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ANTROPOGENICZNY PRZEPŁYW MATERII I ENERGII
W WYBRANYCH MIASTACH WIELKOPOLSKI
Wprowadzenie
Podstawowym warunkiem funkcjonowania i rozwoju środowiska przyrodniczego jest naturalny i antropogeniczny przepływ energii i obieg materii. Naturalny
przepływ i obieg zdecydowanie przeważa nad działaniami podejmowanymi przez
człowieka. Jednak antropogeniczny przepływ materii i energii ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania osad ludzkich (które należy traktować jako ekosystemy
sztuczne). Człowiek bowiem kieruje „strumienie” materii i energii bądź w celu
utrzymania stworzonego przez siebie stanu, bądź też w celu jego zmiany (rozwój lub zniszczenie). Powstanie oraz rozwój osady (miasta) może mieć miejsce
tylko w wyniku kumulacji skutków oddziaływania strumieni materii i energii na
tym obszarze. Tak więc przemiany środowiska przyrodniczego związane z jego
funkcjonowaniem można charakteryzować z punktu widzenia antropogenicznych
przepływów materii i energii.
Antropogeniczne przepływy materii i energii to przepływy obejmujące
różne formy materii i energii, przesyłane podziemnymi i naziemnymi drogami
antropogenicznymi w wyniku działalności człowieka.
Badania przeprowadzono w latach 1994-1996 w ekosystemach wybranych
miast Wielkopolski, a mianowicie w Poznaniu (1994-95) oraz w 5 małych miastach:
Zduny (1994), Odolanów (1996), Czempiń (1994), Ostroróg (1994) i Skoki (1994).
Założenia metodologiczne i metodyka
Dla potrzeb analizy antropogenicznego przepływu materii i energii w miastach
opracowano model (ryc. 1). Łączy on w sobie cechy dwóch podejść badawczych,
tj. holistycznego i merologicznego. Zawiera on nie tylko charakterystykę wejść
i wyjść, ale również elementy przepływów wewnątrz miast. Tworząc model antropogenicznych przepływów materii i energii wykorzystano teorię i zasady termodynamiki, teorię ekosystemu miasta oraz przyjęto następujące założenia metodyczne:
– miasto można traktować jako strukturę powiązań związanych z antropogenicznym przepływem materii i energii,
– rozkład możliwych do uchwycenia strumieni przepływów można scharakteryzować ilościowo, wyrażając je w jednostkach wagowych oraz w jednostkach
lub ekwiwalentach energetycznych (Macias, Mizgajski 1998),
– dla obliczenia wartości energetycznej antropogenicznych strumieni energii
przyjęto energochłonność bezpośrednią (prostą),
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Ryc. 1. Model antropogenicznych przepływów materii i energii przez ekosystem miasta
Fig. 1. The model of man-induced matter and energy flows occurring within urban
ecosystems
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– porównanie strumieni jest możliwe tylko przy założeniu, że poszczególne
składowe będą miały te same jednostki wagowe i energetyczne.
Szczegółowe objaśnienia dotyczące samego modelu, jak i metod badań zawiera praca autora (Macias 2001).
Cel i zakres pracy wymagały wykorzystania różnorodnych źródeł informacji
o charakterze pierwotnym i wtórnym. W niniejszej pracy zasadnicze znaczenie
dla rozwiązania problemu badawczego miały następujące materiały:
– dane z urzędów administracji państwowej wszystkich stopni,
– dane z roczników statystycznych kraju, miast i województw,
– opracowania specjalistyczne (m.in. projekty inwestycji, ekspertyzy),
– dane z zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, spółdzielni, instytucji,
szklarni, kotłowni, hurtowni, stacji benzynowych, zakładów gazowniczych, ujęć
wód, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
– dane z przeprowadzonych wywiadów terenowych i ankiet.
Zebrane z powyższych źródeł informacje dotyczyły wielkości produkcji
przemysłowej, rzemieślniczej, zużycia materiałów i surowców, wielkości importu i eksportu badanych miast, produkcji rolniczej badanych miast, konsumpcji
mieszkańców tych miast, ilości spalanych paliw, wielkości wydobycia surowców,
wytwarzanych zanieczyszczeń, zużywanych chemicznych środków rolniczych, wielkości powierzchni form użytkowania terenu, warunków społeczno-ekonomicznych
badanych miast itd.
Strumienie obejmują łącznie około 200 różnie zagregowanych form materii
i energii w badanych miastach. Szczegółowa analiza antropogenicznych strumieni
dla poszczególnych miast została oparta o następujące liczby zebranych danych:
dla Poznania – ok. 4.400, dla Zdun – ok. 1.000, dla Odolanowa – ok. 1.070,
dla Czempinia – ok. 2.200, dla Skoków – ok. 950 oraz dla Ostroroga – ok. 850.
Ważnym elementem dotyczącym opracowania przepływów materii było zebranie przeliczników, pozwalających na przejście części danych z jednostek objętościowych lub ilościowych do jednostek wagowych. W tym celu część przeliczników
uzyskano na podstawie literatury specjalistycznej (np. woda czy mleko), część
bezpośrednio od producentów ( np. gaz ziemny), a część zmierzono (np. kwiaty).
W pozostałych przypadkach (np. magnetofony, dywany, rowery, itd.) przeliczniki
zostały uśrednione na podstawie danych zawartych przez różnych producentów
w charakterystykach poszczególnych produktów. Bardzo duże trudności napotkano przy ekwiwalentach energetycznych poszczególnych składowych strumieni
materii. W zasadzie tylko dla większości surowców energetycznych, żywności i
związków organicznych były odpowiednie dane w literaturze specjalistycznej lub
w udostępnionych ekspertyzach. Znaczną część ekwiwalentów energetycznych
dla poszczególnych form materii obliczono korzystając z literatury i wcześniej
obliczonych ekwiwalentów.
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Analiza antropogenicznych przepływów materii i energii
w badanych miastach
Do analizy antropogenicznych przepływów materii i energii w badanych
miastach zastosowano wskaźnik przepływu materii oraz wskaźnik wydajności
energetycznej ekosystemu. Wskaźnik przepływu materii został opracowany
wg T. Bartkowskiego (1991). Wzór matematyczny na ten wskaźnik jest następujący:

gdzie:
Mwe - wielkość materii na wejściu do ekosystemu,
MO2 - wielkość tlenu z powietrza pobranego w wyniku spalania paliw,
Mwy - wielkość materii na wyjściu z ekosystemu.
Uzyskane wartości poniżej M<1 świadczą o tym, że ekosystem jest
deficytowy, M=1 oznacza ekosystem w stanie równowagi dynamicznej, a M>1
– że ekosystem jest akumulacyjny. W przyrodzie, dla ekosystemów naturalnych
w stanie homeostazy, wskaźnik ten wynosi 1.
Miasta posiadające zakład przemysłowy o znaczeniu krajowym lub regionalnym cechują najmniejsze wskaźniki: dla Odolanowa wynosi on M=1,011, a
dla Zdun M=1,033. W pozostałych przypadkach: dla Poznania i Ostroroga wskaźnik
ten równy jest M=1,040, dla Czempinia wynosi M=1,089, a dla Skoków – M=1,482.
Tak więc wszystkie badane miasta posiadają wskaźnik przepływu materii kwalifikujący je do ekosystemów akumulacyjnych, przy czym w przypadku pierwszych
czterech miast jest on najbardziej zbliżony do wskaźnika dla ekosystemu naturalnego w stanie równowagi (który wynosi 1), a najbardziej zbliżone do ekosystemów
naturalnych są małe miasta z dużymi zakładami przemysłowymi (w miastach
tych duże zakłady przemysłowe mają największy wpływ na przepływy materii).
Drugi z rozważanych, wskaźnik wydajności energetycznej ekosystemu (Odum,
1982; Collier i in. 1978; Bian 1987), ukazany jest przez poniższy wzór:

gdzie:
Ewe - ekwiwalent energetyczny strumieni materii na wejściu do ekosystemu
miasta,
Ewy - ekwiwalent energetyczny strumieni materii na wyjściu z ekosystemu miasta.
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W ekosystemie naturalnym w stanie homeostazy powyższy stosunek jest równy 1 (np. Odum 1982; Krebs 1997; Umiński 1996). Wszystkie młode, rozwijające
się ekosystemy lub ekosystemy sztuczne posiadają ten stosunek zawsze większy
od 1. Wskaźnik ten świadczy, jak duża ilość subwencji energetycznej zużywana jest
na potrzeby miasta, jaka jest efektywność przepływów energii przez ekosystem
oraz tempo rozwoju miasta.
Obliczony wskaźnik wydajności energetycznej w badanych ekosystemach
miast wynosi od E = 1,017 w Odolanowie, przez E = 1,317 w Czempiniu, E = 1,722
w Skokach, E = 1,735 w Zdunach, E = 2,041 w Ostrorogu, aż do E = 11,617
w Poznaniu. Wysoki wskaźnik w Poznaniu świadczy o dużym tempie rozwoju tego
miasta. Wszystkie małe miasta wykazują raczej słabe tempo rozwoju. Największą
efektywność i najmniejszą ilość energii wykorzystuje na swoje potrzeby Odolanów,
ale jest to spowodowane istnieniem w tym mieście specyficznego przemysłu.
Wyniki dotyczące przepływów materii i energii
w ekosystemach badanych miast
Wielkości liczbowe wejść i wyjść w badanych ekosystemach miast zawarto
w tabeli 1. Porównując wejścia w wartościach bezwzględnych, zauważa się dominację Poznania zarówno pod względem strumieni materii, jak i energii. Jeśli
wyrazić je w przeliczeniu na ha powierzchni, to pod względem materii dominują
miasta Zduny, Odolanów, Skoki i Poznań, a pod względem energii dominuje zdecydowanie Odolanów (odazotowanie gazu ziemnego). Nieco inaczej rzecz się ma
na wyjściu. Tutaj w liczbach bezwzględnych, z uwagi na materię, przeważa Poznań,
a pod względem energii Odolanów. Wyrażając wyjście z ekosystemów miast w
przeliczeniu na ha sytuacja wygląda identycznie jak na wejściu, tzn. pod względem
materii dominują miasta Zduny, Odolanów, Skoki i Poznań, a pod względem energii
zdecydowanie dominuje Odolanów.
Analizując stosunki między wejściem do ekosystemu a materią i energią
pobieraną przez człowieka w ekosystemie miasta okazuje się, że badane miasta
posiadają wejścia pod względem wagowym (prawie 100%) i energetycznym (od 94
do prawie 100%) zdecydowanie górujące nad tym drugim parametrem. Tak duży
udział wejścia wynika właśnie ze zróżnicowanej subwencji człowieka potrzebnej do
funkcjonowania i rozwoju miasta, jak i obecnej, bardzo małej samowystarczalności
ekosystemu miasta, któremu brakuje większości form materii i energii potrzebnych człowiekowi do zaspokojenia jego potrzeb. Potwierdza się więc wniosek, że
obecnie samo miasto nie jest w stanie normalnie funkcjonować pobierając tylko
energię z terenów do niego należących. Jedynie poprzez duże subwencje energii
dostarczanej miastu przez człowieka z zewnątrz może ono istnieć i rozwijać się.
Podobne relacje dotyczą stosunków między wyjściem a materią i energią
pozostającą lub wykorzystywaną w ekosystemie miasta, przy czym jednak niektóre wielkości nieco odbiegają od większości przypadków. Rozpiętości wynoszą od
68% do 99% udziału wagowego i od 85% do prawie 100% udziału energetycznego
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Tab. 1. Chosen elements of the anthropogenic flow of matter and energy in the studied cities

Tab. 1. Wybrane elementy antropogenicznego przepływu materii i energii w badanych miastach

wyjścia w stosunku do sumy materii i energii pozostającej lub wykorzystywanej
w ekosystemie miasta. Świadczy to o niewielkiej, w stosunku do potrzeb własnych,
wykorzystywanej produkcji oraz o szerokich powiązaniach miasta z innymi podobnymi ekosystemami, bowiem materia i energia wychodząca z miasta zasila inne
ekosystemy (zarówno naturalne, jak i antropogeniczne).
Wejścia do ekosystemów badanych miast
W przypadku materii na wejściu w badanych miastach mamy dwie sytuacje
dominacji strumieni pod względem wagowym: surowców przemysłowych w przypadku Odolanowa oraz wody w przypadku pozostałych miast. Podobnie zróżnicowane są strumienie pod względem energetycznym. W badanych miastach można
wyróżnić także dwa dominujące strumienie: surowce przemysłowe w przypadku
Odolanowa, surowce przemysłowe i energetyczne w Zdunach oraz surowce energetyczne w pozostałych miastach.
Przepływy antropogeniczne i produkcja w ekosystemach badanych miast
Biorąc pod uwagę materię i energię czerpaną przez człowieka na jego potrzeby
z ekosystemów badanych miast, można stwierdzić, że dominuje tu produkcja rolna
z użytków rolnych, zaliczająca się do produkcji pierwotnej ekosystemu miejskiego.
Rozpatrując w badanych miastach ich produkcję, analizowano dwa jej rodzaje:
wtórną produkcję rolną (hodowlę zwierząt) i produkcję antropogeniczną (przemysłową). Analiza wykazała dominujący wpływ zarówno wagowy, jak i energetyczny
produkcji przemysłowej we wszystkich badanych miastach. Nieco większe zróżnicowanie posiadają strumienie „zasilające” ekosystemy opracowywanych miast.
Jednak najczęściej powtarzającymi się strumieniami zasilającymi ekosystemy miast
były nawozy organiczne (czyli odpady organiczne pochodzące przede wszystkim
z produkcji zwierzęcej) oraz budynki i ich wyposażenie wraz z pojazdami.
Wyjścia z ekosystemów badanych miast
W przypadku wyjścia dominującymi strumieniami pod względem wagowym
prawie we wszystkich badanych miastach są składowe gospodarki wodnej, tj.
ścieki i eksportowana woda. Natomiast pod względem energetycznym dominują
w badanych miastach na wyjściu produkty przemysłowe (4 razy) i produkty rolne
(2 razy). Jednocześnie analiza strumieni energetycznych na wyjściu wykazała
największe zróżnicowanie wśród badanych miast, odzwierciedlając ich charakter
i funkcję pełnioną w środowisku.
Nakłady materii i energii na główne dziedziny działalności człowieka jako
odzwierciedlenie funkcji pełnionych przez miasta
Wg E. Bidermana (1978) badanie systemu (w niniejszej pracy – ekosystemu)
polega na określaniu jego cech strukturalnych i funkcjonalnych. Celem analizy
systemu jest określenie jego funkcji na podstawie znanej struktury. W przypadku
badanych ekosystemów miast będzie to struktura strumieni wejściowych od125

zwierciedlająca zapotrzebowanie na materię i energię najważniejszych dziedzin
działalności człowieka. Wzięto tu pod uwagę gospodarkę komunalną, przemysł i
rolnictwo.
Rozważając strukturę wagową i energetyczną wejścia do ekosystemów badanych miast ustalono, że w Poznaniu dominuje funkcja komunalna i przemysłowa.
Natomiast małe miasta pełnią następujące funkcje: Zduny i Odolanów – funkcja
przemysłowa, Skoki to miasto z dominującymi funkcjami komunalną i rybacką,
Czempiń zalicza się do miast o funkcji komunalno-przemysłowej, a Ostroróg
to miasto pełniące w zasadzie tylko funkcję komunalną.
Podsumowanie
Wyniki badań dotyczących antropogenicznych przepływów na wejściach
i wyjściach wybranych ekosystemów miejskich pozwoliły na określenie dominujących strumieni materii i energii. W zakresie materii dotyczy to gospodarki
wodno-ściekowej, natomiast w zakresie energii – gospodarki energetycznej i produkcji przemysłowej. Wśród strumieni antropogenicznych wewnątrz ekosystemów
badanych miast, biorąc pod uwagę materię i energię czerpaną przez człowieka na
jego potrzeby z obszaru miasta, dominuje polowa produkcja rolna. Stosunkowo
największe zróżnicowanie wśród badanych miast posiadają strumienie „zasilające”
ich obszary. Najczęściej powtarzającym się strumieniem zasilającym ekosystemy
miast były odpady organiczne (zwykle pochodzące z hodowli zwierząt) służące
do nawożenia użytków rolnych, a także budynki i ich wyposażenie wraz z pojazdami.
Mimo stosunkowo małej ilości zanalizowanych miast, badania nad przepływami antropogenicznymi w ekosystemach miejskich można ograniczyć tylko do
dominujących strumieni materii i energii. Właśnie w tym kierunku powinny pójść
badania. W oparciu o nie należy opracować nowe wskaźniki antropogenicznego
przepływu materii i energii.
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MAN-INDUCED MATTER AND ENERGY FLOWS AS EXEMPLIFIED
BY SELECTED TOWNS OF WIELKOPOLSKA
Summary
The main objective of the present study was an analysis of anthropogenic
matter and energy flows occurring within the ecosystems of selected towns.
The area studied included six towns located in the Wielkopolska province.
The analyses of the matter and energy flows were made in the case of Poznań,
Zduny, Czempiń, Skoki, and Ostroróg for 1994 while in the case of Odolanów
for 1996. To facilitate the analysis of anthropogenic matter and energy flows
a model was developed to combine two research approaches, i.e. the holistic one
and the merological one. It includes not only the profile of inputs and outputs,
but also particular elements of the flows occurring in the towns. The analysis
of man-induced flows occurring in the studied towns made it possible to identify
the dominant flows of matter and energy, i.e. (1) water supply and sewage disposal (in the case of matter), and (2) energy management and industrial production
(in the case of energy). In terms of matter and energy used by man the dominant man-induced flow to be found within the ecosystems of the studied towns
is agricultural production. The highest level of diversity is shown by those flows
which provide the input of matter and energy into the studied towns, with organic
waste (mainly a by-product of livestock production used to manure arable land)
being the dominant type of flow, as well as by buildings with the accompanying
machinery and vehicles. Also determined were the main functions performed
by the towns on the basis of an analysis of the demand for matter and energy by
primary human activities.
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