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Mo¿liwoœci wykorzystania energii
wiatru do wytwarzania energii
elektrycznej w województwie opolskim
Pogarszaj¹cy siê stan œrodowiska oraz postêpuj¹ce zmiany klimatu spowodowa³y koniecznoœæ stosowania czystych ekologicznie Ÿróde³ energii, do
których zalicza siê m.in. energiê wiatru. Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia negatywnego oddzia³ywania inwestycji wiatrowych na œrodowisko powstaj¹ pewne ograniczenia lokalizacyjne. W niniejszej pracy przedstawiono
mo¿liwoœci rozwoju energetyki wiatrowej na terenie województwa opolskiego.

1. Wprowadzenie
Zapotrzebowanie na energiê we wszystkich krajach œwiata ci¹gle roœnie. Obecnie potrzeby energetyczne pokrywane s¹ g³ównie dziêki paliwom kopalnym,
których spalanie wywiera niekorzystny wp³yw na œrodowisko. Pogarszaj¹cy siê
stan œrodowiska oraz postêpuj¹ce zmiany klimatu spowodowa³y wiêc koniecznoœæ stosowania czystych ekologicznie Ÿróde³ energii. Polska, podpisuj¹c Traktat akcesyjny, zobowi¹za³a siê do uzyskania w 2010 r. 7,5-procentowego
udzia³u energii pochodz¹cej z odnawialnych Ÿróde³ w krajowym zu¿yciu energii
brutto. Zgodnie z dyrektyw¹ 2008/0016 (COD) do 2020 r. musi nast¹piæ dalsze
zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Powa¿ne znaczenie
w realizacji tego celu bêdzie mia³ rozwój bezemisyjnych technologii wytwarzania energii, a zw³aszcza energetyki wiatrowej, która jest najbardziej dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê bran¿¹ energetyczn¹ na œwiecie.
Pomimo to, i¿ najstarsze informacje o urz¹dzeniach wiatrowych stosowanych
przez cz³owieka pochodz¹ z drugiego tysi¹clecia p.n.e., energia wiatru do produkcji energii elektrycznej na skalê przemys³ow¹ wykorzystywana jest na œwiecie od oko³o 25 lat. W tym okresie nast¹pi³ imponuj¹cy postêp technologiczny,
zwi¹zany m.in. ze zwiêkszeniem mocy turbin i ich sprawnoœci. Jeszcze 15 lat
temu najwiêksza dostêpna turbina wiatrowa posiada³a generator o mocy nominalnej 300 kW i wirnik o œrednicy 30 m. Obecnie si³ownie wiatrowe o mocy
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2–3 MW instaluje siê na wie¿ach o wysokoœci 80–120 m. Na rycinie 1 przedstawiono rozwój mocy i wielkoœci ³opat elektrowni wiatrowych w ostatnich latach.

Ryc. 1. Rozwój mocy i wielkoœci ³opat elektrowni wiatrowych [1]

Elektrownie wiatrowe lokalizowane s¹ zarówno na l¹dzie, jak i na morzu, pojedynczo lub w grupach, tworz¹c tzw. farmy (parki) wiatrowe. Budowane s¹
przewa¿nie z poziom¹ osi¹ obrotu, a ko³a wiatrowe maj¹ trzy ³opaty. Elektrownie wiatrowe pracuj¹ przy prêdkoœciach wiatru 3,5–25 m/s. Moc nominalna
uzyskiwana jest przy doœæ du¿ej, jak na warunki polskie, prêdkoœci wiatru, tj.
12–16 m/s [12].
Ci¹g³y rozwój technologii oraz obawa przed globalnym ociepleniem s¹ przyczyn¹ du¿ego zainteresowania energetyk¹ wiatrow¹. Zainstalowana moc elektrowni wiatrowych na œwiecie wzrasta (w 2007 r. wzros³a o 25,9% w porównaniu do 2006 r.) i kszta³tuje siê na poziomie 93 678 MW. Krajem o najwiêkszej
zainstalowanej mocy, wynosz¹cej 22 247 MW, s¹ Niemcy, nastêpnie USA z
moc¹ przekraczaj¹c¹ 18 500 MW. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpania z 15 145
MW. W Polsce obecnie pracuje kilkanaœcie parków wiatrowych o ³¹cznej mocy
262 MW (tab. 1).
Tabela 1
Moc elektrowni wiatrowych na œwiecie [2]
Pañstwo/kontynent
Niemcy
Hiszpania
Polska
Unia Europejska
USA
Ameryka Pó³nocna
Indie
Chiny
Azja
Œwiat

Moc zainstalowana [MW]
2006 r.
20 621,9
11 630,2
152,6
48 122,7
11 603
13 063
6 270
2 594
10 650
74 389,7

2007 r.
22 246,9
15 145,1
262,0
56 346,9
16 818
18 588
8 000
6 000
15 792
93 677,9
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2. Oddzia³ywanie elektrowni wiatrowych
na œrodowisko
Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu turbin wiatrowych posiada
wiele zalet. Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne Ÿród³o energii, której
wykorzystanie zmniejsza zu¿ycie paliw kopalnych. Wi¹¿e siê to równie¿ z obni¿eniem emisji gazów cieplarnianych oraz popraw¹ jakoœci powietrza poprzez
wyeliminowanie emisji SOx, NOx oraz py³ów do atmosfery. Wykorzystanie
wiatru powoduje równie¿ dywersyfikacjê Ÿróde³ energii. Jednak elektrownia
wiatrowa, tak jak ka¿da instalacja przemys³owa, mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ
na poszczególne komponenty œrodowiska, tj. na awifaunê – zagro¿enia dla
przelatuj¹cych ptaków; na krajobraz – zak³ócenia wizualne. Mo¿e równie¿ stanowiæ zagro¿enie dla klimatu akustycznego zwi¹zane z emisj¹ ha³asu.
Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych zwi¹zana jest z:
• ich wysokoœci¹ – gdy¿ mog¹ tworzyæ „przes³ony” krajobrazu, z uwagi na
czêste lokalizowanie ich w grupach. Elektrownie przekraczaj¹ce wysokoœæ 30
m stanowi¹ zdecydowan¹ dominantê krajobrazow¹;
• kolorystyk¹ konstrukcji – poniewa¿ tworz¹ relatywnie kontrastowy kolor
w stosunku do t³a nieba oraz powierzchni ziemi.
Ocena wp³ywu projektowanych inwestycji na krajobraz jest bardzo z³o¿ona i ma
czêœciowo subiektywny charakter, zale¿ny od osobistych odczuæ i upodobañ.
Pracuj¹ca elektrownia wiatrowa wytwarza ha³as, który generowany jest g³ównie przez obracaj¹ce siê ³opaty wirnika (opory aerodynamiczne), w mniejszej
czêœci pochodzi on z generatora i przek³adni. Obecnie dobrze zaprojektowane
farmy wiatrowe nie powoduj¹ przekroczeñ ha³asu i spe³niaj¹ normy dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku, które wynosz¹ na terenach z zabudow¹
mieszkaln¹ 50dBA w porze dziennej i 40 dBA w porze nocnej.
Elektrownie wiatrowe mog¹ byæ zagro¿eniem dla wêdrownych ptaków. Kolizje
ptaków z turbinami by³y notowane w wiêkszoœci badañ. Rozmiary œmiertelnoœci ptaków by³y zmienne i odzwierciedla³y specyfikê poszczególnych lokalizacji. Najwiêksz¹ œmiertelnoœæ ptaków notowano wiêc w przypadku Ÿle zlokalizowanych si³owni, po³o¿onych na obszarach atrakcyjnych dla ptaków, tzn. trasach przelotów ptaków wêdrownych, ¿erowiskach b¹dŸ te¿ stanowi¹cych trasy
regularnych dolotów na ¿erowiska lub noclegowiska [9–10]. W wyniku badañ
prowadzonych przez Royal Society for the Protection of Birds RSPB w latach
2000–2004, którymi objêto 76 farm, stwierdzono, i¿ w³aœciwie zlokalizowane
farmy wiatrowe nie stanowi¹ zagro¿enia dla ptaków [4].
Jednak ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia negatywnego oddzia³ywania inwestycji wiatrowych na œrodowisko wystêpuj¹ pewne ograniczenia lokalizacyjne. Do obszarów tych nale¿y zaliczyæ [5]:

136

EWA G£ODEK

• obszary wodno-b³otne chronione na podstawie Konwencji Ramiarskiej;
• zatwierdzone i potencjalne obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
• miejsca wa¿ne dla ptaków – atrakcyjne ¿erowiska, trasy regularnych przelotów
ptaków wêdrownych, trasy regularnych dolotów na ¿erowiska i noclegowiska;
• wszystkie tereny objête formami ochrony przyrody i krajobrazu (parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary gatunkowej ochrony roœlin i zwierz¹t itp.).

3. Charakterystyka województwa opolskiego
Województwo opolskie le¿y w po³udniowo-zachodniej czêœci Polski, w dorzeczu Odry. Zajmuje powierzchniê 9412 km , z czego u¿ytki rolne zajmuj¹ oko³o
60%, natomiast lasy oko³o 27%. Pod wzglêdem geograficznym oko³o 75% powierzchni województwa stanowi Nizina Œl¹ska, pozosta³y obszar przypada na
tereny górskie Sudetów Wschodnich (Góry Opawskie), Przedgórza Sudeckiego
i Wy¿yny Œl¹skiej (grzbiet Che³ma z Gór¹ œw. Anny) oraz Wy¿yny WoŸnicko-Wieluñskiej (Próg WoŸnicki). Województwo opolskie jest regionem rolniczo-przemys³owym. Sprzyjaj¹ce warunki naturalne województwa umo¿liwiaj¹ intensywn¹ produkcjê rolnicz¹.
Na obszarze województwa opolskiego wystêpuj¹ tereny o szczególnych walorach, które s¹ prawnie chronione i zajmuj¹ 28,38% powierzchni Opolskiego
(tab. 2). Na rycinie 2 przedstawiono obszary objête formami ochrony przyrody
i krajobrazu oraz g³ówne trasy migracyjne ptaków. Zgodnie z przedstawionymi
mapami, wy³¹czone z lokalizacji inwestycji farm wiatrowych s¹ przede wszystkim tereny wzd³u¿ g³ównego cieku wodnego województwa – rzeki Odry i jej
dop³ywów, np. Nysy K³odzkiej, Ma³ej Panwi, Stobrawy itd., oraz tereny znajTabela 3
Dane dotycz¹ce terenów chronionych w województwie opolskim [8]
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

Ogólna powierzchnia województwa opolskiego

941 167

Grunty leœne oraz zadrzewione i zakrzewione

260 623

Grunty zabudowane i zurbanizowane

54 759

Grunty pod wodami powierzchniowymi

11 668

Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu
U¿ytki ekologiczne
Zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe
Razem powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych

802
73 998
189 207
471
2 583
267 061
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Ryc. 2. Tereny podlegaj¹ce ochronie przyrody i krajobrazu w województwie opolskim:
a) – ostoje ptasie, b) – ostoje siedliskowe, c) – rezerwaty, d) –parki,
e) – obszary chronionego krajobrazu, f) korytarze ekologiczne [6–7]
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duj¹ce siê na pó³noc, pó³nocny wschód i pó³nocny zachód od Odry (Stobrawski
Park Krajobrazowy, Lasy Stobrawsko-Turawskie itp.). Energetyka wiatrowa,
co oczywiste, nie mo¿e rozwijaæ siê równie¿ na terenach leœnych oraz gruntach
zabudowanych i zurbanizowanych, które zajmuj¹ 34,5% ca³kowitej powierzchni, jak równie¿ w ich najbli¿szym s¹siedztwie.

4. Podstawowe kryterium budowy
elektrowni wiatrowych

produkcja energii elektrycznej [MWh

Podstawowym kryterium budowy elektrowni wiatrowych jest wystêpowanie
korzystnych warunków wiatrowych w miejscu planowanej inwestycji. Prêdkoœæ
i kierunek wiatru w danym punkcie s¹ wynikiem dzia³ania szeregu ró¿nych czynników, tj.: ukszta³towania terenu, temperatury powietrza, lokalnego stanu równowagi atmosfery, typu pokrycia pod³o¿a (szorstkoœæ). Prêdkoœæ wiatru podlega zmianom czasowym, od krótkookresowych (porywy i turbulencje), poprzez
dobowe, sezonowe i roczne, a¿ do d³ugookresowych (powy¿ej roku). W przebiegu dobowym najwy¿sze prêdkoœci wiatru notowane s¹ w ci¹gu dnia, z maksimum w godzinach oko³opo³udniowych, natomiast w ci¹gu roku najwy¿sze
prêdkoœci wiatru wystêpuj¹ z regu³y w miesi¹cach zimowych. Zale¿noœæ ta zosta³a zobrazowana na ryc. 3, która przedstawia roczn¹ produkcjê energii elektrycznej na farmie wiatrowej „Barzkowice”. Elektrownia ta sk³ada siê z szeœciu
si³owni wiatrowych typu V52 o mocy 833 kW ka¿da (œrednica wirnika 52 m,
wysokoœæ wie¿y 67 m). Na podstawie wieloletnich pomiarów zasobów energetycznych wiatrów (œrednia roczna prêdkoœæ wiatru na poziomie 67 m wynosi 7,6
m/s) oszacowano roczn¹ produkcjê energii na 12 500 MWh. Wielkoœæ ta zosta³a
osi¹gniêta w pierwszym roku dzia³ania si³owni. Ze wzglêdu na odnotowane znacznie mniejsze prêdkoœci wiatru w dwóch kolejnych latach (2002 i 2003) produkcja energii elektrycznej by³a mniejsza od oszacowanej o oko³o 25% [14].
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Ryc. 3. Iloœæ wyprodukowanej energii elektrycznej przez farmê wiatrow¹ „Barzkowice”
w pierwszym roku funkcjonowania [14]
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Prêdkoœæ wiatru uzale¿niona jest równie¿ od ukszta³towania terenu. P³aski obszar poroœniêty traw¹ jest typowym przyk³adem terenu o jednolitej szorstkoœci.
Na tym obszarze prêdkoœæ wiatru na wybranej wysokoœci jest prawie jednakowa. Przeszkody terenowe (budynki, rzêdy drzew, pojedyncze drzewa) znajduj¹ce siê na drodze przesuwaj¹cych siê mas powietrza powoduj¹ gwa³towne
zmniejszenie prêdkoœci wiatru i wzrost turbulencji w jej pobli¿u. Œrednia prêdkoœæ wiatru roœnie wraz z wysokoœci¹ wzglêdem powierzchni ziemi. Tempo
tego wzrostu jest uzale¿nione od wielu czynników, m.in. ukszta³towania i szorstkoœci terenu oraz stanu atmosfery.
Do oszacowania prêdkoœci wiatru na odpowiednich wysokoœciach oraz okreœlenia mocy strumienia wiatru mo¿na pos³u¿yæ siê wzorami (1–4).
Moc strumienia wiatru, która jest wprost proporcjonalna do prêdkoœci wiatru
w trzeciej potêdze, mo¿na wyraziæ wzorem:
Pwind =

1
ñ Av
2

(1)

Energii kinetycznej strumienia wiatru nie mo¿na przetworzyæ na inny rodzaj
energii (mechanicznej lub elektrycznej) ze stuprocentow¹ sprawnoœci¹. Moc
u¿yteczna pobrana od strumienia wiatru Pww jest zatem ró¿nic¹ energii kinetycznej powietrza przed i za wirnikiem, zgodnie z zale¿noœci¹:
Pww = c

1
ñ Av!
2

1 v 
c = 1 −  " 
2   v! 

"

 v 
1 + " ,

v! 


(2)

(3)

gdzie:
ñ – gêstoœæ powietrza [kg/m ],
A– powierzchnia zakreœlana przez ³opaty wirnika [m!],
c – wspó³czynnik mocy,
v! – prêdkoœæ wiatru przed wirnikiem [m/s],
v" – prêdkoœæ wiatru za wirnikiem [m/s].

Zale¿noœæ prêdkoœci wiatru Vh od wysokoœci nad poziomem terenu mo¿e byæ
wyra¿ona za pomoc¹ formu³y potêgowej (4). Wyliczenia wed³ug tej formu³y
zwi¹zane s¹ z parametrem charakteryzuj¹cym stan równowagi atmosfery, jak
i parametrem szorstkoœci pod³o¿a:
!

h
V =V   .
h 

(4)
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Wartoœci wyk³adnika potêgi wynosz¹ odpowiednio: 0,143 dla powierzchni l¹du
oraz 0,286 dla terenu nad powierzchni¹ wody (w Polsce zmienna á zale¿y od
równowagi atmosfery i waha siê w granicach 0,08–0,44).
Przy za³o¿eniu ró¿nych prêdkoœci wiatru na standardowej wysokoœci (zwyczajowo 14 m) oraz przy wspó³czynniku á = 0,143 oszacowano prêdkoœæ wiatru
na wysokoœci 0–120 m, co pokazano na ryc. 4. Im wiêksza prêdkoœæ wiatru na
wysokoœci standardowej, tym obserwuje siê wiêkszy przyrost prêdkoœci wraz
z wysokoœci¹.
10

Vh [m/s]

8
prêdkoœæ
wiatru 3 m/s
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prêdkoœæ
wiatru 5 m/s
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wiatru 7 m/s

2
0
0

15

30

45

60

75

90

105

120

wysokoœæ n.p.m. [m]
Ryc. 4. Profil prêdkoœci wiatru przy zastosowaniu wspó³czynnika á = 0,143

5. Ocena zasobów energii wiatru
Ocena zasobów energii wiatru jest najtrudniejsza ze wszystkich technologii odnawialnych Ÿróde³ energii. Zasoby te s¹ mo¿liwe do zdefiniowania po uprzednim okreœleniu cech klimatycznych i fizycznych obszaru, takich jak: rozk³ady
prêdkoœci i kierunków oraz dobowe, sezonowe, roczne i d³ugoterminowe œrednie prêdkoœci wiatru; dostêpnoœæ i powierzchnia potencjalnych lokalizacji pod
projekty wiatrowe; cechy geomorfologiczne analizowanego terenu, szata roœlinna
i sposób wykorzystania gruntu przez cz³owieka, które wp³ywaj¹ na tzw. szorstkoœæ.
Uzyskanie danych dotycz¹cych prêdkoœci wiatru na obszarze, na którym ma
byæ prowadzona inwestycja budowy si³owni wiatrowej, wymaga przeprowadzenia przynajmniej rocznych pomiarów. Pomiary te s¹ bardzo kosztowe, dlatego
wiele krajów europejskich, i nie tylko, chc¹c przyci¹gn¹æ do siebie inwestorów
zainteresowanych realizacj¹ projektów elektrowni wiatrowych, opracowa³o
tzw. atlasy wiatru stanowi¹ce mapy zasobów energetycznych danego kraju.
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Mapy te wskazuj¹ miejsca o korzystnych warunkach wiatrowych. Polska nie
ma takiego atlasu wiatru. Brak mapy zasobów energii wiatru w Polsce i w województwie opolskim uniemo¿liwia jednoznaczne okreœlenie potencja³u energii
dla rozwoju tej technologii.
Obecnie w Polsce wykorzystywana jest mapa opracowana przez IMGW, na
której zaznaczone s¹ strefy o kilku zakresach wietrznoœci, lecz mapa ta nie stanowi w pe³ni miarodajnego Ÿród³a informacji o zasobach wiatru w Polsce.

6. Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej
w województwie opolskim
Na terenie województwa opolskiego dominuj¹ wiatry zachodnie, wiej¹ce
z tego kierunku przez wiêksz¹ czêœæ roku. Jedynie w lutym przewa¿aj¹ wiatry
po³udniowo-wschodnie, a w kwietniu pó³nocno-zachodnie. Najsilniejsze wiatry
maj¹ kierunek po³udniowy. Najmniej wietrznym miesi¹cem jest sierpieñ. Na
rycinie 5 przedstawiono przyk³adow¹ ró¿ê wiatrów.

5%

10%

15%

< 1 m/s
< 2 m/s
< 3 m/s
< 4 m/s
< 5 m/s
< 6 m/s
< 7 m/s
< 8 m/s
< 9 m/s
< 10 m/s
> 10 m/s

Ryc. 5. Roczna ró¿a wiatrów dla miasta Opola

Wed³ug mapy wietrznoœci sporz¹dzonej przez IMGW województwo opolskie
le¿y w strefie niekorzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej, lecz prowadzone
badania wietrznoœci jego wybranych regionów wskazuj¹ wystêpowanie wiatrów
o odpowiednich prêdkoœciach. W perspektywicznych planach przewidywana
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jest budowa kilku farm wiatrowych o ³¹cznej nominalnej mocy oko³o 600 MW.
Moc pojedynczej si³owni wiatrowej przyjmuje siê na poziomie 2 MW, a farmy
wiatrowe bêd¹ siê sk³adaæ œrednio z 15–30 elektrowni. Na rycinie 6 pokazano
lokalizacjê planowanych farm wiatrowych. Zgodnie z przedstawion¹ map¹ tereny rozwojowe dla energetyki wiatrowej znajduj¹ siê g³ównie w po³udniowej
czêœci województwa opolskiego.

Ryc. 6. Rozmieszczenie elektrowni wiatrowych na OpolszczyŸnie [11]

Budowa zaplanowanych inwestycji pozwoli³aby na poprawienie bilansu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w regionie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawnymi Polska ma obowi¹zek wyprodukowaæ 7,5% energii elektrycznej z OZE do roku 2010. Przy rocznym zapotrzebowaniu województwa na
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energiê elektryczn¹ na poziomie 2630 GWh oznacza to wytworzenie z odnawialnych form energii oko³o 200 GWh/rok. Je¿eli wskaŸnik zostanie odniesiony do
aktualnej wielkoœci produkcji energii elektrycznej w regionie, tj. 9900 GWh/rok,
wtedy iloœæ energii elektrycznej z OZE powinna kszta³towaæ siê na poziomie
740 GWh/rok. Przy uwzglêdnieniu obecnej produkcji energii elektrycznej
z OZE, która wynosi oko³o 150 GWh/rok [11], aby wype³niæ zobowi¹zania
unijne (przy za³o¿eniu wykorzystania energii wiatru do produkcji 590
GWh/rok), nale¿a³oby wybudowaæ si³ownie wiatrowe o mocy oko³o 400 MW.
Przedstawione szacunkowe obliczenia wskazuj¹, ¿e realizacja planowanych inwestycji pozwoli na wype³nienie zobowi¹zañ unijnych przez region opolski.

7. Podsumowanie
Energetyka wiatrowa wykorzystuje technologie bezemisyje, które przyczyniaj¹
siê do ochrony œrodowiska naturalnego. Korzyœci wynikaj¹ce z wykorzystania
energii wiatru s¹ wymierne i znacz¹ce. Si³ownie wiatrowe, podobnie jak inne
formy wytwarzania energii, maj¹ jednak pewne ograniczenia, gdy¿ mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko. Dlatego powinne byæ rozwijane – w sposób
kontrolowany – przede wszystkim na terenach o dobrych lub bardzo dobrych
warunkach wiatrowych. Z rozwoju energetyki wiatrowej na terenie województwa opolskiego wy³¹czone s¹ m.in. obszary objête programem Natura 2000
oraz o szczególnych walorach przyrodniczych, które przedstawiono na ryc. 2.
W Polsce, jak i w Opolskiem, nie opracowano wiarygodnej mapy wietrznoœci,
dlatego nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ potencja³u energii wiatru na terenie
województwa. Pomimo ¿e region opolski – jak wynika z mapy wietrznoœci
IMGW – po³o¿ony jest w obszarze niedogodnym dla rozwoju energetyki wiatrowej, to na OpolszczyŸnie istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania energii wiatru do
produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z prowadzonymi pomiarami
sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej mog¹ panowaæ w powiatach: g³ubczyckim, nyskim, prudnickim, w pó³nocnej czêœci powiatu namys³owskiego i kluczborskiego.
W województwie opolskim planowana jest budowa kilku farm wiatrowych o
³¹cznej mocy oko³o 600 MW. Realizacja tych planów pozwoli na wype³nienie
zobowi¹zañ unijnych przez region opolski.
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POSSIBILITIES OF WIND POWER UTILIZATION FOR ELECTRICAL
ENERGY PRODUCTION IN OPOLE VOIVODESHIP
Worsing condition of environment and progressive climate changes contributed to necessity of implementation such as wind power. From reason of
negative influence of wind construction on environment certain location restriction are appearing. In this paper the possibilities of wind energy development in area of Opole Voivodeship are presented.

