziałów, wartość pracy dla poszerzenia

wiedzy o uwarunkowaniach przyrodniczych i kulturowych Jeziora Powidzkiego i jego okolicy uważam za bezsprzeczną. Praca jest cenną

pozycją wydawniczą, dostarczającą wielu nowych, niebanalnych informacji na temat jeziora i jego okolicy. Mimo zdefiniowanego obiektu

badań, który nadaje pracy nieco lokalny charakter, poruszane problemy dotyczą wielu jezior na terenie całego kraju. Monografia może stać

się źródłem nowej wiedzy dla limnologów, hydrologów, hydrobiologów czy kulturoznawców koncentrujących swoje zainteresowania na

obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego (i nie tylko), jak również dla miłośników walorów przyrodniczych tego obszaru.
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KE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WDROŻENIA NOWEJ STRATEGII LEŚNEJ
DO 2030

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Dnia 20 grudnia 2022 został ogłoszony przetarg na wsparcie Komisji Europejskiej we wdrażaniu nowej strategii leśnej do roku 2030 – New EU

Forest Strategy for 2030. To jeden z flagowych projektów KE związanych z Zielonym Ładem i unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności

2030. Głównym celem strategii leśnej jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatu z wykorzystaniem zrównoważonej

gospodarki leśnej.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: Europejski Zielony Ład, Green Deal, KE, lasy, Strategia leśna, UE
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Dnia 20 grudnia 2022 został ogłoszony przetarg na wsparcie Komisji Europejskiej we wdrażaniu nowej strategii leśnej do roku 2030 – New EU

Forest Strategy for 2030. To jeden z flagowych projektów KE związanych z Zielonym Ładem i unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności

2030. Głównym celem strategii leśnej jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatu z wykorzystaniem zrównoważonej

gospodarki leśnej. Proponowane działania obejmują:

„promowanie zrównoważonej biogospodarki leśnej na rzecz długowiecznych produktów z drewna;

zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów drzewnych na potrzeby bioenergii;

promowanie biogospodarki leśnej nieopartej na drewnie, w tym ekoturystyki;

rozwijanie umiejętności i uwalnianie potencjału ludzi w zakresie zrównoważonej biogospodarki leśnej;

ochronę ostatnich lasów pierwotnych i starych drzewostanów występujących w UE;

zapewnienie odnowy lasów i wzmocnienie zrównoważonej gospodarki leśnej w celu dostosowania się do zmian klimatu i zapewnienia

odporności lasów;

sadzenie zróżnicowanych biologicznie lasów, w tym przez posadzenie 3 miliardów nowych drzew do 2030 roku;

tworzenie zachęt finansowych dla właścicieli i zarządców lasów w celu poprawy ilości i jakości lasów w UE.”

Nowa strategia leśna do 2030 roku została opublikowana 14 lipca 2021 r. Obecnie Komisja Europejska szuka zewnętrznego doradcy, który

wesprze ją we wdrażaniu zaplanowanych działań. Przez okres 3 lat doradca będzie wspierał DG Środowisko (odpowiednik ministerstwa w KE)

zarówno w zakresie merytorycznych analiz, np. dotyczących oceny postępu realizacji działań, jak i w zakresie promowania strategii leśnej w

krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Poszukiwania doradcy wskazują na to, że półtora roku po opublikowaniu strategii, KE na poważnie zabiera się za działanie na rzecz lasów. W

komunikatach KE https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_pl strategia leśna przedstawiana jest jako istotny element

działań na rzecz zrównoważonej i neutralnej klimatycznie gospodarki, a także zapewnienia dobrostanu na obszarach wiejskich. Czy tak się

stanie, czas pokaże.

https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_pl (28.12.2022)
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KOMISJA EUROPEJSKA PROPONUJE CERTYFIKACJĘ USUWANIA
DWUTLENKU WĘGLA, ABY POMÓC W OSIĄGNIĘCIU ZEROWYCH

EMISJI NETTO
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

Komisja Europejska w dniu 30 listopada 2022 r. przyjęła wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu

wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla. Wniosek ten ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych

technologii usuwania dwutlenku węgla i zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz do osiągnięcia celów UE w

zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Przyjęty wniosek ma mieć zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia

przez UE celu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, UE musi

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do minimum.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: certyfikacja usuwania dwutlenku węgla, KE, Komisja Europejska, zerowe emisje netto
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Komisja Europejska w dniu 30 listopada 2022 r. przyjęła wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu

wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla. Wniosek ten ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych

technologii usuwania dwutlenku węgla i zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz do osiągnięcia celów UE w

zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Przyjęty wniosek ma mieć zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia

przez UE celu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, UE musi

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do minimum.

Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność procesu certyfikacji, we wniosku określono zasady niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku

węgla, a także zasady uznawania systemów certyfikacji, które można wykorzystać do wykazania zgodności z ramami UE. Aby zapewnić jakość

i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, proponowane rozporządzenie ustanawia cztery kryteria QU.A.L.ITY:

Quantification - mierzalność: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić1.

jednoznaczne korzyści dla klimatu;

Additionality - dodatkowość: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi2.

prawa;

Long-term storage - długotrwałe składowanie: Certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu3.

zapewnienia trwałego składowania;

Sustainability - zrównoważony charakter: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego4.

rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz

różnorodność biologiczna, lub przyczyniać się do ich realizacji.

Zaproponowany przez KE wniosek ma wpierać rolnictwo regeneratywne, które obejmuje praktyki rolne, usuwające dwutlenek węgla z

atmosfery i przyczyniają się do osiągnięcia celu w zakresie neutralności klimatycznej. Certyfikacja umożliwi bardziej skuteczne nagrody za

rolnictwo regeneratywne, za pośrednictwem wspólnej polityki rolnej (WPR) lub innych inicjatyw publicznych lub prywatnych.
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NOWE STAWKI ZA WYDANIE ZGÓD WODNOPRAWNYCH
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

1 stycznia 2023 r. następuje zmiana wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych. Nowo obowiązujące stawki przedstawiają się

następująco: • za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – 100,23 zł; • za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 250 zł; • za wydanie w jednej

decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo – iloczyn 250 zł oraz liczby wydanych pozwoleń, przy

czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł; • za wydanie oceny wodnoprawnej – 1000,04 zł. Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od

dnia 1 stycznia 2023 r. wydane na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 233 z późn. zm.).

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: nowe opłaty, opłata za pozwolenie, opłata za wydanie pozwolenia, opłata za zgody wodnoprawne, zmiana
stawki za pozwolenie
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1 stycznia 2023 r. następuje zmiana wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych.

Nowo obowiązujące stawki przedstawiają się następująco:

za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – 100,23 zł;

za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 250 zł;

za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo – iloczyn 250 zł oraz

liczby wydanych pozwoleń, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł;

za wydanie oceny wodnoprawnej – 1000,04 zł.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. wydane na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.

233 z późn. zm.).
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OBECNY STAN PRAC NAD ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE
ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie zarówno stosowania pestycydów chemicznych, jak i ryzyka z nimi związanego. W

strategii „Od pola do stołu” określono cele UE w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka z nimi związanego o 50 % do 2030 r.

Obecna dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów nie odzwierciedla tych ambicji. Nie nadąża ona za postępem

technologicznym i nie osiąga efektywnego zrównoważonego stosowania pestycydów. Mając na uwadze cele UE w zakresie ograniczenia

stosowania pestycydów o 50 %, a także ograniczenie ryzyka związanego z pestycydami o 50 %, Komisja Europejska w dniu 22 czerwca 2022 r.

opublikowała projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która zakłada między innymi ograniczenie o

50% stosowania chemicznych środków ochrony roślin do 2030 roku na poziomie UE.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: Europejski Zielony Ład, ochrona roślin, Od pola do stołu, pestycydy chemiczne, Rozporządzenie, środki
ochrony roślin, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin
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Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie zarówno stosowania pestycydów chemicznych, jak i ryzyka z nimi związanego. W

strategii „Od pola do stołu” określono cele UE w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka z nimi związanego o 50 % do 2030 r.

Obecna dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów nie odzwierciedla tych ambicji. Nie nadąża ona za postępem

technologicznym i nie osiąga efektywnego zrównoważonego stosowania pestycydów. Mając na uwadze cele UE w zakresie ograniczenia

stosowania pestycydów o 50 %, a także ograniczenie ryzyka związanego z pestycydami o 50 %, Komisja Europejska w dniu 22 czerwca 2022 r.

opublikowała projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która zakłada między innymi ograniczenie o

50% stosowania chemicznych środków ochrony roślin do 2030 roku na poziomie UE.

Zaproponowany projekt spotkał się z dużym przeciwieństwem ze strony rolników a kwestia ograniczenia o 50% stosowania chemicznych

środków ochrony roślin wielokrotnie była dyskutowana podczas posiedzeń grup roboczych Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Państwa

członkowskie podkreślały, że cele redukcyjne na poziomie krajowym powinny być ustalane w sposób elastyczny i indywidualny biorąc pod

uwagę punkt wyjścia w każdym z państw członkowskich.

Obecnie projekt rozporządzenia zakładający 50% redukcję stosowania środków ochrony roślin został oprotestowany przez 18 państw

członkowskich, które wskazują m.in na braki w ocenie wpływu w odniesieniu do produkcji rolno-spożywczej, cen żywności i zależności od

importu z państw trzecich. Ponadto, część z państw członkowskich podkreśla, że zawarte w rozporządzeniu propozycje stanowią istotne

zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i domagają się przygotowania rzetelnej, pełnej i ilościowej oceny wpływu

projektowanego rozporządzenia na produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe.
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OD WODY SŁONEJ DO SŁODKIEJ. EKSPERYMENT POKAZUJĄCY, ŻE
NANOSTRUKTURY MOGĄ POPRAWIĆ PROCES ODSALANIA WODY

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Ponad 60% ludzi na Ziemi zmaga się z poważnym niedoborem wody. Odsalanie wody morskiej dla niektórych regionów świata jest głównym

sposobem na pozyskanie słodkiej. Najczęściej stosowaną do tego metodą stała się odwrócona osmoza. Proces ten polega na przepływie przez

membranę wody morskiej. Wysokie ciśnienie przepływu ma na celu wyeliminowanie minerałów. Na podstawie istniejących procesów

odwróconej osmozy międzynarodowy zespół naukowców opracował innowacyjne rozwiązanie – wprowadzanie nanoskalowych struktur.

Swoje odkrycie opublikowali w „Nano Research” 18 listopada br.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Ze świata
Tags: eksperyment, nanostruktury, odsalanie wody, odwrócona osmoza, proces odsalania wody, słodka woda,
słona woda
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Ponad 60% ludzi na Ziemi zmaga się z poważnym  niedoborem wody. Odsalanie wody morskiej dla niektórych regionów świata jest głównym

sposobem na pozyskanie słodkiej. Najczęściej stosowaną do tego metodą stała się odwrócona osmoza. Proces ten polega na przepływie przez

membranę wody morskiej. Wysokie ciśnienie przepływu ma na celu wyeliminowanie minerałów.

Innowacje ułatwiające przejście od wody słonej do słodkiej

Na podstawie istniejących procesów odwróconej osmozy międzynarodowy zespół naukowców opracował innowacyjne rozwiązanie –

wprowadzanie nanoskalowych struktur. Swoje odkrycie opublikowali w „Nano Research” 18 listopada br.

Aby zwiększyć wydajność separacji, naukowcy przeprowadzili proces tworzenia wielofunkcyjnej warstwy pośredniej eteru koronowego w

membranie poliamidowej. Dzięki temu zyskała ona więcej nanoskali na powierzchni, co doprowadziło do wzrostu wydajności. Ponadto

nanoskalowe pory są w stanie zapewnić szybsze kanały transportu wody. Dzieje się tak, ponieważ membrana poliamidowa wykazuje znacznie

lepszą przepuszczalność.

Czy nowy sposób przejścia od wody słonej do słodkiej da oczekiwane rezultaty?

W swoim eksperymencie naukowcy rozprowadzili eter koronowy na podłożu impregnowanym wodnym roztworem aminy, a następnie użyli

roztworu chlorku trimezoilu/heksanu. Miało to na celu zwiększenie skuteczność membrany poprzez wywołanie reakcji polimeryzacji i

doprowadzenie do powstania nanostruktur. Warstwa eteru koronowego zmniejsza szybkość reakcji polimeryzacji międzyfazowej oraz

kontroluje reakcję w ograniczonej przestrzeni, prowadząc do powstania ultracienkiej i jednolitej warstwy poliamidu i zwiększając tym

samym skuteczność separacji. Kolejnym krokiem w tych badaniach będzie sprawdzenie, czy te pozytywne wyniki są powtarzalne i

skalowalne.
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE – OŚWIADCZENIE ZA IV KWARTAŁ DO 31
STYCZNIA 2023 ROKU

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

Kolejny termin do dotrzymania! Zgodnie z art. 268 oraz 269 ust. Prawo wodne za usługi wodne pobiera się opłaty. Do końca stycznia

podmioty zobowiązane do ponoszenia takich opłat składają oświadczenie o ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych, czy

też ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi. Do 31 stycznia 2023 roku podmiot składa oświadczenie za IV kwartał

roku 2022. Oświadczenie z I kwartał 2023 roku składa się do 30 kwietnia tegoż roku.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: opłaty za usługi, opłaty za wodę, reklamacja opłaty, usługi wodne, zaskarżenie decyzji
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Kolejny termin do dotrzymania!

Zgodnie z art. 268 oraz 269 ust. Prawo wodne za usługi wodne pobiera się opłaty. Do końca stycznia podmioty zobowiązane do ponoszenia

takich opłat składają oświadczenie o ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych, czy też ilości substancji wprowadzanych ze

ściekami do wód lub do ziemi. Do 31 stycznia 2023 roku podmiot składa oświadczenie za IV kwartał roku 2022. Oświadczenie z I kwartał 2023

roku składa się do 30 kwietnia tegoż roku.

Na podstawie oświadczenia Wody Polskie ustalą wysokość opłaty, a następnie przekażą podmiotowi informację o kwocie oraz o sposobie jej

obliczenia. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne wnosi opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni

od dnia, w którym doręczono mu informację.

Pamiętaj, jeżeli nie zgadzasz się z wysokością opłaty, przysługuje ci prawo do reklamacji. Nie zwalnia ono jednak z dokonania opłaty.

Konsekwencją niewniesienia opłaty jest określenie opłaty w drodze decyzji przez właściwy organ Wód Polskich. Jeżeli podmiot obowiązany do

ponoszenia opłat za usługi wodne zaniechał wykonania obowiązku Wody Polskie określą wysokość opłaty w drodze decyzji. Wówczas

podmiot jest obowiązany wnieść opłatę określoną w decyzji na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej

decyzji.

Pamiętaj, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, przysługuje ci prawo do zaskarżenia decyzji. Zaskarżenie nie zwalnia z wykonania decyzji.

Do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
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POPARCIE DLA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

W ostatnim miesiącu opublikowano dwa interesujące badana związane ze stopniem poparcia Polaków dla budowy elektrowni atomowej. Jak

wykazuje badanie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – w porównaniu z 2021 r. – wzrost poparcia dla budowy elektrowni atomowej w

naszym kraju jest ogromny (aż o 36%). Obecnie „za” opowiedziało się 75% respondentów, 13% było przeciw, natomiast 12% pozostało

niezdecydowanych.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: budowa elektrowni atomowej, elektrownia atomowa, elektrownie jądrowe w Polsce, Poznaj Atomickich
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W ostatnim miesiącu opublikowano dwa interesujące badana związane ze stopniem poparcia Polaków dla budowy elektrowni jądrowej.

Jak wykazuje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – w porównaniu z 2021 r. – wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w

naszym kraju jest ogromny (aż o 36%). Obecnie „za” opowiedziało się 75% respondentów, 13% było przeciw, natomiast 12% pozostało

niezdecydowanych.

W kontekście odejścia od energetyki opartej na węglu, ankietowani przez CBOS zwrócili uwagę na konieczność inwestowania w atom. Takie

poglądy zadeklarowało 76% badanych, w porównaniu do wyników z 2021 r. nastąpił w tym zakresie wzrost o 32%.

Respondenci odpowiadali również na pytania związane z własnymi obawami dotyczącymi funkcjonowania elektrowni jądrowych w Polsce –

58% respondentów wskazało, że takich obawy nie żywi, natomiast odpowiedzi przeciwnej udzieliło 35% badanych.

Kolejne badanie, wykazujące jeszcze większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowej, przeprowadzono na zakończenie kampanii

informacyjno-edukacyjnej „Poznaj Atomickich”. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), na którego zlecenie kampania

została zrealizowana: „niemal 9 na 10 respondentów (88,1%) wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym

60,3% robi to w sposób zdecydowany”. Zasięg oddziaływania kampanii był duży – spoty telewizyjne obejrzało prawie 25 mln widzów,

radiowe dotarły do ponad 21 mln osób, natomiast stronę internetową odwiedziło ponad 2 mln zainteresowanych.

Wzrost poparcia dla inwestowania w atom upatrywany jest w przyczynach geopolitycznych oraz kryzysie energetycznym wywołanym

konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Powyższe wyniki sondaży niewątpliwie są istotne w kontekście procedowanej obecnie decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej i

udziału społeczeństwa w tym procesie.
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SEMINARIUM ODRZAŃSKIE
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

Informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Seminarium Odrzańskie.

Seminarium ma charakter otwarty, można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online – zgłaszając się przez formularz dostępny

na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsza sesja spotkania będzie skupiała się wokół stanu ekologicznego Odry, w tym zostanie

przybliżony temat zagrożenia „złotą algą”. Natomiast sesja druga to ichtiofauna Odry, warunki hydromorfologiczne, renaturyzacja oraz na

koniec interesujące zagadnienie – Odra i ludzie: relacje w świecie natury w badaniach socjologów.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: Odra, seminarium odrzańskie, stan ekologiczny Odry, złota alga

44

http://dev.wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
http://dev.wodnesprawy.pl/category/wydanie-2-2022/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/odra/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/seminarium-odrzanskie/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/stan-ekologiczny-odry/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/zlota-alga/


Informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Seminarium Odrzańskie.

Seminarium ma charakter otwarty, można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online – zgłaszając się przez formularz dostępny

na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pierwsza sesja spotkania będzie skupiała się wokół stanu ekologicznego Odry, w tym zostanie przybliżony temat zagrożenia „złotą algą”.

Natomiast sesja druga to ichtiofauna Odry, warunki hydromorfologiczne, renaturyzacja oraz na koniec interesujące zagadnienie – Odra i

ludzie: relacje w świecie natury w badaniach socjologów.

Organizatorami Seminarium są: Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie, Instytut Biologii Uniwersytetu

Szczecińskiego oraz Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska – PotamON.

Przypominamy, iż obszar dorzecza Odry to znaczna część powierzchni naszego kraju – ok 38%. Natomiast sama Odra ma długość całkowitą

aż 855 km, z czego 742 km znajdują się w granicach Polski. Źródła Odry zlokalizowane są na terytorium Republiki Czeskiej, w Górach

Odrzańskich, w południowo-wschodniej części środkowego pasma Sudetów, na wysokości 634 m n.p.m. Odra uchodzi do Zalewu

Szczecińskiego. Główne rzeki stanowiące jej dopływy lewostronne to: Opawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bóbr, Nysa Łużycka, Kaczawa,

natomiast prawostronne: Mała Panew, Widawa, Barycz, Obrzyca, Warta, Myśla, Ina.
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SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU ZERO POLLUTION
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Komisja Europejska regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania dotyczące realizacji różnych zadań i polityk. Z jednej

strony pozwala to na monitorowanie działań KE w zakresie wdrażania przepisów przyjmowanych przez PE, a z drugiej dostarcza informacji

nam, obywatelom państw członkowskich EU, o tym, jakie działania są podjemowane w zakresie różnych obszarów, także ochrony

środowiska.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: KE, odpady, sprawozdanie, zanieczyszczenia, zero pollution
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Komisja Europejska regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania dotyczące realizacji różnych zadań i polityk. Z jednej

strony pozwala to na monitorowanie działań KE w zakresie wdrażania przepisów przyjmowanych przez PE, a z drugiej dostarcza informacji

nam, obywatelom państw członkowskich EU, o tym, jakie działania są podjemowane w zakresie różnych obszarów, także ochrony

środowiska.

Komisja Europejska 8 grudnia 2022 roku przedstawiła Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Pierwsze monitorowanie i prognozy eliminacji zanieczyszczeń. Dokument nosi podtytuł

„Drogi do czystszego powietrza, wody i gleby dla Europy”, który ściśle wiąże go z celami i założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Przygotowane sprawozdanie dotyczy monitorowania zapisów jednego z kluczowych dokumentów wdrażających Zielony Ład, bardzo

ambitnego w swoich celach tzw. planu Zero Pollution – „Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń”. Cele tego dokumentu zakładają

m. in. ograniczenie liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o 55%, ograniczenie emisji mikroplastiku do środowiska o

30%, zmniejszenie o jedną trzecią liczby osób narażanych na stały hałas komunikacyjny, poprawę jakości wody poprzez ograniczenie

zanieczyszczeń i odpadów z tworzyw sztucznych w morzu o połowę. Plan na rzecz eliminacji zanieczyszczeń został przyjęty 12 maja 2021 r. i

po ponad 1,5 roku przyszedł czas na przedstawienie postępów w realizacji jego założeń.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

noszące tytuł „Pierwsze monitorowanie i prognozy eliminacji zanieczyszczeń” przedstawia postępy w realizacji poszczególnych celów.

Generalny wniosek płynący z dokumentu wskazuje, że postępy są widoczne, ale dość powolne. Znaczna poprawa dotyczy ograniczenia

zanieczyszczenia powietrza oraz zanieczyszczenia związanego z pestycydami i środkami przeciwdrobnoustrojowymi o 12 %. Powierzchnia

ekosystemów, na które wywierany jest wpływ przez zanieczyszczenia powietrza zmalała o 14 %. Postępy w zakresie poprawy stanu ponad

100 000 jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie danych z 2015 roku uznano za powolne. Podobnie oceniono tempo realizacji

działań na rzecz ograniczania produkcji odpadów i mikroplastiku. Widać jednak zmniejszenie ilości odpadów na morskich liniach

brzegowych Europy, co uznano za optymistyczny objaw zmian w Europie.

Sprawozdanie przedstawia także prognozy w zakresie możliwości osiągnięcia celów założonych w Planie działania na rzecz eliminacji

zanieczyszczeń. W większości przypadków osiągniecie ich przy obecnie podejmowanych działaniach będzie bardzo trudne lub wręcz

niemożliwe. Przykładowo, w kwestii hałasu możliwe będzie zmniejszenie ilości osób narażonych na niego w sposób ciągły maksymalnie o

19%. Dla części z działań bardzo dużą przeszkodę stanowią zakłócenia łańcuchów dostaw związane z pandemią COVID oraz kryzysem

energetycznym wywołanym wojną w Ukrainie.

W związku z tym KE wskazuje w Sprawozdaniu najpotrzebniejsze działania. Są to:

„porozumienie współustawodawców w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych;

szybsze wdrażanie najważniejszych aktów prawnych UE na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

propagowanie globalnych inicjatyw wspierających państwa trzecie w ich staraniach.”

Jak widać, plany KE dotyczą głównie wzmocnienia istniejących i wprowadzania nowych norm w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i

odpadów oraz zwiększenie wysiłków angażujących państwa niezrzeszone w działania na rzecz tzw. zero pollution.

W 2023 roku mają zostać przedstawione szczegółowe informacje o kolejnych prognozach i postępie w osiąganiu celów Planu działania na
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rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0674&from=EN (28.12.2022)
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SUSZA ZIMĄ – NAJSUCHSZY KLIMAT W HISZPANII OD 1200 LAT
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Następstwa globalnego ocieplenia doprowadziły do zmniejszenia się ilości kluczowych deszczy zimowych. Największa ilość opadów na

Półwyspie Iberyjskim odnotowywana jest zimą, gdy znad Atlantyku napływają wilgotne systemy niskiego ciśnienia. Problem pojawia się, gdy

system wysokiego ciśnienia atmosferycznego u wybrzeży, zwany Wyżem Azorskim, blokuje ten przepływ. Powoduje to suszę i poważne

następstwa w całej Hiszpanii. Jak wynika z badań opublikowanych w internetowym czasopiśmie Nature Geoscience, Półwysep Iberyjski

obecnie zmaga się z najsuchszym klimatem od co najmniej 1200 lat.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Ze świata
Tags: deszcze zimowe, Hiszpania, Półwysep Iberyjski, Susza, Wyż Azorski
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Następstwa globalnego ocieplenia doprowadziły do zmniejszenia się ilości kluczowych deszczy zimowych. Największa ilość opadów na

Półwyspie Iberyjskim odnotowywana jest zimą, gdy znad Atlantyku napływają wilgotne systemy niskiego ciśnienia. Problem pojawia się, gdy

system wysokiego ciśnienia atmosferycznego u wybrzeży, zwany Wyżem Azorskim, blokuje ten przepływ. Powoduje to suszę i poważne

następstwa w całej Hiszpanii. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Geoscience, Półwysep Iberyjski obecnie zmaga się z

najsuchszym klimatem od co najmniej 1200 lat.

Najsuchszy klimat w Hiszpanii i jego skutki

Puste zbiorniki wodne, pola uprawne przypominające rozległą pustynię, utracone zbiory oraz częste pożary – to konsekwencje zmiany

klimatu i trwającej od miesięcy suszy. Opady poniżej średniej wartości mają ogromny wpływ na plony, które są eksportowane do krajów całej

Europy. Według hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Hiszpania jest wiodącym eksporterem warzyw i owoców na

terenie Unii Europejskiej i jednym z czołowych eksporterów na świecie. Straty spowodowane klęską suszy mogą sięgać nawet 10 mld euro, a

jednym z najbardziej dotkniętych podsektorów są gaje oliwne. Jesienne zbiory oliwek były prawie o połowę mniejsze niż w poprzednich

latach.

Okres długotrwałej suszy przyczynił się do obniżenia poziomu wód. Santa Olalla to ostatnia stała laguna w hiszpańskim Parku Narodowym

Doñana, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. We wrześniu 2022 r. ten zbiornik wysechł, tym samym Park Narodowy utracił

ostatni własny naturalny rezerwuar wodny.

Ekolodzy obawiają się, że rzekom Ter i Tag, najdłuższym na Półwyspie Iberyjskim, również może grozić całkowite wyschnięcie.

Najsuchszy klimat w Hiszpanii – przeciwdziałanie

Mając na uwadze, że kraj musi zapewnić zrównoważone zużycie kluczowego dla bytu i rozwoju surowca – wody – władze miast przyjęły

wiele kluczowych rozwiązań, nakładając ograniczenia, które umożliwiają zużywanie jak najmniejszej ilości wody w jak najbardziej efektywny

sposób. Środki, które zastosowano w Sewilli czy Barcelonie, to między innymi: obniżenie zużycia wody do nawadniania upraw, zakaz

ponownego napełniania basenów, zakaz mycia zewnętrznych części domów czy samochodów. W miastach zaprzestano napełniania

publicznych fontann i mycia ulic słodką wodą.

Wieloletnia susza i jej skutki doprowadziły do budowy zakładu odsalania wody w pobliżu Barcelony. Według lokalnych władz obiekt ten jest

największym w Europie i jest w stanie wyprodukować 60 hm3 słodkiej wody rocznie. W chwili obecnej działa z wydajnością na poziomie 90%.
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TEMPERATURY POWIERZCHNI MÓRZ I OCEANÓW W POŁUDNIOWO-
ZACHODNIM PACYFIKU SZKODLIWE DLA EKOSYSTEMU I NISKO

POŁOŻONYCH WYSP
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Temperatury powierzchni mórz i oceanów w niektórych częściach południowo-zachodniego Pacyfiku trzykrotnie przewyższają średnią

światową. Tak wysokie wartości mają szkodliwy wpływ na żywotność ekosystemów, a podnoszący się poziom wód stanowi realne zagrożenie

dla nisko położonych wysp i ich mieszkańców. Częste burze i powodzie niosą ze sobą śmierć, zniszczenie oraz przesiedlenia, natomiast

wysokie temperatury – susze i pożary.

Kategorie: Wydanie 2/2022, Ze świata
Tags: ekosystem, erozja wybrzeży, Pacyfik, rafy koralowe, siedliska ryb, temperatury powierzchni mórz
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Temperatury powierzchni mórz i oceanów w niektórych częściach południowo-zachodniego Pacyfiku trzykrotnie przewyższają średnią

światową. Tak wysokie wartości mają szkodliwy wpływ na żywotność ekosystemów, a podnoszący się poziom wód stanowi realne zagrożenie

dla nisko położonych wysp i ich mieszkańców. Częste burze i powodzie niosą ze sobą śmierć, zniszczenie oraz przesiedlenia, natomiast

wysokie temperatury – susze i pożary.

Temperatury powierzchni mórz oddziałują na całe otoczenie.

Wysokie temperatury mają bardzo negatywny wpływ na tętniące niegdyś życiem rafy koralowe, fale upałów wybielają ich jeszcze niedawno

żywe kolory. Zagrażają ekosystemom, od których zależy ten region. Szacuje się, że jeżeli globalna temperatura wzrośnie jeszcze o 1,5°C, to

około 90% raf koralowych może ulec krytycznej degradacji.

Ocieplenie, odtlenienie oraz zakwaszenie wód wpływa na cyrkulację i chemię oceanów, zmuszając tym samym środowisko ryb do

przemieszczania się i szukania nowych siedlisk w chłodniejszych wodach.

Z powodu zmian klimatycznych zagrożone są również ostatnie tropikalne lodowce. Istniejący od ponad 5000 lat lodowiec, znajdujący się w

Papui, może stopnieć do 2025 roku.

Wpływ temperatury powierzchni mórz na ludność stref przybrzeżnych

Poziom mórz stale się podnosi. Według raportu WMO o stanie klimatu w południowo-zachodnim Pacyfiku, od momentu rozpoczęcia

pomiarów, które przypadają na początek lat 90., globalny średni poziom mórz podnosił się w średnim tempie około 3,3 mm rocznie. W

regionie znajduje się wiele krajów wyspiarskich, a gros dużych miast zlokalizowano w strefach przybrzeżnych. Takie uwarunkowania

sprzyjają gwałtownym sztormom, powodziom oraz erozji wybrzeży. Zjawiska te przyczyniają się do poczucia niepewności, problemów z

dostępem do żywności i wody, a ostatecznie do braku możliwości zamieszkiwania danego rejonu.
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TOPNIEJĄCE ALPY – PROBLEMY Z WODĄ Z POWODU ZMIANY
KLIMATU

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Góry są magazynem dla wody, którą przechowują w postaci lodu i śniegu. Wiosną i latem natomiast odprowadzana jest ona do rzek,

zaspokajając zapotrzebowanie na słodką wodę w znacznej części Europy. Przede wszystkim jako woda pitna. Coraz częściej kwestionowana

jest jednak legendarna wręcz czystość wypływających z gór wód alpejskich z uwagi na zwiększenie temperatury atmosfery, zmiany klimatu i

topnienie lodowców. W wyniku tych procesów podnosi się temperatura wód powierzchniowych i podziemnych rzek oraz jezior alpejskich, a te

czynniki mają bezpośredni wpływ na jakość wody

Kategorie: Wydanie 2/2022, Ze świata
Tags: Alpy, globalne ocieplenie, lodowce, lodowce szwajcarskie, ochrona wód, Topniejące Alpy, topnienie,
zmiany klimatu
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Góry są magazynem dla wody, którą przechowują w postaci lodu i śniegu. Wiosną i latem natomiast odprowadzana jest ona do rzek,

zaspokajając zapotrzebowanie na słodką wodę w znacznej części Europy. Przede wszystkim jako woda pitna.

Topniejące Alpy a jakość wód w regionie

Coraz częściej kwestionowana jest jednak legendarna wręcz czystość wypływających z gór wód alpejskich z uwagi na zwiększenie

temperatury atmosfery, zmiany klimatu i topnienie lodowców. W wyniku tych procesów podnosi się temperatura wód powierzchniowych i

podziemnych rzek oraz jezior alpejskich, a te czynniki mają bezpośredni wpływ na jakość wody.

Topniejące Alpy – profilaktyka, przeciwdziałanie

Od 30 lat przedstawiciele ośmiu krajów alpejskich spotykają się w ramach grupy zwanej Konwencją Alpejską. Ostatnie spotkanie miało

miejsce 27 października 2022 r. w Brig w Szwajcarii. Uczestnicy omówili wpływ zmiany klimatu na cykl hydrologiczny, przyjęli dziewiąty

Raport o stanie Alp w miastach alpejskich oraz Wieloletni Program Pracy (MAP) na lata 2023 – 2030. Te działania mają pomóc zrozumieć

negatywne zjawiska, których doświadczają szwajcarskie lodowce i im zapobiegać. Jak pokazują ostatnie dane, lodowce są na dobrej drodze do

największych strat swojej masy w historii. W przeciągu ostatnich 85 lat 1400 lodowców skurczyło się o ponad połowę, a tempo ich topnienia

przyspiesza.
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WARUNKOWOŚĆ – PODSTAWOWY, OBOWIĄZKOWY ELEMENT
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

W ramach płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych od 2023 r. będzie obowiązywał nowy system warunkowości, kładący większy

nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Warunkowość polega przede wszystkim na zapewnieniu przez rolników zgodności z

podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 2/2022
Tags: płatności bezpośrednie, rolnictwo, warunek płatności bezpośrednich, Warunkowość
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W ramach płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych od 2023 r. będzie obowiązywał nowy system warunkowości, kładący większy

nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Warunkowość polega przede wszystkim na zapewnieniu przez rolników zgodności z

podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt.

Warunkowość to podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich, który uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia od

przestrzegania przez beneficjentów wskazanych norm i wymogów (tak jak obecna zasada wzajemnej zgodności). Nowy system warunkowości

(https://www.gov.pl/web/rolnictwo/warunkowosc) jest połączeniem obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w

skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy GAEC i podstawowe wymogi w zakresie

zarządzania – wymogi SMR).

Główne obszary oddziaływania, na które wskazują normy (GAEC) i wymogi (SMR) warunkowości to:

Klimat i środowisko (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, woda, gleba, bioróżnorodność)1.

Zmiana klimatu:

Norma GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do

powierzchni użytków rolnych na poziomie krajowym.

Norma GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk (będzie obowiązywać od 2025 r.).

Norma GAEC 3: Zakaz wypalania gruntów rolnych.

2. Woda (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115 str. 147):

Norma GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Nowy SMR 1: Ramowa Dyrektywa Wodna.

SMR 2: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

3. Gleba (ochrona i jakość):

Norma GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, przy uwzględnieniu kąta nachylenie terenu.

Norma GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach.

Norma GAEC 7: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych.

4. Różnorodność biologiczna i krajobraz (ochrona i jakość):

Norma GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych.

Norma GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000.

SMR 3 – Ochrona dzikiego ptactwa i SMR 4 Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory.
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5. Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (bezpieczeństwo żywności, środki ochrony roślin):

Nowy SMR 8 – Zrównoważone stosowanie pestycydów.

SMR 5 – Bezpieczeństwo żywności i pasz.

SMR 6 – Zdrowie zwierząt.

SMR 7 – Zdrowotność roślin.

6. Dobrostan zwierząt

SMR9 – Dobrostan cieląt.

SMR10 – Dobrostan świń.

SMR 11 – Zwierząt hodowlanych.
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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ NA WODY PODZIEMNE
Opublikowane 30 grudnia 2022 autor: Małgorzata Komosa

Działalność górnicza, oferując dostęp do surowców energetycznych, metalicznych czy skalnych, bez których funkcjonowanie gospodarki nie

byłoby możliwe, negatywnie wpływa na wody podziemne. Miejsce występowania i właściwości danych surowców powodują, że są one

wydobywane różnymi metodami – najczęściej podziemnymi lub odkrywkowymi. Niezależnie jednak od techniki eksploatacji, wydobycie

surowców często wymaga odwodnienia górotworu przy pomocy głębokich systemów odwadniających i odprowadzenia znacznych ilości wód

podziemnych poza strefę wydobycia. Dlaczego? Bo woda podziemna, w przypadku wdarcia się jej do wyrobisk, może stwarzać zagrożenie dla

kopalni, ludzi tam pracujących oraz sprzętu.

Kategorie: Opinie, Wydanie 2/2022
Tags: górnictwo, lej depresji, odwadnianie kopalń, Wody podziemne, zanieczyszczenie wód podziemnych
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Działalność górnicza, oferując dostęp do surowców energetycznych, metalicznych czy skalnych, bez których funkcjonowanie gospodarki nie

byłoby możliwe, negatywnie wpływa na wody podziemne.

Miejsce występowania i właściwości danych surowców powodują, że są one wydobywane różnymi metodami – najczęściej podziemnymi lub

odkrywkowymi. Niezależnie jednak od techniki eksploatacji, wydobycie surowców często wymaga odwodnienia górotworu przy pomocy

głębokich systemów odwadniających i odprowadzenia znacznych ilości wód podziemnych poza strefę wydobycia. Dlaczego? Bo woda

podziemna, w przypadku wdarcia się jej do wyrobisk, może stwarzać zagrożenie dla kopalni, ludzi tam pracujących oraz sprzętu.

W związku z koniecznością odpompowywania dużych ilości wód podziemnych, eksploatacja złoża może powodować bardzo głębokie zmiany

warunków hydrogeologicznych w rejonie kopalni. Skala oddziaływań tych zjawisk jest różna i zależy od wielu czynników, zarówno

naturalnych (budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne), jak i antropogenicznych (zasięg i sposób eksploatacji górniczej).

W efekcie górnictwo podziemne, np. wydobycie węgla kamiennego, na skutek intensywnego odwadniania górotworu, jest przyczyną

znacznych niedoborów wód podziemnych w rejonie eksploatacji. Działalność odkrywkowa, chociażby w przypadku węgla brunatnego, jest

przyczyną powstawania wielkoobszarowych lejów depresji, związanych z odwadnianiem.

Wpływ odwadniania kopalń na wody podziemne

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o wpływie odwadniania na środowisko jest zasięg leja depresji. W związku z odwodnieniem

warstw wodonośnych następuje obniżenie zwierciadła wód podziemnych i wokół złoża powstaje lej depresji, którego zasięg może mieć

dziesiątki, a nawet setki kilometrów kwadratowych powierzchni.

Jednocześnie w obszarze leja depresji dochodzi do poważnych zmian w systemie krążenia wody. W większości przypadków długotrwałe

odpompowywanie wód podziemnych prowadzi do osuszenia części poziomów wodonośnych i zmniejszenia zasobów wód podziemnych. W

efekcie następuje zmniejszenie wydajności lub całkowite wysuszenie przydomowych ujęć wody lub nawet głębszych, komunalnych ujęć wód

podziemnych.

Obniżenie zwierciadła wody wpływa również ujemnie na stan wody w zbiornikach i ciekach. Z powodu zaniku zasilania podziemnego

zmniejsza się przepływ w rzekach oraz obniża się poziom lustra w jeziorach i zbiornikach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet

do wyschnięcia koryt i zagłębień terenu. Natomiast w ciekach powierzchniowych, będących odbiornikiem wód pochodzących z odwadniania,

następuje zwiększenie przepływów.

Kolejnym przypadkiem niekorzystnego oddziaływania odwonienia jest wpływ na gleby. Jeśli obniżenie zwierciadła wody nastąpiło w płytkich

warstwach przypowierzchniowych, może to wywołać zmiany uwilgotnienia gleby, użytków zielonych, gruntów ornych i leśnych. Objawem są

przesuszenia i zmniejszenie plonowania użytków rolnych i leśnych. W zasięgu leja depresji na terenie bagien i podmokłości może dojść do

zaniku zasilania wodą strefy korzeniowej roślin, czego konsekwencją jest przeobrażenie i degradacja naturalnych siedlisk roślinnych.

Odwadnianie złoża wpływa również niekorzystne na jakość wód podziemnych. Jest to skutek zmian geochemicznych zachodzących w

wyrobisku (utlenianie się różnych związków chemicznych, które następnie przedostają się do wód podziemnych) oraz zagrożeń związanych z
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dopływem wód naturalnie zasolonych w warunkach wymuszonych eksploatacją górniczą. Dodatkowymi ogniskami zanieczyszczeń, które

mają wpływ na spadek jakości wód podziemnych, jest cała infrastruktura towarzysząca działalności górniczej (składowiska odpadów, hałdy,

ścieki przemysłowe).

Skutki likwidacji kopalń

W wyniku wyczerpywania się złóż oraz ze względu na aspekty ekonomiczne w ostatnich latach następuje likwidacja kopalń.

Jednym ze sposobów na zamknięcie wyrobiska jest zaprzestanie odwadniania górotworu. Jest to sposób najprostszy i najtańszy, który

jednocześnie pociąga za sobą poważne konsekwencje dla wód podziemnych. Rozpoczyna się wtedy bowiem proces odbudowy stosunków

wodnych, czyli odwrócenie warunków hydrogeologicznych, które zostały sztucznie wytworzone w wyniku długotrwałej eksploatacji

górniczej. Tego typu działalność wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami: pogorszeniem jakości wód podziemnych, podtopieniami,

zmniejszeniem bądź całkowitym zanikiem przepływów wody w rzekach, które do tej pory były sztucznie zasilane wodami z kopalni. Można

spodziewać się również powrotu wód do naturalnych koryt wysuszonych cieków, wystąpienia rozlewisk czy nawet powodzi.

Likwidacja kopalń i zaprzestanie drenażu górotworu może mieć bardzo poważne konsekwencje nawet dla bezpieczeństwa ludzi. W niektórych

rejonach zagrożone zatopieniem mogą być osiedla mieszkaniowe wybudowane na terenach wysuszonych dolin rzecznych. W związku z tym,

w niektórych przypadkach likwidacja kopalni może wiązać się jedynie z zakończeniem procesu wydobywczego, przy kontynuacji

odwadniania górotworu. W takim przypadku nie następuje wypełnienie wodą leja depresji, a stosunki wodne pozostają zmienione.

Decyzję o sposobie likwidacji zakładów górniczych podejmuje się w oparciu o przepisy prawa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych

oraz bezpieczeństwa ludzi.

Działalność górnicza, poza dostarczaniem cennych surowców dla gospodarki, wydobywa również bardzo duże ilości wody podziemnej w celu

umożliwienia eksploatacji oraz utrzymania bezpieczeństwa w kopalniach. Niestety działalność ta niesie za sobą szereg niekorzystnych zmian.

Objawia się to zmniejszeniem zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania dla zaopatrzenia ludności i gospodarki w wody dobrej

jakości oraz powoduje długotrwałą degradację jakości.

Zmiany w środowisku wodnym spowodowane działalnością górniczą mogą występować zarówno w trakcie prowadzenia eksploatacji, jaki i

kilkadziesiąt, kilkaset lat później. Po jakimś czasie wody zaczną się oczyszczać w sposób naturalny.
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