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Kluczowe pytanie 



Czy oż a so ie wyo razić syste  społe z y i gospodar zy w 
ty  e ergety z y  oparty a wzaje ej po o y, fu k jo ują y 
według praw atury, żyją y z ią w sta il ej rów owadze?  

Kluczowe pytanie 

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg 



Cele projektu 



• przedstawie ie współ zes ego sta u wiedzy a te at fu k jo owa ia 
ziemskiego ekosystemu 

 

• prześledze ie zy ko ep ja syste u społe z ego i gospodar zego w ty  
e ergety z ego , zapropo owa a przez Jere ego Rifki a, zwa a trze ią 
rewolu ją prze ysłową, odzwier iedla reguły fu k jo owa ia syste ów 
naturalnych 

 

• a aliza pote jal y h zagrożeń dla układów przyrod i zy h jakie ogą 
stwarzać róż e sposo y wytwarza ia O)E 

Cele projektu 

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg 



Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 



Nauka, której przedmiotem zainteresowań jest całokształt 
oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem 
zarówno ożywionym, jak i   nieożywionym.  
1869 - Ernst Haeckel (niemiecki biolog) 

Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.  
1963 - Eugene Odum (ekolog amerykański) 

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 

http://www.ecostudies.org/definition_ecology_1.html http://intranet.lternet.edu/archives/documents/Newsletters/NetworkNews/fall02/images/fall02_pg02_img01.jpg 



Nauka, która próbuje poznać tajemnicę życia na 
naszej planecie  

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 



Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi 
innymi rzeczami 

Commoner, Barry. 1971. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New 

York: Random House. 

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 

I prawo ekologii 

Barry Commoner (1917-2012) 
biolog amerykański 

http://eganhistory.com/tag/barry-commoner/ 



Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi 
innymi rzeczami 

Commoner, Barry. 1971. The Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New 

York: Random House. 

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 

I prawo ekologii 

http://www.cape.k12.mo.us/Curriculumprojects/Projects/Spider%20Adventure/spiderweb2.jpg 



„Prawdziwie wywrotowym elementem w ekologii nie jest 
adna z jej wyrafinowanych koncepcji, lecz jej podstawowe 

zało enieŚ WZAJEMNE POWI ZANIE WSZYSTKIEżO” 

Everndon N. 1978. Beyond Ecology, North American Review 263: 16-20. 

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 

http://www.cape.k12.mo.us/Curriculumprojects/Projects/Spider%20Adventure/spiderweb2.jpg 



- pozwala zrozu ieć naukowe przesła ki ochrony ży ia na 

naszej planecie 

Ekologia i jej rola w dzisiejszym świecie 

- łą zy wszystkie dziedziny adań biologicznych i pomaga w 

podejmowaniu decyzji środowiskowy h 

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg 



I terak je sy ioty z e prze ikają 
współ zes e ekosyste y 



Konkurencja 
Drapieżnictwo/Roślinożerstwo 

Pasożytnictwo 
Neutralizm 

Amensalizm 
Komensalizm 

Protokooperacja 
Mutualizm 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

http://i40.tinypic.com/903p1l.jpg 



Konkurencja 
Drapieżnictwo/Roślinożerstwo 

Pasożytnictwo 
Neutralizm 

Amensalizm 
Komensalizm 

Protokooperacja 
Mutualizm 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

http://www.wordinfo.info/words/images/hippo-birds.gif 



http://www.greenmanconservation.co.uk/Images/Photos/Web%20Ready/Mycorrhiza/Mycorrhizal_Root_Tips.jpg 

90% (100% ?) roślin lądowych żyje w symbiozie z grzybami. 

Mikoryza warunkiem koniecznym życia na lądzie. 

Smith S. E., Read D. J. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic, San Diego, CA, 2nd edition. 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

Mikoryza 



80% roślin kwiatowych 

http://www.swiatogrodow.pl/img/pszczolka2.jpg 

Dafni A., Kevan P. G., Husband B. C. 2005. Practical pollination biology. Enviroquest 

Ltd., Cambridge, Ont. 

Zapylenie 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

70% roślin uprawnych 

90% drzew i krzewów 



Rozkład martwej materii organicznej 

http://www.wersus.com.pl/2006%20obrazki/ekologia/Schemat%20obiegu%20materii%20w%20przyrodzie.jpg 

Destruenci  
(bakterie i grzyby) 

Bezkręgowce 
glebowe 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 



Zwierzęta roślinożerne 

Prawie wszystkie zwierzęta roślinożerne korzystają z symbiontów 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84 



Wszystkie zwierzęta odżywiające się krwią (pijawki, kleszcze, 
wszy, muchy tse-tse) uzależnione są od endosymbiontów 
produkujących witaminę B. 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Leech_blutegel.jpg 

http://wsse-poznan.pl/category/informacje/kleszcze/page/2/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Sucking_louse-adults.jpg 

http://ulubiency.wp.pl/gid,11125902,kat,1012019,title,Zwierzeta-ktore-przenosza- 

pijawka kleszcz wesz ludzka mucha tse-tse 

Odżywianie się krwią 



Wszystkie owady żywiące się sokiem roślinnym uzupełniają 
aminokwasy egzogenne dzięki bakteriom symbiotycznym 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

Odżywianie się sokami roślinnymi  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Aphididae_%28aka%29.jpg 

mszyce 



Kilka bilionów „własnych” komórek 

> 100 bilionów komórek bakterii, grzybów i wirusów 

Nicholson J. K., Holmes E., Lindon J. C., Wilson I. D. 2004. The challenges of 

modeling mammalian biocomplexity. Nature Biotechnology 22, 10: 1268-1274. 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

Człowiek jako superorganizm 



1 bilion 

100 bilionów 

1 miliard 

100 milionów 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 



To „strategiczne przymierze”, swoista symbioza ssaków i bakterii trwa 
już miliony lat i jest gwarantem dalszego istnienia. 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 

Człowiek jako superorganizm 



http://epsc.wustl.edu/classwork/classwork_353/public_html/earth_1_apollo17.gif 

Margulis L., Sagan D. 1986. Microcosmos. Four Billion Years of Evolution from 

Our Microbial Ancestors. Summit Books, New York. 

„ ycie na ziemi rozwinęło się nie w wyniku 
walki, ale współpracy” 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 



Współczesne badania ekosystemów wskazują, że 
stosunki między organizmami żywymi są w większości 
oparte na współpracy, zasadzie współistnienia i 
wzajemnych zależnościach oraz, że stosunki te mają 
mniej lub bardziej symbiotyczny charakter. 

Interakcje symbiotyczne prze ikają współ zes e ekosystemy 



Społe zeństwo prosumenckie i naturalne ekosystemy 



http://globalspeakers.com/media/espeakers/photo/14976/44530.jpg 

Jeremy Rifkin – amerykański ekonomista i politolog 

Jeremy Rifkin. Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak literalny model władzy inspiruje 
całe pokolenia i zmienia oblicze świata . Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2012. 

http://www.amazon.com/dp/0230115217/innovationwat-20 

Społe zeństwo prosu e kie i atural e ekosyste y 



(1) przejście do energii ze źródeł odnawialnych 

5 filarów Trzeciej Rewolucji Przemysłowej 

(2) wyposażenie budynków na wszystkich kontynentach 
w mikroinstalacje umożliwiające pobieranie odnawialnej 
energii „na miejscu” 

(3) zastosowanie technologii okresowego gromadzenia energii 
opartych o wodór w każdym budynku 

(4) użycie Internetu do budowy i zarządzania siecią wymiany 
energii 

(5) transformacja transportu w kierunku zasilania ogniwami 
paliwowymi i prądem 

Społe zeństwo prosu e kie i atural e ekosyste y 

Jeremy Rifkin. Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak literalny model władzy inspiruje 
całe pokolenia i zmienia oblicze świata . Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2012. 



Społeczeństwo prosumenckie - polega w większym stopniu na 
współpracy i przynależności niż na rywalizacji i poszukiwaniu 
autonomii. Ważne są w nim rozproszenie i wzajemna pomoc. 

Znaczenie współpracy w Trzeciej Rewolucji Przemysłowej 

Społe zeństwo prosu e kie i atural e ekosyste y 

Jeremy Rifkin. Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak literalny model władzy inspiruje 
całe pokolenia i zmienia oblicze świata . Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2012. 



Znaczenie współpracy w Trzeciej Rewolucji Przemysłowej 

W społeczeństwie prosumenckim - działając i myśląc w sposób 
rozproszony, oparty na współpracy, zaczynamy postrzegać siebie 
jako istoty empatyczne, wplecione w sieć współzależnych relacji.  

Społe zeństwo prosu e kie i atural e ekosyste y 

Jeremy Rifkin. Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak literalny model władzy inspiruje 
całe pokolenia i zmienia oblicze świata . Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2012. 



Znaczenie współpracy w Trzeciej Rewolucji Przemysłowej 

„Tworzenie ekonomicznych, społecznych i politycznych relacji wzorowanych na 
dynamice ekosystemów Ziemi jest decyduj cym krokiem w kierunku ponownego 
wł czenia naszego gatunku do szerszej tkanki wspólnot, w których yjemy”  

Społe zeństwo prosu e kie i atural e ekosyste y 

Jeremy Rifkin. Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak literalny model władzy inspiruje 
całe pokolenia i zmienia oblicze świata . Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2012. 



Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 



Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 

 

„Każda działalność człowieka, a szczególnie inwestycyjna,  
to ingerencja w środowisko przyrodnicze.  

Wszystko ma znaczenie, wszystko ma jakiś wpływ na krajobraz, ptaki, hałas”. 
 

Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki wiatrowej 

Foto.mikos@interia.pl 



Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 

oraz dbam o środowisko, w którym żyję… 

https://www.google.pl/search?q=prosument&biw=www.kampaniespoleczne.pl%252Fkampanie%252C3335%252Cjestem_prosumentem%3B800%3B378 

uwzględniam koszty środowiskowe,  
które ponoszę jako inwestor 

outdoorowa kampania informacyjno-edukacyjna Żundacji BO  



Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 

https://www.google.pl/search?q=wiatrak&biw 

https://www.google.pl/search?q=wiatraki+a+ptaki 

Elektrownie wiatrowe w przyrodzie i krajobrazie 

Prognozowanie oddziaływań na środowisko farm wiatrowych 

- kolizje z ptakami i nietoperzami 
- fragmentacja siedlisk roślin i zwierząt 
- wody powierzchniowe i podziemne 
- lokalne zmiany klimatu i krajobrazu 
- emisja hałasu, infradźwięków, szumu aerodynamicznego  
- emisja pola elektromagnetycznego 
- schorzenia chorobowe u ludzi  

Dla prosumentów dedykowana jest kategoria 
poniżej 100kW mocy i wys. 30m 

https://www.google.pl/search?q=wiatrak&biw


Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 

https://www.Miskant+olbrzymi&espv=2&biw 

https://www.google.pl/search?q=naw%C5%82 

miskant olbrzymi  
30 Mg sm·ha-1 i wart. energ. 18,5 MJ·kg sm-1 

trzcinnik piaskowy i nawłocie 

7,0 -27,0 Mg·ha-1  wart. energ  20 MJ·kg sm-1 

 

Biomasa dla energetyki prosumenckiej a zasoby przyrody, 

ró norodno ć biologiczna i krajobrazowa 

Wybór roślin, z których można 
pozyskiwać energię powinien 

uwzględniać ich wpływ na 
różnorodność biologiczną i zmiany 

chemiczne oraz fizyczne elementów 
środowiska 

biomasa z plantacji „roślin energetycznych” gatunki obce - 
jeden z głównych szlaków inwazji biologicznych,  

potencjalne zagrożenie dla ekosystemów i ich usług 
(ecosystem services) 

potencjał biomasy występujący na terenach 
zdegradowanych 

https://www.miskant+olbrzymi&espv=2&biw/


Energetyka prosumencka a środowisko przyrodnicze 

https://www.google.pl/search?q=fotowoltaiczne+ogniwa&espv 

Materiały dla fotowoltaiki a środowisko 

Prognozowanie oddziaływań na środowisko  
instalacji fotowoltaicznych 

- dodatkowy element w środowisku - kolizje ze zwierzętami 
- działające jak lustra powierzchnie fotowoltaiczne  
- generowanie wysokiej temperatury, która pali pióra ptaków, 

i owady 
- degeneracja siedlisk  
- zagrożenie dla zasobów przyrody na etapie wytwarzania i 

recyklingu modułów fotowoltaicznych 

W roku 2040 ilość wyeksploatowanych          
i zużytych modułów PV osiągnie 33 500 Mg 



Czy uda nam się zmiana systemu? 



Paul Gilding. „The Great Disruption: Why the Climate Crisis Will Bring On the End 

of Shopping and the Birth of a New World”. Bloomsbury Press 2011. 

http://www.amazon.com/dp/1608192237/innovationwat-20 

Paul Gilding - weteran ochrony 
przyrody i przedsiębiorca 

http://greenatwork.com/2009/05/27/creating-sustainable-markets/ 

„Albo pozwolimy, żeby załamanie starego systemu nas 
sparaliżowało, albo stworzymy nowy, zrównoważony model 
ekonomiczny … Być może nie jesteśmy zbyt bystrzy, …” 

Czy uda nam się zmiana systemu? 



Paul Gilding. „The Great Disruption: Why the Climate Crisis Will Bring On the End 

of Shopping and the Birth of a New World”. Bloomsbury Press 2011. 

http://www.amazon.com/dp/1608192237/innovationwat-20 

Paul Gilding - weteran ochrony 
przyrody i przedsiębiorca 

http://greenatwork.com/2009/05/27/creating-sustainable-markets/ 

„Albo pozwolimy, żeby załamanie starego systemu nas 
sparaliżowało, albo stworzymy nowy, zrównoważony model 
ekonomiczny … Być może nie jesteśmy zbyt bystrzy, ale nie 
jesteśmy też aż tak głupi” 

Czy uda nam się zmiana systemu? 
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