
Wzro śnie ilość opa dów zi mo wych, a zmniej szy się ich ilość 
w okre sie we ge ta cyj nym, co ogra ni czy do stęp ność wo dy. 
Bar dzo nie ko rzyst nie wpły nie to na plo ny. 
Wzrost śred niej tem pe ra tu ry po wie trza bę dzie mieć ne ga
tyw ne kon se kwen cje szcze gól nie dla pro duk cji ogrod ni
czej i sa dow ni czej. Wcze śniej bę dzie na stę po wać wio sen
ny wzrost ro ślin, wcze śniej za tem bę dą one kwit nąć, co 
zwięk szy ich za gro że nie przy mroz ka mi. Eta py roz wo ju 
zwią za nych ze so bą ro ślin i zwie rząt (np. owa dów za py la
ją cych ro śli ny) bę dą wzglę dem sie bie prze su nię te. 
Co praw da, ła twiej bę dzie upra wiać ro śli ny cie pło lub ne 
(np. ku ku ry dzę, sło necz nik) i  ener ge tycz ne, ale mniej 
ko rzyst ne sta ną się wa run ki ho dow li zwie rząt. 
Utra pie niem pol skich rol ni ków mo gą stać się ano ma lie 
po go do we (gra do bi cia, hu ra ga no we wia try, póź ne przy
mroz ki, gwał tow ne zmia ny tem pe ra tu ry, su sze) oraz 
no we cho ro by i  szkod ni ki, wcze śniej nie wy stę pu ją ce 
w Pol sce ze wzglę du na zbyt ni ską tem pe ra tu rę. 
Ada pta cja ob sza rów wiej skich do zmie nia ją cych się wa run
ków kli ma tycz nych i  ogra ni cze nie wpły wu nie ko rzyst nych 
zmian to du że wy zwa nia. Pod tym wzglę dem rol nic two 
i le śnic two są bar dzo waż ne,  mo gą one po móc w znacz nym 
ogra ni cze niu emi sji ga zów cieplarnianych. 

azo to we (za rów no mi ne ral ne, jak i na wo za mi na tu ral ny mi). 
Emi sja dwu tlen ku wę gla jest sto sun ko wo nie wiel ka (tyl ko 
oko ło 2% świa to wej emi sji wy ni ka ją cej z dzia łal no ści czło
wie ka). Spo wo do wa na jest przede wszyst kim wy ko rzy sta
niem ma szyn i  po jaz dów rol ni czych, a  tak że su sze niem 
i chło dze niem pło dów rol nych. 

La sy i tor fo wi ska a zmia ny kli ma tu
La sy i  te re ny z  bo ga tą ro ślin no ścią (np. tor fo wi ska) to 
głów ni „po chła nia cze” wę gla z at mos fe ry, stąd ich ogrom
na ro la w ochro nie kli ma tu. Są jed nak źró dłem je go emi sji, 
choć w nor mal nych wa run kach emi sje te nie prze wa ża ją 
ko rzyst nej ro li jaką spełniają. Z te re nów le śnych jest uwal
nia ny do at mos fe ry wę giel za war ty w  dwu tlen ku wę gla 
po wsta ją cym w  pro ce sach roz kła du ma te rii or ga nicz nej. 
Emi sję CO2 gwał tow nie wzma ga ją po ża ry la sów i  tor fo
wisk. Z dru giej stro ny, zmniej sza nie się po wierzch ni la sów 
na sku tek ich wy ci na nia czy ob umie ra nia, np. w  wy ni ku 
opa no wa nia przez szkod ni ki, po wo du je zmniej sze nie 
po chła nia nia CO2 z  at mos fe ry. Spo sób pro wa dze nia 
go spo dar ki le śnej – po zy ski wa nia drew na, od na wia nia 
la sów, ochro ny przed szkod ni ka mi i po ża ra mi, ma rów nież 
du ży wpływ na uwal nia nie i  po chła nia nie CO2. Wsku tek 

po ża rów, wy sy cha nia, roz kła du ma te rii or ga nicz nej tor fo
wisk, do at mos fe ry do sta ją się róż ne sub stan cje, m. in. 
CO2. Po nad to w  wy ni ku eks plo ata cji du że te re ny po zba
wia ne są ro ślin no ści i czę sto ob ni ża się po ziom wód grun
to wych, co wzma ga emi sję CO2.  La sy i  in ne cen ne przy
rod ni czo te re ny tak że są za gro żo ne pro gno zo wa ny mi 
zmia na mi kli ma tu. Tak jak w  rol nic twie, nie ko rzyst nych 
zmian bę dzie na nich co raz wię cej  po nie waż zmniej szą się 
za so by wo dy i wzro śnie tem pe ra tu ra, dla wie lu ga tun ków 
w nad mier nym stop niu. Na zmie nio nych już te re nach po ja
wią się ga tun ki ob ce miej sco wej przy ro dzie, co bę dzie rów
nież skut kiem ocie ple nia. Waż na jest więc ochro na te re nów 
cen nych przy rod ni czo, a szcze gól nie te re nów pod mo kłych. 
W pol skim rol nic twie wy stą pią praw do po dob nie za rów no 
ko rzyst ne, jak i nie ko rzyst ne skut ki zmian kli ma tu. 
Za pew ne zmie ni się roz kład opa dów w  cią gu ro ku i  ich 
na tę że nie. 

Obszary wiejskie są bardzo zróżnicowane, co wynika z  ich 
charakteru, położenia i  historii społecznogospodarczej. 
Lasy oraz zadrzewienia wpływają na warunki klimatyczne 
i  jakość powietrza, ograniczają procesy erozyjne, a  także 
przenikanie zanieczyszczeń do wód. Tereny podmokłe są 
ważnym elementem obiegu wody w  przyrodzie, regulują 
stosunki wodne i wpływają na rozwój roślinności. Obszary 
wiejskie odgrywają więc ważną rolę w prawidłowym funkc
jonowaniu przyrody. 

Ob sza ry wiej skie a glo bal ne ocie ple nie 
Jednym z najważniejszych wyzwań globalnych są obecnie 
zmiany klimatu. Najgroźniejszą z nich jest globalne ocieple
nie, wywołane znaczną emisją dwutlenku węgla i  innych 
gazów cieplarnianych. Rol nic two, le śnic two oraz zmia ny 
spo so bu użyt ko wa nia grun tów, a co za tym idzie zmniej sze
nie are ałów trwa łej po kry wy ro ślin nej, to naj więk sze źró dła 
po wo do wa nej przez czło wie ka emi sji ga zów cie plar nia
nych. W  ska li glo bal nej w roku 2010 rolnictwo, leśnictwo, 
zmiany w użytkowaniu terenów emitowały ok. 25%, co daje 
12,5 Gton CO2 eq. (czy li wszyst kich ga zów cie plar nia nych, 
któ rych łącz ny wpływ na wzrost tem pe ra tu ry jest po rów ny
wal ny z wpły wem 12,5 Gton dwu tlen ku wę gla). 

Rol nic two źró dłem ga zów cie plar nia nych
Głównymi ga za mi po wsta ją cy mi w pro ce sie pro duk cji rol
nej są me tan (CH4) i pod tle nek azo tu (N2O). Ich wpływ na 
wzrost tem pe ra tu ry (czy li po ten cjał ocie ple nia) jest znacz
nie więk szy niż dwu tlen ku wę gla (CH4 – 25 ra zy, a N2O – 
298 ra zy w po rów na niu z CO2). 
Emi sję me ta nu po wo du je przede wszyst kim pro duk cja 

Ob sza ry wiej skie obej mu ją 93% 
po wierzch ni Pol ski. Za li cza się do 
nich wszyst kie te re ny po za gra ni ca
mi ad mi ni stra cyj ny mi miast: te re ny 
rol ni cze, le śne, ba gien ne, rze ki 
i  je zio ra, w  tym te re ny chro nio ne 
w ra mach kra jo we go i eu ro pej skie
go sys te mu ochro ny przy ro dy 
(Na tu ra 2000), a tak że te re ny za bu
do wy wiej skiej i pod miej skiej.O
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OBSZARy  WIEJSkIE I ICH fUNkCJE SkUTkI GLOBALNEGO OCIEPLENIA dLA POLSkIEGO ROLNICT WA 

Rol nic two jest jed ną z  tych dzie dzin go spo dar ki, któ re 
w przy szło ści  naj bar dziej od czu ją zmia ny kli ma tu, a w wie
lu re jo nach  już  od czu wa ją!  Pro duk cja rol na jest  bo wiem  
uza leż nio na od wa run ków kli ma tycz nych i od  ilo ści wo dy. 

fot. SXC

Ważna jest ochrona terenów cennych przyrodniczo, a szczególnie 
terenów podmokłych
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Źródło:  Chapter 11 Agriculture, Forestry, and Other Land Use - AFOLU - Francesco N. Tubiello, Lead Author Climate, Energy and Tenure 
Division Food and Agriculture Organization of the United Nations

Struktura światowej emisji gazów cieplarnianych w 2010 r.  
(wg sektorów) 
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Źródło:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics

Główne źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego 
 w Unii Europejskiej w 2011 r. 

zwie rzę ca. Po wsta je ona w pro ce sach fer men ta cji w żo łąd
kach zwie rząt prze żu wa ją cych (by dła i owiec) oraz go spo
da ro wa nia od cho da mi zwie rzę cy mi i  na wo za mi or ga nicz
ny mi. do dat ko wym, źró dłem jest tak że pro duk cja ry żu na 
błot ni stych grun tach. Po nad to rol nic two emi tu je do at mos
fe ry 60% glo bal nej emi sji pod tlen ku azo tu (oko ło 2,8 Gton 
N2O rocz nie). Głów ną przy czy ną tej emi sji jest na wo że nie 

Gdyby ilość dwutlenku węgla w  atmosferze ziemskiej stała 
się dwukrotnie większa niż obecnie, to w  Polsce zbiory 
głównych roślin uprawnych mogłyby się zmniejszyć o około 
25%! Zmaleją plony ziemniaków (nawet o  60%), pszenicy 
i żyta, obniży się ponadto produktywność trwałych użytków 
zielonych. 
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grun tów rol nych i  le śnych bez po kry wy ro ślin nej. dla te go 
szcze gól nie waż ne są uprawy ozi me i tzw. po plo ny w rol nic
twie oraz roz waż ne go spo da ro wa nie za so ba mi le śny mi, nie
do pusz cza nie do tzw. zrę bów zu peł nych, ko rzy sta nie z tych 
za so bów w  spo sób za pew nia ją cy ich od na wia nie się, czy li 
pro wa dze nie w la sach zrów no wa żo ne go go spo da ro wa nia. 
Pew ną ro lę w ogra ni cza niu skut ków glo bal ne go ocie ple nia 
ode gra ją od twa rza nie i wpro wa dza nie no wych za drze wień 

śród pol nych oraz,  tam, gdzie to moż li we, za le sia nie grun
tów nie przy dat nych dla rol nic twa. 
Wszyst kie te dzia ła nia zwięk sza ją jed no cze śnie po chła
nia nie CO2. dzia ła nia ada pta cyj ne po win ny być po dej mo
wa ne w  pierw szej ko lej no ści na tych te re nach, na któ rych 
spo dzie wa ne skut ki ocie ple nia bę dą naj groź niej sze. 
Ob sza ry wiej skie mo gą po nad to zwięk szyć swój udział 
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych po przez: 
n  zmia nę kie run ku pro duk cji rol nej (np. z ho dow li by dła na 

upra wy wie lo let nie), 
 n  wspo ma ga nie pro ce sów ma ga zy no wa nia wę gla w gle

bie i bio ma sie, 
 n  wpro wa dza nie eko lo gicz nych i  bio dy na micz nych 

me tod upra wy i ho dow li, 
n  zwięk sza nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia na wo zów 

 azo to wych; 
n  zwięk sza nie efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ener gii, w tym 

sto so wa nie ener go osz częd nych tech nik i  tech no lo gii 
w rol nic twie, le śnic twie i miesz kal nic twie wiejskim. 

W  za po bie ga niu zmia nom kli ma tu rol nic two i  le śnic two 
mo gą peł nić waż ną ro lę tak że po przez do star cza nie su row
ców ener ge tycz nych, od na wial nych źró deł ener gii (OZE). 

OBSZARy  WIEJSkIE  A  OGRANICZANIE  SkUTkóW  GLOBALNEGO  OCIEPLENIA 

fot. SXC fot. SXC

Utrapieniem polskich rolników mogą stać się  
anomalie pogodowe (2 maja 2011 r.)

Lasy i inne tereny z bogatą roślinnością (np. torfowiska) 
to główni „pochłaniacze” węgla z atmosfery

fot.SXC

Biogazownia rolnicza w Nacławiu. Pierwsza tego typu inwestycja 
w woj. zachodniopomorskim uruchomiona w 2010 r.

W za po bie ga niu nie ko rzyst nym skut kom ocie ple nia ogrom
ną ro lę ode gra zwięk sza nie za so bów wod nych śro do wi ska 
po przez 'za trzy ma nie' w  nim (re ten cję) wo dy, a  zwłasz cza 
ochro na i od twa rza nie za ba gnień i śród pol nych oczek wod
nych, utrzy my wa nie wo dy w  ro wach me lio ra cyj nych, spo
wal nia nie spły wu wo dy i  two rze nie nie wiel kich zbior ni ków 
wod nych, ochro na te re nów źró dli sko wych oraz nie do pusz
cza nie do osu sza nia tor fo wisk. Po moc ne bę dą jed nak tyl ko 
ta kie dzia ła nia, któ re w nie wiel kim stop niu in ge ru ją w śro do
wi sko przy rod ni cze i w naj więk szym stop niu ogra ni cza ją ich 
po ten cjal ne nie ko rzyst ne skut ki dla przy ro dy. 

Wy ko rzy sty wa na do uzy ski wa nia ener gii mo że być pro du
ko wa na w  tych sek to rach go spo dar ki bio ma sa, bez po
śred nio spa la na, al bo prze twa rza na na bio pa li wa lub bio
kom po nen ty do pa liw. Po nad to na ce le ener ge tycz ne, 
ja ko OZE, moż na wy ko rzy sty wać bio gaz ze zbior ni ków 

Kon takt: In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju, 00-743 War sza wa, ul. Na bie la ka 15 lok. 1, tel.: (22) 851 04 04, e-mail: do klip@in e -isd.org.pl 

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej 
oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem partnerskiego przedsięwzięcia LIFE+ „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej 
adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów. Działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Liderem projektu jest 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, partnerem krajowym Związek Powiatów Polskich, a partnerem zagranicznym brytyjska organizacja Community Energy Plus. 
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ma ga zy nu ją cych od cho dy zwie rząt ho dow la nych. Wy ko
rzy sty wa nie su row ców rol ni czych i  le śnych ja ko OZE 
po win no do ko ny wać się tak, by nie po wo do wać po ja wia
nia się pro ble mów śro do wi sko wych i spo łecz nych. Wy ma
ga to uwzględ nia nia wpły wu wy wie ra ne go na śro do wi
sko (zwłasz cza bra nia pod uwa gę ochro ny przy ro dy 
i ochro ny wód), a z dru giej stro ny – ewen tu al nego kon ku
rowania upra wy ro ślin ener ge tycz nych z upra wą pro duk
tów żyw no ścio wych. 
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