
zasoby odnawialne



.Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne 
i których eksplotacja powoduje możliwie najmniej szkód w 

środowisku.



.
Najintensywniej wykorzystywanym źródłem energii jest enregia 
grawitacyjna wody. w 2018 roku odpowiadała ona za 62,8% 
energii odnawialnej z źródeł. 

Kolejne żródła to energia wiatru (19%),energia słoneczna 
(8,8%), biopaliwa (6,3%), oraz energia geotermalna.



dostępność
Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Do powierzchni Ziemi dociera 86 

petawatów mocy, czyli około 5000 razy więcej, niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości.Około 1% tej mocy 

zamienia się w moc wiatrów, co oznacza, że sumaryczna moc wiatrów wynosi około 870 terawatów 

(prawie 50 razy więcej niż zapotrzebowanie ludzkości). Część mocy wywołuje parowanie wody, która 

następnie spada na Ziemię w postaci opadów i tworzy rzeki. Moc rzek, którą można wykorzystać do 

generowania energii, jest szacowana na 7,2 terawata (około 40% światowego zapotrzebowania).



Energia geotermalna ma inne źródło – jest generowana przez rozpad radioaktywnych izotopów we 

wnętrzu Ziemi.

Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich koncentracja. Choć najobfitszym 

źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. 1 m² oświetlony 

słońcem w zenicie może otrzymać maksymalnie około 1 kilowata. Energia wiatru może być bardziej 

skoncentrowana: pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc kilku megawatów. Elektrownie wodne, 

wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru, mogą wytwarzać moc rzędu gigawatów.



Dane statystyczne dotyczące energii 
ze źródeł odnawialnych





energia z wód płynących

Energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię
wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną
(hydroenergetyka). Można ją także wykorzystać bezpośrednio
do napędu maszyn- rozwiązania, w których płynąca woda
napędza turbinę lub koło wodne.





energia geotermalna

Energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi,

zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest ona

udostępniana za pomocą wierceń.





Energia kinetyczna prądów morskich

Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW (to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa 

do otrzymania ze spadku wód śródlądowych). Jednak jej wykorzystanie jest bliskie zeru z 

powodu problemów technicznych i obawy przed zaburzeniem naturalnej równowagi. Wielu 

badaczy uważa, że prądy morskie mają fundamentalne znaczenie dla klimatu i 

uszczuplenie ich energii, choćby niewielkie, mogłoby doprowadzić do nieobliczalnych 

zmian klimatycznych.





Energia pływów
Pływy są źródłem energii o mniejszym potencjale niż prądy morskie, ale za to 

bezpieczniejszym i lepiej poznanym. Pierwsza wzmianka na temat ich wykorzystania pochodzi 

z 1086 r. z Dover, gdzie podobno pracował młyn napędzany energią pływów. Pierwszą 

elektrownię pływową zbudowali w roku 1967 Francuzi w Saint-Malo. Elektrownia ta ma moc 

maksymalną 550 MW i pracuje od 4 do 8 godzin dziennie, wytwarzając średnio 600 GWh 

energii elektrycznej rocznie. Obecnie takie elektrownie są również w Rosji i Wielkiej 

Brytanii.



Energia falowania
Moc fal ocenia się na 3 TW, jednak wykorzystanie tej energii sprawia pewne trudności, 

pomimo iż opracowano wiele teoretycznych metod konwersji energii falowania na 

energię elektryczną. Największym problemem jest zmienność wysokości fal i 

wytrzymałość elektrowni. Najważniejsze sposoby konwersji energii fal na 

elektryczną:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Falowanie


ENERGIA SŁONECZNA

Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania 

słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.



ENERGIA WIATRU
Energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do 
odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za 
pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia 
mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu 
w jachtach żaglowych.



Biopaliwo

Paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych 

np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów.



BIOMASA

Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i 
pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi 
przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i 
ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i 
komunalnych



BIOGAZ

Palny gaz będący produktem fermentacji metanowej związków 
pochodzenia organicznego (np. ścieki, wysłodki, odpady 
komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu 
rolno-spożywczego), a częściowo także ich rozpadu gnilnego, 
powstający w biogazowni.



ENERGIA CIEPLNA OCEANU
Technologia mająca odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w 

wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur 
między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód 
powierzchniowych. Do tego celu służy silnik cieplny, który 
zamienia energię termiczną (cieplną) w energię mechaniczną lub 
elektryczną (elektrownie maretermiczne lub oceanotermiczne).



ZANIECZYSZCZENIA



Czym są zanieczyszczenia?

Stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub 
gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich 
ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie
człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę,                                               
wodę lub powodować inne niekorzystne                                                          
zmiany.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba


zanieczyszczenia środowiska

Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła

liczba zanieczyszczeń w środowisku. Obecnie tzw. zanieczyszczenia

sztuczne, które w przeciwieństwie do naturalnych, są spowodowane

działalnością człowieka, stały się problemem rangi ogólnoświatowej.



Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz
negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi,
stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi. Oprócz przemysłu,
odpowiedzialnego w głównej mierze za degradację środowiska, negatywny
wpływ na poziom zanieczyszczeń ma rolnictwo. Stosowanie nawozów
sztucznych, środków ochrony roślin i preparatów poprawiających strukturę
ziemi uprawnej, wpływa na gromadzenie się substancji toksycznych w
środowisku naturalnym.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko-naturalne


Oprócz przemysłu, odpowiedzialnego w głównej mierze za
degradację środowiska, negatywny wpływ na poziom
zanieczyszczeń ma rolnictwo. Stosowanie nawozów
sztucznych, środków ochrony roślin i preparatów
poprawiających strukturę ziemi uprawnej, wpływa na
gromadzenie się substancji toksycznych w środowisku
naturalnym.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko-naturalne


Jakie są główne zanieczyszczenia powietrza?

● metale ciężkie: Hg, Cd, Pb, Mn, Cr,
● amoniak,
● tlenki siarki i azotu,
● WWA, dioksyny i furany,
● lotne związki organiczne,
● tlenek węgla,
● gazy cieplarniane,
● pyły.



Jak smog wpływa na zwierzęta domowe i dzikie?
Smog w organizmach naszych pupili domowych i dzikich zwierząt dokonuje sporo 
spustoszeń. Między innymi:

• pojawiają się problemy z narządami wzroku – zapalenia spojówek i objawy 
łzawienia

• występują większe problemy z układem oddechowym, w tym zapalenia płuc, 
zapalenia oskrzeli i astma u kotów

• pojawia się ryzyko utraty węchu



Jak zanieczyszczenie wpływa na nasze zdrowie?
zmiany w organizmie człowieka przez zanieczyszczenia to m.in.:

• Zmiany w obrębie układu oddechowego – kłopoty z oddychaniem, świszczący oddech, 
zapalenie oskrzeli i płuc, napady kaszlu i astmy itp.

• Obniżenie odporności na różnego rodzaju infekcje

• Gromadzenie się zanieczyszczeń                                                                                               
w ciele może wywołać zmiany nowotworowe.



Jak zanieczyszczamy naszą planetę?

Okazuje się, że niekorzystne zmiany środowiskowe na Ziemi postępują szybciej niż się tego 
spodziewano.                                                                                                                 
I to my, ludzie, odpowiadamy za to wszystko.                                                                                 
Nasza planeta poradzi sobie bez nas doskonale,                                                                           a 
my bez niej nie przetrwamy.                                                                                                  
Czy jest jeszcze szansa, aby to naprawić?



1. Wylesianie i degradacja gleby
W naturalnych warunkach materia krąży i substancje pozyskane z gleby przez 

rośliny prędzej czy później do niej wracają , sytuacja jest więc stabilna. 

Wszystko się zmienia, gdy glebę zaczynamy wykorzystywać rolniczo w sposób 

rabunkowy – korzystamy z zasobów gleby, a zbierając plony, nie oddajemy jej 

pobranych przez rośliny związków mineralnych. Jeśli trwa to długo, gleba 

traci swoją produktywność. Mówimy wówczas o degradacji gleby.



Najczęstszą przyczyną degradacji gleby jest nadmierny wypas – zwierzęta wyjadają rośliny w 

takim stopniu, że nie są one w stanie odrosnąć. Wskutek tego odsłaniana jest gleba, głównie 

jej poziom próchniczy. Wiatr i woda deszczowa łatwo go usuwają, przez co gleba szybko traci 

swe właściwości.                                                                                                             

Jest to szczególnie charakterystyczne                                                                                        

dla terenów suchych i półsuchych,                                                                                            

zwłaszcza w Afryce, w strefie Sahelu.                                                                                        

Podobne skutki niesie ze sobą wylesianie,                                                                                       

tylko jego efekty są widoczne znacznie szybciej.



2. Problemy z wodą
Afryka od zawsze borykała się z problemem dostępu do czystej wody.Czysta woda to jedna 

sprawa. Druga to kwestia zanieczyszczeń. Wyniki badań pokazują, że ponad połowa 

subsaharyjskiej ludności nie ma możliwości korzystania z kanalizacji, za to dla 90% 

mieszkańców północnej Afryki to już norma.                                                                         

Mimo wszystko duże miasta afrykańskie, takie jak Kair, Kinszasa, Lagos,                                                   

albo Johannesburg i tak muszą się zmagać z kiepskimi warunkami                                               

sanitarnymi ze względu                                                                                                       

na nieodpowiednie zarządzanie i niedoinwestowanie infrastruktury.



3. Składowanie odpadów
Wciąż wzrastająca ilość mieszkańców Ziemi oznacza większą ilość wytwarzanych odpadów. O ile 
w krajach rozwiniętych gospodarka odpadami funkcjonuje na odpowiednim poziomie – mamy 
recykling, składowiska, to w innych częściach świata wygląda to dużo gorzej.                         
Według danych UNEP w indyjskim mieście Bombaj około 12% odpadów jest spalanych 
bezpośrednio na ulicach albo na składowiskach. To powoduje emisje ogromnych ilości sadzy, 
dioksyn i innych substancji. Praktycznie cała południowo-wschodnia Azja stosuje na ogromną 
skalę niekontrolowane składowanie odpadów (ponad 90%). Kraje afrykańskie również nie 
postępują z odpadami w odpowiedni sposób. Skutki są takie, że wszystkie odcieki z tych składowisk 
przedostają się do wód gruntowych trwale je zanieczyszczając, a to z kolei powoduje problemy z 
dostępem do czystej wody oraz różne choroby związane z piciem skażonej wody.





Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez ziemskie organizmy żywe 
skutkami degradacji środowiska są:

● Globalne ocieplenie,
● Dziura ozonowa,
● Smog,
● Kwaśne deszcze,
● Ozon przygruntowy.



zapobieganie zanieczyszczeniom

Zanieczyszczenia można zmniejszyć dzięki:

- modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla

środowiska technologii;

- ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując

mierniki energii, ocieplenie budynków;

- likwidacji małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk

domowych



- ograniczaniu regulacji rzek co powoduje obniżenie wód gruntowych

- prawidłowym zabiegom rolniczym;

- właściwemu rozmieszczeniu użytków rolnych i leśnych;

- wapnowaniu gleb zakwaszonych;

- budowaniu nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji starych;

- ograniczaniu ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do tych wód;

- stosowaniu wodoszczelnych technologii lub technologii o zamkniętych obiegach

wody;




