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Biomasa k gowych jako integrator polityki 
energetycznej, przestrzennej oraz wodnej

Krzysztof Kud*

W ród ró nych rodzajów biomasy energetycznej na szczególn  uwag  zas uguje siano, ze 
wzgl du na mo liwo  jego pozyskiwania z terenów nadrzecznych. W celu w a ciwego zago-
spodarowania terenów gowych konieczne jest prowadzenie tam racjonalnej polityki prze-
strzennej oraz wdro enia systemu wsparcia produkcji OZE, zapewniaj cej bezpiecze stwo 
wodne. Badania przeprowadzono na terenie dolin Sanu oraz Wis oka. Rolnicy gospodaruj cy 
na terenach zalewowych nie uwzgl dniali produkcji siana na cele energetyczne. Systemowe 
rozwi zanie, wspieraj ce pozyskiwanie z terenów zalewowych siana na cele energetyczne, przy-
nios oby korzy ci w postaci poprawy miksu energetycznego, bezpiecze stwa wodnego, lepszego 
wykorzystania procesu aluwialnego oraz unikni cia strat powodziowych.

S owa kluczowe: OZE, biomasa siana, tereny zalewowe, bezpiecze stwo, wsparcie sys-
temowe.
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Biomass of riparian meadows as an integrator of energy policy,
spatial and water

Among the various types of energy biomass, hay deserves particular attention because of the 
possibility of obtaining it from riverside areas that perform a number of different functions. In 
order to properly manage flood plains, it is necessary to conduct a rational spatial policy there 
and a support system for RES production ensuring water safety. The research was carried out 
in the valleys of San and Wis ok rivers. Farmers farming on floodplains did not include hay 
production for energy purposes. System solutions supporting the acquisition of floodplain hay 
for energy purposes, would benefit in terms of improved energy mix, water security, better use 
of the process and avoid the alluvial flood losses.
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1. Wprowadzenie

Rosn ce potrzeby energetyczne wspó -
czesnej gospodarki, znaczenie energii jako 
czynnika bezpiecze stwa pa stwa oraz 
wyczerpywanie kopalnych róde  energii, 
wymagaj  interdyscyplinarnego podej cia 
do zagadnienia bezpiecze stwa energe-
tycznego. Wzrost zainteresowania odna-
wialnymi ród ami energii sprowadza si  
ju  nie tylko do rachunku ekonomicznego 
oraz (ewentualnie) emisji gazów cieplar-
nianych, ale ma równie  wymiar spo eczny, 
w tym kulturowy i estetyczny. Pozyskiwanie 
energii z biomasy wi e si  z wieloma kon-
trowersjami zarówno technicznymi, pod-
czas jej spalania, jak i wynikaj cymi z jej 
produkcji, np. zanikiem bioró norodno ci, 
negatywnym wp ywem na jako  gleb, sto-
sunki wodne oraz zwi zanymi z aspektami 
spo ecznymi, zmianami w strukturze pro-
dukcji i cen ywno ci.

Na szczególn  uwag  w ród ro lin ener-
getycznych zas uguje biomasa pozyskiwana 
z trwa ych u ytków zielonych (TUZ) zlo-
kalizowanych na terenach zalewowych. 
Niewielkie koszty pozyskiwania, warto  
energetyczna oraz szereg istotnych funk-
cji rodowiskowych i gospodarczych, pe -
nionych przez ki zalewowe sprawiaj , e 
uprawy tego typu powinny stanowi  istotny 
element w systemie zagospodarowania 
terenów nadrzecznych. W niniejszej pracy 
przedstawiono wyniki bada  przeprowa-
dzonych w dolinach Sanu oraz Wis oka.

Celem artyku u jest przedstawienie funk-
cji naturalnych k gowych w zapewnianiu 
bezpiecze stwa wodnego oraz mo liwo ci 
energetycznego wykorzystania biomasy 
pozyskiwanej z nich, jak równie  koniecz-
no ci zapewnienia w a ciwej ochrony tych 
obszarów w polityce przestrzennej. Klu-
czowym zagadnieniem staje si  stworzenie 
warunków zach caj cych rolników do roz-
wijania uprawy trwa ych u ytków zielonych 
na terenach zalewowych. Przeprowadzone 
badania mia y na celu diagnoz  mo liwo ci 
zmiany zagospodarowania terenów zale-
wowych zgodnie z postulatem nowocze-
snej strategii zapewniania bezpiecze stwa, 
polegaj cej na pozostawianiu rzekom prze-
strzeni.

Badania przeprowadzono w 2015 roku 
na terenie doliny Sanu i w 2016 roku w doli-
nie rzeki Wis ok. Metod  badawcz  by  
ustrukturyzowany wywiad pog biony prze-
prowadzany z w a cicielami gospodarstw 

rolnych. Dobór próby by  celowy; wybrano 
gospodarstwa, których cz  area u podle-
ga a cyklicznemu podtapianiu i zalewom 
powodziowym. W dolinie Sanu przeprowa-
dzono 199 wywiadów, za  w dolinie Wis oka 
91. G ówne zagadnienia badawcze obejmo-
wa y postrzeganie przez rolników nast p-
czego oddzia ywania podtopie  i zalewów 
powodziowych, oczekiwa  wzgl dem lokal-
nych w adz odno nie pomocy i niwelowania 
negatywnych skutków powodzi i suszy oraz 
sk onno ci do zmiany sposobu u ytkowania 
terenów zagro onych. W efekcie przepro-
wadzonych analiz sformu owano wnioski 
o charakterze rekomendacji, mog ce wywo-
a  po dane zmiany w gospodarce.

2. Determinanty gospodarki na 
terenach zalewowych

Zmiany klimatyczne

Obserwowane od pewnego czasu zmiany 
klimatyczne stanowi  powa ne wyzwanie 
dla wspó czesnej gospodarki (Alaerts, 
2019). Istotna cz  dzia alno ci cz owieka 
pozostaje w cis ym zwi zku ze stanem ro-
dowiska naturalnego i w znacznej mierze 
jest wystawiona na niszczycielski wp yw 
czynników naturalnych. Zw aszcza sektor 
rolniczy, dostarczaj cy ywno ci i niektó-
rych surowców, jest uzale niony od zjawisk 
pogodowych.

Wzrastaj ca cz stotliwo  wyst powania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych (w tym 
powodzi i susz), zmiany terminów faz fizjo-
logicznych ro lin, terenów i form aktywno-
ci fauny, granic wyst powania gatunków 

zarówno w uk adzie równole nikowym, jak 
te  poziomicowym, czone s  ze wzrasta-
j c  globaln  temperatur  (Kundzewicz, 
2011; Alaerts, 2019). Zmiany klimatyczne 
nios  ze sob  ró norakie zagro enia w natu-
ralnych ekosystemach i ich ró norodno ci 
biologicznej, wywo uj  spowolnienie wzro-
stu gospodarczego, utrudniaj  zachowanie 
bezpiecze stwa ywno ciowego na wiecie, 
powoduj  zagro enie dla cz owieka, jego 
zdrowia, powoduj  wzrost nierówno ci spo-
ecznych. Wi  si  równie  z daleko id -

cymi zmianami w re imie opadów atmosfe-
rycznych, co w efekcie skutkuje zmianami 
w zasobach wodnych Ziemi (Lorenc, 2012).

Komisja Europejska dostrzega problem 
niedoboru wody i podejmuje dzia ania 
maj ce na celu likwidacj  skutków susz. 
O ile opracowuje si  jednak wska niki do 
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szacowania zagro enia tym zjawiskiem, 
ustala ceny wody, stosuje rozdzielniki i ewi-
dencj  poboru, o tyle niewiele poprawiono 
w obszarze zwi kszania retencji. „Zmiany 
sposobu u ytkowania gruntów w celu 
zmniejszenia wra liwo ci zasobów wodnych 
nie s  powszechne na poziomie pa stw 
cz onkowskich, a zamiast zintegrowanego 
gospodarowania gruntami i zasobami wod-
nymi promowane s  bardzo rozproszone 
dzia ania wspieraj ce i rodki techniczne.” 
(COM, 2012) St d zachodzi konieczno  
przeciwdzia ania tym niekorzystnym zjawi-
skom, a jedn  ze skutecznych metod jest 
zwi kszanie ma ej retencji wody.

Specyfika i wielofunkcyjno  terenów 
zalewowych

Doliny rzek s  kszta towane przez p y-
n c  wod  i podlegaj  ci g ym przemia-
nom. Obszary bezpo rednio s siaduj ce 
z korytem rzeki, na których wyst puj  pod-
topienia i wylewy powodziowe, nazywane 
s  terenami gowymi (terenami zalewo-
wymi). Wykszta caj  si  tam specyficzne 
ekosystemy odporne na okresowe zalewa-
nie wodami powodziowymi. Gatunki ro lin 
i zwierz t nieznosz ce takich warunków 
zostaj  wyeliminowane, natomiast wytwa-
rza si  biocenoza toleruj ca okresowe zale-
wanie. Gleby w dolinach rzek zazwyczaj 
powstaj  na skutek erozyjno-sedymenta-
cyjnej dzia alno ci wód powierzchniowych. 
Po zalewach powodziowych na powierzchni 
gleb pozostaje cienka warstwa namu u. 
W zale no ci od charakterystyki zlewni 
namu y te s  zasobne w pierwiastki bio-
genne, w giel organiczny, w glan wapnia 
itp. Dzi ki temu profile gleb aluwialnych s  
stale odm adzane i wzbogacane w biogeny 
zawarte w namu ach (Kud, 2013). Depo-
nowane w ten sposób namu y maj  tak e 
znaczenie ekonomiczne, gdy  depozyt bio-
genów pe ni funkcje nawozowe i daje si  
oszacowa  w kontek cie finansowym (Wo -
niak i Kud, 2006).

Specyfika terenów gowych polega 
mi dzy innymi na tym, e stanowi  obszary 
ch tnie zabudowywane. Niestety dotych-
czasowe do wiadczenia wskazuj , e zabu-
dowa techniczna terenów zalewowych 
przysparza znacznych i ró norakich strat. 
Wody powodziowe, zgodnie z dotychczas 
realizowan  strategi  zapewniania bezpie-
cze stwa, utrzymywane w korycie i w skiej 
przestrzeni mi dzywala, przy wi kszych 
wezbraniach rozlewaj  si  poza wa y 

powoduj c znaczne szkody ekonomiczne. 
Ponadto techniczne zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowe s  kosztowne, a w osta-
tecznym rozrachunku ich dzia anie jest 
nieskuteczne. Kolejne powodzie wyma-
gaj  nak adów na likwidacj  szkód oraz 
rekonstrukcj  zabezpiecze . W ten sposób 
powstaje b dne ko o zabezpiecze  prze-
ciwpowodziowych (Twaróg, 2014; Lechow-
ska, 2017). Wspó cze nie realizowana na 
wiecie strategia pozostawiania rzekom 

przestrzeni znacznie bardziej chroni tereny 
nadrzeczne dzi ki wykorzystaniu terenów 

gowych w celu spowolnienia (rozci gni -
cia w czasie) sp ywu wód, obni eniu fali 
kulminacyjnej, zmniejszeniu jej niszczyciel-
skiego potencja u oraz wykorzystaniu u y -
niaj cego depozytu aluwiów (González del 
Tánago, García de Jalón i Román, 2012; 
Kud i Kud, 2012; Schuch i in., 2017).

Naturalne ki gowe pe ni  równie  
istotn  funkcj  retencyjn . Wyst powanie 
wody z koryta rzeki i rozlewanie si  na 
tereny gowe zmniejsza pr dko  prze-
p ywu oraz zwi ksza retencj  (Ba kow-
ska i in., 2010), a jest to kluczowy czynnik 
w zapewnianiu bezpiecze stwa wodnego 
(Kud, 2016). Wa n  funkcj  k go-
wych jest zatrzymywanie przez nie depo-
zytu biogenów, a tak e zanieczyszcze  ze 
sp ywu powierzchniowego. Ekstensywnie 
u ytkowane ki zalewowe pe ni  funk-
cj  ekotonów (buforów), stanowi c pasy 
sta ej ro linno ci pomi dzy rzek  a grun-
tami ornymi, zapobiegaj c eutrofizacji 
wód (Kud, 2013; Izydorczyk i in., 2015). 
Jednocze nie ki gowe stanowi  nie-
zwykle cenne skupiska bioró norodno ci 
i jako takie wymagaj  specjalnego, eksten-
sywnego u ytkowania w celu zachowania 
ich istotnego, przyrodniczego charakteru 
(Heinsoo i in., 2010).

Ekstensywnie u ytkowane naturalne ki 
zalewowe w tani sposób dostarczaj  cennej 
biomasy, która mo e mie  zastosowanie 
zarówno paszowe, jak i energetyczne. Jedno-
cze nie s  cennymi skupiskami bioró norod-
no ci o wysokich walorach krajobrazowych 
oraz stanowi  kluczowy element systemu 
zapewniania bezpiecze stwa wodnego.

3. Biomasa kowa
w zastosowaniach energetycznych

Spo ród ró nych rodzajów biomasy 
w tym opracowaniu szczególn  uwag  
zwrócono na pozyskiwan  z ekstensywnie 
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u ytkowanych k gowych. Na rysunku 1 
przedstawiono warto  energetyczn  siana 
w porównaniu ze s om  oraz innymi przy-
k adowymi paliwami. Warto  energetyczna 
siana podczas spalania zbli ona jest do war-
to ci s omy i nieco mniejsza od drewna. 
W zale no ci od formy przygotowania bio-
masy siana najwy sz  kaloryczno ci  cha-
rakteryzuje si  pelet.

Badania przeprowadzone w Estonii 
(Melts i in., 2013) wykaza y, e warto  
energetyczna biomasy z pó naturalnych k 
zale y od rodzaju zbiorowisk ro linnych 
i metody konwersji energii. Dla biomasy 
z k aluwialnych warto  energetyczna 

siana wynosi a rednio 18,4 kJ g-1, przy 
przeci tnych plonach 5,5 t ha-1, potencja  
energetyczny wynosi  102,53 GJ ha-1 rok- 1. 
W przypadku produkcji biogazu poten-
cja  k aluwialnych wynosi  55 GJ ha-1. 
W badaniach autora w dolinie Sanu (Kud, 
2013) plon siana pierwszego odrostu wyno-
si  przeci tnie nieco ponad 4 t ha-1, zatem 
stosuj c analogi , potencja  energetyczny 
wynosi  oko o 74 GJ ha-1. Warto podkre-
li , e by y to ki naturalne, nienawo one, 

zatem, mimo e potencja  energetyczny by  
nieco ni szy od stwierdzonego w Estonii, to 
uzyskiwany by  praktycznie bez ponoszenia 
kosztów.

Rysunek 1. Warto  energetyczna siana na tle innych paliw
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ród o: opracowanie na podstawie: Malinowska, E., Wi niewska-Kad ajan, B., Jankowski, K., 
Sosnowski, J. i Wyr bek H. (2014) Ocena przydatno ci biomasy ró nych ro lin na cele energetyczne, 
Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, Nr 102 Ser. Administracja i Zarz dzanie, s. 57.

Sk ad chemiczny biomasy trawiastej 
mo e by  bardzo zmienny, w zale no ci od 
gatunku flory, yzno ci gleby, nawo enia 
i pratotechniki. Stwarza to pewne trudno-
ci we w a ciwym spalaniu takiego paliwa. 

Najwa niejsze cechy sk adowe niezb dne 
do oceny jako ci peletu z trawy obejmuj  
zawarto  Cl, K, N, Si i S, popió  ca kowity, 
zawarto  wilgoci i warto  energii brutto. 
Zachodzi zatem potrzeba kontroli jako ci 

peletów z ro lin zielnych w celu unikni cia 
nadmiernej emisji zanieczyszcze  (Cherney 
i Verma, 2013). Z drugiej strony, chwasty 
mog  znale  zastosowanie energetyczne 
nawet bez specjalnego przystosowywania 
pieca do ich spalania (Ciesielczuk i in., 
2016). Otwiera to mo liwo ci u ytkowania 
gruntów marginalnych i od ogowanych.
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4. ki gowe jako realizacja dobra 
publicznego

Zagospodarowanie terenów zalewowych 
jest efektem dzia a  planistycznych na 
szczeblu gmin. Tereny te stanowi  warsz-
tat pracy rolników tam gospodaruj cych, 
ale jednocze nie naturalne ki zalewowe 
maj  charakter przedsi wzi  agodz cych 
negatywne skutki zmian klimatycznych 
i jako takie wymagaj  specjalnego potrak-
towania.

W planach zagospodarowania prze-
strzennego tereny gowe powinny by  
mo liwie najszerzej wy czone z zabudowy, 
za  dzia ania przeciwpowodziowe polega-
j ce na regulacji rzek i potoków powinny 
zosta  uznane za szkodliwe. Przeciwie -
stwem regulacji jest renaturyzacja. W ród 
dzia a  maj cych przywróci  uregulowa-
nym rzekom stan zbli ony do naturalnego, 
prowadzi si  przede wszystkim takie, które 
maj  odwróci  zmiany hydrologiczne wpro-
wadzone przez regulacj , oraz takie, jak 
ulepszanie ro linno ci gowej, usuwanie 
jazów i przej  dla ryb itp. Sytuacja ta nie-
sie ze sob  potrzeb  zintegrowania polityki 
zagospodarowania przestrzennego i roz-
woju obszarów wiejskich z zasobami wod-
nymi i gospodark  wodn  oraz wskazuje na 
dodatkowe trudno ci w osi gni ciu celów 
RDW i dobrego stanu ekologicznego rzek 
(González del Tánago i in., 2012).

Ze wzgl du na liczne us ugi, jakie pe ni  
tereny gowe, nale y rozwa y  rozwini cie 
mechanizmu systemowego wsparcia zago-
spodarowania tych obszarów zgodnie z ich 
naturalnym potencja em. W kontek cie 
zmian klimatycznych zielona infrastruktura, 
jak  tworz  naturalne ki aluwialne, sk a-
nia do uwzgl dnienia ich funkcji w decy-
zjach o u ytkowaniu gruntów (Watson i in., 
2016). Istotne znaczenie w systemie zapew-
niania bezpiecze stwa ma spo ecze stwo. 
Obywatele – przez partycypacj  w obserwa-
toriach spo ecznych – dostarczaj  bie cej 
i aktualnej informacji o przebiegu zjawisk 
kryzysowych (Wehn, Rusca i Evers, 2015). 
Jednocze nie warto podkre li , e zacho-
dz ce zmiany w ekosystemach mog  wymu-
si  na rolnikach poszukiwanie alternatyw 
do tradycyjnych form i systemów gospoda-
rowania (Chapman i in., 2017). W czenie 
lokalnych przedsi biorców rolnych do sys-
temu zapewniaj cego powszechne korzy ci 
mo e zosta  zatem potraktowane jak reali-
zacja dobra publicznego.

Westhoek, Overmars i van Zeijts (2013) 
wskazuj , e wytwarzanie przez rolników 
dóbr rynkowych oraz publicznych jest 
pogl dem szeroko akceptowanym. Proble-
matyczny staje si  niekiedy ni szy poziom 
wytwarzania dóbr publicznych od zapo-
trzebowania spo ecznego. Je eli zachodzi 
obawa o przysz y poziom dostarczanych 
us ug publicznych, to w pierwszej kolejno-
ci podejmowane s  dzia ania podnosz ce 

poziom wiadomo ci rolników. To jednak 
bywa niewystarczaj ce i wówczas konieczna 
staje si  interwencja pa stwa. Z bada  
autora wynika, e taka sytuacja zachodzi 
w przypadku utrzymywania naturalnych k 

gowych pe ni cych funkcje retencyjne, 
agodz cych negatywne skutki zmian kli-

matu (Kud, 2017).

5. Badania w dolinach Sanu
i Wis oka

Zagospodarowanie terenów gowych 
umo liwiaj ce czerpanie korzy ci ekono-
micznych oraz wykorzystanie ich natu-
ralnego potencja u niwelowania konse-
kwencji zmian klimatycznych wymaga 
przekszta ce  w strukturze u ytkowania 
tych obszarów (Kud, 2016; 2017). Istotn  
rol  w wykorzystaniu potencja u gów 
odgrywa wiadomo  rolników, b d cych 
bezpo rednimi beneficjentami us ug eko-
systemowych wiadczonych przez te spe-
cyficzne siedliska. Ze wzgl du na fakt, e 
w procesie aluwialnym rzeka pozostawia 
depozyt namu ów zasobnych w pierwiastki 
biogeniczne, dla wspomnianych przekszta -
ce  zbadano poziom postrzegania korzy ci 
wynikaj cych z namulania. Na rysunku 2 
przedstawiono struktur  ocen nast pczego 
wp ywu powodzi na plony ro lin polowych, 
za  na rysunku 3 – na plony trwa ych u yt-
ków zielonych.

Respondenci w obu badanych obsza-
rach podobnie postrzegali oddzia ywanie 
powodzi na plonowanie ro lin uprawnych. 
Zdecydowana wi kszo  dostrzega a wysoki 
spadek plonów na gruntach ornych. W obu 
dolinach oko o 80% rolników dostrzega o 
mniejszy lub wi kszy spadek plonów, jedy-
nie 5,5% badanych w dolinie Sanu i 7,7% 
w dolinie Wis oka dostrzega o pozytywny, 
nast pczy wp yw podtopie . W prowadzo-
nych wywiadach podkre lano, e nie chodzi 
o wp yw w roku wyst pienia zjawiska, ale 
o jego nast pcze konsekwencje. Rolnicy 
dostrzegali du  yzno  terenów zalewo-
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wych, wskazywali na brak konieczno ci ich 
wapnowania, jednak nie czyli bezpo red-
nio tego faktu z wyst powaniem powodzi.

Nieco inaczej przedstawia a si  per-
cepcja konsekwencji powodzi na terenie 

k zalewowych. Nale y nadmieni , e nie 
wszyscy rolnicy posiadali trwa e u ytki zie-
lone na terenach gowych, jednak mimo 
tego wszystkich poproszono o wyra enie 

opinii. W dolinie Sanu blisko 1/4, a w doli-
nie Wis oka prawie 1/5 badanych nie potra-
fi a okre li  nast pczego wp ywu powodzi 
na plony k trwa ych. W obu lokaliza-
cjach niespe na po owa dostrzega a spadki 
plonów, a oko o 30% wskazywa o wzrost 
(rysunek 3). Nieco wi kszy odsetek osób 
dostrzegaj cych wzrost plonów k zalewo-
wych odnotowano w dolinie Sanu.

Rysunek 2. Przekonanie badanych rolników odno nie nast pczego oddzia ywania powodzi na plony 

ro lin polowych

Wyraźny wzrost

Umiarkowany wzrost

Raczej wzrost

Trudno powiedzieć

Raczej spadek

Umiarkowany spadek

Wyraźny spadek

Dolina Sanu Dolina Wisłoka

38,9%

41,2%

20,9%

22,1%

19,8%

20,1%

13,2%

11,1%

5,5%

4,0%

2,2%

1,5%

0,0%

0,0%

Rysunek 3. Przekonanie badanych rolników odno nie nast pczego oddzia ywania powodzi na plony 

naturalnych k zalewowych

Wyraźny wzrost

Umiarkowany wzrost

Raczej wzrost

Trudno powiedzieć

Raczej spadek

Umiarkowany spadek

Wyraźny spadek

Dolina Sanu

11,0%

11,6%

15,4%

15,6%

20,9%

21,1%

23,1%

19,6%

11,0%

13,1%

9,9%

11,6%

7,5%

8,8%

Dolina Wisłoka

Przeprowadzone badania wskazywa y 
na fakt, e rolnicy nie dostrzegali u y -
niaj cego wp ywu procesu aluwialnego. 
Rozwini ta by a wiadomo  zagro e  
wynikaj cych z zalewania upraw polowych, 

ale percepcja korzy ci, zw aszcza na kach 
gowych, by a znikoma.
W celu w czenia terenów zalewowych 

w system zapewniaj cy bezpiecze stwo 
wodne, konieczne wydaje si  podniesienie 
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wiadomo ci rolników odno nie do korzy-
ci wynikaj cych z u y niaj cego wp ywu 

procesu namulania. Dostateczna ilo  
wody stanowi kluczowy czynnik zapewnia-
nia wysokich plonów w rolnictwie (Islam 
i Managi, 2018). W projektowanej poli-
tyce wodnej1 wskazuje si  na problemy 
nadmiernego przekszta cania naturalnych 
warunków hydrologicznych wód powierzch-
niowych oraz podkre la si  konieczno  
ograniczania zabudowy terenów zalewo-
wych, zachowania retencji i ograniczenia 
szybko ci sp ywu wód. Wszystkie te postu-
laty realizuje uprawa naturalnych k zale-
wowych.

Zgodnie z Ustaw  o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (2017) tereny 
zalewowe w lokalnych planach zagospoda-
rowania przestrzennego powinny by  wy -
czone z zabudowy. Jednak, jak podaje NIK 
(2017, s. 17): „Niskie zaanga owanie gmin 
w prace zwi zane z aktualizacj  studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego mia o negatywny wp yw 
na zapewnienie bezpiecze stwa dla inwe-
stycji na terenach zagro onych powodzi ”. 
Brak planów zagospodarowania przestrzen-
nego uniemo liwia w a ciwe kszta towanie 

mechanizmów wsparcia na terenach zale-
wowych gospodarki zwi kszaj cej bezpie-
cze stwo powodziowe.

Innym, ekstremalnym zjawiskiem 
pogodowym, jakiemu po wi cono uwag  
w badaniach, by a susza. Na rysunku 4 
przedstawiono struktur  oczekiwa  rolni-
ków, je eli chodzi o pomoc udzielan  im 
przez w adze samorz dowe. Z przedsta-
wionych danych wynika, e ponad po owa 
rolników, w obu badanych obszarach, liczy 
na pomoc w nawadnianiu upraw. Próbo-
wano dociec, jak rolnicy wyobra aj  sobie 
takie dzia ania. Odpowiedzi by y bardzo 
zró nicowane: od dowozu wody beczkowo-
zami, po budow  rozwini tych systemów 
nawadniaj cych. Warto podkre li  niewielki 
odsetek osób dostrzegaj cych konieczno  
zmniejszenia odp ywu wody. Zagadnienie 
zwi kszenia retencji postulowa o zaledwie 
5,3% rolników w dolinie Sanu oraz 6,8% 
w dolinie Wis oka. Jednocze nie podobny 
odsetek badanych (7% w dolinie Sanu 
i 5,1% w dolinie Wis oka) oczekiwa  dzia-
a  regulacyjnych rzek, a te w rzeczywisto ci 

nie rozwi zuj  problemu powodzi i suszy, 
co potwierdzaj  badania np. González del 
Tánago i in. (2012).

Rysunek 4. Oczekiwania badanych rolników odno nie do pomocy ze strony w adz lokalnych w celu 

agodzenia skutków suszy

Nawadnianie upraw

Budowa zbiorników retencyjnych

Dopłaty rekompensujące straty

Nawożenie uzupełniające

Zatrzymanie odpływu wody

Pogłębienie rowów melioracyjnych

i koryta rzeki

Dopłaty do ubezpieczeń

Działania edukacyjne odnośnie suszy

Uprawa roślin odpornych na susze

Brak oczekiwań

Dolina Sanu Dolina Wisłoka

1,7%

3,3%

1,7%

1,7%

6,4%

0,0%

5,1%

15,4%

5,1%

7,0%

6,8%
5,3%

13,6%
2,3%

16,9%
31,1%

16,9%

10,1%

61,0%
55,9%

Ciekaw  obserwacj  by  stwierdzony 
odsetek osób postuluj cych „dop aty 
rekompensuj ce straty”. Podczas wywiadu 

pog biano ten temat i wyniki wskazuj , e 
rolnicy nie dostrzegaj  mo liwo ci przeciw-
dzia ania suszy, poniewa  jest to zjawisko, 
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na które nie maj  wp ywu. Wydaje si  nato-
miast, e respondenci maj  niewielk  wie-
dz  na temat ma ej retencji i uto samiaj  j  
jedynie z ma ymi zbiornikami retencyjnymi. 
W agodzeniu skutków suszy nie doceniano 
roli glebowej materii organicznej, struktury 
upraw, rodzaju i techniki wykonywania 
zabiegów agrotechnicznych oraz roli zmia-
nowania i mi dzyplonów.

Cz  wywiadu dotycz ca sk onno ci 
rolników do zmiany sposobu u ytkowania 
terenów zalewowych, polegaj cej na zast -
pieniu upraw polowych trwa ymi u ytkami 
zielonymi, wykaza a, e rolnicy gospoda-
ruj cy w obu dolinach rzek, nie wyra ali 
takiego zamiaru. W ród najcz ciej poja-
wiaj cych si  motywacji do utrzymania 
dotychczasowego sposobu zagospodaro-
wania by  brak zapotrzebowania na pasze 
z TUZ oraz brak rynku zbytu na biomas  

kow . Warto podkre li , e w projek-
cie polityki energetycznej do 2040 roku2, 
w cz ci dotycz cej rozwoju wykorzystania 
odnawialnych róde  energii, w tym biopa-
liw, zwraca si  uwag  na ró ne technolo-
gie pozyskiwania energii z biomasy, które 
z powodzeniem mog  odnosi  si  do plo-
nów k zalewowych. W prezentowanych 
badaniach gospodarze woleli podj  ryzyko 
utraty plonów op acalnych ekonomicznie 
ro lin ni  podj  z góry nieop acaln  pro-
dukcj . Niezale nie od argumentów korzy-
ci z procesu aluwialnego na kach zalewo-

wych, rolnicy upatrywali wi kszych korzy ci 
ekonomicznych w uprawie ro lin polowych. 
Badani rolnicy pozytywnie przyjmowali 
propozycj  uznania uprawy k gowych 
za realizacj  dobra publicznego, co mia oby 
si  wi za  z zapewnieniem zbytu z przezna-
czeniem na cele energetyczne oraz popraw  
efektywno ci ekonomicznej TUZ.

W wietle powy szych danych odno nie 
do oczekiwa  spo ecznych, funkcji natural-
nych k gowych oraz potrzeb energetycz-
nych, nale a oby opracowa  spójne zasady 
wsparcia produkcji TUZ na terenach zale-
wowych, w których zostan  zintegrowane 
cele polityki wodnej, energetycznej oraz 
przestrzennej z oczekiwaniami i mo liwo-
ciami organizacyjnymi rolników gospoda-

ruj cych na terenach zalewowych.

6. Podsumowanie

Zaspokajanie zapotrzebowania na ener-
gi , w tym pochodz c  ze róde  odnawial-
nych, konieczno  specjalnego kszta to-

wania przestrzeni terenów nadrzecznych 
w celu zapewnienia bezpiecze stwa oraz 
racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 
znajduj  wspólny mianownik w postaci 
energetycznego wykorzystania biomasy 
naturalnych k terenów zalewowych.

W wietle powy szych rozwa a  opar-
tych na bibliografii tematu oraz przepro-
wadzonych bada  empirycznych mo na 
postawi  nast puj ce wnioski:
• Brak specjalnego podej cia do gospo-

darki na terenach zalewowych nie 
sprzyja w a ciwemu wykorzystaniu ich 
potencja u.

• Tereny nadrzeczne mog  zosta  w -
czone w kompleksowy system zapew-
niania bezpiecze stwa w odniesieniu 
do powodzi oraz suszy, dostarczaj c 
biomasy na cele zarówno paszowe, jak 
i energetyczne.
W konsekwencji autor, dostrzegaj c 

konieczno  systemowych rozwi za  odno-
nie do gospodarki na terenach zalewo-

wych, proponuje nast puj ce rekomenda-
cje:
• Ograniczenie zabudowy technicznej 

terenów zalewowych i rozwijanie, tam, 
gdzie tylko jest to mo liwe, uprawy pó -
naturalnych k gowych. Mo liwo  
realizacji tego postulatu nale y do 
samorz dów lokalnych, które powinny 
utworzy  lokalne plany zagospodarowa-
nia przestrzennego uwzgl dniaj ce w -
czenie terenów zalewowych w strategie 
bezpiecze stwa wodnego, polegaj ce na 
uprawie trwa ych u ytków zielonych na 
terenach gowych.

• Wsparcie upraw celowych (TUZ) oraz 
rozwini cia rynku biomasy traw ko-
wych, jako realizacji dobra publicznego. 
Wi e si  to z podej ciem systemowym 
do motywatorów zmiany zagospodaro-
wania terenów zalewowych, stworzenia 
zach t finansowych oraz animacji rynku 
biomasy energetycznej pozyskiwanej 
z k gowych. Jest to zadanie wymaga-
j ce dzia a  ustawodawczych.

• Eksploatacja technicznych zabezpie-
cze  przeciwpowodziowych zgodnie ze 
strategi  pozostawiania rzekom prze-
strzeni, co wi e si  ze wzrostem zna-
czenia w zapewnianiu bezpiecze stwa, 
ekstensywnie u ytkowanych k zalewo-
wych. Postulat ten powinien zosta  w -
czony do dokumentów strategicznych na 
poziomie strategii krajowych.
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Przypisy
1 Zob. Polityka Wodna Pa stwa do roku 2030 

(z uwzgl dnieniem etapu do 2016) – projekt, 
witryna Pa stwowego Gospodarstwa Wody 
Polskie: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/
materialy-informacyjne/programy/projekt-po-
lityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030 (dost p: 
08.03.2019).

2 Zob. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku 
– projekt, witryna Ministerstwa Energii: https://
www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-
polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji, 
(dost p 08.03.2019).
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