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lat temu firma American Electric Power (AEP)
najwiêkszy producent elektrycznoœci w Stanach – roz-
poczê³a dzia³alnoœæ elektrowni wêglowej w ma³ym
miasteczku Cheshire, w stanie Ohio. Jednak dopiero
w latach 90. zaczêto zwracaæ uwagê na ogromny pro-
blem zanieczyszczenia otoczenia, spowodowany
przez tê elektrowniê. Spala ona ok. 25 000 ton wêgla
dziennie, co pozwala dostarczyæ energiê elektryczn¹
do 2 000 000 domów. Kiedy zaczêto mówiæ o proble-
mie, to np. w 1995 roku dzieci nie by³y puszczane do
szko³y, zanim za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia nie
sprawdzono poziomu zanieczyszczenia powietrza. Nie
zosta³ on wówczas okreœlony jako zabójczy, ale uznano
go za mocno szkodliwy!

Ogólnie rzecz bior¹c, w pó³nocno-wschodnich Sta-
nach nieobecnoœæ dziecka w szkole jest najczêœciej
spowodowana astm¹. Rz¹d federalny prezydenta Bu-
sha jest jednak za Z£AGODZENIEM regulacji emisji ga-
zów. Za poprzednich rz¹dów wprowadzano co prawda
regulacje odnoœnie emisji tlenku azotu, jednak czasa-
mi, tak jak w Cheshire, nie sprawdza³y siê one. Mia-
steczko, pod przywództwem Jeniffer Harrison, pocz¹-
tkowo zjednoczy³o siê w walce o lepsze powietrze, efe-
kty tej kampanii podzieli³y jednak mieszkañców.

W 1995 r. zamieniono 1 komin, wysokoœci oko³o 37
metrów, na nieco ni¿szy, osi¹gaj¹cy oko³o 28 metrów.
Zrobiono tak po to, ¿eby tlenek azotu nie dostawa³ siê
zbyt wysoko do atmosfery i nie wraca³ póŸniej z wiatra-
mi. Takie rozwi¹zania stosowano przy innym rodzaju
wêgla (niskosiarkowym), ten w Cheshire by³ ca³kowicie
odmienny. Kampania nie tylko by³a nieskuteczna, co
wiêcej – przynios³a kolejne szkodliwe efekty. W rezulta-
cie wytworzy³ siê kwas, nie tylko w atmosferze, ale
i w ziemi, w gruntach. Ten efekt spotêgowany zosta³

przez zanieczyszczenia (jak np. wspomniany tlenek
czy inne zatrucia urbanistyki miejskiej), które te¿ wie-
lokrotnie przekroczy³y normy bezpieczeñstwa.

W 2001 r. AEP zosta³a zmuszona do wykupienie (za
cenê 20 000 000 $) i zburzenia domów w tym ma³ym
miasteczku. Podobne wykupy, dokonywane przez
rz¹d, mia³y miejsce 20 lat temu, nigdy wczeœniej nie by-
³y one jednak realizowane przez prywatn¹ firmê. W
Cheshire – z 221 – pozosta³o 65 mieszkañców, którzy
nie zgodzili siê na sprzeda¿ domów za proponowane
przez korporacjê sumy. Wielu jednak sprzeda³o swoje
domy, w myœl zasady, ¿e i tak ich wartoœæ i cena spad-
n¹, bo nikt nie chce mieszkaæ na terenie oddzia³y-
wania elektrowni. Niektórzy zostali, bo

jak mówi Jim Rife. Jim
dodaje te¿: . Wœród nie-
zadowolonych z wykupu byli te¿ okoliczni mieszkañcy
(zamieszkali w pobli¿u, jednak geograficznie poza
granicami miasteczka).

Ci z mieszkañców, którzy pozostali (œrednia wieku
to oko³o 50 lat), stanowczo odmówili wykreœlenia mia-
steczka z mapy. Od 2003 r. jest tutaj nowy burmistrz,
a miasto funkcjonuje jak inne, równie niewielkie. La-
tem problem zanieczyszczeñ jest jednak najwiêkszy,
a spowodowane jest to upa³ami, w czasie których lu-
dzie uciekaj¹ z tego obszaru. Wiele domów niestety
ograbiono, podczas gdy ich w³aœciciele wyjechali na
letni wypoczynek; ludzie boj¹ siê wiêc powtórki gra-
bie¿y podczas bie¿¹cego lata. Jeœli miasteczko siê nie
zaludni, jego przysz³oœæ stoi pod znakiem zapytania,
a niezale¿ny byt mo¿e siê niebawem skoñczyæ, bowiem
Stan Ohio bêdzie móg³ zaanektowaæ Cheshire.

kochaj¹ to
miejsce, w którym siê urodzili
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z USA Przemys³aw Sobañski
contact@bobsob.com

ENERGIA I ZANIECZYSZCZENIA W USAENERGIA I ZANIECZYSZCZENIA W USA

30

fot. frenchbyte



ozwojowi gospodarki œwiatowej i wzrostowi za-
ludnienia towarzyszy nieustanny wzrost zapotrzebo-
wania na energiê. Wynalezienie w epoce przemys³owej
energoch³onnych i potê¿nych technologii doprowa-
dzi³o do eksplozji tempa i intensywnoœci eksploatacji
paliw kopalnych. Istotny rozwój tempa produkcji wy-
wo³a³ wy¿szy poziom zu¿ycia surowców energety-
cznych. Zdaniem Ireny Firelli, szczególnie szybki, bo a¿
2,7-krotny wzrost zu¿ycia surowców energetycznych
przypada na lata 1950 – 1970.

Na pocz¹tku tego okresu dominuj¹ce znaczenie
w zaspokajaniu œwiatowych potrzeb energetycznych
mia³y paliwa sta³e m.in. wêgiel brunatny czy kamie-
nny. Wysokie koszty wydobycia, przetwarzania, czy
wreszcie transportu sta³y siê bodŸcem do zast¹pienia
wêgla innymi paliwami. Nast¹pi³ równoczeœnie zna-
czny wzrost zapotrzebowania na paliwa p³ynne, co by-
³o istotnym powodem wydobycia i konsumpcji ropy na-
ftowej. W 1970 r. w krajach Europy Zachodniej udzia³
ropy naftowej w strukturze zu¿ycia surowców ener-
getycznych siêga³ niemal 56% ca³kowitego zu¿ycia su-
rowców, udzia³ paliw sta³ych zmala³ natomiast do ok.
33%. Dzisiaj poziom zu¿ycia paliw kopalnych stanowi
90% w ogólnym bilansie produkowanej energii w wiê-
kszoœci krajów uprzemys³owionych i a¿ 75% w skali
œwiata. Dzisiaj baza energetyczna opiera siê na nieod-
nawialnych Ÿród³ach. Obecnie wci¹¿ jeszcze jej pod-
stawê stanowi¹ skoncentrowane, wyczerpywalne z³o-
¿a surowcowe oraz kosztowne i wysoce scentra-
lizowane technologie. Niewielkie jest te¿ zró¿nico-
wanie Ÿróde³ i metod pozyskiwania energii.

Nieograniczone korzystanie z nieodnawialnych
Ÿróde³ energii, przy jednoczesnym drastycznym lekce-
wa¿eniu potrzeb ekologicznych, doprowadzi³o do sta-
nu, który wielu autorów okreœla mianem kryzysu
ekologicznego. Bez w¹tpienia, z obecnymi wzorcami
zu¿ycia energii wi¹¿e siê szeroki zakres problemów
ekologicznych. Obok przemys³u i transportu to w³a-
œnie produkcja i zu¿ycie energii jest najwa¿niejszym
antropogenicznym Ÿród³em emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery, w sk³ad których wchodz¹ g³ównie: dwu-
tlenek wêgla, siarki, tlenki azotu jak te¿ py³y. Na-
ukowcy szacuj¹, ¿e stê¿enie w atmosferze, dwutlenku
wêgla zatrzymuj¹cego ciep³o wzros³o, od czasów prze-
dindustrialnych, o 30% i jest najwy¿sze od 160 tys. lat,
natomiast œrednia temperatura na Ziemi jest najwy¿-
sza od czasów œredniowiecza. Szkodliwe zwi¹zki w at-
mosferze powoduj¹ powstawanie zjawisk takich jak:
kwaœne deszcze czy te¿ smog, który jest zmor¹ du¿ych
aglomeracji miejskich, g³ównie w krajach rozwija-
j¹cych siê, np. Bangkok czy Meksyk. Du¿y udzia³ w emi-
sji szkodliwych zwi¹zków ma proces spalania ropy naf-
towej. Doœæ powiedzieæ, ¿e ok. 20% z 22 mld ton CO
emitowanego ka¿dego roku do atmosfery, przypada
w³aœnie na ów proces. Problemy ekologiczne wywo-
³ane przez dzisiejsz¹ gospodarkê energetyczn¹ osi¹-
gnê³y niespotykan¹ dotychczas skalê i bez w¹tpienia
potrafi¹ przera¿aæ swoim ogromem.

Szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem jest ocie-
planie siê klimatu w skali globalnej, którego spo-
dziewanym efektem jest podnoszenie siê poziomu

mórz i oceanów, czy te¿ nasilanie niepo¿¹danych zja-
wisk atmosferycznych. Faktami, które dokonuj¹ siê na
naszych oczach s¹ chocia¿by: cofanie siê granicy lo-
dów, zamieranie raf koralowych, rozprzestrzenianie
siê chorób zakaŸnych, migracja gatunków flory i fau-
ny. Warta równie¿ zauwa¿enia jest sytuacja wywo³ana
przez pr¹d morski El Nino, powoduj¹cy m.in. po¿ary
i choroby. Wszystkie wymienione zjawiska, zdaniem C.
Flavina i S. Dunna, sk³adaj¹ siê na ,,globalny efekt
ekologiczny” i podwa¿aj¹ sens istnienia gospodarki
opartej na paliwach kopalnych.

Tym niemniej Miêdzynarodowa Agencja Energii
przewiduje, ¿e przez znaczn¹ czêœæ XXI w. œwiatowa
produkcja energii bêdzie wci¹¿ oparta na paliwach
nieodnawialnych. W ostatnich latach obserwuje siê
wzrost znaczenia alternatywnych Ÿróde³ pozyskiwania
energii. Za ów stan odpowiada synergia wielu czynni-
ków, wœród nich wymienione wczeœniej koszty œro-
dowiskowe zwi¹zane z konsumpcj¹ energii uzyskiwa-
nej z nieodnawialnych Ÿróde³, wzrost kosztów energii
pochodz¹cej z wêgla kamiennego, ropy naftowej czy
wreszcie fakt skoñczonoœci tych Ÿróde³.

Szacuje siê, ¿e zasoby gazu ziemnego i wêgla mog¹
wystarczyæ do koñca XXI w., natomiast zasoby ropy na-
ftowej wyczerpi¹ siê znacznie wczeœniej. Doœæ wspo-
mnieæ, ¿e ok. 80% wydobywanej dziœ ropy pochodzi
z pok³adów odkrytych przed 1973 r. a wydajnoœæ w wiê-
kszoœci z nich istotnie maleje.

Zdaje siê równie¿, ¿e w odwrocie znajduje siê ener-
getyka j¹drowa. Mimo i¿ jest ona nowoczesnym, dosyæ
tanim sposobem pozyskiwania energii, to jednak nie-
sie ze sob¹ liczne negatywne zjawiska oraz szereg za-
gro¿eñ. Sk³adaj¹ siê na nie zarówno zagro¿enia pro-
mieniowaniem radioaktywnym w wyniku awarii insta-
lacji j¹drowych, jak te¿ zagro¿enia spowodowane sk³a-
dowaniem odpadów radioaktywnych. Rozwój ener-
getyki j¹drowej przyczynia siê do powstania coraz wiê-
kszej iloœci odpadów radioaktywnych przez setki czy
tysi¹ce lat stanowi¹cych œmiertelne zagro¿enie dla ¿y-
cia. Doœæ powiedzieæ, ¿e pluton, powszechnie u¿ywa-
ny w procesie produkcji energii atomowej, osi¹ga stan
po³owicznego rozpadu po 80 tys. lat. Inne promienio-
twórcze odpady poziom bezpieczny dla œrodowiska
osi¹gaj¹ po 300 do 12 tys. lat Równie¿ skala i rodzaj za-
gro¿eñ zwi¹zanych z energi¹ uzyskiwan¹ dziêki roz-
padowi atomów sprawia, ¿e fakt lokalizacji staje siê
Ÿród³em napiêæ, zarówno w skali miêdzynarodowej,
gdy¿ czêsto budowane s¹ w pobli¿u granic pañstw (na
219 reaktorów j¹drowych istniej¹cych w Europie
w 1993 r. a¿ 120 zlokalizowanych jest w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 100 km od granicy), jak te¿ w obrêbie
pañstw. Powodem jest doœæ wysoki poziom œwiado-
moœci zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ energetyka j¹dro-
wa. Szczególnie awaria reaktora w Czarnobylu w 1986
r. pokaza³a skalê niebezpieczeñstwa.
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Wy³ania siê zatem ogólny zarys nowego systemu
energetycznego. Zdaniem C. Flawina oraz S. Dunna
nowa energetyka cechuje siê wysok¹ wydajnoœci¹, jest
zdecentralizowana i wykorzystuje skomplikowane
urz¹dzenia techniczne. Opieraæ bêdzie siê na nowo-
czesnym, zró¿nicowanym sprzêcie, m.in. ogniwach pa-
liwowych, ma³ych turbinach, bateriach s³onecznych,
generatorach wiatrowych oraz ma³ych pr¹dnicach. No-
we systemy energetyczne wspó³pracowaæ bêd¹ z sy-
stemami komputerowymi i telekomukacyjnymi, rea-
gowaæ na informacje o poda¿y i popycie na energiê. Po-
zwoli to na zró¿nicowan¹ gospodarkê energetyczn¹,
bardziej efektywn¹, oszczêdn¹, bardziej przyjazn¹ œro-
dowisku.

W poszukiwaniu Ÿróde³ energii cz³owiek dokonuje
dzisiaj niejako powrotu do korzeni. Wzrasta w szybkim
tempie znaczenie wiatru, wody, s³oñca w pozyskiwaniu
energii, wa¿n¹ rolê odgrywaæ zaczyna równie¿ wodór,
energia uzyskiwana dziêki biomasie, ciep³u Ziemi
(geotermalna). Wœród nowych Ÿróde³ niezwyk³ym wzro-
stem znaczenia cieszy siê energia otrzymywana dziêki
sile wiatru. W wyniku nierównomiernego ogrzania at-
mosfery ziemskiej masy powietrza przesuwaj¹ siê i za
pomoc¹ turbin mechanicznych ich ruch mo¿e zostaæ
przetworzony na energiê elektryczn¹. Dziêki zastoso-
waniu nowoczesnych technologii staje siê ona coraz
tañsza, ju¿ dziœ jej cena staje siê konkurencyjna dla
energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Moc gene-
ratorów wiatrowych w 1997 r. osi¹gnê³a ³¹cznie 7500
megawatów, a rynek oceniony zosta³ na 2 mld. do-
larów. Innym nowoczesnym Ÿród³em prze¿ywaj¹cym
swój istotny rozkwit, jest energia solarna. Dziêki rozwo-
jowi technologii równie¿ w tej materii coraz bardziej
praktyczne staje siê wykorzystanie energii s³onecznej.
Za pomoc¹ fotoogniw energia przetworzona zostaje

na elektryczn¹. Dziêki nieustaj¹cym ule-
pszeniom konstrukcji ogniw s³onecznych
wzrasta ich wydajnoœæ, maleje natomiast
koszt pozyskiwania – doœæ wspomnieæ, ¿e
w ci¹gu ostatnich 20 lat zmala³ o 80%.
Rynek energetyki solarnej osi¹gn¹³ w roku
1997 ³¹czn¹ moc 750 megawatów. Najwiê-
ksz¹ prze-szkod¹ na drodze jej ekspansji
jest wysoka cena baterii s³onecznych. Aby
mog³y staæ siê konkurencyjnym Ÿród³em,
ich koszt mu-sia³by spaœæ o 60 – 70%. Jest
to mo¿liwe ju¿ w niedalekiej przysz³oœci,
pomóc mog¹: wzrost i automatyzacja
produkcji oraz wiêksza wydajnoœæ ogniw
s³onecznych. Rozwój energetyki bazuj¹cej
na odnawialnych Ÿród³ach, wg L. R. Brow-
na i in. (1992 r.), stwarza ogromn¹ szansê
dla krajów rozwijaj¹cych siê, które mog¹
wejœæ bezpoœrednio w wiek solarny, uni-
kaj¹c obci¹¿eñ finansowych i ekologicz-
nych, jakie niesie ze sob¹ trwaj¹ce d³u¿ej
uzale¿nienie gospodarki od paliw kopal-
nych, stwarza równie¿ szansê na bardziej
sprawiedliwy porz¹dek globalny. Dzisiej-
sza gospodarka energetyczna nie obejmu-
je swym zasiêgiem ok. 2 mld. mieszkañ-
ców planety, zatem co trzeci mieszkaniec
Ziemi pozbawiony jest dostêpu do elektry-
cznoœci czy wspó³czesnych Ÿróde³ paliwa.
Wœród pozosta³ej czêœci spo³ecznoœci

ludzkiej co druga osoba korzysta z energii w stopniu
zdecydowanie niezadowalaj¹cym. Winê za ów stan po-
nosz¹ takie cechy wspó³czesnego modelu gospodarki
energetycznej, jak jej centralizacja, wysoki koszt, czy
te¿ obecny model rozwoju gospodarczego. Nale¿y
spodziewaæ siê, ¿e nowy model gospodarowania ener-
gi¹ poci¹gnie za sob¹ istotne zmiany w ¿yciu ca³ych
spo³eczeñstw i otworzy szansê na rozwój regionów naj-
biedniejszych. Budowanie nowej gospodarki nie nast¹-
pi bez wydatnej pomocy rz¹dów, korporacji, œwiata
nauki. Wa¿na jest równie¿ ich dobra wola w procesie
budowania nowego modelu oraz szyb-kiego jej
wdra¿ania.

Pracê niniejsz¹ dedykujê Mateuszowi Kowalskiemu
za okazan¹ pomoc.

Rafa³ Chojnowski
Góry I 31

24-120 Kazimierz Dolny
tel. 0-81/8810584
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