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Na co chcemy zwrócić uwagę: 
 
1. usługi świadczone przez ekosystemy a zrównoważony rozwój 

 
2. wpływ przedsięwzięć z zakresu energetyki rozproszonej na elementy środowiska 
 
3.   zrównoważone wykorzystanie potencjału ekosystemów w skali lokalnej i globalnej 
 
4.  działania uwzględniające es w rozwoju miast 
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Ekosystem dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się 

zespół organizmów połączonych relacjami troficznymi wraz ze środowiskiem 
przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii 
i obieg materii. 

Co to jest ekosystem? 
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Las liściasty 
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https://www.google.pl/search?q=las&espv=2&biw=1777&bih=855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitorqXutjA 
Wybrane przykłady ekosystemów i ich funkcje  
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Usługi ekosystemów 
to korzyści, jakie społeczeństwo i gospodarka uzyskuje z przyrody a konkretnie ze 
zdrowych, sprawnie funkcjonujących ekosystemów (Wang i Qiu, 2009; Saidur i wsp., 2010) 

- kapitały w znaczeniu pieniężnym i niepieniężnym  

        (Boyd i Banzhaf, 2007; MEA, 2005)  

ekosystem naturalny ekosystemy antropogeniczne 
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Dlaczego ecosystem services? 
 
Usługi ekosystemów postrzegane jako inne podejście do pojęcia kapitału 
naturalnego, który wraz z kapitałem ekonomicznym i społecznym oraz ich 
wzajemnymi relacjami tworzy podwaliny koncepcji zrównoważonego rozwoju. 
 

Kapitał naturalny to całość zasobów naturalnych wraz z procesami 
przyrodniczymi zachodzącymi w ich obrębie.  
 
 
Koncepcja ta zakłada nowe spojrzenie na procesy i produkty przyrodnicze jak i ich zagrożenia w skali 
lokalnej i globalnej.  
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PRODUKCYJNE = 
PODSTAWOWE 
 

drewno 

owoce i warzywa 

przyprawy 

produkty medyczne i terapeutyczne 

Usługi świadczone przez ekosystemy 
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WSPIERAJĄCE 
  

miejsce życia i warunki przetrwania 

produkcja  
pierwotna i wtórna 

różnorodność biologiczną 

Usługi świadczone przez ekosystemy 
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Usługi świadczone przez ekosystemy 

REGULACYJNE 

obieg wody 

ochrona przed powodziami i lawinami 

sekwestracja dwutlenku węgla 

plagi szkodników 

oczyszczanie powietrza 
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Usługi świadczone przez ekosystemy 

KULTUROWE (jakość życia) 

 potrzeby rekreacyjne 

 potrzeby estetyczne 

 potrzeby duchowe 
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Generacja rozproszona (ang. distributed generation) obejmuje, źródła energii współpracujące z siecią 
dystrybucyjną lub bezpośrednio zasilające odbiorcę, o mocy 50 - 150 MW.  

Globalne zagrożenia ekologiczne to: 
 
• Ocieplanie się klimatu 
• Zanik warstwy ozonowej 
• Kurcząca się szybko powierzchnia lasów 
• Narastający deficyt wody słodkiej 
• Kurczący się areał gruntów rolnych 
• Narastające skażenia chemiczne i radioaktywne 

   Według najnowszego raportu Living Planet Report, populacje gatunków 
zwierząt żyjących w lasach równikowych zmniejszyły się w ciągu ostatnich 40 
lat aż o 60%. Ich wymieranie wynika z nadmiernej konsumpcji zasobów 
naturalnych, która w tym roku znów aż o 50% przekracza możliwości Ziemi.  
   Przyczyn rosnącego tempa zanikania gatunków naukowcy dopatrują się także 
w międzynarodowym handlu zwierzętami, łowieniu ryb przy użyciu takli, 
a także niszczeniu siedlisk.   
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Energia odnawialna ma duży potencjał, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poszczególnych 
dziedzin, dostarczając szeroką gamę korzyści społeczno-ekonomicznych i środowiskowych (Tsoutsos et al., 
2005; Del Rio i Burguillo, 2009; Wang i Qiu, 2009; Saidur i wsp., 2010).  

ENERGIA: odnawialne paliwa < paliwa kopalne 
 

Odnawialne paliwa muszą zajmować znacznie większe pow. gruntów,  
jak również zagospodarowanie np. pod instalacje fotowoltaiczne (Chiabrando et al, 2009). 

 

Jeżeli celem jest generalnie złagodzenie zmian klimatycznych, to wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
daje taką możliwość (Chiabrando et al, 2009). 

Zajęcie gruntów pod system fotowoltaiczny wynosi około 
9900m2/GWh, pod produkcję biomasy 380,000 m2/ GWh. 

 
Dla porównania: 

usuwanie paliwa jądrowego (300 000 000 m2/GWh)  
(za: Fthenakis, V.M., Kim, H.C., 2009. Land use and electricity generation: a life-cycle analysis. Renewable 

Sustainable Energy Rev. 13 (6–7), 1465–1474.). 
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Skutki ekspansji w krajobraz      zmiany funkcji ekologicznych 
i wpływ na towary i usługi ekosystemów         zmiana jakości 
życia ludzi (Sala i inni, 2000;. MEA, 2005; de Groot, 2006, Ong et al., 2013) 

Lubelskie, 2MW 

Ale…. 

Rozproszona zabudowa 

Rozproszona „zabudowa” 
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Uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe instalacje służące wytwarzaniu energii niejednokrotnie zostały już 
zainstalowane w miejscach nieodpowiednich, z konsekwencjami dla tych obszarów – skutki lokalne, jak i usług 
ekosystemów – skutki globalne. 
 
 
De Marcoa, 2014, wskazuje na przykładzie Włoch -  Region Apulia, że strefa miejska w 9%  nadaje się do instalacji 
PV o mocy> 20 kW.  Znaczne obszary wykazują np. wysoki poziom sekwestracji CO2 (ok. 1,5mln Mg rok-1) i dlatego  
78% z nich nie jest rekomendowana do powstawania tam źródeł wytwarzania energii. 
 
 
  

 
 
 
Stwierdzono, że w skali całego regionu 66%  instalacji PV już  zainstalowano w niewłaściwych miejscach, ponieważ 
wykazywały one duży potencjał usług ekosystemów, który zmienia się w skali roku. 



W miastach żyje ponad połowa ludzkości  

https://www.google.pl/search?q=zdj%C4%99cie+katowice&biw=1777&bih=855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYlL7HqdjPAhXBPBQKHR1RCrEQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=womzCQPKlwnkQM%3A 
 

Fot. ES 

Fot. ES 



Wartość usług ekosystemów 

Całkowita wartość usług ekosystemów Ziemi, określona metodą wskaźnikową, przekracza 80% światowego PKB  
 
i została wyceniona na: 
 

33 268 000 [$rok-1x109] za:(Costanza i in., 1997) 
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Dlatego wydaje się zasadnym, żeby regionalna polityka energetyczna powinna obejmować ocenę 
przepływu usług ekosystemów w efektywnym planowaniu rozwoju instalacji energii odnawialnej 

Zatem, czy energetyka rozproszona zagraża usługom świadczonym przez ekosystemy? 

Tak 
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