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1. WPROWADZENIE

Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki. Głów-
ną jego funkcją jest produkcja żywności. Rolnictwo dostarcza też innych produktów,
które m.in. stanowią surowce dla przemysłu wytwarzania energii. Nie zawsze jed-
nak pod pojęciem „rolnictwo” rozumie się ten sam zakres funkcji. Terminem „rol-
nictwo” obejmuje się przede wszystkim produkcję roślinną z upraw polowych i plan-
tacyjnych, z sadownictwa i warzywnictwa oraz produkcję zwierzęcą uzyskiwaną
z chowu zwierząt gospodarskich, pszczelarstwa i rybactwa śródlądowego. Niekiedy
terminem tym obejmuje się nim także drobne przetwórstwo (w gospodarstwach)
produktów roślinnych i zwierzęcych oraz obsługę rolnictwa. W ostatnich dwóch de-
kadach pełniej dostrzegane są pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa związane
z: ochroną środowiska, krajobrazu i różnorodności biologicznej, tradycji kulturo-
wych wsi i wartości społecznych. 

Z rolnictwem wiąże się wiele innych dziedzin gospodarki. Część z nich tworzy
kompleks gospodarki żywnościowej – są to: przemysł wytwarzający środki do produk-
cji rolnej, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz handel i obrót artykułami rolnymi
i spożywczymi, a także gastronomia. Te otaczające rolnictwo dziedziny z biegiem
czasu nabierały coraz większego znaczenia, rozwijały się i coraz bardziej uzależniały
od siebie rolnictwo. 

Typowe rolnictwo nie jest już jedyną ważną funkcją obszarów wiejskich. Pełnią
one wiele funkcji. Wzrasta znaczenie pozaprodukcyjnych (nierynkowych i nietowaro-
wych) funkcji rolnictwa, z których część ma już prawie równorzędne znaczenie
z funkcją podstawową. Rozwijanie i wspieranie dodatkowych funkcji rolnictwa i ob-
szarów wiejskich ma znaczenie ochronne (niweluje np. potencjalne problemy w sfe-
rze społecznej) i pozwala na spełnianie nowych potrzeb i oczekiwań społecznych
(m.in. związanych z ochroną środowiska). Mówimy więc dziś o wielofunkcyjności
rolnictwa i o wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Ta wielofunkcyjność ma ogrom-
ne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, zarówno rolnictwa, jak i obszarów wiej-
skich; jest jego podstawą. 

Pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa jest wiele. Część z nich nadano rolnictwu po
to, by minimalizować jego istotne negatywne oddziaływania z przeszłości, wiążące się
m.in. z zarządzaniem zasobami (gleb, wody, przyrody ożywionej) w wymiarze jakościo-
wym i ilościowym, a także (w pewnej mierze) z wytwarzaniem energii odnawialnej
(przede wszystkim z odpadów, jak biogaz z gnojowicy). Inne nieprodukcyjne funkcje
rolnictwa to: utrzymywanie spójności społecznej obszarów wiejskich, ich żywotności
oraz podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturowej wsi, a więc również ochrona
tożsamości wsi i regionów, ich dóbr kultury, walorów krajobrazowych i przyrodniczych,
a także rozwój agroturystyki. Pełni ono zatem zarówno funkcje produkcyjne, jak i spo-
łeczne, kulturowe oraz środowiskowe. 
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Znaczenia rolnictwa w Polsce, jego wyników i struktury nie można więc oceniać
tylko na podstawie wskaźników ekonomicznych, które pokazują jego siłę i efektyw-
ność ekonomiczną. Wielkość ekonomiczna polskich gospodarstw jest stosunkowo ma-
ła – 2/3 gospodarstw (ok. 1,4 mln) charakteryzuje się wielkością poniżej 2 ESU1,
podczas gdy w UE za gospodarstwa o minimalnym poziomie efektywności uznaje się
te, które mają siłę 8 i więcej ESU. Gospodarstwa polskie są też bardzo rozdrobnio-
ne. W 2007 r. było ich ok. 1,8 mln, przy średniej powierzchni użytków rolnych w go-
spodarstwie 7,8 ha. Najwięcej gospodarstw – 34% – ma powierzchnię 2-5 ha,
a 23,4% – poniżej 2 ha2. 

Zadaniem rolnictwa jest przede wszystkim dostarczanie żywności. Warto pod-
kreślić, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo. W polskim rolnictwie za-
trudnionych jest ok. 15%3 wszystkich aktywnych zawodowo (ale jest to aż 20%
zdolnych do pracy4), ten sektor ma więc istotne znaczenie dla bezpieczeństwa so-
cjalnego Polaków. 

W XXI w. przed rolnictwem, zarówno w Polsce, jak i na świecie, stają nowe waż-
ne wyzwania. Powinno ono produkować taniej, lepiej i bardziej racjonalnie. Współ-
cześnie, dążenie do większej opłacalności i efektywności wymaga, aby dostarczane
produkty miały wysokie standardy jakościowe i były pozyskiwane metodami, które nie
degradują środowiska. Spełnienie tych postulatów warunkuje akceptację produktów
przez konsumentów. Istotnym wyzwaniem jest dostosowanie rolnictwa do zmieniają-
cych się warunków klimatycznych oraz wspieranie działań zmierzających do ograni-
czenia tych zmian. Rolnictwo jest bowiem jedną z tych dziedzin gospodarowania,
które najbardziej będą odczuwać (w pewnej mierze już odczuwają) zmiany klimatu.
Jest jednak także bardzo złożonym systemem, który może odegrać istotną rolę
w zmniejszaniu skutków tych zmian. 

Zmiany klimatyczne to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań globalnych.
Większość naukowców popiera pogląd, że zmiana normy klimatycznej jest bezspor-
nym faktem, a jej tempo wyraźnie przyspiesza w wyniku działalności człowieka.
Wiedza o zmianach klimatu, metodach adaptacji do nich poszczególnych dziedzin
życia oraz o konieczności podejmowania działań zapobiegawczych, przyczyniają-
cych się do ograniczenia bądź przynajmniej spowolnienia tempa zmian, dociera do
coraz szerszych kręgów społecznych. Dyskusja i spory dotyczą przede wszystkim: ro-
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1 ESU – ang. European Size Unit, wskaźnik określający wielkość ekonomiczną gospodarstwa. Wielkość ekonomicz-

na gospodarstwa to suma standardowych nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności gospodarstwa. W Pol-

sce za żywotne ekonomicznie uważa się gospodarstwa o wielkości co najmniej 4 ESU (1 ESU = 1200 euro). 
2 Na podstawie: Rolnictwo 2007. Agriculture 2007. Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2008. 
3 Rolnictwo. Na drodze do reform. Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, www.free.org.pl
4 K. Duczkowska-Małysz, Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów

wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, M. Kłodziński

(red.), IRWIR PAN, Warszawa 2008.



dzaju koniecznych działań, kolejności i sposobu ich realizacji, ustalenia kto poniesie
koszty adaptacji. 

Opracowanie Dobry klimat dla rolnictwa? to próba pokazania – w sposób zrozu-
miały dla różnych grup odbiorców – obecnych i przyszłych wyzwań stających przed
rolnictwem w konsekwencji zmian klimatu. Podjęto w nim także próbę wskazania
działań, jakie można i należy podjąć. Opracowanie jest materiałem informacyjnym
i edukacyjnym przygotowanym z myślą o takich odbiorcach, jak: organizacje rolnicze,
ekologiczne organizacje pozarządowe, samorządy oraz o wszystkich innych, którzy są
zainteresowani pogłębianiem wiedzy w tej dziedzinie. 

Jest to kolejne opracowanie z serii „Klimat a.... ”, wydane w ramach projektu
Eko-Herkules, programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, za-
proponowanego i realizowanego od 2007 r. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Po-
zostałe broszury z tego cyklu to: Twoje miasto – Twój klimat i Klimat a energetyka
(już wydane) oraz Klimat a turystyka i Klimat a woda (w przygotowaniu). 

Projekt Eko-Herkules finansują: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja OAK i Fundacja Heinricha Bölla. Druk niniej-
szej publikacji został wsparty finansowo przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu
Ekologicznego.

Cennym wkładem w przygotowanie publikacji było opracowanie niektórych spe-
cyficznych tematów przez dr. Łukasza Hardta5 i dr. Andrzeja Pilichowskiego6.
Wzbogaciło to zarówno naszą wiedzę, jak i merytoryczną zawartość publikacji. Dzię-
kujemy naszym współpracownikom za podjęcie trudu przekazania wiedzy na temat
zagrożeń i skutków zmian klimatu z punktu widzenia dziedzin, którymi się zajmują,
oraz za podzielenie się z nami istotnymi wskazaniami ułatwiającymi adaptację do no-
wych warunków. Dziękujemy też doc. dr. hab. Tomaszowi Stuczyńskiemu7 za recen-
zję tekstu publikacji i koreferat. Jego cenne uwagi uchroniły nas przed popełnieniem
błędów oraz wzbogaciły tekst publikacji o dodatkowe informacje. 

Zbigniew Karaczun i Bożenna Wójcik
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5 Łukasz Hardt jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowni-

kiem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. 
6 Andrzej Pilichowski jest pracownikiem naukowym Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego oraz

przewodniczącym Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 
7 Tomasz Stuczyński jest kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w Instytucie Uprawy

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.



2. GLOBALNE OCIEPLENIE I JEGO SKUTKI

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, warunkującym możliwość rozwoju
i trwania życia na naszej planecie. Dzięki obecności gazów cieplarnianych (GHG8)
w atmosferze średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi jest wyższa od
punktu zamarzania i wynosi średnio dla całej planety ok. + 15°C. Dzieje się tak ze
względu na charakterystyczną cechę GHG – przepuszczają one w całości słoneczne
promieniowanie krótkofalowe (0,15-4,0 nm), które ogrzewa Ziemię, zatrzymują na-
tomiast promieniowanie cieplne emitowane z powierzchni Ziemi9. 

Nasilenie efektu cieplarnianego to wynik zwiększenia się intensywności działalności
człowieka, czego skutkiem jest odprowadzanie do atmosfery nadmiernej ilości gazów
cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, ale także metanu, podtlenku azotu
oraz zanieczyszczeń przemysłowych: freonów i halonów. Większość tych substancji to
gazy naturalne, występujące w przyrodzie i uczestniczące w krążeniu materii, ale
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8 GHG, greenhouse gases – skrót używany na określenie gazów cieplarnianych. 
9 Gazy cieplarniane działają więc podobnie jak szyba w szklarni. To podobieństwo jest przyczyną rozpowszechnie-

nia się nazwy „gazy szklarniowe”.

Długofalowe 
promieniowanie 

cieplne powierzchni 
Ziemi

Gazy cieplarniane:
para wodna, CO2, CH4, N2O, 

freony, halony i in.

Krótkofalowe 
promieniowanie 

słoneczne
0,15-4,0 nm

Powierzchnia Ziemi 

Część długofalowego 
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cieplarniane i dodatkowo 

nagrzewające powierzchnię 
Ziemi

Część długofalowego 
promieniowania cieplnego 

uchodząca w kosmos

Rysunek 1. Efekt cieplarniany (opracowanie własne na podstawie IPCC 2007)



w przyrodzie brak wystarczająco efektywnych mechanizmów regulacji, które umożliwi-
łyby włączenie do cykli naturalnych dodatkowej ilości tych gazów, odprowadzanych
do atmosfery na skutek procesów uruchamianych przez człowieka. Zwiększeniu emisji
gazów cieplarnianych towarzyszy ograniczenie zdolności biosfery do magazynowania
nadmiernej ilości węgla odprowadzanego do atmosfery, zwłaszcza w wyniku takich
działań, jak: wycinanie lasów, degradacja gleb będąca następstwem zbyt intensywnej
produkcji rolnej, zanieczyszczanie oceanów. Doprowadziło to, zwłaszcza w drugiej po-
łowie XX w., do szybkiego wzrostu stężenia GHG w atmosferze i spowodowanego
tym zjawiskiem wzrostu średniej temperatury powietrza. Z badań Międzyrządowego
Zespołu ds. Badań Klimatu (IPCC10 2007) wynika, że obecne zmiany klimatu spo-
wodowane są działalnością człowieka. Prawdopodobieństwo tego, że działalność czło-
wieka jest przyczyną zmian, wynosi 90%. Autorzy raportu wskazali także cel działań
na rzecz ochrony klimatu, którym jest ograniczenie emisji GHG, tak aby w 2050 r. by-
ła ona niższa o co najmniej 50-85% w porównaniu z poziomem z końca XX w. Za-
pewni to ograniczenie wzrostu temperatury powietrza do poziomu średnio 2-2,4°C11. 

Brak działań mających na celu powstrzymanie wzrostu stężenia gazów cieplarnianych
będzie miał wiele negatywnych konsekwencji, w tym także takich, które bezpośrednio lub
pośrednio będą wpływać na produkcję rolną. Większość istniejących modeli globalnej
zmiany klimatu wskazuje, że podwojenie koncentracji CO2 w atmosferze spowoduje
wzrost globalnej średniej temperatury powietrza o kilka stopni (2-5,3°C) – większość
prognoz wskazuje na wzrost o ok. 2,5°C. Wzrost temperatury powietrza będzie różny
w różnych częściach globu – największy w strefach polarnych, nieco mniejszy w Amery-
ce Północnej oraz w Europie i Azji, a jeszcze mniejszy na innych kontynentach. Prze-
widywane kierunki zmian średniej temperatury powietrza, wielkości opadów i wilgotno-
ści gleby w różnych częściach globu ziemskiego przedstawiono w tabeli 1. 

Jednym z najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia może być podniesie-
nie się poziomu oceanów na skutek termicznej ekspansji wód oraz topnienia lądolo-
dów i lodowców. Wzrost poziomu wód morskich spowoduje m.in., zalanie i zniszcze-
nie estuariów – ekosystemów najbardziej produktywnych i charakteryzujących się naj-
większą różnorodnością genetyczną, zasolenie delt i ujść rzek, zatopienie wielu wysp
i atoli. Zmieni się zatem skład gatunkowy i produktywność ekosystemów morskich,
co będzie miało wpływ na możliwości rybołówstwa. Należy również pamiętać, że
strefy nadmorskie charakteryzują się najczęściej wysoką aktywnością gospodarczą
człowieka, ich zalanie może więc przynieść liczne ujemne skutki społeczne i ekono-
miczne12. Nastąpią też inne zmiany: zwiększy się częstotliwość występowania ekstre-
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10 IPCC – akronim angielskiej nazwy tego zespołu – Intergovernmental Panel on Climate Change. 
11 IPCC, 2007, Summary for Policymakers, [w:] Climate Change 2007, Mitigation. Contribution of Working Gro-

up III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, B. Metz, O.R. Da-

vidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom

and New York, NY, USA.
12 Z.M. Karaczun, L. Indeka L., Ochrona środowiska, Wyd. Aries, Warszawa 1996.



mów pogodowych, rozszerzy się i zmieni obszar występowania niektórych chorób
i szkodników (mogą się pojawiać w miejscach, w których ich dotąd nie było), będą
się zmniejszać zasoby wody pitnej (np. w wyniku zaniku lodowców i wiecznych śnie-
gów w niektórych obszarach górskich). W czwartym raporcie IPCC13 przedstawio-
no bardziej szczegółowe prognozy co do przewidywanych zmian na świecie w wyni-
ku zmian klimatycznych. Ich zestawienie przedstawia tabela 2. 
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13 Intergovernmental Panel on Climate Change. Fourth Assessment Report. Climate Change 2007, Synthesis Re-

port. Summary for Policymakers (w skrócie: IPCC 2007).

Parametr Wzrost Spadek

Temperatura

powietrza

• praktycznie wszystkie regiony świata 

• w Europie znaczny we wschodniej części

kontynentu, umiarkowany w pozostałej

części, niewielki na wybrzeżu atlantyckim

• izolowane obszary północnego Oceanu

Atlantyckiego i północnej części Oceanu

Spokojnego

Opady
• umiarkowany w większości regionów 

• w Europie niewielki w części północnej

• w Europie średni, miejscami znaczny

w części południowej; brak większych

zmian w części środkowej

Wilgotność

gleb

• w Europie niewielki w Skandynawii i krajach

regionu bałtyckiego

• w Europie znaczny w części południowo-

wschodniej i w Alpach, a umiarkowany

w większości pozostałych regionów

(w tym w Europie Środkowej)

Tabela 1. Wybrane informacje dotyczące regionalnego zróżnicowania

przewidywanych zmian globalnych klimatu do 2050 r.

Źródło: UK Parliamentary Office of Science and Technology, London, 1995.

Afryka

• Do 2020 r. 75-250 mln osób zostanie zagrożonych brakiem wody.

• Do 2020 r. w niektórych krajach plony upraw zależnych od opadów mogą zmaleć aż o 50%.

Przewiduje się, że w wielu krajach utrudnione będzie prowadzenie produkcji rolniczej i zostanie

ograniczony dostęp do żywności. To może prowadzić do utraty bezpieczeństwa żywnościowego

i powiększyć skalę niedożywienia. 

• Do końca XXI w. przewidywane jest podniesienie się poziomu morza, co wpłynie negatywnie 

na niżej położone obszary nadbrzeżne, gęsto zaludnione. Koszty adaptacji w skali kontynentu

mogą stanowić co najmniej 5-10% PKB. 

• Do 2080 r. przewiduje się wzrost powierzchni terenów suchych i półsuchych o 5-8%. 

Azja

• Przewiduje się, że dostępność świeżej wody w centralnej, południowej, wschodniej i południowo-

wschodniej Azji, szczególnie w dorzeczach dużych rzek, będzie maleć do lat pięćdziesiątych XXI w. 

• Wybrzeża, zwłaszcza gęsto zaludnione obszary dużych delt rzecznych w południowej, wschodniej

i południowo-wschodniej Azji, będą poważnie zagrożone powodziami morskimi, a niektóre delty

także powodziami rzecznymi.

• Przewiduje się, że zmiany klimatu będą pogłębiać presję na zwiększanie wykorzystywania

zasobów naturalnych, po pogorszy jakość środowiska – wyniknie to z procesów urbanizacji,

industrializacji i wzrostu gospodarczego.

•  Przewiduje się wzrost lokalnej zachorowalności i śmiertelności w związku z chorobami 

objawiającymi się ostrą biegunką, częstszymi w związku z powodziami i suszami,

które mają nawiedzać południową, wschodnią i południowo-wschodnią Azję.

Tabela 2. Przewidywane zmiany w poszczególnych rejonach świata

(jeżeli zdecydowane działania nie zostaną podjęte natychmiast)
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Australia

i Nowa

Zelandia

• Do 2020 r. przewiduje się znaczącą utratę różnorodności biologicznej na niektórych bogatych

przyrodniczo obszarach, jak Wielka Rafa Koralowa i Wet Tropics w stanie Queensland. 

• Do 2030 r. mogą się nasilić trudności w zapewnieniu wody w południowej i wschodniej Australii,

a także w północnej i (częściowo) we wschodniej Nowej Zelandii.

• Do 2030 r. spadnie produkcja w rolnictwie i leśnictwie, zwłaszcza w południowej i wschodniej

Australii oraz wschodniej Nowej Zelandii – w wyniku  coraz częstszych susz i pożarów.

W niektórych innych regionach Nowej Zelandii mogą natomiast wystąpić zmiany korzystne. 

• Do 2050 r. przewiduje się wzrost ryzyka dla mieszkańców i rozwoju gospodarczego

na wybrzeżach Australii i Nowej Zelandii, związanego z podwyższaniem się poziomu wody

w oceanie oraz wzrostem liczby i intensywności sztormów, a także powodzi przybrzeżnych.

Europa

• Przewiduje się, że zmiany klimatu powiększą różnice regionalne w wyposażeniu w zasoby naturalne

i majątek trwały. Niekorzystny wpływ zmian klimatu będzie się prawdopodobnie objawiał nagłymi

powodziami rzecznymi i częstszymi powodziami przybrzeżnymi, a także zwiększoną erozją

brzegów w wyniku sztormów i podniesienia się poziomu wód w morzach. 

• Na obszarach górskich wystąpi zapewne topnienie lodowców i redukcja pokrywy śnieżnej, co 

spowoduje ograniczenia w turystyce zimowej, a także znaczącą utratę gatunków (w scenariuszu

z wysoką emisją – na niektórych obszarach nawet o ponad 60% do 2080 r.).

• W południowej Europie pogorszą się warunki klimatyczne (wysokie temperatury powietrza i susze);

w regionach o mniej stabilnym klimacie prawdopodobnie zmniejszą się dostępność wody

i potencjał hydronergetyki, zagrożona będzie turystyka letnia, nastąpi utrata produktywności 

w produkcji roślinnej. 

• Fale ciepła i częste pożary spowodują wzrost zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 

Ameryka

Łacińska

• Do połowy XXI w. wzrośnie temperatura powietrza i spadnie wilgotność gleb, co doprowadzi do

zastępowania lasów tropikalnych przez sawannę we wschodniej Amazonii. Roślinność obszarów

półsuchych będzie wypierana przez roślinność charakterystyczną dla obszarów suchych. 

• Istnieje ryzyko znacznej utraty różnorodności biologicznej wskutek wyginięcia dużej liczby

gatunków w wielu obszarach tropikalnych. 

• Przewiduje się spadek produktywności w rolnictwie – niektórych ważnych roślin uprawnych

i bydła, co będzie miało poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego. W strefie

klimatycznej umiarkowanej mogą wzrosnąć plony soi. Należy się liczyć z ryzykiem wzrostu

liczby osób dotkniętych głodem. 

• Zmiany charakteru opadów i zanikanie lodowców mogą spowodować znaczne trudności 

w zaopatrzeniu w wodę ludności, rolnictwa i energetyki. 

Ameryka

Północna

• Ocieplenie obszarów górskich na zachodzie może prowadzić do zmniejszenia pokrywy śniegowej,

wzrostu ilości powodzi zimowych, a zmniejszenia letnich przepływów, co zwiększy konkurencję

w dostępie do zasobów wodnych. 

• W początkowych dekadach XXI w., w związku z łagodnymi zmianami klimatu, przewiduje 

się wzrost o 5-20% plonowania roślin zależnych od opadów deszczu, jednak z dużymi różnicami

pomiędzy regionami. Przewiduje się znaczne trudności z uprawami, które są na granicy swego

zasięgu, ze względu na wysokość temperatury powietrza, a także z tymi uprawami,

które w dużym stopniu zależne są od dostępu do znacznych zasobów wody.

• W XXI w. miasta, które już obecnie mają doświadczenia z nagłymi falami ciepła, mogą odczuwać

wzrost ich liczby, nasilenia i trwania, co wpłynie niekorzystnie na stan zdrowia mieszkańców. 

• Społeczności żyjące w regionach nabrzeżnych i siedliska nadmorskie znajdą się pod silnym

oddziaływaniem skutków zmian klimatu, co będzie się nakładało na oddziaływania związane

z rozwojem i zanieczyszczeniami środowiska. 

Regiony

polarne

• Głównymi skutkami zmian klimatu będą:  redukcja grubości i zanikanie lądolodów, zanikanie

lądowych i morskich pokryw lodowych oraz zmiany w naturalnych ekosystemach oddziałujące

negatywnie na wiele organizmów, zwłaszcza na migrujące ptaki i ssaki, w tym na duże drapieżniki.

• Przewiduje się zróżnicowanie wpływu zmian w opadach śniegu i zaleganiu lodu na społeczności

zamieszkujące Arktykę.

Tabela 2. Przewidywane zmiany w poszczególnych rejonach świata

(jeżeli zdecydowane działania nie zostaną podjęte natychmiast) (cd.)



Rolnictwo jest rodzajem działalności człowieka, którego funkcjonowanie jest silnie
uzależnione od warunków klimatycznych. Należy się zatem spodziewać, że zmiany
klimatu spowodowane wzrostem stężenia gazów szklarniowych w atmosferze wpłyną
na przydatność przestrzeni dla działalności rolniczej oraz wielkość i strukturę produk-
cji żywności w świecie. Kwestie te zostaną omówione w rozdziale 3.4. 

3. ROLNICTWO A KLIMAT

Rolnictwo, jako sektor dostarczający żywności, jest jednym z najważniejszych
działów gospodarki, choć nie przynosi najwyższych dochodów. Wszelkie istotne za-
grożenia, które mogą zakłócić jego funkcjonowanie, będą wpływać na podaż, dostęp-
ność i jakość żywności. Wynika z tego konieczność podejmowania wysiłków w celu
ograniczania tych negatywnych oddziaływań. Jednym z nowych, bardzo poważnych
zagrożeń dla tego sektora jest globalne ocieplenie. Nie powinno więc dziwić, że tym
zagadnieniem zajmują się politycy, eksperci, a także różnorodne gremia i zespoły spe-
cjalnie w tym celu powoływane. Ważne jest jednak, by nie tylko specjaliści z dziedzi-
ny nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych poznawali zależności pomiędzy zmianami
klimatu a możliwościami rozwoju rolnictwa. 

W czerwcu 2008 r., w trakcie tzw. Agory Obywatelskiej14 zorganizowanej w Par-
lamencie Europejskim i poświęconej zmianom klimatycznym, grupa robocza zajmu-
jąca się rolnictwem stwierdziła m.in., że: 
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Regiony

polarne

• Przewiduje się negatywny wpływ zmian klimatu na infrastrukturę i tradycyjny styl życia ludności

tubylczej.

• W obydwu strefach polarnych specyficzne ekosystemy i siedliska staną się bardziej wrażliwe;

osłabi się klimatyczna bariera dla inwazji obcych gatunków.

Małe

wyspy

• Podniesienie się poziomu mórz i oceanów może przynieść wzrost liczby i częstotliwości groźnych

powodzi i sztormów, wraz z zalewaniem brzegów, erozją i innymi negatywnymi zjawiskami

na wybrzeżach, co może prowadzić do zagrożenia infrastruktury, zabudowy mieszkalnej

i urządzeń podtrzymujących warunki życia społeczności wyspiarskich. 

• Pogorszenie się warunków na obszarach nadbrzeżnych, np. w wyniku erozji plaż i zanikania raf

koralowych, doprowadzi zapewne do utraty lokalnych zasobów niezbędnych do rozwoju

(będących np. podstawą turystyki). 

• Do połowy XXI w. zmiany klimatu mogą się przyczynić do zmniejszenia zasobów wodnych na

wielu małych wyspach, np. na Morzu Karaibskim i na Oceanie Spokojnym, do stanu niewystar-

czającego do zaspokojenia potrzeb ich mieszkańców w okresach braku lub niskich opadów.

• Wzrost temperatury powietrza będzie zapewne prowadzić do nasilenia inwazji gatunków obcych,

szczególnie na wyspach leżących w średnich i wysokich szerokościach geograficznych.

Tabela 2. Przewidywane zmiany w poszczególnych rejonach świata

(jeżeli zdecydowane działania nie zostaną podjęte natychmiast) (cd.)

Źródło: IPCC 2007, Synthesis Report...



(...) Wzywa do przeprowadzenia zasadniczej reformy polityk wykorzystujących
zasoby naturalne, przy czym kwestią priorytetową jest reforma polityki (...) rolnej i ry-
bołówstwa (...), którą należy zatrzymać i nakierunkować na potrzebę zapewnienia
długoterminowej trwałości dostaw żywności oraz zdrowie ekosystemów podtrzymują-
cych życie, a także zapewnić przystosowanie do zmian klimatycznych. (...)15

Rola tego sektora w ochronie klimatu jest powszechnie dostrzegana. W ramach oceny
funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Komisja Europejska wyraziła pogląd: 

(...) Sektor rolnictwa i leśnictwa może w znacznym stopniu przyczynić się do osią-
gnięcia tych celów [zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału odnawial-
nych źródeł energii do 20% w całości wykorzystywanych źródeł dla celów energetycz-
nych, zapewnienie 10% udziału biopaliw w paliwach dla transportu – przypis InE],
dostarczając surowców dla bioenergii, stosując sekwestrację węgla i zapewniając coraz
większe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych16.

Dlatego też Komisja, w ramach reformy WPR, zamierza wprowadzić nowe in-
strumenty dla rolnictwa, mające na celu wspieranie działań pożądanych z punktu wi-
dzenia ochrony klimatu i pozwalające na zarządzanie ryzykiem wynikającym ze
zmian klimatycznych. Komisja jest też zdania, że trzeba wzmacniać instrumenty
wspomagające adaptowanie się rolnictwa do zmian klimatu. 

Pogląd Komisji Europejskiej podziela Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES), który w swojej opinii stwierdza m.in.: 

(...) rolnictwo UE przyczyniło się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
w większym stopniu niż wiele innych sektorów i nadal powinno dążyć tą drogą. Rolnic-
two jest także jednym z sektorów, które są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. 

(...) Ważne jest również zwiększenie zachęt dla rolników, aby radzili sobie ze zmia-
nami klimatycznymi i stosowali systemy produkcji neutralne dla klimatu. W tym za-
kresie EKES popiera indykatywny wykaz rodzajów działań dotyczących zmian kli-
matycznych w planie rozwoju obszarów wiejskich17.

Na powiązania procesu zmian klimatu z rozwojem rolnictwa wskazują także różne
organizacje rolnicze. W Wielkiej Brytanii te stowarzyszenia wraz z organizacjami zwią-
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14 Agora Obywatelska to spotkania będące elementem europejskiej demokracji, wykorzystywanym w niektórych sy-

tuacjach w celu zasięgnięcia opinii obywateli UE; w jej obradach biorą udział zarówno przedstawiciele różnych

instytucji i organizacji, jak i obywatele UE niezwiązani z nimi.
15 Dokument roboczy: Warsztat „Zasoby”. AGORA na temat zmian klimatycznych, Bruksela 12-13 czerwca 2008 r.

Dostępny na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-31018-161-06-

24-911-20080605STO30952-2008-09-06-2008/default_pl.htm
16 Wniosek [projekt – przypis InE]: Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia

bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rol-

ników, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, COM (2008) 306/4. 
17 Projekt opinii Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego w sprawie wniosku dotyczącego rozpo-

rządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach

wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (....), Europejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny, NAT/409, Bruksela, 1 października 2008 r.



zanymi z leśnictwem i zarządzaniem użytkowaniem ziemi oraz organizacjami właścicieli
ziemskich przygotowały specjalny raport w tej sprawie, podsumowujący przeprowadzo-
ne wcześniej studia, w którym przedstawiono wiele ważnych opinii i rekomendacji, m.in.: 

(...) wyprzedzające podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu i adaptowa-
nia się do istotnych skutków tych zmian przyniesie ekonomiczne, społeczne i środowi-
skowe korzyści i zapewni, że nasz sektor [rolnictwa, leśnictwa i użytkowania ziemi
– przyp. InE] pozostanie ekonomicznie i środowiskowo sprawny w przyszłości. 

(...) Zjednoczone Królestwo będzie odnosić korzyści z ustabilizowania klimatu. 
(...) istotne jest, by inicjatywy na rzecz ochrony klimatu uzupełniały, a nie powo-

dowały konflikty z innymi inicjatywami zorientowanymi środowiskowo18.
W czerwcu 2008 r. w Warszawie odbyła się wielka światowa impreza organiza-

cji rolniczych – 38. Kongres Rolników Światowej Federacji Producentów Rolnych
(IFAP19), który zgromadził ok. 400 delegatów z ponad 80 krajów. Głównym tema-
tem obrad Kongresu były rosnące ceny żywności, a zmiany klimatu uznano za jedno
z najważniejszych wyzwań współczesnego rolnictwa. Zdaniem goszczącego na Kon-
gresie wicepremiera Waldemara Pawlaka: 

(...) na wzrost cen żywności na świecie wpływ mają przede wszystkim zmiany kli-
matyczne i klęski żywiołowe20.

Zdaniem Jacka Wilkinsona, przewodniczącego IFAP: 
(...) konieczna jest zmiana światowej polityki rolnej. Klęski klimatyczne oraz drożejąca

żywność wymagają zwrócenia uwagi międzynarodowej polityki na potrzeby rolników21.
Wspólna deklaracja komitetów europejskich organizacji rolniczych COPA22

i COGECA23 pt. Rolnictwo w walce ze zmianami klimatycznymi, specjalnie przy-
gotowana (27.11.2008 r.) na 14. Konferencję Stron Konwencji Klimatycznej w Po-
znaniu, nie została w Polsce szerzej upowszechniona, a jest ona wyrazem świadomo-
ści liderów tych organizacji w kwestii zachodzących zmian i potrzeby dostosowywa-
nia się do ich skutków oraz nt. roli rolnictwa w ograniczaniu zmian klimatu. W tej
deklaracji przedstawiciele wymienionych organizacji domagali się zwrócenia większej
uwagi na rolnictwo w kontekście zmian klimatu oraz większego wsparcia wysiłków
podejmowanych przez ten sektor. 

12

DOBRY KLIMAT DLA ROLNICTWA?

18 Part of the Solution. Climate change, agriculture and land management. CLA – Country Land & Business Asso-

ciation, AIC – Agricultural Industries Confederation, NFU – National Farmer’s Union. UK, December 2007. 
19 Organizacja reprezentuje ponad 600 mln gospodarstw rodzinnych zgrupowanych w 115 organizacjach narodo-

wych z 80 krajów. 
20 Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Gospodar-

ka+ogolem/Swiatowi+producenci+zywnosci+o+wyzwaniach+branzy.htm
21 Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki....., op. cit. 
22 COPA (ang. Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union) – Komitet Rolni-

czych Organizacji Zawodowych, którego członkami są przede wszystkim związki zawodowe i zrzeszenia branżo-

we, reprezentujące rolników z państw członkowskich UE. 
23 COGECA (ang. General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union) – Główny Komi-

tet Spółdzielczości Rolniczej. W skład tej organizacji wchodzą organizacje spółdzielcze z państw członkowskich UE.



Potrzeba działań w rolnictwie w związku z zachodzącymi zmianami klimatyczny-
mi jest w Polsce dostrzegana w małym stopniu. Krajowa Polityka ochrony klimatu24

traktuje ten sektor marginalnie. Wskazuje ona, że działania powinny być wdrażane
w odniesieniu do: 

• racjonalnego użytkowania ziemi; 
• promocji rolnictwa ekologicznego; 
• upowszechniania doradztwa rolniczego w zakresie stosowania: zasad dobrej

praktyki rolniczej, energooszczędnych technologii w produkcji rolniczej, nie-
konwencjonalnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 

• zalesiania gruntów rolnych. 
W dokumencie Polityka ochrony klimatu nie przedstawiono jednak żadnych

konkretnych działań i instrumentów, które powinny wspierać wysiłki rolników
w ochronie klimatu i dostosowywanie się rolnictwa do jego zmian. Podobnie lako-
nicznie do sektora rolniczego odnoszą się Polityka ekologiczna państwa25 oraz
czwarty raport rządowy przygotowany dla Sekretariatu Konwencji Klimatycznej26.
Będzie to z pewnością utrudniać opracowanie i wdrażanie niezbędnych instrumen-
tów w sektorze rolnym w Polsce. 

Bardzo istotne ustalenia odnośnie roli rolnictwa w ochronie klimatu podjęła Rada
Europejska 19 stycznia 2009 r., przyjmując nowelizację aktów prawnych dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich, a odnoszących się do okresu programowania 2007-
201327. Zmienione m.in. zostało Rozporządzenie (WE) 1698/2005, do którego
wprowadzono cały zestaw typów instrumentów (w tym nowe), które – stosowane w ra-
mach działań programów rozwoju obszarów wiejskich – będą się odnosić wprost do do-
stosowania rolnictwa i obszarów wiejskich do zmian klimatu i posłużą do łagodzenia ich
skutków. Wykaz tych działań i instrumentów oraz spodziewane skutki ich zastosowania
przedstawiono w załączniku. Ich wdrożenie będzie możliwe poprzez programy rolno-
środowiskowe, modernizację gospodarstw rolnych, rozwijanie świadomości, upo-
wszechnianie korzystania z usług doradczych. Stosowanie tych nowych instrumentów
w państwach UE-15 rozpocznie się od 2010 r., a w nowych państwach członkowskich
(z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii) – od 2013 r. Zmiany te stwarzają nowe wyzwania
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24 Polityka ochrony klimatu (Ministerstwo Środowiska 2002). Jej podstawowym, długoterminowym celem jest ogranicze-

nie emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. o 40% w porównaniu z przyjętym przez Polskę rokiem bazowym (1988 r). 
25 Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z perspektywą do 2010 roku, maszy-

nopis, Warszawa 2003. 
26 Republic of Poland: Fourth National Communication under the United Nations Framework Convention On Cli-

mate Change. Ministry of Environment. Warsaw 2006 [raport z wykonania zobowiązań wynikających z konwen-

cji klimatycznej].
27 W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 30, t. 52, z 31 stycznia 2009 r. opublikowano trzy

rozporządzenia Rady oraz Decyzję Rady, wprowadzające w życie efekty oceny Wspólnej Polityki Rolnej

(Health-Check) – dostępne na stronie internetowej:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A030%3ASOM%3APL%3AHTML



dla Polski, w tym zwłaszcza konieczność zmiany bądź modyfikacji obecnie obowiązu-
jących planów rozwoju obszarów wiejskich już w latach 2009 i 2012. 

33..11.. RRoollnniiccttwwoo jjaakkoo źźrróóddłłoo eemmiissjjii GGHHGG

Rolnictwo wraz z leśnictwem (i związaną z nimi zmianą sposobu zagospodarowa-
nia gruntów) jest największym źródłem emisji gazów cieplarnianych związanej z dzia-
łalnością człowieka. Samo rolnictwo jest odpowiedzialne za ok. 14% globalnej emisji
gazów cieplarnianych (rys. 2). Ocenia się28, że w 2005 r. z tego sektora działalności
emitowano na świecie od 5,1 do 6,1 Gt29 CO2eq/rok. 

Podstawowymi gazami emitowanymi z sektora rolniczego są metan (CH4) i pod-
tlenek azotu (N2O), a więc gazy, których wpływ na wzrost temperatury (potencjał
ocieplenia30) jest znacząco większy od wpływu dwutlenku węgla (CH4 – 21 razy,
a N2O – 270 razy w porównaniu z CO2). Produkcja rolnicza jest źródłem ok. 3,3
Gt CH4/rok (ok. 50% światowej emisji ze źródeł antropogennych). 
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28 Dane za: P. Smith, D. Martino, Z. Cai, D. Gwary, H. Janzen, P. Kumar, B. McCarl, S. Ogle, F. O’Mara,

C. Rice, B. Scholes, O. Sirotenko. Agriculture [w: ] Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working

Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, B. Metz, O.R.

Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United King-

dom and New York, NY, USA 2007. 
29 1 Gt – to 1 gigatona = 1 miliard ton. 
30 Potencjał ocieplenia to możliwy wpływ danej substancji na efekt cieplarniany. Stosowany wskaźnik jest odnoszony do

CO2, a określany jako „globalny potencjał ocieplenia” – GWP (Global Warming Potential), poprzez który przedsta-

wia się potencjalną skalę oddziaływania poszczególnych substancji na powstawanie efektu cieplarnianego. Wyraża się

go w jednostkach GWPCO2
. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego określa się na ogół w perspektywie 100 lat. 
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Rysunek 2. Udział poszczególnych sektorów w światowej emisji gazów

cieplarnianych (w 2005 r.)

Źródło: IPCC 2007: Synthesis Report...



Emisja metanu jest związana przede wszystkim z produkcją zwierzęcą i pochodzi
z fermentacji w żołądkach zwierząt przeżuwających (bydła i owiec) oraz z gospodar-
ki odchodami zwierzęcymi i nawozami organicznymi, a także z produkcji ryżu na po-
lach zalewowych. Z działalności rolnej odprowadzane jest do atmosfery ok. 60% glo-
balnej emisji podtlenku azotu (ok. 2,8 Gt N2O/rok). 

Głównym antropogennym źródłem tego gazu jest nawożenie azotowe (zarówno
mineralne, jak i z wykorzystaniem nawozów naturalnych). 

Emisja dwutlenku węgla z rolnictwa jest stosunkowo niewielka (ok. 2% emisji an-
tropogennej). Spowodowana jest przede wszystkim emisją z wykorzystania maszyn
rolniczych, a także z emsją z procesu suszenia płodów rolnych. Do atmosfery z tego
rodzaju działalności odprowadzane jest co roku na świecie ok. 0,6 Gt CO2

31. 
Rolnictwo jest istotnym źródłem emisji również w Unii Europejskiej. Co roku do

atmosfery odprowadza ok. 475 Mt CO2eq
32. Udział tego sektora w emisji GHG wy-

nosi w UE 9%, jest on zatem trzecim pod względem wielkości tego udziału sektorem
gospodarczym Wspólnoty. Niemal 60% tej emisji stanowi podtlenek azotu – z nawo-
żenia mineralnego i z gospodarki odpadami naturalnymi (rys. 3). Pozostałymi po-
ważnymi źródłami są: produkcja zwierzęca oraz gospodarka odchodami zwierzęcymi. 

Produkcja zwierzęca wymaga dużej ilości energii, więc związana z nią jednostkowa
emisja jest znacznie większa niż emisja związana z produkcją roślinną. Na przykład: emi-
sja gazów cieplarnianych wyrażona w CO2eq, niezbędna do wyprodukowania 1 tony wo-
łowiny, jest 65 razy większa niż niezbędna do produkcji 1 tony ziemniaków (tab. 3). 
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31 Dane za: P. Smith i in, Agriculture.... op. cit. 
32 CO2eq – wskaźnik emisji ekwiwalentnej wyrażany w ilości jednostek CO2 odpowiadającej emisji danego gazu. 
33 Dane za: European Commission. Climate change: the challanges for agriculture. Fact sheet, EU, Brussel 2008.

Dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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Rysunek 3. Główne źródła emisji GHG z sektora rolniczego w UE (w 2005 r.)

Źródło: Dane Europejskiej Agencji Środowiska33.



W Polsce w 2005 r. rolnictwo było źródłem ok. 72% całkowitej emisji podtlenku
azotu i ok. 33% całkowitej emisji metanu. Udział innych gazów cieplarnianych
w emisji GHG z rolnictwa jest znacząco mniejszy36, ale całkowity udział emisji z te-
go sektora w ogólnej ilości odprowadzanych gazów cieplarnianych z terenu Polski
wyniósł w 2005 r. ok. 9% (podobnie jak średnia dla UE). Stosunkowo niski udział
emisji z rolnictwa wynika przede wszystkim z tego, że gospodarka polska opiera się
w dużym stopniu na węglu oraz z tego, że bardzo duża ilość gazów cieplarnianych
odprowadzana jest z energetyki37. 

Udział emisji z rolnictwa w emisji całkowitej w innych krajach UE jest zróżnico-
wany. Zależy zarówno od znaczenia tego sektora w gospodarce narodowej, jak i od
wielkości emisji z pozostałych sektorów i wynosi od ok. 3% (Luksemburg) do niemal
28% w Irlandii38 (rys. 4). 

W latach 1990-2005 emisja z rolnictwa w czterech krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej wzrosła, a w pozostałych zmniejszyła się. Najbardziej wzrosła emisja z tego
sektora na Malcie (o ok. 65%), w mniejszym stopniu na Cyprze (o 18%), w Hiszpa-
nii (o 12%) i Portugalii (o 5%). W omawianym okresie pięć nowych krajów członkow-
skich UE zmniejszyło emisję z rolnictwa o ponad 50%: Łotwa (o 68%), Bułgaria 
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34 1 Mg to megagram, jednostka masy w układzie SI. Odpowiada jej 1 mln gramów. Popularna nazwa tona. 
35 G. Azeez, Impact of Agriculture and Food Distribution on Climate Change. Presentation for Soil Associacion,

6.12.2006. London. 
36 Dane KCIE – Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie, 2007 r. 
37 Duży udział węgla wśród surowców energetycznych w polskiej gospodarce jest powodem dużej emisji gazów cie-

plarnianych z terenu Polski, przede wszystkim z sektora energetycznego; sprawia też, że niekiedy używa się okre-

śleń „węglowa struktura polskiej gospodarki” lub „węglowa struktura polskiej energetyki”.
38 Duży udział emisji w Irlandii wynika przede wszystkim z wielkości pogłowia hodowanych w tym kraju owiec i bydła.

Produkt Emisja CO
2eq

/Mg Główne źródło emisji (udział procesu)

Ziemniaki 235 magazynowanie i suszenie – 36%

Kukurydza na paszę 577 nawożenie* – 61%

Pszenica na paszę 731 nawożenie – 51%

Pszenica na mąkę 804 nawożenie – 53%

Rzepak 1710 nawożenie – 52%

Mleko (1000 litrów) 1600 brak danych

Mięso drobiowe (kurczaki) 4570 pasza przemysłowa**

Jaja kurze (20 000 sztuk) 5530 pasza przemysłowa

Wieprzowina 6360 pasza przemysłowa

Jagnięcina 7500 intensywny wypas*** 

Wołowina 15800 pasza przemysłowa – 50%

Tabela 3. Emisja CO2eq związana z produkcją 1 Mg34 płodów rolnych 

* emisja z gleby; ** emisje związane z przygotowaniem paszy (łącznie z uprawą); *** emisje związane z utrzy-

maniem pastwisk (w tym z nawożenia)

Źródło: Azeez 200635.



(o 63%), Estonia (o 62%), Litwa (o 55%) i Słowacja (o 52%)40. W Polsce emisja
z sektora rolnictwa spadła o ok. 34%, w wyniku – przede wszystkim – ograniczenia po-
głowia bydła i owiec oraz ograniczenia nawożenia azotowego. Pogłowie bydła w latach
1988-2008 w Polsce zmalało o ok. 6 mln sztuk, a owiec – o ok. 4 mln sztuk. Średnie
nawożenie azotowe zmalało o ponad 20 kg N/ha i wyniosło ok. 60 kg N/ha41. 
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39 Dane za: European Commission. Climate change: ... op. cit. 
40 European Commission. Climate change: the challanges for agriculture. Fact sheet. EU. Brussel 2008.
41 Dane GUS: Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl) oraz Z.M. Karaczun, Wpływ rolnictwa na zmiany

klimatu, jak możemy go ograniczyć? [w:] Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie, M. Sadowski, J. Wil-

kin, I. Kołomyjska, Z. Karaczun, K. Witeska, Wyd. FDPA, Warszawa 2008.
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Duża emisja z rolnictwa powoduje, że wzrasta stężenie metanu i podtlenku azotu
w atmosferze. Średnie stężenie metanu w atmosferze wzrosło od 715 ppb42 w poło-
wie XIX w. do 1732 ppb w 1990 r. i 1774 ppb w 2005 r. Wzrost stężenia pod-
tlenku azotu nie jest tak duży: w ostatnich 150 latach wzrosło ono od 270 ppb do
ok. 319 ppb w 2005 r.43

33..22.. SSkkuuttkkii gglloobbaallnneeggoo oocciieepplleenniiaa ddllaa rroollnniiccttwwaa

W czwartym Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu44,
który podsumowuje badania z zakresu zmian klimatycznych z ostatnich lat oraz oce-
nia zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, m.in. w odniesieniu do rolnic-
twa europejskiego, Polskę zakwalifikowano do obszaru centralnego Europy, gdzie
prognozuje się możliwość występowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych
skutków zmian klimatycznych dla rolnictwa (tab. 4). 
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42 Za pomocą jednostek ppb wyraża się zawartość określonego związku chemicznego w powietrzu (tzw. stosunek

zmieszania) – w częściach na miliard. 
43 IPCC, 2007: Synthesis Report… op. cit. 
44 IPCC, 2007: Synthesis Report... op. cit. 
45 Tabela cytowana za: J. Alcamo i in., Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution

of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cam-

bridge University Press, Cambridge, UK 2007.

Obszar Europy

Dziedzina, na którą wpłyną zmiany
Północny Atlantycki

Centralny

(Polska)

Śródziemno-

morski
Wschodni

1. Przydatność obszarów dla rolnictwa ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓↓ ↓
2. Rośliny ciepłolubne (kukurydza, słonecznik) ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↓↓↓ ↓↓
3. Rośliny ozime (pszenica ozima) ↑↑↑ ↑↑ ↑/↓ ↓↓ ↑
4. Rośliny energetyczne ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↓↓ ↓
5. Hodowla zwierząt ↑/↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
6. Produktywność pastwisk ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↓↓↓ ↓↓
7. Produktywność łąk ↑↑↑ ↑↑↑ ↑/↓ ↓↓↓ ↓↓
8. Potrzeby nawadniania – ↑/↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓
9. Dostępność wody ↑↑ ↑↑ ↓ ↓↓↓ ↓↓

Tabela 4. Syntetyczna ocena wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo

w Europie

↑ – prognozowany pozytywny efekt zmian; ↓ – prognozowany negatywny efekt zmian; liczba strzałek oznacza

siłę wpływu (im więcej strzałek – tym wpływ silniejszy). 

Źródło: J. Kozyra, T. Stuczyński, Potrzeby adaptacyjne polskiego rolnictwa – identyfikacja zagrożeń wynika-

jących ze zmian klimatycznych i mechanizmy adaptacji, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy 200845.



Jak wynika z badań IPCC, w skali całego świata będą przeważać skutki negatyw-
ne. Ucierpią przede wszystkim regiony o ciepłym klimacie, w których obecnie panu-
ją optymalne warunki do prowadzenia działalności rolniczej; istnieje ryzyko stresu
cieplnego dla prowadzonych tam upraw. Eksperci IPCC szacują46, że w tych krajach
afrykańskich, w których rolnictwo zasilane jest w wodę przez deszcz, już w 2020 r.
plony mogą się zmniejszyć nawet o 50%. Prognozuje się, że w Kenii w wyniku zmian
klimatu spadek plonów wystąpi na ok. 75% terytorium47. Podobnie negatywne pro-
gnozy formułowane są dla innych państw tego regionu48. 

Spadek plonów wystąpi także w innych częściach świata. Na przykład w Indiach
badania49 wykazały, że wzrost średniej temperatury w tym kraju o 2°C spowoduje
wzrost parowania o ok. 7%, czego skutkiem będzie spadek plonów większości upra-
wianych roślin. Dla gospodarki indyjskiej może to oznaczać zmniejszenie dochodu
narodowego nawet o 8,7%. Zmiany klimatu wpłyną negatywnie na rolnictwo rów-
nież w innych wielkich krajach tego regionu: Chinach, Mongolii i Rosji. 

Z tab. 3 wynika, że nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy w polskim rolnic-
twie będą przeważać skutki pozytywne (przede wszystkim w wyniku wydłużenia się
okresu wegetacyjnego), czy negatywne, jednak oddziaływanie tych ostatnich może
być bardzo poważnym wyzwaniem dla osób zajmujących się tego rodzaju działalno-
ścią. Do głównych zagrożeń należy zaliczyć: 

• Zaburzenie gospodarki wodnej. Będzie to szczególnie niebezpieczne w naszym
kraju, gdyż czynnikiem w znaczącym stopniu limitującym produkcję rolniczą
w Polsce jest wielkość opadów. Większość scenariuszy przewiduje, że zmieni się
rozkład opadów w ciągu roku i ich natężenie – wzrośnie ilość opadów zimo-
wych, zmniejszy się ich ilość w okresie wegetacyjnym. Będzie to miało bardzo
negatywny wpływ na plony. Takie zjawiska już się zdarzają. Długookresowe ob-
serwacje meteorologiczne wykazują, że o ile w latach 1957-1991 straty w pro-
dukcji rolniczej spowodowane suszą wystąpiły tylko dwa razy (w latach 1959
i 1964), to w latach 1992-2006 wystąpiły aż pięć razy (w latach 1992, 1994,
2000, 2003 i 2006)50. Prognozuje się, że w wyniku zmian klimatu dojdzie
w Polsce do kolejnych istotnych zmian w zakresie gospodarki wodnej, będących
pochodną zmian wielkości i rozkładu opadów, zmniejszy się wielkość odpływu
i wilgotność gleb; w zlewniach magazynowane będzie mniej wody. Te zmiany
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46 IPCC, 2007: Synthesis Report. ... op. cit. 
47 B.M. Mati, The influence of climate change on maize production in the semi-humid and semi-arid areas of Kenya,

„Journal of Arid Environments” (2000) 46. 
48 Y. Sokona, F. Denton, Climate change impacts: can Africa cope with the challenges? Climate Policy 1 (2001). 
49 K.S. Kavi Kumar, J. Parikh, Indian agriculture and climate sensitivity. Global Environmental Change 11 (2001). 
50 T. Górski, J. Kozyra, A. Doroszewski, Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions – case stu-

dies [w:] The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódz-

kie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008.



zajdą przede wszystkim w Polsce zachodniej. Wystąpi tam silniejszy wzrost
temperatury powietrza i większy spadek ilości opadów51. 

• Przesunięcie faz fenologicznych52 spowodowane wzrostem średniej temperatu-
ry powietrza. Może to mieć negatywne konsekwencje szczególnie dla produkcji
ogrodniczej i sadowniczej. Wiosenny wzrost roślin ulegnie przyspieszeniu, upra-
wy wcześniej wejdą w proces kwitnienia. Tym samym staną się znacząco bar-
dziej narażone na późnowiosenne przymrozki. Z taką sytuacją mieliśmy w Pol-
sce do czynienia w 2007 r., kiedy po ciepłej zimie późnowiosenne przymrozki
zniszczyły większość upraw sadowniczych. Rozsunięciu też ulec mogą niektóre
etapy rozwoju roślin i zwierząt z nimi współdziałających (np. kwitnienie okre-
ślonych roślin następować będzie wcześniej niż owady je zapylające dojdą do
odpowiedniego do tego celu etapu swego rozwoju). 

• Zmiany w kierunkach upraw. Konieczne stanie się odejście od produkcji roślin
wymagających chłodniejszego klimatu i wprowadzanie upraw przystosowanych
do wzrostu w wyższej temperaturze powietrza (np. sorga). Ten proces już się
rozpoczął. O ile w latach 70. XX w. uprawę kukurydzy można było prowadzić
tylko w wybranych regionach Polski, to w ostatnich latach jest ona możliwa nie-
mal na całym obszarze naszego kraju, a powierzchnia jej uprawy tylko w ostat-
nich 15 latach zwiększyła się kilkakrotnie (rys. 5). Należy pamiętać, że te zmia-
ny będą miały poważne konsekwencje dla przemysłu rolno-spożywczego (nowe
kierunki produkcji) i będą wymagać zmian w diecie Polaków. 

• Pojawienie się nowych chorób i szkodników, wcześniej niewystępujących w Pol-
sce ze względu na zbyt niską temperaturę. Z tym zjawiskiem także mamy już
w Polsce do czynienia. Niszczący drzewa kasztanowca białego szrotówek kasz-
tanowcowiaczek wcześniej występował jedynie w strefach o cieplejszym klimacie
niż mamy w Polsce. Pojawiły się też nowe szkodniki kukurydzy, dla których jesz-
cze kilka lat temu było w naszym kraju za zimno – ploniarka zbożówka i omac-
nica prosowianka. Ta ostatnia w południowych rejonach Polski uszkadza nawet
do 100% roślin, a w Wielkopolsce – ok. 30%53. Prawdopodobne jest wystąpie-
nie nowych chorób zwierząt hodowlanych, np. choroby niebieskiego języka54, co
będzie wymagało zmian w dotychczasowej praktyce weterynaryjnej. 
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51 M. Liszewska, M. Osuch, 1997, Assessment of impact of global climate change simulated by the ECHAM/LSG

general circulation model onto hydrological regime of three Polish catchments, „Acta Geophisica Polonica”,

XLV (4): 363-386. 
52 Fazy fenologiczne to cykliczne (sezonowe) zjawiska w życiu organizmów żywych, uzależnione od warunków kli-

matycznych – związane z określonymi porami okresu wegetacyjnego. 
53 Wortal producentów kukurydzy: http://www.kukurydza.org.pl/omacnica.php
54 26 października 2006 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał informację z Państwowego Instytutu Weterynaryj-

nego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o wykryciu przeciwciał przeciwko wirusowi choroby nie-

bieskiego języka we krwi trzech sztuk bydła pochodzących z gospodarstwa w powiecie świdwińskim (wojewódz-

two zachodniopomorskie).



• Zwiększenie częstotliwości występowania anomalii pogodowych. Niektóre z nich,
jak: gradobicia, huraganowe wiatry, późne przymrozki i gwałtowne zmiany tempe-
ratury, mogą negatywnie wpływać na produkcję rolniczą. W ostatnich latach notu-
je się wzrost liczby takich anomalii, np. o ile na początku lat 90. XX w. zdarzały
się w Polsce tylko pojedyncze przypadki tornad, to w 2006 r. wystąpiły już 5255. 

Wszystkie wymienione czynniki mogą wpływać na wielkość plonów. Prognozuje
się, że w przypadku dwukrotnego wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosfe-
rze produkcja podstawowych upraw w Polsce może się zmniejszyć o ok. 25%. Spad-
ną plony ziemniaków (nawet o 60%), pszenicy i żyta; obniży się produktywność
trwałych użytków zielonych; ciągłość pastwiskowego żywienia zwierząt będzie można
utrzymać jedynie na terenach nawadnianych56. 

4. ROLA ROLNICTWA W OCHRONIE KLIMATU

Rolnictwo, jako znaczące źródło emisji gazów cieplarnianych, ma również duże
możliwości znaczącego wpływu na ograniczanie tej emisji. Co więcej, ponieważ jest
to sektor, który umożliwia sterowanie procesami przyrodniczymi, możliwości ochrony
klimatu poprzez działalność rolniczą są większe, niż wynikałoby to tylko ze zmniej-
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55 European Severe Weather Database: http://essl.org/cgi-bin/eswd/eswd.cgi?&lang=pl_10
56 Możliwe są także zmiany pozytywne, zwłaszcza jeśli urzeczywistni się scenariusz zakładający wzrost temperatury

powietrza i wzrost ilości opadów. W takim przypadku można spodziewać się nie tylko wzrostu plonów, ale także

wprowadzenia do praktyki rolniczej nowych, ciepłolubnych odmian roślin. Więcej na ten temat m.in. w: G. De-

midowicz, T. Deputat, T. Górski, S. Krasowicz, J. Kuś, T. Sroczyński, Adaptation scenarios of agriculture in

Poland to future climate change. Environment Monitoring and Changes (2000) 61; T. Deputat, Konsekwencja

zmian klimatu w fenologii wybranych roślin uprawnych [w: ] Materiały z konferencji „Zmiany i zmienność klima-

tu w Polsce”, Łódź 4-6.11.1999 r.
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szania strumienia gazów cieplarnianych odprowadzanego do atmosfery. Może ono
bowiem np.: dostarczać paliwa dla instalacji produkujących energię lub do wykorzy-
stania w silnikach pojazdów i maszyn, a także przyczyniać się do zwiększania ilości
węgla magazynowanego trwale w glebie i biomasie. Dlatego, z punktu widzenia
ochrony klimatu, nie jest obojętny kierunek rozwoju rolnictwa i polityka rolna prowa-
dzona przez poszczególne kraje. 

O tym, że takie działania w rolnictwie są niezbędne, świadczy fakt, że w latach
1990-2005 wielkość emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej
wzrosła o ok. 17% (ok. 100 mln ton CO2eq/rok)57. W tym okresie w pięciu regio-
nach świata, głównie w krajach rozwijających się (w tym. m.in. w Chinach), emisja
z rolnictwa wzrosła o ok. 32%. Udział rolnictwa krajów rozwijających się w emisji
globalnej sektora rolniczego stanowi obecnie ok. 75%. W omawianym okresie spa-
dała natomiast emisja z rolnictwa w krajach rozwiniętych, co z jednej strony było
skutkiem działań proekologicznych, z drugiej wynikało z ograniczania obszarów, na
których produkcja rolna jest w tych państwach nadal prowadzona. Przewiduje się
także, że o ile emisja z rolnictwa w krajach rozwiniętych w nadchodzących latach
ustabilizuje się, to w państwach rozwijających się będzie nadal wzrastać (rys. 6). 

Dlatego właśnie w państwach rozwijających się konieczne będzie wprowadzenie
programów działań mających na celu wdrażanie technologii i metod produkcji sprzy-
jających ochronie klimatu. 

Najważniejszym wyzwaniem dla ochrony klimatu w rolnictwie jest wprowadzanie
metod produkcji, które będą sprzyjać zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych
i zwiększać wiązanie węgla, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie zostanie ograni-
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57 IPCC, 2007: Synthesis Report... op. cit. 
58 P. Smith, D. Martino, Z. Cai, D. Gwary, H. Janzen, P. Kumar, B. McCarl, S. Ogle, F. O’Mara, C. Rice, B. Scho-

les, O. Sirotenko, Agriculture. [w:] Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Da-

ve, L.A. Meyer (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA 2007.
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czona podaż produktów rolnych, a ich cena nie ulegnie drastycznemu zwiększeniu.
Te dwie kwestie powinny być traktowane jako podstawowe kryteria wszystkich dzia-
łań ochronnych w sektorze rolnym. 

Prace na rzecz ochrony klimatu w sektorze rolnym mogą mieć dwa podstawowe
kierunki: 

1. Dokonywanie znaczących zmian w dotychczasowej praktyce rolnej, np. po-
przez zmianę kierunku produkcji (np. z hodowli bydła na uprawy wieloletnie,
rozwój produkcji nastawionej na pozyskiwanie roślin wykorzystywanych jako
źródło paliwa – zarówno do bezpośredniego spalenia, jak i do przetworzenia na
paliwa płynne), wprowadzanie ekologicznych i biodynamicznych metod uprawy
i hodowli, zalesianie gruntów rolnych. Takie zmiany wiążą się zazwyczaj ze
znaczącymi inwestycjami, zmianą dotychczasowych wzorców i kierunków poli-
tyki rolnej, a przeprowadzone w sposób niewłaściwy – mogą wywoływać proble-
my społeczne i środowiskowe (patrz np. rozdz. 7.1). 

2. Przeprowadzanie niewielkich zmian w stosowanych powszechnie technolo-
giach rolniczych, np. wprowadzanie międzyplonów, uprawa bezorkowa lub
uproszczona, właściwy płodozmian z roślinami motylkowymi wykorzystywany-
mi jako nawóz zielony, zmiany w żywieniu zwierząt hodowlanych i sposobach
ich utrzymania, zmiany w sposobie nawożenia i rodzaju stosowanych nawozów,
wzbogacanie gleby w substancję organiczną. Chociaż potencjał ograniczania
emisji związany z tego typu pracami jest mniejszy, to ten kierunek działań ma
istotną zaletę – może być powszechnie wprowadzany przez rolników, zazwyczaj
bez konieczności dokonywania istotnych zmian w kierunkach produkcji. Wdro-
żenie takich nowych technologii wymaga jednak znaczących działań edukacyj-
nych oraz właściwego doradztwa rolniczego. Ponadto bardzo często rolnicy
uzależniają wprowadzenie nowych technik uprawy i hodowli zwierząt od otrzy-
mania rekompensaty za poniesiony wysiłek59. 

Wprowadzenie niewielkich zmian w dotychczasowej technologii produkcji roślinnej
może w skali Europy zmniejszyć wielkość emisji o ok. 55 Mt CO2eq/rok. Wprowadzenie
bezorkowej uprawy przyniosłoby ograniczenie emisji o 19,9 Mt CO2eq/rok (potencjał re-
dukcyjny metody bezorkowej jest bardzo duży i wynosi ok. 945 kg CO2eq/ha/rok), stoso-
wanie roślin motylkowych jako nawozu 10,6 Mt, a międzyplonów – 9,7 Mt CO2eq/rok60. 
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59 Z.M. Karaczun, Synthesis Report. Raport przygotowany w ramach projektu: Policy Incentives for Climate

Change Mitigation Agricultural Techniques. 2008. Dostępny na stronie internetowej:
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60 J.O. Lesschen, R. Schils, P.J. Kuikman, D. Oudendag, Implementation of measures to mitigate CO2 and N2O

from agricultural systems across EU-27. Raport przygotowany w ramach projektu: Policy Incentives for Climate

Change Mitigation Agricultural Techniques. 2008. Dostępny na stronie internetowej:
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Wyniki badań IPCC61 dowodzą, że rolnictwo jest drugim (po budownictwie) sek-
torem gospodarki, który oferuje największe możliwości ochrony klimatu, zwłaszcza
przez wyłączanie węgla z obiegu – dzięki wdrażaniu działań na rzecz zmniejszania
emisji dwutlenku węgla i zwiększania wiązania węgla w biomasie (rys. 7). Potencjał
ten szacowany jest na 2,3-6,4 Gt CO2eq rocznie, przy akceptowanej cenie działań
ochronnych na poziomie 100 USD/t CO2eq. Stosunkowo duży jest także potencjał
ochrony klimatu w przypadku niższego kosztu tych działań. Przy koszcie 20 USD/t
CO2eq potencjał światowy wynosi ok. 0,9-2,34 Gt CO2eq, a przy cenie 20-50 USD/t
CO2eq wielkość tego potencjału waha się w granicach 1,54-4,04 Gt CO2eq rocznie. 

Potencjał ochrony klimatu w rolnictwie poszczególnych regionów świata jest róż-
ny – największy w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Azji. Przyczyną jest po-
wierzchnia, jaką w tych krajach zajmują obszary rolne. Nadal znaczący jest potencjał
w krajach rozwiniętych, wynika on jednak przede wszystkim z powszechnie przyjęte-
go modelu przemysłowego, energochłonnego rolnictwa, w którym istnieje znacząca
możliwość zmniejszenia ilości energii niezbędnej dla pozyskiwania plonów (rys. 8). 

Zróżnicowany jest także potencjał ochrony klimatu związany z wdrażaniem po-
szczególnych przyjaznych klimatowi metod produkcji rolniczej (rys. 9). 

Do najważniejszych prac w rolnictwie mających na celu ochronę klimatu należy
zaliczyć62: 

• zmiany w agrotechnice, m.in. w odniesieniu do: 
– działań na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania nawozów azoto-

wych. Może być to dokonane np. przez zastosowanie ulepszonej technologii
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61 IPCC, 2007, Synthesis Report…, op. cit.
62 Z.M. Karaczun, Wpływ rolnictwa..., op. cit.
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stosowania azotu, dostosowanie zaopatrzenia w azot do zapotrzebowania roślin,
dostosowanie systemów produkcji do maksymalizacji wykorzystywania odcho-
dów zwierzęcych w uprawie roślin, pozostawianie resztek roślinnych zawiera-
jących azot na polu czy wreszcie zmniejszanie zużycia nawozów azotowych.
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Rysunek 9. Globalny potencjał redukcji emisji gazów szklarniowych lub

pochłaniania węgla, związany z różnymi kierunkami działalności rolniczej 

Legenda:

Uprawy polowe – wdrażanie metod uprawy korzystnych w punktu widzenia ochrony klimatu

TUZ i wypasanie – właściwe metody gospodarowania na pastwiskach i trwałych użytkach zielonych

Gleby organiczne – dostosowywanie metod uprawy do wymogów ochrony gleb organicznych 

Grunty zdegradowane – przywracanie walorów użytkowych gruntom zdegradowanym

Uprawa ryżu – wdrażanie metod uprawy ryżu korzystnych ze względu na ochronę klimatu

Hodowla – zmiany w sposobie żywienia i hodowli zwierząt 

Nawadnianie – zwiększenie efektywności nawadniania

Nawozy naturalne – dostosowanie metod nawożenia nawozami naturalnymi do potrzeb ochrony klimatu

Źródło: Smith i in., 2007.
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Niezwykle ważne jest prowadzenie nawożenia zgodnie z planami nawozowy-
mi i na podstawie potrzeb nawozowych uprawianych roślin; 

– przestrzegania właściwego płodozmianu i wprowadzanie wsiewek międzyplo-
nowych, które powodują zwiększenie wiązania węgla w biosferze i mogą
ograniczać zapotrzebowanie gleb na mineralne nawozy azotowe; 

– stosowania technik uprawy bezorkowej lub uproszczonej, co pozwala na
zmniejszenie strat węgla z gleby i ogranicza emisję N2O; 

– poprawy efektywności technik nawadniania i irygacji. Nawadnia się, często
nieefektywnie, ok. 18% powierzchni upraw na świecie jest sztucznie nawad-
nianych, część nieefektywnie, co prowadzi do strat energii i może powodować
wzrost emisji podtlenku azotu z tych terenów; 

– zwiększania wiązania węgla przez biomasę, np. przez zwiększanie zawartości
próchnicy w glebach użytków rolnych czy wspieranie upraw wieloletnich (sa-
dy, szkółki roślin ozdobnych). Szczególną rolę będą tu odgrywać działania
na rzecz wprowadzania nowych i ochrony istniejących zadrzewień śródpol-
nych, użytków ekologicznych i trwałych użytków zielonych; 

– ochrony gleb rolniczych, zrównoważone ich użytkowanie, unikanie degrada-
cji i przeznaczania ich na cele nierolnicze (zwłaszcza gleb organicznych); 

• zmiany w sposobie hodowli zwierząt: 
– poprawa technik karmienia zwierząt, np. przez lepsze zbilansowanie dawek

pokarmowych, zapewniające lepsze wykorzystywanie pasz, w tym eliminowa-
nie z dawek pokarmowych zbędnej ilości aminokwasów oraz dodawanie do
paszy preparatów wiążących związki azotowe będące źródłem emisji N2O; 

– doskonalenie systemów utrzymania zwierząt gospodarskich, np. przez doda-
wanie do odchodów i ściółek preparatów biotechnologicznych ograniczają-
cych emisję N2O czy powodujących zmniejszanie powierzchni parowania od-
chodów z legowisk i ściółek; 

– obniżanie emisji CH4 z przechowywanych: obornika i gnojowicy, np. dzięki ob-
niżaniu temperatury składowanych odchodów przez odzysk i kumulację energii
cieplnej czy budowę instalacji do odzysku biogazu z fermentacji gnojowicy; 

• wspieranie produkcji bioenergii i efektywnego wykorzystania energii: 
– promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Rolnictwo

może być źródłem surowców odnawialnych do produkcji energii (uprawy
energetyczne, biopaliwa), istnieje także możliwość wykorzystywania OZE ja-
ko źródła energii w produkcji rolniczej; 

– stosowanie zachęt do wdrażania inwestycji energooszczędnych w rolnictwie.
Działania w tym zakresie są typowymi pracami o podwójnej korzyści – nie
tylko pozwalają na ograniczanie wielkości emisji, ale przynoszą także korzyść
osobom, które je podejmują. Chociaż rolnictwo nie należy do bardzo energo-
chłonnych działów gospodarki, to jest w nim wiele możliwości podniesienia
efektywności wykorzystania energii, m.in. w hodowli zwierząt, w uprawie pod
osłonami czy w polowych pracach uprawowych. 
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Wymienione przykłady działań nie wyczerpują listy możliwych sposobów ochro-
ny klimatu w działalności rolniczej, wskazują jednak, jak szeroki jest zakres możli-
wych działań w tym sektorze, których wdrożenie może przyczynić się do skutecznej
ochrony klimatu. Wiele z tych działań można i należy zastosować w Polsce. 

W naszym kraju nie były wykonywane kompleksowe badania nad potencjałem re-
dukcji emisji z rolnictwa i pochłaniania węgla w tym sektorze, brak jest także pełnej
wiedzy o gotowości rolników do podejmowania działań w tym zakresie. Regionem,
w którym takie prace wykonano, jest województwo podlaskie63. Badania te wykazały
gotowość polskich rolników do wdrażania nowych technologii rolniczych, w tym ta-
kich, które mogą sprzyjać ochronie klimatu (zarówno przez ograniczanie emisji gazów
cieplarnianych, jak i przez zwiększanie pochłaniania węgla). Wynika to z doświadcze-
nia nabytego przez rolników po wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i upowszech-
nieniu instrumentów II filara Wspólnej Polityki Rolnej, zwłaszcza płatności rolnośro-
dowiskowych. Rolnicy deklarują chęć wdrażania nowych metod produkcji, zastrzega-
jąc jednak, że muszą zostać spełnione dwa warunki: po pierwsze – należy wprowadzić
płatności, które co najmniej skompensują im utracony dochód; po drugie – procedury
administracyjne wymagane dla otrzymania tych płatności i wdrożenia nowych metod
produkcji nie mogą być zbyt skomplikowane64. 

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że trudną do przełamania barierą dla
wdrażania w Polsce technologii rolniczych przyjaznych ochronie klimatu jest bardzo
niski poziom świadomości ekologicznej – zarówno społeczeństwa, jak i polityków.
Powoduje to, że działania na rzecz ochrony klimatu w sektorze rolnictwa nie są w po-
lityce rolnej państwa postrzegane jako priorytetowe; nikt nie proponuje rolnikom
wdrażania tego typu prac. 

Ze względu jednak na członkostwo Polski w UE, dostępne są u nas dla rolników
instrumenty wspierające technologie, których pośrednim lub bezpośrednim efektem
jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i/lub zwiększanie wiązania węgla. To
przede wszystkim wspieranie poszczególnych pakietów w ramach programów rolno-
środowiskowych (np.: utrzymywanie ekstensywnego użytkowania łąk i trwałych użyt-
ków zielonych, wprowadzanie poplonów i międzyplonów, ograniczanie stosowania
nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, wprowadzanie i utrzymywanie za-
drzewień śródpolnych, pasów zadrzewień itd., wspieranie rozwoju rolnictwa ekolo-
gicznego). To również obowiązek przestrzegania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej, co pośrednio przyczynia się do ochrony klimatu, a wynika z instrumentu
cross-compliance65. Są to m.in.: ograniczanie nawożenia azotowego i obowiązek wła-
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ściwej gospodarki nawozami naturalnymi na wyznaczonych obszarach (wpływa to
korzystnie na redukcję emisji N2O z gleby), a więc wymogi wprowadzone przez prze-
pisy dyrektywy azotanowej 91/676/EWG. Ponadto rolnicy, a szerzej – mieszkańcy
terenów wiejskich, mogą korzystać ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na inwestycje wspierające ochronę klimatu (np. na wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii w produkcji rolniczej). 

O wadze działań na rzecz ochrony klimatu świadczy następujące wydarzenie:
28 stycznia 2009 r. Komisja Europejska zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych
funduszy – 5 mld euro – właśnie na te działania w UE. Część z tych funduszy (500
mln euro) przeznaczono na wsparcie działań w rolnictwie mających na celu ogranicza-
nie emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie ilości węgla magazynowanego w bioma-
sie66, a dodatkowo 1 mld przeznaczono na rozwój Internetu na terenach wiejskich. 

5. CZY ROLNICTWO MUSI SIĘ ADAPTOWAĆ
DO ZMIAN KLIMATU?

Wykorzystując bezpośrednio możliwości produkcyjne przyrody ożywionej oraz
właściwości fizyczne środowiska, rolnictwo jest od przyrody i środowiska uzależnio-
ne znacznie bardziej niż inne działy gospodarki. Zmiany klimatu wpłyną na tempe-
raturę powietrza, opady i wiatry – a te w sposób szczególny warunkują produkcję
rolną. Zmieniająca się jakość gleb i dostępność wody dla rolnictwa (głównie w wy-
niku zmian wielkości i rozkładu opadów), a także zmiany rozkładu temperatury po-
wietrza i długości okresu wegetacyjnego oraz zwiększenie częstotliwości występowa-
nia pogodowych zjawisk ekstremalnych (susze, deszcze nawalne, powodzie, huraga-
ny) będą istotnie wpływać na warunki uprawy roślin i hodowli zwierząt oraz powo-
dować większe ryzyko utraty zbiorów i innych produktów rolnictwa. Wszystko to
sprawia, że dostosowanie się rolnictwa – bardzo ważnego działu gospodarki, bo do-
starczającego żywność – do zmian klimatycznych już obserwowanych oraz progno-
zowanych jest szczególnie ważne. Rolnictwo musi się do nich zaadaptować. Podję-
cie decyzji o wdrożeniu działań adaptacyjnych nie jest jednak łatwe. Należy wska-
zać na dwa podstawowe problemy. 

• Po pierwsze – kto powinien finansować działania adaptacyjne? Niezbędna jest
odpowiedź na pytanie: czy z funduszy publicznych mogą (i powinny) być finan-
sowane działania, z których korzyść odniesie tylko wybrana grupa beneficjen-
tów, czy też koszt prac w tym zakresie powinni ponosić sami zainteresowani?
O ile bowiem ograniczanie emisji przynosi korzyści wszystkim grupom społecz-
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nym (niezależnie od tego, gdzie redukowana jest emisja, dzięki zmniejszeniu ry-
zyka zmian klimatycznych korzyści odnoszą wszyscy), o tyle w przypadku dzia-
łań adaptacyjnych korzyści odnoszą wybrane grupy67 (np. dzięki pracom na
rzecz adaptacji plaż bałtyckich korzyści odnoszą właściciele infrastruktury tury-
stycznej na tych plażach i turyści z nich korzystający). Finansowanie działań
adaptacyjnych w rolnictwie przyniesie korzyści przede wszystkim rolnikom68,
ale pośrednio służyć będzie dobru publicznemu poprzez ograniczenie wpływu
na środowisko negatywnych zjawisk zachodzących w rolnictwie. 

• Po drugie – aby podjąć działania adaptacyjne, trzeba najpierw uznać, że zmia-
ny klimatu zachodzą i będą zachodziły69. Bez przyjęcia tego założenia nie jest
możliwe podjęcie decyzji o przeznaczeniu publicznych pieniędzy na przystoso-
wywanie się rolnictwa do zmienionych warunków. W Polsce, w której poziom
sceptycyzmu wobec problematyki zmian klimatu jest bardzo wysoki, może się to
stać podstawową barierą dla tego typu działań. 

Są także i inne trudności. Brak pewności, jakie będą skutki zmian klimatu i któ-
re z tych zmian wystąpią wcześniej od innych, powoduje, że trudno określić, które
działania są najpilniejsze. W niektórych przypadkach barierą może być również
niedostępność technicznych (praktycznych) metod adaptacji lub brak środków or-
ganizacyjnych i finansowych umożliwiających wprowadzenie skutecznych działań
adaptacyjnych. 

Działania adaptacyjne mogą jednak i powinny być podejmowane – przede
wszystkim na tych obszarach, na których ich brak może doprowadzić do największych
negatywnych zmian. Należy podejmować także takie działania, które przyniosą ko-
rzyści zarówno rolnikom, jak i całemu społeczeństwu nawet wówczas, gdy spodzie-
wane skutki się nie ujawnią. 

W przedstawionym w czerwcu 2007 r. przez Komisję Europejską dokumencie
Zielona Księga Komisji (...) w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych70 stwier-
dza się, że rolnictwo jest jednym z sektorów, które w największym stopniu muszą się
adaptować do zmieniających się warunków klimatycznych, a ta adaptacja będzie wy-
magać restrukturyzacji, innowacyjności sposobów postępowania oraz środków, a co
za tym idzie – solidarności państw. Komisja postuluje wspieranie badań naukowych
na rzecz adaptacji, m.in. dotyczących rolnictwa, oraz prowadzenie szerokich konsul-
tacji wśród zainteresowanych stron. 
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Na sprawy te zwracano już uwagę w Konwencji w sprawie zwalczania pustynnie-
nia71. Pustynnienie i susze określa ona jako problemy o wymiarze globalnym, którym
należy przeciwdziałać, gdyż m. in. powodują one poważne zaburzenia równowagi hy-
drologicznej. Polska nie jest zagrożona pustynnieniem, ale występowaniem susz. Istot-
ne znaczenie dla adaptacji polskiego rolnictwa do zmian klimatu będzie więc miało
pełne wprowadzanie w życie postanowień tej konwencji, a przede wszystkim przygo-
towanie (przy udziale społeczeństwa) i realizacja programu łagodzenia skutków susz. 

Jak wynika z tab. 3 (rozdz. 4.3), Polska leży w regionie, który nie będzie miał naj-
większych w Europie problemów w wyniku zmian klimatu, nie jest też w regionie, któ-
ry w wyniku tych zmian może odnieść największe korzyści. Główne negatywne skutki
zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce to problemy z wodą, przede wszystkim
ograniczenie jej dostępności. Już obecnie dostęp do wystarczających zasobów wody
o odpowiedniej jakości w niektórych regionach kraju staje się czynnikiem ograniczają-
cym rozwój. Działania w tym zakresie należy zatem uznać za pilne i przynoszące ko-
rzyści społeczne. Podejmowanie prac nad zwiększaniem retencji wody w środowisku
powinno być traktowane jako istotny priorytet polityki ekologicznej i polityki rolnej.
Podstawowym sposobem adaptacji powinny być takie działania, które nie ingerują nad-
miernie w środowisko przyrodnicze, czyli np. zwiększanie lesistości kraju, odtwarzanie
zalesień śródpolnych, a zwłaszcza zabagnień i śródpolnych oczek wodnych, utrzymywa-
nie wody w rowach melioracyjnych, niedopuszczanie do osuszania torfowisk, spowal-
nianie spływu wody w dorzeczach i ochrona terenów źródliskowych. Tam, gdzie jest to
możliwe i nie powoduje negatywnych skutków środowiskowych, należy na strumieniach
i rzekach budować spiętrzenia umożliwiające magazynowanie wody. Jednocześnie na-
leży kontynuować prace na rzecz ochrony i poprawy jakości zasobów wodnych, tak aby
retencjonowana była woda wysokiej jakości. Działania w tym zakresie należy uznać za
priorytetowe, gdyż stanowią one nie tylko adaptację do przyszłych warunków klimatycz-
nych, ale poprawią również obecne warunki prowadzenia działalności rolniczej. 

W Polsce powinny zostać podjęte następujące prace adaptacyjne: 
1. Wprowadzanie wodooszczędnych technologii produkcji rolnej, wprowadzanie

upraw o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę, unikanie upraw o dużym za-
potrzebowaniu na wodę (m.in. niektórych gatunków roślin energetycznych),
szersze stosowanie nawozów naturalnych i wykorzystanie technik uprawy chro-
niących strukturę gleb.

2. Wspieranie małej retencji, a w tym likwidacji melioracji wyłącznie odwadniają-
cych, oraz takiego kształtowania krajobrazu rolniczego, które poprawia warun-
ki wilgotnościowe gleb – m.in. ochrona istniejących i wprowadzanie nowych za-
drzewień śródpolnych. 
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3. Zwiększanie ilości substancji organicznej w glebach, zwłaszcza lekkich, przez sze-
rokie stosowanie nawozów organicznych i kompostu. Poprawi to odporność gleb
na przesuszanie, a będzie osiągane dzięki przyorywaniu resztek pożniwnych, szer-
szemu stosowaniu w płodozmianie roślin motylkowych lub nawożeniu obornikiem.
To ostatnie będzie wymagać utrzymania ściółkowej hodowli zwierząt. 

4. Chronienie dla rolnictwa gleb wyższych klas bonitacyjnych oraz – zgodnie z wy-
tycznymi Ramowej Europejskiej Strategii Ochrony Gleb – chronienie gleb nie tyl-
ko ze względu na ich funkcję produkcyjną, ale też ze względu na ich rolę regula-
cyjną w krajobrazie – decydującą o obiegu wody i funkcjonowaniu ekosystemów. 

5. Prowadzenie badań nad selekcją nowych, bardziej odpornych na zmienione
warunki klimatyczne, odmian roślin uprawnych – rolniczych i ogrodniczych.
Powinny się one charakteryzować większą tolerancją na zmiany temperatury
i zapotrzebowanie na wodę oraz większą odpornością na choroby i szkodniki,
stałe monitorowanie doboru roślin uprawnych i wprowadzanie w nim zmian
w efekcie obserwowanych trendów klimatycznych. 

6. Prowadzenie analiz możliwości zmiany technologii produkcji wybranych ga-
tunków roślin, tak aby zmniejszyć ryzyko ich przemarzania spowodowanego
zmienionymi warunkami klimatycznymi – występowaniem wiosennych przy-
mrozków (zwłaszcza późnych) po ciepłych: zimie i przedwiośniu. 

7. Dostosowywanie doboru gatunków roślin na trwałych i przemiennych użytkach zie-
lonych do nowych warunków klimatycznych. Konieczne stanie się organizowanie na
pastwiskach miejsc, w których zwierzęta będą mogły chronić się przed słońcem
– zwłaszcza w okresach występowania wysokiej i bardzo wysokiej temperatury. 

8. Modernizacja pomieszczeń inwentarskich, która zapewni standardy termiczne
dla przebywających w nich zwierząt nie tylko w zimie, ale także latem – w okre-
sach występowania wysokiej i bardzo wysokiej temperatury powietrza.

9. Rozszerzenie edukacji w szkołach rolniczych o informacje na temat upraw,
które w Polsce będą wprowadzane w związku ze zmieniającymi się warunkami
klimatycznymi, wzrostem temperatury i przedłużeniem okresu wegetacyjnego
(np.: sorgo, winorośl, niektóre rośliny energetyczne). Rozszerzenie badań na-
ukowych z zakresu fitopatologii i entomologii o choroby i szkodniki występują-
ce w cieplejszym klimacie, które mogą się w Polsce pojawić. 

10. Wprowadzenie na wydziałach medycyny weterynaryjnej nauki o chorobach
zwierząt występujących w krajach o klimacie cieplejszym niż klimat w Polsce. 

11. Prowadzenie szkoleń dla pracowników centrów doradztwa rolniczego w zakre-
sie adaptacji do prowadzenia produkcji rolniczej w warunkach zmienionego kli-
matu i odpowiednich do tego celu technologii. Edukowanie rolników w zakresie
potencjalnych skutków zmiany klimatu i metod adaptacji do tych warunków. 

12. Wprowadzenie zagadnienia retencji wody w krajobrazie w kontekście zmian
klimatu na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego oraz na studiach specjali-
stycznych z zakresu gospodarki wodnej, rolnictwa i planowania przestrzennego. 
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13. Promowanie systemu ubezpieczeń rolników od negatywnych skutków ekstre-
mów pogodowych, może także wprowadzenie systemu obowiązkowych ubezpie-
czeń w tym zakresie. 

14. Wzmocnienie systemu planowania przestrzennego – niedopuszczanie do za-
budowy terenów narażonych na skutki powodzi, osuwiska i inne katastrofy spo-
wodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, ochrona cennych siedlisk
glebowych spełniających funkcje retencyjne w ekosystemach miejskich. 

Jak wskazuje powyższe wyliczenie, w przypadku rolnictwa adaptacja do zmian kli-
matycznych musi mieć charakter wielokierunkowy. Ponieważ zmiany te będą skutko-
wać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie, i będzie się to działo z różnym natęże-
niem w różnych dziedzinach tego sektora oraz w różnych regionach kraju, trzeba tak
pokierować dostosowywaniem się rolnictwa w Polsce do zmieniających się warun-
ków, aby maksymalnie ograniczać negatywne skutki zmian, rekompensować odpo-
wiednio straty oraz wykorzystywać pojawiające się szanse. Wszystko to pokazuje, że
dla odpowiedniej adaptacji rolnictwa do zmian klimatu ogromne znaczenie będzie
miało coraz szersze wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w tym sektorze oraz
wprowadzanie proekologicznych metod i form gospodarowania. 

6. DYLEMATY

Szerokie wdrażanie w praktyce rolniczej metod i technologii wspierających ochronę
klimatu niesie za sobą liczne dylematy. Czy nie spowoduje to wzrostu cen żywności?
Czy nie ograniczy możliwości pozyskiwania ilości płodów rolnych wystarczającej do wy-
żywienia wzrastającej populacji ludzkiej? Te pytania stają się coraz bardziej istotne
w świetle konkurowania tradycyjnych form rolnictwa z uprawami energetycznymi. 

Większość państw na świecie powiązana jest z innymi krajami siecią zależności
– politycznych, handlowych i gospodarczych, co powoduje, że wprowadzenie instru-
mentów zmniejszających emisję GHG z sektora rolnego tylko przez wybraną grupę
państw może zaburzyć system międzynarodowego obrotu płodami rolnymi. Jest to je-
den z dylematów, przed jakim stoi Unia Europejska, a więc także Polska. Trzeba
odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób wdrażać programy ochronne, aby nie było
to sprzeczne z porozumieniami międzynarodowymi, zawartymi przede wszystkim
w ramach WTO? W jaki sposób chronić własnych rolników i własny rynek, żeby nie
doprowadzić do upadku rolnictwa w innych krajach? 

Gotowość działania na rzecz ochrony klimatu i adaptowania się do jego zmian bę-
dzie zależała także – a może przede wszystkim – od poziomu świadomości, że zmia-
ny zachodzą i jeśli nie zostaną powstrzymane, zagrożą dotychczasowym kierunkom
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rozwoju. Jeśli społeczeństwo i politycy nie są o tym przekonani, to trudno oczekiwać,
że rolnicy będą działać w tym zakresie. 

Te dylematy są ważne zarówno z punktu widzenia gospodarki globalnej, jak i rol-
nictwa Unii Europejskiej i Polski. Dlatego poświęciliśmy im osobny rozdział. 

66..11.. RRoollnniiccttwwoo jjaakkoo źźrróóddłłoo eenneerrggiiii aa pprroodduukkccjjaa żżyywwnnoośśccii

Rolnictwo może spełniać istotną rolę w zapobieganiu zmianom klimatu, dostar-
czając surowce energetyczne, które mogą być wykorzystywane jako odnawialne źró-
dła energii (OZE). Jest to przede wszystkim biomasa (głównie ze specjalnych upraw
roślin energetycznych, ale też z odpadów z rolnictwa, np. niewykorzystanej słomy,
siana), która może zostać wykorzystywana na cele energetyczne – albo przez bezpo-
średnie spalanie, albo w wyniku przetwarzania na biopaliwa lub biokomponenty do
paliw. Ponadto na cele energetyczne – jako OZE – można wykorzystywać biogaz ze
zbiorników magazynujących odchody zwierząt hodowlanych. Wykorzystywanie su-
rowców rolniczych na cele energetyczne jest korzystne z ogólnośrodowiskowego punk-
tu widzenia, gdyż zastępują one zasoby nieodnawialne, które będą się wyczerpywa-
ły, a z których wykorzystywaniem wiążą się różne uciążliwości dla środowiska –
przede wszystkim emisja zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych
(m.in.: CO2, metanu, podtlenku azotu) i odorów, a także powstawanie odpadów sta-
łych i płynnych (ścieków) zanieczyszczających glebę i wody (powierzchniowe i pod-
ziemne) oraz fizyczna degradacja terenu. 

Aby wykorzystywanie surowców rolniczych jako odnawialnych źródeł energii nie po-
wodowało problemów środowiskowych i społecznych, trzeba uwzględniać z jednej stro-
ny uwarunkowania środowiskowe, przede wszystkim z zakresu ochrony przyrody,
a z drugiej strony – problem ewentualnej konkurencji upraw roślin energetycznych
z uprawami na cele produkcji żywności. Uwzględnianie uwarunkowań środowiskowych
i przestrzennych, które wyznaczają ramy możliwego korzystania z zasobów rolniczych su-
rowców odnawialnych na cele energetyczne, pozwala unikać ewentualnych problemów
i konfliktów wiążących się z ich wykorzystaniem lub przynajmniej je minimalizować. 

Ograniczenia i wykluczenia ze względu na potrzebę ochrony przyrody dotyczą
przede wszystkim wielkołanowych upraw energetycznych na terenach chronionych,
ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe. Te uprawy mogą mieć cha-
rakter trwały (szybko rosnące drzewa lub krzewy albo trwałe rośliny trawiaste) lub ty-
powych jednorocznych upraw rolniczych (np. rzepak, kukurydza, a nawet pszenica
czy buraki cukrowe). Problemy środowiskowe kojarzące się z uprawami energetycz-
nymi wynikają z wymagań roślin, które są na te cele uprawiane, sposobu ich uprawy
lub lokalizacji plantacji. Duże areały upraw roślin energetycznych, w tym zwłaszcza
gatunków nietypowych dla danego siedliska, stwarzają ryzyko degradacji krajobrazu
oraz negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną ekosystemów. Duży udział
np. rzepaku w strukturze upraw niesie ryzyko pogorszenia warunków siedliskowych
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i ograniczenia produktywności gleb. Duże plantacje roślin energetycznych zagrażają
różnorodności biologicznej, ale mogą też negatywnie wpływać na zasoby wody nie-
zbędnej pobliskim roślinom dziko rosnącym (wynika to z dużego zapotrzebowania na
wodę niektórych roślin energetycznych) i mogą pogłębiać występujący w Polsce
(szczególnie w Wielkopolsce) ujemny bilans wody, czyli powodować braki wody.
Między innymi z tego powodu nie powinno się przeznaczać dolin rzecznych pod
uprawy roślin energetycznych. Wpływ na różnorodność biologiczną ma też eutrofiza-
cja wód wywoływana przez spłukane z pól i plantacji resztki nawozów (rośliny ener-
getyczne wymagają stosunkowo obfitego nawożenia). Skutki wielkoobszarowych na-
sadzeń roślin przeznaczonych na cele energetyczne nie zostały jeszcze ani w Polsce,
ani też w UE szczegółowo zbadane72, gdyż jest to zjawisko stosunkowo nowe. Sto-
sując jednak podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju – zasadę przezorności –
należy potencjalne skutki dla przyrody brać pod uwagę. 

Innym rodzajem problemów dla przyrody, jakie niosą za sobą uprawy roślin ener-
getycznych, jest wprowadzanie do środowiska przyrodniczego roślin gatunków obcych,
co – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – jest w Polsce zabronione (w celu ochro-
ny rodzimej przyrody)73. Wybierając rośliny do upraw energetycznych, trzeba więc
brać pod uwagę ten zakaz, który wprowadzono w celu uniknięcia niebezpieczeństwa
rozpowszechnienia się w Polsce obcych roślin inwazyjnych74. Niektóre rośliny wyko-
rzystywane do celów energetycznych z pewnością mają cechy roślin inwazyjnych, czy-
li dużą łatwość rozprzestrzeniania się w środowisku i wypierania rodzimych roślin z ich
dotychczasowych nisz ekologicznych. Inwazyjne gatunki obce stanowią obecnie w ska-
li globalnej największe, oprócz utraty siedlisk, zagrożenie dla różnorodności biologicz-
nej. Nie należy więc wykorzystywać do celów energetycznych gatunków już uznanych
za inwazyjne75, przede wszystkim rdestowca japońskiego i rdestowca sachalińskiego.
Uznaje się, że uprawa takich roślin jak ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, mi-
skant cukrowy i spartina preriowa jest też potencjalnie niebezpieczna76; może być
prowadzona jedynie pod określonymi warunkami. Niestety, potencjalne zagrożenie
potęguje objęcie uprawy dwóch z tych roślin (miskanta i ślazowca pensylwańskiego)
systemem dopłat dla rolników (w celu zwiększenia zachęty do upraw energetycznych).
Obcych rodzimej florze roślin nie wolno wprowadzać przede wszystkim na obszarach
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72 A. Faber, Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych [w:] Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie

rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Seria „Studia i Raporty IUNG-PIB”, Zeszyt 11/2008, Puławy. 
73 Art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 
74 Gatunek inwazyjny (ang. invasive alien species – IAS) to gatunek, którego wprowadzenie do uprawy może pro-

wadzić do jego samorzutnego rozprzestrzeniania się w środowisku i tą drogą – do wprowadzania zagrożeń dla ro-

dzimej przyrody i jej różnorodności biologicznej. 
75 Patrz lista gatunków obcych stwierdzonych w Polsce, prowadzona przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Kra-

kowie, http://www.iop.krakow.pl/ias/lista.asp
76 Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat oceny

przygotowania Polski do uzyskania w 2010 r. 7,5% energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energii,

(materiał przekazany przez Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwa



cennych przyrodniczo (w parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych,
na obszarach Natura 2000 i obszarach chronionych siedlisk przyrodniczych – nawet
jeśli występują poza ww. obszarami chronionymi) oraz w ich pobliżu. Ponadto trzeba
stale monitorować uprawę tych gatunków w celu oceny zagrożenia ich „ucieczką”
i ewentualnego zadomawiania się ich w siedliskach naturalnych77. 

Szczególnym zagrożeniem dla środowiska może być przetwarzanie na biopaliwa
nasion roślin zmodyfikowanych genetycznie, co niestety jest bardzo intensywnie pro-
pagowane przez zwolenników GMO i entuzjastów szerokiego rozwoju rynku biopa-
liw. Zagrożeniem dla różnorodności rodzimej flory i fauny oraz czystości upraw ro-
dzimych (szczególnie prowadzonych metodami ekologicznymi) mogą być nie tylko
uprawy roślin energetycznych zmodyfikowanych genetycznie (szczególne groźny jest
rzepak – jego bardzo małe i lekkie nasiona wyjątkowo łatwo się rozsiewają), ale rów-
nież sprowadzane z zagranicy nasiona typu GMO przeznaczone do przetwarzania
na biopaliwa – mogą one bowiem uwalniać się do środowiska nie tylko z pól, ale też
podczas transportu, przeładunku, składowania w magazynach i przetwarzania. Sta-
nowią one zagrożenie nie tylko dla roślin uprawnych tego samego gatunku, ale także
dla spokrewnionych z nimi roślin dzikich. 

Przedstawiając problematykę rolnictwa jako źródła energii, trzeba zwrócić uwagę
na zagadnienie konkurencji, jaka tworzy się w wyniku produkcji rolniczych surowców
energetycznych, szczególnie przeznaczanych na produkcję biopaliw. Zdaniem spe-
cjalistów, produkcja surowców energetycznych na gruntach rolniczych konkuruje z in-
nymi produktami na rynkach rolnych, które są niezwykle złożonymi systemami78.
Istotna jest przede wszystkim konkurencja z produkcją żywności – jej wypieranie sta-
ło się faktem w niektórych obszarach (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych
i w krajach rozwijających się) i wyraźnie zaczęło wpływać na ceny żywności. Jako
przyczyny występującej współcześnie tendencji wzrostu cen żywności podaje się:
zmniejszenie się zapasów zboża na świecie (duże ilości ziarna zbóż zaczęto przezna-
czać na produkcję etanolu); ocieplenie klimatu (powodujące na niektórych obszarach
niekorzystną zmianę warunków produkcji); wzrost popytu globalnego na żywność (w
związku ze wzrostem liczby ludności i podnoszeniem się poziomu życia w niektórych
gęsto zaludnionych krajach świata). Wzrost cen żywności wywołuje też inne proble-
my ekonomiczne – przyczynia się m. in. do wzrostu inflacji. Na przykład w Meksy-
ku potęguje to problemy z wyżywieniem ubogich grup ludności79. 
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Środowiska 13 października 2006 r.) – dostępna na stronie internetowej:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/artykuly/informacjaOZEsejm.psml
77 Zasady postępowania z gatunkami roślin i zwierząt obcymi rodzimej faunie i florze, Instytut Ochrony Przyrody

PAN, Kraków 2005. 
78 S. Krasowicz, Wpływ produkcji roślin energetycznych na rynek żywności [w:] Uprawa roślin energetycznych a wykorzy-

stanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, Seria „Studia i Raporty IUNG-PIB”, Zeszyt 11/2008, Puławy.
79 J. Kulawik, Dylematy polityki finansowej w polskim rolnictwie [w:] Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej

i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej, ALMAMER, Warszawa 2007.



Nieefektywność i wręcz szkodliwość przeznaczania ziarna zbóż na cele energe-
tyczne obrazuje poniższy przytoczony przykład zaczerpnięty z prasy:

Aby wyprodukować etanol wystarczający do jednorazowego napełnienia zbiornika
paliwa dużego samochodu osobowego, trzeba zużyć tyle kukurydzy, ile wystarcza do
(...) całorocznego wyżywienia człowieka80.

Istotne też jest to, że uzyskiwanie biopaliw nie jest procesem ani tanim, ani wy-
łącznie korzystnym z punktu widzenia ochrony przed emisją gazów szklarniowych
– spalanie biomasy powoduje bowiem emisję takich gazów, choć oczywiście w mniej-
szych ilościach niż spalanie paliw kopalnych. Także producenci tych paliw nie zacho-
wują się w pełni etycznie – najpierw kreują duże zdolności wytwórcze, a później na-
ciskają na rządy, żeby stworzyły im korzystne warunki fiskalne (ulgi podatkowe, sub-
wencje itd.), które zapewnią rekompensatę poniesionych nakładów. Problemem jest
również to, że proste spalanie biomasy powoduje emisję drobnych pyłów, a to koli-
duje z wymogami Dyrektywy CAFE81. 

Spalanie słomy w celach energetycznych też przynosi problemy – ogranicza bo-
wiem ilość resztek organicznych pozostających na polach, a więc pogarsza bilans
próchnicy w glebach. 

Największe problemy z konkurencją upraw energetycznych produkcji żywności wy-
stępują obecnie, a w jeszcze większym stopniu będą występować w przyszłości, w kra-
jach południowych (szczególnie tropikalnych), w których potencjał energetyczny upra-
wianych roślin energetycznych jest znacznie większy niż w strefie umiarkowanej,
w związku z tym presja na zwiększanie areału tych upraw będzie tam większa. 

Nic więc dziwnego, że światowe organizacje ekologiczne (np. Friends of the
Earth) – zaniepokojone negatywnymi skutkami przyrodniczymi produkcji rolniczej
na rzecz biopaliw (np. masowego karczowania lasów tropikalnych w Ameryce Połu-
dniowej) i skutkami społecznymi (spadek dostępności żywności i wzrost jej ceny)
– protestują przeciwko wspieraniu produkcji rolniczej na rzecz biopaliw i domagają
się priorytetowego traktowania w polityce zwiększania efektywności energetycznej,
produkcji energii z odpadów oraz redukcji zapotrzebowania na transport82. 

Wspieranie rozwoju rolnictwa energetycznego powinno się odbywać na podstawie
bilansu energetycznego; należy wdrażać te uprawy i technologie, dzięki którym ilość
energii uzyskanej z wykorzystania plonów jest znacząco większa od ilości energii zu-
żytej na ich uzyskanie. W tym kontekście należy także oceniać ewentualną produkcję
biopaliw na potrzeby rynku europejskiego na innych kontynentach – koszt ekologicz-
ny (w tym emisja GHG) takiego rozwiązania może być tak duży (gdy uwzględni się
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80 Europa odwraca się od biopaliw, Gazeta Wyborcza, 14.01.2008 r. 
81 Tzw. dyrektywa CAFE to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Odnosi się m.in. do pyłu zawieszonego PM2,5

(o średnicach cząstek poniżej 2,5 mikrometra), którego obecność w powietrzu będzie restrykcyjnie kontrolowana,

m.in. konieczne będzie utworzenie nowych punktów pomiarowych dla pyłu PM2,5. 
82 http://www.foeeurope.org/agrofuels/index.html



koszty transportu), że przewyższy on potencjalne korzyści. 
Z analiz przeprowadzonych w Polsce83 wynika, że zapewnianie odpowiedniej ilo-

ści surowców do przerobu na bioetanol, przynajmniej w okresie do 2010 r., w na-
szym kraju nie powinno nastręczać większych problemów ani destabilizować rynku
żywności. Ważne jest jednak, aby na bieżąco monitorować zmieniające się relacje
rynkowe i analizować przyrodnicze i ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania wy-
korzystania krajowej bazy surowcowej do produkcji bioetanolu, w tym ich konkuren-
cyjność w odniesieniu do produkcji żywności i pasz, decydujących o samowystarczal-
ności żywnościowej kraju. 

66..22.. GGlloobbaallnnee kkwweessttiiee śśrrooddoowwiisskkaa pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo wweeddłłuugg mmiieesszzkkaańńccóóww
oobbsszzaarróóww wwiieejjsskkiicchh8844

Anthony Giddens – jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów – uka-
zując jak globalizacja zmienia charakter naszych codziennych doświadczeń, zwraca
m.in. uwagę na stawianie nas wobec nowych form ryzyka, w tym (...) ryzyka stwa-
rzanego przez człowieka, a więc wynikającego z naszego oddziaływania na środowi-
sko naturalne za pośrednictwem naszej wiedzy i techniki85. Podkreśla za Urlichem
Beckiem – socjologiem, autorem terminu „społeczeństwo ryzyka”, że zagrażające
nam rodzaje ryzyka Nie zależą (...) od przynależności narodowej, zamożności czy po-
chodzenia społecznego jednostki – są potencjalnym zagrożeniem dla nas wszystkich86.
Za jeden z najpoważniejszych problemów ekologicznych uważa się kwestię globalne-
go ocieplenia czy szerzej: nieodwracalnych zmian klimatycznych postrzeganych jako
skutki globalnego ocieplenia. 

Badania polskiej opinii publicznej sygnalizują rosnące zaniepokojenie Polaków
stanem środowiska przyrodniczego87. Według badaczy Centrum Badania Opinii
Publicznej: 

Większość Polaków jest poważnie zaniepokojona stanem przyrody w naszym kra-
ju (45% w dużym stopniu, a 16% w bardzo dużym). Jeszcze większe obawy budzi
kondycja środowiska naturalnego Ziemi jako całości – 46% respondentów wyraża du-
że zaniepokojenie jej stanem, a 23% bardzo duże. Żadnych obaw nie odczuwa co
dwudziesty ankietowany88. 
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83 S. Krasowicz, Wpływ produkcji roślin..., op. cit. [za:] J. Kuś, A. Faber, A. Madej, Przewidywane kierunki zmian

w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, „Raporty

IUNG-PIB”, Puławy 2006. 
84 Autorem tego rozdziału jest Andrzej Pilichowski – pracownik naukowy Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwer-

sytetu Łódzkiego i przewodniczący Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 
85 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
86 A. Giddens, Socjologia..., op. cit. 
87 W publikacjach z dziedziny nauk społecznych najczęściej stosowany jest termin „środowisko naturalne”.
88 J. Szczepańska, Czy Polacy dbają o środowisko naturalne [w:] CBOS, Serwis informacyjny, 2008 (lipiec).



Z danych prezentowanych przez CBOS wynika intrygująca zmienność dekla-
rowanych sądów: w 1993 r. obawy związane z kondycją przyrody w kraju wyra-
żało więcej niż trzy czwarte ankietowanych, w 2000 r. – połowa, a w 2006 – tyl-
ko dwie piąte. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił jednak znaczny wzrost niepo-
koju89. Podobnie wzrosło zaniepokojenie Polaków stanem środowiska przyrodni-
czego na całym świecie – w 2006 r. był on źródłem bardzo dużego niepokoju dla
15 %, a dużego – dla 43% badanych dorosłych mieszkańców naszego kraju (ra-
zem 58%), dwa lata później odpowiednio: bardzo dużego dla 23% i dużego dla
46% (razem 69% badanych). Przytoczone dane CBOS odnoszą się do opinii for-
mułowanych przez reprezentatywną próbę losową ogółu dorosłych mieszkańców
naszego kraju. Bliższe analizy pozwalają wskazać istotne zróżnicowanie prezento-
wanych opinii. Podstawową zmienną dla niniejszego opracowania jest miejsce za-
mieszkania – zadaniem autora jest bowiem ukazanie, jak mieszkańcy obszarów
wiejskich postrzegają wybrane problemy ekologiczne. Na wstępie należy podkreślić
duże zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców tych terenów. Obecnie lud-
ność wiejska w większości nie zajmuje się prowadzeniem gospodarstw rolnych (rol-
nicy prowadzący gospodarstwo rolne stanowią jednak nadal największą grupę za-
wodową – ok. 1/3 ogółu mieszkańców wsi). Bardzo ważną cechą mieszkańców ob-
szarów wiejskich jest także utrzymujący się istotnie niższy niż u mieszkańców miast
(zwłaszcza dużych) poziom wykształcenia (w tym wyższego). Ta ostatnia właści-
wość jest tym ważniejsza, im bardziej na zróżnicowanie analizowanych opinii wpły-
nął poziom wykształcenia badanych. 

Rzeczywiście, trzy wymienione zmienne (poziom wykształcenia, miejsce zamiesz-
kania, czasami określanie siebie jako rolnika) często różnicowały opinie badanych
przez CBOS. Oto przykłady: stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju jest
częściej powodem bardzo dużych i dużych obaw oraz niepokoju ogółu mieszkańców
(61%) niż ogółu mieszkańców wsi (51%) czy samych rolników (49% ogółu bada-
nych rolników sygnalizuje istotne obawy i niepokój). Podobnie jest z obawami odno-
śnie do stanu środowiska przyrodniczego całej Ziemi: częściej jest on powodem bar-
dzo dużych i dużych obaw oraz niepokoju ogółu mieszkańców kraju (69% ogółu ba-
danych) niż mieszkańców wsi (59% ogółu badanej ludności wiejskiej). W tym wy-
padku jednak opinie rolników (66%) niewiele odbiegają od przeważających nastro-
jów ogółu mieszkańców kraju. Zdecydowanie najbardziej zafrasowanymi w tej kwe-
stii okazali się mieszkańcy dużych miast (u 84% tychże stan środowiska przyrodni-
czego całej Ziemi budził znaczne obawy90).

Na podobne zróżnicowanie w postrzeganiu kwestii ekologicznych wskazują
również autorzy badania zrealizowanego w 2008 r. (to kolejne, poczynając
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od 1992 r.!) przez Instytut na rzecz Ekorozwoju91. Ujęcie dynamiczne pozwala
autorom ujawnić zmniejszanie się zbiorowości osób deklarujących znaczące wyczu-
lenie na problemy ekologiczne: w 1992 r. badacze uznali, że takich osób było
ok. 1/3 badanych, a w 2008 r. stanowiły one jedynie 11% ogółu. Niestety, z pew-
nością udział tej kategorii wśród mieszkańców obszarów wiejskich jest znacznie niż-
szy, jako że przedstawiciele wyróżnionej grupy „proekologicznej” to częściej osoby
z wyższym wykształceniem, o dobrej sytuacji materialnej, także mieszkające w naj-
większych miastach. Również analizując zasoby wiedzy badanej reprezentatywnej
zbiorowości mieszkańców kraju o środowisku przyrodniczym, do grupy najbardziej
zorientowanych zaliczono osoby lepiej wykształcone, częściej mieszkające w mia-
stach. Zgodnie z wynikami tych badań ludność wiejska zgłasza natomiast najmniej
zastrzeżeń odnośnie do jakości ochrony okolicznych terenów o dużych walorach
przyrodniczych, a rolnicy np. wyróżniają się wśród innych badanych kategorii spo-
łeczno-zawodowych największym wsparciem dla działań drogowców związanych
z wycinką przydrożnych drzew! 

Badanie InE przedstawia stosunek Polaków do zmian klimatu. Problem global-
nego ocieplenia za najważniejsze zagrożenie środowiskowe uznało w 2008 r. 55%
badanych, podczas gdy w 2004 r. tylko 26%. Jak sądzą badacze, ta zmiana jest efek-
tem intensywnej obecności kwestii globalnego ocieplenia w przestrzeni medialnej. Ba-
danie wykazało też, że większość badanych (57%) jest przekonana, że przeciętny
człowiek w stopniu dużym lub nawet bardzo dużym przyczynia się do zmian klima-
tu. O odpowiedzialności społeczeństwa za zmiany klimatyczne są najbardziej prze-
konani: pracownicy umysłowi, uczniowie i studenci, mieszkańcy największych miast.
Wśród mieszkańców terenów wiejskich ta świadomość jest zapewne mniejsza. Jako
działalność gospodarczą w największym stopniu oddziałującą negatywnie na klimat,
ponad 2/3 respondentów wymieniło przemysł (67% wskazań), na rolnictwo wskaza-
ło zaledwie kilka procent badanych (4%). Badanie InE pokazuje też preferencje spo-
łeczne w odniesieniu do przyszłych źródeł pozyskiwania energii. Z punktu widzenia
ochrony klimatu istotne jest to, że przez każdą z grup społeczno-zawodowych surow-
ce i źródła odnawialne były stawiane zawsze na pierwszym miejscu (wskazało na nie
44% ogółu badanych), a jako alternatywę takiej polityki energetycznej respondenci
najczęściej wskazywali oszczędność energii (23%). 

Jak wynika z badania CBOS, badani raczej sceptycznie podchodzą do możliwości
poprawy stanu środowiska przyrodniczego siłami własnymi czy najbliższej rodziny: naj-
częściej takie możliwości deklarują rolnicy (60%), a tylko 46% ogółu mieszkańców kra-
ju i 45% ogółu mieszkańców wsi dostrzega takie możliwości. Opinie te są jednak zasta-
nawiające w kontekście bardzo niewielkiego deklarowanego postrzegania problemów
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związanych ze stanem przyrody w najbliższej okolicy: sygnalizuje je jedynie 14% rolni-
ków, 22% mieszkańców wsi i niespełna co trzeci mieszkaniec kraju (31%). Powtórzmy
za badaczami CBOS: wzrostowi deklarowanego zaniepokojenia stanem środowiska
przyrodniczego towarzyszą: spadek przekonania o możliwości pozytywnego wpływania
na swoje otoczenie i zmniejszenie się uczestnictwa w działaniach proekologicznych. Jak
zauważa autorka badania CBOS, pojawiały się wypowiedzi sygnalizujące (...) słabość
i zawodność instytucji, które zniechęcają ludzi do indywidualnej działalności na rzecz
ochrony przyrody92. Przykładów pozytywnych jest jednak sporo, np. projekt selektyw-
nej zbiórki odpadów w gminie Raciechowice (...) po 10 latach od rozpoczęcia (...) stał
się niejako elementem codzienności i rutyny w funkcjonowaniu społeczności gminnej93. 

Interesującego wyjaśnienia niespójności w rozumieniu przez ludzi kwestii środowi-
ska i „wymiarów pośredniczących” w złożonej relacji pomiędzy zainteresowaniem
a działaniem dostarczają Phil Macnaghten i John Urry. Zauważają oni, że ludność
z wielu sfer społeczeństwa była świadoma rozległego zakresu zagadnień i głęboko tym
zatroskana. Ponadto, lęki te wzmagało poczucie zagrożeń środowiska, które stawały się
coraz bardziej niewiadome, nierozpoznawalne, zglobalizowane i zależne od wysoce abs-
trakcyjnych systemów eksperckich. Powszechny był pogląd, że te zagrożenia zaczyna-
ją wpływać bezpośrednio na ludzkie zdrowie i ograniczać społeczne praktyki lokalne.
Autorzy formułują także bardzo istotną krytyczną uwagę metodologiczną. Uważają,
że badania opinii publicznej błędnie odczytują sposób ustalania przez ludność sensu
kwestii środowiska i to, jak ten sens zostaje włączony do jej codziennych praktyk94. 

Niestety nie są dostępne wyniki badań omawianych tu kwestii realizowanych metodą
jakościową. Wyniki wykorzystywanych analiz pochodzą przede wszystkim z badań ilo-
ściowych, o których zaletach i ograniczeniach także i w tym miejscu się przekonujemy.
Podkreślmy jednak, że znacząca część ludności wiejskiej jest świadoma narastania kwe-
stii globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego. Niepokój nasilił się w ostatnich
trzech latach; bez wątpienia staje się on elementem nowego myślenia o przyrodzie. Ba-
dania ilościowe sygnalizują istotną rolę poziomu wykształcenia w artykułowaniu tego za-
grożenia; badania jakościowe zdają się sygnalizować wagę praktyk życia codziennego. 

66..33.. PPooddssttaawwoowwee ddyylleemmaattyy rroozzwwoojjuu rroollnniiccttwwaa wwoobbeecc zzmmiiaann kklliimmaattuu
oorraazz uussttaalleeńń WWTTOO9955

Wspólna Polityka Rolna UE (WPR) w ostatnich latach uległa istotnym mody-
fikacjom – nastąpiło daleko idące oddzielenie wysokości płatności bezpośrednich dla
rolników od produkcji (decoupling) a ich wypłatę uzależniono od spełnienia przez
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producentów szeregu wymagań z zakresu ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt,
jakości produkcji i innych (zasada wzajemnej zgodności). Zreformowana WPR ma
ograniczyć negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze i zmniej-
szyć poziom jej rynkowego interwencjonizmu. Warto wspomnieć, że jeszcze w latach
90. XX w. rolnicy często produkowali to, do czego UE dopłacała, a nie to, na co
konsumenci zgłaszali popyt. Oddzielenie płatności od produkcji ma to zjawisko wy-
eliminować. Wspomniane zmiany w WPR w dużej mierze wynikały z presji toczą-
cych się negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), których stro-
ny zarzucały UE, że przez płatności bezpośrednie deformuje warunki konkurencji na
światowym rynku rolnym. Ostatnia reforma WPR potwierdza więc istotną regułę
mówiącą o tym, że ewolucja kształtu WPR w dużej mierze zależy od WTO96, cze-
go najbardziej widocznym przykładem była modyfikacja WPR z początku lat 90.
XX w. – w ramach ówczesnej reformy MacSharry’ego ograniczono wysokość cen in-
terwencyjnych na rynkach rolnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG),
a rolnicy otrzymali w zamian nowy instrument – płatności bezpośrednie. Za przy-
zwolenie na liberalizację rolnictwa EWG uzyskała wówczas na forum WTO zgodę
na łatwiejszy dostęp swoich produktów do rynków państw rozwijających się. 

Obecnie negocjacje WTO, podobnie jak na początku lat 90. XX w., znajdują się
w impasie przede wszystkim ze względu na różnice zdań w dziedzinie handlu produk-
tami rolnymi. Kraje WTO już wcześniej wyraziły gotowość eliminacji subsydiów eks-
portowych po 2013 r., ale nadal przedmiotem sporu pozostaje kwestia dostępu do ryn-
ków (cła i inne bariery)97. W tym kontekście należy postawić kilka fundamentalnych
pytań. Czy po raz kolejny UE wyrazi zgodę na liberalizację światowego handlu żyw-
nością w zamian za zgodę innych krajów na ograniczenie barier w światowej wymianie
artykułów przemysłowych i usług? Czy taka liberalizacja byłaby korzystna dla UE i dla
Polski? Po pierwsze, większość analiz wskazuje, że liberalizacja światowego handlu by-
łaby dla UE korzystna (wzrost ogólnego poziomu dobrobytu)98. Po drugie jednak,
wiele wskazuje na to, że efekty liberalizacji będą w samej UE silnie zróżnicowane – zy-
skają te państwa, w których mobilność zasobów (kapitału i pracy) jest duża, a mogą
stracić kraje słabiej rozwinięte, w których rolnictwo odgrywa istotną rolę gospodarczą.
Innymi słowy, w zamożnych krajach „starej” UE w momencie liberalizacji kapitał ła-
twiej przepłynie do tych sektorów, które na liberalizacji zyskają (przemysł i usługi),
a w krajach takich jak Polska, w których np. mobilność sektorowa i terytorialna siły ro-

41

DOBRY KLIMAT DLA ROLNICTWA?

95 Autorem tego rozdziału jest Łukasz Hardt – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego i pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. 
96 Zob.: C. Daugbjerg, A. Swinbank, The Politics of Cap Reform: Trade Negotiations, Institutional Settings and

Blame Avoidance, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 45 (1) 2007. 
97 Ł. Hardt, Wspólna polityka rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE, „Wieś i Rolnictwo”,

4 (141) 2008. 
98 Np. J. Francois, H. van Meijl., F. van Tongeren, Trade Liberalization and Developing Countries under the Do-

ha Round, Tinbergen Institute Discussion Paper, Amsterdam/Rotterdam 2003.



boczej jest niska, może nastąpić „uwięzienie” zasobów ludzkich (lock-in) w cechującym
się niską produktywnością rolnictwie. Może to prowadzić do utrwalenia społecznej mar-
ginalizacji ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Po trzecie wreszcie, zróżnicowanie
efektów liberalizacji w UE będzie wynikało ze zmiany rozkładów przewag kompara-
tywnych99 wśród krajów członkowskich. W związku z powyższym należy się spodzie-
wać, że osiągnięcie kompromisu przez kraje UE w sprawie większej liberalizacji świa-
towego handlu żywnością będzie trudne. 

Ta konstatacja może jednak ulec zmianie w wyniku coraz silniejszego oddziały-
wania na WPR UE dwóch czynników: zmiany sytuacji na światowym rynku żyw-
ności oraz ocieplenia klimatu. Analizując te zagadnienia, trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że obecna WPR (płatności oddzielone od produkcji) ma przede wszystkim
prowadzić do ekstensyfikacji produkcji rolnej, podczas gdy jeszcze w latach 90. XX
w. celem WPR była jej intensyfikacja (wysokość płatności zależna była od poziomu
produkcji). Występuje więc swoista nierównowaga. Po pierwsze – rośnie światowy
popyt na żywność (jest jedną z przyczyn wzrostu cen żywności), a WPR powodu-
je obniżenie możliwości produkcyjnych w zakresie produkcji żywności na obszarze
UE. Pojawiają się więc głosy, że należy wrócić do WPR z lat 90. XX w. Po dru-
gie, w obliczu rosnących cen żywności narasta presja na liberalizację światowego
handlu żywnością, zakłada się bowiem, że większa konkurencja doprowadzi do
spadku cen. Argument ten wzmacniają również postępujące zmiany klimatu, które
każą postawić następujące pytanie – skoro warunki produkcji rolnej tak istotnie się
zmieniają w różnych częściach świata (m.in. zmiany średniej temperatury powietrza
– rys. 10), to dlaczego światowy rynek rolny pozostaje tak nieelastyczny i uniemoż-
liwia przenoszenie produkcji w te miejsca, w których warunki do jej prowadzenia
stają się bardziej sprzyjające? 

W debacie nad przyszłą liberalizacją światowego handlu żywnością różnicowanie
się i zmienność klimatu będą stanowiły coraz ważniejszy argument. Co więcej, nale-
ży założyć, że globalne ocieplenie może powodować nie tylko zmiany ogólnego po-
ziomu produkcji w różnych regionach świata, ale również zmiany w jej profilu, co bę-
dzie nieuchronnie prowadziło do konieczności modyfikacji WPR. Jednym z celów
WPR będzie łagodzenie skutków zmian klimatycznych dla rolnictwa w UE. Już
obecnie w wielu krajach systemy zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym (farm
risk management) są bardzo złożone i korzystają z pomocy państwa (m.in. w Stanach
Zjednoczonych). W debacie publicznej nad zmianami WPR należy przywiązywać
szczególną wagę do takiego jej modyfikowania, aby nie tylko uwzględniać zmiany
strukturalne na światowym rynku żywności (rosnący popyt na żywność w Indiach
i Chinach), ale również zmiany klimatyczne100. 
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SSttaannoowwiisskkoo PPoollsskkii
Zmiany klimatu istotnie zmienią warunki produkcji rolnej w Polsce. Częste upa-

ły i okresy posuszne w ostatnich latach (m.in. latem 2003 r.), powodujące duże stra-
ty w plonach, uzasadniają twierdzenie, że mamy do czynienia z nową normą klima-
tyczną, a pogorszenie warunków klimatycznych dla produkcji rolnej jest bezspornym
faktem. W najbliższych dziesięcioleciach intensywność zmian klimatycznych w Euro-
pie może zwiększyć się jeszcze bardziej. Spowoduje to zmiany w profilu produkcji
rolnej w Polsce. Dobrym przykładem może być wspominana już wcześniej uprawa
kukurydzy, której prawdopodobieństwo dojrzewania w latach 2001-2010 w stosun-
ku do okresu 1941-1990 istotnie wzrasta (rys. 11). 

W debacie publicznej dotyczącej zmian klimatu podkreśla się, że rolnictwo bę-
dzie musiało dokonać istotnej zmiany technologii metod produkcji, a więc stosować
w większym stopniu gatunki roślin lepiej wykorzystujących wodę, wprowadzać co-
raz bardziej zaawansowane systemy nawadniania, zabezpieczać się przed nowymi
odmianami szkodników. Konieczność adaptacji dotyczy również produkcji zwierzę-
cej, zwłaszcza w zakresie projektowania budynków gospodarskich w celu zabezpie-
czenia zwierząt przed wysoką temperaturą. Poprawa bilansów wodnych w krajobra-
zie rolniczym będzie wymagała szerszego stosowania fitomelioracji, w tym tworzenia
śródpolnych zadrzewień, odtwarzania oczek wodnych i zbiorników retencyjnych
w naturalnych zagłębieniach terenu. Zmiany klimatu uzasadniają również daleko
idącą modyfikację WPR – stanowisko Polski w tej kwestii powinno być szczególnie
jednoznaczne ze względu na pogłębiające się deficyty wody w sezonie wegetacyj-
nym. Próbując kreślić scenariusze ewolucji WPR po 2013 r., zwykle wyróżnia się
opcję liberalną (stopniowa likwidacja WPR) oraz wariant status quo (zachowanie
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Rysunek 10. Prognozowane zmiany średniej rocznej temperatury powietrza

w różnych częściach świata w stosunku do okresu 1980-1999:

A. zmiany w latach 2020-2029 B. zmiany w latach 2090-2099

Źródło: Według modelu AOGCM (IPCC, 2007. Synthesis Report...)



obecnych mechanizmów)102. Wobec tego dychotomicznego wyboru Polska zwykle
zajmuje stanowisko bliższe wariantowi status quo. Czy w obliczu zmian klimatycz-
nych oraz spodziewanej liberalizacji WTO jest to wybór optymalny? 

W 1970 r. kraje rozwinięte zobowiązały się do wnoszenia na cele Oficjalnej Po-
mocy Rozwojowej dla krajów rozwijających się 0,7% swojego PKB. Z tego zobo-
wiązania wywiązuje się jedynie Holandia. W 2008 r. przywódcy państw grupy G-8
postanowili przeznaczyć sumę 6 mld USD na rzecz Funduszy Inwestycyjnych dla
Ochrony Klimatu. Postanowili oni także, że te środki zostaną przekazane w ramach
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Zdaniem krajów rozwijających się jest to niedopusz-
czalne przekierowanie pomocy103. 

Powiedzieliśmy wcześniej, że liberalizacja światowego handlu rolnego może nie
być korzystna dla Polski ze względu na niską mobilność zasobów oraz nadal istotną
rolę rolnictwa w systemie społeczno-gospodarczym. W obliczu liberalizacji handlu
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101 J. Kozyra, T. Górski, Wpływ zmian klimatu na uprawę roślin w Polsce. Klimat – Środowisko – Człowiek, Pol-

ski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004. 
102 Zakładamy, że istotna zmiana WPR może dokonać się dopiero w nowej perspektywie finansowej UE, a więc

po 2013 r.
103 K. Reworth, Problem klimatu a prawa człowieka, Oxfam International, wyd polskie: PZS i PAH, Warszawa 2008. 

1941-1990 2001-2010

Rysunek 11. Prawdopodobieństwo dojrzewania kukurydzy w Polsce

w latach 1941-1990 i 2001-2010

Źródło: J. Kozyra, T. Górski, 2004101.



Polska może więc wybrać dwie substytucyjne strategie: 1) zachowawczą – postulo-
wać utrzymanie obecnie stosowanych narzędzi WPR i jednocześnie nalegać na prze-
kształcenie części jej drugiego filara w fundusz łagodzenia skutków liberalizacji handlu
dla producentów rolnych (subsydia dla gospodarstw ograniczających produkcję)104;
2) aktywną – podjęcie działań zmierzających do zwiększenia mobilności zasobów,
zwłaszcza siły roboczej. Z punktu widzenia potrzeb modernizacyjnych państwa stra-
tegia aktywna wydaje się optymalna. W tym wariancie realizacja polityki rozwoju wsi
w większej mierze stałaby się udziałem polityki spójności, a nie polityki rolnej. Dzia-
łania podejmowane przez państwo powinny służyć reorientacji zawodowej osób zwią-
zanych z rolnictwem, tak aby mogły one odchodzić z rolnictwa do bardziej produk-
tywnych sektorów gospodarki, nie oznacza to jednak, że powinny one odchodzić
z obszarów wiejskich. Trzeba podkreślić, że zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie
jest warunkiem koniecznym jego unowocześnienia. Ten cel łatwiej będzie można re-
alizować poprzez politykę spójności niż przez politykę rolną105. 

Wcześniej zaznaczyliśmy, że zmiany klimatu muszą zostać uwzględnione w przy-
szłym kształcie WPR, a więc powinny znaleźć odzwierciedlenie w stanowisku Polski
wobec przyszłości WPR. W tym kontekście wydaje się zasadne, aby Polska w nego-
cjacjach podkreślała konieczność: 1. wzrostu znaczenia mechanizmów zarządzania ry-
zykiem w WPR; 2. wzmocnienia mechanizmów obniżających niekorzystny wpływ rol-
nictwa na środowisko (zwłaszcza promocja rozwiązań służących akumulacji wody
w glebie i zapobieganiu erozji); 3. kierowania większych środków WPR na badania
związane z dostosowaniem rolnictwa do nowych warunków klimatycznych; 4. redukcji
ex-ante (z wyprzedzeniem) negatywnych efektów zewnętrznych wytwarzanych przez
rolnictwo106. Ponadto Polska nie powinna blokować liberalizacji światowego handlu.
Powinniśmy rozumieć ten proces jako szansę na modernizację rolnictwa i gospodarki
sensu largo. Reasumując, kwestie negocjacji w ramach WTO oraz zmiany klimatu mu-
szą zajmować istotne miejsce w debacie publicznej dotyczącej zmian polityki rolnej, ale
także w szerszej debacie odnoszącej się do strategii rozwoju cywilizacyjnego Polski. 
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104 WPR przypominałaby wtedy Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). 
105 Ważnym argumentem na rzecz przesunięcia środków kierowanych na polską wieś z WPR do polityki spójności

są negocjacje nad zmianami w budżecie UE po 2013 r. (tzw. przegląd budżetowy). Obecnie bardziej prawdo-

podobna wydaje się redukcja funduszy na politykę rolną dla Polski niż na działania w ramach polityki spójności

(por.: W. Burkiewicz, R. Grochowska, Ł. Hardt, Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej

w latach 2008-2009, UKIE, Warszawa 2007).
106 Ze względu na znaczącą liczbę gospodarstw wytwarzających zanieczyszczenia (negatywne efekty zewnętrzne) oraz

trudności ze zidentyfikowaniem grupy podmiotów, której dobrobyt w wyniku oddziaływania tych efektów jest obniża-

ny, nie sprawdzają się „neoklasyczne” sposoby rozwiązywania problemu nadmiernej podaży tych efektów (karanie

ich producentów). Internalizacja efektów zewnętrznych nie może więc mieć miejsca. Środowisko przyrodnicze na ob-

szarach produkcji rolnej musi zatem być chronione poprzez mechanizmy oddziałujące na proces produkcyjny (poli-

tyka rolna), a nie poprzez ogólne mechanizmy polityki ochrony środowiska (karanie producentów zanieczyszczeń).



7. PODSUMOWANIE

Zmiany klimatu potęgowane działalnością człowieka stanowią u progu XXI w.
największe wyzwanie ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Zapobieganie zmianom
i ich powstrzymywanie wymaga dokonania rewolucji technologicznej, ale także wy-
tworzenia postawy solidarności wszystkich państw i społeczeństw całego globu. 

Dla producentów płodów rolnych perspektywa zmiany klimatu oraz spowodowa-
nych nią skutków stanowi zagrożenie ekonomicznych podstaw funkcjonowania, jak rów-
nież marginalizacji całych struktur społecznych na obszarach wiejskich. Rolnictwo jest
bowiem rodzajem działalności człowieka, który w największym stopniu zależy od środo-
wiska przyrodniczego, w tym od warunków klimatycznych. Ingerencja w stan równowa-
gi ekosystemów i zaburzenia w gospodarce wodnej będą oznaczać konieczność kosztow-
nej adaptacji do nowych warunków, a w wielu słabych ekonomicznie regionach świata
– brak możliwości utrzymania i rozwijania tradycyjnych kierunków produkcji. 

Dlatego działania w odniesieniu do tego sektora są niezbędne. Z jednej strony sek-
tor rolny jest źródłem emisji gazów cieplarnianych – przede wszystkim metanu i pod-
tlenku azotu – odpowiadającym za ok. 1/7 całkowitej ich emisji ze źródeł antropogen-
nych. Z drugiej jednak strony oferuje on znaczący potencjał dla działań ochronnych –
przede wszystkim przez zwiększanie ilości wiązanego węgla (ok. 90% potencjału),
w mniejszym stopniu poprzez ograniczanie emisji (zwłaszcza metanu). 

Podejmując wysiłki na rzecz ochrony klimatu poprzez działania w rolnictwie, nie
można zapomnieć, że podstawowym ich ograniczeniem jest konieczność zachowania
potencjału tego sektora do produkcji odpowiedniej ilości (i jakości) płodów rolnych,
aby można było zapewnić wyżywienie wzrastającej liczebnie populacji ludzkiej.
Ograniczeniem jest także brak możliwości dalszego poszerzania terenów rolniczych,
jeśli bowiem ekspansja w tym zakresie będzie następowała, to przede wszystkim kosz-
tem lasów i terenów przyrodniczo cennych, co zagrozi możliwości utrzymania różno-
rodności biologicznej w skali planety. Polska, jak i inne kraje północnej Europy,
ponosi odpowiedzialność za zachowanie produkcji żywności w przestrzeni rolniczej,
gdyż w wyniku zmian globalnych potencjał produkcji rolniczej w krajach tropikalnych
i subtropikalnych zostanie zapewne ograniczony. 

Nie można także zapominać o innych dylematach związanych z podejmowaniem
działań w tym zakresie, wynikających m.in. z globalizacji handlu i międzynarodowo-
-prawnych zobowiązań, które mogą utrudniać jednostronne wprowadzanie instru-
mentów wspierających wdrażanie technologii rolnych sprzyjających ochronie klimatu. 

Tempo zmian sprawia, że coraz pilniejsze staje się prowadzenie prac adaptacyj-
nych, dostosowujących sektor do zmieniających się warunków klimatycznych. Niektó-
re z tych prac zapewne będą prowadzone – adaptują one rolnictwo do zmienionych
warunków klimatu, ale przynoszą także inne korzyści. Trudniejsze zapewne będzie
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wprowadzanie prac specyficznych, dotyczących adaptacji wybranych regionów czy
kierunków produkcji rolnej. Rządy i instytucje międzynarodowe, a także organizacje
rolnicze i instytucje naukowe powinny jednak prowadzić analizy, aby stwierdzić, ja-
kie działania są najbardziej pilne i przyniosą największe korzyści. 

Prace – zarówno na rzecz ochrony klimatu, jak i adaptacji do zmian – powinny
być prowadzone także w Polsce. Chociaż z dostępnych modeli prognozujących spo-
dziewane skutki zmian nie można jednoznacznie wywnioskować, że globalne ocieple-
nie będzie katastrofą dla polskiego rolnictwa, to istnieją obszary, w których brak ak-
tywności może tworzyć wyraźne bariery dla przyszłego jego rozwoju. Poniesienie
kosztów adaptacyjnych jest zatem konieczne, a ewentualne ich zaniechanie wywoła
zapewne odczuwalne skutki już perspektywie najbliższych 10 lat. Potrzebne będą
przede wszystkim działania w gospodarce wodnej, ograniczanie niebezpieczeństwa
suszy i likwidowanie ograniczeń w dostępie do wody o odpowiedniej jakości. To tak-
że umiejętność wykorzystywania przez rolników instrumentów oferowanych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, to tworzenie nowoczesnego i dobrze przygotowanego do
nowych warunków systemu doradztwa rolniczego. 

Ocena zachodzących zmian klimatu i ich skutków dla rolnictwa i obszarów wiej-
skich oraz opracowywanie strategii i metod adaptacji tego sektora do nich, to wielkie
zadanie dla nauki w Polsce, a wyniki prowadzonych prac powinny być nie tylko
wdrażane do praktyki, ale też upowszechniane, by szerzyć wiedzę i świadomość ko-
nieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków. 

Niezbędna będzie także zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń, zgodnie z któ-
rymi Polska – szczególnie przez jej mieszkańców – jest nadal uważana za kraj na do-
robku. Ponieważ najszybciej wzrastać będzie emisja (także z rolnictwa) w krajach
rozwijających się, to w nich właściwie niezbędne są najbardziej aktywne prace. Będą
one musiały być wspierane (finansowo, technologicznie i organizacyjnie) przez kraje
rozwinięte. Polska, kraj członkowski Unii Europejskiej i OECD107, musi liczyć się
z tym, że przez innych jest coraz częściej postrzegana jako kraj wysoko rozwinięty,
należący do bogatej Północy. Dlatego musimy być przygotowani na to, że oprócz
działań realizowanych w Polsce, będziemy musieli wspierać i podejmować także
działania w krajach słabiej rozwiniętych. 
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107 OECD – Organizacja Rozwoju i Współpracy Ekonomicznej, grupująca najbardziej rozwinięte kraje świata.
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108 Na podstawie Załącznika II do Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wprowadzo-

nego przy nowelizacji tego Rozporządzenia, dokonanej 19 stycznia 2009 r.: „Indykatywny wykaz rodzajów ope-

racji i potencjalnych rezultatów związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16a” (patrz rozdz. 3.1). 
109 W polskiej wersji ww. rozporządzenia użyte zostało określenie „operacje” – aby dla czytelników informacje były

bardziej zrozumiałe, pozostawiliśmy dotychczasowe określenie działania.

Rodzaje działań
109

Potencjalne skutki

Poprawa efektywności stosowania nawozów azotowych

(np. ograniczone stosowanie, sprzęt, rolnictwo precy-

zyjne), lepsze przechowywanie nawozów naturalnych

Zmniejszenie emisji metanu (CH
4
) i podtlenku azotu 

(N
2
O)

Poprawa wydajności energetycznej (np. stosowanie

materiałów budowlanych ograniczających straty ciepła)

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO
2
) dzięki

oszczędniejszemu zużyciu energii

Mechanizmy zabezpieczające przed niekorzystnymi

skutkami wydarzeń ekstremalnych spowodowanych

zmianami klimatu (np. instalacja siatek

przeciwgradowych)

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania

ekstremalnych wydarzeń pogodowych na potencjał

produkcji rolnej

Metody użytkowania gleby (np. sposoby uprawy,

międzyplony, zmianowanie zróżnicowanych upraw)

Zmniejszenie emisji podtlenku azotu (N
2
O),

sekwestracja dwutlenku węgla; dostosowanie

do skutków wpływu zmian klimatu na glebę

Zmiana sposobu użytkowania gruntów (np. przekształ-

cenie gruntów ornych w pastwiska, trwałe odłogowanie)

Zmniejszenie emisji podtlenku azotu (N
2
O);

sekwestracja dwutlenku węgla

Ekstensyfikacja hodowli (np. ograniczenie liczebności

stad) i gospodarki pastwiskami

Zmniejszenie emisji metanu (CH
4
) i podtlenku azotu

(N
2
O)

Zalesianie, wprowadzanie systemów rolno-leśnych
Zmniejszenie emisji podtlenku azotu (N

2
O);

sekwestracja dwutlenku węgla

Zapobieganie powodziom i środki związane z zarzą-

dzaniem (np. projekty związane z przybrzeżną

i śródlądową ochroną przeciwpowodziową)

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania ekstremal-

nych wydarzeń pogodowych związanych ze zmianami

klimatu na potencjał produkcji rolnej

Szkolenie i wykorzystywanie usług doradztwa

rolniczego w odniesieniu do zmian klimatu

Udostępnianie rolnikom szkoleń i doradztwa w celu

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

i dostosowania do zmian klimatu

Zapobieganie pożarom lasów i klęskom żywiołowym

wywołanym zmianami klimatu

Sekwestracja dwutlenku węgla w lasach i zapobiega-

nie emisji dwutlenku węgla (CO
2
); ograniczenie

niekorzystnego oddziaływania zmian klimatu na lasy

Przekształcenie drzewostanów leśnych w bardziej

odporne

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zmian

klimatu na lasy

Wykaz rodzajów działań i potencjalnych ich rezultatów związanych

z nowym priorytetem „Dostosowanie do zmian klimatu i złagodzenie

ich skutków”108 – do zastosowania w planach rozwoju obszarów wiejskich



Opracowania InE z lat 2000-2009 dotyczące ochrony klimatu
oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – wybór

Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Warszawa 2000

Integracja Europejska. Pytania Organizacji Ekologicznych do rządu – nie tylko o środowisko. Warszawa 2000

Nasza gmina chroni klimat, czyli jak lokalny samorząd może się włączyć do globalnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Poradnik dla władz samorządowych. Warszawa 2000 

Biuletyn Ekorozwój@UE – Środowisko – Integracja – Udział społeczny. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2000-2001

Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny. Warszawa 2001

Wdrażanie Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce i związane z tym problemy. Warszawa 2001

Ekorozwój a polska transformacja, czyli od gospodarki planowej do rynkowej. Raport krajowy (Polska). Warszawa 2001

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji. Warszawa 2002

Kompas Rio + 10 czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ

„Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro. Warszawa 2002

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2002

Organizacje pozarządowe o strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Głos z Polski. Warszawa 2002

Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce - wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej. Pakiet 8 publikacji: Dekalog

– ABC „zielonego” miejsca pracy; Informator o integracji polityki zatrudnieniowej z ekologiczną w Unii Europejskiej

i w Polsce oraz Zeszyty: gospodarka energią, ochrona przyrody i leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, transport,

turystyka, społeczne przedsięwzięcia. Warszawa 2003

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2004-2006. Warszawa 2003

Biuletyn klimatyczny. Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Mazowiecki. Kwartalnik. Wydawany od 2004 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Warszawa 2005

Nasza wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Wspólnie z Polską Zieloną Siecią,

Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF Polska. Warszawa 2005

Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.

Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych. Wspólnie z WWF Polska. Warszawa 2005

Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie Projektu Programu

Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", Wspólnie z Polską Zieloną Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF

Polska. Kraków-Warszawa 2006

Ja, mój samochód ale nasz klimat. Wspólnie z Polską Zielona Siecią i CEE Bankwatch Network. Kraków 2006

Partnerstwo dla efektywności ekologicznej. Wspólnie z European Environmental Bureau. Warszawa 2006

Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Warszawa 2006

Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość. Warszawa 2006

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wspólnie z Instytutem

Ochrony Środowiska. Warszawa 2007

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Krajowego Strategicznego Planu rozwoju obszarów wiejskich i Projektu

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. wspólnie z firmami Agrotec Polska Sp. z o.o.

i Agrotec-Spa. Warszawa 2007

Biopaliwa w Polsce. Możliwości i wyzwania. Wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej. Warszawa 2007

Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce jako mechanizmu stymulującego zachowania energooszczędne

– zasady i szczegółowa koncepcja działania. Wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne. Warszawa 2007
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