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Od lat mówi i pisze się o zanieczyszczaniu środowiska, o całych obszarach 
naturalnego środowiska bezpowrotnie zniszczonych. Przez lata nieracjonalnie 
eksploatowaliśmy zasoby naturalne, nie myśląc o tym, Ŝe przyjdzie czas, kiedy 
się wyczerpią. 

PRZEGLĄD PRASY: Ekolodzy biją na alarm, naukowcy badają, a przedstawione 
przez nich wyniki są zatrwaŜające. Na rzecz poprawy stanu światowego ekosystemu 
powstają nowe dziedziny wiedzy, związane choćby z ochroną środowiska, 
zarządzaniem i ekonomią środowiska. Naukowcy opracowują nowe zasady rozwoju 
gospodarki, mającej na celu trwały zrównowaŜony rozwój, czyli ekorozwój - czytamy 
w "Polska-Dziennik Łódzki". 

Do największych niszczycieli środowiska naleŜy energetyka.  Powstają więc róŜne 
programy mające na celu z jednej strony efektywniejsze wykorzystanie produkowanej 
energii, z drugiej - wykorzystujące odnawialne źródła. Do odnawialnych źródeł energii 
zalicza się energię słoneczną, wiatru, wody, geotermalną oraz pochodzącą  
z biomasy. 

Jak twierdzą naukowcy, w polskich warunkach naleŜy postawić na produkcję 
biomasy. Nie jest to zadanie łatwe. Trzeba przystosować stare lub wytworzyć 
nowe urządzenia, które pozwolą korzystać z biopaliw i biomasy, na przykład do 
ogrzewania pomieszczeń. Takim kompleksowym rozwiązaniem problemu  
w województwie łódzkim zajmuje się klaster "Bioenergia dla regionów". Jest to 
porozumienie niezaleŜnych podmiotów gospodarczych, które podejmują 
działania w ramach programu "Mapa drogowa" - zrównowaŜonego rozwoju 
energetycznego województwa łódzkiego w ramach europejskiej strategii na 
rzecz konkurencyjnej i bezpiecznej energii. 

Głównym celem tych działań jest zwiększenie znaczenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym głównie energii z biomasy i wiatru,  
w bilansie energetycznym regionu. Inicjatorem łódzkiego klastra jest 
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi oraz 
Bioenergia Sp. z o.o. 

Jak powiedziała Ewa Kochańska, prezes Pro-Akademii, szczegółowe cele 
programu to: szeroko zakrojona akcja edukacyjna i szkoleniowa na temat tzw. 
dobrej energii, pozyskanie odpowiedniej ilości biomasy (docelowo około 80-
100 tysięcy ton rocznie w postaci surowca), zorganizowanie sieci przetwórstwa 



biomasy na biopaliwo, propagowanie idei zastosowania ekologicznych paliw 
odnawialnych na terenie województwa łódzkiego, prowadzenie badań nad 
nowoczesnymi wysokokalorycznymi odmianami roślin energetycznych a takŜe 
powiązanie sfery badawczej z wdroŜeniami, czyli nasadzeniami u plantatorów. 
 
Równie waŜną stroną działalności łódzkiego klastra jest pozyskiwanie nowych 
partnerów, na przykład rolników zainteresowanych uprawą roślin 
energetycznych, przedsiębiorców, którzy są gotowi wdraŜać nowe technologie. 
Dzięki realizacji programu powstaną nowe miejsca pracy przy obsłudze 
plantacji, skupie surowca, przetwórstwie biomasy. Zwiększa się teŜ szansa na 
odbudowanie gleb ekologicznie zdegradowanych i obniŜenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik 
przewiduje się wzrost dochodów producentów biomasy. Instytuty badawczo-
rozwojowe mają szanse pozyskania znacznych środków z Unii Europejskiej na 
działalność naukowo-wdroŜeniową. 

Mimo Ŝe produkcja biomasy nie jest w województwie łódzkim tematem nowym, 
dotychczas niewiele podmiotów gospodarczych zajmuje się tego rodzaju 
działalnością. Jednym z nich jest wymieniona wyŜej "Bioenergia" Sp. z o.o.  
z Parzęczewa, drugą "Eko-Energia" Sp. z o.o. działająca na terenie gminy Bolimów. 

Do łódzkiego klastra naleŜy Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach, współorganizator IV Forum Budownictwa Wiejskiego, 
odbywającego się w ramach XV Targów Budownictwa "Interbud". Od czterech lat na 
forum poruszane są najbardziej aktualne problemy związane z inwestycjami na wsi. 
W tym roku nie zabraknie wykładu na temat samowystarczalności energetycznej 
gminy, małego przedsiębiorstwa i gospodarstwa. Zaproszone zostały teŜ firmy, które 
juŜ zajmują się produkcją biomasy i energii z odnawialnych źródeł. 

Do najbardziej popularnych roślin energetycznych naleŜą w Polsce: wierzba, 
miskantus, ślazowiec oraz rzepak. Coraz większego znaczenia zaczyna nabierać 
uprawa buraka cukrowego na produkcję etanolu. 

Wierzba wiciowa - do celów energetycznych wykorzystywane są specjalne, szybko 
rosnące klony, tworzone na bazie wierzby wiciowej; moŜna je uprawiać niemal na 
kaŜdym terenie, zarówno na glebach piaszczystych suchych, jak i zwięzłych 
podmokłych, poniewaŜ są odporne na choroby i szkodniki oraz mają skromne 
wymagania glebowe. 

Miskantus - gatunki z rodzaju Miscanthus zaliczane są do traw wieloletnich;  
w naturalnych warunkach występują m.in. w Japonii, Chinach, Rosji, Tajlandii, USA. 
W Polsce do celów energetycznych moŜemy wykorzystać dwa gatunki: miskant 
olbrzymi i miskant cukrowy. Ten pierwszy jest trawą kępową, która osiąga wysokość 
od 2 do 3,5 m. Ma bardzo małe wymagania glebowe dobrze rośnie nawet na glebach 
klasy V i VI, pod warunkiem dostatecznej ilości wilgoci w pierwszym roku uprawy; 
produktywność uprawy miskanta olbrzymiego wynosi od 10 do 30 ton suchej masy  
z hektara; jego trwałość określa się na około 15 lat. 

Miskant cukrowy to roślina o sztywnych pędach, których długość dochodzi do 2,5 m; 
w Polsce z 1 ha uzyskuje się od 5 do 20 ton suchej masy. W przeciwieństwie do 



miskanta olbrzymiego, cukrowy jest bardziej odporny na przymrozki; najlepiej 
uprawiać go na glebach lekkich, niezbyt wilgotnych, zasobnych w składniki 
pokarmowe. 
 
Ślazowiec pensylwański pochodzi z Ameryki Północnej. Jest równieŜ mało 
wymagający pod względem klimatycznym i glebowym. W uprawie rolniczej moŜe być 
uŜytkowany przez 15-20 lat. Do celów energetycznych wykorzystuje się nadziemne 
części roślin, czyli zdrewniałe i zaschnięte łodygi; zbiory biomasy przeprowadza się 
corocznie, uzyskując około 12 ton suchej masy z hektara. 

 


